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  1. mwpKfk ;  

 

rpwe;j MNuhf;fpakhdJ kdpj kfpor;rpf;Fk; eyDf;Fk; Kf;fpakhdjhf ,Ug;gJ 

Nghd;W mJ jdpegupd; my;yJ nkhj;jj;jpy; ehl;bd; nghUshjhu Kd;Ndw;wj;Jf;fhd 

Kf;fpa gq;fspg;Gf; fhuzpahFk;. NkYk;> ehl;L kf;fSf;F jukhd Rfhjhu 

Nritfis toq;Ftjw;F ehl;bd; Rfhjhu epiyapYk;> jpwdpYk; gy;NtW fhuzq;fs; 

nry;thf;F nrYj;Jfpd;wd. Rfhjhu mikg;gpd; nray;jpwd; vd;gJ> ehl;bd; Rfhjhu 

epiyia xl;Lnkhj;jkhf Nkk;gLj;Jtjw;F gq;fspf;Fk; ,e;j fhuzpfs; 

xt;nthd;iwAk; fpilf;ff;$ba Rfhjhu mikg;Gfs; vt;tsT J}uk; milfpd;wd 

vd;gijf; Fwpf;fpwJ. ,yq;if jdJ tUkhd kl;lj;jpw;F Vw;wthW tYthd Rfhjhu 

tpisTfis mile;Js;sJ. mj;jpahtrpa Rfhjhu Fwpfhl;bfspy; ehL Fwpg;gplj;jf;f 

ntw;wpfisg; ngw;Ws;sJ> mjd; kf;fspilNa epiyahd MAl;fhy mjpfupg;igf; 

fz;lJ kw;Wk; kNyupah> /igNyupahrp];> NghypNah kw;Wk; gpwe;j Foe;ij Vw;Gtyp  

Mfpatw;iw ePf;fpaJ. 

  

Nkw;fj;jpa kUj;Jtk;> MAu;Ntjk;> Adhdp kw;Wk; gy kUj;Jt Kiwfspd; 

Nru;f;ifahy;  ,yq;ifapd; Rfhjhu mikg;G tsg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,e;j 

mikg;Gfspy;> Nkw;fj;jpa kUj;Jtk; Kd;dzpapy; fhzg;gLtJld; kf;fspd; 

ngUk;ghyhd Rfhjhu Njitfis G+u;j;jp nra;fpwJ. gy ehLfisg; NghyNt 

,yq;ifapd; Rfhjhu mikg;Gk; mur kw;Wk; jdpahu; Jiwfis cs;slf;fpaJ. 

Rfhjhu mikr;R kw;Wk; khfhz Rfhjhu Nritfs; gytpjkhd Cf;Ftpg;G> jLg;G> 

Neha; jPu;f;Fk; kw;Wk; GdUj;jhguz Rfhjhu Nritfis toq;Ffpd;wd. ,yq;ifapy; 

xU tpupthd Rfhjhu epWtd tiyaikg;G cs;sJ.   
  

1989 Mk; Mz;by; khfhz rigfs; rl;lk; mKYf;F te;jjd; gpd;du;> Njrpa 

kl;lj;jpy; kj;jpa; Rfhjhu mikr;R vd;Wk; 9 khfhzq;fspy; jdpahd khfhz 

Rfhjhu mikr;Rf;fs; vd;Wk; cUthf;fg;gl;L mtw;Wf;F mjpfhuq;fs; khw;wg;gl;ld. 

,Ugj;jp MW (26) gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpafq;fs; me;je;j khfhz 

gzpafq;fspd; khfhz Rfhjhuj; jpl;lq;fisr; nray;gLj;Jfpd;wd. xt;nthU 

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu;fs; gpupTk; gy;NtW Rfhjhu kUj;Jt mjpfhup 

gpupTfshf gpupf;fg;gl;Ls;sJld; ,g;gpupTfs; gpujhdkhf tiuaWf;fg;gl;l gFjpfspd; 

Neha;j; jLg;G kw;Wk; Rfhjhu guhkupg;G Nkk;ghl;Lf;F nghWg;ghf nraw;gLfpd;wd. 

ehl;by; 354 Rfhjhu kUj;Jt mjpfhup gpupTfs; cs;sd. khfhz Rfhjhu 

gzpafq;fspd; Neha; jPu;f;Fk; gpupthdJ> khfhz Rfhjhu mjpfhupfspd; fPo; tUk; 

khtl;l nghJ itj;jparhiyfs;> Mjhu itj;jparhiyfs;> gpuNjr itj;jparhiyfs; 

kw;Wk; Muk;g kUj;Jt guhkupg;G gpupTfs; %yk; ,aq;Ffpd;wJ.  
 

Rfhjhu mikr;R gpujhd murhq;f epWtdk; vd;w tifapy; Vida murhq;f 

jpizf;fsq;fs;> cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L epWtdq;fs;> rptpy; r%f FOf;fs; 

kw;Wk; nghJ kf;fSld; ,ize;J ,yq;if gpui[fspd; Rfhjhuk; kw;Wk; 

eyNdhk;gypd; ghJfhg;Gf;fhf ghupa tfpghfj;ij Nkw;nfhs;fpd;wJ.  kf;fSf;F 

ruprkkhf cau;jukhd Rfhjhu guhkupg;G Nritfis toq;Ft;J Rfhjhu mikr;rpd; 

nghWg;ghFk;.     
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          gzp    
     Cf;Ftpg;G> Neha;j; jLg;G> Neha; 
  ePf;fy; kw;Wk; cah;jukhd tsg;gLj;jy;     
     NritfspD}lhf kpfTah;e;j Rfhjhu   
 epiyia miltjd; %yk; ,yq;ifapd;  
  r%f kw;Wk; nghUshjhu mgptpUj;jpf;F  
    gq;fspg;G nra;jYk; mr;Nritfis  
   ,yq;if kf;fSf;F fpilf;f nra;J  
   mtw;iw ngWtjw;fhd toptiffis  
           Nkw;nfhs;sYk;. 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  Nehf;F     

Njrj;jpd; nghUshjhu> r%f> 
csey kw;Wk; Mj;kPf 

tpUj;jpf;F gq;fspg;Gnra;fpd;w 
MNuhf;fpakhd Njrk;. 
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Rfhjhu mikr;rpd; %Nyhgha Fwpf;Nfhs;fs;  
  

 

 MNyhrid toq;Fjy;> elj;ij khw;w njhlh;ghly;> r%f re;ijg;gLj;jy; kw;Wk; 
rdr%f mzpjpul;ly; Nghd;w topfspD}lhf Rfhjhu Nkk;ghl;Lf;fhf 
nfhs;ifahf;fk;> jpl;lkply; kw;Wk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fSf;F njhopEl;g 
MNyhridfis toq;Fjy;.  

 Rfhjhu eltbf;iffSf;fhf MNyhrid toq;Fjy;> elj;ij khw;w njhlh;ghly; 
kw;Wk; rdr%f mzpjpul;ly; Nghd;w topfspD}lhf Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk; 
kw;Wk; NtW Rfhjhu Jiwfspdhy; elj;jg;gLfpd;w gy;NtW Rfhjhu 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;F xj;Jioj;jy;.   

 ntt;NtW kl;lq;fspy; elj;jg;gLfpd;w Rfhjhu Nkk;ghl;L epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
Nkk;gLj;jy;> mtw;Wf;F xj;Jioj;jy;> NkYk; Fwpj;j epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
jpl;lkply;> mKy;gLj;Jjy;> fz;fhzpj;jy; kw;Wk; kjpg;gpLjy;.  

 ntF[d Clfq;fspD}lhf kf;fspd; Rfhjhu czh;Tfis Nkk;gLj;Jjy;.   

 Rfhjhu Nkk;ghl;Lf;Fk; elj;ij khw;w njhlh;ghlYf;Fk; Njitg;gLfpd;w jfty;> 

fy;tp> njhlu;G / elj;ij khw;w njhlh;ghly; rhjdq;fis tpUj;jp nra;tjw;F 
cjTjy;.   

 MNyhrid toq;Fjy;> elj;ij khw;w njhlh;ghly; kw;Wk; r%f mzpjpul;ly; 
eltbf;ifspD}lhf Rfhjhu Nkk;ghl;lhsh;fs; kw;Wk; khw;w Kfth;fshf 
nraw;gLtjw;F Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsj;jpYk; mjw;F ntspNa 
nraw;gLfpd;w kdpj tsj;jpd; ,aw;wpwid tpUj;jpnra;jy;.   

 nghJ kf;fSf;F Rfhjhu gpur;rpidfs; njhlh;ghlf mwpTWj;jy;fis toq;fp 
tYt+l;b jdpegh; kw;Wk; r%f Rfhjhu fl;Lg;ghLfis mjpfhpj;J Rfhjhu 
epiyfis Nkk;gLj;Jjy;.   

 kf;fspd; Rfhjhuj;ij Nkk;gLj;JtJ njhlh;gpy; Rfhjhuj;Jld; njhlh;Gila mur> 
mur rhh;gw;w kw;Wk; rh;tNjr Kfth;fs; kw;Wk; mikg;Gf;fSld; ,izg;G 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;.  

 Rfhjhu Nkk;ghl;L epfo;r;rpj;jpl;lq;fis Kfhikj;Jtk; nra;tjw;F Rfhjhu kw;Wk; 
Rfhjhuj;Jld; njhlh;Gila Jiwfspd; Kfhikj;Jt ,aYikfis 
tpUj;jpnra;jy;.  

 Rfhjhu Nkk;ghl;L epfo;r;rpj;jpl;lq;fis fzpfhzpj;J kjpg;gpLtJld; mtw;iw 
gy;NtW kl;lq;fspy; fz;fhzpj;J kjpg;gpLtjw;fhd trjpfis toq;Fjy;.  

 rdr%fj;jpd; elj;ij khw;wk; kw;Wk; r%f mzpjpul;lYld; njhlh;Gila 
Muha;r;rpfis elj;jYk; mjw;F Njitahd xj;Jiog;gpid toq;FjYk;.   

 

 
இலங்கையில் ஆட்சிசெய்த அரொங்ைங்ைள் பின்பற்றிய இலவெ சுைாதார பராமரிப்பு மற்றும் 

ைல்வி உள்ளடங்ைலாை ெமூை சைாள்கைைளின் ைாரணமாை ஏகனய அபிவிருத்தியகடந்த 

நாடுைளுடன் ஒப்பிடுகையில் சுைாதார குறிைாட்டிைளின் அடிப்பகடயில் இலங்கை 

பாராட்டத்தகு அகடவிகன எய்துள்ளது.   எனினும், ெனதச்தாகை விகரவாை மூப்பகடதல் 

மற்றும் நநாய்ைளின் வகைைளில் நிைழும் மாற்றங்ைள் ஆகிய இரண்டும் இகணந்து சதாற்றா 

நநாய்ைளின் அதிைரிப்புை்கு ைாரணமாை அகமந்துள்ளதுடன் அகவ நாட்டின் சுைாதார 

நதகவைளில் மாற்றத்திகன நவண்டிநிற்கின்றது.    
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2015 இல் மிநலனிய அபிவிருத்தி இலை்குைகள சவற்றிைரமாை அகடந்த இலங்கை  நதசிய 

சைாள்கைைள் மற்றும் மூநலாபாயங்ைளின் வழி நின்று செயற்படுவதற்கு அதன் 

அரப்்பணிப்கப மீண்டும் உறுதிப்படுகின்றது. 

 

   

 

 

 2015 இல் இலங்கை ஐை்கிய நாடுைளின் நிகலநபறான அபிவிருத்தி இலை்குைகள 

எய்துவதற்ைான அதன் அரப்்பணிப்கப மீண்டும் வலியுறுதத்ுகின்றது.  இலை்கு 3ஆனது ‘சிறந்த 

சுைாதாரம் மற்றும் நலநனாம்பலுடன்’ சதாடரப்ுகடயகவ.   

  

,yf;F 3. rfy tajpdUf;Fk; MNuhf;fpakhd tho;tpid cWjpg;gLj;jYk; mth;fspd; 

eyNdhk;giy Nkk;gLj;jYk;   

3. அ  புகையிகல ைடட்ுப்பாடு குறித்த உலை சுைாதார ஸ்தாபனத்தின் ைட்டகமப்பு 

மாநாடக்ட அகனத்து நாடுைளிலும் சபாருத்தமான முகறயில் 

நகடமுகறப்படுத்துவகத வலுப்படுத்துங்ைள். 

3. ஆ  அபிவிருத்தியகடந்து வருகின்ற நாடுைகள பாதித்துசைாண்டிருை்கின்ற சதாற்று 

மற்றும் சதாற்றா நநாய்ைளுை்ைான தடுப்பூசிைள் மற்றும் மருந்துைள் சதாடரப்ான 

ஆராய்ெச்ி மற்றும் அபிவிருத்தி நடவடிை்கைைளுை்கு ஒத்துகைத்தல்  நமலும் 

புலகமொர ்சொத்துரிகமைளின் வணிைம் சதாடரப்ான அம்ெங்ைள் குறித்த ஒப்பந்தம் 

(TRIPS) சதாடரப்ான நடாஹா பிரைடனம் மற்றும் சபாது மை்ைளின் சுைாதாரத்துை்கு 

இணங்ை மலிவு விகலயில் அத்தியாவசிய மருந்துைள் மற்றும் தடுப்பூசிைகள 

கிகடை்ை செய்தல். குறித்த பிரைடனம் சபாது மை்ைளின் சுைாதாரத்கத 

பாதுைாப்பதற்கு குறிப்பாை அகனவரும் தமை்கு நதகவயான மருந்துைகள சபற்றுை் 

சைாள்வதற்ைாை குறித்த ஒப்பந்தத்திலுள்ள ஏற்பாடுைகள முழுகமயாை 

பயன்படுத்தும் சநகிை்வுநபாை்குைகள மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகின்றது.   
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3.இ  அபிவிருத்தியகடந்து வருகின்ற நாடுைளில் குறிப்பாை மிைவும் குகறவாை 

வளரெ்ச்ியகடந்த நாடுைளில் மற்றும் அபிவிருத்தியகடந்து வருகின்ற சிறு தீவுைளில் 

சுைாதார நிதியிடகல அதிைரிப்பது நபான்று சுைாதார பணியாளரை்ளின் ஆட்நெரப்்பு 

விருத்தி பயிற்சி மற்றும் தை்ைகவத்தல் என்பவற்கற அதிைரித்தல்.   

3.ஈ  அகனத்து நாடுைளின் குறிப்பாை அபிவிருத்தியகடந்து வருகின்ற நாடுைளின் 

முன்சனெெ்ரிை்கை, இடர ் குகறப்பு நதசிய மற்றும் உலை சுைாதார ஆபத்துை்ைளின் 

முைாகமத்துவ இயற்றிறகன பலப்படுத்துதல்.   

இலக்குகள் 

3.1  2030 ஆம் ஆண்டளவில் ஒவ்சவாரு 100,000 உயிருடனான பிறப்புை்ைளுை்கும் உலை மரண 

வீதத்திகன 70 வீதத்திகன விட குகறத்தல;.  

3.2   2030 ஆம் ஆண்டில், ஒவ்சவாரு 1000 பிறப்புை்கும் சிசு மரண வீதத்கத 12 ெதவீதத்திகன 

விட குகறப்பகதயும் ஒவ்சவாரு 1000 பிறப்புை்கும் 5 வயதுை்கு கீை்ப்பட்நடாரின் மரண 

வீதத்திகன 25 வீதத்கத விட குகறப்பகதயும் இலை்ைாைசைாண்டு அகனத்து 

நாடுைளுடன் இகணந்து புதிதாை பிறந்த குைந்கதைள் மற்றும் 5 வயதுை்கு கீை்ப்பட்ட 

பிள்களைளின் தடுை்ைை்கூடிய மரணங்ைகள முடிவுை்குை்சைாண்டு வருதல். 

3.3   2030ை்குள் எய்டஸ்் ைாெநநாய் மநலரியா மற்றும் புறை்ைணிை்ைப்பட்ட சவப்பமண்டல 

நநாய்ைள் மற்றும் சஹபகடடிஸ் நீர ் மூலம் பரவும் நநாய்ைள் மற்றும் பிற சதாற்று 

நநாய்ைகள முடிவுை்குை்சைாண்டு வருதல். 

3.4   2030 ஆம் ஆண்டளவில் தடுப்பு மற்றும் சிகிெக்ெ மனநல சுைாதார நமம்பாடு மற்றும் 

நலநனாம்பலினூடாை சதாற்றா நநாய்ைளால் நிைழும் குகற முதிரெ்ச்ி இறப்புை்ைகள 

மூன்றில் ஒன்றால் குகறத்தல்.   

3.5   நபாகதப்சபாருள் பாவகன மற்றும் தீங்கு விகளவிை்கும் மதுபான பயன்பாடு 

உள்ளடங்ைலாை நபாகதப்சபாருள் துஷ்பிரநயாைத்கத தடுத்தகலயும் அதற்ைான 

சிகிெக்ெகயயும் பலப்படுத்துதல்.   

3.6   2020 ஆம் ஆண்டளவில் வீதி விபத்துை்ைளால் நிைழும் உலைளாவிய மரணங்ைள் மற்றும் 

ைாயங்ைகள அகரவாசியால் குகறத்தல்.   

3.7   2030 ஆம் ஆண்டளவில், குடும்பை் ைடட்ுப்பாடு, தைவல் மற்றும் ைல்வி உள்ளடங்ைலாை 

பாலியல் மற்றும் இனப்சபருை்ை சுைாதார பராமரிப்பு நெகவைளின் உலைளாவிய 

அணுைகல உறுதிப்படுத்துவதுடன் இனப்சபருை்ை சுைாதாரத்கத நதசிய 

மூநலாபாயங்ைள் மற்றும் நிைை்ெச்ித்திட்டங்ைளுடன் ஒருங்கிகணத்தல்.   

3.8   நிதி இடர ் பாதுைாப்பு தரமான அத்தியாவசிய சுைாதார பராமரிப்பு நெகவைகள 

சபற்றுை்சைாள்ளல் பாதுைாப்பான விகனதிறன்மிை்ை தரமான அத்தியாவசிய 

மருந்துைள் மற்றும் தடுப்பூசிைகள நியாயமான விகலயில் கிகடை்ை வழிசெய்தல் 

உள்ளடங்ைலாை முழுகமயான சுைாதார தழுவளகவ அகடதல்.   

3.9   2030 ஆம் ஆண்டளவில் அபாயைரமான இரொயனங்ைள் மற்றும் ைாற்று மாெகடந்த நீர ்

மற்றும் மண் என்பவற்றால் நிைழும் மரணங்ைளின் எண்ணிை்கைகய ைணிெமானளவு 

குகறத்தல;.  
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2.  இலங்ககயில் சுகாதாரத் துகையின் சிைப்பு நிகழ்வுகள்    

        - 2021-2022 
 
 

1. நதசிய நிகழ்வுகள் 

 

  த்தாண்டு நதசிய ைனநலக் பகா ள்மக பவளியிடப் ட்டது 
 

  த்து வருடங்களுக்கான நதசிய ைனநலக் பகாள்மக 

16.08.2022 அன்று சுகாதார அமைச்சர் கலாநிதி 

பகஹலிய ரம்புக்பவல்ல அவர்களின் தமலமையில் 

அமைச்சில் பவளியிடப் ட்டது. 2005 ஆம் ஆண்டு 

சுனாைி அனர்த்தத்தின்  ின்னர் அந்நாட்டு ைக்களின் 

ைனநலம் கருதி ஆரம் ிக்கப் ட்ட இது நாட்டின் 

தற்ந ாமதய நிமலமைமய கருத்தில் பகாண்டு  த்து 

வருடங்களுக்கு ஒருமுமற புதுப் ிக்கப் டுகிறது. 

இதனுடன், நதசிய ைனநல ஆதரவு நசமவமயயும் 

(அவசரத் பதாமலந சி எண் 1926) அமைச்சர் 

பதாடங்கி மவத்தார். அதில் இருந்து அமனத்து 

ைாவட்டங்களிலும் கவனம் பசலுத்தி ைாவட்ட ைற்றும் 

நதசிய அளவில் ைனநல ஆதரவு நசமவமயப் ப ற 

முடியும். உலகில் 21 நாடுகளில் ைாத்திரநை இக்பகாள்மக அமுல் டுத்தப் டுவதாகவும் 

இலங்மகயில் இவ்வாறான பகாள்மக நமடமுமறப் டுத்தப் ட்டமை நாட்டின் சுகாதார 

அமைப் ிற்கு நைலும் வலிமைமய ஏற் டுத்தியுள்ளதாக உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தின் 

 ிரதிநிதி கலாநிதி அலகா சிங் பதாிவித்தார். 

 

 சர்வநதச உலக சுகாதார தினம்  
 

உலக சுகாதார தினம் 7 ஏப்ரல் 2022 அன்று ‘நைது 

நகாள் , நைது ஆநராக்கியம்’ என்ற கருப்ப ாருளின் 

கீழ் அனுசாிக்கப் ட்டது. உலக சுகாதார தினத்மத 

குறிக்கும் ஒரு எளிய ஆனால் குறியீட்டு கலப்பு  

நிகழ்வில், நைது கிரகத்திற்கும் நைது 

ஆநராக்கியத்திற்கும் இமடயிலான பதாடர்ம  

அடிக்நகாடிட்டுக் காட்டுவதற்காக, சுகாதார ைற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் அமைச்சின் அதிகாாிகள், உலக சுகாதார 

அமைப்பு இலங்மகயுடன் சுகாதார அமைச்சில் ஒன்று 

கூடினர்.. இநதநவமள, சுற்றாடல் சுகாதாரம் ைற்றும் 

ைக்களின் ஆநராக்கியம் ஆகிய இரண்மடயும் 

அமடவதற்கு  ல துமறகளின் ஒத்துமழப்பு 

இன்றியமையாதது என சுகாதார அமைச்சின் பசயலாளர் டாக்டர் சஞ்சீவ முனசிங்க 

பதாிவித்தார்..    2022 ஆம் ஆண்டு உலக சுகாதார தினத்மத முன்னிட்டு, சுகாதாரைான 

சுற்றுச்சூழலுக்கு  ங்களிக்கும் முக்கிய நடவடிக்மககளில் ஒன்றாக ைரங்கமள நடுவதன் 

முக்கியத்துவத்தின் அமடயாளைாக, டாக்டர் அலகா சிங், அமைச்சக அதிகாாிகளிடம் நா 

ைரக்கன்றுகமள வழங்கினார். 
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  உலக நநாயாளி  ாதுகாப்பு தினம் 2022 பகாண்டாட்டங்கள் 

 
இலங்மகயின் சுகாதார அமைச்சு, உலக சுகாதார ஸ்தா னத்துடன் இமைந்து 2022 ஆம் 

ஆண்டுக்கான உலக நநாயாளர்  ாதுகாப்பு தினத்மத,  ாதிப் ில்லாத ைருந்து என்ற 

நகாஷத்துடன் பகாண்டாடியது.  நாடளாவிய ாீதியில் ந ாட்டிபயான்று நடத்தப் ட்டு, 

சுகாதார அமைப்ம  நைம் டுத்துவதன் மூலம் ைருந்து பதாடர் ான தீங்குகமளத் 

தடுப் தற்கான சிறந்த நமடமுமறகள் ைற்றும் சுகாதாரப்  ராைாிப்பு பதாழில் சார் 

 ைியாளர்கள் ைத்தியில் நமடமுமறப் டுத்தப் ட்டு  பவகுைதி வழங்கப் ட்டது. பகளரவ 

சுகாதார அமைச்சர் படாக்டர் பகஹலிய ரம்புகபவல்ல அவர்கள் நநாயாளிகள் ைத்தியில் 

விழிப்புைர்மவ அதிகாிப் தன் முக்கியத்துவத்மத வலியுறுத்தியதுடன், ைருந்துகள் 

பதாடர் ான தீங்குகமளத் தடுப் தற்கு பதாழில் சார்  ைியாளர்களிமடநய  யிற்சியும் 

அளிக்கப் டுகிறது. 
 
 

2. சர்வநதச நிகழ்வுகள் 

 உலக சுகாதார சம                                                                                      
 

விநஷட உலக சுகாதார ந ரமவக்கு பசன்ற 

இலங்மக  ிரதிநிதிகள் உலக சுகாதார 

அமைப் ின்  ைிப் ாளர் நாயகத்மத 

28.11.2021 அன்று 74வது உலக சுகாதார 

ைாநாட்டில் சந்தித்தனர். இலங்மகயின் 

சுகாதார நசமவகள்  ைிப் ாளர் நாயகம் 

மவத்தியர் அநசல குைவர்தன, உலக சுகாதார 

சம யின் உத்திநயாகபூர்வ திறப்பு விழாவிற்கு 

முன்னதாக நவம் ர் 28 ஆம் திகதி உலக 

சுகாதார அமைப் ின்  ைிப் ாளர் நாயகம் 

மவத்தியர் படட்நராஸ் பகப்நரயமை 

சந்தித்தார். அவர்கள் இலங்மகயின் நகாவிட் 

-19 நிமலமை, நாட்டின் விமனத்திறன் ைிக்க  

தடுப்பூசி முயற்சிகள் உட் ட 

விவாதித்தார்கள். இப் ிராந்தியத்தில் 

பூச்சிக்பகால்லி நச்சுத்தன்மைமய நிவர்த்தி 

பசய்வதிலும் பதாற்றாத நநாய்களின் 
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அதிகாிப்ம  முன்பனடுத்துச் பசல்வதிலும் இலங்மகயின் தமலமைத்துவத்திற்காக மவத்தியர் 

படட்நராஸ் மவத்தியர் அநசலாவுக்கு நன்றி பதாிவித்தார்.. 29.11.2021 உலக சுகாதார 

சம யின் சிறப்பு அைர்வில் (பசாற் ப ாழிவின் டி) உலக சுகாதார அமைப் ின் 

 ைிப் ாளர் நாயகம் மவத்தியர் படட்நராஸ் அதாநனாம் பகப்நரயஸ் அவர்களின் 

பதாடக்கக் குறிப்புகள்  ின்வருைாறு 

“நகாவிட் -19 பதாற்று  ரவல், ஆநராக்கியம் ஒரு ஆடம் ரம் அல்ல, ைனித உாிமை 

என் மத ஒரு நிரூ ித்துள்ளது; பசலவு அல்ல, முதலீடு; பவறுைநன வளர்ச்சியின் விமளவு 

அல்ல, ைாறாக சமூக, ப ாருளாதார ைற்றும் அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை ைற்றும் 

 ாதுகாப் ின் அடித்தளம்.": 

 75வது உலக சுகாதார சம யில் - 22 நை 2022 இல் நமடப ற்ற உயர்ைட்ட வரநவற் ில் உலக 

சுகாதார ஸ்தா னத்தின்  ைிப் ாளர் நாயகம்  உமரயாற்றினார். "சைைான சுகாதார 

நசமவகள் சமூக நம் ிக்மகமய  லப் டுத்துகின்றன, இது சுகாதார அமைப்புகமள 

வலுப் டுத்துவதற்கும் அமைதிமயக் 

கட்டிபயழுப்புவதற்கும்  ங்களிக்கிறது. 

இலங்மகயில், உலக சுகாதார ஸ்தா னம் 

வன்பசயல்கமளக் குமறப் மத இலக்காகக் 

பகாண்ட “ைநனாஹாி” என்ற சமூக 

அடிப் மடயிலான உளவியல் சமூகத் 

தமலயீட்மட ஆதாித்துள்ளது.” 

சுவிட்சர்லாந்தின் பஜனீவாவில் உள்ள உலக 

சுகாதார ஸ்தா னத்தின் தமலமையகத்தில் 

அண்மையில் நமடப ற்ற உலக சுகாதார 

ைாநாட்டின் ந ாது, சுகாதார நசமவகள்  ைிப் ாளர் நாயகம் மவத்தியர் அநசல குைவர்தன 

உள்ளிட்ட இலங்மக  ிரதிநிதிகளுடன் மவத்தியர் படட்நராஸ் நைலும் 

கலந்துமரயாடியிருந்தார். உலக சுகாதார ஸ்தா னம் இலங்மகயில் ைருந்துப் ப ாருட்கள் 

ைற்றும் ைருத்துவ உ கரைங்களின்  ற்றாக்குமறமய சைாளிக்க உதவுவதில் கவனம் 

பசலுத்துகிறது. 
 

 உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தின் பதன்கிழக்கு ஆசியாவிற்கான 

 ிராந்தியக் குழுவின் எழு த்தி ஐந்தாவது அைர்வு 

 

பதாடர்ந்து பகாண்டுபசல்லப் டும் நவமலத்திட்டங்கள்,  முயற்சிகள் ைற்றும் 

தற்ந ாமதய நகாவிட் -19 பதாற்றுநநாயிலிருந்து நிமலயான ைீட்சிமய 

வலியுறுத்துமுகைாக  சுகாதாரத் தமலவர்களுடன் உலக சுகாதார ஸ்தா ன  பதன்-

கிழக்கு ஆசியாவிற்கான  ிராந்தியக் குழுவின் 75வது அைர்வு 2022 பசப்டம் ர் 5 முதல் 
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9 வமர பூட்டானின்  நராவில் நமடப ற்றது. ஐந்து நாள் அைர்வின் ந ாது, 

 ிராந்தியத்தில் ஆரம்   ராைாிப்பு ைற்றும் சமூக ஈடு ாட்டின் மூலம் ைனநலத்மத 

நிவர்த்தி பசய்வது குறித்து அமைச்சர்களின் வட்டநைமச கலந்துமரயாடல்  

நமடப ற்றது. சுகாதார அமைச்சர் கலாநிதி பகஹலிய ரம்புக்பவல்ல  ங்நகற்று, 

நகாவிட்-19 பதாற்றுநநாயிலிருந்து பதாடர்ச்சியான முயற்சிகள் ைற்றும் நிமலயான 

ைீட்சிமய வலியுறுத்தினார். உலக சுகாதார அமைப் ின் பதன்-கிழக்கு ஆசிய 

 ிராந்தியத்தின் உறுப்பு நாடுகள்,  ிராந்தியத்தில் ைனநலத்மதப்  ாதுகாக்கவும் 

நைம் டுத்தவும் ைக்கமள மையைாகக் பகாண்ட ைனநலப்  ாதுகாப்பு ைற்றும் 

நசமவக்கான உலகளாவிய அணுகலுக்கான  நரா  ிரகடனத்மத ஏற்றுக்பகாண்டன. 
 
 

3. பவளிநாட்டு  ிரதிநிதிகளுடன் சந்திப்பு 
 

 இலங்மகயில் பூநலாக நகாவிட்-19 பதாற்றுநநாய் கட்டுப் ாடு 
 

 

இலங்மகயில் உலகளாவிய ாீதியில்  ரவும் பகாவிட் பதாற்றுநநாமய எதிர்த்துப் 

ந ாராடுவதற்கு அரசாங்கம் அமனத்து நடவடிக்மககமளயும் எடுத்துள்ளதாக சுகாதார 

அமைச்சர் கலாநிதி பகஹலிய ரம்புக்பவல்ல பதாிவித்துள்ளார். குறிப் ாக அனர்த்தத்தின் 

ைத்தியில் ப ாருளாதாரத்மத  லைான ைட்டத்தில் ந ை நவண்டியதன் மூலம் அரசாங்கம் 

ப ாருளாதாரத்திற்கு முன்னுாிமை வழங்கி வருவதாக அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார். 

சுற்றுலா, பவளிநாட்டு நவமலவாய்ப்பு ைற்றும் பவளிநாட்டு முதலீடு ஆகிய மூன்று முக்கிய 

துமறகளில் நாட்டின் ப ாருளாதாரம் இயங்குவதாகவும், எனநவ பகாவிட் கட்டுப் ாட்டுச் 

பசயற் ாட்டின் ந ாது இது பதாடர் ில் விநசட கவனம் பசலுத்தப் ட நவண்டுபைன சுகாதார 

அமைச்சர் கலாநிதி பகஹலிய ரம்புக்பவல்ல சுட்டிக்காட்டினார். நகாவிட் கட்டுப் ாட்டு 

பசயல் ாட்டின் ந ாது, நாட்டில் 90% க்கும் அதிகைான ைக்கள் முகக்கவசங்கமள  சாியாக 

அைிந்து வருவதாகவும், இதில் சில வழிகாட்டுதல்கள் தளர்த்தப் ட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் 

கூறினார்.  
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 சுகாதார அமைச்சர் ைற்றும் கியூ ா தூதுவர் இமடநயயான சந்திப்பு 

 

2021 ஆம் ஆண்டு நவம் ர் ைாத இறுதிக்குள் 18 வயதுக்கு நைற் ட்ட அமனத்து 

 ிரமஜகளுக்கும் தடுப்பூசி வழங்கப் டும் என சுகாதார அமைச்சர் படாக்டர் பகஹலிய 

ரம்புக்பவல்ல பதாிவித்துள்ளார். இலங்மக  ிரமஜகளுக்கு பூரை தடுப்பூசி ந ாட்ட  ின்னர் 

மூன்றாவது தடுப்பூசி ந ாடுவது குறித்து  ாிசீலிக்கப் டும் என சுகாதார அமைச்சர் கியூ ா 

தூதுவாிடம் பதாிவித்தார். இலங்மகயில் உலகத்தரம் வாய்ந்த கியூ ா சுகாதார நசமவயின் 

அனு வம், அறிவு ைற்றும் பதாழில்நுட் ம் ஆகியவற்மற  கிர்ந்து பகாள்வதற்கான ஒரு 

 ாிைாற்ற நிகழ்ச்சிக்கான வாய்ப்ம  வழங்குைாறும் அமைச்சர் தூதுவாிடம் நகாாிக்மக 

விடுத்தார். இந் நிகழ்வில் சுகாதார அமைச்சின் முன்னாள் பசயலாளர் நைஜர் பஜனரல்  விநசட 

மவத்திய நிபுைர் டாக்டர் சஞ்சீவ முனசிங்கவும் கலந்துபகாண்டார். 
 

 சுகாதார அமைச்சர் நியூசிலாந்து உயர்ஸ்தானிகமரச் சந்தித்தார் 
 
 
 
 
 
 
 
 

இலங்மகயில் பவற்றிகரைான தடுப்பூசி ந ாடப் ட்டதன் மூலம் நாட்டில் நல்ல அளவிலான 

பகாவிட் கட்டுப் ாட்மட அமடய முடிந்துள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் கலாநிதி  பகஹலிய 

ரம்புக்பவல்ல இலங்மகக்கான நியூசிலாந்து உயர்ஸ்தானிகர் மைக்கல் அப்டனிடம் 

பதாிவித்தார்.. நகாவிட் - 19  நநாயாளர்  ராைாிப் ின் ந ாது இலங்மகயில் உள்ள அமனத்து 

ைட்டங்களிலும் உள்ள சுகாதார ஊழியர்கள் நைலிருந்து கீழ் வமர ைிக உயர்ந்த 

அர்ப் ைிப்ம  நைற்பகாண்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் நியூசிலாந்து உயர்ஸ்தானிகாிடம் 

பதாிவித்தார். 

நியூசிலாந்தின் உயர்ஸ்தானிகரும் சுகாதார அமைச்சரும் நகாவிட் அனர்த்தத்தினால் இரு 

நாடுகளும் எவ்வாறு  ாதிக்கப் ட்டது ைற்றும் அதற்கு எவ்வாறு எதிர்பகாண்டது ைற்றும் 

எதிர்காலத்தில் அத்தமகய ந ரழிமவ எவ்வாறு எதிர்பகாள்வது என் து குறித்து 

கலந்துமரயாடப் ட்டது. இந்த நிகழ்வில் , சுகாதார அமைச்சின் முன்னாள் பசயலாள நைஜர் 
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பஜனரல் மவத்திய கலாநிதி சஞ்சீவ முனசிங்க, சுகாதார நசமவகள்  ைிப் ாளர் நாயகம் 

மவத்தியர் அநசல குைவர்தன உள்ளிட்ட  லர் கலந்துபகாண்டனர். 

 

4. சுகாதாரத் துமறயில் முக்கிய முன்நனற்றங்கள் / முன்முயற்சிகள் 

நநாய் சிகிச்மச  ிாிவு  

 
  உள்ளூர் சந்மதயில் மூன்று புதிய ைருந்துகள் பவளியீடு 

 
 

நாட்டிற்கு நதமவயான 40% ைருந்துகமள உற் த்தி பசய்யும் திட்டம் தற்ந ாது 

நமடமுமறப் டுத்தப் ட்டு வருவதாகவும், தற்ந ாது 20% என்ற இலக்மக 

அமடந்துள்ளதாகவும் சுகாதார அமைச்சர் கலாநிதி  பகஹலிய ரம்புக்பவல்ல 

சுட்டிக்காட்டினார். இதன் மூலம் ைருந்துகமள இறக்குைதி பசய்வதற்கு பசலவிடப் டும் 

ப ருைளவான  ைத்மத ைிச்சப் டுத்த முடியும் எனவும், தற்ந ாது நிலவும் படாலர் 

பநருக்கடிக்கு இது உயர் தீர்வாக அமையும் என எதிர் ார்க்கப் டுவதாகவும் அமைச்சர் 

பதாிவித்தார். மதராக்ஸின் குமற ாட்டிற்கு Levothyroxin 50 mcg, இமரப்ம  

அைிலத்தன்மைமயத் தடுக்கும் Omeprazole 20 mg காப்ஸ்யூல்கள் ைற்றும் வலி 

நிவாரைத்திற்கான Mefenamic Acid 50 mg ைாத்திமரகள் அதிகாரப்பூர்வைாக திறந்த சந்மதயில் 

பவளியிடப் ட்டன. இது இந்நாட்டின் ைருந்து உற் த்தித் துமறயில் உயர்ந்த சாதமன என 

அரச ைருந்தாக்கற் ப ாருட்கள் உற் த்திக் கூட்டுத்தா னம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது..  
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நநாய் தடுப்பு  ிாிவு  

 

 நகாவிட் - 19 நநாமயக் கட்டுப் டுத்த சுகாதார அமைச்சகத்தின்  வீட்டு 

அடிப் மடயிலான புதிய  ராைாிப்பு திட்டம்  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

நநாயாளர்களுக்கான வீட்டு அடிப் மடயிலான  ராைாிப்பு நவமலத்திட்டத்தின் அமுலாக்கம் 

28.06.2021 அன்று சுகாதார அமைச்சில் முன்னாள் சுகாதார அமைச்சர்  வித்ரா வன்னியாராச்சி 

தமலமையில் முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சர் ந ராசிாியர் சன்ன ஜயசுைை அவர்களின் 

 ங்களிப்புடன் இடம்ப ற்றது. 1390 என்ற நநரடி அமழப்பு இலக்கத்துடன் இமைக்கப் ட்ட 

நகாவிட்-19 நநாயாளிகளின்  ராைாிப்புக்கான புதிய திட்டத்தின் டி, உள்ளூர் ைருத்துவ 

உத்திநயாகஸ்தர்களின் நைற் ார்மவயின் கீழ் நநாயாளிகள் வமகப் டுத்தப் ட்டு, 

நநாயாளிகமள ைருத்துவைமனயில் நசர்க்க முமறயான சிறப்புத் திட்டம் தயாாிக்கப் ட்டது.  
 
 

 'சுவ உதான' நடைாடும் சுகாதார கிளினிக் திட்டத்மத ைீண்டும் 

பதாடங்குதல் 
 

சுகாதார அமைச்சர் கலாநிதி பகஹலிய ரம்புக்பவல்லவின்  ைிப்புமரக்கு அமைவாக 

கிராைிய ைக்களுக்கு தரைான சுகாதார நசமவகமள வழங்கும் நநாக்கில் நாடளாவிய ாீதியில் 

நமடமுமறப் டுத்தப் ட்ட "சுவ உதான" நடைாடும் சுகாதார நவமலத்திட்டத்மத ைீள 

ஆரம் ிக்க சுகாதார அமைச்சு நடவடிக்மக எடுத்துள்ளது. பகாவிட்-19 பதாற்றுநநாய் 

காரைைாக 02 வருடங்களுக்கு நைலாக நமடப றாைல் இருந்த "சுவ உதான" நடைாடும் 

ைருத்துவ கிளினிக் நிகழ்ச்சித் திட்டத்மத ைீண்டும் பதாடங்கி, முதலாவது கிளினிக் 24.02.2022 

அன்று அக்ைீைன குருதுவத்த, ந ாதிைலு விகாமரயில் நமடப ற்றது. 

சுகாதார அமைச்சினால் நடாத்தப் ட்ட இந்த சுவ உதான நடைாடும் கிளினிக்கில் சிகிச்மசச் 

நசமவகமளப் ப றுவதற்காக காலி அக்ைீைன  ிரநதசத்தில் உள்ள சீன ைித்ரா கிராைம், 

கதிர்காைர், நிவா சிட்டி, சதா சிட், கிாீன் சிட்டி, பகவல் 20 உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார 

கிராைங்களில் ஆயிரத்திற்கும் நைற் ட்ட ைக்கள் திரண்டனர். 
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 ஒவ்பவாரு ைாவட்டத்திலும் புற்றுநநாமய முன்கூட்டிநய கண்டறிதல் 

மையங்கமள நிறுவுதல் 
 

ைாத்தமற ைாவட்டத்தில் புற்றுநநாய் 

ஆரம் கால கண்டறிதல் நிமலயபைான்மற 

நிறுவுவதற்கு சுகாதார அமைச்சுக்கும் 

 ாலிநயட்டிவ் நகர் நஹாஸ்டிங் டிரஸ்ட் 

என்ற அரச சார் ற்ற நிறுவனத்திற்கும் 

இமடயில் புாிந்துைர்வு ஒப் ந்தம் 

மகச்சாத்திடப் ட்டது. 19.07.2021 அன்று 

சுகாதார அமைச்சின் முன்னாள் பசயலாளர் 

நைஜர் பஜனரல் மவத்திய கலாநிதி சஞ்சீவ 

முனசிங்க ைற்றும்  ாலிநயட்டிவ் நகர் 

டிரஸ்டின் தமலவர் மவத்தியர் சைாதி 

ராஜ க்ஷ ஆகிநயாரால் புாிந்துைர்வு ஒப் ந்தம் மகபயாப் ைிடப் ட்டது. 

 
 

 குரங்கு காய்ச்சலுக்கான தயார்நிமல - உலக சுகாதார 

ஸ்தா னதிடைிருந்து நசாதமனக் கருவிகளின் ஆய்வுப்ப ட்டி 
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குரங்கு அம்மை மவரைுக்குத் நதமவயான தயாாிப்புக்காக உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தினால்  

05.08.2022 அன்று இலங்மகக்கு நசாதமனக் கருவிகள் வழங்கப் ட்டுள்ளன. உலக சுகாதார 

ஸ்தா னத்தின் இலங்மகக்கான  ிரதிநிதி கலாநிதி  அலகா சிங், சுகாதார அமைச்சர் கலாநிதி  

பகஹலிய ரம்புக்பவல்லவிடம் இந்த  ாிநசாதமனப் கருவிகமள மகயளித்தார். 125 

நசாதமனக் கருவிகள் முதற்கட்டைாக வழங்கப் ட்டு, சுகாதார அமைச்சினால் ைருத்துவ 

ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திடம் ஒப் மடக்கப் ட்டது. தற்ந ாது ஐநராப் ா ைற்றும் ஆ ிாிக்க 

நாடுகளில் குரங்குக் காய்ச்சல் நவகைாகப்  ரவி வருவதாகவும், அண்மட நாடான 

இந்தியாவிலும் இது பதாடர் ான தகவல்கள்  திவாகி வருவதால், இங்கும் அதற்குத் 

தயாராவது ைிகவும் அவசியம் என்றும் அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார். 
 

5. ஆநராக்கியத்மத தீர்ைானிப் தில் சுகாதாரத் துமறயின் முன்முயற்சிகள் 

கல்வி 
 

 உலகளாவிய ாீதியில் நகாவிட்-19 பதாற்றுநநாய் காரைைாக  ள்ளிகள் 

மூடப் டுவதால் குழந்மதகளின் உடல் ைற்றும் ைன ஆநராக்கியத்தின் 

விமளவுகள்  

 

உலகளாவிய பகாவிட்-19 பதாற்றுநநாய் காரைைாக  ாடசாமலகள் மூடப் டுவதால் 

குழந்மதகளின் உடல் ைற்றும் ைன ஆநராக்கியம்  ாதிக்கப் ட்டுள்ளதாக சுகாதார 

அமைச்சர்  

கலாநிதி  பகஹலிய ரம்புக்பவல்ல பதாிவித்துள்ளார். குழந்மதகளின் ைநனா-சமூக 

நடத்மத அவர்களின் ஒட்டுபைாத்த நல்வாழ்மவ  ாதிக்கிறது என்றும் அமைச்சர் 

சுட்டிக்காட்டினார்.. பதற்கு ைற்றும் பதன்கிழக்கு ஆசிய  ிராந்தியத்தில் உள்ள அமனத்து 

 ள்ளிகளிலும் நல்ல சுகாதார அமைப்ம  நைம் டுத்துவதற்கு சுகாதார ைற்றும் கல்வி 

அமைச்சகங்களின் கலமவயானது ைிகவும் முக்கியைானது ைற்றும்  யனுள்ளது என்று அவர் 

கருதினார். 
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6. சுகாதாரத் துமறயில் ைனித வள நைம் ாடு 
3 

 தவி உயர்வு  
 

 வமரயறுக்கப் ட்ட அடிப் மடயில் சுகாதார முகாமைத்துவ 

உதவியாளர் நசமவயில் உயர் தரத்திற்கு  தவி உயர்வு ப ற்ற 

அதிகாாிகளுக்கு ைருத்துவைமன பசயலாளர் (நிர்வாக 

உத்திநயாகஸ்தர்)  தவி உயர்வு. 
 

சுகாதார அமைச்சர் கலாநிதி பகஹலிய ரம்புக்பவல்ல, 03.06.2022 அன்று சுகாதாரத்துமறயில் 

தற்ந ாதுள்ள நிர்வாக உத்திநயாகத்தர் பவற்றிடங்களுக்கு சுகாதார முகாமைத்துவ 

உதவியாளர் நசமவயின் வமரயறுக்கப் ட்ட அடிப் மடயில் 23 ைருத்துவைமனகளின் 

பசயலாளர்கள் (நிர்வாக அதிகாாிகள்) உயர் தர அதிகாாிகளாக  தவி உயர்வு வழங்கினார். 

 
 யிற்சி 

 

 தாதியர்  ாடசாமலகளில் உள்ள குமற ாடுகமள ஆராய்ந்து 

வசதிகமள நைம் டுத்த சுகாதார அமைச்சாினால் அறிவுறுத்தல். 
 

 

நாடளாவிய ாீதியில் உள்ள அமனத்து தாதியர்  ாடசாமலகளின் வசதிகமள 

நைம் டுத்துவதற்கு நதமவயான ஏற் ாடுகமள தயார் பசய்யுைாறு சுகாதார அமைச்சர் 
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கலாநிதி பகஹலிய ரம்புக்பவல்ல 06.12.2021 அன்று அமைச்சின் அதிகாாிகளுக்கு  ைிப்புமர 

வழங்கினார்.. அதன் டி, தாதியர்  ாடசாமலகளில்  உள்ள அமனத்து குமற ாடுகமளயும் 

கண்டறிந்து, விமரவில் தைக்கு அறிக்மக சைர்ப் ிக்குைாறு அமைச்சர் அதிகாாிகளுக்கு 

 ைிப்புமர விடுத்தார். 

சுகாதார அமைச்சின் முன்னாள் பசயலாளர் நைஜர் பஜனரல் மவத்திய கலாநிதி  சஞ்சீவ 

முனசிங்க, சுகாதார நசமவகள்  ைிப் ாளர் நாயகம் மவத்தியர் அநசல குைவர்தன, தாதியர் 

 ாடசாமலகளின் அதி ர்கள், தாதியர்  ாடசாமலகளுடன் இமைந்த மவத்தியசாமலகளின் 

 ைிப் ாளர்கள் ைற்றும் சுகாதார அமைச்சின் அதிகாாிகள் குழுவும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து 

பகாண்டனர். 
 

பதாழில் வளர்ச்சி 
 

 ைாவட்ட ைட்டத்தில் மவத்தியசாமலகளின் குமற ாடுகமள ஆராயும் 

சுகாதார அமைச்சின் நவமலத்திட்டம். 
 

 

நாட்டில் நநாயாளர்  ராைாிப்புக்காக வசதியான ைிகவும் முமறயான ைற்றும் ைருத்துவ 

உ கரைங்கள் பகாண்ட  ைருத்துவைமன அமைப்ம  ந ணுவமத நநாக்கைாகக் பகாண்டு 

ைாவட்ட ைட்டத்தில் ஒவ்பவாரு மவத்தியசாமலயின் குமற ாடுகமளயும் ஆராயும் 

நவமலத்திட்டத்மத சுகாதார அமைச்சு ஆரம் ித்துள்ளது. சுகாதார அமைச்சர் கலாநிதி 

பகஹலிய ரம்புக்பவல்லவின்  ைிப்புமரயின் ந ாில் இந்த நவமலத்திட்டம் 

நமடமுமறப் டுத்தப் டுகிறது. இதன் கீழ் கிழக்கு ைாகாைத்திலுள்ள மவத்தியசாமலகளின் 

குமற ாடுகமள கண்டறியும் நவமலத்திட்டம் 2021 டிசம் ர் 16 ைற்றும் 18 ஆம் திகதிகளில் 

திருநகாைைமல, ைட்டக்களப்பு ைற்றும் அம் ாமற ைாவட்டங்களில் 

நமடமுமறப் டுத்தப் ட்டது. 
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 இலங்மக தாதியர் சம யின் அதிகாாிகளுக்கான நியைனக் கடிதங்கமள 

வழங்குதல் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சுகாதார அமைச்சின் முன்னாள் பசயலாளர் நைஜர் பஜனரல் மவத்திய கலாநிதி  சஞ்சீவ 

முனசிங்க தமலமையில் இந்த நவமலத்திட்டம் ஆரம் ைானது. அதன் டி 

ைருத்துவைமனகளில் உள்ள குமற ாடுகள் குறித்து ஆய்வு பசய்யப் ட்டது. 
 

இலங்மகயின் இரண்டாவது தாதியர் சம யின் புதிய அதிகாாிகளுக்கான நியைனக் கடிதங்கள் 

வழங்கும் நிகழ்வு சுகாதார அமைச்சர் கலாநிதி பகஹலிய ரம்புக்பவல்ல தமலமையில் 

அமைச்சில் இடம்ப ற்றது. நியைனக் கடிதங்கமள வழங்கும் நிகழ்வில் கருத்துத் பதாிவித்த 

சுகாதார அமைச்சர் படாக்டர் பகஹலிய ரம்புக்பவல்ல, இந்த நியைனங்கள் சாதாரை  

நியைனங்கள் அல்ல எனவும், அதிக ப ாறுப்புகள் அவர்களுக்கு  வழங்கப் ட்டுள்ளதாகவும் 

பதாிவித்தார்.. இதன்ந ாது, சுகாதார அமைச்சின் முன்னாள் பசயலாளர் நைஜர் பஜனரல் 

மவத்திய கலாநிதி சஞ்சீவ முனசிங்க, நைலதிக பசயலாளர்களான ஏ.என்.எம்.நக.அத்தநாயக்க, 

சிநரஷ்ட உதவிச் பசயலாளர் சந்திரநசன  ல்நலகை, நயாகச்சந்திர உள்ளிட்ட தாதியர்கள் 

குழுவினர் கலந்துபகாண்டனர் 
 
 

 நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட நிரந்தர நசமன வமககளின் நிமல தற் மதய 

ஊழியர் நிமல 
 

வமக ப யர் ஊழியர் நிமல 

31.12.2021 30.06.2022 

ைருத்துவ நிபுைர்கள் 1860 1970 

 ல் மவத்திய  நிபுைர்கள் 75 81 

ைருத்துவ உத்திநயாகஸ்தர்கள் 12558 13496 

 ல் மவத்தியர்கள் 747 774 

தாதிய நைற் ார்மவயாளர்கள்   498 933 

தாதிய உத்திநயாகஸ்தர்கள் 25940 28093 

ைருத்துவ ஆய்வக 

பதாழில்நுட் வியலாளர்கள் 

1374 1409 

ைருந்தாளர்கள் 1217 1253 

கதிர்நுட் வியலாளர்கள் 502 515 

இயன் ைருத்துவவியலாளர்கள்   584 600 

ைருத்துவச்சிகள் 1312 1368 
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7. உலகளாவிய சுகாதார  சூழ்நிமலயில் நதசிய சுகாதார சாதமனகள். 

 

 உலக சுகாதார ஸ்தா னம் இலங்மகயில் தடுப்பூசி பசயல்முமறமய 

 ாராட்டியுள்ளது  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தின் இலங்மகப்  ிரதிநிதி அலகா சிங், இலங்மகயில் நமடப ற்று 

வரும் தடுப்பூசி பசயல்முமறமயப்  ாராட்டினார்.. உலகளாவிய ாீதியில் பகாவிட்-19 

ந ரழிமவக் கட்டுப் டுத்துவதில் உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தின்  ங்களிப்புக்காக கலாநிதி 

பகஹலிய ரபுக்பவல்ல  ாராட்டியதுடன், இலங்மக, அந்த ஸ்தா னத்துடன்  நீண்டகால 

உறவுகமளக் பகாண்ட நாடாக உள்ளதாகவும், நகாவிட்- 19 ஐ எதிர்த்துப் ந ாராடுவதற்கான 

அதிக ட்ச நடவடிக்மககமள எடுத்து வருவதாகக் கூறினார். 
 

8. நன்பகாமடகள் 
 

உள்ளூர் நன்பகாமடகள்  

 

 நகாவிட் - 19 நநாமயமய அமடயாளம் காை  PCR இயந்திரம் 

வழங்கப் ட்டது 
 நாட்டில் PCR  ாிநசாதமன 

நடவடிக்மககளுக்கு அத்தியாவசியைான 

ரூ.60 இலட்சம் ைதிப்புள்ள PCR 

இயந்திரத்மத சிநலான் ஹார்ட்நவர் 

ைார்ச்சன்ட் அநசாசிநயஷன்  

அன் ளிப் ாக சுகாதார அமைச்சுக்கு 

வழங்கியுள்ளது. சங்கத்தின் தமலவர் 

எஸ்.டி.எஸ் அருளானந்தனால், சுகாதார 

அமைச்சின் முன்னாள் பசயலாளர் நைஜர் 

பஜனரல் மவத்திய கலாநிதி  சஞ்சீவ 

முனசிங்கவிடம்  ிசிஆர் இயந்திரம் ஜூமல 

08 ஆம் திகதி மகயளிக்கப் ட்டது. சுகாதார 

நசமவகள்  ைிப் ாளர் நாயகம் மவத்தியர்  அநசல குைவர்தன, சுகாதார அமைச்சின் 

சுகாதார நசமவகள்  ிரதி  ைிப் ாளர் நாயகம் மவத்திய கலாநிதி எஸ். ஸ்ரீதரன், சிநலான் 

ஹார்ட்நவர் ைார்ச்சண்ட் சங்கத்தின் பசயலாளர் எச்.எம்.பஜயவீர ைற்றும் ஒருங்கிமைப் ாளர் 

சண்முகநாதன் ஆகிநயார் இந்நிகழ்வில் கலந்துபகாண்டனர். 
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 191 ைருத்துவைமனயில் 11,000  டுக்மககளுக்கு உயிர் வாயு உள்ளிட்ட 

வசதிகமள நைம் டுத்தும் திட்டம் பதாடங்கப் ட்டது. 

 

இலங்மகயிலுள்ள 191 மவத்தியசாமலகளில் 11,000  டுக்மககளுக்கு உயிர் வாயு  வசதிகள் 

ைற்றும் ஏமனய வசதிகமள அதிகாிப் தற்கான புதிய பசயற்திட்டம் ஆரம் ிக்கப் டவுள்ளது. 

இதனால் நநாயாளிகள் அதி  தீவிர சிகிச்மசப்  ிாிவுகளுக்கு அனுப் ப் டுவது 

குமறக்கப் டும்..  'O2 மலஃப்' என ப யாிடப் ட்டுள்ள இந்த திட்டத்திற்கு சுைார் ரூ. 03 

 ில்லியன் பசலவாகும் என எதிர்  ார்க்கப் டுகின்றது. இது பதாடர் ாக சம் ந்தப் ட்ட 

திட்டத்மத திட்டைிட்டுள்ள தரப் ினர் 07.09.2021 அன்று சுகாதார அமைச்சருடன் 

கலந்துமரயாடினர்.  

 

 இலங்மக சுங்க திமைக்களத்தின் 93 வது சுங்க அதிகாாிகள் ைன்றம் 

தற்ந ாமதய பநருக்கடிக்கு முகங்பகாடுக்கும் வமகயில் அத்தியாவசிய 

ைருந்துகமள நன்பகாமடயாக வழங்கியது. 
 தற்ந ாமதய பநருக்கடிமயக் கருத்தில் 

பகாண்டு, இலங்மக சுங்கத் 

திமைக்களத்தின் 93ஆவது சுங்க 

அதிகாாிகள் ைன்றம் 24.06.2022 அன்று 

சுகாதார அமைச்சின் பசயலாளருக்கு 4 

இலட்சத்திற்கும் அதிகைான ப றுைதியான 

கமரயக்கூடிய இன்சுலின் மகயிருப்ம  

நன்பகாமடயாக வழங்கியது. இந் 

நிகழ்வில் சுகாதார அமைச்சின் திருைதி 

நலாஷினி பீாிஸ் ைற்றும் திரு.புஷ் ராஜ் 

ரைசிங்க, ைநகஷ் ப ர்னாண்நடா, ஷிரந்தி 

ப நரரா, அருை சாந்த, ஐாின் சுகந்தி 

ஆகிநயாரும் கலந்துபகாண்டனர். 
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சர்வநதச நன்பகாமடகள் 
 

 சீனா இலங்மகக்கு ப ருந் பதாமகயான தடுப்பூசி ைருந்துகமள 

நன்பகாமடயாக வழங்குகியது. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.07.2021 அன்று கட்டுநாயக்க விைான நிமலயத்திலிருந்து 1.6 ைில்லியன் சிநனாஃ ார்ம் 

ஊசிகளும் 1.6 ைில்லியன் சிாிஞ்ச்களும் இலங்மகக்குக் பகாண்டுவரப் ட்ட ப ருந் 

பதாமகயான தடுப்பூசி நன்பகாமடயாகும். ைருந்து உற் த்தி, வழங்கல் ைற்றும் ஒழுங்குமுமற 

முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சர் ந ராசிாியர் சன்ன ஜயசுைை ைற்றும் அந்த அமைச்சின் 

அரச பசயலாளர் டாக்டர் சைன் ரத்நாயக்க, டி ஆர்.நக. நஹரத், ைருத்துவ விநிநயாக 

 ைிப் ாளர் க ில விக்ரைநாயக்க, விைான நிமலயத்தின் தமலவர் ஓய்வுப ற்ற நைஜர் 

பஜனரல் ஜி.ஏ.சந்திரசிறி ைற்றும்  லர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துபகாண்டனர். 
 

 2.2 ைில்லியன் அபைாிக்க படாலர்கள் ப றுைதியான அத்தியாவசிய 

ைருந்துகள் நாட்டுக்கு நன்பகாமட 

 

 ங்களாநதஷ் உயர்ஸ்தானிகர் திரு.தாாிக் எம்.டி. அாிபுல் இஸ்லாம் அவர்களால் 

இலங்மகயின் சுகாதாரத் துமறக்கு அத்தியாவசியைான 2.2 ைில்லியன் அபைாிக்க படாலர்கள் 

ப றுைதியான ைருந்துகமள இலங்மகக்கு நன்பகாமடயாக வழங்கும் நிகழ்வு 31.05.2022 

அன்று  சுகாதார அமைச்சில் இடம்ப ற்றது.  நுண்ணுயிர் எதிர்ப் ிகள், புற்றுநநாய், உயர் 

இரத்த அழுத்தம், மவரஸ் வலிப்பு, ஆஸ்துைா ந ான்ற  ல நநாய்களுக்கான அத்தியாவசிய 

ைருந்துகள் இங்கு வழங்கப் ட்டன.  ல்நவறு நநாய்களுக்கான 79 அத்தியாவசிய ைருந்துகளும் 

இங்கு வழங்கப் ட்டன. 
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 ஐக்கிய நாடுகளின் திட்ட நசமவகள்  அலுவலகத்தால் வழங்கப் ட்ட 

ஆக்ஸிஜன் அலகுகள் 
 

நகாவிட்  நநாயால்  ாதிக்கப் ட்டுள்ள 

ஆ த்தான நநாயாளிகளுக்கு ஆக்சிஜன் 

வழங்குவதற்கு நதமவயான அமனத்து 

உ கரைங்கமளயும் ைருத்துவைமனகளுக்கு 

வழங்க சுகாதார அமைச்சகம் உடனடி 

நடவடிக்மக எடுத்தது. தற்ந ாது, சுகாதார 

அமைச்சின் ஒதுக்கீட்டின் கீழ், 650 ைில்லியன் 

ரூ ா ப றுைதியான 612 Hiflow உயிர் வாயு  

இயந்திரங்கள், 200 உயிர் வாயு பசறிவூட்டிகள், 

385 ைல்டி- ாரா ைின் திமரகள், 410 சிாிஞ்ச் 

 ம்புகள் ைற்றும் 400 உட்பசலுத்துதல்  ம்புகள் 

நாட்டில் உள்ள நகாவிட்  சிகிச்மச மையங்களுக்கு வழங்கப் ட்டுள்ளன. ஐ.நா திட்ட 

அலுவலகம், விமரவான பகாள்முதல் மூநலா ாயத்மதப்  யன் டுத்தி, சில நாட்களுக்குள் 

சுகாதார அமைச்சுக்கு  உ கரைங்களின் இருப்ம  வழங்க ஏற் ாடு பசய்தது. 
 

 ஜப் ானிய உதவியின் கீழ் இலங்மகயிலுள்ள ஒன் து 

மவத்தியசாமலகளுக்கு 400 ைில்லியன் ப றுைதியான உ கரைங்கள் 

 

இந்நாட்டில் சுகாதார நசமவமய நைலும் வலுப் டுத்தும் நநாக்கில், JICA உதவித் திட்டத்தின் 

கீழ் நாட்டிலுள்ள 09 மவத்தியசாமலகளுக்கு சுைார் 400 ைில்லியன் ரூ ா ப றுைதியான 

மவத்தியசாமல உ கரைங்கள் சுகாதார அமைச்சில் 19.01.2022 அன்று வழங்கப் ட்டன. 

ஜப் ானின் தூதுவர் திரு.ைிசுநகாஷி ஹிநடகி அவர்கள் உத்திநயாகபூர்வைாக இந்த 

உ கரைங்கமள சுகாதார அமைச்சர் கலாநிதி பகஹலிய ரம்புக்பவல்லவிடம் மகயளித்தார். 

இதன் கீழ் பதல்பதனிய, வரகாப ால, பவலிகந்த,  ிம்புர, கரவபனல்ல, அவிசாவமள, 

நாவலப் ிட்டி, ஹிங்குராங்பகாட ஆகிய ஆதார மவத்தியசாமலக்கும் அம் ாந்நதாட்மட 

ைாவட்ட ப ாது மவத்தியசாமலயின் PCR ஆய்வுக்கூடத்திற்கும் உ கரைங்கள் 

வழங்கப் ட்டன. இந்த நிகழ்வில் சுகாதார அமைச்சின் முன்னாள் பசயலாளர் நைஜர் பஜனரல் 

மவத்திய கலாநிதி சஞ்சீவ முனசிங்க, நைலதிக பசயலாளர் மவத்திய கலாநிதி  சுனில் டி 

அல்விஸ், சுகாதார நசமவகள்  ைிப் ாளர் நாயகம் மவத்தியர் அநசல குைவர்தன ைற்றும் 

JICA திட்டத்தின் சிநரஷ்ட  ிரதிநிதி தகாஷிைா கிநயாஃபுைி ஆகிநயார் கலந்துபகாண்டனர். 
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 French Government Supports Sri Lanka’s Health Sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இலங்மகக்கான  ிரான்ஸ் தூதுவர் எச்.இ. எாிக் லாபவர்டு,  ிபரஞ்சு அரசாங்கத்தினால் 

வழங்கப் ட்ட நன்பகாமடயின் ந ாது சுகாதார அமைச்சர் படாக்டர் பகஹலிய 

ரம்புக்பவல்லமவ சுகாதார அமைச்சில் சந்தித்தார். இந்த நன்பகாமடயானது 300,000 

யூநராக்கள் ைதிப்புமடய ையக்க ைருந்து ைற்றும் சுவாச ைருந்துகள் ஆகும். ப ாருளாதார 

ைற்றும் நிதி பநருக்கடி, விநிநயாகச் சங்கிலியில் ஏற் டும் இமடயூறுகள், அரசியல் 

ஸ்திரத்தன்மை ைற்றும் ஒற்றுமை ைற்றும் உைவுப்  ாதுகாப்பு ந ான்ற அழுத்தைான 

 ிரச்சிமனகமளயும் அவர்கள் விவாதித்தனர். இலங்மக ப ாருளாதார பநருக்கடியிலிருந்து 

பவளிநயறிய  ின்னர் அ ிவிருத்தித் திட்டங்கள் பதாடர் ான கலந்துமரயாடல்கமள 

ைீள் ாிசீலமன பசய்வதற்கான தனது நநாக்கங்கமளயும் தூதுவர் பவளிப் டுத்தினார். 
 

  இந்திய ைனிதா ிைான உதவியின் கீழ் ைருந்துகள் உட் ட நுகர்நவார் 

ப ாருட்களின் ைற்பறாரு பதாகுதி நன்பகாமட 

 

இந்திய ைனிதா ிைான உதவித் திட்டத்தின் கீழ் இலங்மக ைக்களுக்கு நன்பகாமடயாக 

இந்திய அரசின் இரண்டாவது பதாகுதி உதவி MV VTC SUN என்ற கப் ல் மூலம் 24.06.2022 

காமல இலங்மகக்கு பகாண்டுவரப் ட்டது. இந்த உதவித் பதாமகயில் 38 பைட்ாிக் டன் 

அத்தியாவசிய ைருந்துகள், 250 பைட்ாிக் டன்  ால் ைா ைற்றும் 15 பைட்ாிக் டன் அாிசி 

ஆகியமவ அடங்கும்.  ல வமகயான உயிர்காக்கும் ைருந்துகளும், அத்தியாவசிய ைருந்துகளும் 

நாட்டுக்கு உதவியாகப் ப றப் டட்டது. இந்த ைருந்துகளின் ைதிப்பு சுைார் 119 ைில்லியன் 

இந்திய ரூ ாய்கள் ஆகும். நைலும் இந்த சரக்குகளின் பைாத்தத் பதாமக சுைார் 03  ில்லியன் 

ரூ ாவாகும். 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2022 

31 
 

 

 ஜப் ானிய ைக்களால் நன்பகாமடயாக வழங்கப் ட்ட 1.5 ைில்லியன் 

அபைாிக்க டாலர்கள் ைதிப்புள்ள ைருந்துகள் ைற்றும் உ கரைங்களின் 

முதல் பதாகுதிமய சுகாதார அமைச்சகம் அதிகாரப்பூர்வைாகப் 

ப ற்றது. 
 

 

ஆகஸ்ட் ைாத இறுதிக்குள் நாட்டின் ந ாமதப்ப ாருள்  ிரச்சிமனக்கு  ாாியளவில் தீர்வு 

காைப் டும் என சுகாதார அமைச்சர் கலாநிதி பகஹலிய ரம்புக்பவல்ல பதாிவித்துள்ளார். 

28.07.2022 அன்று இலங்மகயில் சுகாதாரத் துமறக்காக ஜப் ானிய ைக்களிடைிருந்து 1.5 

ைில்லியன் அபைாிக்க படாலர் ப றுைதியான ைருந்துகள் ைற்றும் உ கரைங்களின் முதல் 

பதாகுதிமய உத்திநயாகபூர்வைாகப் ப ற்றுக் பகாள்ளும் ந ாநத அமைச்சர் ரம்புக்பவல்ல 

நைற்கண்டவாறு பதாிவித்தார். இந்த ைருந்துகள் உயர் இரத்த அழுத்தம், நீாிழிவு, இதயம், 

சிறுநீரகம் ைற்றும் கல்லீரல் சிக்கல்களுக்கு வழங்கப் டுகின்றன, நைலும் குறிப் ாக கர்ப் ிைி 

தாய்ைார்களுக்கு, நீாிழிவு ைருந்துகள் ைற்றும் கால்சியம் ந ான்ற மவட்டைின்கள் இந்த 

ைருந்துகளின் இருப்புகளில் உள்ளன.. இந்த முதல்  ங்கின் ைதிப்பு சுைார் ஒரு லட்சத்து 

ஏழாயிரத்து அறுநூற்று ஐம் து (107,650) அபைாிக்க டாலர்கள் ஆகும். இமத ஜப் ானிய அரசு 

யுனிபசஃப் மூலம் வழங்கியது. இந்நிகழ்வில் யுனிபசப் ின்  ிரதிப்  ிரதிநிதி திருைதி எம்ைா 

 ிாிகாம், இலங்மகக்கான ஜப் ானிய தூதுவர் திரு ைிசுநகாஷி ஹிநடகி ைற்றும் ஜப் ானிய 

தூதுக்குழுவினர் கலந்துபகாண்டனர். 
 

  UNFPA உடன் இமைந்து ஜப் ானிய அரசாங்கம் சுகாதார அமைச்சுக்கு 

அத்தியாவசிய ைருந்துகள் ைற்றும் சுகாதார உ கரைங்கமள 

வழங்கியது. 
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இலங்மகயில் ைகப்ந று ைற்றும் ப ண்நைாயியல் துமறயில், அத்தியாவசிய உயிர்காக்கும் 

ைருந்துகள் ைற்றும் உ கரைங்கள் இங்கு வழங்கப் ட்டன. இதற்காக UNFPA 300,000 

அபைாிக்க டாலர்கமள பசலவிட்டுள்ளது ைற்றும் ஜப் ானிய அரசாங்கம் 72,000 அபைாிக்க 

டாலர்கமள பசலவிட்டுள்ளது.. இந்த நன்பகாமடகளில் இந்த நாட்டில் தற்ந ாது 

 ற்றாக்குமறயாக உள்ள ைருந்துகளும் அடங்கும். ஆக்ஸிடாஸின், ைிநசாப்நராஸ்டால், 

டிப்ந ா ஊசி ைற்றும்  ாலியல் நநாயிகளுக்கான  ைருந்துகள் ைற்றும் உ கரைங்கள் இங்கு 

நசர்க்கப் ட்டுள்ளன. ஏமனய நாடுகளுடன் ஒப் ிடும் ந ாது, இலங்மகக்கான நன்பகாமட 

நடவடிக்மககளில் ஜப் ான் விமரவாகவும் ஆர்வத்துடனும் முன்வந்துள்ளதாகவும், இந்த 

பநருக்கடியான நநரத்தில் ஆதரமவப் ப ற முடிந்ததில் ைகிழ்ச்சியமடவதாகவும் சுகாதார 

அமைச்சர் பதாிவித்தார். 
 

 சர்வநதச லயன்ஸ் கிளப் ின் இந்திய நசமவ அறக்கட்டமள 

இலங்மகக்கு 2.5 நகாடி ரூ ாய் ைதிப் ிலான அத்தியாவசிய 

ைருந்துகமள நன்பகாமடயாக வழங்கியுள்ளது.  
 

 இலங்மகயில் நநாயாளர்களுக்கான சிகிச்மச 

நசமவகமள வலுப் டுத்துவதற்காக, சுகாதார 

அமைச்சின் நவண்டுநகாளுக்கு இைங்க, லயன்ஸ் 

ஆஃப் இந்தியா நசமவ அறக்கட்டமளயானது 

10.08.2022 அன்று சுகாதார அமைச்சின் ைருத்துவ 

விநிநயாகப்  ிாிவில் அத்தியாவசிய ைருந்துப் 

ப ாருட்கமள நன்பகாமடயாக வழங்கியது.  ிரதி 

 ைிப் ாளர் நாயகம் (திட்டைிடல்) டாக்டர் 

எஸ்.ஸ்ரீதரன் நவண்டுநகாளுக்கிைங்க சர்வநதச 

லயன்ஸ் கிளப் ின் மூன்றாவது துமைத் 

தமலவராக இருக்கும் திரு.ஏ. ி.சிங்கின் 

ஒருங்கிமைப் ில் ைிகக் குறுகிய காலத்தில் 

இலங்மகக்கு இந்த ைருந்துகமளப் ப ற முடிந்தது. இந்த ைருந்துகமள நாடளாவிய ாீதியில் 

உள்ள மவத்தியசாமலகளுக்கு விமரவில் விநிநயாகிக்குைாறு சுகாதார பசயலாளர் திரு.ஜனக 

ஸ்ரீ சந்திரகுப்த, ைருத்துவ வழங்கல்  ிாிவு அதிகாாிகளுக்கு  ைிப்புமர விடுத்துள்ளார். 
 

 இலங்மகக்கு பகாநரானா நநாய்க்கு  யன் டுத்தப் டும் ைருந்துகள் 

உட் ட அத்தியாவசிய ைருந்துகளின் ைற்றுபைாரு பதாமக 
 

அதிநைதகு ஜனாதி தி ரைில் விக்கிரைசிங்க ைற்றும் ஜனாதி தியின் ஆநலாசகர் ருவன் 

விநஜவர்தன ஆகிநயாாின் நவண்டுநகாளுக்கு இைங்க, "Sri Lanka Association of Oregano" 
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எனப் டும் அபைாிக்காவின் அமைப்பு, பகாநரானா நநாய்க்கு  யன் டுத்தப் டும் ைருந்துகள் 

உட் ட 625,000 அபைாிக்க படாலர் ப றுைதியான அத்தியாவசிய ைருந்துப் ப ாருட்கமள 

இலங்மகக்கு வழங்கியது.. நன்பகாமடயாக வழங்கப் ட்ட ைருந்துகள் அமனத்தும் 

அபைாிக்காவில் உற் த்தி பசய்யப் டுவதாகவும், அடுத்த இரண்டு ைாதங்களில், இந்த 

அமைப் ின் ஊடாக ைற்றுபைாரு  ாாிய ைருந்துப் ப ாருட்கள் இலங்மகக்கு 

வழங்கப் டவுள்ளதாக அதன் இமைப் ாளர் திரு.சஞ்சீவ திைாநாயக்க பதாிவித்தார். 
 

9. நகாவிட் கட்டுப் ாடு ைற்றும் தடுப்பு குறித்த சிறப்பு நிகழ்வுகள் 
 

தடுப்பூசி 

 

 12-18 வயதுக்குட் ட்ட குழந்மதகளுக்கு தடுப்பூசி பசலுத்துதல்   
 

 பகாவிட்-19 பதாற்று காரைைாக சுைார் ஒன்றமர 

வருடங்களாக  ாடசாமலகள் அவ்வப்ந ாது 

மூடப் ட்டுள்ளதாகவும், எனநவ  ாடசாமலகமள 

விமரவில் ஆரம் ிக்க குழந்மதகளுக்கு தடுப்பூசி 

பசலுத்துவமத ஆரம் ிக்க நவண்டும் எனவும் 

அமைச்சர் பதாிவித்தார். குழந்மதகளுக்கு தடுப்பூசி 

பசலுத்தும்   ைி பதாடங்கியுள்ள நிமலயில், 7ம் 

வகுப்பு முதல் 13ம் வகுப்பு வமரயிலான 

குழந்மதகளுக்கு தடுப்பூசி பசலுத்த முடியும் என்று 

அமைச்சர் கூறினார். கல்விசாரா ஊழியர்கள் 

ைற்றும் ஆசிாியர்களுக்கு முழுமையாக தடுப்பூசி 

பசலுத்தப் ட்டுள்ளதால்,  ள்ளி ைாைவர்களுக்கு தடுப்பூசி பசலுத்தும்   ைி முடிந்தவுடன் 

 ள்ளிகள் திறக்கப் டும் என எதிர் ார்க்கப் ட்டது. 
 
 

 18 முதல் 30 வயது வமர உள்ளவர்களுக்கு தடுப்பூசி பசலுத்துதல் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 வயதுக்குட் ட்ட ைற்றும் 30 வயதுக்குட் ட்டவர்களுக்கான தடுப்பூசி திட்டத்மத ைாவட்ட 

ைட்டத்தில் ஆரம் ிக்க நடவடிக்மக எடுக்கப் ட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் கலாநிதி 

பகஹலிய ரம்புக்பவல்ல பதாிவித்தார். 30 வயதுக்கு நைற் ட்ட அமனவருக்கும் இரண்டு முதல் 

மூன்று வாரங்களுக்குள் முழுமையாக தடுப்பூசி பசலுத்தப் டும்  என்றும், 18 வயதுக்கு 

நைற் ட்ட குடிைக்களுக்கான தடுப்பூசி 2021 அக்நடா ர் இறுதிக்குள் முடிக்கப் டும் என்றும் 

அவர் நம் ிக்மக பதாிவித்தார். 
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 குழந்மதகளுக்கு தடுப்பூசி பசலுத்துவது  பதாடங்கியது . 2021 ஆம் 

ஆண்டு அக்நடா ர் ைாத இறுதிக்குள் தடுப்பூசிமய முடிக்க 

திட்டைிடப் ட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் கூறுகிறார் 
 

 

குழந்மதகளுக்கான தடுப்பூசி திட்டம் 2021 ஒக்நடா ர் ைாத இறுதிக்குள் நிமறவமடயும் என 

சுகாதார அமைச்சர் கலாநிதி பகஹலிய ரம்புக்பவல்ல பதாிவித்துள்ளார். அதன் டி, 12-19 

வயதுக்குட் ட்ட சிக்கல்கள் உள்ள குழந்மதகளுக்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் முதற்கட்ட தடுப்பூசி 

அதன் டி, 12-19 வயதுக்குட் ட்ட சிக்கல்கள் உள்ள குழந்மதகளுக்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் 

முதற்கட்ட தடுப்பூசி வழங்கப் டும்.  24.09.2021 அன்று நலடி ாிட்ஜ்நவ சிறுவர் 

மவத்தியசாமலயில் இலங்மகயிலுள்ள சிறுவர்களுக்கான தடுப்பூசித் திட்டத்தின் 

உத்திநயாகபூர்வ அறிமுக நிகழ்வில் சுகாதார அமைச்சர் இதமனத் பதாிவித்தார்.. இந்நிகழ்வில் 

திருைதி ஷிரந்தி ராஜ க்ஷவும் கலந்துபகாண்டார். 

இதன்ந ாது, சுகாதார அமைச்சின் முன்னாள் பசயலாளர் நைஜர் பஜனரல் மவத்திய கலாநிதி 

சஞ்சீவ முனசிங்க, சுகாதார நசமவகள்  ைிப் ாளர் நாயகம் மவத்தியர் அநசல குைவர்தன, 

ஜனாதி தி சட்டத்தரைி ஜகத் விக்கிரைநாயக்க, 306/C/1 லயன்ஸ் சார் ில் ந ராசிாியர் 

ஆனந்த ஜயவர்தன ஆகிநயார் கலந்துபகாண்டனர். இலங்மக உடலியல் சங்கம் சார் ில் 

விநஷட மவத்திய  நிபுைர்கள் மவத்திய கலாநிதி. ஹர்ஷ சதீஷ்சந்திர ைற்றும் மவத்திய 

கலாநிதி சைிதா தசநாயக்க ஆகிநயார்  ங்கு ற்றினர்.. 
 

 நவம் ர் 01, 2021 முதல் இந்த நாட்டு ைக்களுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசி 

 

2021 ஆம் ஆண்டு நவம் ர் 1 ஆம் திகதி முதல் பூஸ்டர் தடுப்பூசி ைருந்து பசலுத்துதல்  

ஆரம் ிக்கப் டும் என சுகாதார அமைச்சர் கலாநிதி பகஹலிய ரம்புக்பவல்ல 

பதாிவித்துள்ளார்.. இதன் கீழ், நகாவிட் நநாய் தாக்கத்தில் இருந்து ைீள  களமுமன 

நசமவயாளர்களுக்கு  வழங்க திட்டைிடப் ட்டுள்ளதாக அமைச்சர் கூறினார்.  இந்த 
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நவமலத்திட்டத்மத ஆரம் ிக்க தற்ந ாது இரண்டு ைில்லியன் தடுப்பூசிகள் மகயிருப் ில் 

உள்ளதாக அமைச்சர் டாக்டர் ரம்புக்பவல்ல பதாிவித்தார். இந்நிகழ்வில் சுகாதார நசமவகள் 

 ைிப் ாளர் நாயகம் மவத்தியர் அநசல குைவர்தன, பதாற்றுநநாய்கள் திமைக்களத்தின் 

 ைிப் ாளர் விநசட மவத்திய நிபுைர் மவத்திய கலாநிதி சைித்த கினநக, மவத்திய ஆராய்ச்சி 

நிறுவனத்தின் மவராலஜி விநசட மவத்திய நிபுைர் மவத்திய கலாநிதி.நதிகா ஜனநக ைற்றும் 

சுகாதார திமைக்கள அதிகாாிகள் குழுவினர் கலந்துபகாண்டனர். 
 

சிகிச்மச ைற்றும்  ராைாிப்பு 

 

 தீவிர நகாவிட்-19  நநாயாளிகளுக்கு KDU ைருத்துவைமனயில் அதி 

தீவிர சிகிச்மச வசதிகமள வழங்குதல் 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நாடு முழுவதும்  ரவியுள்ள நகாவிட்-19 இன் மூன்றாவது அமல காரைைாக நகாவிட் 

நநாயால்  ாதிக்கப் ட்டு ஆ த்தான நிமலயில் உள்ள நநாயாளிகளுக்கு அவசர சிகிச்மச 

நசமவகமள வழங்குவதற்காக நஜான் பகாத்தலாவல  ாதுகாப்பு  ல்கமலக்கழக 

ைருத்துவைமனயில் (KDU) அதி தீவிர சிகிச்மச நசமவகமள  ராைாிக்க முன்னாள் சுகாதார 

அமைச்சர் நடவடிக்மக எடுத்தார்..  

அதன் டி, ஜான் பகாத்தலாவல  ாதுகாப்பு  ல்கமலக்கழக ைருத்துவைமனயில் (KDU) மூன்று 

தீவிர சிகிச்மச  ிாிவுகள் நகாவிட் நநாயாளிகளின் தீவிர சிகிச்மசக்காக ஒதுக்கப் டும் ைற்றும் 

24 ICU  டுக்மககள் ைற்றும் 12 உயர் சார்பு  டுக்மககள் (HDU  டுக்மககள்) இந்த  ிாிவுகளில் 

hi-flow உயிர் வாயு  உட் ட அமனவருக்கும் வழங்கப் ட்டது. . 
 
 

 நகாவிட் எதிர்ப்பு நடவடிக்மககளுக்காக 09 ைாவட்டங்களுக்கு 

நவன்கமள வழங்குதல் 
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பகாவிட் நநாயின் கட்டுப் ாட்மடயும் கட்டுப் ாட்மடயும் ந ணுதல் ைற்றும் சுகாதார 

அமைப்புகமள நைம் டுத்தும் நநாக்கத்துடன் ைாகாைங்களுக்கு இமடயிலான 09 NISSAN 

URVAN வான்கள் விநிநயாகம் சுகாதார அமைச்சின் வளாகத்தில் முன்னாள் சுகாதார 

அமைச்சாின் தமலமையில் இடம்ப ற்றது. இந்த நவன்களின் ைதிப்பு சுைார் ரூ. 90 ைில்லியன் 

ஆகும். ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கி (ADB) சுகாதார அமைப்பு நைம் ாட்டுத் திட்டத்தால் 

நிதியளிக்கப் ட்டு சுகாதார அமைச்சால் ஒருங்கிமைக்கப் ட்டது. இந்நிகழ்வில் சுகாதார 

அமைச்சின் முன்னாள் பசயலாளர் நைஜர் பஜனரல் மவத்திய கலாநிதி சஞ்சீவ முனசிங்க, 

சுகாதார நசமவகள்  ைிப் ாளர் நாயகம் மவத்தியர் அநசல குைவர்தன ைற்றும் சுகாதார 

முமறமை நைம் டுத்தல் திட்டத்தின்  ைிப் ாளர் மவத்தியர் அைில் திைாநாயக்க 

ஆகிநயாரும் கலந்துபகாண்டனர். 
 

 முல்நலாியாமவ ஆதார மவத்தியசாமலயில் விநசட நகாவிட் - 19 

சிகிச்மசப்  ிாிமவ நிர்ைாைித்தல் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இலங்மக விைானப் மடயின்  பதாழில்நுட்   ங்களிப்புடன் முல்நலாியா ஆதார 

மவத்தியசாமலயில் நிர்ைாைிக்கப் ட்ட விநசட நகாவிட் சிகிச்மச  ிாிவு 03.08.2022 அன்று 

உத்திநயாகபூர்வைாக சுகாதார அமைச்சிடம் மகயளிக்கப் ட்டது. முன்னாள் சுகாதார 

அமைச்சர் தமலமையில் இடம்ப ற்ற இந்நிகழ்வில் விைானப் மடத் தள தி எயார் ைார்ஷல் 

சுதர்சன  த்திரன கலந்துபகாண்டார். இந்நிகழ்வில் சுகாதார நசமவகள்  ைிப் ாளர் நாயகம் 

மவத்தியர்  அநசல குைவர்தன, முல்நலாியா ஆதார மவத்தியசாமலயின்  ைிப் ாளர் 

மவத்திய கலாநிதி  ிாியந்த கருைாரத்ன, விைானப் மடயின் சிவில் ப ாறியியல் நசமவகள் 

 ைிப் ாளர் ைற்றும் விைானப் மட அதிகாாிகள் ைற்றும் சுகாதார ஊழியர்கள்  லர் 

கலந்துபகாண்டனர். 
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 உலக ைருந்தாளர் தினத்துடன் இமைந்து ைருந்துகள்  ற்றிய 

தகவல்கமள வீட்டிலிருந்து ப றுவதற்கான புதிய முமற 

ஏற் டுத்தப் ட்டது 

 
24.02.2022 அன்று த ால் மூலம் ைருத்துவ நநாயாளிகளுக்கு அனுப் ப் டும் ைருந்துகள்  ற்றிய 

தகவல்கமளப் ப றுவதற்கான புதிய முமறமய சுகாதார அமைச்சு அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. 

SLT பைா ிபடல் உடன் இமைந்து ைருந்தாளுனர்கள் சங்கத்தினால் இந்த திட்டம் 

அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது. 
 

 நாடு  முழுவதும் உள்ள ைருத்துவைமனகள் ைற்றும் ைருத்துவ 

உத்திநயாகஸ்தர்கள்  அலுவலகங்களுக்கு 25 ஆம்புலன்ஸ்கள் ைற்றும் 

38 வண்டிகள்  

 

நாட்டில் சுகாதார நசமவயின் தரத்மத நைம் டுத்துவதற்காக 17.02.2022 அன்று சுகாதார 

அமைச்சினால் நாடளாவிய ாீதியில் உள்ள மவத்தியசாமலகள் ைற்றும்  ிராந்திய சுகாதார  

உத்திநயாகஸ்தர் அலுவலகங்களுக்கு 25 நவீன அம்புலன்ஸ் வண்டிகளும் 38 வண்டிகளும் 

வழங்கப் ட்டன. அம் ியூலன்ஸ் ைற்றும் பகப் வண்டிகளுக்கான சாவிகள் ைற்றும் நகாப்புகள் 

சுகாதார அமைச்சர் கலாநிதி பகஹலிய ரம்புக்பவல்லவினால் மகயளிக்கப் ட்டதுடன் 

வாகனங்கள் குறித்த மவத்தியசாமலகள் ைற்றும் சுகாதார மவத்திய உத்திநயாகஸ்தர் 

அலுவலகங்களில் மகயளிக்கப் ட்டது. நைஜர் பஜனரல் மவத்திய கலாநிதி சஞ்சீவ முனசிங்க, 

சுகாதார அமைச்சின் முன்னாள் பசயலாளர் மவத்தியர் அநசல குைவர்தன, சுகாதார 

நசமவகள்  ைிப் ாளர் நாயகம் ைற்றும் ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியின்  ிரதிநிதிகள் 

ஆகிநயார் இந்நிகழ்வில் கலந்துபகாண்டனர். 
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3. Rfhjhu mikr;rpd; epWtdf; fl;likg;G  

 

 
 

 

 

 

  
  

  

• இலங்மக நதசிய மவத்தியசாமல  
 

• கண்டி நதசிய மவத்தியசாமல 
• ந ாதனா 
மவத்தியசாமலகள் • ைாகாை ப ாது மவத்தியசாமல 

• ைாவட்டப் ப ாது மவத்தியசாமல 
• தள 
மவத்தியசாமலக• விநசட 
மவத்தியசாமலகள் •  ிரநதச 
மவத்தியசாமலகள் • ஆரம்  ைருத்துவ  ராைாிப்பு  

 

• பதாற்றுநநாயியல் 
அலகு    • ைகப்ந ற்று ைற்றும் சிறுவர் 
சுகாதார  நிகழ்ச்சி 

• சுகாதாரக் கல்வி ைற்றும்  
ஊக்குவிப்பு 

• உளநலச் சுகாதார நிகழ்ச்சி   
• பதாற்றா  
நநாய்கள் நிகழ்ச்சி 

• சுற்றாடல் ைற்றும்  
பதாழில்சார் சுகாதாரம் 

• நதாட்டப்புற ைற்றும் நகரப்புற 
சுகாதாரம்   • பதாற்றுத் தடுப்புச் 
நசமவகள்    • இடம்ப யர்ந்த இமளஞர்கள் 
வநயாதி ர்கள்  ைற்றும்  

அங்கவீனர்களுக்கான   ராைாிப்

பு • நதசிய புமகயிமல ைற்றும்  
அல்கநஹால் 

அதிகாரசம  

• ைாகாை சுகாதாரச் நசமவகள் 
• ந ாஷாக்கு  - ந ாஷாக்கு  
ஒருங்கிமைப்புப்  ிாிவு  
ந ாஷாக்கு  ிாிவு, திாிந ாஷா  
நிகழ்ச்சி 

• சுகாதாரப்  ராைாிப்பு தரம் ைற்றும்  
 ாதுகாப்பு  ைிப் ாளர் 

 • வாய்ச் சுகாதாரச் நசமவகள் 
• நதசிய குருதி ைாற்றச்  
நசமவகள் 

• ஆய்வுகூடச் நசமவகள்  - ைருத்துவ  
வழங்கல்  ிாிவு  ிாிவு , நதசிய  
ைருந்து ஒழுங்கு டுத்தல்  
அதிகார சம , ைருத்துவ ஆராய்ச்சி  
நிறுவனம் 

• உயி
 

- ைருத்துவ ப ாறியியல்  
நசமவகள் 

• ைனித வள  
அ ிவிருத்தி 

• உட்கட்டமைப்பு அ ிவிருத்தி      
• ஆராய்ச்சி 
• தனியார் சுகாதாரத் துமற  
அ ிவிருத்தி 

• நடைாடும் ைருத்துவ கிளினிக்  
நிகழ்ச்சி 

• நதசிய சுகாதார அ ிவிருத்தி  
நிதியம் 

• கூட்டுத்தா னங்கள் சம களால் 

 நிறுவனங்கள்     - SPC, SPMC, விஜய  
குைாரதுங்க ஞா கார்த்த  
மவத்தியசாமல, ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர  
ப ா மவத்தியசாமல 

• பதாழுநநாய் எதிர்ப்பு 
இயக்கம் • யாமனக்கால் நநாய் எதிர்ப்பு 
இயக்கம் • ப ாதுச் சுகாதார ைிருக 
மவத்திய  நசமவக

ள் • ைநலாியா எதிர்ப்பு இயக்கம் 
• சயநராகக் கட்டுப் ாடு  
 ைற்றும் ைார்பு  நநாய்களுக்கான  
நதசிய நிகழ்ச்சி 

• நதசிய புற்றுநநாய்க் 
கட்டுப் ாட்டு  நிகழ்ச்சி 

• நதசிய எஸ்ாிடி/எய்ட்ஸ்  
கட்டுப் ாட்டு நிகழ்ச்சி 

• நதசிய படங்கு கட்டுப் ாட்டு  
நிகழ்ச்சி 

• நாட் ட்ட சிறுநீரக நநாய்  
முகாமைத்துவ நிகழ்ச்சி குைப் டுத்

தல்  நசமவகள் 
நநாய்  
கட்டுப் ா

ட்டு  நிகழ்ச்சிகள் 

ஏமன

யமவ 

சுகாதார   
ஊக்குவிப்பு  
ைற்று

ம்   ாதுகாப்பு 

சுகாதார அமைச்சு     
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4. அமைச்சின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள், இயக்கங்கள்,  

நிகழ்ச்சிகள் ைற்றும் அவற்றின் அமடவுகள் 

 
4.1 நநாய்க் கட்டுப் ாட்டு நிகழ்ச்சிகள் 

 

4.1.1 பதாழுநநாய் எதிர்ப்பு இயக்கம் 
 

அறிமுகம்  
பதாழுநநாய் எதிர்ப்பு இயக்கத்தின் அடிப் மட வகி ாகம் நாட்டில் பதாழுநநாமயக் 

கட்டுப் டுத்துவதற்காக நதசிய ைற்றும்  ிரநதச ைட்டங்களில் பகாள்மக உருவாக்கம் 

திட்டைிடல் கண்காைிப்பு ைற்றும் ைதிப்பீடு பசய்தல் என் னவாகும்.  சுகாதார ஊழியர்களின் 

திறமன நைம் டுத்துவது பதாழு நநாய் இயக்கத்தினால்  நைற்பகாள்ளப் டும் ைற்பறாரு 

முக்கிய நடவடிக்மகயாகும். 

ைத்திய பதாழுநநாய் சிகிச்மச நிமலயம்  (CLC) ைற்றும் பஹந்தமல பதாழுநநாய் 

ைருத்துவைமன  ஆகியமவபதாழுநநாய் எதிர்ப்பு இயக்க  ைிப் ாளாின் நிர்வாகத்தின் கீழ் 

உள்ளன.  

 

நநாக்கு  
பதாழுநநாய் இல்லாத இலங்மக 

 

  ைி 
பதாழுநநாய்  ரவுவமதத் தடுத்தலும் பதாழுநநாயினால்  ாதிக்கப் ட்ட அமனத்து 

ைக்களுக்கும் பசலவுப்  யனுறுதி வாய்ந்த தரைான பதாழுநநாய்ச் நசமவகமளத் திட்டைிட்டு 

அமுலாக்குதலும்  ாதிக்கப் ட்டவர்களுக்கு நியாயைான வாழ்க்மகத் தரம் கிமடப் மத 

உறுதிப் டுத்துவதற்காக அத்தமகய நசமவகமள நிமலந றாக மவத்திருத்தலும்.  

 

ப ாது நநாக்கங்கள்   

 ஒருங்கிமைந்த பதாழுநநாய் நசமவகமள பசயல் டுத்துவமத வலுப் டுத்துதல் 

 ஒருங்கிமைந்த பசயலில் நநாய்  கண்டறிதலுடன் பதாழுநநாய் தடுப்பு அளமவ 

அதிகாித்தல்  

 பதாழுநநாய் ைற்றும் அதன் சிக்கல்கமள நிர்வகித்தல் ைற்றும் புதிய ஊனத்மதத் 

தடுத்தல் 

 களங்கத்மத எதிர்த்துப் ந ாராடவும், ைனித உாிமைகள் ைதிக்கப் டுவமத உறுதி 

பசய்யவும்  

 

2021 இல் அமடவுகள் /சிறப்பு நிகழ்வுகள் 

  ஸ்லிட் ஸ்கின் ஸ்ைியர் (SSS) ப ாது சுகாதார ஆய்வக பதாழில்நுட்   

 வல்லுநர்களுக்கான  

 (PHLT)  யிற்சி 23 ைாவட்டங்களில் நடத்தப் ட்டது. 

 பதாழு நநாய் இயக்கம் ஆறு (6) வருடாந்த ைதிப் ாய்வுகமள (9 ைாகாைங்கமள   



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2022 

40 
 

 உள்ளடக்கியது) ைற்றும்    நுவபரலியாவில் ஒரு (1) ைாவட்ட ைதிப் ாய்மவ நடத்தியது 

 பதாழு நநாய் இயக்கம்  எட்டு (8) ைாவட்டங்களில் கண்காைிப்பு ைற்றும் ைதிப்பீடு   

       பசய்தது. 

 ஊனமுற்ற பதாழுநநாயாளிகளுக்கு MCR காலைிகள் ைற்றும் ஸ் ிளிண்ட்ஸ்  

 ைற்றும் கத்தர்கள்  வாங்கப் ட்டது. 

 ஊனமுற்ற பதாழுநநாயாளிகளுக்கு 195 MCR காலைிகள், 50 புண்  ராைாிப்பு  

 கருவிகள் ைற்றும் 2 ஸ் ிளின்ட்கள் வழங்கப் ட்டன 

 அனுராதபுரம் ைாவட்டத்திலும் ைட்டக்களப்பு ைாவட்டத்திலும் பதாழுநநாய்   

        தின நடவடிக்மககள் நைற்பகாள்ளப் ட்டன 

 3 ைாவட்டங்களில் (நககாமல, குருநாகல் ைற்றும் பைானராகமல) வீடு வீடாக  

 கைக்பகடுப்பு நடத்தப் ட்டது. 

 குருநாகல், கம் ஹா, அனுராதபுரம் ைற்றும் ைட்டக்களப்பு ைாவட்டங்கள்  

 விழிப்புைர்வு  நிகழ்ச்சிகள் (உ-ம்  துண்டு  ிரசுரங்கள்) நடத்தப் ட்டன. 

 ப ாதுைக்களிமடநய விழிப்புைர்வு ஏற் டுத்தும் வமகயில் பதரு நாடகங்கள் 

நடத்தப் ட்டன 

 பஹந்தல மவத்தியசாமலயிலுள்ள நநாயாளர்கள் களனி ஆலயம், பதவத்த  

 நதவாலயம்  

 ஆகியவற்றிற்கு விஜயம் பசய்ய அமழத்துச் பசல்லப் ட்டனர் ைற்றும் உளவியல்  

       ைறுவாழ்வின் ஒரு  குதியாக உைவு வழங்கப் ட்டது. 

 ஊடகங்கள் மூலம்  ல்நவறு விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள் ஒளி ரப் ப் ட்டன 

 நகாவிட் 19 பதாற்றுநநாய் காரைைாக பூட்டப் ட்ட காலத்தில் பதாழுநநாய் எதிர்ப்பு   

 ிரச்சாரத்தின் மூலம் நாட்டில் உள்ள பதாழுநநாயாளிகளுக்கான  ல்வமக ைருந்து   

சிகிச்மச  

 அவர்களின் வீட்டு வாசலில் விநிநயாகிக்கப் ட்டது 

 . பதாழு நநாய் இயக்கம்20000 நநாயாளி நகாப்புகமள அச்சிட்டுள்ளது. 

 பஹந்தலாவில் உள்ள பதாழுநநாய் ைருத்துவைமனயில் புதிய ைாற்று ைருந்து கமட  

 நிறுவப் ட்டது 

 பஹந்தல மவத்தியசாமலயின் எல்மலச் சுவர் புனரமைக்கப் ட்டது 

 பதாழுநநாய் குறித்த விழிப்புைர்வு வாசகங்கள் 13 ைாவட்டங்களில் தயாாிக்கப் ட்டு  

 காட்சிப் டுத்தப் ட்டன 

 ைட்டக்களப்பு ைாவட்டத்தில் சுகாதார ஊழியர்களுக்கான (50) திறன் நைம் ாட்டு  

 நிகழ்ச்சிமய பதாழு நநாய் இயக்கம்நடத்தியிருந்தது 

 ஒன் து ைாகாைங்கமளயும் உள்ளடக்கிய GPS வமர டம் ைற்றும் பதாழுநநாய்  

விழிப்புைர்வு குறித்து ப ாது சுகாதார உத்திநயாகஸ்தருக்கு பதாழு நநாய் இயக்கம் 

 யிற்சி நிகழ்ச்சிகமள நடத்தியது 

 பதாழுநநாய்  ற்றிய விழிப்புைர்வு காபைாளிகள் சிங்களம், தைிழ் ைற்றும்  

 ஆங்கிலத்தில்  

 உருவாக்கப் ட்டன சமுதாய தமலவர்களுக்கான பதாழுநநாய் நாள் ைன்றம் (30)  

 நடத்தப் ட்டது 
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பதாடரும் அ ிவிருத்திச் பசயற்திட்டங்களின் வி ரங்கள் 
 

இலங்மக அரசின் நடவடிக்மககள் -2021 

 

இ

ல

க்க

ம் 

 

பசயற்திட்ட வி ரம் 

பைாத்தம் 

ைதிப் ிடப்

 ட்ட 

பசலவு 

(ரூ ா)) 

31.12.202

1இல் 

உள்ளவா

றான 

ப ௌதிக 

முன்நனற்

றம் 

31.12.20

21 இல் 

உள்ள

வாறான 

நிதி 

முன்நன

ற்றம் 

(ரூ ா) 

1 அதிகளவில் பதாற்றுப்  ரவும் 

ைாவட்டங்களில் வீட்டுக்கு வீடு 

ைதிப் ாய்வுகமள நடாத்துதல் 

0.4 25% 25% 

2 காயப்  ராைாிப்பு  ப ட்டிகள், எம்சிஆர் 

சப் ாத்துக்கள், ஸ் ிளிண்ட்ஸ் & 

நகட்டர்கமள ைறுவாழ்வுக்காக வழங்குதல் - 

 ிளவு  ராைாிக்க  ிற ப ாருட்கள் 

2.3 100% 100% 

3 முக்கிய  ங்குதாரர்களுடன் 

ைாகாை/ைாவட்ட ைதிப் ாய்வுகள், 

வருடாந்திர ைதிப் ாய்வு ைற்றும் 

கண்காைிப்பு ைற்றும் ைதிப்பீட்டு 

கூட்டங்கமள நடத்துதல் 

0.775 100% 100% 

4 உலக பதாழுநநாய் தின நிகழ்வுகள் - 

விழிப்புைர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய டி-

சர்ட்கள் அச்சிடப் ட்டன 

0.39 100% 100% 

5 உலக பதாழுநநாய் தின நிகழ்வுகள் நாள் 2 0.65 55% 55.38% 

6 பஹந்தலா பதாழுநநாய் ைருத்துவைமனயில் 

நதசிய சிறப்பு மையத்மத நிறுவுதல் 

3.44 நிதி கிமடக்காததால் 

பசயல் ாடு 

பசய்யப் டவில்மல 

7 நதால் ைருத்துவ ைமனகளுக்கு திசுக்கமளப் 

 ாிநசாதித்தல் 

ைற்றும்  ிற பதாடர்புமடய உ கரைங்கமள 

வழங்குதல் ைற்றும் நதால் ைருத்துவ 

கிளினிக்குகளில் நரம் ியல் ைதிப்பீட்மட 

நைம் டுத்துதல் 

0.2 நிதி கிமடக்காததால் 

பசயல் ாடு 

பசய்யப் டவில்மல 

8 SSS,திசுக்கமளப்  ாிநசாதித்தல் ைற்றும்  ிற 

பதாடர்புமடய ஆய்வக நசமவகள்  ற்றிய 

 யிற்சி திசுக்கமளப்  ாிநசாதித்தல் 

1.325 100% 100% 

9 விாிவான தகவல் பதாடர்பு  ிரச்சாரம் (2017 0.42 100% 100% 
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இல் தயாாிக்கப் ட்ட திட்டத்தின்  டி) சமூக 

சந்மதப் டுத்தல்  ிரச்சாரத்தில் தகவல், கல்வி 

ைற்றும் தகவல் பதாடர்பு ப ாருள் நைம் ாடு 

 

உலக சுகாதார அமைப்பு  பசயல் ாடுகள் -2021 

   

 

பசயற்திட்ட வி ரம் 

பைாத்தம் 

ைதிப் ிடப் ட்

ட பசலவு 

(ரூ ா)) 

31.12.20

21இல் 

உள்ள

வாறான 

ப ௌதிக 

மு

ன்நனற்

றம் 

31.12.202

1 இல் 

உள்ளவா

றான நிதி 

முன்நன

ற்றம் 

(ரூ ா) 

1 பஹந்தமல பதாழுநநாய் 

ைருத்துவைமனயின் ைருந்து நசைிப்பு 

வசதிமய பகாள்கலன்/கன்பவர்படய்னர் 

நிறுவுவதன் மூலம் நைம் டுத்துவதற்கான 

முன்பைாழிவு 

1,474,200 100% 100% 

 

2 உலக பதாழுநநாய் தினம் 2021 

நிமனவாக - 

பதாழுநநாய் குறித்த விழிப்புைர்மவ 

ஏற் டுத்த திறன் வளர்ப்பு திட்டம் 

188,230.00 100% 100% 

3 ஒவ்பவாரு ைட்டத்திலும் தரவுப்  ிடிப்ம  

நைம் டுத்த பதாழு நநாய் இயக்கத்தின்  

தற்ந ாமதய இமைய 

அடிப் மடயிலான அமைப்ம  

நைம் டுத்துதல் 

1,462,844.00 0% 0% 

4 சமூக சந்மதப் டுத்தல்  ிரச்சாரங்கள் 

மூலம் பதாழுநநாய்  ற்றிய சமூக 

விழிப்புைர்மவ நைம் டுத்துதல் 

355,958.14 0% 0% 

 

 

உலக சுகாதார அமைப்பு  திட்டைிடப் ட்ட பசயல் ாடுகள் -2022 
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1 தரவுப்  ிடிப்ம  நைம் டுத்த பதாழு 

நநாய் இயக்கத்தின் தற்ந ாமதய 

1,462,844.00 

 

25% 0% 
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இமைய அடிப் மடயிலான 

அமைப்ம  நைம் டுத்துதல் 

2 சமூக சந்மதப் டுத்தல்  ிரச்சாரத்தின் 

மூலம் பதாழுநநாய்  ற்றிய சமூக 

விழிப்புைர்மவ நைம் டுத்துதல் 

355,958.14 

 

0% 0% 

3 உலக பதாழுநநாய் தினம் 2022 

முன்னிட்டு  விளக்கம்  ைற்றும் தகவல் 

பதாடர்பு  ிரச்சாரம் 

5,250,557.03 83.87% 65.86% 

 

 

2017-2021 வருடங்களுக்கான பசயலாற்றுமகப் ந ாக்கு   

 

புதிய நநாயாளர் கண்டு ிடிப்பு வீதம்  

 
 

Multi-Bacillary சதவீதம் ((MB சதவீதம்)  
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புதிய நநாயாளர் கண்டுபிடிப்பு வீதம் 2017 -2021
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ஊனத்தின் தரம் 2இன்  சதவீதம் 

 
 

குழந்மத சதவீதம் 

 

 
 

2022 இல் திட்டைிடப் ட்ட சிறப்பு நைம் ாட்டு நடவடிக்மககள் 
 

 நநாய் கண்காைிப்ம  நைம் டுத்த தகவல் பதாழில்நுட்  உ கரைங்கமள வழங்குதல் 

 நுண்ணுயிர் எதிர்ப் ிற்கான கண்காைிப்பு அமைப்ம  நிறுவுதல் 

  ாதகைான ைருந்து விமளமவ கண்டறிதல் ைற்றும் கண்காைிப்பு அமைப்ம  

உருவாக்குதல் 

7.3

6.5

5.6

6.7
7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2017 2018 2019 2020 2021

ச
த

வீ
த

ம்

வருடம்

2017 முதல் 2021 வகர ைண்டறியப்பட்ட ைாலத்தில் தரம் 2 

குகறபாடு ெதவீதத்தின் நபாை்கு
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2017-2021 முதல் புதிய குைந்கத சதாழுநநாய்

ெதவீதத்தின் நபாை்கு
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 வரலாற்று பதாடர்புகமள தடைறிந்து  புதிய பதாழுநநாய் நநாய்கமள அமடயாளம் 

கண்டறிதல் 

 விழிப்புைர்மவ ஏற் டுத்த ைருத்துவர்கள் உள்ளிட்ட சுகாதாரத் துமறக்கான எஸ்எம்எஸ் 

 ிரச்சாரம் 

 ஆயுர்நவத ைருத்துவர்களுக்கான விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள் 

  ள்ளி ைாைவர்களிமடநய புதிய பதாழுநநாயாளிகமள  ள்ளி ைருத்துவ  ாிநசாதமனகள் 

மூலம்  டத்பதாகுப்பு மூலம் கண்டறிதல். 

 நநாய் தாக்கமுள்ள நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட ஐந்து ைாவட்டங்களில்  ள்ளி 

ைாைவர்களுக்கான வமரதல் ந ாட்டி  

 உலக பதாழுநநாய் தினத்மத நிமனவுகூரும் வமகயில் விழிப்புைர்வு  ிரச்சாரங்கள் 

 பதாழுநநாய் குறித்த விழிப்புைர்வு துண்டுப்  ிரசுரங்கள் ைற்றும் நதால் ைருத்துவ 

ைமனகள் ைற்றும் பவளிநநாயாளர்  ிாிவுகளுக்கு சுவபராட்டிகள் வழங்குதல் 

 நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட ஐந்து ைாவட்டங்களில் ஊனமுற்ற பதாழுநநாயாளிகளுக்கு 

எம்.சி.ஆர் காலைிகள், புண்  ரராைாிப்பு ப ட்டி, ஸ் ிளிண்டுகள் ைற்றும் ஆதரவான 

 ராைாிப்புக்கான ப ாருட்கள் வழங்குதல்  

 பதாழுநநாயாளிகளுக்கான நதால் ைருத்துவ ைமனகளில் ஆநலாசமன வழங்குதல், 

பதாழுநநாய் எதிர்ப்பு  ிரச்சாரம் ைற்றும் PHI/LC ைற்றும் பஹந்தலா பதாழுநநாய் 

ைருத்துவைமனமய ஒரு ஆநலாசமன மையைாக நைம் டுத்துதல் 

 பதாழுநநாய் நசமவகளின் தரத்மத கண்காைிக்கவும் ைதிப்பீடு பசய்யவும் திட்டங்கமள 

நடத்துதல் 

 பதாழுநநாய்க்கான நிமலயான பசயல் ாட்டு பநறிமுமறகமள நிறுவுதல் 
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4.1.2 யாமனக்கால் நநாய் எதிர்ப்பு இயக்கம்  
 

அறிமுகம்  
 
1947 ஆம் ஆண்டு இலங்மகயில் யாமனக்கால் நநாய் எதிர்ப்பு இயக்கம் ஸ்தா ிக்கப் ட்டது. 

யாமனக்கால் நநாய் எதிர்ப்பு இயக்கத்தின் பசயல் ாடுகள்  ரவலாக்கப் ட்டு அமவ 3 

ைாகாை சுகாதார அதிகாாிகளால் பசயல் டுத்தப் டுகின்றன. யாமனக்கால் நநாய் எதிர்ப்பு 

இயக்கைானது யாமனக்கால் நநாய் எதிர்ப்பு அலகுகளுக்கு பதாழில்நுட்  வழிகாட்டல்கமள 

வழங்குகிறது. ைாவட்ட ைட்டத்தில் நைற்பகாள்ளப் டும் பசயற் ாடுகமளக் கண்காைித்து 

ைதிப்பீடு பசய்கின்றது. அது யாமனக்கால் நநாய்க் கட்டுப் ாட்டின்  ிரதான பசயற் ாடுகளில் 

ைருத்துவ முகாமை, ஒட்டுண்ைியியல் ைற்றும் பூச்சியியல் கண்காைிப்பு உள்ளடங்கும். 

 

நநாக்கு  
யாமனக்கால் நநாய் இல்லாத இலங்மக  
     

 ைி  
நிைநீர் யாமனக்கால் நநாய் ஒழிப்ம  நிமலந றாக மவத்திருத்தலும் கண்காைிப்ம  

நைம் டுத்துவதன் மூலமும் சுகாதார ஊழியர்களுக்கும் சமுதாயத்துக்கும் வலுவூட்டுவதன் 

மூலம் நநாயினால் பீடிக்கப் டுவமதயும் அங்கவீனரங்கமளயும் தடுத்தலும்.   
 

குறிக்நகாள்கள்  
• 2030 ஆம் ஆண்டாகும் ந ாது பதாற்றுப்  ரவும்  ிரதநசங்களில் 0% பதாற்று வீதத்மத 

அமடதல்  

• பதாற்று  ரவாத  ிரநதசங்களில் மைக்நராஃம நளாியா  ரவல் வீதத்மத 0% ஆகப் 

ந ைி வருதல்  

• கடந்த காலத்தில் யாமனக்கால் நநாய் பதாற்றுக் காைப் ட்ட நநாயாளர்கள் ைத்தியில் 

லிம்ஃந ாடிைா, எலிஃ ன்டியாசிஸ் ஆக வளர்ச்சியமடவமதத் தடுத்தல்   

 
2021 - ஜூன் 2022 இல் சாதமனகள்/ சிறப்பு நிகழ்வுகள் 

 யாமனக்கால் நநாய் எதிர்ப்பு  ிரச்சாரைானது, நநாய் காைப் டாத ஒன் து  

ைாவட்டங்களில் நநாயுற்ற நைலாண்மை ைற்றும் இயலாமை தடுப்பு (MMDP) குறித்த 

சுகாதாரப்  ைியாளர்களுக்கு  யிற்சித் திட்டங்கமள நடத்தியது 

 5 இடைில்லாத ைாவட்டங்களில் விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள் ைற்றும் சிறப்பு ஆய்வுகள் 

(ஒட்டுண்ைியியல் ைற்றும் பூச்சியியல்) பசய்யப் ட்டன.  

 கிளினிக்கில் புதிய நிைநீர் வீக்க நநாயாளிகளுக்கு வழக்கைான நிைநீர் வீக்க 

கிளினிக்குகள் ைற்றும் சலமவ திட்டங்கமள நடத்துதல். 

 உள்ளூர் ைாவட்டங்களில் உள்ள  ிராந்திய ஃம நலாியாசிஸ் தடுப்பு  ிாிவு 

குழுக்களுடன் காலாண்டு ைதிப் ாய்வு ைற்றும் வருடாந்திர ைாவட்ட ைதிப் ாய்வுகமள 

நடத்துதல். 

 நநாமய ஒழிப் துக்கான  அமடமவ  அமடவதற்கான புதிய உத்திகள்  ற்றி விவாதிக்க 

பதாழில்நுட்  ஆநலாசமனக் குழு கூட்டம் (TAG) நடத்தப் ட்டது. 
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 யாமனக்கால் நநாய் எதிர்ப்பு தமலமையகத்தில் சுகாதார பூச்சியியல் நடவடிக்மககளில் 

ைாைவர்களுக்கு  யிற்சி 

 

கடந்த 5 வருடங்களுக்கான பசயலாற்றுமகப் ந ாக்கு   
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2020 ஆம் ஆண்டில் பசய்யப் ட்ட பைாத்த நடவடிக்மககளின் எண்ைிக்மக 

              *Wb-Wuchereria bancrofti   Bm-Brugia malayi (filaria parasites) 

 

2022ஆம் ஆண்டுக்காகத் திட்டைிடப் ட்ட விநசட அ ிவிருத்திச் பசயற் ாடுகள் 
 

 நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட உள்ளகதில் அல்லாத ைாவட்டங்களில் 0% mf வீதத்தின் 

இருப்ம க் கண்காைிக்க கைக்பகடுப்புகள் திட்டைிடப் ட்டுள்ளன. 

 பூச்சியியல் ைற்றும் ஒட்டுண்ைி ஆய்வுகளுக்குத் நதமவயான ப ாருள் ைற்றும் 

உ கரைங்கள் பகாள்முதல் 

 பதாற்றுநநாயியல், ப ாருளாதார, பூச்சியியல் ைற்றும் ஒட்டுண்ைி ைதிப்பீடுகள் மூலம் 

நிைநீர் ஃ ிலாாியாசிஸ் திட்ட ைதிப்பீடு 

 யாமனக்கால் நநாய்  எதிர்ப்பு  ிரச்சாரத்திற்கான நதசிய மூநலா ாயத் திட்டத்திமன 

அ ிவிருத்தி பசய்தல் 

 நமடமுமறகளின் தரநிமலகமள உருவாக்குதல் 

 நநாய்த்பதாற்று நைலாண்மை ைற்றும் அங்கவீன குமற ாடு தடுப்பு (MMDP) 

பதாடர் ான சுகாதாரப்  ைியாளர்களுக்கு நநாய் உள்ள  ைற்றும் உள்ளூர் நநாய் 

அல்லாத ைாவட்டங்களில்  யிற்சி அளித்தல் 

 யாமனகால் நநாயாளிகளுக்கு WASH திட்டங்கள் மூலம்  யிற்சியளிப் தன் மூலம் 

அவர்கமள நைம் டுத்துதல் 

 யாமனக்கால் நநாய் எதிர்ப்பு  ிரச்சாரத்திற்கான இமையதளத்மத உருவாக்குதல் 

 யாமனக்கால்  தடுப்பு நடவடிக்மககளின் தரம் ைற்றும் தரநிமலகள் 

 ராைாிக்கப் டுவமத உறுதி பசய்வதற்கான கண்காைிப்பு உள்ளூர் ைாவட்டங்களில் 

நைற்பகாள்வது 

 

 

 
 
 
 

 பசயல் ாடு எண்கள் முடிவு 

01 இரவுவில்  எடுக்கப் ட்ட இரத்தப்  டங்களின் 

எண்ைிக்மக ( நநாய் தாக்கமுள்ள இடங்கள் ) 
112923 

 

32 positive 

(*Wb-28,Bm-

4) 

02 எடுக்கப் ட்ட இரத்தப்  டங்களின் எண்ைிக்மக  

( நநாய் தாக்கைற்ற இடங்கள் ) 
11216 

0 

03 இரவு எடுக்கப் ட்ட இரத்தப் ைாதிாிகளின் 

எண்ைிக்மக (புலம்ப யர்ந்நதார்) 
2140 

47 positive 

(Wb) 

04 பசய்யப் ட்ட ஆன்டிபஜன் நசாதமனகளின் 

எண்ைிக்மக 
71 

0 

05 பசய்யப் ட்ட  ிசிஆாின் எண்ைிக்மக 
1592 

17 positive 

(Wb.) 
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 4.1.3 ப ாதுச் சுகாதார ைிருக மவத்திய நசமவகள் 
 

அறிமுகம்  
ப ாதுச் சுகாதார ைிருக மவத்திய ைனித ைற்றும் விலங்கு நீர்பவறுப்பு நநாய்கமள 

தடுப் தற்கும் ஏமனய விலங்கு வழி நநாய்கமளக் கட்டுப் டுத்துதவற்குைான நதசிய 

ப ாறுப்புக்கள் சுகாதார அமைச்சிடம் ஒப் மடக்கப் ட்டுள்ளன. நீர்பவறுப்பு நநாய் ைற்றும் 

ஜப் ானிய மூமள வீக்கம் என் ன இலங்மகயில் ைனிதர்கமளப்  ாதிகக்கும் இரண்டு  ிரதான 

விலங்குவழி மவரஸ் நநாய்களாக விளங்குகின்றன. நாய்கநள இலங்மகயிலுள்ள  ிரதான 

நீர்பவறுப்பு நநாய் விளங்காகவும் ைனித நீர்பவறுப்பு நநாய்க்கான ஊடுகடத்தியாகவும் 

விளங்குகின்றன. அநதந ான்று,  ன்றிகள் ஜப் ானிய மூமள வீக்கத்மத ப ருப் ிக்கக் 

கூடியமவயாகத் பதாழிற் டுகின்றன.   இலங்மகயில் ைதிப் ிடப் ட்ட நாய்களின் 

எண்ைிக்மக சுைார் 3 ைில்லியன் ஆகும், இதில் 20% பதருநாய்கள்.  

 

நநாக்கு   
அ ாயகரைான நீர்பவறுப்பு நநாயிலிருந்தும் அங்கவீனத்மத ஏற் டுத்தும் ஏமனய 

விலங்குவழி  ரவும் நநாய்களிலிருந்தும் ப ாது ைக்களுக்கு அதிக ட்ச  ாதுகாப்பு 

உத்தரவாதைளித்தல்.   

 

 ைி  
ைாகாை சுகாதார நசமவகமள உள்ளடக்கிய உயர்  ாதுகாப்பு ப ற சுகாதார அமைச்சினால் 

நிர்ையிக்கப் ட்ட நீர்பவறுப்பு நநாய்க் கட்டுப் ாட்டு உத்திகமள கண்காைித்தல், 

ஊக்குவித்தல் ைற்றும் எளிதாக்குதல், அநத நநரத்தில் உயர் சமூக முயற்சிமய உறுதி பசய்தல் 

ைற்றும் அரசாங்க ைருத்துவைமனகமள உள்ளடக்கிய நீர் பவறுப்பு நநாயின்  ிந்மதய 

பவளிப் ாடு சிகிச்மசமய நைம் டுத்துதல் ைற்றும் பசலவு பசயல்திறமன உறுதி பசய்தல். 

 

குறிக்நகாள்கள்    
1. 2025 ஆம் ஆண்டாகும் ந ாது நாய் மூலம் ஏற் டும் ைனித நீர்பவறுப்பு நநாய் 

நிகழ்வுகமள ஒழிப் தற்காக நீர்பவறுப்பு நநாய்க் கட்டுப் ாட்டுச் பசயற் ாடுகளின் 

கண்காைிப்ம ப்  லப் டுத்துதல்.   

2. நாய் தடுப்பு ைருந்து தளுவல் அளமவ அதிகாிப் தற்காக  ங்காளர்களுடன் 

ஒத்துமழப்ம  ஏற் டுத்தி பதாடர் ாடல் பசய்தல் 

3. விலங்கு நீர்பவறுப்பு நநாய்கள் ைற்றும் நாய்க் கடிகள் பதாடர் ான 

கண்காைிப்ம  நைம் டுத்துதல். 

 
 

2021 இன் அமடவுகள் / விநசட நிகழ்வுகள்   

 உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தின் பதாழில்நுட்  ைற்றும் நிதி ஆதரவுடன் 2021-2026 

இலங்மகயில் இருந்து நாய் ைத்தியஸ்த ைனித பவறிநாய்கமள ஒழிப் தற்கான நதசிய 

மூநலா ாய திட்டத்தின் அ ிவிருத்தி பசய்தல்  
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 விலங்குகளின் நீர் பவறுப்பு நநாய் கண்காைிப்ம  நைம் டுத்தும் வமகயில் 

பவறி ிடித்த விலங்குகளுக்காக அமனத்து ைாவட்டங்களுக்கும் விலங்கு ைாதிாி 

நசகாிப்பு கருவிப் ப ட்டிகமள வழங்குதல் 

 ப ாது சுகாதார கால்நமட நசமவகளின் நிகழ்நநர தரவு கண்காைிப்பு அமைப்ம  

வலுப் டுத்த ைாவட்ட பவறிநாய்க்கடி கட்டுப் ாட்டு ப ாது சுகாதார 

 ாிநசாதர்கர்களுக்கு மகக்கைினிகள் வழங்குதல். 

 பதருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி முழுத் தழுவு அளவமவ  அதிகாிக்க ைாவட்ட 

விலங்குகளுக்கான நீர் பவறுப்பு நநாய்  ிாிவுகளுக்கு 100 ஆட்நடா ிளங்கர்கமள 

வழங்குதல். 
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தற்ந ாமதய வளர்ச்சி திட்ட விவரங்கள் 

 

 

பசயற்திட்ட வி ரம் 

பைாத்தம் 

ைதிப் ிடப் 

ட்ட பசலவு 

(ரூ ா)) 

30.06.2022இல் 

உள்ளவாறான 

ப ௌதிக 

முன்நனற்றம் 

30.06.20

22 இல் 

உள்ளவா

றான நிதி 

முன்நனற்

றம் 

(ரூ ா) 

1) நாய்ச் சனத்பதாமகக் கட்டுப் ாட்மட 

நமடமுமறப் டுத்துதல் 

 

85 

(94.5)* 

45726 ப ண் 

நாய்கள் 

ைடலாக்கப் ட்ட

ன. 

90.26 

2) பவறிநாய்க்கடிக்கு  ிந்மதய சிகிச்மச 

ைற்றும் புதிய சுற்றறிக்மக (PET) 

அறிமுகம் ைற்றும் விலங்குகளுக்கான நீர் 

பவறுப்பு நநாய் கட்டுப் ாடு ைற்றும் 

நாய் கடி தடுப்பு குறித்த ப ாது சுகாதார 

ஊழியர்களுக்கு  யிற்சி அளித்தல் 

(விலங்குகளுக்கான நீர் பவறுப்பு நநாய் 

கல்வியாளர் சான்றிதழ் பதாகுதிகமள 

 ின் ற்றுதல்) 

0.25 04 நிகழ்ச்சிகள்  

நடத்தப் ட்டன 

0.08 

3) விலங்குகளுக்கு தடுப்பூசி 

ஏற்றுவதற்கு குளிர் அமற வசதிகமள 

ஏற் டுத்துதல் 

12.5 புதிய குளிர் 

அமற வாங்குதல் 

4.543 

4) ைாவட்ட நடவடிக்மககள் ைற்றும் 

விளக்கம்  ற்றிய  நைற் ார்மவ 

0.15 01 நிகழ்ச்சி 

நடத்தப் ட்டது 

0.006 

5) நதசிய ைற்றும் ைாகாை ைட்டத்தில் 

காலாண்டு முன்நனற்ற ைீளாய்வு 

கூட்டத்மத நடத்துதல் 

0.2 01 நிகழ்ச்சி 

நடத்தப் ட்டது 

0.039 

6) சமூகத் தமலவர்களின் விழிப்புைர்வு 

ைற்றும் ைாவட்ட தடுப்பூசி குழுக்களுக்கு 

 யிற்சி 

0.2 06 நிகழ்ச்சிகள்  

நடத்தப் ட்டன 

0.132 

7) உலக நீர்பவறுப்பு நநாய் 

அனுஷ்டானம் - நதசிய திட்டம் & 

தகவல், கல்வி ைற்றும் தகவல் பதாடர்பு 

ப ாருள் ைற்றும் ஆவைப் டம் 

தயாாிப்பு 

0.9 ப ாது 

விழிப்புைர்வுக்

காக தகவல், 

கல்வி ைற்றும் 

தகவல் பதாடர்பு 

ப ாருட்கள் 

(ந னர்கள்) 

0.618 
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தயாாிக்கப் ட்ட

ன 

பைாத்தம் 100  95.678 

 

 

கடந்த ஐந்தாண்டுகளின் பசயல்திறன் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2022 இல் திடட்மிடப்படட் சிைப்பு அபிவிருத்தி நடவடிக்கககள் 

 

 நதரந்்சதடுை்ைப்பட்ட மாவட்டங்ைளில் நாய்ைளின் எண்ணிை்கை ைணை்சைடுப்புைகள 

ஒழுங்ைகமத்து நடத்துதல். 
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 4.1.4 ைநலாியா எதிர்ப்பு இயக்கம்   
  
 

நநாக்கு   
ைநலாியா இல்லாத இலங்மக  
 

  ைி  
இலங்மகயில் ைநலாாியாமவ தடுத்தல், ைநலாியா ஒழிப்புக்கு உடன் நடவடிக்மக 

நைற்பகாள்ளல், பதாடர்ந நதர்ச்சியான  தீவிர கண்காைிப்பு ைற்றும் தீவிர நநாய்  ரவமல 

எதிர்பகாள்வதற்கான தயார்நிமல பதாடர் ான விாிவான நிகழ்ச்சித்திட்டபைான்மற 

திட்டைிடலும் நடாத்தலும்.   

 

இலக்கு  
ைநலாியா இல்லாத நிமலமயத் பதாடர்ந்து ந ைி வருதல்   

 

குறிக்நகாள்கள்  
 ைநலாியா ைீள அறிமுகைாகாைல் தடுப் தன் மூலம் இல்லாத நாடு என்ற நிமல 

பதாடர்ச்சியாக  மவத்திருத்தல்    

 இலங்மகயில் ைநலாியா மூலைான ைரைங்கமள பதாடர்ந்து பூச்சிய வீதத்தில் 

ந ணுதல் 
 

முக்கிய அமடவுகள்  

 2022 இல் இலங்மக பதாடர்ந்து ைநலாியா இல்லாத நிமலமயப் ந ைியது. 2016 இல் 

இலங்மக ைநலாியா அற்ற நாடாக உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தால்  

சான்றளிக்கப் ட்டது. 2012 இல் கமடசி உள்நாட்டவருக்கு ைநலாியா நநாய் 

 திவாகியது. 

 பவளிநாட்டிலிருந்து வந்த  அமனத்து ைநலாியா நநாயாளிகளும் உடனடியாகக் 

கண்டறியப் ட்டு சிகிச்மச அளிக்கப் ட்டன. 

 ைநலாியாவின் உள்நாட்டில் ைநலாியா  ரவல் ஏற் டவில்மல  

 ைநலாியாவால் உயிாிழப்பு எதுவும் ஏற் டவில்மல. 2008 முதல் ைநலாியாவால் இறப்பு 

பூஜ்ஜியைாக உள்ளது. 

ஒட்டுண்ைியியல் கண்காைிப்பு, பூச்சியியல் கண்காைிப்பு, நுளம்பு கட்டுப் ாடு ைற்றும் 

 ிற  யிற்சி நடவடிக்மககள் ந ான்ற நடவடிக்மககள் திட்டைிட்ட டி நடத்தப் ட்டன. 

 

2012 நவம் ர் முதல் இலங்மகயில் உள்ளூர் ைநலாியா இல்லாைல் இருந்தது ைற்றும் 

ைநலாியாவால் இறப்பு 2007 முதல் பூஜ்ஜியைாக நீடித்து வருகிறது.. பசப்டம் ர் 2016 இல் 

இலங்மக ைநலாியா இல்லாத நாடாக உலக சுகாதார அமைப் ால் சான்றளிக்கப் ட்டது, இது 

நாட்டின் வளர்ச்சி ைற்றும் சுற்றுலாவில் ப ரும் நநர்ைமறயான தாக்கத்மத ஏற் டுத்தியுள்ளது. 

உலகளாவிய நகாவிட் 19 பதாற்றுநநாமய இலங்மக எதிர்பகாள்ள நவண்டியிருந்தது. நைலும் 

2022 இல் கடுமையான ப ாருளாதார பநருக்கடிமய எதிர்பகாள்ள நவண்டியிருந்தது. 
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 2021 குறிப் ிடத்தக்கது, ஏபனனில் இது நகாவிட் 19 பதாற்றுநநாய் இருந்தந ாதிலும் 

ைிகக் குமறந்த ைநலாியா நநாயாளிகமளப்  திவுபசய்தது. அறிக்மகயிடப் ட்ட 

அமனத்து ைநலாியா நநாயாளிகளும்  பவளிநாட்டில் இருந்து வந்தவர்களாகும் ைற்றும் 

ஒரு நநாயாளி இரத்தைாற்றத்தால் ஏற் ட்டது.. புதிய இரத்தைாற்றம் தூண்டப் ட்ட 

நநாயாளிகளின் அ ாயத்மதத் தடுக்க ைத்திய இரத்த வங்கியின் உதவியுடன் உடனடி 

நடவடிக்மக எடுக்கப் ட்டது. 2022 இன் முதல் ஆறு ைாதங்களில், 20 ைநலாியா 

நநாயாளிகள்  திவாகியுள்ளனர். ப ரும் ாலான நநாயாளிகள் ஆப் ிாிக்க நாடுகளில் 

இருந்து வந்தவர்கள் ஆகும்.  திவு பசய்யப் ட்ட அமனத்து நநாயாளிகளும் 

பவளிநாடுகளில் இருந்து வந்தவர்கள் ஆகும். 

 ைநலாியா  ரவும் நாடுகளின்  ட்டியல் புதுப் ிக்கப் ட்டது.  

 நநாய்த்தடுப்பு சிகிச்மச ைருந்தான Mefloquine ஐ வழங்க உலக சுகாதார ஸ்தா னம் 

ஆதரவு அளித்துள்ளது. 

 சர்நவாதயா தமலமையகத்தில்  ிராந்திய  ஒருங்கிமைப் ாளர்களின் ஆதரமவப் 

ப ற்று 

 ைாதாந்திர ஆய்வுக் கூட்டத்தில்  யைிகளுக்கான விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சி 

நடத்தப் ட்டது. 

 நாட்டின் பதன் குதியில் இருந்து குறிப் ாக ந ருவமள  ிரநதசத்தில் உள்ள 

இரத்தினக்கல் வர்த்தகர்கள் கடந்த வருடங்களில் ஆ ிாிக்க நாடுகளுக்கு  யைம் 

பசய்துள்ளதாக ைநலாியா எதிர்ப்பு இயக்க தரவுகள் பதாிவிக்கின்றன. இந்த நாடுகளில் 

ைநலாியா இருப் து குறித்த விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சி, இந்த  யைிகமள குறிமவத்து 

நடத்தப் ட்டது. 

 

ைட்டக்களப்பு ைாவட்டம் பசங்கலடியில் விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சி 

 
 

 PROMIS சமூக ஊடகப்  ிரச்சாரத்மதத் பதாடங்கி ைநலாியா நாள் பசய்தியாளர் 

சந்திப்பு நடாத்தப் ட்டது 

 

ைநலாியா தின பசய்தியாளர் சந்திப்பு நாரநஹன் ிட்டியில் உள்ள ஊடகப் ிாிவில் 

இடம்ப ற்றது. அநத நாளில்  ப்நராைிஸ் என்கிற சமூக ஊடக 

 ிரச்சாரம்பதாடங்கப் ட்டது. 
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 ைநலாியா  ரவும் நாடுகளுக்குச் பசல்லும் அமனத்து  யைிகளும் ைநலாியா 

தடுப்பு சிகிச்மசமயப் ப றுவமத உறுதி பசய்வதற்காக, ைநலாியா எதிர்ப்பு 

இயக்கத்தில் இருந்து ைநலாியா தடுப்பு சிகிச்மசமயப் ப ற்ற  ிறகு  யைிகளுக்கு 

ைஞ்சள் காய்ச்சல் தடுப்பூசி வழங்க ைருத்துவ ஆராய்ச்சி  ிாிவில் ைஞ்சள் காய்ச்சல் 

தடுப்பூசி  ிாிவுடன் ஒப் ந்தம் பசய்யப் ட்டது. 

 

 பதாழில் பநறிஞர்களிமடநய விழிப்புைர்மவ அதிகாிக்க, ைின் பசய்திைடல் 

பவளியிடப் ட்டது. 
3 

 
 

 அகில இலங்மக ாீதியில் முகநூல் ைற்றும் யூ ட்யூப் ஊடாக சமூக ஊடகப் ந ாட்டிமய 

நடாத்தி ைநலாியா தினம் நிமனவுகூரப் ட்டது. 
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 ைநலாியா எதிர்ப்பு இயக்கம் ைநலாியா தடுப்பு சிகிச்மசக்கான இமைய தளம் ஊடாக 

வழங்குவதன் மூலம் இலவச நசமவமய விாிவு டுத்துகிறது. நைலும், நாடளாவிய ாீதியில் 

ைநலாியா எதிர்ப்பு ைருந்துகமள ைத்திய ைட்டத்தில் கண்காைிக்க இமைய தளம் 

உருவாக்கப் ட்டது. கண்டறியப் ட்ட வழக்குகள் பதாடர் ான அமனத்து நதமவயான 

நடவடிக்மககளும் (முதன்மை ைற்றும் இரண்டாம் நிமல ஒட்டுண்ைி கண்டறிதல், 

பூச்சியியல் கண்காைிப்பு, திமசயன் கட்டுப் ாடு உட் ட) தாைதத்மதக் குமறக்க 

இமையதளத்தில் நசர்க்கப் ட்டுள்ளன. 

 

  யைிகளின் தகவல்  டிவம் ைாவட்ட  ிராந்திய ைநலாியா அலுவலகங்களுடன் 

இமைக்கப் ட்டன. அமனத்து ைாவட்ட  ிராந்திய ைநலாியா அதிகாாிகள் (RMO) 

நநாய்த்தடுப்பு சிகிச்மசமயப் ப றும்  யைிகளின் தகவமலப் ப றுவார்கள். இது 

ைாவட்டத்திலிருந்து பசல்லும்  யைிகமள  ின்பதாடர உதவுகிறது. 

 

 
 

 நகாவிட்19 நிமலமை காரைைாக ைநலாியா இயக்க  ிரச்சாரத்தின் பசயல் ாடுகள் 

 ாதிக்கப் ட்டிருந்தாலும்,  யிற்சி நிகழ்ச்சிகள், நைற் ார்மவ, களப் ைி ைற்றும் 

ைதிப் ாய்வுகள்  ின்வருைாறு நடத்தப் ட்டன. 

 

 13  ங்நகற் ாளர்களுடன் (மூன்று நாள் நிகழ்ச்சி) கலாபவவவில் பூச்சியியல் பதாடர் ான 

 யிற்சி நிகழ்ச்சி நமடப ற்றது. 
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26  ங்நகற் ாளர்களுடன் லார்விநவாரஸ் ைீன் நைலாண்மை  யிற்சி நிகழ்ச்சி 

ரம்ப ாடகல்லவில் நடத்தப் ட்டது 

 

.       

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

ஒட்டுண்ைியியல் குறித்த  யிற்சித் திட்டம் - ப ாது சுகாதார ஆய்வக 

பதாழில்நுட் வியலாளர்களுக்கு  ைாவட்ட அளவிலான  யிற்சியும் அளிக்கப் ட்டது 
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திருநகாணமகல இரத்த வங்கி ஊழியரக்ளுக்கு பயிை்சி 
 

  
 
மன்னார ்பிராந்திய மநலரியா அலுவலக மீன் ததாடட்ிகள் ஆய்வு 
 

 வடைாகாைத்தில் ஏற்கனநவ நிர்ைாைிக்கப் ட்ட ைீன் பதாட்டிகள் நைற் ார்மவ 

பசய்யப் ட்டது 
 

  

 பூச்சியியல் வழிகாட்டி அச்சிடுதல்  
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 தகவல் பதாழில்நுட்  திறன்களின் நைம் ாடு - ைத்திய ைற்றும்  ிராந்திய அதிகாாிகமள 

வலுப் டுத்த DHIS, EXCEL திட்டங்கள், தரவு  குப் ாய்வு ைற்றும் புவியியல் தகவல் 

முமறமை ைீதான கண்காைிப்பு குறித்த அடிக்கடி  யிற்சி நடாத்தப் ட்டது. ஆர்க் 

புவியியல் தகவல் முமறமை பைன்ப ாருள் வாங்கப் ட்டு, பைன்ப ாருமளப் 

 யன் டுத்துவது குறித்து ஊழியர்களுக்கு  யிற்சி அளிக்கப் ட்டது. 

                                    

உலக நிதியம் (நவமலத் திட்டம் கண்காைிப்பு நடவடிக்மககள் - WPTM) மூலம் ைனித வளத் 

திட்டம் (HRP) உருவாக்கப் ட்டது.  ிராந்தியங்களுக்குச் பசன்று  ிராந்திய ைநலாியா 

அலுவலக ஊழியர்களிடம் கலந்தாநலாசித்த பவளி நிபுைர்கள் அறிக்மகமய உருவாக்கினர். 

சுகாதார அமைச்சினால் அங்கீகாிக்கப் ட்ட அறிக்மக  த்தரமுல்ல வாட்டர்ஸ் எட்ஜில் 

பவளியிடப் ட்டது. நைற்கூறிய சிறப்பு நடவடிக்மககள் தவிர 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 

 ின்வரும் நடவடிக்மககள் நைற்பகாள்ளப் ட்டன: 
 

விழிப்புைர்மவ நைம் டுத்துதல்  

• ப ாது ைருத்துவர்களுக்கு  - 4 பவளியூர் நிகழ்ச்சிகள் ைற்றும்  பகாழும் ில் 7 நிகழ்ச்சிகள் 

• புதிதாக நதர்ச்சி ப ற்ற ைருத்துவர்கள் ைத்தியில் - ைநலாியா குறித்த முன்  யிற்சி 

ைருத்துவர்கமள நைம் டுத்தும் நிகழ்ச்சி ஒன்று நமடப ற்றது 

• பதாழில்நுட்  ஆதரவு குழு - இரண்டு கூட்டங்கள் நடத்தப் ட்டன 

• ைநலாியா நநாய் ஆய்வுக் குழு - 11 கூட்டங்கள் நமடப ற்றன 

• இலங்மக ஒலி ரப்புக் கூட்டுத்தா னத்தின் ஊடாக ைநலாியாவிற்கான ஊடகப்  ரப்புமர 

வழங்கப் ட்டது 

• தனிப் ட்ட சுகாதார  ராைாிப்புக்கான  ாிந்துமர - ஒரு  யிற்சித் திட்டம் நிமறவுற்றது 

 ங்குதாரர் சந்திப்பு ஒன்று நமடப ற்றது 
 

 யிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

• பூச்சியியல் கண்காைிப் ிற்காக இரண்டு அமரயாண்டு கூட்டங்கள் நடத்தப் ட்டன RDT 

 யன் ாட்டிற்காக ைருத்துவைமன ஊழியர்களுக்கு 4  யிற்சி நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப் ட்டன. 

• இமையதளம்   யிற்சி முமற DIHS2 ைற்றும் புவியியல் தகவல் முமறமை  யிற்சித் 

திட்டம் நடத்தப் ட்டது 
 

பதாழில்நுட்  திறன்கமள நைம் டுத்துதல் 

• ப ாது சுகாதார ஆய்வக பதாழில் நுட் வியலாளர்களுக்கான நசமவப்  யிற்சித் திட்டம் 5 

இமையதளம்  ைற்றும் 2 நநரடி நிகழ்ச்சிகளும்  நமடப ற்றன 

• தனியார் துமற ஆய்வக விழிப்புைர்வு இரண்டு திட்டங்கள் பசய்யப் ட்டுள்ளன 
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• ப ாது சுகாதார கள அலுவலர்களின்  யிற்சி - 23  யிற்சி நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப் ட்டன 

• ப ாது சுகாதார  ாிநசாதகர்கள்  யிற்சி  - 9 நசமவ  யிற்சி திட்டங்கள் 

நடாத்தப் ட்டுள்ளன 

•  

• SMO உத்திநயாகஸ்தர்களின்  யிற்சி - 23  யிற்சி திட்டங்கள்  நடாத்தப் ட்டுள்ளன 
 

நசமவகளின் தரத்மத நைம் டுத்துதல் 

• ைநலாியா நுண்நைாக்கி - ஒரு நிகழ்ச்சிக்கான பவளிப்புற திறன் ைதிப்பீடு முடிந்தது 

• ைநலாியா நுண்நைாக்கி - ஐந்து நிகழ்ச்சிக்கான பவளிப்புற திறன் ைதிப்பீடு முடிந்தது 

• ைநலாியா நியூக்ளிக் அைிலம் ப ருக்க நசாதமனக்கான உலக சுகாதார அமைப் ின் 

பவளிப்புற தர உறுதி நிகழ்ச்சி  

• (NAAT EQA) இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் முடிக்கப் ட்டன 

 

முக்கிய பசயலாற்றுமகக் குறிகாட்டிகள் ைற்றும் இலக்குகளுடான முன்நனற்ற ஒப்பீடு 

 

 முக்கிய பசயலாற்றுமகக் குறிகாட்டிகள் 2022 ஆம் 

ஆண்டுக்கா

ன இலக்கு 

முன்நனற்றம் 

2019 2020 2021 

1 ைநலாியாவினால் ஏற் ட்ட 

ைரைங்களின் எண்ைிக்மக 

0 0 0 0 

2 3 நாட்களுக்குள் ஆய்வுபசய்யப் ட்ட 

நநாயாளிகளின் சதவீதம்   

100% 100% 100% 100% 

3 வருடாந்த இரத்த  ாிநசாதமன 

வருடபைான்றில் 100 ந ருக்கான 

விகிதம் 

3% 5% 3% 3% 

4 ைநலாியா ைருந்துகள் ைற்றும் 

 ண்டங்கள் மகயிருப்பு தீர்ந்திராத 

சுகாதாரப்  ராைாிப்பு நிறுவனங்களின் 

சதவீதம் 

100% 100% 100% 100% 

 

 

 

4.1.5  சயநராகக் கட்டுப் ாடு  ைற்றும் ைார்பு  நநாய்களுக்கான நதசிய 

நிகழ்ச்சி 
 

நநாக்கு  

காசநநாய் ைற்றும்  ிற ைார்பு நநாய்கள் இல்லாத இலங்மக 

 

 ைி  

நாட்டில் காசநநாய் ைற்றும் ைார் க நநாய் கட்டுப் ாடு நடவடிக்மககமள அது குறித்த 

பகாள்மககமள உருவாக்கி , திட்டைிடல், ஒருங்கிமைப்பு ைற்றும் கண்காைிப்பு மூலம், 
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காசநநாய் இல்லாத இலங்மகமய உருவாக்க நம்மை உறுதிப் டுத்துவதன் மூலம் நதசத்தின் 

சமூக-ப ாருளாதார வளர்ச்சிக்கு  ங்களி தாகும். 
 

அறிமுகம்       
காசநநாய் கட்டுப் ாடு ைற்றும் ைார்பு நநாய்களுக்கான நதசிய திட்டம் (NPTCCD) என் து 

நாட்டில் காசநநாய் கட்டுப் ாட்டு நடவடிக்மககளுக்கு ப ாறுப் ான நதசிய அளவிலான 

அமைப் ாகும். அமவ ைாவட்ட ைார்பு கிளினிக்குகள் மூலம் பசயல் டுத்தப் டுகின்றன. 

NPTCCD, ைாவட்ட அளவிலான ஊழியர்களுக்கு பதாழில்நுட்  வழிகாட்டுதமலயும், 

நநாயாளிகளுக்கு எந்த தடங்கலும் இல்லாைல் நல்ல தரைான நநாயறிதல் ைற்றும் சிகிச்மச 

நசமவகமள வழங்குவமத உறுதிபசய்ய ஒருங்கிமைப்பு ைற்ற ஆதரமவமன வழங்குகிறது. 

கூடுதலாக, NPTCCD ஆல் பசயல் டுத்தப் டும் நநாய் தடுப்புச் நசமவகள், அமடயாளம் 

காைப் ட்ட உயர்-ஆ த்து குழுக்களிமடநய காசநநாய் தடுப்பு சிகிச்மசமயத் 

பதாடர்வதற்கான ஆதரவு, காசநநாய் குறித்த விழிப்புைர்மவ நைம் டுத்துதல் ைற்றும் 

ப ாதுைக்களின் ஆநராக்கியத்மத நைம் டுத்துதல், அத்துடன் காசநநாய் பதாடர் ான நசமவ 

சார்ந்த ஆராய்ச்சிகமள உருவாக்கி  பகாள்மக ைற்றும் அதன் பசயல் ாடுகளுக்கான ஆதாரம் 

வழங்குவதாகும். 

 

காசநநாயாளிகளுக்கான குைப் டுத்தும் சிகிச்மச முக்கியைாக 26 ைாவட்ட ைார்பு சிகிச்மச 

நிமலயங்கள், பகாழும்பு பதற்கு ந ாதனா மவத்தியசாமல ைற்றும் முல்நலாியா ஆதார 

மவத்தியசாமலயிலுள்ள இரண்டு துமை ைார்பு சிகிச்மச நிமலயங்கள்  ைற்றும் சுவாச 

நநாய்களுக்கான நதசிய மவத்தியசாமல ஆகியவற்றின் மூலம் வழங்கப் டுகிறது. 

பவலிசரவில் உள்ள நதசிய காசநநாய் ஆய்வுக்கூடம், காலி, இரத்தினபுாி, யாழ்ப் ாைம் 

ைற்றும் கண்டி ஆகிய இடங்களில் உள்ள இமடநிமல வளர்நசாதமன ஆய்வகங்கள், ைாவட்ட 

ைார்பு ைருத்துவ ஆய்வுக்கூடங்கள் (26) ைற்றும் நாட்டில் உள்ள 160க்கும் நைற் ட்ட 

நுண்நைாக்கி மையங்கள் மூலம் நநாய் கண்டறியும் நசமவகள் வழங்கப் டுகின்றன. 

 

2021 - 2025க்கான நநாக்கங்கள் 
 

1. சராசாியாக, 2021 ைற்றும் 2025 க்கு இமடயில், 600 குழந்மதகள் உட் ட, ஆண்டுநதாறும் 

10,000 ைருந்து உைர்திறன் காசநநாய் நநாயாளிகமளக் கண்டறிந்து பவற்றிகரைாக 

சிகிச்மசயளித்தல். 

2. 2021 ைற்றும் 2025 க்கு இமடயில் சராசாியாக ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 11,600 காசநநாய் 

தடுப்பு சிகிச்மசக்கு (TPT) தகுதியான காச நநாய் பவற்றிகரைாக சிகிச்மச 

அளிக்கப் டுகின்றன.  

3. காசநநாய் கண்டறிதல் ைற்றும்  ராைாிப் ில் தனியார் துமற சாியாக ஈடு டும், நைலும் 

2025 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், அறிவிக்கப் ட்ட அமனத்து நநாய்களில் 30% தனியார் 

துமறயிலிருந்து  ாிந்துமரக்கப் டும். 

4. அமனத்து ைட்டங்களிலும் காசநநாய் கட்டுப் ாட்டு நடவடிக்மககளின் கண்காைிப்பு 

ைற்றும் ைதிப்பீட்மட வலுப் டுத்துதல் 

5. காசநநாய் குறித்த பசயல் ாட்டு ஆராய்ச்சி ஆய்வுகளின் தரம் ைற்றும் அளமவ 

கைிசைாக அதிகாித்தல்  
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6. காசநநாய் நடவடிக்மககளின் அமைப்பு ைற்றும் நைலாண்மை ைற்றும் கட்டுப் ாட்மட 

கைிசைாக நைம் டுத்துதல் 

 

2021 இல் அமடவுகள் / சிறப்பு நிகழ்வுகள் 

 2021-2025க்கான புதிய நதசிய மூநலா ாயத் திட்டம் ஜனவாி 2021 இல் 

நிமறவமடந்தது. 

 நதசிய நிபுைர்களின் உதவியுடன் காசநநாய்க்கான நதசிய மகநயட்டின் திருத்தத்மத 

டிசம் ர் 2021 இல் NPTCCD பவற்றிகரைாக நிமறவு பசய்தது. 

 காசநநாய்க்கான ஆய்வக மகநயடு திருத்தப் ட்டது ைற்றும் இறுதி வமரவு டிசம் ர் 2021 

இல் அச்சிடுவதற்கு சைர்ப் ிக்கப் ட்டது. 

 ைமறந்திருக்கும் காசநநாய் பதாற்மற நிர்வகிப் தற்கான வழிகாட்டுதல் ைார்ச் 2021 இல் 

இறுதி பசய்யப் ட்டது ைற்றும் ஒரு முன்நனாடித் திட்டைாக நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட 

ைாவட்டங்களில் (அநுராதபுரம் ைற்றும் ப ாலன்னறுமவ) அதன் பசயலாக்கம் 

பதாடங்கப் ட்டது. 

 ைருந்து-எதிர்ப்பு TB வழிகாட்டுதலின் திட்ட நைலாண்மை நதசிய ைற்றும் சர்வநதச 

நிபுைர்களின் உதவியுடன் 2021 இல் திருத்தப் ட்டது. 

 நாட்டில் நிலவும் சூழ்நிமல காரைைாக அவர்கள் பதாமலதூர நடவடிக்மகயில் கலந்து 

பகாண்டனர். 

 ைானிய விண்ைப் ம் 2022 - 2024 நைலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு பூநைாள  நிதியத்திற்கு  

பவற்றிகரைாக சைர்ப் ிக்கப் ட்டது. 

 புதிய உ கரைங்கள், VPN ைற்றும் தீச்சுவர் (வமலயமைப்பு) ஆகியவற்மற நிறுவுவதன் 

மூலம் NPTCCD ைற்றும் ைார்பு கிளினிக்குகளின் கைினி வமலப் ின்னல் 

உள்கட்டமைப்பு நைம் டுத்தப் ட்டது. இந்த பசயல் ாடு ைின்னணு நநாயாளி தகவல் 

நைலாண்மை அமைப் ின் அணுகல் ைற்றும் தகவல்  ாதுகாப்ம  உறுதி பசய்வமத 

நநாக்கைாகக் பகாண்டது. 

 ப ாது ைருத்துவர்கள் ைற்றும் ைருத்துவ உத்திநயாகஸ்தர்களிமடநய காசநநாய்  ற்றிய 

விழிப்புைர்மவயும் அறிமவயும் நைம் டுத்துவதற்காக ஒரு குறுகிய பசய்தி நசமவ 

(SMS) பதாடங்கப் ட்டது.   இது நநாயாளிகள் ைற்றும் DOT வழங்குநர்களுக்கு 

விாிவு டுத்தப் ட்டது. இது  ின்பதாடர்வதற்கான இழப்ம க் குமறக்கவும், 

சிகிச்மசமயப்  ின் ற்றுவமத உறுதி பசய்யவும் இலக்காகக் பகாண்டது. 

 உலக காசநநாய் தின நிமனவு தினம் 24 ைார்ச் 2021 அன்று அனுசாிக்கப் ட்டது.  ிரதான 

நிகழ்வு பகாழும் ில் உள்ள இலங்மக ைருத்துவ சங்கத்தின் (SLMA) நகட்ந ார் கூடத்தில் 

"கடிகாரம் துடிக்கிறது" என்ற பதானிப்ப ாருளின் கீழ்  ிரதி  ைிப் ாளர்/ப ாது 

சுகாதார நசமவகள் - I ைற்றும் SLMA இன் தமலவர்  ிற அதிகாாிகள்.ஆகிநயாாின் 

 ங்கு ற்றுதலுடன் நமடப ற்றது, 

 காசநநாய் கட்டுப் ாட்டு நடவடிக்மககளின் முன்நனற்றத்மதக் கண்காைிக்கவும், நநாய் 

கண்டறிதல், குைப் டுத்துதல் ைற்றும் தடுப்பு  ராைாிப்பு நசமவகமள வழங்குவதற்கான 

சிக்கல்கள் ைற்றும் தமடகமள அமடயாளம் காைவும் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 

ைாவட்டங்களுக்கு வழக்கைான நைற் ார்மவ விஜயங்கள் ைத்திய ைட்டத்திலிருந்து 

நடத்தப் ட்டன.. சில நைற் ார்மவகள் ப ௌதீக ாீதியாக நடத்தப் ட்டன (அதாவது, 

களுத்துமற, அனுராதபுரம், ப ாலன்னறுமவ, பகாழும்பு, குருநாகல், யாழ்ப் ாைம், 
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கிளிபநாச்சி, ைன்னார் ைற்றும் வவுனியா) ைற்றமவ நாட்டில் நிலவும் நகாவிட் நிமலமை 

காரைைாக இமையதளம் நமடமுமறப் டுத்தப் ட்டன. அமனத்து 26 நிர்வாக 

 குதிகளும் ஒரு வருடத்திற்குள் நைற் ார்மவ  பசய்யப் ட்டன.  

 

 ைார்பு சிகிச்மச நிமலய  ைியாளர்கள் ைற்றும் ைருத்துவைமன ைற்றும் கள சுகாதார 

ஊழியர்களுக்கான வழக்கைான நசமவ திறன் நைம் ாட்டு திட்டங்கள் 2021 இல் 

பதாடரப் ட்டன. 

 நதசிய பசலவு கைக்பகடுப்பு- காசநநாயாளிகள் ைற்றும் அவர்களது குடும் த்தினரால் 

ஏற் டும் ந ரழிவு பசலவு ைற்றும் ந ரழிவு பசலமவ முன்னறிவிப் வர்கள் - 

இலங்மகயில் காசநநாய் கிளினிக்குகளில் கலந்துபகாள்ளும் நநாயாளிகளிமடநய 

கைக்பகடுப்பு நடத்தப் ட்டது 

 பகாழும்பு ைாவட்டத்தில் உள்ள சுகாதாரப்  ைியாளர்கள் ைத்தியில் LTBI இன்  ரவல் 

குறித்து ஒரு ஆய்வு  நடத்தப் ட்டது. 

 NPTCCD இன் சுகாதாரக் கல்வி ைற்றும் நைம் ாட்டுப்  ிாிவு 2021 ஆம் ஆண்டில் 

பதாமலக்காட்சி, வாபனாலி ைற்றும் யூடியூப் நிகழ்ச்சிகமள இலவசைாக நடத்த 

முடிந்தது.  இது  2021  இறுதி காலாண்டில் சுய  ாிந்துமரகமள கைிசைாக அதிகாிக்க 

உதவியது. 

o பைாத்த வாபனாலி நிகழ்ச்சிகள் 4 ைைிநநரம் (3 ைைிநநரம் நநரமல, 1 

ைைிநநரம்  திவு பசய்யப் ட்டது) 

o பைாத்த பதாமலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள்-9 ைைிநநரம் (5 ½ ைைிநநரம் நநரமல. 3 

½  திவு பசய்யப் ட்டது) 

o யூ டியூப் வீடிநயாக்கள் 2 ைைி 15 நிைிடம் 

 காசநநாய் கண்டறியும் திறமன நைம் டுத்த ஆய்வக கண்டறியும் நசமவகளின் சீரான 

பசயல் ாட்மட உறுதி பசய்வதற்காக, 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆய்வக 

உ கரைங்கள் (எ.கா.13  ாதுகாப்பு அலைாாிகள்), நுகர்ப ாருட்கள் ைற்றும் X-pert 

MTB/Rif ப ாதியுமறகள்  வாங்கப் ட்டன 

 2021 ஆம் ஆண்டு முழுவதும் தமடயின்றி ைருந்து விநிநயாகத்மத  ராைாிக்க 

காசநநாய் எதிர்ப்பு ைருந்துகள் உாிய நநரத்தில் வாங்கப் ட்டு அமனத்து ைாவட்ட 

ைார்பு  ைமனகளுக்கும் விநிநயாகிக்கப் ட்டது. 2021 ஆம் ஆண்டு முழுவதும் 

தமடயின்றி ைருந்து விநிநயாகத்மத  ராைாிக்க காசநநாய் எதிர்ப்பு ைருந்துகள் உாிய 

நநரத்தில் வாங்கப் ட்டு அமனத்து ைாவட்ட ைார்பு சிகிச்மச நிமலயங்களுக்கும்   

விநிநயாகிக்கப் ட்டது. 
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கடந்த 5 ஆண்டுகளின் பசயல்திறன் ந ாக்கு 
 

ைதிப் ிடப் ட்ட காசநநாய் (புதிய ைற்றும் ைீண்டும் வரும் ) ைற்றும் அறிவிக்கப் ட்ட 

காச நநாய்க்கு இமடயில்  இமடபவளி 

 
 

 

2005-2021ல் நநாய் கண்டறியும் ந ாக்கு
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ைாவட்டங்களில் காசநநாயால்  ாதிக்கப் ட்டவர்கள்  ைாவட்டம் வாாியாக 
 

 
 

சிகிச்மச நல்விமளவு விகிதம் 
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சிகிச்மச  ின்விமளவு 
 

 
 

முக்கிய பசயல்திறன் 

குறிகாட்டிகள் 

2021க்கான 

இலக்கு 

முன்நனற்றம் 

2019 2020 2021 

நநாய் கண்டறிதல் விகிதம் 53.2% 59% 50.4% 46.4% 

சிகிச்மச நல்விமளவு 

விகிதம் 

90% 84.1%( 2018 

நநாயாளி 

குழுவிற்கு) 

84.2%( 2019 

நநாயாளி 

குழுவிற்கு) 

82.2% (2018 

நநாயாளி 

குழுவிற்கு) 

 

2021 ஆம் ஆண்டிை்கான திட்டமிடப்பட்டுள்ள சிைப்பு நமம்பாட்டு நடவடிக்கககள் 

திடட்மிட்ட தசயல்பாடு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி 

-  இலங்கக ரூபா 

முதல் 

காலாண்டின் 

முடிவில் 

முன்நனை்ைம் 

NTRL மை்றும் ஆய்வுகூட வகலப்பின்னல் மை்றும் 

தனியார ் துகை மை்றும் பயிை்சிக்கான விரிவான 

LIMS (ஆய்வக தகவல் நமலாண்கம அகமப்பு) 

உருவாக்குதல் 

30 மில்லியன் - 

பூநைாள நிதியம் 

சைாள்முதல் 

செயல்முகற 

சதாடங்கியது 

மார்பு சிகிசக்ச நிகலங்களுக்கு டிஜிடட்ல் எக்ஸ்நர 

வசதிககள வழங்குதல் 

40 மில்லியன் சைாள்முதல் 

செயல்முகற 

சதாடங்கியது 

நநாயறிதலுக்கான தகாள்முதல்   

GeneXpert க்கான (சாதாரண மை்றும் அல்டர்ா) 

தபாதியுகைககள நபாதுமான அளவு வழங்குதல் 

120 மில்லியன் – 

(95.96 பூநைாள 

நிதியத்திலிருந்து, 

24.05 இலங்கை 

அரசு) 

பணம் 

செலுத்தப்பட்டது. 

ைாரட்்ரிட்ஜ் 

விநிநயாைத்திற்ைா

ை  

ைாத்திருை்ைப்படு

கிறது 

MGIT வளர்நசாதகன நுகரத்பாருடக்ள் மை்றும் DST 15.93 மில்லியன் - 

பூநைாள நிதியம் 

ைட்டகள 

செய்யப்பட்டது 
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4.1.6 நதசிய புற்றுநநாய்க் கட்டுப் ாட்டு நிகழ்ச்சி   
 

அறிமுகம்  
நதசிய புற்றுநநாய் ைடட்ுப்பாடட்ு நிைை்ெச்ித்திடட்மானது (NCCP)  நாட்டில் புற்றுநநாகய தடுதத்ல் மற்றும் 

ைடட்ுப்படுத்துவதற்ைான  சுைாதார அகமெச்ின் நதசிய கமயபுள்ளியாகும். 2020-2024 இலங்கையில் புற்று 

நநாகயத ் தடுப்பது மற்றும் ைடட்ுப்படுத்துவது சதாடரப்ான நதசிய மூநலாபாயத ் திட்டத்தின்படி 

புற்றுநநாய்ைகளத ் தடுப்பது மற்றும் ைடட்ுப்படுத்துவது சதாடரப்ான நடவடிை்கைைகளத ்

திட்டமிடுவதற்கும், நகடமுகறப்படுத்துவதற்கும் மற்றும் ைண்ைாணிப்பதற்கும் NCCP மற்ற மத்திய  

அகமெச்ு பணியைங்ைள்  மற்றும் மாைாண சுைாதார நெகவைள் பணியாைங்ைளுடனும் ஒருங்கிகணந்து 

செயல்படுகின்றது. 

 

நநாக்கு   

குமறந்தளவான தடுக்கத்தக்க புற்றுநநாய் உடன்  கூடிய ஆயுளுடன் உயர் வாழ்க்மகத் 

தரத்மதயும் புற்றுநநாயின் மூலம் குமறந்த ட்ச  ாதிப்ம யும் பகாண்ட நாட்மட உருவாக்கல்.  

   

 ைி  
ஆதார அடிப்பகடயிலான அணுகுமுகறயினூடாை வாை்கவ முடிவுறுதத்ுவதற்ைான குணப்படுத்தும் 

சிகிெக்ெ சதரிவாை அகமகின்ற ஆரம்ப நிகல நநாய் ைண்டறிதல் மற்றும்  முழுகமயானதும் 

அணுைை்கூடிய சதாடரெ்ச்ிகய வைங்குகின்ற புற்றுநநாகய ைடட்ுப்படுத்தி அதகன ஏற்படுத்தும் 

ைாரணிைளுை்கு எதிராை நபாராடுவதன் மூலம் புற்றுநநாய் பாதிப்புைகள குகறத்தல்.      

 

குறிக்நகாள்கள்    

1) உயர் ைட்ட அரசியல் தமலமை,  ரப்புமர ைற்றும் ஆளுமக சமூக ஒருங்கிமைப்புடன் 

வலுவான ஒருங்கிமைந்த,  ல துமற,  ல-ஒழுங்கு நதசிய திட்டத்துடன் புற்றுநநாமயத் 

தடுப் தற்கும் கட்டுப் டுத்துவதற்கும் நதசிய  ரப்புமர இைக்கப் ாட்மட 

விமரவுப் டுத்துதல்.  

2) வாழ்க்மகச் சுழற்சி முழுவதும் ஆ த்து காரைிகள் ைற்றும் தீர்ைானிப் மவகமள நிவர்த்தி 

பசய்வதன் மூலம் புற்றுநநாய்களின் ஆரம்  ைற்றும் முதன்மை தடுப்பு என் வற்மற 

நைற்பகாள்ளல். 

3) நைம் ட்ட சுகாதார கல்வியறிவு, புற்றுநநாய்கமள விமரவாகக் கண்டறிவதற்கான 

நசமவகள் கிமடப் து ைற்றும் ஆரம் கால சிகிச்மச ைற்றும் கவனிப்ம  உறுதி 

பசய்வதற்கான இமைப்பு மூலம் நநாயறிதல்  ைற்றும் ஆரம் கால நநாயறிதலுக்கான 

காரைிகமள நைட்பகாள்ளல். 

4) புற்றுநநாய்க்கான சிகிச்மச வசதிகமளயும் நநாய் கண்டு ிடிப் தற்கான நீடித்த சைனான 

அணுகமல உறுதிப் டுத்தல்.  

5) புற்றுநநாயளர்களுக்கான புனர்வாழ்வு, உயிர்வாழ்தல் ைற்றும் நநாய்தடுப்பு 

 ராைாிப்புக்கான வசதிகமள ைற்றும் அமனத்து ைட்டங்களிலும் அவர்களது 

 ராைாிப் ாளர்களுக்கான ஒத்துமழப்ம   உறுதிப் டுத்தல்    

6) புற்றுநநாயிமன கட்டுப் டுத்துவதற்கான நடவடிக்மககமள ைதிப் ிடுவதற்கும் 

முன்நனற்றத்மத நைற் ார்மவ பசய்தவற்கும் புற்றுநநாய் தகவல் முமறமைகமளயும் 

கண்காைிப் ிமனயும்,  வலுவூட்டல்  
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7) புற்றுநநாயிமன தடுத்தல் ைற்றும் கட்டுப் டுத்துவதற்கான ஆய்விமன ஊக்குவித்தலும் 

அதன்  ாிந்துமரகமள  யன் டுத்தலும்   

  

2021 இல் அமடவுகள் / சிறப்பு நிகழ்வுகள் 

 

முதன்கம தடுப்பு மை்றும் ஆரம்ப கண்டறிதல் 

 உலை புற்றுநநாய் தினம் மற்றும் உலை மாரப்ை புற்றுநநாய் விழிப்புணரவ்ு மாதம் நடத்தப்பட்டது - 

ஊடை ைருத்தரங்குைள், நதசிய மற்றும் மாைாண சுைாதார ஊழியரை்கள தீவிரமாை பங்நைற்ை 

ஊை்குவிை்ை சுற்றறிை்கைைகள சவளியிடுதல். 

 ைரப்்பப்கப வாய்ப் புற்றுநநாய்ைகள அைற்றுவதற்ைான இகடை்ைால இலை்குைகள அகடவதற்ைான 

நதசிய மூநலாபாயத் திட்டதக்தத ்சதாடங்குதல் 

 ஆரம்ப சுைாதாரப் பணியாளரை்ளுை்கு புற்றுநநாய் சிகிெக்ெ குறித்த பயிற்சியாளரை்ளின் (TOT) 

சதாகுதி உருவாை்கி விநிநயாகிை்ைப்பட்டது. 

 ைற்றல் உதவி அடக்டைளின் சதாகுப்பு அெச்ிடப்படட்ு ஆரம்ப சுைாதார நிறுவனங்ைளிகடநய 

வினிநயாகிை்ைப்பட்டது 

 

வாய் புை்றுநநாய் 

 உலை தகல மற்றும் ைழுதத்ு புற்றுநநாய் தினம் நிகனவுகூரப்பட்டது - ஊடை ைருத்தரங்கு, நதசிய 

மற்றும் மாைாண சுைாதார ஊழியரை்கள தீவிரமாை பங்நைற்ை ஊை்குவிை்ை சுற்றறிை்கைைகள 

சவளியிட்டது. பாை்கை  பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் ஆபத்துைள் குறித்து சபாதுமை்ைளுை்கு 

விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

 சபருந்நதாட்டத ் துகறை்ைான வாய்வழி புற்றுநநாய் பரிநொதகனத் திட்டம்  ஆரம்பித்தது 

கவை்ைப்பட்டது. 

 உள்ைடட்கமப்கப (மடிை்ைணினிைள்) வைங்குவதன் மூலம் வாய்வழி & முைதத்ாகட மற்றும் 

வாய்வழி நநாயியல் ஆகியவற்றிலிருந்து வாய்வழி புற்றுநநாய் நிைை்வுத் தரவுைளுை்ைான மின்-

அடிப்பகடயிலான ைண்ைாணிப்பு அகமப்பு அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது. 

 

நநாய் கண்டறிதல் மை்றும் சிகிசக்ச 

 சபரிய மருத்துவமகனைளில் புற்றுநநாய் தின சிகிெக்ெ வெதிகய நமம்படுத்துதல்: 

நவதிெச்ிகிெக்ெ நாற்ைாலிைள், ெரிசெய்யை்கூடிய படுை்கைைள், உடச்ெலுத்துதல் பம்புைள், சிரிஞ்ெ ்

பம்புைள் மற்றும் மல்டிபாரா மின் திகரைள் வைங்குதல் 

 2 கெட்நடாடாை்ஸிை் தனிகமப்படுத்திைகள வைங்குதல் 

 யாை்ப்பாணம் மற்றும் மாத்தகறயில் இரண்டு (2) புற்று நநாகய முன்கூட்டிநய ைண்டறியும் 

நிகலயங்ைகள நிறுவுதல் 

 மாரப்ைப் புற்றுநநாகய முன்கூட்டிநய ைண்டறிவதற்கு வெதியாை சபரிய மருதத்ுவமகனைளில் 

மாரப்ை பராமரிப்பு கிளினிை்குைகள நிறுவுதல் 

 

ஆதரவு ைற்றும் வலி தைிக்கும் சிகிச்மச 

 சுகாதாரப்  ராைாிப் ின் அமனத்து நிமலகளிலும் ஆதரவு ைற்றும் வலி தைிக்கும் 

சிகிச்மச நசமவகமள திறம் ட ஒருங்கிமைக்க,  கிரப் ட்ட  ராைாிப்பு ைருத்துவப் 

 திநவடு (H 1314) உருவாக்கப் ட்டுள்ளது. 

 ஆரம்  சுகாதார நிமலயத்தில் புற்றுநநாயாளிகளுக்கான ஆதரவு ைற்றும் வலி தைிக்கும் 

சிகிச்மச குறித்த சுகாதார நிபுைர்களுக்கான வழிகாட்டிமய உருவாக்கப் ட்டது 
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 வீட்டு அடிப் மடயிலான  ராைாிப்ம  வழங்குவதில் தரப் டுத்தப் ட்ட 

 ராைாிப் ாளர்கள் ைற்றும் சமூக தன்னார்வலர்களுக்கான  யிற்சியாளர் பதாகுதியின் 

கட்டமைக்கப் ட்ட  யிற்சி உருவாக்கப் ட்டது 

  

புற்றுநநாய்  திவு ைற்றும் ஆராய்ச்சி 

 நதசிய புற்றுநநாய்  ாதிப்பு தரவு 2015-2019 பவளியிடப் ட்டது. www.nccp.health.gov.lk 

இல் கிமடக்கும்  

 புற்றுநநாய்  ாதிப்பு தரவுகளில் தரவு காட்சிப் டுத்தல் தளம் பதாடங்கப் ட்டது 

https://dashboard.nccp.health.gov.lk/ 

 புற்றுநநாய் சிகிச்மச மையங்கள், வாய்வழி ைற்றும் முகத் தாமட  ிாிவுகள் ைற்றும் 

இறப்பு  திவாளர்களுக்கு புற்றுநநாய்  திவு குறித்த  ைிைமன  ட்டமறகள் 

நடத்தப் ட்டன. 

 ைக்கள் பதாமக அடிப் மடயிலான புற்றுநநாய்  திநவடு 2013-2019 பவளியிடப் ட்டது 

 நதசிய குழந்மத  ருவ புற்றுநநாய்  திநவடு 2020 பதாடங்கப் ட்டது 

 ைாதாந்திர புற்றுநநாய் ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கு நடத்தப் ட்டது. 

 

நிரல் திட்டைிடல், பசயல் டுத்தல், கண்காைிப்பு ைற்றும் ைதிப்பீடு 

 புற்றுநநாய் தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப் ாடு குறித்த நதசிய ஆநலாசமனக் குழு கூட்டம் – 

3 கூட்டங்கள் நடத்தப் ட்டன. 

 இலங்மகயில் 2021-2025 குழந்மதப்  ருவம் ைற்றும் இளம் ருவ புற்றுநநாய் 

 ராைாிப்புக்கான நதசிய மூநலா ாய திட்டம் உருவாக்கப் ட்டு  பதாடங்கப் ட்டது.. 

 5 ைாவட்டங்களில் ைாவட்ட புற்றுநநாய் கட்டுப் ாட்டு ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தப் ட்டது.   

 

 

வருடாந்த  ாதீட்டு ஒதுக்கீட்டிற்கு எதிரான நிதி அமடவுகள்  

 

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான பைாத்த ஒதுக்கீடுகள் ைற்றும் NCCP நடவடிக்மககளின் பசலவுகள் 

 ின்வரும் அட்டவமையில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ளன. 

கருத்திட்ட இலக்கம் வி ரம் ைதிப்பீடு (ரூ ா.) பசலவு 

(ரூ ா.) 

111-02-14-021-2509(11) GOSL 20,000,000.00 5,760,427.16 

111-02-14-035-2509 (11) GOSL 15,828,500.00 553,820.00 

111-02-13-003-2509-

38(12)  

World Bank 

/PSSP 

51,830,000.00 43,458,521.82 

111-02-14-32-2509(13) WHO 8,261,130.17 8,019,625.22 

பைாத்தம்  95,919,630.17 57,792,394.20 

 

 ாதீட்டு ஒதுக்கீடுகள் குமறவாகப்  யன் டுத்தப் டுவதற்கான காரைங்கள் 

1. நிதி ஒதுக்கப் ட்ட ந ாதிலும், GOSL நிதிகள் பதாடர் ாக ந ாதிய கட்டுநிதி 

கிமடக்கவில்மல (இலங்மக அரசு நிதிகளின் கீழ் நடத்தப் டும் என அமடயாளம் 

காைப் ட்ட சில நடவடிக்மககள், இம்ப்பரஸ்டின் ந ாதாமையால் உலக வங்கி நிதிக்கு 

ைறுஒதுக்கீடு பசய்யப் ட்டன). 

https://dashboard.nccp.health.gov.lk/
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2. திட்டைிடப் ட்ட சில நடவடிக்மககள் இன்னும் வருட இறுதி பகாள்முதல் 

பசயல்முமறயில் உள்ளன. 

3. நகாவிட் 19 பதாற்றுநநாய் காரைைாக சில பசயல் ாடுகமள நடத்த முடியவில்மல.  

 

30.6.2022 வமரயிலான முக்கிய அமடவுகள் 

 

ஆரம்  தடுப்பு ைற்றும் ஆரம் த்திநலநய கண்டு ிடித்தல் 
 

 உலக புற்றுநநாய் தினம் நிமனவுகூரப் ட்டது- ஊடக கருத்தரங்கு நடத்தப் ட்டது. 

' ராைாிப் ாளர் இமடபவளிகமள' கண்டறிய ஒரு கைக்பகடுப்பு நடத்தப் ட்டது. நதசிய 

ைற்றும் ைாகாை சுகாதார ஊழியர்களின் பசயலில்  ங்நகற் மத ஊக்குவிக்கும் வமகயில் 

சுற்றறிக்மக பவளியிடப் ட்டது. 

 புற்றுநநாய் தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப் ாடு குறித்து தனியார் ைருத்துவைமன நிர்வாகிகளுடன்  

கூட்டம் நடத்தப் ட்டது. 

 நதசிய புற்றுநநாய் கட்டுப் ாட்டு திட்ட ஊழியர்களுக்கு, “ ாதுகாப் ான உைவு ைற்றும் 

நவளாண் ரசாயனங்கள்” குறித்து விழிப்புைர்வு ஏற் டுத்தும் நிகழ்ச்சி நமடப ற்றது. 

 களுத்துமற ைற்றும் கிளிபநாச்சி ைாவட்டங்களில் ஆநராக்கியைான வாழ்க்மக முமற 

நிமலயங்கள் (HLC) ைற்றும் ைகளிர் நல  கிளினிக் (WWC) ஆகிய ஊழியர்களுக்கான 

ைருத்துவ ைார் க  ாிநசாதமன பதாடர் ான இரண்டு ைாவட்ட அளவிலான  யிற்சி 

நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப் ட்டன. 

 புற்று நநாய் தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப் ாடு பதாடர் ான  யிற்சியாளர்களுக்கு (TOT) மூன்று 

 யிற்சி நிகழ்ச்சிகள் கம் ஹா, நககாமல ைற்றும் பகாழும்பு ைாவட்டங்களில் 

நடத்தப் ட்டன. 

 

வாய் புற்றுநநாய் 

 ப ருந்நதாட்ட ைக்களுக்காக வாய்வழி புற்றுநநாய்  ாிநசாதமன திட்டம் 

நமடமுமறப் டுத்தப் ட்டது 

 பவளி நநாயாளர்  ிாிவு   ல் சிகிச்மச மையங்களில்  நலசான வாய்வழி சாத்தியைான 

புற்று நநாய்  நகாளாறுகளுக்கு (OPMD) உள்ளூாிநலநய   ின்பதாடர்தல் வழிமுமற 

அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது 

 (OPMD / வாய் புற்றுநநாயால் அமடயாளம் காைப் ட்ட நநாயாளிகமள எளிதாக 

அணுகுவதற்காக இமைய வழி ஊடாக வாய்,முகத்தாமட சிகிச்மச நிமலயங்கள் 

அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது. 

 வாய்வழி புற்றுநநாமயத் தடுப் தற்கும், முன்கூட்டிநய கண்டறிவதற்கும் ஆரம்  சுகாதாரப் 

 ைியாளர்களின் திறன்கமள உருவாக்குதல் - நைற்பகாள்ளப் டுகின்றது 

 வாய்வழி புற்றுநநாயின் அறிக்மகயிடல் ப ாறிமுமறமய வலுப் டுத்த, இ-

அடிப் மடயிலான கண்காைிப்பு அமைப் ில் (CanReg 5) வாய்வழி ைாக்சிநலா முக 

புற்றுநநாய் நிகழ்வு தரவு  ிாிவு ஊழியர்களுக்கு   யிற்சி வழங்கப் ட்டது 
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நநாய் கண்டறிதல் ைற்றும் சிகிச்மச 
 

 ப ாிய ைருத்துவைமனகளில் ைார் க  ராைாிப்பு சிகிச்மச நிமலயங்கமள நிறுவுதல். 

ப ாிய ைருத்துவைமனகளில் இதுவமர 23 சிகிச்மச நிமலயங்கள் இயங்கி வருகின்றன. 

 ைார் க புற்றுநநாய்  ாிநசாதமனயில் நநாய் தடுப்பு துமற ஊழியர்களின் திறமன 

உருவாக்குதல் 

 வசதிகமள விாிவு டுத்த புற்றுநநாய் நாள் சிகிச்மச மையங்களுக்கு சாிபசய்யக்கூடிய 

 டுக்மககள், ைல்டி ாரா ைின்திமரகள், சிாிஞ்ச்  ம்புகள் ைற்றும் உட்பசலுத்துதல்  ம்புகள் 

வழங்கப் ட்டுள்ளன. 

 ைார் க புற்றுநநாய்  ராைாிப்பு சிகிச்மச நிமலயங்களின் பசயல் ாடுகமள கண்காைிக்க 

 திவு ைற்றும் ைீள் வடிவங்கள் அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது. 

 

ஆதரவு ைற்றும் வலி தைிக்கும் சிகிச்மச 

 கண்டி ைாவட்டத்தில் சமூக அடிப் மடயிலான கண்டி ைாவட்டத்தில் சமூக 

அடிப் மடயிலான நநாய்த்தடுப்பு சிகிச்மச திட்டம் நமடமுமறப் டுத்தப் ட்டது.  

 தனியார் துமற சுகாதார நிபுைர்கள் உட் ட ஆதரவு ைற்றும் வலி தைிக்கும் சிகிச்மசயில் 

ஆரம்  சுகாதார ஊழியர்களின் திறன்கமள உருவாக்குதல். 

 வீட்டு அடிப் மடயிலான ஆதரவு ைற்றும் வலி தைிக்கும் சிகிச்மசயில் அதிகாரம் ப ற்ற 

முமறசாரா  ராைாிப் ாளர்கள்: சமூகத்தில் உள்ள  ல்நவறு சுகாதாரைற்ற முமறசாரா 

 ராைாிப் ாளர் குழுக்களுக்கு  யிற்சியாளர் திட்டங்களின்  யிற்சி நடத்தப் ட்டது 

 முமறசாரா  ராைாிப் ாளர்  யிற்சியில் (சிங்கள ைற்றும் தைிழ் பைாழிகளில்) பதாமலதூர 

இமைய வழி  யிற்சி  உருவாக்கப் ட்டது. 

 

புற்றுநநாய்  திவு ைற்றும் ஆராய்ச்சி 

 ப ரும் ாலான புற்றுநநாய் சிகிச்மச மையங்களுக்கு புற்றுநநாய்  திவுக்காக தகுதி 

வாய்ந்த அதிகாாி நியைிக்கப் ட்டு, ஆரம்  கட்டைாக 2020 புற்றுநநாய்  ாதிப்பு தரவு 

நசகாிப்பு பதாடங்கியது.  

 புற்றுநநாய் சிகிச்மச மையங்களில் ைருத்துவைமன அடிப் மடயிலான புற்றுநநாய் 

 திநவடு அறிக்மககமள எளிதாக உருவாக்குதல். 

 ைாதாந்திர புற்றுநநாய் ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கு - 2 நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப் டுகின்றன. 

 

நிரல் திட்டைிடல், பசயல் டுத்தல், கண்காைிப்பு ைற்றும் ைதிப்பீடு 

 புற்றுநநாய் தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப் ாடு குறித்த நதசிய ஆநலாசமனக் குழு கூட்டம் – 

o 2 கூட்டங்கள் நடத்தப் ட்டன. 

 ைாவட்ட புற்றுநநாய் கட்டுப் ாட்டு ைீளாய்வு கூட்டங்கள் பகாழும்பு ைற்றும் கம் ஹா 

ைாவட்டங்களில் நடத்தப் ட்டன. 
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2022 ஆம் ஆண்டில் நிதிச் பசலவுகள் – காலாண்டு 1 & காலாண்டு 2 (30.06.2022 வமர) 
 

காலாண்டு 1 ைற்றும் 2 இல் NCCP நடவடிக்மககளின் பைாத்த பசலவு  ின்வரும் 

அட்டவமையில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ளது.. 

கருத்திட்ட 

இலக்கம் 

திட்டங்கள் காலாண்டு 1 காலாண்டு  2 பைாத்தம் 

(காலாண்டு 1 

+ காலாண்டு 

2) 

111-02-14-021-

2509(11) 
இலங்மக அரசு 787,811.45 357945.70 1,125,757.15 

111-02-14-035-

2509 (11) 
இலங்மக அரசு 74,320.00 2.,390.00 76,710.00 

111-02-13-003-

2102(12) 
இலங்மக அரசு 

(PSSP) 

945,000.00 - 945,000.00 

111-02-13-003-

2103 (12) 
இலங்மக அரசு 5,977,500.00 - 5,977,500.00 

111-02-14-

32-2509(13) 

உலக சுகாதார 

ஸ்தா னம் 

- 25,270.00  25,270.00  

     

பைாத்தம்  7,764,631.45 385,605.70 8,150,237.15 

 

சிறப்பு நிகழ்வுகள் 
 

 
 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2022 

74 
 

 
 

 

     
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.1.7  நதசிய STD/AIDS கட்டுப் ாட்டு நிகழ்ச்சி (NSACP)  
 

அறிமுகம்  

2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், 41 முழுநநர STD கிளினிக்குகள் ைற்றும் 28க்கும் நைற் ட்ட 

கிமள STD கிளினிக்குகள் உள்ளன, தீவு முழுவதும் 30 கிளினிக்குகள் ஆன்டிபரட்நராமவரல் 

சிகிச்மச (ART) நசமவகமள வழங்கும் திறன் பகாண்டமவ. NSACP க்கு பவளிநய உள்ள 

ஒநர ART வசதி நதசிய பதாற்று நநாய் நிறுவனத்தில் (NIID) அமைந்துள்ளது. இந்த அமனத்து 

கிளினிக்குகளுடன் NSACP உடன் வமலயமைப்ம   ஏற் டுத்தி உள்ளன.  
 

நநாக்கு  

புதிதான எச்ஐவீ  ாதிப்புகள்,  ாகு ாடு ைற்றும் எய்ட்ஸ்  ாதிப் ிலான இறப்புகள் இல்லாத 

நாடு.   
  

 ைி  

புதிதாக எச்ஐவீ,  ாலியல்  ாிைாறல்  ாதிப்புகமள தடுத்தலும்  ரந்தளவிலான  ராைாிப்பு 

ைற்றும் சிகிச்மச நசமவகமள வழங்கல்     

 

இலக்கு 

2025ஆம் ஆண்டளவில் எய்ட்மை முடிவிற்கு பகாண்டுவரல் 
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 ிரதான பதாழிற் ாடுகள்  

 எச்ஐவீ பதாற்று நநாய்க்கான நதசிய ப ாறுப்ம  ஒருங்கிமைத்தல் 

 எச்ஐவீ தடுப்புக்கான தமலயீடுகமள நைற்பகாள்ளல்  

  ாலியல் பதாற்று நநாய்கள் ைற்றும் எச்ஐவீ தடுப் தற்கான முடியுைான சூழமல 

உருவாக்குவதற்கு உதவுதல்  

  ாலியல்  ாிைாற்றத்தின் மூலைான பதாற்றுகள் ைற்றும்  ாலியல் சுகாதார 

நைம் டுத்தலுக்கான சிகிச்மச நசமவகமள வழங்கல்   

 எச்ஐவீயினால் பதாற்றுக்குள்ளான ைற்றும்  ாதிப் ட்டவர்களுக்கான சிகிச்மச ைற்றும் 

 ராைாிப்ம  வழங்கல்  

  ாலியல் பதாற்று நநாய்கள் ைற்றும் எச்ஐவீ நநாய் கண்டு ிடித்தல் ைற்றும் முகாமை 

பசய்வதற்கான ஆய்வுகூட நசமவகமள வழங்கல்.   

  ாலியல் பதாற்று நநாய்கள்  ைற்றும் எச்ஐவீ தடுப் தற்காக ஆணுமறயிமன 

ஊக்குவித்தல் 

 எச்ஐவீ ைற்றும்  ாலியல் பதாற்று நநாய்கள்  ாதிப்புக்குட் ட்டவர்களுக்கு உளவள 

ஆநலாசமனகமள வழங்கல்  

 எச்ஐவீ ைற்றும் சி ிலிஸ் என் ன தாயிடைிருந்து குழந்மத கடத்தப் டுவதமன தடுத்தல்  

 சுகாதார ைற்றும் சுகாதாரத் துமற அல்லாத  ைிக்குழாத்தினருக்கான  யிற்சி ைற்றும் 

திறன்விருத்தியும்   

 எச்ஐவீ  ைற்றும்  ாலியல் பதாற்று நநாய்கள்.   கண்காைிப் ிமன நைற்பகாள்ளல்  

 எச்ஐவீ ைற்றும்  ாலியல் பதாற்று நநாய்கள். பதாடர் ில் ஆய்விமன நைற்பகாள்ளல்  

 எச்ஐவீ ைற்றும்  ாலியல் பதாற்று நநாய்கள்.  நசமவகள் பதாடர் ில் நைற் ார்மவ 

ைற்றும் ைதிப்பீட்டிமன நைற்பகாள்ளல்   

 

ஒட்டுபைாத்த பசயல்திறன்  ற்றிய சுருக்கைான குறிப்பு 
 

2021 ஆம் ஆண்டு ைற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டின் முதல்  ாதியில், 42 முழுநநர   ால் 

விமன பதாற்று நநாய் சிகிச்மச நிமலயங்கள் ைற்றும் 28 க்கும் நைற் ட்ட கிமள  ால் 

விமன பதாற்று நநாய் சிகிச்மச நிமலயங்கள்  ாலியல் ாீதியாக  ரவும் 

நநாய்த்பதாற்றுகளால்  ாதிக்கப் ட்ட ைக்களுக்கு நசமவகமள வழங்குகின்றன. 

இவற்றில் 32 சிகிச்மச நிமலயங்கள் எச்.ஐ.வி நநாயால்  ாதிக்கப் ட்டவர்களுக்கு 

ஆன்டிபரட்நராமவரல் சிகிச்மச (ART) நசமவகமள வழங்கின. கூடுதலாக, பதாற்று 

நநாய்களுக்கான நதசிய நிறுவனம் (NIID) ஆன்டிபரட்நராமவரல் சிகிச்மச (ART) 

நசமவகமளயும் வழங்கியது.. சுைார் 3600 ந ர் எச்.ஐ.வி நநாயால் 

 ாதிக்கப் ட்டுள்ளதாக ைதிப் ிடப் ட்டுள்ளது.  இவர்களில் 82% ந ர் எச்ஐவி என 

கண்டறியப் ட்டுள்ளனர் நைலும் 55% ந ர் ஆன்டிபரட்நராமவரல் சிகிச்மசயில் 

உள்ளனர். எச்.ஐ.வி  ாிநசாதமனயானது, எச்.ஐ.வி உடன் வாழும் 

கண்டறியப் டாதவர்கமளக் கண்டறியவதற்காக நைற்பகாள்ளப் டுகின்றது. HIV 

நநாயால் கண்டறியப் ட்டவர்கமள சிகிச்மச நசமவகளுடன் இமைக்க முயற்சிகள் 

எடுக்கப் டுகின்றன 
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சுகாதார நசமவகமள வழங்குவது  ற்றிய சுருக்கைான குறிப்பு 
 

 ால் விமன நநாய்  சிகிச்மச நிமலயங்களில் இருந்து பவளிநநாயாளர் சிகிச்மச 

அளிப் துடன்,  ால் விமன நநாய் / எய்ட்ஸ்  கட்டுப் ாட்டுத் திட்டம்,  ால் விமன 

நநாய்கள் ைற்றும் எச் ஐ வி நநாய்த்பதாற்றுகமளப் ப றுவதற்கான அதிக ஆ த்தில் 

உள்ளவர்களுக்காக பவளியிட நசமவகமள நடத்தி வருகிறது. ப ண்  ாலியல் 

பதாழிலாளிகள், ஆண்களுடன் உடலுறவு பகாள்ளும் ஆண்கள், திருநங்மககள், ஊசி 

ந ாடு வர்கள் ைற்றும் மகதிகள் ந ான்றவர்கள்  இதில் அடங்குவர். 

இழிவு டுத்தப் ட்ட ைற்றும் ஒதுக்கப் ட்ட சமூகங்கமளச் பசன்றமடவதில் அரசு சாரா 

நிறுவனங்களின் நசமவகள் ஈடு ட நவண்டும். 

 

2020 – 2021  ஆம்  ஆண்டில்  ிரதான அமடவுகளும் விநஷட நிகழ்வுகளும்  
 

2021 இல் ஒட்டுபைாத்த பசயல்திறன் 

 எய்ட்ஸ் பதாற்றுநநாய் ைாதிாியானது புதிய தரவுகள் ைற்றும் ைாதிாியின் மூலம் 

நாட்டிற்கான புதிய ைதிப்பீடுகளுடன் புதுப் ிக்கப் ட்டது. 

 நகாவிட்-19 இன் ந ாது அமனத்து  ால் விமன சிகிச்மச நிமலயங்களும் 

நதமவயான முன்பனச்சாிக்மக நடவடிக்மககளுடன் பசயல் ட்டன. 

 அமனத்து முன் நசமவ ைற்றும் நசமவ  யிற்சி பைய்நிகர் தளங்கள் மூலம் 

நடத்தப் ட்டதுன. 

 ைின்னணு தகவல் நைலாண்மை அமைப்புக்கான ைின்-கற்றல் தளம் நிறுவப் ட்டு, 

நாட்டில் உள்ள 31 சிகிச்மச நிலயங்களில்   யிற்சி நடத்தப் ட்டது 

 Know4sure இமையதளத்மத ைாற்றியமைப் தன் மூலம் முக்கிய ைக்களுக்கான 

பைய்நிகர் அணுகமல நைம் டுத்தத் பதாடங்கப் ட்டது. 

 சை நிமலயிலுள்ள தமலமையிலான முக்கிய ைக்கள்பதாமக எச்ஐவி தடுப்பு 

திட்டங்கமள நிர்வகிக்க தடுப்பு தகவல் நைலாண்மை அமைப்ம  நிறுவுதல். 

பைன்ப ாருள் நசாதமன நிமலயில் உள்ளது. 

 முக்கிய ைக்களுக்கான Know4Sure சமூக ஊடக  ிரச்சாரத்மதத் பதாடங்குதல். 

 இமையதள  முன் திவு விண்ைப் ம் (Know4Sure.lk) Quickres இன் சைீ த்திய 

 திப்புடன் நைம் டுத்தப் ட்டு, முக்கிய நிகழ்ச்சிகளின் இமையதளம் மூலைாக 

நைம் டுத்தத் பதாடங்கியது. 

 எச்.ஐ.வி-க்கான முன்-பவளிப் ாடு தடுப்பு ைருந்து, பகாழும்பு ைற்றும் 

அம் ாந்நதாட்மட ைாவட்டங்களில் நசாதமன பசய்யப் ட்டு 

பசயல் டுத்தப் ட்டது. 

 சுய  ாிநசாதமனக் கருவிமய வழங்குவதற்கான ஆன்மலன் அமைப்பு 

பதாடங்கப் ட்டது. 

 எச்.ஐ.வி சுய- ாிநசாதமன நாட்டில் அறிமுகப் டுத்தப் ட்டு  அளவிடப் ட்டது. 

 எச்.ஐ.வி  ற்றிய அறிவு ைற்றும் அணுகுமுமறகள், முக்கிய ைக்கள், எச்.ஐ.வி 

நசமவ வழங்கமல  ாதிக்கும் சட்டங்கள் ைற்றும் இலங்மகயில் உள்ள ப ாலிஸ் 

அதிகாாிகளிமடநய அத்தமகய சட்டங்களின் நமடமுமறகள், எச்.ஐ.வி 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2022 

77 
 

பதாடர் ான ப ாலிஸ் அதிகாாிகளிமடநய தற்ந ாமதய அறிவு, 

அணுகுமுமறகள் ைற்றும் நமடமுமறகமள அமடயாளம்  ட்டமற 

நடத்தப் ட்டது 

 PLHIV நாடு முழுவதும் மூன்று ைாதங்களுக்குள் புதிதாக கண்டறியப் ட்ட நநாய் 

உள்ளவர்கள் ைற்றும்  ைருந்மத தவற விடு வர்களுக்கிமடநய கைக்பகடுப்பு 

முடிந்தது.. 

 வருடாந்திர அறிக்மக 2020 உருவாக்கப் ட்டு, அச்சிடப் ட்டு,  குப் ாய்வு 

பசய்யப் ட்ட 2020 தரவுகளுடன்  ங்குதாரர்களுக்கு விநிநயாகிக்கப் ட்டன 

 18 ைருத்துவைமனகளில் எச்.ஐ.வி  ாிநசாதமன ைதிப் ாய்வு பசய்யப் ட்டது 

ைற்றும் எச்.ஐ.வி  ாிநசாதமனமய அதிகாிக்க  875 ஊழியர்கள் யிற்சி 

ப ற்றனர். 

 எச்.ஐ.வி /  ால் விமன நநாய் பதாடர் ான சமூக நடத்மத ைாற்ற பதாடர்பு 

ைற்றும் ஆநலாசமனக்கான வழிகாட்டுதல்கள் உருவாக்கப் ட்டுள்ளன. 

 எச்.ஐ.வி /  ால் விமன நநாய்  சிகிச்மசயில் சுகாதாரப்  ைியாளர்களுக்கான 

 யிற்சி பதாகுதிகள் திருத்தப் ட்டுள்ளன. 

 தாயிடைிருந்து குழந்மதக்கு  ால் விமன நநாய் ைற்றும் சி ிலிஸ்  ரவுவமத 

நீக்குவதற்கான ைறு ைதிப்பீடு இலங்மகக்கான உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தின் 

உலகளாவிய சாி ார்ப்புக் குழுவால் நைற்பகாள்ளப் ட்டது. எச்.ஐ.வி ைற்றும் 

சி ிலிஸ் தாயிடைிருந்து குழந்மதக்கு  ரவுவது அகற்றப் ட்டதாக நாடு 

உறுதிப் டுத்தப் ட்டது  

 நதசிய  ிராதான ைக்கள்பதாமக பசயல் திட்டம் இலங்மக, 2022 

உருவாக்கப் ட்டது. 

 இலங்மகயில் எச்.ஐ.வி ைருந்து எதிர்ப்பு தன்மை நசாதமன நிறுவப் ட்டது. 

உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தின்  குப் ாய்வு பசய்யப் ட்ட 2021 தரவு ஆதரவுடன் 

ஆண்டு அறிக்மக 2021 நைம் ாடு பதாடங்கப் ட்டது 

 

2022 முதல்  ாதியில் பதாடங்கப் ட்ட குறிப் ிட்ட சுகாதார திட்டங்கள்   

 எய்ட்ஸ் பதாற்றுநநாய் ைாதிாி புதிய தரவுகளுடன் புதுப் ிக்கப் ட்டது ைற்றும்  

எச்ஐவி உடன் வாழும் ைக்களுக்கான புதிய ைதிப்பீடுகள் முடிக்கப் ட்டன. 

 பைய்நிகர் தளங்கள் மூலம் நசமவக்கு முந்மதய ைற்றும் நசமவயின் ந ாது  

 யிற்சி நடத்தப் ட்டது 

 முக்கிய ைக்கள்பதாமகயின் இமையதள பவளிச் நசமவமய  

நைம் டுத்துவதற்காக know4sure.lk இமையத்தளத்தின் நைம் டுத்தல் 

நிமறவுபசய்யப் ட்டது. 

 சை தமலமையிலான முக்கிய ைக்கள்பதாமக எச்ஐவி தடுப்பு திட்டங்கமள 

நிர்வகிக்க தடுப்பு தகவல் நைலாண்மை அமைப்ம  நிறுவுதல். ைற்றும் 

பைன்ப ாருள் நசாதமன நிமலயில் உள்ளது. 

 PLHIV நாடு முழுவதும் மூன்று ைாதங்களுக்குள் புதிதாக கண்டறியப் ட்ட 

ைற்றும் ைருந்மத தவற விடு வர்களுக்கிமடநய  முந்மதய கைக்பகடுப்பு 

முடிந்தது. 
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  குப் ாய்வு பசய்யப் ட்ட 2021 தரவுகளுடன் 2021 ஆண்டு அறிக்மக 

உருவாக்கப் ட்டது. 

 எச்.ஐ.வி / ால் விமன நநாய்  ராைாிப் ில் சுகாதாரப்  ைியாளர்களுக்கான 

 யிற்சி பதாகுதிகள் திருத்தப் ட்டுள்ளன. 

 நதசிய மூநலா ாயத் திட்டம் 2023-2030க்கான பகாள்முதல் பசயல்முமற 

பதாடங்கப் ட்டது. ஒருங்கிமைந்த நடத்மத ைற்றும் உயிாியல் ஆய்வு 2022, 

ைற்றும் முக்கிய ைக்கள்பதாமக அளவு ைதிப்பீடு 2022 என் மவயும் 

ஆரம் ிக்கப் ட்டது. 
 

கடந்த 5 வருட பசயல்திறன் ந ாக்கு  
 

முக்கிய பசயல்திறன் குறிகாட்டிகள் 

சுட்டிக்காட்டி 2017 2018 2019 2020 2021 

எச்.ஐ.வி நநாயால்  ாதிக்கப் ட்டவர்களின் 

எண்ைிக்மக - புதிதாக கண்டறியப் ட்டது 

285 350 439 363 411 

ART இல் உள்ள  PLHIV எண்ைிக்மக 1299 1574 1846 2166 2402 

தாயிடைிருந்து குழந்மத  ரவுவதால் 

எச்.ஐ.வி. உள்ள குழந்மதகளின் 

எண்ைிக்மக- பதாற்றுநநாய் 

பதாடங்கியதிலிருந்து ஒட்டுபைாத்தைானது 

84 86 86 88 90 

EMTCT நசமவகமளப் ப ற்ற எச்.ஐ.வி. 

பதாற்றுக்குள்ளாகிய ப ண்களின் சதவீதம். 

100% 100% 100% 100% 100% 

எச்.ஐ.வி பதாற்றுக்குள்ளாகி எச்.ஐ.வி 

நநாயால் பீடிக்கப் ட்ட  தாயார்களுக்கு 

 ிறந்த குழந்மதகள் சதவீதம்  

0 0 0 0 0 

எச்.ஐ.வி பதாற்றுக்குள்ளாகி எச்.ஐ.வி 

நநாயால் பீடிக்கப் ட்ட  EMTCT 

நசமவகமளப் ப ற்ற எச்.ஐ.வி. 

தாயார்களுக்கு  ிறந்த குழந்மதகள் 

சதவீதம்.  

0 0 0 0 0 

எச்.ஐ.வி பதாற்றுக்குள்ளாகி எச்.ஐ.வி 

நநாயால் பீடிக்கப் ட்ட  EMTCT 

நசமவகமளப் ப றாத எச்.ஐ.வி. 

தாயார்களுக்கு  ிறந்த குழந்மதகள் 

சதவீதம். 

0 0 0 0 0 

தற்ந ாது ஆன்டிபரட்நராமவரல் பதர ி 

(NSACP நடட்டா) ப றும் எச்.ஐ.வி.யுடன் 

வாழும் ைக்களின் சதவீதம் 

36.98

% 

44.53

% 

51% 51.72

% 

66.59

% 

1,000  ாதிக்கப் டாத ைக்கள்பதாமகக்கு 

புதிய  எச்ஐவி பதாற்றுகளின் எண்ைிக்மக 

(NSACP தரவு) 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
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2021 வருடாந்திர  ட்பஜட் ஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான நிதி முன்நனற்றம் 

நிதி ஆதாரம் பசயற்திட்ட வி ரம் நிதி ஒதுக்கீடு 

(LKR) 

நிதி  யன் ாடு 

(LKR) 

 1. மூலதன பசலவு 

சுகாதார 

அமைச்சு 

ைட்டிட ைடட்ுமானம் 16,246,996.72 5,265,139.19 
பிரதி சுைாதார பணிப்பாளர ்நாயைம் 

(சபாது சுைாதார நெகவைள்) 1    
20,000,000.00 1,510,900.00 

தளபாடங்ைள் மற்றும் அலுவலை 

உபைரணங்ைள் 
1,330,160.00 1,329,944.00 

ைடட்ுமானம் 2,907,836.59 2,850,610.08 
நெகவ ஒப்பந்தம் 2,369,111.24 1,772,272.44 
பயிற்சி திட்டம் (புவியியல் தைவல் 

முகறகம) 
168,000.00 90,600.00 

கூடட்ுத்ததாகக 19,883,263.59 4,383,134.94 

UNFPA ஆநலாெகன பட்டகறைள், பரிந்துகர 

திட்டங்ைள், சவளியீடு அெச்ிடல் 
912,480.00 912,480.00 

WHO ஆநலாெகன பட்டகறைள், மீளாய்வுை் 

கூட்டங்ைள். பயிற்சி சதாகுதி 
5,836,886.31 3,679,044.68 

GFATM மனித வளம் (HR) 44,645,749.08 38,336,168.17 
பயணம் சதாடரப்ான செலவுைள் (TRC) 23,064,027.93 12,560,539.21 
சவளிப்புற சதாழில்முகற நெகவைள் 

(EPS) 
58,687,792.81 45,842,406.64 

சுைாதார நெகவை்ைான சபாருடை்ள் - 

மருந்து அல்லாதகவ (HPNP) 
17,063,056.62 17,086,083.37 

மருத்துவ சபாருடை்ள் - உபைரணங்ைள் 

(HPE) 
63,781,906.22 61,136,464.04 

சைாள்முதல் மற்றும் விநிநயாைெ ்

ெங்கிலி நமலாண்கம செலவுைள் (PSM) 
10,519,285.10 7,539,760.66 

உள்ைடட்கமப்பு (INF) 125,300,793.94 95,166,045.64 
மருத்துவ சதாடரப்ற்ற உபைரணங்ைள் 

(NHE) 
29,723,610.63 25,688,269.98 

சதாடரப்ாடல் சபாருடை்ள் மற்றும் 

சவளியீடுைள் (CMP) 
5,072,514.17 2,458,997.04 

மகறமுை மற்றும் நமல்நிகல செலவுைள் 22,426,318.40 14,237,600.43 

கூட்டுத்பதாமக 400,285,054.89 320,052,335.18 

பைாத்த மூலதனச் பசலவு 426,917,684.79 329,026,994.80 

  
  

நிதி ஆதாரம் பசயற்திட்ட வி ரம் 
நிதி ஒதுக்கீடு 

(LKR) 

நிதி  யன் ாடு 

(LKR) 

 2. மீள்  தசலவீனம் 

சுகாதார 

அகமசச்ு 

ஆளுை்குரிய நவதனாதிைள் (ெம்பளம் 

நபான்றகவ) 
178,127,563.00 168,684,349.97 

பயணெ ்செலவுைள் 700,000.00 539,092.00 
நதகவப்சபாருடை்ள் 7,400,000.00 4,452,451.92 
பராமரிப்பு செலவு 3,420,000.00 3,207,538.00 
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நெகவைள் 18,600,000.00 15,973,587.82 
மின்ொரம் மற்றும் நீர ் 7,500,000.00 3,033,432.22 
பிற 8,000,000.00 5,111,456.61 
மாற்றங்ைள் 700,000.00 694,037.19 
ஆய்வை மூலப்சபாருடை்ள் 11,000,000.00 5,273,306.45 
பயணெ ்செலவுைள் 120,000.00 68,000.00 
சரட்நராகவரல் மருந்துைள்   

140,892,029.45 
  140,892,029.45 

பைாத்த தசலவீனம் 376,459,592.45 347,929,281.63 

ஆக பைாத்தம் (LKR) 803,377,277.24 676,956,276.43 

 

 

 

4.1.8 நதசிய படங்கு கட்டுப் ாட்டு நிகழ்ச்சி 

  
அறிமுகம்  
 

சடங்கு பருவைால நநாய் பரவலுடன் இலங்கையில் ஒரு சபரிய சபாது சுைாதார பிரெச்ிகனயாைை் 

ைாணப்படுகின்றது.. 2021 ஆம் ஆண்டில், 31,162 ெந்நதைத்திற்கிடமான சடங்குநநாய்ைள் 

பதிவாகியுள்ளதுடன், 2022 ஆம் ஆண்டில் ஜூன் 30 ஆம் நததி வகர, 35,424 நநாய்ைள் பதிவாகியுள்ளன. 

பதிவான அகனத்து நநாய்ைளில் அதிை சுகம கிட்டத்தடட் 50% நமல் மாைாணத்தில்  ஆகும். 

  

நநாக்கு   
 

சடங்கு நநாயினால் இலங்கையில் சுைாதார, சபாருளாதார மற்றும் ெமூை பாதிப்புைள் குகறவானதாை 

இருதத்ல் 

 

 ைி  
ஒருங்கிகணை்ைப்பட்ட ஒதத்ுகைப்புடனான பங்குபற்றுதல்ைள் மற்றும் நீடித்த செயற்பாடுைளினூடாை 

சடங்கு நநாய் பரவகல அகனதத்ு மட்டங்ைளிலும் முகறயாை ைடட்ுப்படுத்தல் மற்றும் தடுப்பதற்ைாை 

திட்டமிடல், ைணிப்பிடல் மற்றும் முன்கூட்டிய ைண்டறிவதகன உெெ்ப்படுத்தல். 

 
குறிக்நகாள்கள்    
  

 2023 ஆம் ஆண்டளவில் 100/100,000யிகன விடை் குகறந்த நிைை்வுைகள அகடதல  

 2023 ஆம் ஆண்டளவில் சடங்கினால் மரணிை்கும் எண்ணிை்கைகய 0.1 வீதத்திகன விடை் 

குகறவானதாை மாற்றல்  

 

2021 இன் அமடவுகள்/விநசட நிகழ்வுகள்  

i. ஆஸ்திநரலியாவின் நமானாஷ் பல்ைகலை்ைைைத்தின் உலை நுளம்பு திட்டத்துடன் இகணந்து 

சதாடங்ைப்பட்ட Wolbachia ஆராய்ெச்ி திட்டத்தின் முன்நனாடி ஆய்வு நிகறவகடந்தது. 

அகரயாண்டு ைளத் தரவு நெைரிப்பும் 2021 இல் சதாடங்ைப்பட்டது. 
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ii. நைாவிட் வழிைாடட்ுதல்ைளுை்கு இணங்ை, சபாலிஸ், முப்பகடயினர ் மற்றும் பிற பங்குதாரரை்ளின் 

பங்நைற்புடன் அதிை ஆபதத்ுள்ள சுைாதார கவத்திய அதிைாரி பகுதிைகள உள்ளடை்கிய மூன்று 

சிறப்பு நுளம்புை் ைடட்ுப்பாடட்ு பிரெெ்ாரங்ைள் நடத்தப்படட்ன. 

iii. ைராப்பிடட்ிய நபாதனா கவத்தியொகல மற்றும் டி சொய்ொ மைப்நபறு கவத்தியொகல உடப்ட 15 

கவத்தியொகலைளில் சடங்கு உயர ் ொரப்ு பிரிவுைள் பலப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 

விநிநயாகிை்ைப்பட்ட சமாதத் உபைரணங்ைளில் 38 மல்டிபாரா மின் திகரைள், 50 உடச்ெலுத்துதல் 

பம்புைள் மற்றும் ஒரு சிறிய அல்ட்ராெவுண்ட் ஸ்நைனர ்ஆகியகவ அடங்கும். 

iv. சடங்கு நநாய் இறப்பு விகிதம் 2020 இல் 0.12% இல் இருந்து 2021 இல் 0.08% ஆைை் குகறை்ைப்பட்டது. 

v. நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள நதரச்தடுை்ைப்பட்ட  மருத்துவமகனைளில் அனுமதிை்ைப்படட் 

அறிகுறிைளுடன் கூடிய நநாயாளிைளில் சடங்கு கவரஸின் (DENV) செநராகடப் மற்றும் மரபணு 

வகைகய அகடயாளம் ைாண சடங்கு கவரஸ் ைண்ைாணிப்பு அகமப்பு நிறுவப்பட்டது. மருத்துவ 

ஆராய்ெச்ி நிறுவனம் மற்றும் ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர பல்ைகலை்ைைைத்தின் சடங்கு ஆராய்ெச்ி கமயம் 

ஆகியவற்றுடன் இகணந்து ஆய்வை நொதகன நடத்தப்படட்ன. இது சடங்கு கவரஸ் 

செநராகடப்ைளில் ஏற்படும் மாற்றங்ைகள பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும், எதிரை்ாலத்தில் ஏற்படும் 

நநாய் பரவகல முன்ைணிப்கப மதிப்பிடுவதற்கும் NDCU ஐ செயல்படுத்தும்.  

vi. நதசிய சடங்கு ைடட்ுப்பாடட்ுப் பிரிவின் நிரவ்ாைத்தின் கீை் விரிவான இகணய அடிப்பகடயிலான 

சடங்கு நநாய் ைண்ைாணிப்பு அகமப்பின் அபிவிருத்தி ஆரம்பிை்ைப்பட்டது. 

vii. பூெச்ியியல் ைணை்சைடுப்புத் தரகவப் பதிவுசெய்ய இகணய அடிப்பகடயிலான கையடை்ை 

சதாகலநபசி  பயன்பாடட்ின் உருவாை்ைம் சதாடங்ைப்பட்டது..  

viii. மாதாந்திர சடங்கு புதுப்பிப்பு - அகனதத்ு சுைாதாரப் பணியாளரை்களயும் இலை்ைாைை் சைாண்டு, 

நநாய் நிகல மற்றும் சடங்கு தடுப்பு மற்றும் ைடட்ுப்பாடு பற்றிய புதிய அறிகவப் புதுப்பிதத்ு, 

மாதாந்திர செய்திமடல் வகை சவளியீடு சதாடங்ைப்படட்து. 

ix. வாராந்திர சடங்கு புதுப்பிப்பு - வாராந்திர இரண்டு பை்ை சவளியீடு, நிரவ்ாகிைள் மற்றும் சபாது 

சுைாதார ஊழியரை்களை் குறிகவதத்ு நநாயின் தற்நபாகதய நிகல மற்றும் அதிை ஆபத்துள்ள 

பகுதிைள் குறித்து எெெ்ரிை்கை செய்யத் சதாடங்ைப்பட்டது. 

x. ஜூம் சதாழில்நுடப்ம் மற்றும் நதசிய சதாகலை்ைாடச்ி நெனல்ைள் மூலம் பல சபாது விழிப்புணரவ்ு 

நிைை்ெச்ிைள் நடத்தப்படட்ன 

xi. நதசிய அளவில்  "அதிை ஆபத்துள்ள" மாவட்டங்ைகள இலை்ைாைை் சைாண்டு . மருத்துவ 

உத்திநயாைஸ்தரை்ள் மற்றும் சபாது மருத்துவரை்ளுை்ைான பல பயிற்சி திடட்ங்ைள் நடத்தப்படட்ன. 

xii. படங்கு ஒழிப்புக்கான ஜனாதி தி பசயலைியின் கூட்டம் 2021 நவம் ர் 24 ஆம் திகதி 

ஜனாதி தியின் பசயலாளர் தமலமையில் நமடப ற்றது. இந்தக் கூட்டத்தின் 

விமளவாக, 2021 டிசம் ர் 13 ஆம் திகதி நமடப ற்ற அமைச்சரமவக் கூட்டத்தில் 

அதிநைதகு ஜனாதி தி அவர்களின் மகபயாப் த்தின் கீழ் “படங்கு தடுப்பு ைற்றும் 

கட்டுப் ாட்டுக்கான  ல்துமற அணுகுமுமறமய வலுப் டுத்துதல்” என்ற 

அமைச்சரமவப்  த்திரம் சைர்ப் ிக்கப் ட்டு அங்கீகாிக்கப் ட்டது. 
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xiii. பசப்டம் ர் 2021 முதல், நநாய் கண்காைிப்பு, நநாய் நைலாண்மை நைம் ாடு ைற்றும் 

இறப்பு ஆய்வு (பதாற்றுநநாயியல்  ிாிவால் முன்னர் நைற்பகாள்ளப் ட்டது) உள்ளிட்ட 

அமனத்து படங்கு தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப் ாட்டு நடவடிக்மககளும் நதசிய படங்கு 

கட்டுப் ாட்டுப்  ிாிவிடம் ஒப் மடக்கப் ட்டது.  

கடந்த 5 வருட பசயல்திறன் ந ாக்கு

 
*  இறப்பு விகிதம் - ஒரு வருடத்தில் படங்கு நநாயால் கண்டறியப் ட்ட அமனத்து ந ர்களிலும்  

படங்குவால் இறக்கும் ந ர்களின் விகிதம். 

 

    டம் 1: 2001 முதல் 2021 வமரயிலான ஆண்டு படங்கு நநாய் ைற்றும் இறப்பு விகிதம்* 

 டம் 2:  ருவநிமல - படங்கு நநாய்களின் வாராந்திர அறிக்மக 2016-2021 
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2022 இல் திட்டைிடப் ட்ட சிறப்பு அ ிவிருத்தி நடவடிக்மககள் 
 

i. International research and innovations symposium: Dengue amidst the 

pandemic 2022 (completed)  

ii. Finalization of the web-based dengue disease surveillance system  

iii. Finalization of the web-based mobile application to record entomology 

survey data 

iv. Establishment of a Molecular Lab for dengue viral studies 

v. Launching of the second phase of the Wolbachia research project 

 

 

4.1.9  நதசிய சிறுநீரக நநாய் தடுப்பு ைற்றும் ஆராய்ச்சி  ிாிவு 
  

அறிமுகம்  

நாள் ட்ட சிறுநீரக நநாய் (CKD) நநாயாளிகளுக்கு வழங்கப் ட்ட நசமவகமள 

நைம் டுத்த வசதியாக நதசிய சிறுநீரக நநாய் தடுப்பு ைற்றும் ஆராய்ச்சி  ிாிவு 

(NRDPRU) 2015 இல் நிறுவப் ட்டது.  
 

நநாக்கு  

பதற்காசியா  ிராந்தியத்தில் சிறுநீரக நநாய்கள் குறித்த தடுப்பு நசமவகள், குைப் டுத்தும் 

நசமவகள் ைற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான பதாழில்நுட்  ைற்றும் நதமவயான ஆதரமவ 

வழங்குவதில் சிறப் ான மையைாக இருத்தல். 
   

 ைி  

பதற்காசியா  ிராந்தியத்தில் சிறுநீரக நநாய்கள் குறித்த தடுப்பு நசமவகள், 

குைப் டுத்தும் நசமவகள் ைற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான பதாழில்நுட்  ைற்றும் 

நதமவயான ஆதரமவ வழங்குவதில் சிறப் ான மையைாக இருத்தல் 
 

குறிக்நகாள்கள்  

 சிறுநீரக நநாய் தடுப்பு  ராைாிப்புக்கான பதாழில்நுட்  ைற்றும் நதமவயான 

ஆதரமவ வழங்குதல் 

 சிறுநீரக நநாய் குைப் டுத்தும்  ராைாிப்புக்கான பதாழில்நுட்  ைற்றும் 

நதமவயான ஆதரமவ வழங்குதல் 

 சிறுநீரக நநாய் ஆராய்ச்சி நடவடிக்மககளுக்கு பதாழில்நுட்  ைற்றும் 

நதமவயான ஆதரமவ வழங்குதல் 

 நாள் ட்ட சிறுநீரக நநாய் நநாயாளிகளின் வாழ்க்மகத் தரத்மதயும் சமூகப் 

 ராைாிப்ம யும் நைம் டுத்த உதவி வழங்குதல்  
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2021 இன் அமடவுகள்/விநசட நிகழ்வுகள்  
 

 நதசிய வயிற்று உள்ளுமற கூழ்ைப் ிாிப்பு திட்டத்திமன ஆரம் ித்தல் 

 நாள் ட்ட சிறுநீரக நநாய் நநாயாளிகளுக்கான ைிஹிந்தமல நநாய் தைிப்புப் 

ந ைல் மையத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டப் ட்டது 

 சீனாவிலிருந்து எட்டு நடைாடும் ஆய்வகங்கமளப் ப றுதல் 

 ைருத்துவ தரம் RO ஆமலகளுக்கான தரங்கமள அறிமுகப் டுத்துதல் 

 CKD/CKDu  ாதிக்கப் ட்ட  குதிகளுக்கு குடிநீர் RO ஆமலகமள வழங்குவதற்கும் 

 ராைாிப் தற்கும் பதாடங்கப் ட்டது 

 NRDPRU மூலம் CKD ஐத் தடுப் தற்கான ஜனாதி தி பசயலைியின் 

பசயல் ாடுகள் பதாடங்கப் ட்டன 

 NRDPRU மூலம் நதசிய சிறுநீரக நிதியின் பசயல் ாடுகள் பதாடங்கப் ட்டத 

 

 

 

4.2 சுகாதார ஊக்குவிப்பு ைற்றும்  ாதுகாப்பு   

 

4.2.1 பதாற்று நநாயியல்  ிாிவு 

 

அறிமுகம் 

சுகாதார அமைச்சின் பதாற்று நநாயியல்  ிாிவானது உலக சுகாதார ஸ்தா னைான 

(WHO) வின்  உதவியுடன் 1959 ஆம் ஆண்டு நிறுவப் ட்டது. அன்றிலிருந்து இப் ிாிவு 

பதாற்றுநநாய்களின் கண்காைிப்பு ைற்றும் கட்டுப் ாட்டுக்கான நதசிய ைத்திய 

நிமலயைாக பசயற் ட்டு வருவதுடன், நாட்டிற்கான தனது  ைிமய சிறப் ாகச் 

பசய்து வருகின்றது. 

 

எைது பதாமல நநாக்கு 

ஆநராக்கியைான இலங்மகயில் ஆநராக்கியைான ைக்கள். 

. 

எைது  ைி   

நநாய், காயம் ைற்றும் இயலாமை என் வற்மற தடுப் தன் மூலமும் 

கட்டுப் டுத்துவதன் ஊடாகவும் வாழ்வின் ஆநராக்கியத்மதயும் தரத்மதயும் 

முன்நனற்றுதல் 
 

குறிக்நகாள்கள் 

1. பதாற்று நநாய்கமளத் தடுத்தல், கட்டுப் டுத்தல் ைற்றும் கண்காைித்தலுக்குப் 

ப ாறுப் ாகச் பசயற் டல். 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2022 

85 
 

2. அனர்த்தங்கள் ைற்றும் அவசரநிமலகளில் நநாய்க் கட்டுப் ாடு 

நடவடிக்மககமளயும் புலனாய்வு  நடவடிக்மகமள மகயாளுதலும் 

கட்டுப் டுத்தலும். 

3. நதசிய தடுப்பூசி நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கான ைத்திய நிமலயைாக பசயற் டல். 

4. பதாற்று நநாய்க் கட்டுப் ாடு ைற்றும் நதசிய தடுப்பூசி நிகழ்ச்சித் திட்ட 

நடவடிக்மககள் பதாடர் ில் ைருத்துவத் துமற  ட்டப் ின்  ட்டதாாிகளுக்கும் 

சுகாதார ஊழியர்களுக்கும்  யிற்சிகமள வழங்குதல். 

5. நநாய்த் தடுப்பு, கட்டுப் ாடு ைற்றும் சிறு ராய நநாய்த்தடுப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

பதாடர் ில் சர்வநதச  யிற்சி நிமலயைாகச் பசயற் டல். 

 

2021 காலப் குதியில் அமடயப்ப ற்ற முக்கிய அமடவுகள் 

1. கட்டுப் ாட்டுக்கு ப ாறுப் ாகச் பசயற் டுகின்ற முன்னைி பதாழில்நுட்  

அமைப்பு என்ற வமகயில்,நகாவிட் -19 பதாற்றுநநாய் உள்ளடங்கிய 

பதாற்றுநநாய்கமள கட்டுப் டுத்தும்  ைிகளில் சுகாதார அமைச்சிற்கு 

நதமவயான வழிகாட்டல்கமள பவற்றிகரைாக வழங்க முடிந்தது. 

2. நகாவிட் 19 இன் உலகளாவிய ைற்றும் உள்ளூர் நிமலமைமய ஊடகங்களுக்கும் 

சர்வநதச நிறுவனங்களுக்கும் வழங்குவதற்காக சுகாதார அமைச்சகத்தின் 

அதிகாரப்பூர்வ அறிக்மக 28/01/2020 அன்று பதாற்றுநநாய்  ிாிவில் தினசாி 

பவளியீடாக பதாடங்கப் ட்டது.இது 2021 ஆம் ஆண்டு முழுவதும் பதாடர்கிறது 

ைற்றும் பதாற்றுநநாயியல்  ிாிவு இமையதளத்தில் இன்றும் காை கிமடக்கிறது 

3. முன்னுாிமை குழுக்கள், தடுப்பூசிகள் நசைிப்பு, நிதி வாய்ப்புகள், தடுப்பூசி 

விருப் ங்கள், தடுப்பூசி பசயல் டுத்தும் திட்டம், ைற்றும் தடுப்பூசிக்கு  ிந்மதய 

ைதிப்பீட்டுத் திட்டம்   என் ன உள்ளடங்கிய நதசிய வாிமசப் டுத்தல் தடுப்பூசி 

திட்டம் (NDVP) தயாாிக்கப் ட்டு, நகாவாக்ஸ் வசதிகளுக்கு சைர்ப் ிக்கப் ட்டது. 

4. நகாவிஷீல்ஸ் தடுப்பூசி  ிரச்சார  இயக்கத்தின் வழிகாட்டுதல்கள் பதாற்றுநநாய் 

 ிாிவினால்   உருவாக்கப் ட்டன.ைருத்துவைமன ஊழியர்கள் ைற்றும் களப் 

 ைியாளர்கள் இந்த வழிகாட்டுதல்களின் ைீது கவனம் பசலுத்தினர், நைலும், கள 

ஊழியர்களின் திறன் ைற்றும் நகாவிஷீல்டு தடுப்பூசிகள்  ற்றிய அறிமவ 

நைம் டுத்துவதற்காக திறன் நைம் ாட்டு அைர்வுகள் நடத்தப் ட்டன. 

5.  ின்னர் ஸ்புட்னிக், சிநனாஃ ார்ம் வழிகாட்டுதல்களும் பதாற்றுநநாயியல்  ிாிவு 

மூலம் உருவாக்கப் ட்டன ைற்றும் கள ஊழியர்களுக்கு அதற்நகற்   யிற்சி 

அளிக்கப் ட்டது. ஸ்பூடினிக் தடுப்பூசிக்கு அதி குளிர் சங்கிலி வசதிகள் 

நதமவப் ட்டன. பதாற்றுநநாயியல்  ிாிவின் வழிகாட்டுதலுடன் கண்டி 

ைாவட்டத்தில் ஸ்பூட்டினிக் தடுப்பூசிகள் ஆரம் ிக்கப் ட்டன.2021 ஆம் ஆண்டின் 

ைத்தியில் நதசிய தடுப்பூசி வாிமசப் டுத்தல் திட்டத்தின்  டி சிநனா ார்ம் 

தடுப்பூசியும் பதாடங்கப் ட்டது. 
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6.  ின்னர் ைாடர்னா ைற்றும் ஃம சர் தடுப்பூசி வழிகாட்டுதல்களும் 

உருவாக்கப் ட்டன. அமவ பவற்றிகரைாக பகாள்முதல் பசய்யப் ட்டு, நசைித்து, 

நாட்டிலுள்ள நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட ைாவட்டங்களுக்கு அனுப் ப் ட்டன. நைலும் 

கள சுகாதார ஊழியர்களுக்கான ப ாருத்தைான  யிற்சித் திட்டங்கமள முடித்த 

 ின்னர் தடுப்பூசி  ிரச்சாரங்கள் பசயல் டுத்தப் ட்டன. 

7. 2021 ஆம் ஆண்டின்  ிற் குதியில்  ள்ளி பசல்லும் குழந்மதகளுக்காக ஃம சர் 

தடுப்பூசி வழிகாட்டுதல்கள் உருவாக்கப் ட்டன. கல்வி அமைச்சு ைற்றும்  ிற 

 ங்குதாரர்களின் ஆதரவுடன்  ள்ளி தடுப்பூசி திட்டங்களும் பவற்றிகரைாக 

பசயல் டுத்தப் ட்டன 

8. 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் தூண்டும்  ஃம சர்   ிரச்சார  இயக்கத்தின் 

பதாற்றுநநாய்  ிாிவு மூலம் பதாடங்கப் ட்டது. 

9. ஒவ்பவாரு ைாவட்டத்திலும் ைற்ற நிறுவனங்களிலும் நைற்பகாள்ளப் ட்ட 

தடுப்பூசிகள்  ற்றிய தினசாி அறிவிப்புகள் ப றப் ட்டன. ைற்றும் தடுப்பூசி 

 ற்றிய பதாகுக்கப் ட்ட தகவல்கள் சம் ந்தப் ட்ட அதிகாாிகளிமடநய தினசாி 

 கிர்ந்து பகாள்ளப் ட்டன .இந்த தகவல் தினசாி  த்திாிமககளுக்கு 

பவளியிடப் ட்டது.இந்த தினசாிஅறிவிப்புகள் பதாற்றுநநாய்  ிாிவினால் 

தடுப்பூசி  ிரச்சார  இயக்கத்மத கண்காைிக்க உதவுகிறது. 

10. நநாய்த்தடுப்புைருந்துகமளத் பதாடர்ந்து ஏற் டும்  ாதகைான நிகழ்வுகள் (AEFI) 

உன்னிப் ாகக் கண்காைிக்கப் ட்டன.24 ைைிநநரமும் பசயல் டும் ஹாட்மலன் 

பவளியிடப் ட்டது, நைலும் அறிக்மகயிடப் ட்ட கடுமையான  ாதகைான 

நிகழ்வுகமளப்  ின்பதாடரும் ப ாறுப்பு இரண்டு  தில் 

சமூகமவத்தியநிபுைர்களிடம் ஒப் மடக்க ட்டது.AEFI பதாடர் ான தரவுகள் 

பதாகுக்கப் ட்டு தடுப்பூசி  ிரச்சாரஇயக்கத்தின் முன்நனற்றத்திற்காகப் 

 யன் டுத்தப் ட்டன. 

11. பதாற்றுநநாயியல் ிாிவானது, ைருத்துவம் சார்ந்த பதாழில்முமறகல்லூாிகளின் 

ஒத்துமழப்புடன் நகாவிட் 19 நநாய்க்கான ைருத்துவ வழிகாட்டுதல்கமள 

உருவாக்குவதற்கான ஒருங்கிமைப்பு மையைாக இருந்தது. நைலும் அமவ 

 ின்னர் புதுப் ிக்கப் ட்டன. 

12. நதமவயான வழிகாட்டுதல்கமளத் தயாாித்த  ிறகு நகாவிட் 19 இறப்பு 

கண்காைிப்பு பதாடங்கப் ட்டது. தினசாி அறிக்மகயானது தயாாிக்கப் ட்டு 

நதமவயான நடவடிக்மககமள நைட்பகாள்ள  ஊடகங்கள் ைற்றும்  ிற 

பதாடர்புமடய  ங்குதாரர்களுக்கு வழங்கப் ட்டது. 

13.  நகாவிட் 19 நநாயால் இறந்தவர்களின் உடல்கமள அப்புறப் டுத்துவது 

பதாடர் ான வழிகாட்டுதல்கள் சம் ந்தப் ட்ட  ங்குதாரர்களின் ஒத்துமழப்புடன் 

உருவாக்கப் ட்டு,இந்த விடயைானது புதிய அறிவியல் விஞ்ஞான அறிவின் 

வளர்ச்சியுடன் புதுப் ிக்கப் ட்டது. 
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கடந்த 5 வருடங்களில் பசயற்திறன் ந ாக்கு 
 

நாட்டினுள் உைவு ைற்றும் நீர் மூலம்  ரவும் நநாய்களின் ந ாக்கு 

நாட்டினுள் உைவு ைற்றும் நீர் மூலம்  ரவும் நநாய்களின் ந ாக்கு கடந்த 5 

வருடங்களில் 

கடந்த 5 

வருடங்களில் 

பஹ மடடிஸ் 

மவரஸ் 

வயிற்றுப்ந ாக்கு  பநருப்புக் 

காய்ச்சல் 

2016 884 2932 548 

2017 321 1734 339 

2018 294 1756 304 

2019 352 1699 190 

2020 187 685 92 

 

 

 

4.2.2   தாய் நசய் நலத் திட்டம் 

அறிமுகம் 

குடும்  சுகாதார  ைியகம் என் து பகாள்மக திட்டைிடல், ஒருங்கிமைப்பு, 

கண்காைிப்பு ைற்றும் இனப்ப ருக்க ஆநராக்கியம், தாய்ைார்களின் ஆநராக்கியம், 

புதிதாகப்  ிறந்த குழந்மதகளின் உடல்நலம், இமளஞர் உடல்நலம், குழந்மத 

ஆநராக்கியம், குடும் க் கட்டுப் ாடு ைற்றும் உள்நாட்டில் ப ண்களுக்கான சிறந்த 

கிளினிக் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ந ான்ற  ைிகளுக்கு ப ாறுப் ாக பசயற் ட்டுவரும் 

சுகாதார அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் முக்கியஅமைப் ாகும்                                                                                                                     

இப் ைியகம் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கமள சிறப் ாக  பசயற் டுத்துவதற்குத் நதமவயான 

வழிகாட்டுதல்கமள  வழங்கி வருவதுடன் சர்வநதச நிறுவனங்களால் 

நிதியளிக்கப் டுகின்ற விநசட  நிகழ்ச்சித் திட்டங்கமளயும் முன்பனடுத்து 

வருகின்றது. குடும்  சுகாதார  ைியகைானது  நிகழ்கால  ைற்றும் எதிர்கால 

சவால்கமள எதிர்பகாைடு தனது நசமவ  வழங்கமல விருத்தி பசய்வதற்காக 

விஞ்ஞான பூர்வைான ஆதாரங்களின் அடிப் மடயில் தாய் ,நசய் சுகாதார  ைிகமள 

அமுல் டுத்துவதற்கான சிறந்த அடித்தளத்மத அமைத்துள்ளது. குடும்  சுகாதார 

 ைியகத்திற்கு நதமவயான நிதி ஓதுக்கீடுகமள  ிரதானைாக இலங்மக 

அரசாங்கநை நைற்பகாள்கின்றது. எவ்வாறாயினும் பைாத்த வரவு பசலவுத் திட்டத் 

நதமவயின் ஒரு  குதி  ல்நவறு நிகழ்ச்சித் 

திட்டச்பசயல் ாடுகளாகபவளிநாட்டஅமைப்புக்களும்(ஐ.நா. 

முகவர்கள்;)வழங்கப் டுகிறது.                                                                                                                          

2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் நிமலயான அ ிவிருத்தி இலக்குகமள அமடந்து 
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பகாள்வதற்கு இலங்மக உறுதிபூண்டுள்ளது. தாய் ,நசய் சுகாதார நசமவகளுக்கு 

ப ாறுப் ான குடும்  நல  ைியகம் நிமலயான அ ிவிருத்தி இலக்கு 3 இமன - 

(நல்ல ஆநராக்கியம் ைற்றும் நல்வாழ்வு ) அமடவதற்கான பசயற் திட்டத்மத 

தயாாித்தது. நதசிய ைற்றும் ைாவட்ட அளவில் அதன் அமடவுகமள நுனுக்கைாக 

அவதானித்து வருகின்றது. 

பதாமல நநாக்கு  

அமனத்துப் ப ண்கள், குழந்மதகள் ைற்றும் அவர்களது குடும் ங்களின் வாழ்க்மகத் 

தரத்மதயும்  ஆநராக்கிய ஆற்றமலயும் நைம் டுத்திய இலங்மக நதசம். 

 

 ைி 

விாிவானதும், நிமலயானதும், சைத்துவைானதுைான தரைான தாய் ,நசய் சுகாதார 

நசமவகமள , கலாச்சார ாீதியாக ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடியதும் குடும்  நட்பு 

அமைப் ில் வழங்குவதன் மூலம் அமனத்து ப ண்கள், குழந்மதகள் ைற்றும் 

குடும் ங்களின் உயர் ைட்டத்திலான ஆநராக்கியத்மத அமடவதற்கு  ங்களித்தல் 

 

பகாள்மக இலக்குகள் 

இலக்கு 1- உகந்த ஆநராக்கியைான  ஆநராக்கியைான கர்ப் த்தில் நுமழய ப ண்கள் 

ைற்றும் அவர்களது துமைவர்கமள ஊக்குவித்தல் ைற்றும்; வாழ்நாள் முழுவதும் அமத 

ந ணுதல். 

 

இலக்கு  2  - கர்ப் ம்,  ிரசவம் ைற்றும்  ிரசவத்திற்குப்  ிந்திய காலத்தில் தரைான 

 ராைாிப் ிமன வழங்குவதன் ஊடாக  தாயினதும் புதிதாகப்  ிறந்த குழந்மதயினதும்  

 ாதுகாப்ம  உறுதி பசய்தல். 

இலக்கு  3 - தரைான  ராைாிப்ம  வழங்குவதன் மூலம் ப ற்நறார்  ைற்றும்  ிறந்த 

குழந்மதகளின் நநாயுற்ற தன்மை ைற்றும் இறப்ம க் குமறப் மத உறுதிபசய்தல் 

இலக்கு  4 - ஐந்து வயதிற்குட் ட்ட அமனத்து குழந்மதகளின் வாழ்வு ைற்றும் சிறந்த 

 ராைாிப்ம  வழங்குவதன் மூலம் உடல் வளர்ச்சி ைற்றும் வளர்ச்சிப்  டிகமள 

அமடயச் பசய்தல். 

இலக்கு 5 - ஐந்து முதல் ஒன் து வயதிற்குட் ட்ட குழந்மதகள் ைற்றும் இளம் 

 ருவத்தினர் உகந்த ைற்றும் வளைான உடல் ைற்றும் உளவியல் சூழலில் வளர்ச்சி 

ைற்றும் வளர்ச்சியில் தங்கள் முழு திறமன உைர்கிறார்கள் என் மத உறுதிப் டுத்தல் 

இலக்கு 6 – சிறப்புத் நதமவகமளக் பகாண்டுள்ள குழந்மதகள் சமூகச் 

பசயற் ாடுகளில்  ங்குபகாள்ளும் உறுப் ினர்களாகச் பசயற் ட அவர்களின் ைன, 

உடல் ைற்றும் சமூகத் திறன்கமள உகந்ததாக வளர்த்துக் பகாள்ள உதவுதல் 
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இலக்கு 7 - அமனத்து தம் தியினரும் விரும் ிய எண்ைிக்மகயிலான குழந்மதகமள 

உகந்த இமடபவளியுடன் ப ற்றுக் பகாள்ளவும், அநத நநரத்தில் எதிர் ாராத 

கர்ப் த்மதத் தடுக்கவும் உதவுதல்  

இலக்கு 8 -  ாலின சைத்துவம் ைற்றும் சைத்துவத்மத உறுதி பசய்யும் ஆண்கள் 

ைற்றும் ப ண்களின் இனப்ப ருக்க ஆநராக்கியத்மத நைம் டுத்துதல். 

இலக்கு 9 - நதசிய, ைாகாை, ைாவட்ட ைற்றும்  ிரநதச ைட்டத்தில்  ைியாற்றும் 

சுகாதார முகாமையாளர்கள் உயர் தரைான தாய்,நசய் சுகாதாரத நசமவகமள 

வழங்குவதற்கும்  திலளிக்கக்கூடியவர்களாகவும் , ப ாறுப்புள்ளவர்களாகவும்  

இருப் மத உறுதி பசய்தல் 

இலக்கு 10 - சிறந்த தீர்ைானங்கமள எடுப் தற்கான தரைான தகவல்கமள 

உருவாக்கும் தாய்,நசய் சுகாதாரத் திட்டத்தின் திறமையான கண்காைிப்பு ைற்றும் 

ைதிப்பீட்மட உறுதி பசய்தல். 

இலக்கு 11 – தாய் , நசய் சுகாதாரத் திட்டத்தின்  பகாள்மக ைற்றும் நமடமுமறக்கான 

ஆராய்ச்சிமய ஊக்குவித்தல். 

இலக்கு 12 - தாய் , நசய் ஆநராக்கியத்மத நைம் டுத்துவதற்காக தனிந ர்கள், 

குடும் ங்கள் ைற்றும் சமூகங்களிமடநய நிமலயானதும் உகந்ததுைான நடத்மதகமள 

உறுதி பசய்தல். 

 

குடும்  சுகாதார  ைியக்தின் 2021 /2022 காலப் குதியில் ப றப் ட்ட  

சாதமனகள் ைற்றும் சிறப்பு நிகழ்வுகள் 
 

குடும்  சுகாதார  ைியகதின்  2021 பதாடங்கம் 2022 இரண்டாம் காலாண்டு 

வமரயானகாலப்  ைிகளுள்தாய்,நசய் நலத் திட்டங்கள் குறிப் ிடத்தக்க 

முன்நனற்றத்திற்கு  ங்களித்ததுள்ளதுடன், அதன் இலக்குகமளயும் 

அமடந்துள்ளது. ைியகத்தில்  தினாறு அலகுகள் நிறுவப் ட்டுள்ளன ைற்றும் 

ஒவ்பவாரு அலகுக்கும் அதற்பகன  ிரத்திநயகைான  ைிகமளயும் 

ப ாறுப்புக்கமளயும் பகாண்டுள்ளது. 

 

குடும் க் கட்டுப் ாடு  நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

நதசிய குடும் க் கட்டுப் ாட்டு திட்டத்தின் குறிக்நகாள், எதிர் ாராத கர்ப் த்மதத் 

தடுக்கும் அநத நவமளயில், அமனத்து தம் திகளும் உகந்த இமடபவளியுடன் 

விரும் ிய எண்ைிக்மகயிலான குழந்மதகமளப் ப றுவதற்கு உதவுவதாகும். இந்தத் 

திட்டத்திமன  குடும்  சுகாதார  ைியகத்தின் குடும் த் திட்டைிடல் அலகு 

ஒருங்கிமைக்கிறது. 
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குறிக்நகாள்கள் 

 நவீன குடும்  கட்டுப் ாடு முமறகமள அணுகக்கூடிய ைற்றும் ப ற்றுபகாள்ள 

கூடிய தன்மைமய உறுதி பசய்தல். 

 குடும்  கட்டுப் ாடு முமறகள் நதமவயான, ஆனால் அவற்மற 

 யன் டுத்தாதவர்கமள (unmet need) அமடயாளங்கண்டு   குடும்  

கட்டுப் ாட்டு முமறமய பதாியப் டுத்துவதன் மூலைாக ,நதமவயற்ற  

கர்ப் ங்கள் ைற்றும்   கருக்கமலப்பு ,இளவயது கர்ப் ங்கள்   என் வற்மற 

குமறத்தல். 

 கருக்கமலப்புக்குப்  ிந்மதய  ராைாிப்புக்கான ப ாருத்தைான அமைப்ம  

நிறுவுதல் 

 தரைான கருத்தமட ப ாருட்கள் தமடயின்றி கிமடப் மத உறுதி பசய்தல் 

[இனப்ப ருக்க சுகாதார ப ாருட்கள்  ாதுகாப்பு –RHCS] 

 குழந்மதயின்மை  ிரச்சமன உள்ள தம் திகளுக்கான நசமவகமள ஆரம்  

சுகாதார  ராைாிப்பு ைட்டத்தில் வலுப் டுத்துதல். 

 

2021 -2022 இரண்டாம் காலாண்டு காலப் குதியில் ப றப் ட்ட  சாதமனகள் 

ைற்றும் சிறப்பு நிகழ்வுகள் 

நதசிய குடும் க் கட்டுப் ாடு ைாத நடவடிக்மககள் 

 நதசிய குடும் க் கட்டுப் ாடு ைாத நடவடிக்மககள்      
உலக கருத்தமட நாள்' ஆண்டுநதாறும் பசப்டம் ர் 26 

 ிரகடன ட்டுள்ளமையால் ,அதமன கருத்தில் பகாண்டு நகாவிட் 19 

சர்வநதசப்  ரவல் காலத்தில்  குடும் க் கட்டுப் ாடு நசமவ  ற்றிய 

விழிப்புைர்வு  கிமடக்கும்முகைாக '" நகாவிட் 19 நநாய் காலத்தில் 

இனப்ப ருக்க ஆநராக்கியத்மத ைறந்துவிட கூடாது என்னும் தமலப் ில் 

ஒருஇமைய  க்கம்  2021 ஆம் ஆண்டு பசப்டம் ர் ைாதம் உருவாக்கப் ட்டது. 
 தமடயில்லா குடும் க் கட்டுப் ாடு நசமவகமள வழங்குவதற்காக குடும் க் 

கட்டுப் ாடு நசமவகளுக்கான கருத்தமட ப ாருட்கள் ைற்றும் 

உ கரைங்கமள வாங்குதல், கிட்டத்தட்ட ரூ. 2021 ைற்றும் 2022 இன் முதல் 

ைற்றும் இரண்டாவது காலாண்டில்   352 ைில்லியன் கருத்தமட ப ாருட்கள் 

வாங்கப் ட்டு அமனத்து ைாவட்டங்களுக்கும் விநிநயாகிக்கப் ட்டன. நாடு 

நகாவிட் பதாற்றுநநாயால்  ாதிக்கப் ட்டிருந்தாலும், 2021 இல் 57.7% என்ற 

நவீன கருத்தமட  ரவல் விகிதம் (mCPR) எட்டப் ட்டது. நவீன கருத்தமட 
முமறகளால் திருப்தியமடந்த நதமவ 2021 இல் 80% ஆக இருந்தது. குடும் க் 
கட்டுப் ாடு கிளினிக்குகளுக்கான உயர்தர இன் ஆதரவுடன் வாங்கப் ட்டு 

சுகாதார மவத்திய அதிகாாி அலுவலக்கங்களுக்கு 

விநிநயாகிக்கப் ட்டன.குடும் க் கட்டுப் ாடு கிளினிக்கு  உ கரைங்களின் 

கிமடக்கும் தன்மை ஆனது, கிளினிக்குகளில் நைம் டுத்தப் ட்ட நசமவகள் 
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ைற்றும் ஒட்டுபைாத்த நவீன கருத்தமட  ரவல் விகிதத்திற்கு (mCPR) 

 ங்களித்தது. 
 தரைான குடும் க் கட்டுப் ாடு நசமவகளுக்காக சுகாதாரப்  ைியாளர்களின் 

திறமன உருவாக்குதல் 
 குடும் க் கட்டுப் ாடு  ிாிவு ஆனது 45 ைருத்துவ அதிகாாிகளுக்கு 

இனப்ப ருக்க ஆநராக்கியம் குறித்த  யிற்சியாளர்ககளுக்கான  யிற்சி 

வகுப்புகமள 3 நாட்கள்  ங்குனி 2021, மவகாசி 2021 ஆவைி 2022  இல் 

நடத்தியது.குடும் க் கட்டுப் ாடு  ற்றிய ஆநலாசமன, குடும் க் கட்டுப் ாடு 

முமறகள்  ற்றிய அறிமவப் புதுப் ித்தல், ைாதிாிகள் ைற்றும் நநாயாளிகமள  

பகாண்டு கர்ப் ப்ம  உட்சுருள் (IUD)நஹார்நைான் உட் பசருகி உள்மவப்புச்  

(Implant),நமடமுமறப்  யிற்சி ைற்றும் பசருகல்கள் ஆகியமவ  யிற்சியின் 

முக்கிய அம்சங்களாகும். நைலும், இந்தப்  ட்டமறகளின் ந ாது இலங்மகயின் 

ையக்க ைருந்தியல் ைற்றும் அதிதீவிர கண்காைிப்பு  ிாிவு மவத்திய நிபுைர்கள் 

கல்லுாிஇனால் அதீதஓவ்வாமைக்கான  ைருத்துவ முமறகள்  ற்றிய குறித்த 

அமர நாள் அைர்மவ நடந்தது. குறிப் ாக  கர்ப் த்தமட ஊசி  (DMPA ) 

 ின்னான அதீத ஓவ்வாமைஎதிர்விமனகமள எதிர்பகாள்ள ைருத்துவ 

அதிகாாிகளிமடநய திறமன வளர்ப் தற்கு இந்த அைர்வு முக்கியைானது. 

 பதற்குகும் பதற்குக்குைான கற்றல்  ாிைாற்றதிட்டம் உலக 

சுகாதாரஅமைப் ின்னால் (WHO) ஒழுங்கமைக்க ட்டது. 
 உலகசுகாதாரஅமைப் ின்னால்2020-2021இல்இலங்மகக்கும்,நந ாளத்திட்கும் 

இமடநய  ஒழுங்கமைக்கப் ட்ட பதற்குகும் பதற்குக்குைான கற்றல்  ாிைாற்றம் 

(SSLE)  
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 கிழக்கு ைாகாைத்தில் கருத்தமட குமறவாக உள்ள  குதிகளில் கண்காைிப்பு 

விஜயங்கள் 

நைற்பகாள்ளப் ட்டன.(திருநகாைைமல 

ைாவட்டம் கந்தளாய் சுகாதார ைருத்துவ 

அதிகாாி 

  ிாிவு ைற்றும் ைட்டக்களப்பு ைாவட்டம் 

கிரான் 

சுகாதாரைருத்துவஅதிகாாி ிாிவு)ைற்றும்நைல் 
ைாகாை கம் ஹா ைாவட்டத்தில் களனி ைற்றும் கட்டான சுகாதார ைருத்துவ 

அதிகாாி  ிாிவுகளில் நவம் ர் 2021இல்நைற்பகாள்ளப் ட்டன.விஜயங்கமளத் 
பதாடர்ந்து குடும் க் கட்டுப் ாடு கிளினிக் உ கரைங்கள் ைற்றும் குடும் க் 

கட்டுப் ாடுஒளிரும்அட்மடகள்கம் ஹா ைாவட்டத்தில் உள்ள அமனத்து 

சுகாதார ைருத்துவ அதிகாாி  ிாிவுகளுக்கும் விநிநயாகிக்கப் ட்டன. 

 ைாதாந்திர கருத்தமட சாதன ப ாருட்களின் அளவு   (H 1158) வடிவம்   

இமைய வமலயமைப் ில் அடிப் மடயிலாகி 2021 இல்  ிராந்திய ைருத்துவ 

விநிநயாக  ிாிவுக்கு அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது. ைற்றும் 2022 இல் சுகாதார 

ைருத்துவ அதிகாாி  ிாிவு நிமல வமர விாிவாக்கப் ட்டது. 2022 இல் குடும் க் 
கட்டுப் ாடு கிளினிக் குறியீடுகள் திருத்தப் ட்டன, 1154 ைற்றும் 1200 

வடிவங்கள் நிறுத்தப் ட்டது, நைற்கூறிய நடவடிக்மககள் காகிதம் ைற்றும் 

அச்சிடும் பசலவுகமள ைிச்சப் டுத் தி   நைலும் ‘ சுமை’ அலுவலகத்மத நநாக்கி 

,முன்நனறியது. 

 2021 இல் ஜனவாியில்350,000   ைற்றும் டிசம் ாில் 350,000,  H 1153 & H 1155 

வடிவங்கள்  அச்சிடப் ட்டது.பைாத்தம் ரூ. 8.2 ைில்லியன் பசலவாகும், அமவ 

முமறநய நசமவ வழங்குநர்கள் ைற்றும் குடும் க் கட்டுப் ாடு 

வாடிக்மகயாளர்களால் ந ைப் ட்ட  திவுகள் ஆகும்.                                                                               

 நதசிய குழந்மதயின்மை சிகிச்மச மையத்மத நிறுவுதல்.  

குடும் க்கட்டுப் ாடு ிாிவு,ப ண்களுக்கானகாஸில்ஸ்ட்ாீட்ைருத்துவைமனயில் 

ரூ. 336 ைில்லியன்ைதிப் ிடப் ட்ட  குழந்மதயின்மை சிகிச்மச  மையம் 2022 

இன் இறுதிக்குள் முடிக்கப் ட உள்ளது. 
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2016-2020 வமரயிலான காலப் குதியில் குடும் க் கட்டுப் ாடு திட்டைிடல் 

பசயலாற்றுமக 

பசயல்திறன் காட்டி 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(கருத்தமட  ரவல் விகிதம் 

எந்த முமறயிலும்; ) % 
66.4 66.6 67 66.9 66 66.5 

கருத்தமட  ரவல் விகிதம் 

 (நவீன முமறயில்;) % 
57 57.3 57.9 57.9 57 57.7 

கருத்தமட நதமவ இல்லாத 

தம் திகள் 

 %  

6.2 6.3 6 5.8 5.7 5.6 

நவீன கருத்தமட 

முமறகளால் நதமவ திருப்தி 

(%)  

78.5 78.6 79.3 79.6 79.5 80.0 

* மூலம்; -ைின்னணு இனப்ப ருக்க சுகாதார நைலாண்மை தகவல் அமைப்பு 

(eRHMIS)குடும்  சுகாதாரப்  ைியகம் 

2022 -2023 இல் திட்டைிடப் ட்ட சிறப்பு நைம் ாட்டு நடவடிக்மககள் 

 நதசிய குடும் க் கட்டுப் ாடு ைாதம் சுகாதார ைருத்துவ அதிகாாி  ிாிவு ைட்டத்தில் 

குடும் க்கட்டுப் ாடு  பசயல் ாடுகளில்கவனம்பசலுத்திபசப்டம் ாில் 

பகாண்டாட டல் 

 குடும் க் கட்டுப் ாடு நசமவகமள நைம் டுத்த  ங்களித்த ஊழியர்களுக்கு 

 ாராட்டு விழா நடத்துதல் 

                                    

 அமனத்து சுகாதார ஊழியர்களுக்கும் குடும் க் கட்டுப் ாடு  ிளாஷ்கார்டுகமள 

அச்சிடுதல் 

 குடும் க் கட்டுப் ாடு கிளினிக்குகளுக்கான SOP / வழிகாட்டுதல்கமள 

உருவாக்குதல் 

 சுகாதார ஊழியர்களுக்கு குடும் க் கட்டுப் ாடு திறமன வளர்ப் தற்கான 

 ட்டமறகமள நடத்துதல் 

 ைனித  இனப்ப ருக்கம் ைற்றும் ைர ியல் சட்டத்மதப்  ின்பதாடர்தல் (HARGA) 

 சாியான தீர்ைானங்கள்எடுக்க   eRHMIS இல் உள்ள FP குறிகாட்டிகமள 

ைீண்டும்  ார்க்கவும் 
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 குமறந்த பசயல்திறன் பகாண்ட ைாவட்டங்களில் நவீன கருத்தமட  ரவல் 

விகிதங்கமள நைம் டுத்த நைற் ார்மவ ைற்றும் உள்ளீடுகமள வழங்குதல் ( வட 

ைாகாைம் -2022) 

வாய்வழி சுகாதார திட்டம் 

குடும்  சுகாதாரப்  ைியகத்தின் இன் வாய்வழி சுகாதார  ிாிவு (OHU) தற்ந ாதுள்ள 

தாய் ைற்றும் குழந்மத சுகாதார திட்டத்தின் மூலம் அத்தியாவசிய வாய்வழி சுகாதார 

நசமவகமள வழங்குவதற்கு ப ாறுப் ாகும். இதில் முக்கியைாக  ள்ளி  ல் ைருத்துவத் 

திட்டம் ைற்றும் கர்ப் ிைிப் ப ண்களுக்கான வாய்வழி சுகாதார திட்டம் ஆகியமவ 

அடங்கும். 

2021 -2022 இரண்டாம் காலாண்டு காலப் குதியில் ப றப் ட்ட  சாதமனகள் 

ைற்றும் சிறப்பு நிகழ்வுகள் 
 

 2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் புதிதாக நதர்ச்சி ப ற்ற  ள்ளி  ல் 

சிகிச்மசயாளர்களுக்கு குடும்  சுகாதார  ைியகத்தால் முதல் முமறயாக 

இரண்டு நாள் நநாக்குநிமல நிகழ்ச்சி நடத்தப் ட்டது. சமூக  ல் ைருத்துவ 

நிபுைர்கள் ஆநலாசகர்கள்,  ிராந்திய  ல் அறுமவ சிகிச்மச நிபுைர்ைற்றும் 

நைற் ார்மவ  ள்ளி  ல் சிகிச்மசயாளர்கள் ஆகிநயார் வளவாளர்களாக 

 ங்நகற் தன் மூலம் 24  ங்நகற் ாளர்களுக்காக இது நடத்தப் ட்டது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் முதன்முமறயாக ைின்னணு இனப்ப ருக்க சுகாதார 

நைலாண்மை தகவல் அமைப்பு(eRHMIS) அமைப்ம ப்  யன் டுத்தி ‘ ள்ளி  ல் 

ைருத்துவ நசமவகள்-2020’ ஆண்டு ைதிப் ாய்வு பசய்யப் ட்டது. இநதந ால், 

2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் ‘ ள்ளி  ல் ைருத்துவ நசமவகள்-

2021’ ஆண்டு ைதிப் ாய்வு பசய்யப் ட்டது. நகாவிட்-19 பதாடர் ான  ள்ளிகள் 

மூடப் ட்டதன் விமளவாக  ள்ளி ஆண்டு நீட்டிக்கப் ட்டதால் 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான ைதிப் ாய்மவ நடத்துவதில் தாைதம் ஏற் ட்டது. இந்த இரண்டு 

நதசிய ைதிப் ாய்வுகளும் நாட்டின் அமனத்து ைாவட்டங்களிலிருந்தும் 

 ிரதிநிதித்துவத்துடன், பைய்நிகர் நிகழ்வுகளாக நடத்தப் ட்டன. 

  ள்ளி  ல் ைருத்துவ நசமவகளின் பசயல்திறமன நைம் டுத்த, ரூ. 3.4 ைில்லியன் 

ைதிப்புள்ள ஆரம்  சுகாதார அமைப்ம  வலுப் டுத்தும் திட்டம்நிதிமயப் 

 யன் டுத்தி  ல் கருவிகள் (21 மைக்நராநைாட்டர்கள்) வாங்கப் ட உள்ளன. 

நாட்டில் ைிகவும்  ாதிக்கப் டக்கூடிய குழந்மதகளுக்கு நசமவ பசய்யும்  ள்ளி 

 ல் சிகிச்மசயாளர்களுக்கு விநிநயாகிக்கப் டும். 2021 ஆம் ஆண்டில் நநாய்க் 

கிருைிகமள ஒழித்தல் பசயல்முமறமய வலுப் டுத்த  ள்ளி  ல் ைருத்துவ 

ைமனகளுக்கு  த்து ஆட்நடாகிநளவ்கள் விநிநயாகிக்கப் ட்டன. 

 கடுமையான சுவாச நநாய்க்குறி (SARS)நகாவிட்2 மவரஸ் குறித்த ப ாது 

விழிப்புைர்வு ைற்றும் இடர் உைர்மவ வளர்ப் து ைற்றும்  ல் 

ைருத்துவைமனகளில் கலந்துபகாள் வர்களிமடநய கட்டுப் ாட்டு 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2022 

95 
 

நடவடிக்மககள் குறித்து ஆராய்ச்சி பசய்யப் ட்டது. பதாற்றுநநாய்களின் 

ந ாது  ள்ளி  ல் ைருத்துவ நசமவகமள வழங்குவது குறித்து சுற்றறிக்மககள் 

பவளியிடப் ட்டன. சுகாதார நைம் ாட்டு  ைியகம் ைற்றும் ைஹரகைவின் 

வாய்வழி சுகாதார நிறுவனம் ஆகியவற்றின் ஒத்துமழப்புடன் நகாவிட் -19 

பதாற்றுநநாய்களின் ந ாது பதாற்றுநநாமயக் கட்டுப் டுத்துவது குறித்த 

வீடிநயா உருவாக்கப் ட்டது. பதாற்றுக் கட்டுப் ாடு குறித்து  ள்ளி  ல் 

சிகிச்மசயாளர்களுக்கு திறன் வளர்ப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப் ட்டன.  

 பதாற்றுநநாய் சூழ்நிமல காரைைாக அமனத்து திறன் நைம் ாட்டு 

திட்டங்களும் 2021 ைற்றும் 2022 இன் இரண்டாம் காலாண்டில் கிட்டத்தட்ட 

நடத்தப் ட்டன. வாய்வழி நநாய்களின் தடுப்பு அம்சங்கமள வலிமைமய 

உறுதி  டுத்துவதட்கும்  வலுப் டுத்துவதற்காக  ிராந்திய  ல் சத்திரசிகிச்மச 

நிபுைர்கள், இளம் ருவப்  ல் ைருத்துவ ைமனகள் ைற்றும் சமூகப்  ல் ைருத்துவ 

ைமனகள் ைற்றும்  ள்ளிப்  ல் சிகிச்மசயாளர்களுக்குப்  யிற்சி 

அளிக்கப் ட்டது. 

பசயல்திறன் குறிகாட்டிகள் 

அட்டவமை2 திவுபசய்யப் ட்டபைாத்தத்தில் ல் ிரச்சமனகளுக்காக ாிநசாதிக்கப் 

ட்ட 

கர்ப் ிைித்தாய்ைார்களின் சதவீதம் 

Year  திவு பசய்யப் ட்ட பைாத்தத்தில்  ல் 

 ிரச்சமனகளுக்காக  ாிநசாதிக்கப் ட்ட கர்ப் ிைித் 

தாய்ைார்களின் சதவீதம் 

2017 69% 

2018 73% 

2019 76% 

2020 80% 

2021 65%* 

நகாவிட்-19 பதாடர் ான சிக்கல்கள் காரைைாக  ாதிக்கப் ட்டுள்ளது 

அட்டவமை 3 - வாய்வழி சுகாதார  முழுத் தழுவு அளவுகுறிகாட்டிகள் 

Indicator 2017 2018 2019 2020 2021 

12 வருடங்களில்  ற்சிமதவு 

சதவீதம்(25%) 
18 20 21 14.60 17.20 

12 வருடங்களில்  ல் நைற் கனிை 

 டிைம் இல்லாதவர்களின் 

சதவீதம் (60%) 

97 97 98 83.60 92.50 

%ஒட்டுபைாத்தஆநராக்கியைான 

சதவீதம்(40%)  
45 44 46 47.60 47.40 
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%பதாிவுபசய்யப் ட்டவர்களின்

முழுத்தழுவு அளவு  
77 76 79 33.90 34.20* 

% முழுத் தழுவு அளவு சதவீதம் 67 68 71 60.90 25.30* 

   *நகாவிட்-19 பதாடர் ான சிக்கல்கள் காரைைாக  ாதிக்கப் ட்டுள்ளது 

குழந்மத ஊட்டச்சத்து திட்டம் 

குடும்  சுகாதார  ைியகம் இன் குழந்மத ஊட்டச்சத்து  ிாிவு நதசிய அளவில் 

குழந்மத ஊட்டச்சத்து திட்டத்திற்கு ப ாறுப் ான முக்கிய நிறுவனைாகும். 

 

2021 -2022 இரண்டாம் காலாண்டு காலப் குதியில் ப றப் ட்ட  சாதமனகள் 

ைற்றும் சிறப்பு நிகழ்வுகள் 

 குழந்மதகளின் ஊட்டச்சத்து நசமவகமள இமடயூறு இல்லாைல் பதாடர்வதற்கு 

ஆதரவளிக்கும் நன்பகாமடயாளர் நிதிமய உருவாக்குதல் ைற்றும் 

 ாதிக்கப் டக்கூடிய குழந்மதகளுக்கு உைவுப்  ாதுகாப்ம  உறுதி பசய்வதற்காக 

இமடநிமல ஒத்துமழப்பு.  

 சுகாதார அமைச்சில் பதாடர்புமடய  ங்குதாரர்களுடன் நசர்ந்து அவசர 

ஊட்டச்சத்து திட்டத்மத உருவாக்குவதற்கான  ங்களிப்பு. 

 வளர்ச்சிக் கண்காைிப்பு ைற்றும் மகக்குழந்மத ைற்றும் இளம் குழந்மத உை 

ைவூட்டல்(IYCF)பதாடர் ான சுகாதார ஊழியர்களின் திறமன வளர்ப் தற்கான 

ஆன்மலன்  யிற்சிப் ப ாதியானது சிங்கள ஊடகத்தில் யுனிபசஃப் ஆதரவுடன் 

வளர்ச்சியின் கமடசி கட்டத்தில் உள்ளது. தைிழ்ப்  யிற்சித் பதாகுப் ின் வளர்ச்சி 

2022 ஆம் ஆண்டின் ைத்தியில் பதாடங்கப் ட்டது. 

 2022 இல் முடிக்கப் ட்ட உைவு நமடமுமறகள் ைற்றும் குழந்மத ஊட்டச்சத்தின் 

ஓட்டுநர்கள் ைற்றும் தமடகமள அமடயாளம் காை மகக்குழந்மத ைற்றும் இளம் 

குழந்மத உை ைவூட்டல்( இல் உருவாக்கப் ட்ட ஆராய்ச்சியில் இருந்து 

உருவாக்கப் ட்ட சான்றுகள், தாய் ைற்றும் குழந்மத நலத் திட்டத்தின் குழந்மத 

ஊட்டச்சத்து கூறுகமள வலுப் டுத்தவும் பநறிப் டுத்தவும் உத்திகளின் 

வளர்ச்சியில்  யன் டுத்தப் டுகின்றன. 

 உலக தாய்ப் ால் வாரம் 2022 இல் "தாய்ப் ால் அளிப் தற்காக முன்நனறுங்கள்; 

கல்வி ைற்றும் ஆதரவு” என் து ப ாருளாதார பநருக்கடியின் ந ாது தாய்ப் ாமல 

ஊக்குவிப் தற்கும்  ாதுகாப் தற்கும் ஆதரவளிப் தற்கும்  ல்நவறு 

 ங்குதாரர்களால் ஆதரவான சூழமல உருவாக்குவதன் முக்கியத்துவத்மத 

எடுத்துக்காட்டுகிறது. புறநிமல ஊழியர்களுக்கான வமலப் திவு நடத்தப் ட்டது 

ைற்றும் சுகாதார நைம் ாட்டு  ைியகத்துடன் இமைந்து பசய்தியாளர் சந்திப்பு 

நடத்தப் ட்டது. . சமூக ஊடகப்  திவுகள், உண்மைத் தாள்கள் ைற்றும் சுகாதாரப் 

 ைியாளர்கள் ைற்றும் ஊடகங்களுக்கான கல்விப் ப ாருட்கள் உருவாக்கப் ட்டு 

 ரப் ப் ட்டன. 
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2016-2021 முதல் ஐந்து வயதுக்குட் ட்ட குழந்மதகளின் ஊட்டச்சத்து குறிகாட்டிகள் 

ஊட்டச்சத்து குறிகாட்டிகள் 

(ஐந்து வயதுக்குட் ட்ட 

குழந்மதகளின் ) 

2017  2018  2019  2020  2021 

குமறந்த எமட 14.5  14.3  14.0  13.1  12.2 

தடுைாற்றம் 9.0  8.9  8.4  8.2  7.4 

ைந்தநிமல 11.1  10.2  9.9  8.6  8.2 

அதிக எமட  0.5  0.6  0.6  0.8  0.78 

 

 

 

2023 இல் திட்டைிடப் ட்ட சிறப்பு நைம் ாட்டு நடவடிக்மககள்  

 

நாட்டின் தற்ந ாமதய ப ாருளாதார நிமலமைமயக் கருத்தில் பகாண்டு, 

தற்ந ாமதய குழந்மதகளின் ந ாஷாக்கு நிமலமய நைலும் நைாசைாக்குவமதத் 

தடுப் தற்காகவும், ஊட்டச்சத்து நிமலமய நைலும் நைம் டுத்துவதற்காகவும், சுகாதார 

அமைச்சின் அவசர ந ாஷாக்கு பசயல் திட்டத்துடன், நிமலயான குமறந்த பசலவில் 

நடவடிக்மககள் திட்டைிடப் ட்டு வருகின்றன. 

 வளர்ச்சி கண்காைிப்பு திட்டத்தில் ஊட்டச்சத்து குமற ாட்டின் ஆரம்  நிமலகமள 

முன்கூட்டிநய கண்டறிவதில் அதிக கவனம் பசலுத்துதல் ைற்றும் குழந்மத ைற்றும் 

இளம் குழந்மதகளுக்கு உைவளிக்கும் நமடமுமறகளில் கவனைாக 

வழிகாட்டுவதன் மூலம் முன்கூட்டிநய ைாற்றியமைத்தல், இது நீண்ட காலத்திற்கு 

தீவிர ஊட்டச்சத்து குமற ாடுகமள (தடுைாற்றம் ,ைந்த நிமல  ) தடுக்கும். , இலக்கு 
ஆநலாசமன ைற்றும் ப ாருத்தைான உைவு நமடமுமறகமள உறுதி 

பசய்வதற்காக பநருக்கைான  ின்பதாடர்தல் ந ான்ற பசலவு குமறந்த பசயல்கள் 

மூலம் இது அமடயப் டும். இந்த பசயல்முமறமய எளிதாக்க, வளர்ச்சி 

கண்காைிப்பு ைற்றும் குழந்மத ைற்றும் இளம் குழந்மதகளுக்கு உைவளிக்கும் 
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ஆநலாசமன  ற்றிய நிகழ்நிமல யிற்சி பதாகுப்பு, சுகாதார ஊழியர்களின் 

திறன்கமள உருவாக்க யுனிபசஃப் ஆதரவுடன் உருவாக்கப் ட்டு வருகிறது. 

 குழந்மதகள் ைற்றும் சிறு குழந்மதகளிமடநய தாய்ப் ால் ஊட்டுவதில் சிறப்பு 

கவனம் பசலுத்தி குழந்மதகளின் ஊட்டச்சத்து நதமவகமள பூர்த்தி பசய்வதற்கான 

குமறந்த விமல முமறகமள கண்டறிந்து  ரப்புதல். 

  ஐந்து வயதுக்குட் ட்ட குழந்மதகளிமடநய ஏற் டும் கடுமையான வீைாவமத 

ஊட்டச்சத்து ைறுவாழ்வுக்காக, திாிந ாஷா பதாழிற்சாமலயில்  யன் டுத்த 

தயாராக 

உள்ளசிகிச்மசஉைமவ(RUTF)உள்நாட்டிநலநயஉற் த்திபசய்வதற்கானதிட்டங்க

ள் பசயல் டுத்தப் ட்டு வருகின்றன. 
 

 

தாய்  ராைாிப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

2021 -2022 இரண்டாம் காலாண்டு காலப் குதியில் ப றப் ட்ட  சாதமனகள் 

ைற்றும் சிறப்பு நிகழ்வுகள் 

 ைகப்ந றியல்  டுக்மக தமல டிக்பகட்டுகள்( BHT) 

         ைகப்ந றியல் BHTகள் (H1252)  இலங்மக ைகப்ந றியல் ைற்றும் ைகப்ந று 

ைருத்துவர்கள் கல்லூாியுடன் இமைந்து குடும்  சுகாதாரப்   ைியகத்தால் 

தரவுப்  திவின் சீரான தன்மைமய  அமடவதற்கும்  தகவல் ஓட்டத்மத 

சீரமைப் தற்கும் இலங்மகயின் நைற்கு ைற்றும் பதன்  ைாகாைங்களில் உள்ள 

நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட ைருத்துவைமனகளில் நசாதமனயிடப் ட்டது.திருத்தப் ட்ட 

ைகப்ந றியல்  டுக்மக தமல டிக்பகட்டுகள் (A, B, C & D) அச்சிடப் ட்டு, நாடு 

முழுவதும் உள்ள அமனத்து ைகப்ந று  ிாிவுகளிலும் பசயல் டுத்தப் டும்.                                                                                                                                                                    

 ைகப்ந று  ராைாிப்பு பதாகுப் ின் திருத்தம்:  

         தற்ந ாதுள்ள தாய்  ராைாிப்பு பதாகுப்பு 2011 இல் அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது, 

நைலும் சில உள்ளடக்கம் காலம்கடந்துள்ளது. அநத ந ான்று சாதாரை 

கர்ப் த்மத நிர்வகிப் து பதாடர் ில் குறித்த துமற ஊழியர்களுக்கான 

வழிகாட்டல்கள் நதமவப் டுகிறது. நைற்கூறிய இமடபவளிமயப் பூர்த்தி 

பசய்வதற்காக,ஒரு புதிய வழிகாட்டியிமன 

உருவாக்குவதற்குஐக்கியநாடுகளின்குழந்மதகள்நிதியம் அமைம் ின் ஆநலாசகர் 

ஒருவர் நியைிக்கப் டடுள்ளதுடன் இத்துமறசார்ந்த  ங்குதாரர்களால் 

ைதிப் ாய்வுகள் நைற்பகாள்ளப் ட்டுள்ளது.. இந்த பசயல்முமற பதாழில்நுட்  குழு  

இனால் நைற் ார்மவயிடப் ட்டது. 
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 ைகப்ந று இரத்த நசாமகக்கான கண்டறியும் அளவுநகால்களின் திருத்தம் 

         

நியைிக்கப் ட்டநிபுைர்கள்குழு,கிமடக்கக்கூடியஅறிவியல்சான்றுகளின்அடிப் 

மடயில்,  ைகப்ந று இரத்த நசாமகக்கான கண்டறியும் அளவுநகாமல ைாற்றியது. 

புதிய நநாயறிதல்அளவுநகால்கள் நாடளாவிய ாீதியில் அமுல் டுத்தப் ட்டதுடன், 

சம் ந்தப் ட்ட ஊழியர்களுக்கு அது பதாடர் ில் கல்வி கற் ிக்கப் ட்டது. 

 உள்கட்டமைப்பு நைம் ாடு ைற்றும் வலுப் டுத்துதல்  

 இலங்மக அரசுஅமைப் ின் நிதியுடன் ஆறு ைகப்ந று நிறுவனங்களில் 10 உயர்       

சார்புஅலகுக்கமள(HDU)நிறுவுவதற்கான உ கரைங்கள்  பகாள்முதல் 

பசய்யப் ட்டு விநிநயாகிக்கப் ட்டது. 

ஐக்கியநாடுகளின்குழந்மதகள்நிதியம்இன் நிதி உதவியுடன் 11 ைகப்ந று 

நிறுவனங்களில் 

22உயர்சார்புஅலகுக்கமளநிறுவவும்ஏற் ாடுபசய்யப் ட்டது.ஆரம் சுகாதார 

அமைப்ம  வலுப் டுத்தும் திட்டம் ஆதரவுடன் ைகப்ந று நிறுவனங்களுக்கு 25 

எண்கள் மகயடக்க டாப்ளர்களும், ைகப்ந று நிறுவனங்களின் நகாவிட் சிகிச்மச 

மையங்களுக்கு 50 எண்கள் ரத்த அழுத்த கருவிகளும் வாங்கப் ட்டு 

விநிநயாகிக்கப் ட்டன.  ாிசிநசாதிக்கும் ந ாது நகாவிட்-19நநாயால் 

 ாதிக்கப் டும் அ ாயத்மதக் குமறக்க, பவளி கள உத்திநயாகத்தர்கட்கு 

ஊழியர்களுக்கு 720 டிஜிட்டல் இரத்த அழுத்த கருவிகமள வாங்குவதற்கான 

ஏற் ாடுகமளச் பசய்தது. ைருத்துவச்சிகள் தங்கள்  ிரசவத்திற்குப்  ிந்மதய 

வீட்டிற்குச் பசல்லும் ந ாது அத்தியாவசியைான  ிரசவத்திற்குப்  ின் நசமவகமள 

வழங்குவதற்காக எடுத்துச் பசல்லும் "  ிரசவத்திற்குப்  ிந்மதய கருவிகமள" 

வாங்கிவிநிநயாகிக்குைாறு  மவத்திய சாமல இயக்குனருக்கும் ைருத்துவ 

ப ாருட்கள் வழங்கல்  ிரவிட்கு (MSD) க்கு நகாாிக்மக விடுக்கப் ட்டது. 

 நகாவிட் - 19 பதாடர் ான நடவடிக்மககள் 

 நகாவிட் 19  ரவும் ந ாது தாய் ைற்றும் குழந்மத  ராைாிப்பு நசமவகளுக்கான 

களம் ைற்றும் ைருத்துவைமனகளுக்கான  ல இமடக்கால வழிகாட்டுதல்கள், 

நகாவிட் பதாற்றுநநாய்களின் ந ாது தனிமைப் டுத்தப் ட்ட மையங்களில் 
 ிறப்புக்கு முந்மதய  ராைாிப்பு நசமவகள் குறித்த வழிகாட்டுதல்கள் 

உருவாக்கப் ட்டு சுகாதார ஊழியர்களிமடநய வி பதாற்றுநநாயியல்  ிாிவு 

ைற்றும் சுகாதார அமைச்சகத்தின் ஒத்துமழப்புடன் கர்ப் ிைித் தாய்ைார்களுக்கு 

நகாவிட் 19 தடுப்பூசி திட்டத்மத ஒருங்கிமைத்தல்.  ல ஊடக சந்திப்புகள் 

ைற்றும் நநர்காைல்கள்  மூலம் ப ாதுைக்கள் ைற்றும் ஏமனய பதாடர்புமடய 

 ங்குதாரர்களுக்கு  அறிவூட்டும் பசயற் ாடுகள் நைற்பகாள்ளப் ட்டன . 

 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2022 

100 
 

 ைகப்ந று  ராைாிப் ில் உளவியல் சமூக ைதிப்பீட்டின் பதாகுப்ம  உருவாக்குதல்   

குடும்  சுகாதாரப்  ைியகத்தால்இலங்மக ைனநல ைருத்துவர்கள் கல்லூாி 

 உடன் இமைந்து ஒரு உளவியல் சமூக திமரயிடல் கருவிமய (PST) 

உருவாக்கியுள்ளது,   இது கூறப் ட்ட திமரயிடல் பசயல்முமறமய தரப் டுத்த 

எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. இந்த கருவியின் சாி ார்ப்பு தற்ந ாது கண்டி 

ைாவட்டத்தில் நடத்தப் ட்டு வருகிறது 

 

 ைகப்ந று  ராைாிப்பு ைருத்துவ வழிகாட்டுதல்கள் 

 ’ைகப்ந று ைருத்துவம் ைற்றும் ைகளிர் நநாய் 

ைருத்துவத்தில்ைிநசாப்நராஸ்நடாலின்  யன் ாடு “ைற்றும்  ிரசவத்திற்குப் 

 ிறகான ரத்தக்கசிவு நைலாண்மை' குறித்து இலங்மக ைகப்ந றியல் ைற்றும் 

ைகளிர் ைருத்துவ நிபுைர்கள்கல்லூாிஆல் வமரவு பசய்யப் ட்ட வழிகாட்டுதல்கள் 

பதாடர்புமடய பதாழில்நுட்  ங்குதாரர்களுடன் கலந்துமரயாட ட்டது. இறுதி 
பசய்யப் ட்ட வழிகாட்டுதல்கள் ைகப்ந று சுகாதாரம் 

ைற்றும்குடும் க்கட்டுப் ாடுகுறித்தபதாழில்நுட் ஆநலாசமனக்குழுவால்அங்கீகாி

க்கப் ட்டு,சுகாதாரநசமவகள் ைிப் ாளர்நாயகம்பவளியிட்டநதசியவழிகாட்டுத

ல்களாகவிநிநயாகிக்கப் ட்டன. 
 தகவல் கல்வி ைற்றும்  பதாடர்பு சாதன ப ாருட்கள் 

 ஐக்கிய நாடுகளின் ைக்கள் பதாமக நிதியம்ைற்றும் உலக சுகாதார 

அமைப்புஆகியவற்றின் 

நிதிஉதவியுடன்மூன்றுநிகழ் டம்ைற்றும்நமகச்சுமவகாைிக்புத்தகம்உருவாக்கப் 

ட்டுள்ளது. தாய்வழி  ராைாிப்பு நசமவயில் நநாயாளிகளின்  ாதுகாப்பு குறித்த 
சுகாதார ஊழியர்களின் திறமன வளர்ப் தற்கான முன்முயற்சியாக, உலக 

சுகாதார அமைப் ின் ஒத்துமழப்புடன் " ாதுகாப் ான ைகப்ந று  ராைாிப்பு" 

என்ற கருப்ப ாருமள மையைாகக் பகாண்டு ைற்பறாரு 

நிகழ் டம்உருவாக்கப் ட்டது. 

 

 ைகப்ந று  ராைாிப்பு வடிவங்கமள அச்சிடுதல் ைற்றும் விநிநயாகித்தல் 

 ைகப்ந றுப்  திவுகள் (H 512 A & B), எடின் ர்க்  ிரசவத்திற்கு முந்மதய 

ைனச்நசார்வு அளவுநகால் (EPDS)  டிவங்கள் (சிங்களம் , தைிழ்) ைற்றும் சிசு 

துடிப்பு எண்ைிக்மக  அட்டவமை (சிங்களம், தைிழ்) உள்ளிட்ட ைகப்ந று 

தாய்வழி  ராைாிப்பு வடிவங்களின் வருடாந்தத் 

நதமவஅச்சிடப் ட்டுைாவட்டத்நதமவகளுக்குஏற் விநிநயாகிக்கப் ட்டது. 
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 கர்ப்   திவுகள் திருத்தம் 

 தற்ந ாதுள்ள கர்ப்   திவுகள் குழுவால் திருத்தப் ட்டு, தாய்வழி 

ஆநராக்கியம்ைற்றும்குடும் க்கட்டுப் ாடுகுறித்தபதாழில்நுட் ஆநலாசமனக்குழு

வால் அங்கீகாிக்கப் ட்டது.  

 ைகப்ந று  ராைாிப்பு ப ாருட்கள் 

குடும் சுகாதாரப் ைியகத்தால்கற் த்திட்குமுன்கூட்டியகாலத்தில் 
உட்பகாள்ளப் டும்ந ாலிக்அைிலம்400gைாத்திமரமயதயாாிக்கைருத்துவ 

ப ாருட்கள் ிாிவிடம் ாிந்துமரக்கப் டுகிறது.முன்பைாழியப் ட்ட 

ைாத்திமரநிமலத்தன்மை நசாதமனகள் தற்ந ாது ைருத்துவ ப ாருட்கள்  ிாிவி 

ஆல் நடந்து வருகிறது.சைீ த்திய அறிவியல் சான்றுகளின் டி, ப்நரா ிலாக்சிஸ் 

இரும்புச் சத்து ைருந்தின் அளவு ஃப ரஸ் ஃபுைநரட் ைற்றும் ஃந ாலிக் ஆசிட் 

ைாத்திமர BP (91.2mg + 400mcg) 30mg தனிை இரும்புக்கு சைைாக 

குமறக்கப் ட்டது.ைருத்துசூத்திரதில் புதிய தாய்வழி இரும்புச்சத்து (ஃப ரஸ் 

ஃபுைநரட் ைற்றும் ஃந ாலிக் ஆசிட்   ி ி (91.2ைிகி + 400எம்சிஜி) 30ைிகி தனிை 

இரும் ிற்குச் சைைாக நசர்க்க எ ைருத்துவ ப ாருட்கள் வழங்கல்  ிாிவிட்கு  

நகாரப் ட்டது. 

 

2022 -2023 இல் திட்டைிடப் ட்ட சிறப்பு நைம் ாட்டு நடவடிக்மககள் 

 ைகப்ந று  ராைாிப்பு பதாகுப் ின் திருத்தம்:  

 2022 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கியநாடுகளின்குழந்மதகள்நிதியம்இன்நிதிஉதவியுடன்    

திருத்தப் ட்ட ைகப்ந று  ராைாிப்பு பதாகுப்பு மூன்று பைாழிகளிலும் 

அச்சிடப் டும்         

குமறந்த ட்சம்12ைாவட்டங்களில்உள்ளசுகாதாரப் ைியாளர்களுக்கு2023 ஆம் 

ஆண்டில் திருத்தப் ட்டைகப்ந று ராைாிப்புப்பதாகுப்புகுறித்து யிற்சி 

அளிக்கப் டும். 

 உள்கட்டமைப்பு நைம் ாடு ைற்றும் வலுப் டுத்துதல்                 

நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட 

ஐந்துைகப்ந றுநிறுவனங்களில்உயர்சார்புஅலகுக்கமளநிறுவுதல்                                                                                                                     

 ைகப்ந று  ராைாிப் ில் உளவியல் சமூக ைதிப்பீட்டின் பதாகுப்ம  உருவாக்குதல்    

நிதிச் சிக்கல்கள் காரைைாக தாைதைான உளவியல் சமூகத் திமரயிடல் கருவியின் 

சாி ார்ப்பு ஆய்வின் மூன்றாம் கட்டம் 2022 இல் நடத்தப் டும். ப றப் ட்ட தரவு 

 குப் ாய்வு பசய்யப் ட்டு, கருவி பசயல் டுத்தப் டுவதற்கு முன் இறுதி 

பசய்யப் டும். 
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 தகவல் கல்வி ைற்றும்  பதாடர்பு சாதன ப ாருட்கள் 

 ஐக்கிய நாடுகளின் ைக்கள் பதாமக 

நிதியஉதவியுடன்ைகப்ந றுஆ த்துசைிக்மஞகள்  ற்றிய சுவபராட்டி 

அச்சிடப் ட்டு நாடளாவிய ாீதியில் உள்ள ைகப்ந று கிளினிக்குகளுக்கு 

வழங்கப் டும். 

 ைகப்ந று  ராைாிப்பு வடிவங்கமள அச்சிடுதல் ைற்றும் விநிநயாகித்தல்  

திருத்தப் ட்ட ைகப்ந று  ராைாிப்பு வடிவங்கள் (H 512 A & B) 2023 இல் 

ைாவட்டத் நதமவகளுக்கு ஏற்  அச்சிடப் ட்டு விநிநயாகிக்கப் டும். 

 ைகப்ந று  ராைாிப்பு ைருத்துவ வழிகாட்டுதல்கள் 

கர்ப்  காலத்தில் உடல்  ருைமன நிர்வகிப் தற்கான வழிகாட்டுதல் தயாாிப்பு 

தற்ந ாது பதாடங்கப் ட்டுள்ளது.நைலும், கர்ப்  காலத்தில் கல்லீரல் நநாய் 

ைற்றும் மதராய்டு நநாய்க்கான தாய்வழி  ராைாிப்பு ைருத்துவ வழிகாட்டுதல்கள் 

பதாடர்புமடய  ங்குதாரர்களின் உதவி ைற்றும் உள்ளீடுகளுடன் 

உருவாக்கப் டும். 

 ைிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ைகப்ந று மையங்களுக்கான தரநிமலகள் 

நதசிய அளவிலான திட்டத்மத வலுப் டுத்துவதன் ஒரு  குதியாக ைிகவும் சிறப்பு 

வாய்ந்த ைகப்ந று மையங்களுக்கான தரநிமலகள் வமரவு நைற்பகாள்ளப் டும் 

 

வளாிளமைப்  ருவ ைற்றும் இமளஞர் சுகாதார திட்டம் 

 

2021 -2022 இரண்டாம் காலாண்டு காலப் குதியில் ப றப் ட்ட  சாதமனகள் 

ைற்றும் சிறப்பு நிகழ்வுகள் 

 காவல்துமற அதிகாாிகளுக்காகநடத்தப் ட்ட  , இளம்  ருவத்தினர் ைற்றும் 

இமளஞர்கள்  ாலியல்ைற்றும் இனப்ப ருக்க ஆநராக்கியம் குறித்த 

நநாக்குநிமல நிகழ்ச்சிகள். 

2021 ஆம் ஆண்டில், குழந்மதகள் ைற்றும் ப ண்கள்  ைியகம் ைற்றும்  ிற 

பதாடர்புமடய  ிாிவுகளில் இமைக்கப் ட்ட காவல்துமற அதிகாாிகளுக்கு இளம் 

 ருவத்தினர் ைற்றும் இமளஞர்களின்  ாலியல் ைற்றும் இனப்ப ருக்க ஆநராக்கியம் 

குறித்த நநாக்குநிமல நிகழ்ச்சிகள் பவற்றிகரைாக நடத்தப் ட்டன. இந்த நிகழ்ச்சிகள் 

பகாழும்பு, களுத்துமற, அம் ாந்நதாட்மட, காலி, கம் ஹா ைற்றும் ைாத்தமற 

உள்ளிட்ட ஆறு ைாவட்டங்களில் இளம்  ருவத்தினாின்  ாலியல் ைற்றும் 

இனப்ப ருக்க சுகாதார நசமவகமள அடிைட்டத்தில் சீராகச் பசயல் டுத்தும் 

நநாக்கத்மத அமடவதற்காக நடத்தப் ட்டன. 
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 இமளஞர்கள் திட்டங்கமளத் பதாடங்கி, இமளஞர்களின் ஈடு ாட்மட 

ஊக்குவித்தல் 

ஐக்கிய நாடுகளின் ைக்கள் பதாமக நிதியநிதியுதவியுடன் இளம்  ருவத்தினர் ைற்றும் 

இமளஞர்களின்  ங்நகற்பு ைற்றும் தற்ந ாதுள்ள இளம்  ருவ இமளஞர்கள் சுகாதார 

நசமவகளில் அவர்களின் ஈடு ாட்மட நைம் டுத்துவதற்கான அவர்களின் 

உள்ளீடுகமளப் ப றுவதற்காக இமளஞர்  ிரதிநிதிகளின்  ங்நகற்புடன் இமளஞர் 

 ைிக்குழுக் கூட்டங்கள் நடத்தப் ட்டன. இந்த வழங்கப் ட்ட உள்ளீடுகமளக் 

கருத்தில் பகாண்டு, யுவன்  ியச மையங்கமளப்  யன் டுத்தி இமளஞர்களுக்கு 

நட் ான நசமவகமள வழங்குவதற்கான நைலதிக நடவடிக்மககள் அமடயாளம் 

காைப் ட்டுள்ளன.   ாைந்துமற ஆதார மவத்தியசாமலயில் அமடயாளம் 

காைப் ட்ட ஒரு தன்னார்வ இமளஞர் குழு, ைருத்துவைமன ஊழியர்களுடன் 

இமைந்து  ைியாற்றுவதற்காக ைற்றும்  ல இமளஞர்கள் பதாடங்கப் ட்ட 

திட்டங்கள் 2021 இல் யுவன்  ியச மூலம் அவர்களால் நடத்தப் ட்டது 

இமளஞர்களால் ஆரம் ிக்கப் ட்ட ைற்றுபைாரு பசயற்திட்டம் 2022 இல் கந்தநள 

சுகாதார மவத்திய அதிகாாி  ிாிவில் ஒரு தன்னார்வ இமளஞர் குழு ஆரம் ிக்கப் ட்டு 

, கந்தளாய் சுகாதார மவத்திய அதிகாாி  ிாிவு ஊழியர்களுடன் இமைந்து 

பசயல் டுகிறது. 
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  யிற்சியிற்சியாளர்கள்  யிற்சி (TOT) திட்டங்கள் ைற்றும் இளம்  ருவ 

இமளஞரநட்புசுகாதார நசமவகள் (AYFHS)  ற்றிய நநாக்குநிமல 

திட்டங்கள் 
 

3-நாட்கள்  யிற்சியிற்சியாளர்கள்  யிற்சி திட்டங்கள் ைற்றும் மூன்று நநாக்குநிமல 

நிகழ்ச்சிகள் சுகாதார ஊழியர்கள் ைற்றும் இமளஞர்களுடன்  ைிபுாியும் 

சுகாதாரம் அல்லாத  ைியாளர்களுக்கு பைய்நிகர் தளம் மூலம் நடத்தப் ட்டன, 

அமவ இமளஞர்கள் ைற்றும் இமளஞர்களின் சுகாதார  ிரச்சிமனகமள கள 

ைட்டத்தில் மகயாள்வதில் அவர்களின் திறன்கள் ைற்றும் அறிமவ 

நைம் டுத்துவமத நநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளன. 2021 இல். நுவபரலியா, 

ஹம் ம்நதாட்மட, காலி, ைாத்தமற ைற்றும் களுத்துமறைாவட்டங்களில் உள்ள 

ஆதார மவத்தியசாமலயில் மூதூர், சுகாதார மவத்திய அதிகாாி  ிாிவு அலுவலகங்கள் 

ஆகியவற்றில் உள்ள சுகாதாரப்  ைியாளர்களுக்கு இளம்  ருவ 

இமளஞரநட்புசுகாதார நசமவகள்  ற்றிய வழிகாட்டுதல் நிகழ்ச்சிகள் 

நமடமுமறயில் நடத்தப் ட்டன. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ைருத்துவைமன அடிப் மடயிலான யுவன்  ியச மையங்கமள ஆதாித்தல் 
 

2021 ஆம் ஆண்டில், ைருத்துவைமனகள் ைற்றும் சுகாதார மவத்திய அதிகாாி  

அலுவலகங்களில் புதிதாக நிறுவப் ட்ட ஆறு யுவன்  ியச மையங்கள்ஐக்கிய 

நாடுகளின் ைக்கள் பதாமக நிதியம்-ஜப் ானிய நிதிமயப்  யன் டுத்தி தள ாடங்கள் 

ைற்றும்  ிற நதமவயான தகவல் பதாழில்நுட்  உ கரைங்கள், விளம் ர  லமககள் 

ந ான்றவற்றுடன் ஆதாிக்கப் ட்டன. 

 இமளஞர்களின் ஆநராக்கியம் குறித்த பதாழில்நுட்  ஆநலாசமனக் குழு 

கூட்டங்கள் 

2021 ஆம் ஆண்டில் இமளஞர்களின் ஆநராக்கியம் குறித்த மூன்று நதசிய 

அளவிலான பதாழில்நுட்  ஆநலாசமனக் குழுக் கூட்டங்களும், 2022 ஆம் 
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ஆண்டில் நைலும் இரண்டு கூட்டங்களும் இளம்  ருவத்தினர் ைற்றும் 

இமளஞர்களின் ஆநராக்கியம் பதாடர் ான  ிரச்சமனகமளப்  ற்றி 

விவாதிக்கப் ட்டன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 இமளஞர்களின் தன்னார்வத்மத ஊக்குவிப் தற்கான ைாவட்ட ைாதிாியின் 

முன்நனாடித் திட்டம் - வட ைத்திய ைாகாைம் 
 

 ைாவட்ட ைாதிாியின் துவக்கம் 2021 ஆம் ஆண்டில், ைாகாை ைற்றும் ைாவட்ட 

அளவிலான சுகாதார அதிகாாிகளுடன் இமைந்து, உலக சுகாதார அமைப்பு ைற்றும் 

ரஜரட்ட  ல்கமலக்கழகத்தின்  யன் ாட்டு அறிவியல் பீடத்தின் சுகாதார 

நைம் ாட்டுத் துமற ஆகியவற்றின் நிதியுதவியுடன், வழிகாட்டுதல் நிறுவனைாகச் 

பசயல் டுகிறது. 2022 ஆம் ஆண்டில், அனுராதபுரம் ைற்றும் ப ாலன்னறுமவ 

ைாவட்டங்களில் உள்ள ைாகாை சுகாதார நசமவகள்  ைிப் ாளர்,  ிராந்திய 

சுகாதார நசமவகள்  ைிப் ாளர், ைற்றும் ஏமனய சுகாதார ஊழியர்களின் 

 ங்நகற்புடன்  ிரநதச ைட்டத்தில் பசயற் ாடுகமளத் பதாடர  ல கூட்டங்கள் 

இடம்ப ற்றன. இளம்  ருவத்தினர் ைற்றும் இமளஞர்களுக்கு ஏற்ற 

நசமவகள்(AYH)ைற்றும் இமளஞர்  ிரதிநிதிகள் பதாடர் ான  ல  ங்குதாரர்களின் 

 ங்நகற்புடன்  ிராந்திய சுகாதார நசமவகள்  ைிப் ாளர் அனுராதபுரம் (2022/05) & 

 ிராந்திய சுகாதார நசமவகள்  ைிப் ாளர் ப ாலன்னறுமவ (2022/06) ஆகிய 

இடங்களில் இரண்டு ைாவட்ட அளவிலான பதாழில்நுட்   ைிக்குழுக்கள் 

நமடப ற்றன. சுகாதார ஊழியர்களிமடநய அறிவு ைற்றும் திறன்கமள நைம் டுத்த 

இரண்டு TOT திட்டங்கள் நடத்தப் ட்டன. 
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 இளம்  ருவத்தினருக்கான இளம் ருவ  ாலியல் ைற்றும் இனப்ப ருக்க 

ஆநராக்கியம் (ASRH) குறித்த ைின்-கற்றல் பதாகுதிமய உருவாக்குதல் 

இலங்மகயில் உள்ள இளம்  ருவத்தினாின் திறமன வளர்ப் தற்கான இளம் 

 ருவத்தினாின்  ாலியல் ைற்றும் இனப்ப ருக்க ஆநராக்கியம்  ற்றிய ைின்-

பதாகுதியின் உருவாக்கம் 2022 ஆம் ஆண்டில்  ாலியல் ைற்றும் இனப்ப ருக்க 

ஆநராக்கியம் பதாடர் ான  ிரச்சிமனகள் பதாடர் ான அவர்களின் அறிவு ைற்றும் 

திறன்கமள நைம் டுத்துவதற்காக ஆரம் ிக்கப் ட்டது. பதாகுதி வீடிநயாக்கள் ைற்றும் 

அறிமுக அனிநைஷன் வீடிநயாக்களின் உள்ளடக்கம் குறித்து விற் மனயாளர்களுடன் 

தற்ந ாது விவாதங்கள் நடந்து வருகின்றன. 
 

 

கடந்த ஏழு வருட பசயல்திறன் ந ாக்கு 

 

 2015-2021 வமரயான இலங்மகயில் இள வயது கர்ப் ம் கர்ப்  விகிதம் 

 டம் 1  2015-2021 வமரயான இள வயது கர்ப் ம் கர்ப்  விகிதம் தரவு ஆதாரம் - eRHMIS 

தரவு, குடும்  சுகாதார 

 ைியகம்,https://fhb.health.gov.lk/index.php/en/statistics) 

 

2022 -2023 இல் திட்டைிடப் ட்ட சிறப்பு நைம் ாட்டு நடவடிக்மககள் 

 இளம்  ருவத்தினருக்கும் இமளஞர்களுக்குைஏற்றதளைாக இலத்திரனியல்  

ஆநராக்கியம்  ( e-Health) பதாிவுகளுடன் உடனான யுவன்  ியச  " 

இமையதளத்மத உருவாக்குதல். 

 இளம்  ருவத்தினர் ைற்றும் இமளஞர்கள் சுகாதார  நசமவகளில் நதசிய 

ைதிப் ாய்வு பசய்தல் ைற்றும் சிறந்த நமடமுமற  கிர்மவ உருவாக்கல். 

 இலங்மகயில்நிறுவனையைாக்கப் ட்டஇளம் ருவத்தினர் ைற்றும் 

இமளஞர்களுக்கான குமறந்த ட்ச  ராைாிப்புப் ப ாதிமய உருவாக்குதல். 

 அடிைட்ட ைட்டத்தில் இளம்  ருவத்தினர் ைற்றும் இமளஞர்களுக்கு ஏற்ற 

சுகாதார நசமவகள் (AYFHS)விநிநயாகத்மத ைதிப் ிடுவதற்கும் 

https://fhb.health.gov.lk/index.php/en/statistics
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பசயல் ாடுகமள ைதிப் ாய்வு பசய்வதற்கும் தற்ந ாது இயங்கி வரும் யுவன் 

 ியச  மையங்களுக்கு களப்  ார்மவமய நடத்துதல். 

 இளம்  ருவத்தினர் ைற்றும் இமளஞர்களுக்கு ஏற்ற சுகாதார நசமவகள் இல் 

சுகாதாரம் ைற்றும்  ிற துமற ஊழியர்கள் ைற்றும் இமளஞர் தமலவர்களின் 

திறமன வளர்ப் து. 

 வடைத்திய ைாகாைத்தில் இளம்  ருவத்தினர் ைற்றும் இமளஞர்களின் 

ஆநராக்கியம் குறித்த முன்நனாடி ைாவட்ட ைாதிாிமய பதாடர்தல். 

 

தாய் ,நசய்  நநாய் ைற்றும் இறப்பு கண்காைிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

ைகப்ந று இறப்பு கண்காைிப்புஆனது  தாய் குழந்மத ஆநராக்கியம்  ( MCH) 

திட்டத்தில் ஒரு முன்னுாிமைப்  குதியாக இருந்து வருகிறது ைற்றும் அமைப்பு 

நைம் ாட்டிற்கான சான்றுகளின் பதாகுப் ில் குறிப் ிடத்தக்க சாதமனகமளப் 

ப ற்றுள்ளது. ைகப்ந று இறப்பு கண்காைிப் ின் இந்த  ைி நகாவிட் 19 

ஆல்ப ாிதும் சவாலாக இருந்தது.  இறப்புக்கான காரைம் நகாவிட் 19 ைற்றும் அதன் 

சிக்கல்களுடன் 62 இறப்புகளின்  ங்களிப்புடன் தாய்வழி இறப்புகளின் எண்ைிக்மக 

கைிசைான எண்ைிக்மகயாக அதிகாித்துள்ளது. கூட்டங்கள் வரம் ிடப் ட்ட 

பதாற்றுநநாய் சூழ்நிமலயில் ைகப்ந று இறப்பு இறப்பு ைதிப் ாய்வுகமள நடத்துவது 

கடினைான  ைியாக இருந்தது. ைகப்ந று இறப்புகளின் கூடுதல் சுமையுடன், 

ைகப்ந று நநாய் இறப்பு கண்காைிப்பு திட்டைானது (MMMS ) 90% நிறுவன 

ைகப்ந று இறப்பு ைதிப் ாய்வுகளில் உடல்ாீதியாக  ங்நகற்கும் கண்காைிப்பு 

நடவடிக்மககமள நைற்பகாள்ள முடிந்தது,முந்மதய 

ஆண்டுஇறப்புகளுக்கானநைசைதிப் ாய்வுகமளயும்நடத்தியது.அமனத்துநகாவிட்ந 

றுகாலஇறப் ைதிப் ாய்வுகளும்நடத்தப் ட்டுநைலதிகநடவடிக்மககளுக்காகஅதிகாாிக

ளுக்கு ாிந்துமரகள் பதாிவிக்கப் ட்டன. 

 

2021 -2022 இரண்டாம் காலாண்டு காலப் குதியில் ப றப் ட்ட  சாதமனகள் 

ைற்றும் சிறப்பு நிகழ்வுகள் 
 

பதாற்றுநநாய்களின் ந ாது ைருத்துவைமனகளில் அனுைதிக்கப் ட்ட அமனத்து 

தாய்வழி நகாவிட் 19 நநாயாளிகளின் தரவு நசகாிப்பு திட்டத்தின் மூலம் 

நைற்பகாள்ளப் ட்டது ைற்றும் நநாயாளி  ராைாிப்பு 

ைற்றும்முன்கைிப் நநாக்கங்களுக்காகதிட்டைிடுவதற்காகஅதிகாாிகளுக்கு 
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பதாிவிக்கப் ட்டது. ஒருங்கிமைக்கப் ட்ட சான்றுகள் கர்ப் ிைிகளுக்கான 

நசமவகமளத் திட்டைிடுவதில் ப ரும் அளவில்  ங்களித்தன 

உடனடி ைகப்ந ற்று இறப்பு ஆய்வு,காலி   உடனடி ைகப்ந ற்று இறப்பு ஆய்வு,ைட்டக்களப்பு          

நகாவிட் இறப்பு ஆய்வு 

   
ைகப்ந று இறப்பு குறித்து ரகசிய விசாரமை  நிபுைர் குழு,  ைற்றும்  அறிமுகம் (நை .ைா) 

 

பசயல்திறன் குறிகாட்டிகள் 

அட்டவமை 5 - ைகப்ந ற்று இறப்பு விகிதங்கள் 

 

ஆண்டு 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ைகப்ந ற்று 

இறப்பு 

விகிதங்கள் 

33.7 33.8 39 32 29.2 

30.2 

தற்காலிகைானது 
 

 

2022-2023 இல் திட்டைிடப் ட்ட சிறப்பு நைம் ாட்டு நடவடிக்மககள் 

 அறிமுகம், முன்நனாட்டநசாதமன ைற்றும் ைகப்ந று இறப்புகள்  ற்றிய ரகசிய 

விசாரமை (CEMD) 

2022 இல் நைற்கு ைற்றும் பதற்கு ைாகாைங்களில் அறிமுகம் ைற்றும் ம லட் 

நசாதமன பசய்யப் ட்டுள்ளது.ம லட் நசாதமன முடிவுகளின்  குப் ாய்மவப் 

ப ாறுத்து  முன்நனற்றம்  2023 இல் நாடு முழுவதும் அறிமுகப் டுத்தப் டும். 

 உலக சுகாதார நிறுவனம், ைகப்ந று இறப்பு கண்காைிப்பு ைற்றும்  ிரதி லிப்பு 

(MDSR) ப ாறிமுமறமய அறிமுகப் டுத்துவதன் மூலம் தற்ந ாதுள்ள ைகப்ந ற்று 

இறப்பு கண்காைிப்பு ைற்றும்  திலளிப்பு முமறமய நைலும் நைம் டுத்தல் 

நிறுவன ைற்றும்  ிராந்திய அளவில் ைகப்ந று  இறப்பு கண்காைிப்பு ைற்றும் 

 ிரதி லிப்பு    குழுக்கமள நிறுவுவது இதில் அடங்கும்.ைகப்ந றுஇறப்பு 

கண்காைிப்பு ைற்றும் 

 ிரதி லிப்பு யிற்சியானதுஆரம் த்திலநைற்கைற்றுைபதன்ைாகாைங்களில்நைற்

பகாள்ளப் டும் ைற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் ஏமனய  குதிகளுக்கு 

 யிற்சியளிக்கப் டும்.  யிற்சியில்  யிற்சியாளர்களுக்கு  யிற்சியும் அமதத் 

பதாடர்ந்து  ிராந்திய அைிகளின்  யிற்சியும் அடங்கும். 
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சிசு நநாய்ைரைக் கண்காைிப்பு திட்டம் 

2021 -2022 இரண்டாம் காலாண்டு காலப் குதியில் ப றப் ட்ட  சாதமனகள் ைற்றும் 

சிறப்பு நிகழ்வுகள் 

 

2021 

 சிசு இறப்பு நைமச ைதிப் ாய்வு கூட்டங்கள் 

குடும்  நலப்  ைியகம் 2016 ஆம் ஆண்டு முதல் கரு-கு சிசு ழந்மத இறப்புகமள நாடு 

தழுவிய அளவில் கண்காைிக்கத் பதாடங்கியது. நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட குழந்மத 

இறப்புகளின் நைமச ைதிப் ாய்வுகளுடன் இந்த அமைப்பு நைலும் 

நைம் டுத்தப் ட்டது. தரவு இமடபவளிகள், நசமவ குமற ாடுகமள கண்டறிதல் 

ைற்றும் கண்காைிப்பு ப ாறிமுமறமய நைம் டுத்துவதற்கு பதாழில்முமற 

கல்லூாிகளின்  ிரதிநிதிகள் ைற்றும் ப ாது சுகாதார குழுக்களின்  ங்நகற்புடன் நதசிய 

அளவிலான ஆய்வு கூட்டங்கள் நடத்தப் ட்டன. 

 பவளி களத்திலிருந்து இருந்து அறிக்மகயிடப் ட்ட இறந்த  ிறப்புகளுக்கான 

கூகிள்   டிவத்மத அறிமுகப் டுத்துகிறது. 

சுகாதார மவத்திய அதிகாாி அலுவலகங்களால் ைின்னணு ைனித வள நைலாண்மை 

தகவல் அமைப்பு க்கு அறிவிக்கப் ட்ட இறந்த குழந்மதகளின் தகவல்கமளச் 

நசகாிப் தற்காக, கூகுள்  டிவம் அடிப் மடயிலான களத் தரவு நசகாிப்பு 2021 வமர 

பதாடர்ந்தது. இந்த தரவுகளின் பதாகுப்பு ைருத்துவைமனகளில் இருந்து இறந்த 

 ிறப்புகளின் குமறவான அறிக்மகமய நிவர்த்தி பசய்வதில்  யன் டுத்தப் ட்டது, 

எனநவ  ிறப்புக்கு முந்மதய இறப்பு தரவுத்தளத்மத விாிவு டுத்துகிறது. 

 .தனியார் துமற ைருத்துவைமனகளில் நதசிய  ிறப்பு குமற ாடு ைற்றும்  ிறப்பு 

இறப்பு  திவுகளுக்கான இமைய அடிப் மடயிலான அமைப்புகள் 

கண்காைிப்பு அமைப்பு அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது. 

25 தனியார், அமர-அரசு, ராணுவ ைருத்துவைமனகள்  யிற்சியுடன் நைநல உள்ள 

 திவுகளில்  திவு பசய்யப் ட்டன. 
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 நகாவிட் பதாடர் ான குழந்மதகள் இறப்பு நைமச ைதிப் ாய்வு கூட்டம் 

 நகாவிட் பதாடர் ான குழந்மதகள் இறப்புக்கான வடிவங்கமள 

அறிமுகப் டுத்துதல் 

நகாவிட் 19 பதாற்று காரைைாக குழந்மதகளும்  ாதிக்கப் ட்டுள்ளனர். குழந்மதகள் 

நநாய் ைற்றும் இறப்பு  ிாிவு, நகாவிட் பதாடர் ான குழந்மத இறப்புகள் குறித்த 

தரவுகமள களம் ைற்றும் ைருத்துவைமன ைட்டங்களில் இருந்து நசகாித்து வருகிறது. 

அமனத்து வழக்குகளும் பதாடர்புமடய நிபுைர்களின்  ங்நகற்புடன் நதசிய 

அளவிலான நைமச ைதிப் ாய்வுக்கு உட் டுத்தப் ட்டன. ைதிப் ாய்வு ந னல்கள் 

கண்டு ிடிப்புகள் ைற்றும் பசயல்கமள ஒரு கட்டமைக்கப் ட்ட ைறுஆய்வு 

படம்ப்நளட்டாக ஆவைப் டுத்த நவண்டும். தனிப் ட்ட வழக்கு காட்சிகமள ஆய்வு 

பசய்த  ிறகு, குழு விவாதம் நடத்தப் ட்டது. ஒவ்பவாரு குழுவிலிருந்தும் ஒரு  ிரதிநிதி 

குறியீட்டு வழக்கின் சுருக்கைான சுருக்கம், அமடயாளம் காைப் ட்ட சிக்கல்கள் 

ைற்றும்  ாிந்துமரகமள வழங்கினார். இறப்புக்கான காரைம், தடுப்பு ைற்றும் 

 ாிந்துமரகள் கூட்டு உள்ளீடுகளுடன் நைலும் பசம்மைப் டுத்தப் ட்டன. 

                                 நகாவிட் 19  குழந்மத இறப்பு அறிக்மக. பைாத்தம் 95

 

 நகாவிட்-19க்கு எதிரான குழந்மதகளுக்கு தடுப்பூசி ந ாடுவதற்கான 

ஆநலாசமனக் கூட்டம் 

நகாவிட் 19 க்கு எதிராக குழந்மதகளுக்கு தடுப்பூசி ந ாட நவண்டிய அவசியம் குறித்த 

உலகளாவிய சான்றுகள் பவளிப் ட்டு வருகின்றன. இருப் ினும், உள்ளூர் ைற்றும் 

உலக அளவில் இது பதாடர் ாக சர்ச்மசகள் எழுந்தன. குடும்  சுகாதார  ைியகம் 

உட் டுத்தப் ட்டவர்கள்  ற்றிய கிமடக்கக்கூடிய தரவுகமளத் பதாகுத்து, குழந்மத 

ஆநராக்கியத்தின் முக்கிய வீரர்களிமடநய  கிர்ந்து பகாள்ளப் ட்டது ைற்றும் குடும்  

சுகாதார  ைியகம் இல் ஏற் ாடு பசய்யப் ட்ட கூட்டத்தில் அவர்களிமடநய ஒரு 

உமரயாடமலத் பதாடங்கியது. 
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 நிறுவன  ிறப்பு குமற ாடு கண்காைிப்பு அமைப் ின் தகவல் ஓட்டத்தில் சுவர் 

விளக்கப் டத்மத அச்சிடுதல் 

ைருத்துவைமனப்  ிாிவுகளில் இருந்து அமடயாளம் காைப் ட்ட  ிறப்புக் 

குமற ாடுகள்  ற்றிய தகவல்கமள நதசியப்  திநவட்டில் பசலுத்துவமத 

வலியுறுத்தும் வமகயில் ஒரு சுவபராட்டி அச்சிடப் ட்டது. இந்த தரவு நசகாிப்பு 

 ாமதயில் ந ாதிய கல்வி இல்லாததால் ைருத்துவைமனகளில் இருந்து குமறவான 

அறிக்மகமய குமறப் மத நநாக்கைாகக் பகாண்டது. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 கிளப் கால் பகாண்ட குழந்மதகளின் தரவு உள்ளீட்மட எளிதாக்குதல் 

நதசிய ிறப் குமற ாடுகள் திநவட்டில்இருந்து வமள ாத ாதிப்புபகாண்ட 

குழந்மதகளின் தரவுகமள நசகாிக்க 5 ந ாதனா ைருத்துவைமனகளில் ைனிதநநயம் 

ைற்றும் உள்ளடக்கம் அமைப்புடன் இமைந்து ஒரு திட்டம் பதாடங்கப் ட்டது. 

எலும் ியல் 

கிளினிக்குகளில் 

இருந்து 

ப றப் டுைதரவுஒவ்பவாருைருத்துவைமனக்கும்தனித்தனி  யனர் ப யர் மூலம் 

உள்ளிடப் டும்                                                                                 

 குழந்மதகளில் நகாவிட் 19 பதாற்று காரைைாக ஏற் டும் கடுமையான ைற்றும் 

ஆ த்தான நநாமய நிர்வகிப் தற்கான வழிகாட்டுதல்கமள உருவாக்குதல் ைற்றும் 

விநிநயாகித்தல் 

நகாவிட் 19 நநாய்த்பதாற்றின் பதாற்றுநநாய் குழந்மதகளின் கைிசைான  ரவல் 

ைற்றும் சீரழிவுக்கு வழிவகுக்கிறது. குழந்மதகளிமடநய  ரந்து ட்ட நகாவிட் 19 நநாய் 

 ற்றிய புதிய 

அறிவுைற்றும்நைலாண்மை,சிக்கல்நைலாண்மைமுமறகள்வழிகாட்டுதல்களில்நசர்க்கப்

 ட்டுள்ளன ைற்றும் குழந்மத ைருத்துவர்களிமடநய விநிநயாகிக்கப் ட்டுள்ளன. 
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 குழந்மதகளில்  ல அமைப்பு அழற்சி நநாய்நைலாண்மை (MIS-C)குறித்த 

அச்சிடப் ட்ட வழிகாட்டுதல்கமள உருவாக்குதல் ைற்றும் விநிநயாகித்தல்  

குறித்த அச்சிடப் ட்டவழிகாட்டுதல்கமள உருவாக்குதல் ைற்றும் விநிநயாகித்தல் 

,கடுமையான 

நநாயினால ாதிக்கப் ட்டகுழந்மதகளின்அதிகசாத்தியக்கூறுகமளநிர்வகிப் தற்கான

அச்சிடப் ட்டவழிகாட்டுதல்கமளஉருவாக்குதல்ைற்றும்விநிநயாகித்தல்நைலும்எதிர் ா

ர்க்கப் டுகிற.து ிரத்திநயகைாககுழந்மதகளில்உள்ள லஅமைப்புஅழற்சிநநாய்நைலா

ண்மை(MISC)அதற்கானசைீ த்தியசிகிச்மசமுமறவழிகாட்டுதல்தயாாிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

 குழந்மதகளில் COVID 19 நநாய்த்பதாற்மறக் கண்டறிதல் ைற்றும் 

நிர்வகிப் தற்கான விமரவான குறிப்பு வழிகாட்டிக்கான வழிகாட்டுதமல 

அச்சிடுதல் 

வழிகாட்டி அச்சிடப் ட்டு ைருத்துவைமனகளுக்கு விநிநயாகிக்கப் ட்டது ைற்றும் 

அமனத்து வழிகாட்டுதல்களும் விமரவான குறிப்புக்காக கிமடக்கப்ப ற்றன. 

குழந்மதகளில் நகாவிட் 19 நநாய்த்பதாற்மறக் கண்டறிதல் ைற்றும் நிர்வகிப் தற்கான 

விமரவான குறிப்பு வழிகாட்டியின் நகல் விநிநயாகிக்கப் ட்டது. 

 தாய் ைற்றும் கரு - சிசு இறப்பு கண்காைிப்பு ஆவைங்களின் டிஜிட்டல்ையைாக்கல் 

குடும்  சுகாதார  ைியகம் நாடு முழுவதும் தாய் ைற்றும் கரு - குழந்மத 

கண்காைிப்ம  பசயல் டுத்துகிறது. இந்த வழிமுமறகள் அமனத்தும் காகித 

அடிப் மடயிலான அமைப்பு நசகாிப் ில் பசயல் ாட்டில் உள்ளன, இதன் விமளவாக 

இந்த இறப்புகள் பதாடர் ான ஆவைங்கள் குறிப் ிடத்தக்க இடத்மத ஆக்கிரைித்து, 

ஒரு குறிப் ிட்ட  திமவக் கண்டு ிடிப் தில் சவால்கள் ைற்றும் சிரைங்கமள 

ஏற் டுத்துகின்றன. ஒரு தீர்வாக, அமனத்து ஆவைங்களும் (தாய்வழி, குழந்மத 

ைற்றும்  ிறப்புக்கு முந்மதய) ஸ்நகன் பசய்யப் ட்டு, தனி  ி.டி.எப் (PDF) நகாப்பு 

காப் கங்களாக வமகப் டுத்தப் ட்டு நசைிக்கப் ட்டது. 

 நகாவிட் 19 நநாயால்  ாதிக்கப் ட்ட  ள்ளிக் குழந்மதகமளக் 

கண்காைிப் தற்காக கூகிள்    டிவம் பசயல் டுத்தப் ட்டது 

நகாவிட் 19 நநாயால்  ாதிக்கப் ட்ட குழந்மதகமள நைலும்  குப் ாய்வு 

பசய்வதற்காக முக்கியைான ைாறிகள் பதாடர் ான தரமவ உள்ளிடுவதற்கான 

அணுகமல வழங்குவதன் மூலம் கூகிள்   டிவம் நிறுவப் ட்டு, இமைப்பு அமனத்து 

சுகாதார மவத்திய அதிகாாி  ிாிவுகளுக்கும்  ரவியது ைற்றும் நகாவிட் 19 நநாயால் 

 ாதிக்கப் ட்ட குழந்மதகளுக்கு (0-18 வயது) பதாடர்புமடய தரவுகமள 

நசகாிப் தற்காக அறிமுகப் டுத்தப் ட்ட தனி கூகிள்   டிவம் ைற்றும் 11000க்கும் 

நைற் ட்ட நகாவிட் நநாய்  திவாகியுள்ளன.   
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                          நகாவிட் 19 நநாயால்  ாதிக்கப் ட்ட  ள்ளி குழந்மதகள்   

   

2022 

 ைகப்ந ற்று இறப்பு நைமச ைதிப் ாய்வு – 09 

2020 ஆம் ஆண்டுக்கான 164 ைகப்ந று இறப்புகள் குறித்து குடும்  சுகாதாரப் 

 ைியகம் அறிவிக்கப் ட்டுள்ளது. ைகப்ந று இறப்புகமள தவறாைல் கண்டறியும் 

முமறயின் ைதிப் ாய்வு, ைகப்ந று இறப்புகமளக் குமறக்கவும், ைகப்ந று  ராைாிப்பு 

நசமவமய நைம் டுத்தவும் உதவுகிறது. 

இலங்மக ைகப்ந றியல் ைற்றும் ப ண்ைியல் ைருத்துவக் கல்லூாியின்  ிரதிநிதிகள் 

அதனுடன் பதாடர்புமடய ைற்றும்  பதாடர்புமடய நிபுைர்களுடன் வமக சார்ந்த 

இறப்புகளின் சாத்தியைான ைகப்ந று இறப்புகளுக்கு 10 ைத்திய நிமல நைமச 

ைதிப் ாய்வுகமள நடத்தியது  

 

 

 

 

 

 

 குழந்மத தற்பகாமலமயக் கண்காைிப் தற்கான வழிமுமற ைற்றும் கருவிமய 

உருவாக்குவதற்கான ஆநலாசமனக் கூட்டம்  
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ஒவ்பவாரு ஆண்டும் நாட்டில் கைிசைான எண்ைிக்மகயிலான குழந்மதகள் 

தற்பகாமல வழக்குகள்  திவாகி, புறநிமல ைதிப்பீட்டிற்காக, வழக்கு ஆய்வு 

திட்டைிடப் ட்டு கருவி உருவாக்கப் ட்டு, கருவி சாி ார்ப்பு ைற்றும் குழந்மத 

தற்பகாமல கண்காைிப்புக்கான வழிமுமறமய உருவாக்க ஆநலாசமன கூட்டம் 

நடத்தப் ட்டது.             

 உலக  ிறப்பு குமற ாடுகள் தினத்தன்று  ிறப்பு குமற ாடுகள்  ராைாிப்பு ைற்றும் 

தடுப்பு  ற்றிய பவ ினார் இடம்ப ற்றது 

 ிறப்பு குமற ாடுகள் கண்காைிப் ின் பதாழில்நுட் , குழந்மத ைற்றும்  ிரசவத்திற்கு 

முந்மதய அம்சங்கமள முன்னிமலப் டுத்தி, ைார்ச் 3 ஆம் நததி இலங்மகயில்  ிறப்பு 

குமற ாடுகளுக்கான நிபுைர் குழுவுடன் இமைந்து பவ ினார் ஏற் ாடு 

பசய்யப் ட்டது. நதசிய  திநவடுக்கான தகவல் ஓட்டம் வலியுறுத்தப் ட்டது. 

 ஐந்து வயதுக்குட் ட்ட குழந்மத இறப்புகள் ைற்றும் கரு இறப்புக்கான வடிவங்கள் 

அறிமுகப் டுத்தப் ட்டு விநிநயாகிக்கப் ட்டது 

இந்த ஆண்டு முதல் சுகாதார நசமவகள்  ைிப் ாளர் நாயகம் இயங்குதளம் ஐந்து 

வயதுக்குட் ட்ட குழந்மத குழந்மத இறப்பு ைற்றும் கரு இறப்பு ( ிரசவம்) 

கண்காைிப்  நதசிய அளவிலான ைருத்துவைமன ைற்றும் கள இமைய 

அடிப் மடயிலான  திவுகள் விாிவு டுத்தப் ட்டது சுகாதார நசமவகள்  ிரதி 

 ைிப் ாளர் நாயகங்கள்இலிருந்து ஒரு சுற்றறிக்மக அமனத்து ைருத்துவைமனகள் 

ைற்றும் சுகாதார ைருத்துவ அதிகாாிஅலுவலகங்கள் ைற்றும் காகித அடிப் மடயிலான 

தரவு நசகாிப்பு வடிவங்களுடன் விநிநயாகிக்கப் ட்டது, இதன் மூலம் தகவல் இமைய 

அடிப் மடயிலான வடிவங்களில் உள்ளிடப் டுகிறது. 
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ைகளிர் நலத் திட்டம் 

 

2021-2022 இல் காலண்டு வமரயிலான சாதமனகள்/சிறப்பு நிகழ்வுகள் 

 இலங்மகயில் கர்ப் ப்ம  வாய்ப் புற்றுநநாய்  ாிநசாதமன நிகழ்ச்சி 

திட்டத்திட்கான கான எச்.பீ.வீ .டிஎன்ஏ (HPV) DNA திட்டம் 
 

எ ச். பீ. வீ . டிஎன்ஏ நசாதமன, கர்ப் ப்ம  வாய்ப் புற்றுநநாய்க்கான முதன்மைத் 

 ாிநசாதமன  முமறயாகவும், நதசிய கர்ப் ப்ம  வாய்ப் புற்றுநநாய்  ாிநசாதமனத் 

திட்டத்தில் முன்கூட்டிநய கண்டறிதல் முமறயாகவும் எச்.பீ.வீ .டிஎன்ஏ நசாதமன 

முமறகள் அறிமுகப் டுத்தப் ட்டன.  35 ைற்றும் 45 வயதுமடய ப ண்களின் 

இலக்காகக் பகாண்டு இத்திட்டம் திட்டைிடப் ட்டது.  

 கர்ப் ப்ம  வாய்  ாிநசாதமன திட்டத்திற்கான எச்.பீ.வீ .டிஎன்ஏ இன் நன்மைகள் 
 

எச்.பீ. வீ.  டிஎன்ஏ கர்ப் ப்ம  வாய்ப் புண்களின் உயர் கண்டறிதல் விகிதம், 

நசாதமனக்காக கருப்ம  வாயில் இருந்து நசகாிக்கப் ட்ட பசல்களின் ைாதிாிஒ களுடன் 

ப் ிடும்ந ாது நீண்ட  ாிநசாதமன இமடபவளி ைற்றும் கருப்ம  வாயில் கல  

ைாற்றங்கமளக் கண்டறியும் நசாதமன ைற்றும் ஹிஸ்நடா ாதாலஜிஸ்டுகளின் 

 ைிச்சுமைமயக் குமறத்தல் ந ான்ற  ல நன்மைகமளக் பகாண்டுள்ளது. இந்த 

நசாதமனயின் மூலம் ைாதிாிகளின் சுய நசகாிப்ம யும் ஏற் ாடு பசய்யலாம். 

கூடுதலாக, ஒரு இயந்திரம் நசாதமன பசய்யலாம் ைற்றும் 

அறிக்மகயளிப் தில் தாைதம் இல்மலஒரு நாமளக்கு சுைார் 

200 ைாதிாிகள் ைற்றும் ஆண்டுக்கு சுைார் 50,000 ைாதிாிகள் 

 ற்றிய அறிக்மககமள உருவாக்குகிறது. எதிர்காலத்தில், 

இனப்ப ருக்க வயதுமடய ப ண்களிமடநய இறப்பு 

விகிதம்,குடும் த்தில் ைமறமுக நன்மைகமள ஏற் டுத்தும். 

எனநவ, உலக சுகாதார அமைப்புவழிகாட்டுதல்களின் டி, ைற்றும் பதாழில்நுட்  

ஆநலாசமனக் குழுவின்  ாிந்துமரயின் டி, இலங்மகயில் கர்ப் ப்ம  வாய்ப் 

புற்றுநநாய்  ாிநசாதமன திட்டத்தில் 35 ைற்றும் 45 வயதுமடய ப ண்கமள 

 ாிநசாதிக்க எச்.பீ.வீ .டிஎன்ஏ நசாதமன கடுமையாக  ாிந்துமரக்கப் டுகிறது. 

 நாம் இப்ந ாது எங்நக இருக்கிநறாம் ைற்றும் முன்நனாக்கி பசல்லும் வழி 
 

2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், கர்ப் ப்ம  வாய்ப் புற்றுநநாயின் தாக்கம் அதிகைாக 

இருந்த இலங்மகயின்2ைாவட்டங்களுக்கு குமறந்த எண்ைிக்மகயிலான எச்.பீ.வீ 

.டிஎன்ஏ  ாிநசாதமனக் கருவிகள் விநிநயாகிக்கப் ட்டன. 

தற்ந ாது குமறந்த எண்ைிக்மகயிலான நசாதமன கருவிகமள வாங்குவதற்கு உலக 

வங்கி மூலம் நிதியளிக்கப் டுகிறது. களுத்துமற ைாவட்டத்தில் நசாதமனத் திட்டம் 
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முன்நனாடியாக நடத்தப் ட்டு பதாடரப் ட்ட நிமலயில், ைாகாை அரசாங்கத்தின் 

நிதியுதவியுடன் சில ைாவட்டங்களில் எச்.பீ.வீ .டிஎன்ஏ உள்ள ப ண்கமள 

 ாிநசாதிக்கும்  ைி ஆரம் ிக்கப் ட்டது. 2023 ஆம் ஆண்டு வமர குமறந்த 

எண்ைிக்மகயிலான நசாதமனக் கருவிகமள வாங்குவதற்கு உலக வங்கியின் 

நிதியுதவி உள்ளது. அரசு நிதி மூலம் நசாதமனக் கருவிகமள வாங்குவது குறித்து 

ஆநலாசிக்கப் ட்டு வரும் நிமலயில், ப ண்களின் உயிமரக் காப் தன் முக்கியத்துவம் 

கருதி சில ைாவட்டங்கள் ைாகாை ஒதுக்கீட்டின் மூலம் நசாதமனக் கருவிகமள வாங்க 

விருப் ம் பதாிவித்துள்ளன. 

ப ப்ரவாி 2021 இல் வட ைத்திய ைாகாைத்தில் உள்ள அனுராதபுரம் ந ாதனா 

ைருத்துவைமனயில் (நன்றி-பராட்டாி கழகம்) நிறுவப் ட்டது. 

 

ப ண்களின் ஆநராக்கியம் ஒரு நதசத்தின் பசல்வம்' என் தால் எச்.பீ.வீ .டிஎன்ஏ 

திட்டத்மத முன்னுாிமையாகக் கருத நவண்டியுள்ளது 

 

 

 

 

 

பசயல்திறன் குறிகாட்டிகள் 

2015 முதல் 2021 வமர 35 வயது, 45 வயது ைற்றும்  ிற வயதுப்  ிாிவினர் சுக 

வனிமதயர் சிகிச்மசகளில் கலந்து பகாள்ளும் ப ண்களின் முதல் வருமககளின் 

எண்ைிக்மகமய கீநழ உள்ள அட்டவமை காட்டுகிறது 

அட்டவமை 6 - வயது அடிப் மடயில் சுக வனிமதயர் சிகிச்மசகளில் கலந்து 

பகாள்ளும் ப ண்களின் முதல் வருமககளின் எண்ைிக்மக 

தரவு 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

35வயது(முதல்வருமக) 94,089 111,798 114,314 132,691 129,321 102,389 76,848 

45 வயது(முதல்வருமக)    28,655 44,634 36,841 31,620 

நவறு வயது 

(முதல்வருமக) 

52,675 50,411 46,936 50,469 45,518 22,592 11,011 

பைாத்தம் 146,764 162,209 161,250 211,815 219,473 161,822 119,479 
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அட்டவமை 7-சுக வனிமதயர் சிகிச்மசகளில் 35 வயது ைற்றும் 45 வயதுமடய 

ப ண்களின் வருமக (2015-2021) 

குறிகாட்டிகள் 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

சுக வனிமதயர் 

சிகிச்மசகளில் இல் 

கலந்துபகாண்ட 35 

வயதுமடய ப ண்களின் 

சதவீதம் 

45.1 52.8 53.3 61.4 59.1 46.5 34.9 

சுக வனிமதயர் 

சிகிச்மசகளில் இல் 

கலந்துபகாண்ட 45 

வயதுமடய ப ண்களின் 

சதவீதம் 

- - - 16.6 25.5 20.9 17.9 

 

அட்டவமை 7 இல் நைநல குறிப் ிட்டுள்ள டி, நாடு முழுவதும் சுக வனிமதயர் 

நடவடிக்மககள்  டிப் டியாக விாிவு டுத்தப் ட்டன. 35 வயதுக் குழுமவப் 

ப ாறுத்தவமர சுைார் 60% ைற்றும் 45 வயதுக் குழுமவப் ப ாறுத்தவமர 25% முழுத் 

தழுவு அளவு உள்ளது. 

அட்டவமை 8 - கிளினிக் வருமக (முதல் வருமககள்) ைற்றும் கண்டறியப் ட்ட 

நநாய்கள் (2015-2021) 

பசயல் ாடுகள்  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

சுக வனிமதயர் 

கிளினிக்குகளில் 

கலந்து 

பகாள்ளும் 35 

வயது 

ப ண்களின் 

எண்ைிக்மக 

94,089 111,798 114,314 132,691 129321 102389 76848 

கர்ப்  வாசல் 

கலங்கள் உயர் 

ைற்றும் குமறந்த 

தர காயங்கள் 

புண்கள் என 

அறிவிக்கப் ட்ட

து 

505 665 442 769 751 775 487 

கர்ப்  வாசல் 

கலங்கள் வீாியம் 

ைிக்கதாக 

அறிவிக்கப் ட்ட

து(புற்று நநாய்) 

32 44 5 8 34 3 9 

ைார் க 

அசாதாரைங்க

ள் 

கண்டறியப் ட்

டன 

2,652 2,697 2772 3807 3726 2780 1848 
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நீாிழிவு நநாய் 

கண்டறியப் ட்

டது 

2,780 3,741 3028 4518 5955 4959 5252 

உயர் இரத்த 

அழுத்தம் 

கண்டறியப் ட்

டது 

5,899 6,374 5590 7778 7618 6259 4911 

 

2020 ஆம் ஆண்மடப் ந ாலநவ, குடும்  நலப்  ைியகம் ,சுகாதார அமைச்சின் 

ைருத்துவ விநிநயாகப்  ிாிவு (MSD) இலிருந்து சுக வனிமதயர் கிளினிக்குகளுக்குத் 

நதமவயான நுகர்ப ாருட்கமளப் ப ற்று, ைாவட்ட  ிராந்திய ைருத்துவ விநிநயாகப் 

 ிாிவுகள் (RMSD) மூலம் அமனத்து  சுகாதார  மவத்திய அதிகாாி  ிாிவுகளுக்கும் 

விநிநயாகித்தது. ஆய்வகங்களுக்கான நசாதமன ப ாருட்கள் குடும்  நலப்  ைியகம் 

ஆல் வாங்கப் ட்டு, கர்ப் ப்ம  வாய் கல  ைாற்றங்கமளக் முன்கூட்டிநய கண்டறியும் 

நசமவகமள வழங்கும் அமனத்து ஆய்வகங்களுக்கும் விநிநயாகிக்கப் ட்டது. சரக்கு 

நைலாண்மை பைன்ப ாருள் நிரலான ‘நசனல்’ மூலம் அமனத்து நுகர்ப ாருட்கள் 

ைற்றும் உமலகளின்  திவுகள்  ராைாிக்கப் ட்டன. 

 2022இல் திட்டைிடப் ட்ட சிறப்பு நைம் ாட்டு நடவடிக்மககள் 

"திரவ அடிப் மடயிலான மசட்டாலஜி பைஷின்" என் து எச்.பீ.வீ .க்கு நநர்ைமறயாக 

இருப் வர்களுக்கு மசட்டாலஜி நசாதமனயாக (கருப்ம  வாயில் கல  ைாற்றங்கமளக் 

கண்டறியும் நசாதமனயாக) அறிமுகப் டுத்தப் டும் என்று எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. 

நதசிய முன்கூட்டிநய கண்டறியும் திட்டத்திற்காக ஒரு இயந்திரம் வாங்க ைனு நகாரல்  

நமடமுமற நடந்து வருகிறது. 

நாடு எதிர்பகாள்ளும் ப ாருளாதார பநருக்கடிமயக் கருத்தில் பகாண்டு, ஆரம்  

சுகாதார அமைப்பு வலுப் டுத்தும் திட்டஒதுக்கீட்மடப்  யன் டுத்தி குமறந்த 

எண்ைிக்மகயிலான எச்.பீ.வீ .டிஎன்ஏ நசாதமனக் கருவிகள் வாங்கப் ட உள்ளன. 

2000 எச்.பீ.வீ .டிஎன்ஏ நசாதமனக் கருவிகள் சிறிய அளவில் இருந்தாலும், எச்.பீ.வீ 

.டிஎன்ஏ திட்டத்மத நிமலநிறுத்துவதற்காக உலக சுகாதார அமைப் ால் 

நன்பகாமடயாக வழங்கப் டும் என எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. 

2030 ஆம் ஆண்டளவில் கர்ப் ப்ம  வாய்ப் புற்றுநநாமய நீக்குவதற்கான 

இமடக்கால இலக்குகமள அமடவதற்கு இலங்மக அர்ப் ைிப்புடன் இருப் தால், 

எச்.பீ.வீ .டிஎன்ஏ நசாதமனக் கருவிகள்  டிப் டியாக வாங்கப் டுவதும், இந்த 

முயற்சிமய பவற்றியமடயச் பசய்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடுகள் ஒதுக்கப் டுவதும் 

முக்கியம். 
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தாய் ைற்றும் புதிதாகப்   ிறந்த குழந்மத  ராைாிப்பு திட்டம் 

2021-2022 இல் காலண்டு வமரயிலான சாதமனகள்/சிறப்பு நிகழ்வுகள் 

தாய் ைற்றும் புதிதாகப்  ிறந்த குழந்மதகளின் நநாயுற்ற தன்மை ைற்றும் இறப்ம க் 

குமறக்கும் நநாக்கத்துடன்  ிரசவம் ைற்றும் புதிதாகப்  ிறந்த குழந்மதமயப் 

 ராைாிப் ின் ந ாது சுகாதார நசமவகமள நைம் டுத்துவதற்கு குடும்  சுகாதார 

 ைியகத்தின்  ிறப்பு ைற்றும் புதிதாகப்  ிறந்த  ராைாிப்பு  ிாிவு 

ப ாறுப் ாகவுள்ளது.  

2021ஆம் ஆண்டு ைற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில், தாய் ைற்றும் 

 ிறந்த குழந்மதகளின் சுகாதார மூநலா ாயத் திட்டைான 2017-2025 இன் கீழ் 

 ின்வரும் நடவடிக்மககள் நைற்பகாள்ளப் ட்டன. 

 தாய்ப் ால் ஆநலாசமன,அவசியைான புதிதாகப்  ிறந்த குழந்மத  ராைாிப்பு 

ஆகியவற்றில் சுகாதார ஊழியர்களின் திறமன உருவாக்க ைருத்துவைமனகளில் 

 ாலூட்டும் நைலாண்மைமய உள்ளடக்கிய சுகாதார ஊழியர்களின் நசமவத் 

தரத்மத நைம் டுத்த, அறிவு ,ைற்றும் நமடமுமற அைர்வுகமள நைம் டுத்த, 

தாய்ப் ால் ஆநலாசமன/  ாலூட்டுதல் நைலாண்மை குறித்த  யிற்சியாளர்கள் 

திட்டங்களின்  யிற்சி 

நடத்தப் ட்டது.பகாத்தலாவல ாதுகாப்பு ல்கமலக்கழகமவத்தியசாமல,ப ாது

மவத்தியசாமலைாத்தமற, டி பசாய்சா ைகப்ந று மவத்தியசாமல ைற்றும் 

பகாழும்பு வடக்கு ந ாதனா மவத்தியசாமல ஆகியவற்றில் மவத்திய 

அதிகாாிகள், தாதி உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் ைருத்துவச்சிகளுக்கு தாய்ப் ால் 

ஆநலாசமன  யிற்சி நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப் ட்டன. 
 

 ைருத்துவ உத்திநயாகத்தர்கள், தாதி உத்திநயாகத்தர்கள் ைற்றும் ைருத்துவச்சிகள் 

ஆகிநயாருக்கான அத்தியாவசியைான புதிதாகப்  ிறந்த குழந்மத  ராைாிப்பு 

 யிற்சி நிகழ்ச்சிகள் ப ாதுமவத்தியசாமல கம் ஹா, ப ாதுமவத்தியசாமல 

நீர்பகாழும்பு ைற்றும் பகாழும்பு வடக்கு ந ாதனா மவத்தியசாமல ராகைவில் 

சுகாதார ஊழியர்களின் அறிமவப் புதுப் ிக்கும் வமகயில் நடத்தப் ட்டது. 
 

 2021 ைற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளில் குழந்மத ைருத்துவத்தில் முதுகமல 

 யிற்சியாளர்களுக்கு தாய்ப் ால் ஆநலாசமன ைற்றும் அவசியைான  ிறந்த 

குழந்மத  ராைாிப்பு குறித்த இரண்டு  யிற்சி நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப் ட்டன. 

ைருத்துவ அதிகாாிகள் ைற்றும் தாதி உத்திநயாகத்தர்கள்  உள்ளடக்கிய 35 

 ங்நகற் ாளருக்கு இலங்மக ைகப்ந ற்று  ைற்றும் ப ண் நநாயியல்  

ைருத்துவர்கள் கல்லூாி இன் ஒத்துமழப்புடன் அவசரகால ைகப்ந றியல் 

 ராைாிப்பு குறித்த திறன்  யிற்சி நடத்தப் ட்டது. 
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 டம் 1- தாய்ப் ாலூட்டல் ஆநலாசமன  யிற்சியாளர்கள் யிற்சி -  ைாத்தமற 

 தாய்ப் ால் வாரத்மத பகாண்டாடுதல் ைற்றும் பதாடர்புமடய நடவடிக்மககள் 

உலக தாய்ப் ால் வாரத்திற்கு இமையாக, ஆகஸ்ட் 1 முதல் 7 வமர நதசிய 

தாய்ப் ால் வாரைாக அறிவிக்கப் ட்டு, பதாடர் நடவடிக்மககள் 

நைற்பகாள்ளப் ட்டன."தாய்ப் ால் பகாடுப் மத  ாதுகாத்தல்:  கிரப் ட்ட 

ப ாறுப்பு" என்ற கருப்ப ாருளின் கீழ், குழந்மத நல ைருத்துவர்களின் 

கல்லூாியுடன் இமைந்து, தாய்ப் ால் ைற்றும் புதிதாகப்  ிறந்த குழந்மத 

 ராைாிப்பு குறித்த கள சுகாதார ஊழியர்கமள நைம் டுத்துவதற்காக ஒரு 

பவ ினார் ைற்றும்  ல ப ாது விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப் ட்டன. 

சர்நவாதயா ைற்றும் சன்  ி எப் , கம் ஹா பைட்நராவின் லிநயா 

கிளப்,ஆகியவற்றின் ஒத்துமழப்புடன் ப ாது விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள் 

நடத்தப் ட்டன ைற்றும் வரம் ற்ற  ங்நகற் ாளர்கமள அனுைதிக்கும் வமகயில் 

முகப்புத்தக  நநரமல /யூ டியூப் ில் ஒளி ரப் ப் ட்டது. ஐக்கிய நாடுகளின் ைக்கள் 

பதாமக நிதியம் ைற்றும் இலங்மக காது நகளாநதார் ைத்திய சம்நைளனம் 

(SLCFD) ஏற் ாடு பசய்திருந்த பசவித்திறன் குமற ாடுகள் உள்ளவர்களிமடநய 

தாய்ப் ாலூட்டுதல் ைற்றும் புதிதாகப்  ிறந்த குழந்மத  ராைாிப்பு  ற்றிய அறிமவ 

அதிகாிப் தற்காக விநசட நிகழ்ச்சி ஒன்று நடத்தப் ட்டது 

 

 

 டம் 2 தாய்ப் ால் வாரத்மத 2021 பகாண்டாடுவதற்கான நடவடிக்மககள் 
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 நகாவிட்-19 உடன் சந்நதகிக்கப் டும்/உறுதிப் டுத்தப் ட்ட  ிறந்த 

குழந்மதகமள நிர்வகிப் தற்கான வழிகாட்டுதல்கள் 

நகாவிட்-19 என சந்நதகிக்கப் டும்/உறுதிப் டுத்தப் ட்ட புதிதாகப்  ிறந்த         

குழந்மதகமள நிர்வகிப் தற்கான வழிகாட்டுதல்கள் உருவாக்கப் ட்டு 

புதுப் ிக்கப் ட்டன. 

நகாவிட்-19 காலத்தில் தாய்ைார்களுக்கு தாய்ப் ால் பகாடுப் து குறித்து 

கற் ிப் தற்காக ஐக்கிய நாடுகளின் குழந்மதகள் நிதியஆதரவுடன் சிங்கள 

ைற்றும் தைிழ் ஊடகங்களில் ஒரு துண்டுப் ிரசுரம் வடிவமைக்கப் ட்டு 

அச்சிடப் ட்டு  ிரத்திநயகைாக தாய் ைற்றும்  ிறந்த குழந்மத  ராைாிப்பு 

நசமவகமள வழங்கும் ைருத்துவைமனகளுக்கு விநிநயாகிக்கப் ட்டது. 

ஐக்கியநாடுகளின்குழந்மதகள்நிதியம்ஆனது,சுகாதாரஊழியர்களின்திறமனவ

ளர்ப் மதபதாடர,தாய்ப் ால்ஆநலாசமனக்கான யிற்சியாளாினமகநயட்மட

அச்சிடுவதற்குத் தங்கள் ஆதரமவ வழங்கியுள்ளது. 

 ிரசவஅமறகளுக்கான ிரசவத திநவடு(Partogram)ைற்றும்ைாற்றியமைக்கப் 

ட்ட 

ைகப்ந றுஆரம் எச்சாிக்மகஅமைப்பு(MOEWS)விளக்கப் டங்கள், ிறந்தகுழந்

மத  ராைாிப்புக்கான  ிறந்த குழந்மத தீவிர சிகிச்மச  ிாிவு(NICU)சிறப்பு 

 ராைாிப்பு குழந்மத  ிாிவு(SCBU) திவுகள்அச்சிடுதல்ைற்றும் 

வழங்குதல்பதாடர்ந்து பசய்யப் ட்டன.  

 நதசியாீதியில் புதிதாய்  ிறந்த குழந்மதயில் நநாமய 

கண்டறியும் ாிநசாதமன நிகழ்ச்சி  திட்டம்  

                2021 ைற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளில் நதசியாீதியில் புதிதாய்  ிறந்த 

குழந்மதயில்  ிறவிநயாடு உண்டான மஹப்ந ா மதராய்டிசத்தி மன ன் 

கண்டறிய, உலர்ந்த இரத்தப் புள்ளி நசகாிப்பு அட்மடகள் ைற்றும் திைிப்பு 

உமறகள் வழங்கப் ட்டன. 

                 ிறவிநயாடு உண்டான மஹப்ந ா மதராய்டிசத் உடன்  புதிதாகப்  ிறந்த 

குழந்மத கண்டறியும் திட்டத்தின் தரவுநைலாண்மை பதாடர் ான 

இமடபவளிகள் ைற்றும் சிக்கல்கமளப்  ற்றி விவாதிக்க ைருத்துவ ஆராய்ச்சி 

நிறுவனத்தில்இல் ஒரு கூட்டம் நடத்தப் ட்டது. 
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  டம் 3  ிறவிநயாடு உண்டான மஹப்ந ா மதராய்டிசத் உடன்  புதிதாகப்  ிறந்த குழந்மத 

கண்டறியும் ாிநசாதமன நிகழ்ச்சி  திட்டத்மத நைம் டுத்துவதற்காக ைருத்துவ ஆராய்ச்சி 

நிறுவனத்தில் நமடப ற்ற கூட்டம் 

புதிதாகப்  ிறந்த குழந்மதகளின் பசவிப்புலன்  ாிநசாதமனத் திட்டத்மத 

ைறுசீரமைப் தற்காக ப ண்களுக்கான காஸில் ஸ்ட்ாீட் ைருத்துவைமன ைற்றும் 

ப ண்களுக்கான டி பசாய்சா ைருத்துவைமன ஆகியவற்றில் இரண்டு கூட்டங்கள் 

நடத்தப் ட்டன. பசவிலியர்களுக்கான புத்தாக்கப்  யிற்சி இவ்விரு 

ைருத்துவைமனகளிலும் நடத்தப் ட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 டம் 4 ப ண்களுக்கான காஸில் ஸ்ட்ாீட் ைருத்துவைமனயில், டி பசாய்சா ைகப்ந று 

ைருத்துவைமனயில்புதிதாகப் ிறந்த குழந்மதகளின் பசவிப்புலன்  ாிநசாதமனத் திட்டத்மத 

ைறுசீரமைத்தல் 

 நிறுவனத்தின் திறமன ைீண்டும் அமடயாளம் காை  ிறந்த குழந்மத தீவிர 

சிகிச்மச ிாிவு(NICU)சிறப்பு ராைாிப்புகுழந்மத ிாிவு(SCBU)இல்உள்ளவசதிக

மள ைதிப்பீடுபசய்தல் 

 ிறந்தகுழந்மததீவிரசிகிச்மச ிாிவு,)சிறப்பு ராைாிப்புகுழந்மத ிாிவுஇல்உள்ள

வசதிகமள(ைனிதவளம்ைற்றும்உ கரைங்கள்உட் ட)உள்ளவசதிகமளக்கண்

டறிய,புதிதாகப் ிறந்தகுழந்மத ராைாிப்புநிமலகமளப் புதுப் ிக்க ஒரு 

கைக்பகடுப்பு நடத்தப் ட்டது. 

குழந்மத  ராைாிப்பு, நைம் ாடு ைற்றும் சிறப்பு நதமவகள் நிகழ்ச்சித திட்டம் 

2021-2022 இல் காலண்டு வமரயிலான சாதமனகள்/சிறப்பு நிகழ்வுகள் 

 கண்டியில் உள்ளடக்கிய ஆரம் க் குழந்மதப்  ருவ அ ிவிருத்தி 

(INCLUDE)திட்டத்தின் ஆரம் ம் ைற்றும் திகனவில்  ிராந்திய சிறுவர் அ ிவிருத்தி 

தமலயீட்டு நிமலயத்மத (CDICreg) திறந்து மவத்தல். 

 இலங்மகயின் குழந்மத சுகாதாரத் திட்டம்  ாரம் ாியைாக குழந்மதகளின் 

உயிர்வாழ்வு ைற்றும்வளர்ச்சியில் கவனம் பசலுத்துகிறது. எனநவ, 

ப ரும் ாலான நடவடிக்மககள் குழந்மதகளின் வளர்ச்சிமய 

நைம் டுத்துவமதயும், குழந்மத  ருவ நநாய்கள் ைற்றும் இறப்புகமளத் 
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தடுப் மதயும் இலக்காகக் பகாண்டுள்ளன. ஆரம் கால குழந்மத நைம் ாட்மட 

இலக்காகக் பகாண்ட நசமவகள் ைற்றும் குமற ாடுகள் உள்ள 

குழந்மதகளுக்கான நசமவகள் சைீ த்தில் வமர முன்னுாிமை 

அளிக்கப் டவில்மல. 2002 ஆம் ஆண்டில் குழந்மத நைம் ாட்டுத் திட்டைானது 

நாட்டின் குழந்மதப்  ராைாிப்புத் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் ஒன்றிமனக்கப் ட்டிருந்த 

ந ாதிலும் 5 வயதுக்குட் ட்ட அமனத்து குழந்மதகளின் நைம் ாட்டு 

நடவடிக்மககள் பதாடர் ிநலநய கூடிய கவனம் பசலுத்தப் ட்டது. 

குழந்மதகளின் ஆரம்   ருவ நைம் ாட்டுத் திட்டைானது 5 வயதுக்குட் ட்ட 

அமனத்து குழந்மதகளின் வளர்ச்சிமய நைம் டுத்துதல், வளர்ச்சி தாைதங்கள் 

ைற்றும் குமற ாடுகள் ஆகியவற்மறக் கண்டறிந்து, சிறப்புத் நதமவகள் உள்ள 

குழந்மதகளுக்கு விாிவான நசமவகமள வழங்குவதற்காக 

வடிவமைக்கப் ட்டுள்ளது. . இத்திட்டத்தின் முதல் முன்நனாடித் திட்டம் 2020 

ஜூமல 31 அன்று பகாழும்பு ைாவட்டத்திலுள்ள  ிராந்திய சுகாதாரப் 

 ைிப் ாளர்களின் ஒத்துமழப்புடன் பதாடங்கப் ட்டது. நை 2021 இல் இந்த 

திட்டம் விாிவு டுத்தப் ட்டு கண்டி ைாவட்டத்திற்கு அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது 

ைற்றும்  ிராந்திய சிறுவர் அ ிவிருத்தி தமலயீடு மையம் திகன வில் 

ஆரம் ிக்கப் ட்டது.கண்டியில் இத்திட்டம் உத்திநயாகபூர்வைாக 

ஆரம் ிக்கப் டுவதற்கு முன்னர் கண்டி ைாவட்டத்தின் 23 சுகாதார மவத்திய 

அதிகாாிகள்   ிரநதசங்களில் உள்ள அமனத்து சுகாதார மவத்திய அதிகாாிகள்  

ைற்றும் ப ாது சுகாதார ைருத்துவ உத்திநயாகத்தர்கள் (அ ிவிருத்தி ஊக்குவிப்பு 

ைற்றும் திமரயிடல் நடவடிக்மககள் குறித்து விாிவான  யிற்சி ப ற்றனர். இந்தத் 
திட்டத்தின் கீழ் 2, 4, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ைற்றும் 60 ைாத வயதுப் புள்ளிகளில் 

ப ாது சுகாதார ைருத்துவ உத்திநயாகத்தர்களின்  ராைாிப் ில் உள்ள 

அமனத்துக் குழந்மதகமளயும் கட்டாயைாகப்  ாிநசாதிக்க நவண்டும். 

 குடும்  சுகாதார  ைியகத்தால் உருவாக்கப் ட்ட  ாிநசாதமன கருவிமயப் 

 யன் டுத்தி இது பசய்யப் ட்டது, இது குழந்மத சுகாதார நைம் ாட்டு 

 திநவட்டில் இமைக்கப் ட்டது. இந்த ஸ்கிாீனிங் கருவி மூலம் அமடயாளம் 

காைப் ட்ட அமடயாளம் காைப் ட்ட விநசட குழந்மதகளுக்கான குழந்மதகள், 

வளர்ச்சியில் அக்கமற காட்டப் ட நவண்டியவர்களாகசுகாதார மவத்திய 

அதிகாாிகள் மூலம்  ிராந்திய குழந்மத நைம் ாட்டு தமலயீட்டு மையத்திற்கு 

(CDICreg) ாிந்துமரக்கப் ட நவண்டும். 

 

  ிராந்திய குழந்மத நைம் ாட்டு தமலயீட்டு மையம் என் து  ல ஒழுங்குமுமறக் 

குழுவால் (MDT) இவ்வாரான குழந்மதகமளப்  ராைாிக்கும் கிளினிக் ஆகும், இது 

தற்ந ாமதய உலகளாவிய சான்றுகளின் டி குழந்மதகளுக்கான கவனிப்ம  

வழங்கும் ைிகச் சிறந்த ைாதிாியாக உள்ளது. அமைப் ில்  ல ஒழுங்குமுமறக் குழு 

ஆநலாசகர் சமூக குழந்மத ைருத்துவரால் வழிநடத்தப் டுகிறது ைற்றும் ைருத்துவ 
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அதிகாாிகள், ந ச்சு ைற்றும் பைாழி சிகிச்மசயாளர் (SLT),  ிசிநயாபதர ிஸ்ட் 

(PT), பதாழில் சிகிச்மசயாளர் (OT), உளவியலாளர் ைற்றும் கல்வி சிகிச்மசயாளர் 

(ET), சமூகப்  ைியாளர்கள், தாதி உத்திநயாகத்தர்கள், அதிகாாிகள் ைற்றும் 

ஆதரவான ஊழியர்கள் ஆகிநயாமரக் பகாண்டுள்ளது. குமறந்த ட்ச ப ௌதீக 

ைற்றும் ைனித வளங்களுடன் கூட கண்டியில் நவமலத்திட்டத்மத ஆரம் ிக்கும் 

திட்டத்திட்கு சைாந்தரைாக கண்டி ைாவட்டத்திற்கான  ிராந்திய குழந்மத 

நைம் ாட்டு தமலயீட்டு மையம் திகன புனர்வாழ்வு நிமலயத்தின் 

வளாகத்திற்குள் 2021 நை ைாதம் திறக்கப் ட்டதாக 

அறிவிக்கப் ட்டது.ைாவட்டத்தின் ப ாது சுகாதார ைருத்துவ உத்திநயாகத்தர்கள் 

 ராைாிப் ில் உள்ள குழந்மதகமள  ாிநசாதிக்க முடிந்தது ைற்றும் சமூக குழந்மத 

ைருத்துவாிடம் அமடயாளம் காைப் ட்ட ைற்றும் 

 ாிந்துமரக்கப் ட்டகுழந்மதகள்பவளிப் குதிகிளினிக்குகளிலும் ிராந்தியமையத்

திலும்நிர்வகிக்கப் ட்டு  ின்பதாடரப் ட்டனர். நாடு முழுவதும் பகாவிட் 19 

பதாற்று நநாயினால் இந்த நவமலத்திட்டம்  ாதிக்கப் ட்டிருந்த ந ாதிலும், 

ப ாதுச் சுகாதாரஉத்திநயாகத்தர் ைற்றும் சமூகக் குழந்மத நல ைருத்துவர் 

தமலமையிலான சிறுவர் அ ிவிருத்தி தமலயீட்டு நிமலயதிகன 

ஊழியர்களினால் இது பவற்றிகரைாக முன்பனடுக்கப் ட்டது. 

 

 ப ாதுவான குழந்மதப்  ருவ வளர்ச்சிக் நகாளாறுகள் ைற்றும் குமற ாடுகமள 

முன்கூட்டிநய கண்டறிதல் ைற்றும் நிர்வகிப் தற்கான " ராைாிப்பு வழிகள் 

ைற்றும் நதசிய நைலாண்மை வழிகாட்டுதல்கள்"  ற்றிய ஐந்து சிறு புத்தகங்களின் 

அறிமுகம் 

 கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களாக, குமற ாடுகள் உள்ள குழந்மதகளுக்கான 

நசமவகள் சைீ  காலம் வமர முன்னுாிமை அளிக்கப் டவில்மல. இருப் ினும், 

மூமள  ிளாஸ்டிசிட்டி ைற்றும் மூமள வளர்ச்சி  ற்றிய சைீ த்திய அறிவியல் 

சான்றுகளுடன், ஆரம் கால குழந்மத வளர்ச்சி 

ைற்றும்வளர்ச்சிஅக்கமறகளுக்கான ஆரம் தமலயீடுகள்முதலீட்டில்அதிக லன் 

என் து பதளிவாகிறது.ப ரும் ாலான குழந்மத  ருவ வளர்ச்சி குமற ாடுகள் 

 ிறப்புக்கு முந்மதய அல்லது  ிறப்புக்கு முந்மதய காலத்தில் வளரும் மூமளக்கு 

ஏற் டும் அசாதாரை நிலமையில் ஏற் டுகின்றன. ப ருமூமள வாதம், ஆட்டிசம் 

ஸ்ப க்ட்ரம் நகாளாறு, டிஸ்பலக்ஸியா ைற்றும் அறிவுசார் குமற ாடு ஆகியமவ 

ப ாதுவாகக் காைப் டும் சில வளர்ச்சிக் குமற ாடுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள். 

சைீ த்தில், புதிதாகப்  ிறந்த குழந்மத  ராைாிப்பு ைற்றும் புதுமையான 

சிகிச்மசகள் முன்நனற்றத்துடன், சிக்கல்களுடன்  ிறந்த குழந்மதகளின் 

உயிர்வாழ்வு உலகம் முழுவதும் அதிகாித்து வருகிறது. குமறப் ிரசவ 

ைரைங்கமள  ாதியாக குமறப் தன் மூலம் குழந்மத இறப்பு பதாடர் ான 

ைில்லினியம் அ ிவிருத்தி இலக்குகளில் குறிப் ிடத்தக்க சாதமனயுடன் இலங்மக 

விதிவிலக்கல்ல. இந்த சாதமனக்கு ைத்தியில், ஊனமுற்நறார் உட் ட  ல 
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சவால்கமள எதிர்பகாள்ளும் உயிர்  ிமழத்த குழந்மதகளின் வாழ்க்மகத் தரத்மத 

உயர்த்த நாடு தயாராக நவண்டும்.இந்தத் நதமவமயக் கண்டறிந்து, ஆரம் க் 

குழந்மதப்  ருவ அ ிவிருத்தி திட்டத்திற்கு இமையாக நைற்கூறிய சிறு 

புத்தகங்கள் உருவாக்கப் ட்டன. 

ஆரம் க் குழந்மதப்  ருவ அ ிவிருத்தி திட்டத்மத எளிதாக்க, சிறப்புத் நதமவகள் 

உள்ள குழந்மதகமள அமடயாளம் காை மூன்று குழந்மத  ராைாிப்பு  ாமதகள் 

அறிமுகப் டுத்தப் ட்டன. ப ாது சுகாதாரப்  ாமத என் து இலங்மகயில் 

 ிறக்கும் அமனத்து குழந்மதகமளயும், ப ாது சுகாதார உத்திநயாகத்தர்களால் 

வளர்ச்சி தாைதங்கள் ைற்றும் குமற ாடுகள் உள்ளதா என் மத முமறயாகப் 

 ாிநசாதிப் தாகும். புதிதாகப்  ிறந்த குழந்மதகளின்  ராைாிப்புப்  ாமத என் து 

குழந்மதப்  ிறந்த குழந்மதகளின் குழுக்களால் 

(முன்கூட்டிய,குமறந்த ிறப்புஎமட/ வளரும் மூமளப ாினாட்டல் அவைதிப்பு 

உட் டமுதன்மை  ராைாிப்பு, ப ாது  யிற்சியாளர் ைற்றும்  ிற ைருத்துவாின் வழி 

என் து நைநல உள்ள இரண்டு வழிகளில் தவறவிடப் டும் குழந்மதகமளத் 

திமரயிடுவதற்கான சந்தர்ப் வாத  ாமதயாகும். மூன்று  ாமதகளிலிருந்தும் 

ஸ்கிாீனிங்  ாசிட்டிவ்கள் ைாவட்டத்தின்சிறுவர் அ ிவிருத்தி தமலயீட்டு 

நிமலயத்மத க்கு  ாிந்துமரக்கப் டும்டது) இருந்து பவளிநயற்றப் டும் 

குழந்மதகமள  ாிநசாதித்து  ின்பதாடர்வது ஆகும். ப ாதுவான குழந்மதப் 

 ருவ வளர்ச்சிக் குமற ாடுகமள முன்கூட்டிநய கண்டறிவதற்கான  ராைாிப்புப் 

 ாமதகள்", குமற ாடுகள் ைற்றும் வளர்ச்சித் தாைதங்கள் உள்ள குழந்மதகளுக்கு 

உள்ளடக்கிய  ராைாிப்ம  வழங்குவதற்கு அமனத்து சுகாதாரப் 

 ைியாளர்களுக்கும் வழிகாட்டுதமல வழங்குவதற்காக உருவாக்கப் ட்டது. 

நைலும், ப ாதுவான குழந்மதப்  ருவக் நகாளாறுகள் உள்ள அமடயாளம் 

காைப் ட்ட குழந்மதகளுக்கு விாிவான கவனிப்ம  வழங்குவதற்காக, ஆட்டிசம் 

ஸ்ப க்ட்ரம் நகாளாறுகள், ப ருமூமள வாதம் ைற்றும்  ிற நரம் ியல் வளர்ச்சிக் 

நகாளாறுகளுக்கு நதசிய நைலாண்மை வழிகாட்டுதல்கள் உருவாக்கப் ட்டன. 

இலங்மகயில் உள்ள ைாற்றுத்திறனாளிகள் ைற்றும் குடும் ங்களுக்கு அரசாங்கத் 

துமறயில் தற்ந ாது கிமடக்கக்கூடிய சுகாதாரைற்ற நசமவகமள அமடயாளம் 

காைவும், வளர்ச்சி குமற ாடுகமள முன்கூட்டிநய கண்டறிதல் ைற்றும் 

முகாமைத்துவம் பசய்வதற்கான  ராைாிப்புப்  ாமதகளுடன் அவர்கமள 

இமைக்கவும், "ஊனமுற்ற குழந்மதகளுக்கு கிமடக்கும்  ல்துமற நசமவகள்" 

மகநயடு உருவாக்கப் ட்டன.  
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 பகாழும்பு ைாவட்டத்தில் வளர்ச்சிப்  ராைாிப் ில்  ிறந்த குழந்மத குழுக்களின் 

 யிற்சிகள் ஆரம் ம் 

 ிரசவம் நிகழும் நநாய் தீர்க்கும் துமற ைருத்துவைமனகளில் ஆரம் க் குழந்மத 

வளர்ச்சிமய ஊக்குவிக்கும் பசயல்முமறகள் ைற்றும் நிமலயான பசயல் ாட்டு 

நமடமுமறகமள இந்தப்  ாமத நகாடிட்டுக் காட்டுகிறது.  ிரசவத்திற்குப்  ிறகு 
 ிறந்த குழந்மதமயப்  ராைாிக்கும் ைருத்துவக் குழு, புதிதாகப்  ிறந்த 

குழந்மதக்கும் குடும் த்திற்கும் நதமவயான வளர்ச்சி ஆதரமவ வழங்குவதற்கு 

ப ாறுப் ாகும். புதிதாகப்  ிறந்த குழந்மதப்  ிாிவுகள் உள்ள 

ைருத்துவைமனகளில், நைற்கூறியவற்மறத் தவிர, ைருத்துவைமனயில் 

தங்கியிருக்கும் ந ாது வளர்ச்சிக்கு உகந்த சூழல்கள் ைற்றும் தூண்டுதல்கமள 

வழங்குவதற்கும், குழந்மதகளின் வளர்ச்சி தாைதங்கள் ைற்றும் குமற ாடுகள் 

உள்ளதா என் மத  ின்பதாடர்ந்து குழந்மத நல சிகிச்மச நிமலயம்களில் 

 ாிநசாதமன பசய்வதற்கும் ைருத்துவக் குழு ப ாறுப் ாகும். 

புதிதாகப்  ிறந்த குழந்மத  ராைாிப்புப்  ாமதமய எளிதாக்குவதற்காக, நலடி 

ாிட்ஜ்நவ ைருத்துவைமன, டி பசாய்சா ைகப்ந று ைருத்துவைமன, 

ப ண்களுக்கான காஸில் ஸ்ட்ாீட் ைருத்துவைமன ைற்றும் பகாழும்பு பதற்கு 

ந ாதனா ைருத்துவைமன ஆகியவற்றின் புதிதாகப்  ிறந்த குழுக்களுக்கான 

 யிற்சித் திட்டங்கள் 2021 ஆம் ஆண்டின் 3 ஆம் காலாண்டில் பதாடங்கப் ட்டன. 
 

 குழந்மதப்  ருவ வளர்ச்சி குமற ாடுகள் குறித்த நதசிய வழிகாட்டுதல் 

குழுமவ அமைத்தல் 

வளர்ச்சி குமற ாடுகள் உள்ள குழந்மதகளுக்கான முழுமையான நசமவ 

வழங்கல் சுகாதாரத் துமறயின் எல்மலக்கு அப் ால் விாிவமடகிறது. 

சம் ந்தப் ட்ட  ல்துமற  ங்குதாரர்களின் கூட்டு கூட்டு அணுகுமுமற மூலம் 

இமத நிவர்த்தி பசய்யவும், நைலும்  ாதிக்கப் ட்ட குழந்மதகள், அவர்களது 

குடும் ங்கள் ைற்றும் சமூகங்களுக்கு சிறந்த  ாதிப்ம  வழங்குவதற்காக, 

டிஜிபஹச்எஸ் தமலமையின் கீழ் "குழந்மத  ருவ நைம் ாட்டு 

குமற ாடுகளுக்கான நதசிய வழிகாட்டுதல் குழு" ைார்ச் ைாதம் 

2022உருவாக்கப் ட்டது. 

 பசயல் டுத்தல் திட்டத்மத இறுதி பசய்தல் 

      குழந்மத  ராைாிப்பு, நைம் ாடு ைற்றும் சிறப்புத் நதமவகள் குறித்த 2025 ஆம் 

ஆண்டு வமர        பசயல் டுத்தும் திட்டம் வமரவு பசய்யப் ட்டு இறுதி 

பசய்யப் ட்டது 
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 இலங்மகயில் வளர்ச்சிப்  ாமதயில் பசல்லும் 24-59 ைாத வயதுமடய 

குழந்மதகளின் விகிதாச்சாரத்தின் அடிப் மட கைக்பகடுப்ம " நிமறவு 

பசய்தல் 

2030 ஆம் ஆண்டிற்கான நிமலயான அ ிவிருத்தி இலக்குகள் (SDG) நிகழ்ச்சி 

நிரலுக்கு இலங்மக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது நிமலயான அ ிவிருத்தி 

இலக்குகள்குழந்மதகளின் உாிமைகளில் கவனம் பசலுத்துகிறது ைற்றும் ைனித 

மூலதன வளர்ச்சிமய அமடவதற்காக குழந்மத  ருவத்தில் இருந்து 

தமலயிடுவதன் முக்கியத்துவத்மத அமடயாளம் கண்டுள்ளது. நிமலயான 

அ ிவிருத்தி இலக்குகள் நிகழ்ச்சி நிரலில் நான்காவது இலக்கு தரைான கல்வியில் 

கவனம் பசலுத்துகிறது, இது நைல்நநாக்கிய சமூகப் ப ாருளாதார இயக்கத்தின் 

முன்நனாடியாகவும், வறுமையிலிருந்து தப் ிப் தில் ஒரு திறவுநகாலாகவும் 

அமடயாளம் காைப் ட்டுள்ளது. குழந்மதகளுக்கு கல்வி கற் து அடுத்த 

தமலமுமறக்கு வறுமைமய எதிர்த்துப் ந ாராடவும், நநாய்கமளத் தடுக்கவும், 

நைலும் பநகிழ்ச்சியான ைற்றும் அமைதியான சமூகத்மத உருவாக்கவும் 

கருவிகமள வழங்குகிறது. நிமலயான அ ிவிருத்தி இலக்குகள் 4 "உள்ளடக்கிய 

ைற்றும் சைைான தரைான கல்விமய உறுதிபசய்து, அமனவருக்கும் வாழ்நாள் 

முழுவதும் கற்றல் வாய்ப்புகமள ஊக்குவித்தல்", உள்ளடக்கிய தன்மை ைற்றும் 

சைத்துவத்மத நைலும் எடுத்துக்காட்டுகிறது. தரைான கல்வியின் இலக்கின்  த்து 

இலக்குகளில் இரண்டாவது இலக்கு,குழந்மத  ருவ வளர்ச்சியில் கவனம் 

பசலுத்துகிறது. இலக்கு 4.2, 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள், அமனத்து ப ண்களும் 

ஆண்களும் தரைான ஆரம் க் குழந்மதப்  ருவ நைம் ாடு,  ராைாிப்பு ைற்றும் முன் 

ஆரம் க் கல்விக்கான அணுகமலப் ப றுவமத உறுதி பசய்யுைாறு நாடுகமள 

வலியுறுத்துகிறது. 

  ல தசாப்தங்களாக, ஆரம் கால குழந்மத வளர்ச்சியின் முக்கியத்துவம் ைற்றும் 

இந்த காலகட்டத்தில் முதலீடு பசய்வதற்கான பசலவு-பசயல்திறன்  ற்றிய 

அறிவியல் சான்றுகள் நசகாிக்கப் ட்டுள்ளன. இந்த சான்றுகள் இருந்தந ாதிலும், 

ஆரம்  குழந்மத  ருவ வளர்ச்சிநிகழ்ச்சி நிரமல முன்னைியில் பகாண்டு 

வருவதில் நாடுகள் பைதுவாகநவ உள்ளன. இலங்மகக்கும் இநத நிமலதான். 

 இலங்மகயில், 2000 ஆம் ஆண்டு குழந்மத ஆநராக்கியத்தின் ஒரு 

அங்கைாகஆரம்  குழந்மத  ருவ வளர்ச்சிதிட்டம் ஆரம் ிக்கப் ட்டது, அதன் 

 ின்னர் அது  ல முமற ைறுசீரமைக்கப் ட்டுள்ளது. இந்த நநரத்தில், ஆரம்  கட்ட 

சுகாதாரப்  ைியாளரான, ப ாது சுகாதார உத்திநயாகத்தர்கள்ஆரம்  குழந்மத 

 ருவ வளர்ச்சிஇல்  யிற்சி ப ற்றார் ைற்றும் வளர்ப்பு  ராைாிப்பு கட்டமைப் ின் 

கீழ் ப ற்நறாருக்கு நதமவயான ஆநலாசமனகமள வழங்குகிறார். 

இருப் ினும், , கவனிப்பு கட்டமைப் ின் ஊட்டச்சத்து ைற்றும் சுகாதாரக் 

கூறுகளுக்குப்  திலாக,  திலளிக்கக்கூடிய  ராைாிப்பு, ஆரம் க் கற்றல் வாய்ப்பு 
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ைற்றும்  ாதுகாப்பு/  ாதுகாக்கும் தன்மை  என் மவக்கு கவனமும் 

முன்னுாிமையும் கிமடக்கிறது.இலங்மக இன்னும் பசழிப்புடன் இருப் மத விட 

உயிர்வாழ்வதில் கவனம் பசலுத்துகிறது. ஆரம்  குழந்மத  ருவத்தில் 

குழந்மதகளின் வளர்ச்சிமய நாம் அளவிடாததன் காரைைாக இது இருக்கலாம். 

அளக்கப் டுவமத நிவர்த்தி பசய்து நைம் டுத்தலாம் ைற்றும் எந்தத் தரவும் எந்தச் 

சிக்கலுக்கும் சைைாக இருக்காது, அது எந்தச் பசயமலயும் ஏற் டுத்தாது. 

இந்த சூழலில் நிமலயான அ ிவிருத்தி இலக்குகள் நிகழ்ச்சி நிரலில்  ஆரம்  

குழந்மத  ருவ வளர்ச்சிமயஅளவிடுவதன் முக்கியத்துவத்மத உைர்ந்து, 

முன்நனற்றத்மத அளவிட இரண்டு குறிகாட்டிகமள உருவாக்கியுள்ளது. 

குறிகாட்டி 4.2.1, 24-59 ைாத வயதுமடய குழந்மதகளின் ஆநராக்கியம், கற்றல் 

ைற்றும் உளவியல் நல்வாழ்வில்,  ாலினத்தின் அடிப் மடயில் வளர்ச்சியில் 

இருக்கும் குழந்மதகளின் விகிதத்மத அளவிடுகிறது, நைலும் குறிகாட்டி 4.2.2 

ஒழுங்கமைக்கப் ட்ட கற்றலில்  ங்நகற்பு விகிதத்மத அளவிடுகிறது (ஒரு 

வருடத்திற்கு முன்பு. அதிகாரப்பூர்வ முதன்மை நுமழவு வயது) 

 உலகளவில், 4.2.1 குறிகாட்டிமய அளவிடுவதற்கான கருவி புதிதாக 

உருவாக்கப் ட்ட ஆரம்  குழந்மத  ருவ நைம் ாட்டு காட்டி 2030 (ECDI 2030) 

ஆகும். இந்த நிமலயான அ ிவிருத்தி  இலக்கின்  ாதுகாவலராக ஐக்கிய 

நாடுகளின் குழந்மதகள் நிதியம்ஆனது ஆரம்  குழந்மத  ருவ நைம் ாட்டு காட்டி 

2030 ஐ உருவாக்கியது, இது முன்நனற்றத்மத கண்காைிக்க அல்லது 

ப ாறுப்புைர்மவ உறுதிப் டுத்த குழந்மத வளர்ச்சிக்கான உலகளவில் 

ஏற்றுக்பகாள்ளப் ட்ட குறிகாட்டிகள் இல்லாத இமடபவளிமய பூர்த்தி பசய்யும் 

விமளவாகும். ஆரம்  குழந்மத  ருவ நைம் ாட்டு காட்டி2030 தரப் டுத்தப் ட்ட 

முமறயில் நசகாிக்கப் ட்ட குழந்மத  ருவ வளர்ச்சியில் நதசிய அளவில் 

 ிரதிநிதித்துவம் ைற்றும் சர்வநதச அளவில் ஒப் ிடக்கூடிய தரவுகளின் நதமவமய 

நிவர்த்தி பசய்கிறது. குழந்மத  ருவ நைம் ாட்டு காட்டி 2030 என் து தனிப் ட்ட 

நைம் ாட்டுக் களங்கள் அல்லது தனிப் ட்ட குழந்மதகமளப்  ற்றிய 

அறிக்மகயிடல் தரமவ உருவாக்குவமத நநாக்கைாகக் பகாண்டிருக்கவில்மல. 

ைாறாக, ஆநராக்கியம், கற்றல் ைற்றும் உளவியல் சமூக நல்வாழ்வு ஆகியவற்றுக்கு 

இமடநயயான வளர்ச்சி ஒன்நறாபடான்று இமைக்கப் ட்ட ஒரு சுருக்க 

ைதிப்ப ண்மை அடிப் மடயாகக் பகாண்ட ஒரு ைக்கள்பதாமக நிமல 

குறிகாட்டிமய உருவாக்குவதாகும். தற்ந ாது ஆரம்  குழந்மத  ருவ நைம் ாட்டு 

காட்டி  ல பைாழிகளில் கிமடக்கிறது, ஆனால் இலங்மகயின் நதசிய 

பைாழிகளான சிங்களம் ைற்றும் தைிழில் இல்மல. ஐக்கிய நாடுகளின் குழந்மதகள் 

நிதியஆதரவுடன் குடும்  சுகாதார  ைியகம்ஆரம்  குழந்மத  ருவ நைம் ாட்டு 

காட்டி 2030ஐ உள்ளூர் பைாழிகளில் பைாழிப யர்த்து தனிப் யனாக்கும்  ைியில் 

ஈடு ட்டுள்ளது. 
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 அநத நநரத்தில் 2030 ஆம் ஆண்டிற்கான நிமலயான அ ிவிருத்தி இலக்குகள் 

நிகழ்ச்சி நிரலில்  குறிகாட்டி 4.2.1 க்கு இலக்மக நிர்ையிப் தற்கு, இலங்மக 

குழந்மதகளின் வளர்ச்சி நிமல குறித்த எந்த அடிப் மட தரவுகளும் எங்களிடம் 

இல்மல. தற்ந ாது அந்தத் தரவு எந்த வழக்கைான கைக்பகடுப்புகளிலும் அல்லது 

ைக்கள்பதாமக ைற்றும் சுகாதார ஆய்வுகளிலும் நசகாிக்கப் டவில்மல. எனநவ, 

அவசரத் நதமவமய நிவர்த்தி பசய்ய, பநறிமுமற ஒப்புதல் ைற்றும் முன்நனாடி 

ஆய்மவத் பதாடர்ந்து, நாட்டின் தற்ந ாமதய நிமலமயக் கண்டறிய அடிப் மடக் 

கைக்பகடுப்பு நடத்தப் ட்டது 

 

 

 

 

 

 ாடசாமல சுகாதார நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

2021-2022 இல் காலண்டு வமரயிலான சாதமனகள்/சிறப்பு நிகழ்வுகள் 

 வாழ்க்மகத் திறன்களில் இையவழிக் கற்றல் (eLearning) பதாகுதி உருவாக்கம் 

2022 ஆம் ஆண்டு ைார்ச் ைாதம் குடும்  சுகாதார  ைியகதினால் 

 லவளவாளர்கமளக் பகாண்டு ஒருஎல்மலக்குட் ட்ட திட்டத்மத  

உருவாக்க யிற்சி நடத்தப் ட்டது 

 

 

 

 

 

 சுகாதார நைம் ாட்டு  ள்ளிகளில் இையவழிக் கற்றல் (eLearning) பதாகுதி 

உருவாக்கம் 
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 குடும்  சுகாதார  ைியகதினால்  நிகழ்ச்சி நிரல் வமரயமறஉருவாக்க  ல 

வளவாளர்களுடன் 2022  ிப்ரவாியில், ஜூம் பதாழில்நுட் ம் மூலம் ஒரு 

ஆநலாசமனப்  ட்டமற நடத்தப் ட்டது 

 

 

. 

 

 

  யிற்சி மகநயடுகமள அச்சிடுதல் 

 ின்வரும்  யிற்சி மகநயடுகள் ைற்றும் புத்தகங்கள் ஐந்தாண்டு திருத்தங்களுடன் 

டிசம் ர் 2021 இல் அச்சிடப் ட்டன 

 உளவியல்  யிற்சி மகநயடு 

 உடல்  ருைன் தடுப்புக்கான மகநயடு 

 பகாடுமைப் டுத்துதல் தடுப்பு சுவபராட்டி 

 இரும்பு துண்டுப் ிரசுரம் 

  ள்ளி சுகாதார வழிகாட்டி 

 வளர்ச்சி விளக்கப் டங்கள் 

 உயர் அளவீட்டு 

விளக்கப் டங்கள் 

 

  ள்ளிகள், நதசிய நதர்வுகள் ைற்றும் விமளயாட்டு நிகழ்வுகமள நடத்துவதற்கான 

நிமலயான இயக்க முமறப ாருட்கமள உருவாக்குதல். 

 ின்வரும் வழிகாட்டுதல்கள் உருவாக்கப் ட்டு கல்வி அமைச்சு ைற்றும்  ாீட்மசகள் 

திமைக்களத்திற்கு விநிநயாகிக்கப் ட்டன. 

 2019,2020 ைற்றும் 2021 ஆண்டுகளுக்கான க.ப ா.த உயர்தர, க.ப ா.த சா/த 

ைற்றும் தரம்  5 புலமைப் ாிசில்  ாீட்மசகமள நடத்துவதற்கான 

வழிகாட்டுதல்கள் 

  ள்ளி ைீண்டும் திறக்கும் வழிகாட்டுதல்கள் 
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  ள்ளிகளிலும் ப ாிய ந ாட்டிகளிலும் விமளயாட்டுப் ந ாட்டிகமள 

நடத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள். 

 ைண்டல, ைாகாை ைற்றும் நதசிய அளவிலான பதாடர் ற்ற ைற்றும் பதாடர்பு 

விமளயாட்டு நிகழ்வுகமள நடத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள். 

 ஆசிாியர்  யிற்சி அைர்வுகளுக்கான வழிகாட்டுதல்கள். 

 

 நகாவிட்-19 பதாற்றுள்ள  ைற்றும் சந்நதகத்திற்குாிய ைாைவர்கமள, தனித் நதர்வு 

மையங்களிலும், சிறப்பு நகாவிட்-19 ைருத்துவைமனகளிலும் ஒருங்கிமைத்தல் 

  ாடசாமல ைருத்துவப்  ாிநசாதமனகள் (SMI) 

 ள்ளி சுகாதாரத் திட்டத்தின் (SHP) இலக்குக் குழு அரசு ைற்றும் தனியார் 

 ள்ளிகளில்  டிக்கும் குழந்மதகள் ைற்றும் இளம்  ருவத்தினர். 10155 

 ாடசாமலகளில் 4.1 ைில்லியன் ைாைவர்கள்  ாடசாமல சுகாதார நசமவகள் 

நதமவப் டுகின்றனர். 

 ள்ளி சுகாதாரம் என் து சுகாதாரம் ைற்றும் கல்வி அமைச்சகங்கள் இரண்டிற்கும் 

ப ாதுவான ப ாறுப் ாகும். குடும்  சுகாதார  ைியகம் இலங்மகயில்  ள்ளி 

சுகாதாரத் திட்டத்தின் மையப் புள்ளியாகும் 

 ள்ளி சுகாதாரத் திட்டத்தின் முக்கிய நசமவகள்  ள்ளி ைருத்துவ  ாிநசாதமன, 

ஊட்டச்சத்து ைற்றும்  ிற குமற ாடுகமளக் கண்டறிதல்,  ாிந்துமர, கல்வித் 

திட்டங்கள் ைற்றும் தடுப்பூசி. ைற்ற நசமவகள்  ாதுகாப்பு ைற்றும் கல்வி 

 ைியாளர்கள்  யிற்சி, கல்வி ப ாருள் நைம் ாடு, கண்காைிப்பு ைற்றும் ைதிப்பீடு. 

சுகாதார மவத்திய அதிகாாி  (MOH) ைற்றும் ப ாது சுகாதார ஆய்வாளர் (PHI) 

ஆகிநயார் தாய் ைற்றும் குழந்மத சுகாதார மவத்திய  அதிகாாி (MOMCH) ைற்றும் 

ஆநலாசகர் சமூக ைருத்துவர் (CCP) நைற் ார்மவயின் கீழ் முக்கிய ப ாறுப்பு 

வாய்ந்த அதிகாாிகளாக உள்ளனர். 

 

 2018-2022 இல் பசய்யப் ட்ட  யிற்சித் திட்டங்கள் 

               2020-2021ல் நகாவிட் 19 பதாற்றுநநாய் ைற்றும் 2022 இல் நிதி கிமடக்காத 

காரைத்தால் வழக்கைான  யிற்சித் திட்டங்கள் நிறுத்தப் ட்டன. 2022 இல் 

இமைய அடிப் மடயிலான குழந்மத வளர்ப்பு கற்றல் நைலாண்மை அமைப்பு 

( E  LMS) மூலம் இரண்டு யிற்சியாளர்  யிற்சிகள் பசய்யப் ட்டன. அமனத்து 11 

சந்திப்புகளும் 2022 இல் ஜூம் இமைய கூட்டம் மூலம் நடத்தப் ட்டன. 
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அட்டவமை 9 

 நவமல  2018 2019 2020 2021 2022 

1  வாழ்க்மகத் திறன்களில்  யிற்சியாளர் 

 யிற்சிகள்  
17 12 3 0 2 

2  சுகாதார நைம் ாட்டு  ள்ளிகள் 

இல் யிற்சியாளர்  யிற்சிகள்  
     

3  ாடசாமல ைருத்துவப்  ாிநசாதமனகள் 

இல் யிற்சியாளர்  யிற்சிகள்  

1 0 0 0 0 

4   யிற்சியாளர்  யிற்சிகள்  4 8 7  2 via LMS 

5 ஜூம்இமைய ககூட்டங்கள்     11 

6 கள விஜயங்கள் 3 5 3 1 0 

7 ைற்ற கூட்டங்கள் 6 7 1 5 6 

 

அச்சிடுதல் 2018-2022 

 நிதி ஒதுக்கீடுகள் கிமடக்காத காரைத்தால் 2022 இல் அச்சிடப் டவில்மல. 

அட்டவமை 10 

 புத்தகம்/துண்டறிக்மக 2018 2019 2020 2021 2022 

1 உளவியல்  யிற்சி 

மகநயடு 

 S 3000 
E 700 

0 0 0 

2 உடல்  ருைன் 

தடுப்புக்கான மகநயடு 
S 7000 S 7000 

E 500 
T 3000 0 0 

3 பகாடுமைப் டுத்துதல் 

தடுப்பு சுவபராட்டி 
S 15,000 0 0 0 0 

4 இரும்பு சத்துமகநயடு S 3,100,000 S 
3,100,000 

S 
3,100,000 

0 0 

5  ள்ளி சுகாதார 

வழிகாட்டி 

S 3000 T 700 0 0 0 

6  வளர்ச்சி 

விளக்கப் டங்கள் 
0 20,000 0 0 0 

7 உயர அளவீட்டு 

விளக்கப் டங்கள் 
0 1,0000 0 0 0 

 

 இமைய வளர்ச்சிகள்- 

 

         உடல் கூட்டங்கமள நடத்துவதில் உள்ள இயலாமை, இமைய அடிப் மடயிலான 

 யிற்சித் திட்டங்கமள உருவாக்குவதற்கான எங்கள்  ார்மவமய இயக்குகிறது. 4 

ைில்லியன் ரூ ா பசலவில் ,இமையதளம் ைற்றும் குழந்மத வளர்ப்பு கற்றல் 

நைலாண்மை அமைப்பு (Parenting LMS )  ள்ளி சுகாதாரப்  ிாிவின் ைருத்துவர்கள் 

ைற்றும்  ைியாளர்களால் உருவாக்கப் ட்டது. 
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அட்டவமை 11 

 தமலப்பு 2018 2019 2020 2021 2022 

1  ள்ளி சுகாதார இமையதளம் 0 0 0 1 0 

2 ப ற்நறாருக்குாிய குழந்மத வளர்ப்பு 

கற்றல் நைலாண்மை அமைப்பு  

0 0 0 1 0 

3  ள்ளிக் குழந்மதகளின் உளவியல் சமூக 

நலன் 
0 0 0 1 0 

4  ள்ளி ஆசிாியர்களுக்கான சுகாதார 

நைம் ாட்டு  ள்ளி 
0 0 0 0 1 

5  ள்ளி ஆசிாியர்களுக்கான வாழ்க்மகத் 

திறன்கள் 

0 0 0 0 1 

 

2022-2023 இல் திட்டைிடப் ட்ட சிறப்பு நைம் ாட்டு நடவடிக்மககள் 

  ள்ளி ஆசிாியர்களுக்கு "சுகாதாரத்மத நைம் டுத்தும்  ள்ளி" என்ற கருத்மத 

கற் ிக்க  இையவழிக் கற்றல் பதாகுதி உருவாக்கம் 

  ள்ளி ஆசிாியர்களுக்கு "வாழ்க்மக திறன்கள்" என்ற கருத்மத கற் ிக்க 

இையவழிக் கற்றல் உருவாக்கம் 

இரண்டு இையவழிக் கற்றல் பதாகுதிகளுக்கும் சுகாதார நசமவகள்  ைிப் ாளர் 

நாயகம்ஒப்புதல் ஆல் எழுதப் ட்டு அங்கீகாிக்கப் ட்ட குறிப்புகளின் 

விதிமுமறகள். ைற்றும் விவரக்குறிப்புகள் உருவாக்கப் டுகின்றன. இந்த நிதி உலக 

வங்கி/ஆரம்  சுகாதார அமைப்பு வலுப் டுத்தும் திட்டத்தில் ஊடாக தரப் டுகிறது. 

 தைிழ் ைீடியத்தில் "ப ற்நறார் புத்தகம்" அச்சிடுதல் இதற்கான நிதி நிதி 

வழங்கப் டுகிறது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ஆநராக்கியத்மத நைம் டுத்தும்  ள்ளிக்கான உலக சுகாதார 

அமைப்புதரநிமலகமள ஏற்றுக்பகாள்வது - உலக சுகாதார அமைப்புஇலிருந்து 

நிதி ப றப் ட்டது. பூர்வாங்க ஆவைங்கள் பசய்யப் ட்டுசுகாதார நசமவகள் 

 ைிப் ாளர் நாயகம்ஒப்புதல் எடுக்கப் ட்டது. 
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கண்காைிப்பு ைற்றும் ைதிப்பீடு 
 

2021-2022 இல் காலண்டு வமரயிலான சாதமனகள்/சிறப்பு நிகழ்வுகள் 

2021 

 ைத்திய ைற்றும் புற ஆநலாசகர் சமூக ைருத்துவர்களுக்கிமடநயயான உமரயாடல், 

சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள சிக்கல்கமள அமடயாளம் காைவும் ைற்றும் 

இனப்ப ருக்கம், ைகப்ந று , புதிதாகப்  ிறந்த குழந்மத, இளம்  ருவத்தினர் 

ைற்றும் இமளஞர்களின் ஆநராக்கியம்சைீ த்திய புதுப் ிப்புகமள வழங்கவும் ஒரு 

நாள்   யிற்சி  நடத்தப் ட்டது. 

 

 தாய் ைற்றும் குழந்மத சுகாதார மவத்திய  அதிகாாி இரண்டு நாள்  யிற்சி 

 ட்டமற  

2021 ஏப்ரலில் அமனத்து தாய் ைற்றும் குழந்மத சுகாதார மவத்திய  அதிகாாி 

 ங்நகற்புடன்  யிற்சி  ட்டமற அவர்களின் பசயல் ாடுகமள ைதிப் ாய்வு 

பசய்வதற்கான உடல் ாீதியாக இரண்டு நாள்  யிற்சி  ட்டமற நடத்தப் ட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ிராந்திய நைற் ார்மவ ப ாது தாதிய உத்திநயாகத்தர் ( யிற்சி  ட்டமற - 

ைாவட்ட அளவிலான கண்காைிப்பு நடவடிக்மககமள நைலும் வலுப் டுத்த, 

நவம் ர் 2021 இல் ஒரு நாள் நிகழ்நிமல நிகழ்ச்சி நடத்தப் ட்டது. 

 

 கைக்பகடுப் புள்ளியியலஅலுவலகங்கள்/திட்டைிடல்ைற்றும்நிரலாக்கஅதிகாாி/வ

ளர்ச்சிஉதவியாளர் களுக்கான  யிற்சி - அக்நடா ர் 2021 இல் நமடப ற்ற 

ைாவட்ட அளவிலான தரவுகமளக் மகயாளும் அமனத்து ைாவட்ட திட்டைிடல் 

ைற்றும் நிரலாக்க அதிகாாி/வளர்ச்சி உதவியாளர் க்களுக்கான ஒரு நாள் பைய்நிகர் 

ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தப் ட்டது. 
 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2022 

135 
 

 நதசிய தாய் ைற்றும் குழந்மத சுகாதாரைதிப்புமரகள் பகாழும்பு ைாநகர 

சம ,ைற்றும் நதசிய சுகாதார அறிவியல் நிறுவனம்உட் ட அமனத்து 28 

ைாவட்டங்களும் நமடமுமறயில் நடத்தப் ட்டு, அமடயாளம் காைப் ட்ட 

 ிரச்சிமனகளின் அடிப் மடயில் ஒரு அறிக்மக தயாாிக்கப் ட்டு நதமவயான 

நடவடிக்மககளுக்காக சுகாதார பசயலாளாிடம் ஒப் மடக்கப் ட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 குடும்  சுகாதார  ைியகம் கற்றல் நைலாண்மை அமைப்பு ஒரு இலவச ைற்றும் 

திறந்த 

மூலதளத்தின்அடிப் மடயில்உருவாக்கப் ட்டதுைற்றுைபூஜ்ஜியபசலவில்கண்கா

ைிப்புைற்றும் ைதிப்பீடஊழியர்களால் உள்விவகார நைம் ாட்டிற்காக 

பதாடங்கப் ட்டது. 

  

 

 

 

 

 நிகழ்நிமல  பதாடர் ைருத்துவக் கல்வி(online CME) ாடபநறி இமைய வழி 

இமைப்பு  (E-bridge)வழியாக அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது ைற்றும் 60 தாய் ைற்றும் 

குழந்மத சுகாதார மவத்திய  அதிகாாிகள் 13 பதாடர் ைருத்துவக் கல்வி 

புள்ளிகளுடன் அங்கீகாரம் ப ற்ற நிகழ்நிமல சான்றிதழ்  டிப்ம  முடித்தன 
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 . கர்ப் ம் ைற்றும் விமளவுகளில் நகாவிட் -19 இன் தாக்கத்மதக் காை அமனத்து 

நகாவிட் -19 பதாற்றுள்ள கர்ப் ிைிப் ப ண்கமளயும் கண்காைிக்க ைாவட்ட 

சுகாதார தகவல் பைன்ப ாருள் 2 டிராக்கர் அடிப் மடயிலான டிராக்கர் திட்டம் 

உருவாக்கப் ட்டு பசயல் டுத்தப் ட்டது. தரவுகள் அவ்வப்ந ாது  குப் ாய்வு 
பசய்யப் ட்டு இமடக்கால அறிக்மககளாகப்  ரப் ப் ட்டன 

 

 

 

 

 

 

 ஜூமல 2021 முதல் கர்ப் ிைிப் ப ண்களுக்கு தடுப்பூசி ந ாடுவமதக் 

கண்காைிக்க தடுப்பூசி டிராக்கர் திட்டம் உருவாக்கப் ட்டு 

அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது 

 தகவல் அமைப்புகமள நைம் டுத்தவும் ைதிப் ாய்வு பசய்யவும்  ன்னிரண்டு 

பசயற்குழு கூட்டங்கள் (ைாதாந்திர) நடத்தப் ட்டன. 

 ப ாது சுகாதார தாதிய உத்திநயாகத்தர் ைற்றும்நைற் ார்மவ ப ாது சுகாதார 

ைருத்துவ ைாதுகளுக்கான ஒன் து புதுப் ிப்பு ைின்னணு இனப்ப ருக்க சுகாதார 

நைலாண்மை தகவல் அமைப்பு யிற்சிகள் அமனத்து 9 ைாகாைங்கமளயும் 

உள்ளடக்கிய ஆன்மலன்  யிற்சிகளாக நடத்தப் ட்டன. 

 தனியார்துமறைகப்ந று, ிறந்தகுழந்மதசுகாதார ைருத்துவைமனயின் தரவுகமள 

ைின்னணு இனப்ப ருக்க சுகாதார நைலாண்மை தகவல் அமைப்பு2மூலம் 

மகப் ற்றுவது,  ிரசவங்கள் நடக்கும் ைாகாைத்தில் உள்ள முக்கிய தனியார் 

துமற ைருத்துவைமனகளுக்கு  யிற்சி அளித்த  ிறகு ைத்திய ைாகாைத்திற்கு 

விாிவு டுத்தப் ட்டது. நைல் ைாகாைத்தில் உள்ள தனியார் 

ைருத்துவைமனகளுக்கு நைலதிகைாக கண்டியில் உள்ள அமனத்து தனியார்  

ைருத்துவைமனகளும் 2021 முதல் நதசிய தரவுத்தளத்திற்கு தகவல்கமள 

வழங்குகின்றன. 

 

 

2022 

 புதிதாக ஆட்நசர்ப்பு பசய்யப் ட்ட ப ாது சுகாதார தாதிய உத்திநயாகத்தர் 

ைற்றும் நைற் ார்மவ ப ாது சுகாதார ைருத்துவ ைாதுகளுக்கான க்காக சிங்களம் 

ைற்றும் தைிழ் ஊடகங்களில் ஐந்து ைின்னணு இனப்ப ருக்க சுகாதார 

நைலாண்மை தகவல் அமைப்பு புத்தாக்கப்  யிற்சிகள் நடத்தப் ட்டன. 
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 ைின்னணு இனப்ப ருக்க சுகாதார நைலாண்மை தகவல் அமைப்பு திட்டத்தில் 

புதிதாக நியைிக்கப் ட்டதாயைற்றுைகுழந்மதசுகாதாரமவத்திய  

அதிகாாிகளுக்கான நநாக்குநிமல ைார்ச் 2022 இல் ஏற் ாடு பசய்யப் ட்டு 

நடத்தப் ட்டது 

 பகாழும் ில் நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட சில தனியார் ைருத்துவைமனகளுக்கு 

ைின்னணு 

இனப்ப ருக்கசுகாதாரநைலாண்மைதகவல்அமைப்புபுத்துைர்ச்சி யிற்சிஅறிமுக

ப் டுத்தப் ட்டது 

 ஏழு பசயற்குழு கூட்டங்கள் நடத்தப் ட்டன 

 இனப்ப ருக்க சுகாதார நைலாண்மை தகவல் அமைப்பு ைீள்திருத்தம் ஒவ்பவாரு 

திட்டப்  குதியிலும் உள்ள நதமவமயக் கண்டறிய  ல ஆநலாசமனக் 

கூட்டங்களுடன் பதாடங்கப் ட்டது. 

 நைற் ார்மவக் கருவிகளின் ைறு ாிசீலமன ைற்றும் உலக சுகாதார 

அமைப்புஆதரவுடன் பதாடங்கப் ட்ட  யிற்சி பதாகுதியின் நைம் ாடு. நதமவ 

 குப் ாய்வு  யிலரங்குகள் நடத்தப் ட்டது.ைற்றும்குழுவிவாதங்கள் பசப்டம் ர் 

ைாதம் திட்டைிடப் ட்டுள்ளது. 

 ஆகஸ்ட் 2022 இறுதிக்குள், 28 இல் 23 நதசியதாய் ைற்றும் குழந்மத சுகாதார 

ைதிப்புமரகள் பைய்நிகராகவும் உடல் ாீதியாகவும் முடிக்கப் ட்டுள்ளன 
 

பசயல்திறன் குறிகாட்டி 

அட்டவமை 11 

குறிகாட்டி. 2017 2018 2019 2020 2021* 

கர்ப் ிைி தாய்ைார் இறப்பு விகிதம். 39.3 32.0 28.8 30.2  

புதிதாகப்  ிறந்த குழந்மதகளின் இறப்பு விகிதம். 6.2 6.5 7 6.4 6.5 

குழந்மதகள் இறப்பு விகிதம். 8.7 9.1 10.1 8.4 9 

8 வாரங்களுக்கு முன்  திவு பசய்யப் ட்ட கர்ப் ிைித் 

தாய்ைார்களின் சதவீதம். 

79.4 79.8 80.6 80.9 81.8 

மவத்தியசாமல  ிரசவங்களின்   சதவீதம்.   99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 

 திவு பசய்யப் ட்ட இளவயது கர்ப் ிைி தாய்ைார்களின் 

சதவீதம். 

4.6 4.4 4.4 4.1 3.9 

எமட குமறந்த இளம் குழந்மதகளின் சதவீதம் (1-2 

ஆண்டுகள்). 

12.8 12.4 12.4 11.9 11.4 

எமட குமறந்த முன் ள்ளி குழந்மதகளின் சதவீதம் (2-5 

ஆண்டுகள்). 

20.5 19.7 19.7 19 18.6 

 பூரைப் டுத்தப் ட்ட  ாடசாமல ைருத்துவ 

 ாிநசாதமனயின் சதவீதம் (SMI). 

87.8 98.3 96.9 55 56.5 

நவீன குடும் க் கட்டுப் ாடு முமறகமளப்  யன் டுத்தும் 

தகுதியுள்ள தம் திகளின் சதவீதம். 

57.3 57.9 58 58.5 57.7 

குடும் க் கட்டுப் ாடு நதமவப் டும் ஆனால் 

 யன் டுத்தாத தகுதியுள்ள தம் திகளின் சதவீதம். 

6.3 6 5.9 5.9 5.6 
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      * தற்காலிகைானது 

2021 -2022இல் திட்டைிடப் ட்ட சிறப்பு அ ிவிருத்தி நடவடிக்மககள் 

 நைற் ார்மவ கருவிகள் களின் ைீட் ார்மவ ைற்றும் முன்நனாட்டம் 

 பதன் ைாகாைத்தில் ைின்னணு இனப்ப ருக்க சுகாதார நைலாண்மை தகவல் 

அமைப்பு  (eRHMIS2) ஐ அளவிடுதல் 
 

ஆய்வுகள் 

2021-2022 இல் காலாண்டு வமரயிலான சாதமனகள்/சிறப்பு நிகழ்வுகள் 
 

ப ாதுசுகாதாரைருத்துவைாது ைியாளர்நதமவகளின் ைிச்சுமைகுறிகாட்டிகள்(WIS

N), இலங்மக 2021 இட்கான ைாவட்ட ப ாது  சுகாதார ைருத்துவ  ைாது ஆளைி 

நதமவ என் ன 

நைற்பகாள்ளப் ட்டதுைற்றும்அறிக்மககுடும் சுகாதார ைியகஇமையத்தளத்தில் 

பவளியிடப் ட்டது. 

5வயதிற்குட் ட்டஊட்டச்சத்துநிமல குறித்த நதசிய கைக்பகடுப்பு - நகாவிட்-19 

ைாவட்டங்களில் 

20212022இல்நிமறவமடந்தது.கண்டு ிடிப்புகளின்அடிப் மடயில்அறிக்மககள்தயாாி

க்கப் ட்டன.  

தற்ந ாமதய ப ாருளாதார வீழ்ச்சியில் சுகாதார அமைப்பு இலங்மகயில் 

அத்தியாவசிய ைற்றும் அவசரகால  ாலியல்,இனப்ப ருக்கம், ைகப்ந று , புதிதாகப் 

 ிறந்த குழந்மத, இளம்  ருவத்தினர் ைற்றும் இமளஞர்களின் ஆநராக்கியம் 

(SRMNCAH)நசமவகமள  ராைாிக்க நவண்டும் - விமரவான ைதிப்பீடு 2022 

பதாடங்கப் ட்டு தரவு நசகாிப்பு நமடப ற்று வருகிறது. 
 

2022 -2023 இல் திட்டைிடப் ட்ட விநசட அ ிவிருத்தி நடவடிக்மககள் 
 

 5வயதிற்குட் ட்ட ஊட்டச்சத்து நிமல - நகாவிட்-19 பதாற்றுநநாய்க்குப்  ிறகு 

ைீதமுள்ள 23 ைாவட்டங்களில் நதசிய கைக்பகடுப்பு திட்டைிடப் ட்டு 2022க்குள் 

முடிக்கப் டும். 

 தற்ந ாமதய ப ாருளாதார வீழ்ச்சியில் இலங்மகயில் அத்தியாவசிய ைற்றும் 

அவசரகால  ாலியல், இனப்ப ருக்கம், ைகப்ந று,புதிதாகப்  ிறந்த குழந்மத, 

இளம்  ருவத்தினர் ைற்றும் இமளஞர்களின் ஆநராக்கியம் (SRMNCAH) 

நசமவகமள சுகாதார அமைப்பு  ராைாிக்க நவண்டும் - ஒரு விமரவான ைதிப்பீடு 

2022 பதாடங்கப் ட்டு,  அமனத்து ஆதார மவத்தியசாமலகள் ,  ைற்றும் 

ஒவ்பவாரு ைாவட்டத்திலும் நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ிரநதச ைருத்துவைமனகளில் 

உட் ட  அமனத்து ைருத்துவைமன ைட்டம்நைற்பகாள்ளப் டும். தடுப்பு சுகாதார 

நசமவகளில் இருந்து தகவல்கமளப் ப றுவதற்காக ஒவ்பவாரு ைாவட்டத்திலும் 
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நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட சுகாதார மவத்திய அதிகாாி  ிாிவிலும்இந்த விமரவான 

ைதிப்பீடு நைற்பகாள்ளப் டும். 

இத்தரவுகள் சுகாதார அமைச்சு ைற்றும் நன்பகாமடயாளர்களால் அளிக்கப் டும் நிதி 

திட்டங்களுக்கு  யனுள்ளதாக இருக்கும். 

 

திட்டைிடல் ைற்றும் அ ிவிருத்தி. 
 

குடும்  சுகாதார  ைியகத்தில் இனப்ப ருக்கம், ைகப்ந று, புதிதாகப்  ிறந்த 

குழந்மத, இளம்  ருவத்தினர் ைற்றும் இமளஞர்களின் ஆநராக்கியம்இன் திட்டைிடல் 

ைற்றும்      நைம் ாட்டுநடவடிக்மககளுக்கு இந்த அலகு ப ாறுப் ாகும்.  ைியின் 

நநாக்கம் ப ாதுவாக இனப்ப ருக்கம், ைகப்ந று, புதிதாகப்  ிறந்த குழந்மத, இளம் 

 ருவத்தினர் ைற்றும் இமளஞர்களின் ஆநராக்கியம் திட்டத்திற்கான பகாள்மக, 

ஆநலாசமன, மூநலா ாய திட்டைிடல், நதசிய ைற்றும் புற எல்மல சார்ந்த ைட்டத்தில் 

பசயல் டுத்தல், திட்டைிடல் , ஒருங்கிமைப்பு, ைனித வளங்கள, திறன் நைம் ாட்டு 

நடவடிக்மககள் ைற்றும் ஒருங்கிமைப்பு, ந ாிடர் தயார்நிமல,அவசரகால 

நிமலமைகளில் இனப்ப ருக்க ஆநராக்கியம்,குழந்மதகளின் ஆநராக்கியம் 

பதாடர் ான நடவடிக்மககள். ைற்றும் ப ாது நிர்வாகத்தில் உதவி என் னவாகும். 
 

2021-2022 இல் Q 2 வமர நைற்பகாள்ளப் ட்ட பசயல் ாடுகள்.   

பதாற்றுநநாயிலிருந்து ஏற் ட்ட  ின்னமடமவத் பதாடர்ந்து நசமவகள் ைற்றும் 

தமலயீட்டுக்கான ஆற்றபலல்மலயிமன ைீட்டுக்பகாள்வதற்கு ைாவட்ட ைட்டத்தில் 

தாய் ைற்றும் சிசு ஆநராக்யத்திக்கான இரண்டு சிறிய அளவிலான திட்டைிடல் 

 ட்டமறகள் நடத்தப் ட்டன. அவசரகால நிமலமைகளின் ந ாதான இனப்ப ருக்க 

சுகாதாரம் சம் ந்தைான தயார்நிமலகமள வலுப் டுத்துவது பதாடர் ான இமைய 

வழி ஆநலாசமை கூட்டங்கமள நாடாத்துவதன் மூலைாக,19நகாவிட் பதாற்றுநநாய் 

சூழ்நிமலயின் ந ாது, இலங்மகயில் இனப்ப ருக்கம், தாய்வழி, புதிதாகப்  ிறந்த 

குழந்மத ைற்றும் இளம் ருவ ஆநராக்கியம்.அமைப் ினால் ந ாிடர் தயார்நிமல 

ைற்றும் எதிர்பகாள்ளல் குறித்த  யிற்சி நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப் ட்டது. வருடாந்திர 

பசயல்திட்டங்கள், முன்நனற்ற அறிக்மககள், வரவு பசலவு திட்ட விவாதங்கள், ைத்திய 

வங்கி அறிக்மககள்  ற்றிய ஆய்வுக் கூட்டங்கள் 2021 ைற்றும் 2022 முழுவதும் 

பதாடர்ந்து நடாத்தப் ட்டன. 

   ந ாிடர் எதிர்பகாள்ளமல ஆவைப் டுத்துதல் ைற்றும் பதாடர்பு டுத்துதல் மூலைாக 

பதாற்றுநநாய்களின் ந ாது இனப்ப ருக்கம், ைகப்ந று, புதிதாகப்  ிறந்த குழந்மத, 

இளம்  ருவத்தினர் ைற்றும் 

இமளஞர்களின்ஆநராக்கியம்பதாழிற் ாடு ராைாிக்கப் ட்டது. இந்த அலகு  ல்நவறு 

உலகளாவிய ைற்றும் உள்ளூர் தளங்களில்  ங்நகற் மத ஒருங்கிமைத்தது. 
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 2021-2022 இல் Q 2 வமரயிலான பசயல்பவற்றிகள் /சிறப்பு நிகழ்வுகள். 

 ைகப்ந றுக்குமுந்மதய,  ிரசவகால  ராைாிப்பு, தாய் ைற்றும்  ிறந்த குழந்மத 

 ராைாிப்பு,  ிறப்பு குமற ாடு தடுப்பு முமறகள் 

ைற்றும்முகாமைத்துவம் ற்றிய ாிந்துமரகமள நமடமுமறப் டுத்துவது குறித்த 

நதசிய ைற்றும் உ -நதசிய அளவிலான உலக சுகாதார அமைப் ின் நாடு தழுவிய 

ஆய்வு. 

 ைத்திய நிமல திட்ட நைலாளர்களுக்கான பகாள்மக உமரயாடமல 

உருவாக்குவதற்கான  யிற்சித் திட்டம் -உலக சுகாதார அமைப் ின்  யிற்சித் 

திட்டத்மதத்பதாடர்ந்த ைாதிாித் திட்டம். 

  யிற்சி ட்டமறகள்-ப ாது சுகாதார ஊழியர்களின் உ கரைங்கள் ைற்றும் 

நதமவகளுக்கான ைமுகாமைத்துவம் ற்றிய யிற்சி ட்டமறகள்,நிர்வாகஇயக்கு

னர்கள்,நதாட்டைற்றும் நகர்ப்புற சுகாதார அமைப்புகளின்  ஒத்துமழப்புடன் 

இலங்மகயில் உள்ள அமனத்து ப ாது சுகாதார ஊழியர்களுக்கும் சிங்களம் 

ைற்றும் தைிழ் ஆகிய இரண்டு  பைாழிகளிலும் நாடாத்தப் ட்டது. 

 நவமலத்திட்ட சவால்கமள முன்னறிவிப் தன் மூலைாக இனப்ப ருக்கம், 

ைகப்ந று, புதிதாகப்  ிறந்த குழந்மத, இளம்  ருவத்தினர் ைற்றும் 

இமளஞர்களின் ஆநராக்கியம் இன் ைத்திய ைற்றும் புற  ிரநதசங்களுக்கான 

நசமவ வழங்கலுக்கான தற்பசயல் திட்டங்கள் இந்த அலகினால் 

தயாாிக்கப் ட்டது. இலங்மகயில் நகாவிட்-19 ைற்றும் ப ாருளாதார 

வீழ்ச்சியினால் ஏற் ட்ட ந ாிடர் சூழ்நிமலகமள எதிர்பகாள்வதற்கான  ல 

இமடக்கால வழிமுமறகள் தயாாிக்கப் ட்டு  ரவலாக்கப் ட்டது. 

 

4.2.3 சுகாதார நைம் ாட்டுப்  ைியகம் 

 

அறிமுகம் 

சுகாதாரக் கல்வி, சுகாதார நைம் ாடு ைற்றும் சுகாதாரத் தகவலிற்கான  ிரச்சாரம் 

என் வற்றிற்கான நகந்திர நிமலயைாக சுகாதாரக் கல்விப்  ைியகம் விளங்குகின்றது  

சுகாதார நைம் ாடு ைற்றும்  ிரச்சாரதிட்டைானது, அதன் ஆநலாசமன, நடத்மதைாற்ற 

பதாடர் ாடல், சமூக அதிகாரம் இமைந்த கூட்டாண்மை முமறயால், சிறந்த சுகாதார 

குறிகாட்டிகள் ைற்றும் நிமலயான அ ிவிருத்தி இலக்குகமள (SDG) அமடய 

உதவுகிறது. சுகாதார நைம் ாட்டு  ைியகம்  ிற நதசிய அளவிலான திட்டங்களின் 

ஆதரவுடன் இமைந்து பசயல் டுவதால், திட்டத்தின் தாக்கங்களும் விமளவுகளும் 

ைற்ற திட்டங்களில்  ிரதி லிக்கின்றன. 
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பதாமல நநாக்கு 

ஒருவருக்பகாருவர் ைற்றும் இயற்மகயுடன் ைகிழ்ச்சியாகவும் இைக்கைாகவும் வாழும் 

அதிகாரம் ப ற்ற ஆநராக்கியைான நதசம். 

 ைிக்கூற் று 

சுகாதார நைம் ாட்டிற்கான சிறந்த மையைாக, தனிந ர்கள், சமூகங்கள் ைற்றும் 

சுற்றுச்சூழமலப்  ாதிக்கும் ஆநராக்கியத்மத நிர்ையிப் வர்கமள நிவர்த்தி 

பசய்வதற்கு, அவர்களின் உடல்நலம் ைற்றும் நல்வாழ்மவ உாிமையாக்குவதற்கு 

ைக்களுக்கு அதிகாரைளித்தல். 

 

திட்டத்தின்  லம்  

பதாழில்நுட்  வழிகாட்டுதல்களின் டி ஊட்டச்சத்து, பதாற்றாநநாய்(NCD)தடுப்பு, 

இனப்ப ருக்க ஆநராக்கியம், இடர் பதாடர்பு ைற்றும் சுகாதார நைம் ாட்டின்  ிற 

 குதிகள்  ற்றிய தகவல் பதாடர்பு உத்திகமள உருவாக்குதல்  ைற்றும்   ல்நவறு 

துமறகளால் அமடயப் ட நவண்டிய ப ாதுவான நநாக்கங்கள், சுகாதார 

நைம் ாட்டில் ஒருங்கிமைந்த  ல்துமற அணுகுமுமறக்கு உறுதியளிக்கிறது. 

சுகாதார நைம் ாடு ைற்றும் ைக்களின் நல்வாழ்வுக்கு வழிவகுக்கும் பகாள்மக 

ைாற்றங்கமள நநாக்கைாகக் பகாண்ட  ல்நவறு  ங்குதாரர்களுக்காக  ல்நவறு 

நிமலகளில் சுகாதார நைம் ாடு ஆல் பசய்யப் டும் முக்கிய தகவல் பதாடர்பு 

உத்திகளில் ஆநலாசமன  ஒன்றாகும். பவகுஜன ஊடகங்கள் மூலம் சமூகத்தில் சிறந்த 

ஆநராக்கியத்திற்கான வாழ்க்மக முமறமய ைாற்றியமைப் மத நநாக்கைாகக் 

பகாண்ட ப ாது விழிப்புைர்வு என் து சுகாதார நைம் ாட்டுப்  ைியகம்  ஆல்  ல 

ஆண்டுகளாக வழங்கப் ட்டு அமனத்து துமறகளாலும் ைதிப் ிடப் ட்ட ஒரு 

தனித்துவைான நசமவயாகும். சுகாதாரம் ைற்றும் நல்வாழ்வு பதாடர் ான  ிற 

நிறுவனங்களுடன் இமைந்து சுகாதார நைம் ாட்டுப்  ைியகம் இன் வளவாளர்கள், 

ஊடகங்கள் மூலம் வளர்ந்து வரும் சுகாதாரப்  ிரச்சிமனகள் ைற்றும் ஆநராக்கியைான 

நமடமுமறகள் குறித்து ப ாதுைக்களுக்குத் பதாியப் டுத்துகின்றனர். 

தற்ந ாமதய உடல்நலப்  ிரச்சிமனகள் குறித்த ஊடக ஆநலாசமன 

கருத்தரங்குகமளத் பதாடர்ந்து நடத்துகிறது, நைலும் குறிப் ிட்ட சுகாதாரப் 

 ிரச்சிமனகளின் அடிப் மடயில் நாட்களிலும் கவனம் பசலுத்துகிறது. 
அதுைட்டுைல்லாைல், வளர்ந்து வரும் உடல்நலப்  ிரச்சமனகள் குறித்த ப ாது 

விழிப்புைர்மவ நைம் டுத்துவதில் சுகாதார நைம் ாட்டுப்  ைியகம்  முக்கிய  ங்கு 

வகிக்கிறது. பவகுஜன அளவிலான சுகாதார கண்காட்சிகள், நதசிய  ிரச்சார நாட்கள் 

ைற்றும் சமூக நிகழ்வுகளில் தீவிரைாக  ங்நகற் தன் மூலம் சுகாதார நைம் ாடு ைற்றும் 

ஆநராக்கியைான நடத்மத ைாற்றங்கள். 
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திட்டத்தின் சவால்கள்                                                                                                                                      

அமடயாளம்   காைப் ட்ட சில சவால்கள்  ின்வருைாறு 

 ைாகாை, ிராந்தியைற்றும் ைாவட்ட ைட்டங்களில் சுகாதார நைம் ாடு  ற்றிய 

கலந்துமரயாடல்களுக்கான  தளம் இல்லாமையினால்சுகாதார நைம் ாட்டிற்காக 

இருக்கும் தளங்களின் குமறந்த  யன் ாடு, சுகாதார நைம் ாட்மட 

வலுப் டுத்துவதற்கான ஆநலாசமன  ைற்றும்  ைத்யஸ்தத்திற்கான  குமறவான 

திறன்கள்என் ன காைப் டுகின்றது. 

  ரஸ் ர இலக்குகமள அமடவதில் குமறவான இமடநிமல ஒத்துமழப்பு, 

வளங்களின் நகல் ைற்றும் சுகாதார நைம் ாட்டில் 

சுகாதாரம்அல்லாததுமறகளுடன் குமறவான ஒத்துமழப்பு. 

  ாிந்துமரக்கப் ட்ட நடத்மதகள் ைற்றும் நமடமுமறகள் மூலம் அறிவுக்கும் அதன் 

 யன் ாட்டிற்கும் இமடநய உள்ள இமடபவளி 

 ஆநராக்கியைானவாழ்க்கமுறநமடமுமறகளுக்கான 

 குதியானஆதரவு(ஆநராக்கியைான உைவு பதாிவுகளின்  குமறவாக கிமடக்கும்  

தன்மை,குமறவான அணுகல்) ைற்றும் சுகாதார நைம் ாடு ைற்றும் சமூக 

நைம் ாட்டு திட்டங்களுக்கு இமடநயயான  குதியானஇமைப்பு 

 ஆநராக்கியத்திற்கு உகந்த முயற்சிகள்/திட்டங்களுக்கு ந ாதிய சலுமககள் 

இல்மல 

 நல்ல ஆநராக்கியத்திற்கான சமூக சந்மதப் டுத்தலுக்கு ந ாதிய ஆதரவு இல்மல 

 

  நவறு துமறகளுடனான கூட்டுப்  ங்காண்மை 

 சுகாதார நைம் ாட்டு  ைியகம் தற்ந ாது சுகாதாரம், சுகாதாரம் அல்லாத, அரசு 

ைற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட  ல்நவறு பதாடர்புமடய 

 ங்குதாரர்களுடன் ஒருங்கிமைந்த  லதரப் ட்ட அணுகுமுமறகள் மூலம் அதன் 

நநாக்கங்கமள அமடயச் பசய்கிறது. சுகாதார நைம் ாட்டு  ைியகம் ஆநலாசமனக் 

குழுக்கள், ஆநலாசமனக் கூட்டங்கள்,  ட்டமறகள், ஆராய்ச்சி ைற்றும் ஆய்வுகள் 

ஆகியவற்றிற்கான பதாழில்நுட்  ஆநலாசமனகமள வழங்குகிறது ைற்றும் அதன் 

நிபுைத்துவத்மதப்  கிர்ந்து பகாள்ள  ிற ப ாது நிறுவனங்களால் அடிக்கடி 

அமழக்கப் டுகிறது 
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2021-2022 ம் ஆண்டின் ைிக முக்கிய அமடவுகள் 

குடும்  ஆநராக்கியம் ைற்றும் ஊட்டச்சத்து பதாடர்பு ைற்றும் நடத்மத கண்காைிப்பு 

,ஆராய்ச்சி  ிாிவு 

 சர்நவாதயா, உலக சுகாதார நிறுவனம் ஐக்கிய நாடுகளின் குழந்மதகள் 

நிதியம்,,ADT உடன் நகாவிட் 19 தடுப்பு நடவடிக்மககளுக்கான சமூக 

ஈடு ாட்டிற்கான தளத்மத நிறுவியது ஐக்கிய நாடுகளின் குழந்மதகள் நிதியம் 

இன் ஆதரவுடன் சமூகத் தமலவர்கள் ைற்றும் பசல்வாக்கு  ‘நகாவிட் 19 தடுப்பூசி 

முதல் முமறயாக ைக்களுக்குக் கிமடக்க கிமடக்குந ாதுசமூக ஈடு ாடு’ என்னும் 

தகவல் ைற்றும் பசயல் வழிகாட்டிமும்பைாழியில்    உருவாக்கப் ட்டு 

அச்சிடப் ட்டது. 

 நகாவிட்19 தடுப்பு நடவடிக்மககளில் அமனத்து ைதத் தமலவர்கமளயும் 

உள்ளடக்கிய சையத் தளம் நிறுவப் ட்டு ,அைிதிரட்டப் ட்டது 

பவற்றியமடந்தமை  ற்றி ிப்ரவாி 2022 இல் ைதம் ைற்றும் ஆநராக்கியம் இதழில் 

பவளியிடப் ட்டது. நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட குழுக்களிமடநய(தாய்களின் ஆதரவுக் 

குழுக்கள், சமூகக் குழுக்கள்/ சமூகத் தமலவர்கள்)நகாவிட் 19 ப ாருத்தைான 

நடத்மத (CAB) ைற்றும் ஊட்டச்சத்து நைம் ாடு  ற்றிய பசய்திகமளப்  கிர ஒரு 

குறுஞ்பசய்தி நசமவதளம் நிறுவப் ட்டது. 

 இலங்மகயில்உள்ளஅமனத்துஆநராக்கியைானஅமைப்புகளுக்கும்( ாலர்/ ள்ளி/ 

ைியிடம்/ைருத்துவைமன/கிராைம்)சுகாதாரநைம் ாட்டுஅமைப்புபசயலிஉருவாக்க

ப் ட்டு நசாதமனயிடப் ட்டது. 

 இலங்மகயில் ஐந்து ைாவட்டங்களில் சன். ி,.எப் உடன் இமைந்து கர்ப் ிைித் 

தாய்ைார்கள் ைற்றும் இளம் குழந்மதகளின் தாய்ைார்கள் ைத்தியில் ஊட்டச்சத்து 

பதாடர் ான விழிப்புைர்மவ நைம் டுத்துவதற்காக ஊட்டச்சத்து தமலயீடு 

திட்டம் ைற்றும் ஆராய்ச்சி நடத்தப் ட்டது. 

 

ஊடகம் ைற்றும் விளம் ரப்  ிாிவு  

 

 சுகாதார அமைச்சின் அதிகாாிகள் ைற்றும் பதாடர்புமடய துமறகளில் 

நிபுைர்களுடன் இமைந்து நகாவிட் நிமலமை, தற்ந ாமதய சுகாதார 

 ிரச்சிமனகள் ைற்றும் சிறப்பு சுகாதார நாட்கள் குறித்து வழக்கைான பசய்தியாளர் 

சந்திப்புகமள நடத்தினார். இமவ சுகாதாரநைம் ாட்டுஅமைப்பு யூடியூப் நசனல் 

மூலம் நநரடியாக ஒளி ரப் ப் ட்டன. 

 185 பவகுஜன ஊடகங்கள் ைற்றும் சமூக ஊடக நசனல்கள் ைற்றும் ஊடகப் 

 ைியாளர்கமளக் பகாண்ட ஊடக வமலயமைப்ம  நிறுவியது, இதன் மூலம் 

பசய்தியாளர் சந்திப்புகள் ைற்றும் பசய்தி பவளியீடு தகவல்கள்  ரப் ப் ட்டன. 
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தற்ந ாமதய உடல்நலப்  ிரச்சிமனகள் குறித்த வீடிநயா ைற்றும் ஆடிநயா 

கிளிப்புகள் உருவாக்கப் ட்டு, அவற்மற சுகாதாரநைம் ாட்டுஅமைப்பு யூடியூப் 

நசனல்கள் ைற்றும் ைீடியா பநட்பவார்க்குகள் மூலம்  ரப் ியது. 

 சுகாதாரநைம் ாட்டுஅமைப்பு  ிற ப ாது சுகாதாரத் திட்டங்கள் ைற்றும் 

பதாழில்முமறக் கல்லூாிகளின் வளவாளர்களின்  ங்நகற்ம  ஏற் ாடு 

பசய்வதற்காக ஊடக நிமலயங்களுடன் ஒருங்கிமைக்கப் ட்டது. 

 

சுகாதார பதாடர்பு ைற்றும் வாழ்க்மக திறன்  ிாிவு 

 ைாவட்ட அளவில் சுகாதார ஊழியர்களுக்கு ‘ ாலியல் ைற்றும்  ாலின 

அடிப் மடயிலான வன்முமறமயத் தடுப் தற்கான நநர்ைமற பதாடர்பு ைற்றும் 

தகவல் பதாடர்புத் திறன்’ (ைகிழ்ச்சியான குடும் த் திட்டம்) குறித்த  யிற்சித் 

திட்டத்மத நடத்தி, பைய்நிகர் தளங்களில்  யிற்சிமய எளிதாக்கும் வமகயில் 

வீடிநயா பதாடர்கமள உருவாக்கியது. 

 ைாவட்ட அளவிலான இமளஞர் தமலவர்கள் ைற்றும்  யிற்சியாளர்களுக்கான 

வாழ்க்மகத் திறன்கள் ைற்றும் பைன் திறன் நைம் ாட்டுத் திட்டம் குறித்த 

 யிற்சியாளர்களுக்கு  யிற்சி அளிக்க வாழ்க்மக திறன்  யிற்சி, யிற்சி 

உதவிகளுக்கான  ாடத்திட்டம் உருவாக்கப் ட்டது. 

 ஆண்களின் ஆநராக்கியத்மத நைம் டுத்த பதாடர் வீடிநயா கிளிப்புகள் ைற்றும் 

ப ாது சுகாதார ஊழியர்கள் ைற்றும் சமூகத்தினாிமடநய விழிப்புைர்மவ 

அதிகாிக்க துமை கருவுறுதல்  ற்றிய அனிநைஷன்கமள உருவாக்கியது. 

 சுவனாாி' உத்திநயாகபூர்வ முகநூல்  க்கத்தின் மூலம் சுக வனிதயர் கிளினிக் 

வசதிகமள நைம் டுத்துதல் ைற்றும் உள்ளடக்கம் நைம் டுத்தப் ட்டது. 

 ாடத்திட்டத்மத உருவாக்கியது ைற்றும் ைாவட்ட அளவில் ப ண்கள் ைற்றும் 

ப ண்களிமடநய ைாதவிடாய் சுகாதாரம் ைற்றும் சுகாதாரத்மத (MHH) 

நைம் டுத்துவது குறித்த ப ாது சுகாதார ஊழியர்களுக்கான  யிற்சித் திட்டத்மத 

நடத்தியது. . 

 

ைருத்துவைமன சுகாதார நைம் ாட்டு ைற்றும் திட்டைிடல்  ிாிவு 

 அமனத்து ைருத்துவைமன தமலவர்கள், சுகாதார நசமவகளின் 

 ிராந்திய ைிப் ாளர்கள் (RDHS), சுகாதார நசமவகளின் ைாகாை 

 ைிப் ாளர்கள் (PDHS), ைாகாை ைாவட்ட 

சமூகைருத்துவநிபுைர்கள்.,ைருத்துவஅதிகாாிகள்,சுகாதாரகல்விஅதிகாாிகள்,ைருத்

துவைமனசுகாதார கல்வி,நைம் ாட்டு நடவடிக்மககளில் ஈடு ட்டுள்ள தாதி 

உத்திநயாகத்தர்கள் ஆகிநயாருக்கு ைருத்துவைமன சுகாதார நைம் ாட்டு 

அமைப்ம  பசயல் டுத்துதல் ைற்றும் நைம் டுத்துதல் பதாடர் ான ஆன்மலன் 

 யிற்சி ைற்றும் ஆநலாசமன நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப் ட்டது. 
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 இமைய ைனிதவளநைலாண்மை தகவல் அமைப்பு  ற்றிய நிகழ்நிமல  யிற்சிமய 

நடத்தியது ைற்றும் அமனத்து ைாவட்ட சுகாதார கல்வி 

அதிகாாிகளுக்கானவருடாந்திர பசயல் திட்டத்மத உருவாக்கியது 

 ைருத்துவஅதிகாாிகள்,ைருத்துவைமனசுகாதார கல்வி,நைம் ாட்டு 

நடவடிக்மககளில் ஈடு ட்டுள்ளதாதி உத்திநயாகத்தர்கள்களுக்கு முமறநய நதசிய 

புற்றுநநாய் கட்டுப் ாட்டு திட்டம், பதாற்று அல்லாத நநாய்  ிாிவு ைற்றும் நதசிய 

 ால்விமன நதாற்று/எய்ட்ஸ் கட்டுப் ாடு திட்டத்துடன் இமைந்து ைார் க 

புற்றுநநாய் விழிப்புைர்வு, நீாிழிவு நநாய் தடுப்பு ைற்றும் எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் 

தடுப் ின் முக்கிய அம்சங்கள் குறித்த ஆன்மலன் விாிவுமரகள் நடத்தப் ட்டது. 

 சுகாதார கல்வி அதிகாாிகளுக்கு அந்தந்த ைாவட்டங்களில் உள்ள 

ைருத்துவைமனகளுக்கு விநிநயாகம் பசய்வதற்காக தற்ந ாது சுகாதார 

நைம் ாட்டு  ைியகத்தில் உள்ள ைருத்துவைமன சுகாதார நைம் ாடு குறித்த 

வழிகாட்டியின் அச்சிடுதல் முடிந்தது. 

 

வாய்வழி சுகாதார நைம் ாட்டு  ிாிவு 

 அமனத்துப ாதுசுகாதாரஊழியர்களுக்கான(சமூகைருத்துவநிபுைர்கள்,சமூக ல் 

ைருத்துவநிபுைர்கள்,தாய்ைற்றும்குழந்மதசுகாதாரமவத்தியஅதிகாாி 

 ிராந்திய ல்அறுமவசிகிச்மசநிபுைர்கள்,நைற் ார்மவ ள்ளி ல்சிகிச்மசயாளர்க

ள்   

 ிராந்தியநைற் ார்மவப ாதுசுகாதாரதாதிஉத்திநயாகத்தர், ிராந்தியப ாதுசுகா

தார 

 ாிநசாதகர்,ப ாதுசுகாதாரைருத்துவைாது/ப ாதுசுகாதார ாிநசாதகர்/ ள்ளி ல் 

சிகிச்மசயாளர்கள்)அமனத்துமுன் ள்ளிஅதிகாாிகள்,ைாவட்டைற்றும் ிரநதச 

ஆரம் கால 

குழந்மதப் ருவஅ ிவிருத்திஉத்திநயாகத்தர்கள்ைற்றும் ாலர்ஆசிாியர்களிட்க்கான 

 ாலர் சுகாதார நைம் நைம் ாட்டிற்கான சுற்றறிக்மக,   ாலர் சுகாதார 

நைம் ாட்டு அமைப்பு மகநயடு, மும்பைாழி யிலும் தகவல் ைற்றும் கண்காைிப்பு 

 ட்டியல் உருவாக்கப் ட்டு அச்சிடப் ட்டது.  

 நாடுமுழுவதும்உள்ளஅமனத்துசுகாதாரஊழியர்(சமூகைருத்துவநிபுைர்கள்,சமூக 

ல்ைருத்துவநிபுைர்கள்,தாய்ைற்றும்குழந்மதசுகாதாரமவத்தியஅதிகாாி, ிராந்திய 

ல்அறுமவசிகிச்மசநிபுைர்கள்,சுகாதாரகல்விஅதிகாாி),ஆரம் கால ருவ ராைாிப்

பு ைற்றும்வளர்ச்சி(NSECCD)இன் முன்  ள்ளி அதிகாாிகள்,ைாவட்ட ைற்றும் 

 ிரநதச ஆரம்  குழந்மதப்  ருவ நைம் ாட்டு அதிகாாிகளுக்கும்  ாலர் சுகாதார 

நைம் ாட்டு அமைப்பு நைம் ாட்டுத் திட்டத்மத பசயல் டுத்துதல், கண்காைித்தல் 

ைற்றும் ைதிப்பீடு பசய்தல்  ற்றிய நிகழ்நிமல ஆநலாசமன ைற்றும்  யிற்சி 

நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப் ட்டன 

 0-3 வயதுமடய சிறு குழந்மதகமளப்  ராைாிப் வர்கமள இலக்காகக் பகாண்டு 

“அடித்தள 
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கலபுற்றுநநாய்தமலயீட்டுத்பதாகுப்ம ”உருவாக்கி,“சிறுவயதில்வாய்வழிஆநராக்

கியத்மதஊக்குவித்தல்”என்றசுற்றறிக்மக,அமனத்துசமூகைருத்துவநிபுைர்கள்,சமூ

க ல்ைருத்துவநிபுைர்கள்,தாய்ைற்றும்குழந்மதசுகாதாரமவத்தியஅதிகாாிகான 

மும்பைாழியில்தகவல்ைற்றும்நைற் ார்மவவழிகாட்டிஉருவாக்கப் ட்டது.நாடுமுழு

வதும் ிராந்திய ல்அறுமவசிகிச்மசநிபுைர்கள்,  ள்ளி ல்சிகிச்மசயாளர்கள் 

ைற்றும் சுகாதாரகல்விஅதிகாாி,சமூக ல்அறுமவசிகிச்மச நிபுைர்களுக்கு 

சிறுவயதிநலநய வாய்வழி ஆநராக்கியத்மத நைம் டுத்துவதற்காக அடித்தள கல 

புற்றுநநாய் தமலயீட்மட பசயல் டுத்துதல், கண்காைித்தல் ைற்றும் ைதிப்பீடு 

பசய்தல்  ற்றிய ஆன்மலன் ஆநலாசமன ைற்றும்  யிற்சி நிகழ்ச்சிகமள 

நடத்தியது. 

 நகாவிட் 19 பதாற்றுநநாய்களின் ந ாது இடர் பதாடர்புக்காக தகவல் கல்வி 

ைற்றும் பதாடர்புபதாகுப்ம  உருவாக்கி  ாலர் சமூகத்தினாிமடநய  ரப் ியது. " 

 ல நவறு ட்ட சிறப்பு  ல்  ராைாிப்பு"  ற்றிய தகவல் கல்வி ைற்றும் 

பதாடர்புபதாகுப்ம  உருவாக்கி, டிஜிட்டல் சிக்நனஜ் ைற்றும் சுகாதார 

நைம் ாட்டு சமூக ஊடக தளங்கள் மூலம் ப ாது ைக்களிமடநய  ரப் ியது. 

 

 யிற்சி  ிாிவு 

 சுகாதாரக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான நநாக்குநிமலப்  யிற்சித் பதாகுதிமய 

உருவாக்கி, முன்நததியிட்டு, புதிதாகப்  ைியைர்த்தப் ட்ட ைாவட்ட ைற்றும் 

ைத்திய அளவிலான சுகாதாரக் கல்வி அலுவலர்களின்  யிற்சிமய நிமறவு 

பசய்தல் 

 வாய்வழி சாத்தியைான வீாியம் ைிக்க நகாளாறுகள்(OPMD)வாய் புற்றுநநாய் 

ைற்றும்  ல் நநாய்கமளத் தடுப் து குறித்த  யிற்சி  ல் அறுமவ சிகிச்மச 

நிபுைர்களின் முக்கிய பதாடர்பு ைற்றும் அடிப் மட ஆநலாசமன திறன்கமள 

உருவாக்குவதற்கான  யிற்சி பதாகுதிமய என்.சி .சி.டி \உடன் இமைந்து 

உருவாக்கியது,  ிராந்திய வாய்வழி சுகாதார நைம் ாட்டுக் குழுக்களுக்கான 

 யிற்சிமய நடத்துகிறது. 

 நதசிய சுகாதார அறிவியல் நிறுவனம் உடன் இமைக்கப் ட்டுள்ள சுகாதார 

ைருத்துவ அதிகாாிகளுக்கான நநாக்குநிமல  யிற்சி நிகழ்ச்சிகள், ைருத்துவ 

ைாைவர்களுக்கான சமூக ைருத்துவைஎழுத்தர்  ைிதிட்டங்கள் ைற்றும்சமூக 

ைருத்துவப்நிபுைர்களிட்க்கான ப ாது சுகாதார நைலாண்மை குறித்த  யிற்சித் 

திட்டம் நடத்தப் ட்டது. 

  ியகை சுதந்திர வர்த்தக வலயத்தில் உள்ள ஆமடத் பதாழிற்சாமல 

பதாழிலாளர்களுக்கு - ைாஸ் நஹால்டிங் பதாழிலாளர்களுக்கு சிநனா ார்ம் 

தடுப்பூசி  ற்றிய ஆன்மலன் விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகமள நடத்தியது. 200 

ஆநலாசகர்கள் ைற்றும் சமூக நசமவயாளர்களுக்கான ைனநல இயக்குநரகத்துடன் 

கூட்டுப்  யிற்சி முடிந்தது. புமகயிமல ைற்றும் ைது ானை ைீதான நதசிய 

அதிகாரம் இன் ஒத்துமழப்புடன் நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட ஆநலாசகர்களுக்கு 6 
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நாடளாவிய அைர்வுகள், ைது ஒழிப்புத் திட்டத்மதத் திட்டைிடுதல் ைற்றும் 

நடத்துதல். 

  ப ாது  ாதுகாப்பு அமைச்சகம், நநாய் கட்டுப் ாடு ைற்றும் தடுப்பு  ிாிவு 

ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியாகஉள -சமூக நல்வாழ்வு,  ை நைலாண்மை 

ைற்றும் தற்ந ாமதய சுகாதார  ிரச்சிமனகள் குறித்த நைற் ார்மவ காவல் 

அலுவலகங்களுக்கான  யிற்சியாளர்  யிற்சி  திட்டத்மத நடத்துவதற்கான 

ஆரம்  விவாதங்கள் நிமறவமடந்தன. 

 

தகவல், கல்வி ைற்றும் பதாடர் ாடல் நைம் ாட்டு  ிாிவு 

 நகாவிட் -19 தடுப்பூசி விழிப்புைர்வு குறித்த ஆடிநயா பசய்திகள், சுகாதார 

மவத்திய அதிகாாி அமைப்புகள் ைற்றும் நகர சம கள் ைற்றும் சி.ம்.சி.மையங்கள் 

ைற்றும் நைம் ாடு ஆகியவற்றில்  ி.சீ .ஆர்  ாிநசாதமனக்கு உட் ட்ட 

ந ர்களுக்கு ப ாது முகவாி அமைப்புகளுக்கான குரல் பசய்திகள்ைற்றும்தினசாி  

இலங்மகஒளி ரப்பு கூட்டுத்தா னம் 

,விஷன்எப்.எம்கல்விநசமவயின்மூலம்சுகாதாரகல்விகுரல்பசய்திகள்ஒளி ரப் ப் 

டும். ிந்மதயநகாவிட்,கறுப்புபூஞ்மசநநாய், 

வீட்டுஅடிப் மடயிலான ராைாிப்பு, ி .சி .ஆர்  ாிநசாதமன நைற்பகாள்ளும் 

ந ர்களுக்கான துண்டுப்  ிரசுரங்கள், ி .சி .ஆர்  ாிநசாதமனகு உள் ட்டவர்கன 

ஸ்டிக்கர் ைற்றும் ைகப்ந று  தடுப்பூசி,(குடும்  சுகாதார  ைியகம்உடன்)  ற்றிய 

துண்டுப்  ிரசுரங்கமள உருவாக்குதல் ைற்றும் விநிநயாகித்தல். 

 முதன்மை  ராைாிப்பு நிறுவனங்களுக்கான டிஜிட்டல் சிக்நனஜ் டிவி தளத்தின் 

சுகாதார கல்வி நசனமலத் பதாடங்குதல் ைற்றும்  ராைாித்தல். டிஜிட்டல் 

சிக்நனஜிற்கான அனிநைஷன்கள், குறுகிய வீடிநயாக்கள் ைற்றும்  டங்கமள 

உருவாக்கல்.  

 ஊட்டச்சத்து இயக்குநரகம், ைனநலம், காசநநாய் கட்டுப் ாடு, நகர்ப்புற ைற்றும் 

எஸ்நடட் சுகாதாரம், நர ிஸ் கட்டுப் ாடு, குடும்  நலப்  ைியகம் ைற்றும் 

பதாற்றுநநாயியல்  ிாிவு ஆகியவற்றின்தகவல், கல்வி ைற்றும் பதாடர் ாடல் 

தயாாிப் ின் வளங்கள்/நிபுைத்துவப் ந னல்களில்  ங்நகற்றல் 

  

சமூக சுகாதார நைம் ாட்டுப்  ிாிவு & சமூக ஊடகப்  ிாிவு 

 ைகிழ்ச்சியான கிராைங்களின்" வளர்ச்சிமய ஆதாித்து, வசதியளிப் தன் மூலம், 

குமறந்த ட்சம் ஒரு ைகிழ்ச்சியான கிராைம் பசயல் டும் சுகாதார மவத்திய 

அதிகாாி  ிாிவுகளின் சதவீதம் 2021 இல் 81.1% இல் இருந்து 2022 இல் 86.7% 

ஆக அதிகாிக்கிறது. 

 சமூக ஊடகங்கள் மூலம் சுகாதாரத் பதாடர்பு விாிவமடகிறது. -  க்கத்தின் 

ைாதாந்திர  யனர்களின் (ைாதத்தில் குமறந்தது ஒரு முமறயாவது  க்கத்தில் 

பவளியிடப் ட்ட ஒரு இடுமகமயப்  ார்த்த தனிப் ட்ட  யனர்களின் பைாத்த 
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எண்ைிக்மக) ந ஸ் புக் பைட்ாிக் சராசாி ைதிப்பு   2021 இல் 61% 

(4,588,578இல்இருந்து2022இல் 65%ஆல்  (4,767,435).அதிகாிப்பு. 

 

பகாள்மக ைற்றும் ஆநலாசமன  ிாிவு 

 2022-2026 ஆம் ஆண்டுக்கான சுகாதார நைம் ாட்டு உத்தித் திட்டத்தின் வமரவுத் 

தயாாிப்பு, இறுதிக்கட்டத்மத பநருங்கியுள்ளது. 

 நகாவிட் 19க்கு ப ாருத்தைான நடத்மதகள் ைற்றும் தடுப்பூசி தகவல்பதாடர்பு 

பசய்திகமள நாடளாவிய ாீதியில் எல்.இ.டி காட்சிதிமரகமள உருவாக்குதல்   

ைற்றும்  ல்நவறு நசனல்கள் மூலம் மும் பைாழிகளில்   ப ாது ஜன பதாடர்ம  

ஏற் டுத்துதல். 

  ங்குதாரர்விவாதங்கள்மூலம்இடர்பதாடர்புைற்றும் ைியிட சுகாதார 

நைம் ாட்டிற்கான  ாிந்துமர 

 

இடர் பதாடர் ாடல்  ிாிவு 

 நகாவிட்-19 தடுப்பூசித் தகவல்பதாடர்புத் திட்டம், பதாழில்நுட்  ைற்றும் 

பதாடர்புமடய  ங்குதாரர்களுடன் இமைந்து, மூல கமத எழுதுதல் ைற்றும் 

வீடிநயா நைம் ாடு, நகாவிட் தடுப்பூசித் திட்டத்தின் 1வது ஆண்டு நிமறமவக் 

பகாண்டாடும் வமகயில் உருவாக்கப் ட்டு,  ரப் ப் ட்டது. 

 ஒழுங்குமுமற விதிமுமறகள்உடனான இடர் பதாடர்பு குறித்த பதாழில்நுட்  

ஆநலாசமனக் குழுமவ நிறுவியது ைற்றும் பதாடர்புமடய ைற்றும் சாியான 

நநரத்தில் இடர் பதாடர்புக்கான  குதிகள், கருப்ப ாருள்கள் ைற்றும் மூநலா ாய 

அணுகுமுமறகளுக்கு முன்னுாிமை அளிக்க கூட்டங்கமள நடத்தியது. 

 யுனிபசஃப் ைற்றும் உலக வங்கியுடன் இமைந்து நகாவிட்-19 க்கான 

ப ாருத்தைான நடத்மதகள் ைற்றும் நகாவிட்-19 தடுப்பூசிக்கான பவகுஜன 

ஊடகப்  ிரச்சாரத்மத நடத்தியது ைற்றும் நகாவிட்-19 ஐத் தடுக்கவும் 

கட்டுப் டுத்தவும் வீடிநயாக்கள், பதாமலக்காட்சிப் புள்ளிகள் ைற்றும் ஒலிஒளி 

அடங்கிய பசய்திகள் ைற்றும் தகவல், கல்வி ைற்றும் பதாடர் ாடல் 

உள்ளடக்கத்மத நைம் டுத்துதல் ைற்றும்  ரப்புதல். 

 வாராந்திரம் வாரத்திற்கு மூன்று முமற பதாகுத்தல்,24 ைைிநநர ‘சுவாசாிய’ 

சுகாதாரத் தகவல் ஹாட்மலன் மூலம் ப றப் ட்ட   ப ாது ைக்களின் அக்கமற 

அறிக்மகமயத் பதாகுத்தல் சாியான நநரத்தில் நடவடிக்மககளுக்காக உயர் 

அதிகாாிகளுக்கு அமதப்  ரப்புதல். 
 

 ங்குதாரர் சந்திப்பு மூலம் ஆநராக்கியத்மத நைம் டுத்தும் அமைப்புகளாக 

 ைியிடங்கள் உருவாக்கப் ட்டுள்ளன. 

 

 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2022 

149 
 

    4.2.4    ைனநல ஆநராக்கிய நிகழ்ச்சித்திட்டம்  

அறிமுகம் 

 ைனநல இயக்குநர் நிர்வாகைானது நதசிய ைனநல நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்காை   

சுகாதார அமைச்சின் நதசிய ாீதியான மையப் புள்ளியாகும். நைம் ட்ட உட் 

கட்டமைப்பு, ைனித வளங்கள், 

நதசியைனநலநிகழ்ச்சித்திட்டத்திமனகண்காைிதல்ைற்றும்ைதிப்பீடு பசய்தல் 

என் வற்றினூடாக பகாள்மக விருத்தி, மூநலா ாயத்திடைிடல் ைற்றும் ைனநல 

நசமவகமள வலுப் டுத்துதல் என் வற்றிக்கு இவ் அலகு ப ாறுப் ாகும். 

பதாமல நநாக்கு 

ைன நல்வாழ்வு ைற்றும் ைனித உாிமைகள் ைதிக்கப் ட்டு, அமவ 

ஊக்குவிக்கப் டக்கூடிய, 

ைனநல நகாளாறுகள் உள்ளவர்களுக்கு சாியான நநரத்தில் ைலிவான முமறயில் 

எவ்வித களங்கநைா  ாகு ாநடா இன்றி விாிவான, ஒன்றிமனந்த,  யனுள்ள ைற்றும் 

கலாச்சார ாீதியாக ப ாருத்தைான ைன ஆநராக்கிய ைற்றும் உளவியல் சமூகப் 

 ராைாிப் ிமனப் வழங்கக்கூடிய ஒரு சமூகம். 

 ைிக்கூற்று 

ைனநல நைம் ாடு, நநாய் தடுப்புைமறகள், சிகிச்மச வழங்குதல்,ைறுவாழ்வளிப்பு, 

ைற்றும் உளவியல் சமூக  ராைாிப்பு, ைனித உாிமைகமள  ாதுகாத்தல் ந ான்ற 

அம்சங்கள் ஊடாக அமனவருக்கும் தத்தைது ைன நல்வாழ்மவ நைம் டுத்தக்கூடிய ஒரு 

 யனுள்ள சூழமல ஏற் டுத்தல். 

குறிக்நகாள்கள் 

1.  ராைாிப் ின் சகல கட்டங்களிலும் ைன ஆநராக்கியம் ந ைப் டும் வமகயில் 

தமலமைத்துவத்மதயும் நல்லாட்சிமயயும் வலுப் டுத்தல். 

2. விாிவான, ஒருங்கிமைந்த ைற்றும் விமனதிறன் ைிக்க ைன ஆநராக்கியம் ைற்றும் 

உளவியல் சமூக  ராைாிப் ிமன வழங்குதல் 

3. ைனநல ஆநராக்கியத்மத ஊக்குவித்தல் ைற்றும் தடுப்பு உத்திகமள 

பசயற் டுத்தல் 

4. ைன நநாய் ைற்றும் ைனநல குமற ாடுகளுடன் கூடிய ைக்களது ைனித 

உாிமைகமள  ாதுகாத்தல் 

5. நசமவகமள வழங்குவதற்குத் நதமவயான வளங்கமள வலுப் டுத்தல் 

6. கண்காைிப்பு,ைதிப்பீட்டு பசயன்முமற ைற்றும் தகவல் அமைப்பு ஆகியவற்மற 

வலுப் டுத்தல் 

7. ைனநலஆநராக்கியத்தில் ஆராய்ச்சிாீதியான ைற்றும் சான்றுகள் 

அடிப் மடயிலான நமடமுமறகமள ஊக்குவித்தல் 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2022 

150 
 

8. ைனநல சிகிச்மச ப றுவதில் காைப் டும் இமடபவளிமய குமறக்கும் 

வமகயிலும், அவர்கள் ைீது எற் டுத்தப் டும்களங்கம் ைற்றும் அவர்களிடத்தில் 

காட்டப் டும்  ாகு ாடு ஆகியவற்மறக் குமறக்கும் வமகயிலும் ப ாதுைக்களின் 

ஆதரமவ ஊக்குவித்தல். 

 

2021ம்ஆண்டில் ைற்றும்2022ம் ஆண்டு வமரயான காலப் குதியில் கண்ட 

 ாாிய அ ிவிருத்திகள் ைற்றும் அமடவுகள்  

சுகாதாரத் துமற ைனிதவளம் ைற்றும் ைனித வள நைம் ாடு. 

 ைருத்துவ உளவியலாளர்கமள அரசாங்க நிறுவனங்களுக்கு ஆட்நசர்ப்புச் பசய்யும் 

பசயல்முமற நடந்து வருகிறது. 

 சமூக ஆதரவு மையங்களில் உள்ள ஆரம்  சுகாதாரப்  ைியாளர்களுக்கு குழந்மத 

ைனநலம் குறித்து  யிற்சி அளிக்கப் ட்டது– சமூக ஆதரவு நிமலயம் – 

திவுல ிட்டிய. 

 ைன நல மவத்திய  ிாிவு மவத்தியர்களுக்கான-ைாதாந்த இயலுமை விருத்தி 

பசயலைர்வுகமள நடாத்துதல். 

 ப ாதுவான ைனநல நகாளாறுகள் குறித்து ஆரம்  சுகாதார  ராைாிப்பு 

நிமலயங்களில் உள்ள ைருத்துவ அதிகாாிகளுக்கு  யிற்சி அளித்தல்-கம் ஹா. 

 சமூக ைனநல தாதியர் நியைனம் பதாடங்கப் ட்டுநடந்து வருகிறது. 

 ைனநலமவத்தியஅதிகாாிகள்ைற்றும்ைனநல(மையப்புள்ளி)மவத்தியஅதிகாாிகளது

,  ைி விவரம் ைற்றும்  ைிப்  ட்டியலது திருத்தநடவடிக்மக ஆரம் ிக்கப் ட்டது. 

 உள்ளக  யிற்சிமய நிமறவு பசய்த ைனநல மவத்திய அதிகாாிகளுக்கான ைன 

நலத்மத நைம் டுத்துவதற்கான திறமன வளர்ப் தற்கான நிகழ்ச்சித் திட்டம். 

 ைனநலஆநலாசகர்கமளஅரசசுகாதாரதுமறக்கு ைியைர்த்தும்பசயல்முமறஆரம்

 ிக்கப் ட்டது. 

 ைனநலத்தில் நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட துமறகளுக்கு நடத்தப் டும் நாடக சிகிச்மச 

குறித்த  யிற்சியாளர்களுக்கான  யிற்சி. 

 ைாவட்ட அளவிலான மவத்திய அதிகாாிகளுக்கான, ஆரம்  சுகாதார  ராைாிப்பு 

நிமல அளவிலான ந ாமதக்கு அடிமையாதல்குமற ாடுகளின் முகாமைத்துவம் 

குறித்து  யிற்சி அளிக்கப் ட்டது. 

 

ைனநல தடுப்பு  ராைாிப்புச் நசமவகள் ைற்றும் ைனநல ஆநராக்கிய நைம் ாடு 

பதாடர் ான முன்நனற்றம் 

 சுகாதார அமைச்சின் ஊழியர்களுக்காக ைியிட ைனநல நல்வாழ்மவ 

நைம் டுத்துவது பதாடர் ில்நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் முன்பனடுக்கப் ட்டன 

 .  ாடசாமலகளுக்கான ைனநல நைம் ாட்டுத் பதாகுப் ிமன 

உருவாக்குவதற்கான முயற்சிகள் பதாடங்கிமவக்கப் ட்டுள்ளன 
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  ாடசாமலைனநலநைம் ாட்டுப் திட்டத்பதாகுதிமயவிருத்திபசய்ய 

ஆரம் ிக்கப் ட்டது. 

 குழந்மத ைனநல ஆநராக்கியம் ைற்றும் ைனநல நைம் ாடு பதாடர் ிலான தகவல், 

அறிவூட்டல் ைற்றும் பதாடர் ாடல் ஆவைங்கள் தயாாிக்கப் ட்டு அச்சுப் திப்புச் 

பசய்யப் ட்டுள்ளன  

 ைனநல ஆநராக்கியம் பதாடர் ிலானைீளாய்வுக் கூட்டங்கமள நதசிய, ைாகாை 

ைற்றும் ைாவட்ட ாீதியாக நடாத்தியது. 

 

ைனநல நகாளாறுகமள மகயாள்வது பதாடர் ிலும் அவற்மற முகாமை பசய்வது 

பதாடர் ிலும் எடுக்கப் ட்ட நடவடிக்மககள் 

 ஆரம்  சுகாதார  ராைாிப்பு நிமலயங்களில், ைனநலம் குன்றிய ந ர்களின் 

ைதிப்பீடு, 

கண்டறிதல்ைற்றும்நிர்வகித்தலுக்கானநிமலயானவழிகாட்டுதல்இறுதிவடிவமைக்

கப் ட்டுஅச்சிடப் ட்டன. 

 நடுத்தரகாலைனநலைறுவாழ்வுவழிகாட்டுதல்இறுதிவடிவமைக்கப் ட்டுஅச்சிடப் 

ட்டது. 

 ைனநல உதவி எண் 1926 இல் நதசிய அளவிலான  யிற்சி நடாத்தப் ட்டது. 

  

2020 ஆண்டு பதாடக்கம் -2021வமரயான உட்கட்டமைப்பு வசதிகமள 

அ ிவிருத்தி பசய்தல் 

 கடுகஸ்நதாட்மட கண்டி ைற்றும் ஆதார மவத்தியசாமல - நாவலப் ிட்டியில், 

சமூக ைனநல வள மையத்தில் உைர்வு ஒருங்கிமைப்பு அலகுகள் நிறுவப் ட்டது. 

 ைாவட்ட மவத்தியசாமல திவுலப் ிட்டியவில் உள்ள ைனநலப்  ிாிவின் 

புனரமைப்புப்  ைிகள் நிமறவுபசய்யப் ட்டன. 

 சமூக ஆதரவு மையங்கமள நிறுவுதல் (CSC) - 8 மையங்கள் நிறுவப் ட்டன, 

திவுல ிட்டிய, நாத்தண்டி, ைநஹா, கஹட்டகஸ்கிாிய, ப ால் ிதிகை ைற்றும் 

கண்டியில் உள்ள மூன்று  

மையங்களில்(ஹதரலியத்த,நடாலுவாைற்றும் ன்வில).நவமலகள்நிமறவுபசய்யப்

 ட்டன 

 ஆதார மவத்தியசாமல-கரவபனல்லவில் உளவியல் சிகிச்மச  ிாிவு 

நிறுவப் ட்டது. 

புதிய பகாள்மக அமுலாக்கம் 

 கண்காைிப்புைற்றும்ைதிப்பீடு ற்றியபுதியைனநலக்பகாள்கஅச்சிடப் ட்டு, 

பதாடங்க டவிருக்கிறது. 

 

கண்காைிப்பு ைற்றும் ைதிப்பீட்டு நடவடிக்மககள் 
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 ைனநல ஆய்வுகள் நடாத்தப் ட்டன. 

 ைனநல முகாமைத்துவ தகவல்அமைப் ின் (MHMIS) ைதிப் ாய்வு ைற்றும் திருத்தம். 

 வருடார்ந்த ைனநல அறிக்மக பவளியிடப் ட்டது. 

 

தற்ந ாது முன்பனடுக்கப் ட்டுவரும் அ ிவிருத்திச் பசயற் ாடுகள் 

 ஆரம் மவத்திய ராைாிப் நிறுவனங்களில்ைனநநகாளாறுகளஉள்ளந ர்களின்ை

திப்பீடு, 

நநாயறிதலைற்றும்முகாமைத்துவத்திற்கானவழிகாட்டுதல்கமளவிநிநயாகித்தல், 

ைாவட்ட அளவிலான  யிற்சிகள். 

 ைனநல ிாிவுைருத்துஅதிகாாிகள் ைற்றும் சமூக ைனநல தாதியர்களின் திறமன 

வளர்ப் து. 

 1926 பதாமலந சி உதவிச்நசமவகளின் ைாவட்ட அளவிலான விாிவாக்கம். 

 ைனநலம்  ற்றிய திறன் வளர்ப்பு  ட்டமறகள். 

 ஆரம்  சுகாதார நிமலயங்களில் ைனநல நகாளாறுகமள நிர்வகிப் தற்கான 

ைின்வழி கற்றல் பதாகுதி. 

 ைனநல சமூக  ைியாளர்கள் (PSW) ஆட்நசர்ப்பு. 

 ைன ஆநராக்கியத்மத நைம் டுத்துவதற்கான சமூக ஊடக  ிரச்சாரம். 

 தற்பகாமல தடுப்பு உத்திகள் ைற்றும் பசயல் திட்டத்தின் வளர்ச்சி. 

 ைனநல நைம் ாட்டு உசாத்துைபதாகுதிகளின்விருத்தி - ஒளி ஒலி காட்சிகள். 
 

கடந்த ஐந்தாண்டுகால பசயல்திறன் ந ாக்கு.   

தற்பகாமலகளின் எண்ைிக்மக 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 டம் 1-இலங்மகயில் 2014-2021 காலகட்டத்தில்  ாலின அடிப் மடயிலான 

தற்பகாமல பசய்து பகாண்டவர்களின் எண்ைிக்மக. 
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2022ம் ஆண்டிற்கான விநஷட அ ிவிருத்திச் பசயற்திட்டங்கள் 

 ந ாதனா மவத்தியசாமல - ராகை - குழந்மத ைனநலப்  ிாிவிமன புதுப் ிக்கும் 

 ைி. 

 நதசிய ைனநலக் பகாள்மக 2020-2030இமை ைாகாை அளவில் 

நமடமுமறப் டுத்தல். 

 ைாவட்ட அளவில் 1926 பதாமலந சி உதவித்திட்டம்   பதாடங்கப் ட்டது. 

 ைனநல நசமவ வழங்குநர்களின் வி ரப்புத்தகத்மத உருவாக்குதல். 

 நுகர்நவார்  ராைாிப் ாளர் வழிகாட்டுதமலத் திருத்துதல். 

  ல் துமற ைது தடுப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்  யிற்சி. 

 ைனநல நைம் ாட்டுக்கான ப ாது சுகாதார ஊழியர்களுக்கு  யிற்சி அளித்தல் 

"ைநனாஹாி திட்டம்". 

 

               4.2.5   நாட் ட்ட பதாற்றா நநாய்கள் பதாடர் ான   

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

பசயல்நநாக்கு 

பதாற்றா நநாய்கள், இறப்புகள் ைற்றும் உடல் உ ாமதகள் ந ான்ற காரைிகளால் 

அபசௌகாிகைமடயாத ஒரு நாட்மட கட்டிபயழுப்புதல்  

 

 ைிக்கூற்று 

தடுக்க ைற்றும் தவிர்க்கக்கூடிய நாட் ட்ட ைற்றும் கடுமையான பதாற்றாத நநாய்கள் 

(NCD) காரைைாகஏற் டக்கூடிய நநாயுற்ற தன்மை, இறப்பு ைற்றும் உடல் உ ாமத 

ஆகியவற்றின் சுமைமய குமறப் தற்கான  ங்களிப் ிமன வழங்குதல் ைற்றும் 

குடிைக்கள் ஆநராக்கியைான நல்வாழ்வின் ைிக உயர்ந்த தரநிமல ைற்றும் 

உற் த்தித்திறமன அமடவமத உறுதிபசய்வநதாடு பதாற்றாத நநாய்கள் நைலும் 

நாட்டின் சமூக ப ாருளாதார வளர்ச்சிக்கு தமடயாக அமையாதிருப் மதயும் உறுதி 

பசய்தல். 

 

அறிமுகம் 

பதாற்றாத நநாய்கமள  ைியகைானது, கீநழ  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள முக்கிய 

பதாற்றாத நநாய்கமள (NCDs) தடுப் தற்கும் கட்டுப் டுத்துவதற்கும் நதசிய 

மையைாக உள்ளது: 

 இருதய நநாய்கள் (இஸ்கிைிக் இதய நநாய்கள்,  க்கவாதம், உயர் இரத்த 

அழுத்தம்) 

 நீாிழிவு நநாய் 

 நாள் ட்ட சுவாச நநாய்கள் 
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 நாள் ட்ட சிறுநீரக நநாய் 

  கண் நநாய்கள் 

 வி த்துக்கள் ைற்றும் குழந்மத உடல் உ ாமதகள்  உட் ட உடல் உ ாமதகள் 
 

சுகாதார நைம் ாடு, நநாய் தடுப்பு, சமூகத் திமரயிடல், நநாய் கட்டுப் ாடு, நநாய் 

கண்காைிப்பு ைற்றும் அறிக்மகயிடல், பகாள்மககள் ைற்றும் வழிகாட்டுதல்களின் 

நைம் ாடு ைற்றும் அறிமுகம்,  யிற்சி ைற்றும் திறன் நைம் ாடு, ஆராய்ச்சி ைற்றும் இந்த 

பதாற்றாத நநாய்கமள நிவர்த்தி பசய்வதற்கான புதுமையான அணுகுமுமறகமள 

இயக்குதல் ைற்றும் அவர்களின் ஆ த்து காரைிகள்ஆகியவற்றுக்கு நதசிய அளவில் 

இயக்குநரகம் ப ாறுப் ாகும். நாள் ட்ட பதாற்றாத நநாய்கள் ைற்றும் கடுமையான 

பதாற்றாத நநாய்கள் (உடல் உ ாமதகள்) தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப் ாட்டுக்கான ை 
 ல்துமற பசயல் திட்டங்களில் இந்த நடவடிக்மககள் அமடயாளம் 

காைப் ட்டுள்ளன, இது நதசிய பகாள்மக ைற்றும் நாள் ட்ட பதாற்றாத நநாய் களின் 

தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப் ாட்டுக்கான மூநலா ாய கட்டமைப் ின்  டி 

உருவாக்கப் ட்டது. இயக்குநரகம் இந்த நடவடிக்மககமள ைாகாை ைற்றும்  ிராந்திய 

சுகாதார அதிகாாிகள் மூலம் ஒருங்கிமைத்து பசயல் டுத்துகிறது. 

 

2021-2022ம் ஆண்டின் அமடவுகள் / விநஷட நிகழ்வுகளும் 
 

நாள் ட்டபதாற்றாநநாய்கமளதடுப் தற்கும்,கட்டுப் டுத்துவதற்குைானநதசியநவமல

த்திட்டை 

 ப ாது ஆதரவு, கூட்டாண்மை ைற்றும் தமலமைத்துவம் 

 சுகாதார நைம் ாடு ைற்றும் அ ாயக் குமறப்பு 

 பதாற்றாநநாய்கள் ைற்றும் அவற்றின் ஆ த்து காரைிகமள முன்கூட்டிநய 

கண்டறிதல் ைற்றும் நிர்வகிப் தற்கான சுகாதாரத் துமறமய வலுப் டுத்தல். 

 கண்காைிப்பு, ைதிப்பீடு ைற்றும் ஆராய்ச்சி 

 

1. ப ாது ஆதரவு, கூட்டாண்மை ைற்றும் தமலமைத்துவம் 

 நாள் ட்ட பதாற்றாநநாய்கமளத் தடுப் தற்கும் கட்டுப் டுத்துவதற்கும் 

தற்ந ாதுள்ள நதசியக் பகாள்மக ைற்றும் மூநலா ாய கட்டமைப் ின் திருத்தம் 

(2009) திருத்தப் ட்டு ஜூன் 2022 இல் ப ாதுக் கருத்துக்களுக்காக வமரவு 

பவளியிடப் ட்டது 

 அடுத்த ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு (2022-2026)  ல  ங்குதாரர் கூட்டங்கள் மூலம் 

நாள் ட்ட பதாற்றாநநாய் தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப் ாட்டுக்கான நதசிய  ல்துமற 

பசயல் திட்டத்தின் (MSAP) உருவாக்கம். 
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 . உலக சுகாதார அமைப்பு உடன் இமைந்து நதசிய ைற்றும் சர்வநதச 

வல்லுநர்கள் குழுவால் நதசிய பதாற்றாநநாய் தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப் ாட்டு 

திட்டத்தின் முதல் சுயாதீன ஆய்வு . 

 நதசியபதாற்றாநநாய்சம கூட்டங்கள்,பகௌரவசுகாதாரஅமைச்ச,ர் ங்குதாரர் 

அமைச்சகங்கள் ைற்றும் அமைப்புகளின்  ங்நகற்புடன் . ஜூன் 2021 ைற்றும் 

ைார்ச் 2022 இல் நதசிய பதாற்றாநநாய் திட்டத்தின் பசயலாக்க நிமலமய 

நைற் ார்மவயிட நமடப ற்றது. 

 ஜூமல 2021 இல் பதாற்றாத நநாய்களுக்கான நதசிய வழிகாட்டுதல் குழு 

கூட்டம் நமடப ற்றது, நைலும் பதாற்று அல்லாத நநாய்களுக்கான நதசிய 

ஆநலாசமன வாாியம்  ஆகஸ்ட் 2021 ைற்றும் 15  ிப்ரவாி 2022 அன்று 

நடத்தப் ட்டதுஇந்த காலகட்டத்தில் வழக்கைான பதாழில்நுட்   ைிக்குழு 

கூட்டங்களும் நடத்தப் ட்டன. 

  ள்ளிகளில் உடல் பசயல் ாடுகமள ஊக்குவித்தல் ைற்றும் வழிகாட்டுதல்கமள 

உருவாக்குதல் குறித்து கல்வி அமைச்சகத்தின்  ங்குதாரர்களுடன் ஆநலாசமன 

கூட்டம் நமடப ற்றது 

 இலங்மகயில் அரசாங்க  ைியிடங்களில் உடல் பசயல் ாடுகமள 

நைம் டுத்துவதற்கான வாய்ப்புகமள நதடுவதற்கு ப ாது நசமவகள், ைாகாை 

சம கள் ைற்றும் உள்ளூராட்சிகள் ைற்றும் பதாழிலாளர் அமைச்சின் 

 ிரதிநிதிகளுடன் ஆநலாசமன கூட்டம் நமடப ற்றது. 

 முதலீட்டு வாாிய ைண்டலங்களில் சுகாதார நைம் ாட்மட நிறுவும் 

வழிகாட்டுதல்கள்/சுற்றறிக்மககள் மூலம்  ைியிடங்களில் ஆநராக்கியத்மத 

நைம் டுத்தும் கலாச்சாரத்மத வளர்ப் தற்கான முயற்சிகள் ைற்றும் தனியார் 

ைற்றும் ப ாதுத் துமறகளுக்கு ஒவ்பவாரு நிறுவனத்திலும் உடல் 

பசயல் ாடுகளுக்கான மையப் புள்ளிமயக் கண்டறிதல்.  ியகை, கட்டுநாயக்க 

ைற்றும் சீதாவநக முதலீட்டு வாாிய வலயங்களில் உடல் பசயல் ாடு 

ஊக்குவிப்புக்கான மைய புள்ளிகள் அமடயாளம் காைப் ட்டு விழிப்புைர்வு 

ைற்றும்  யிற்சி நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப் ட்டன.  

 2018-2030 ஆம் ஆண்டுக்கான உடல் பசயல் ாடு பதாடர் ான உலக சுகாதார 

அமைப்பு 

உலகளாவிய பசயல் திட்டத்மத (GAPPA) பசயல் டுத்துவதற்கு ஆதரவாக 

உருவாக்கப் ட்ட சூழ்நிமல  குப் ாய்வு கருவிமய (SAT)  யன் டுத்தி 

இலங்மகயில் உடல் பசயல் ாடுகமள நைம் டுத்துவதற்கான சூழ்நிமல 

 குப் ாய்வு. இந்தக் கருவியானது இலங்மகயின் தற்ந ாமதய நதசிய சூழமல 
விமரவாக ைதிப் ிடுவதற்கும்  ல  ங்குதாரர்களின் ஒத்துமழப்புடன் உடல் 

பசயல் ாடுகமள நைம் டுத்துவதில் முன்நனற்றத்திற்கும் உதவியது 
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2. சுகாதார நைம் ாடு ைற்றும் அ ாயக் குமறப்பு 

 உப்பு நுகர்வுக் கட்டுப் ாட்மட ஊக்குவிப் தற்காக நவம் ர் 2021 முதல் 

 ிப்ரவாி 2022 வமர சிங்கள ைற்றும் தைிழ் பதாமலக்காட்சி நசனல்களில் 

அமனத்து ைாமல நநர பசய்திகமளயும் உள்ளடக்கிய உப்பு குமறப்பு (“லுனு 

சுத்ரயா” / “உப்பு சுத்திரம்”)  ற்றிய பவகுஜன ஊடக  ிரச்சாரத்மத 

பதாடங்கப் ட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 தற்ந ாது, உப்புக் குமறப்பு பதாடர் ான பதாமலக்காட்சி ஊடகப் 

 ிரச்சாரத்தின் பசயல்திறமன ைதிப் ிடுவதற்கு ஆன்மலன் ைதிப்பீட்டுக் 

கைக்பகடுப்பு நைற்பகாள்ளப் டுகிறது. 

  ாக்பகட்டில் அமடக்கப் ட்ட திட ைற்றும் அமர திட உைவில் உப்பு, 

சர்க்கமர ைற்றும் பகாழுப் ின் உள்ளடக்கத்மதக் காண் ிக்க ந ாக்குவரத்து 

விளக்கு அமைப்ம ப்  யன் டுத்தி, ப ாதியின் முன் க்கசீட்டு (FOPL)  ற்றிய 

ப ாது விழிப்புைர்வுக்காக உலக சுகாதார அமைப்புடன் இமைந்து ஒரு சமூக 

ஊடக  ிரச்சாரத்மத (மூன்று பைாழிகளிலும்) பதாடங்கப் ட்டது. 
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 முன் க்க சீட்டுஉடனான இைக்கம் ைற்றும் நுகர்நவார் நடத்மதகளில் அதன் 

தாக்கம் ைற்றும்  ாக்பகட் பசய்யப் ட்ட உைவு ைற்றும்  ானங்களின் 

ப ாதியின் முன் க்க  சீட்டு  

(FOPL)இன்விதிமுமறகமளஉற் த்தியாளர்கமட ிடிப் து ஆகியவற்மற 

ைதிப் ிடுவதற்கு உலக சுகாதார அமைப்பு இலிருந்து பதாழில்நுட்  

ஒத்துமழப்ம ப் ப ற்றுள்ளது. 

 உலக உைவுத் திட்டத்துடன் இமைந்து நாள் ட்ட பதாற்றா நநாய்களுக்கான 

ஆ த்து காரைிகமளத் தடுப் தற்கும் முன்கூட்டிநய கண்டறிவதற்கும் சமூக 

ைற்றும் நடத்மத ைாற்ற தகவல் பதாடர்பு உத்திமய உருவாக்க ஆரம்  

நடவடிக்மககமள எடுத்தது. 

 இலங்மக ைருத்துவ ஊட்டச்சத்து நிபுைர்கள் சங்கம்,உலக சுகாதார அமைப்பு 

ைற்றும் இலங்மகயின் சமையல்காரர்கள் சங்கம் ஆகியவற்றுடன் இமைந்து, 

2021 ஆம் ஆண்டில், பகாழும் ில் உள்ள நகால் ந ஸ் உைவகத்தில் இல் 

நதசிய அளவிலான குமறந்த உப்பு சமையல் சவால் ந ாட்டிமய நடத்தியது. 

ஒவ்பவாரு ந ாட்டி அைியும் 3 உறுப் ினர்கமளக் பகாண்டிருந்தது, நைலும் 

நாட்டின் அமனத்துப்  குதிகளிலிருந்தும் சுைார் 45 அைிகள்  ங்நகற்றன. 

 

 

 

 

 

 

 இலங்மக ைருத்துவ ஊட்டச்சத்து சங்கம் (SLMNA) ைற்றும் பதாற்றாநநாய் 

இயக்குநரகம் உலக சுகாதார ஸ்தா னத்துடன் இமைந்து ‘குமறந்த உப்பு 

சமையல் குறிப்புக்கள் ’  ற்றிய ைின்னியல் பசய்முமற புத்தகம் 

அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது. குடும் த்மத ஆநராக்கியைாக மவத்திருக்க, 
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ப ாதுவான ைற்றும் விருப் ைான உைவில் உப்ம க் குமறக்க இந்த சமையல் 

வீட்டு சமையல்காரர்களுக்கு உதவுகிறது. ைார்ச் ைாதம் நிமனவுகூரப் ட்ட 

உலக உப்பு விழிப்புைர்வு வாரத்தின் ‘உப்புப்  ழக்கத்மத அமசக்கவும்’ என்ற 

முக்கிய பசய்திமய ஆதாிப் தற்காக ஆரம்  சுகாதாரப்  ைியாளர்கள் மூலம் 

இந்த ைின்-பசய்முமற புத்தகங்கள் சமூகத்திற்கு  ரப் ப் ட்டன. 

 பதாற்றாநநாய் இயக்குநரகத்தின் பதாழில்நுட்  உள்ளீடுகளுடன், உைவு 

தயாாிப் தற்காக இலங்மகயர்கள் ைத்தியில்  ிர லைான யூ டுயூப் நசனல்களின் 

தன்னார்வ ஈடு ாட்டின் மூலம் ஆநராக்கியைான உைவுமுமறமய 

நைம் டுத்துதல். வீடுகளில் உைவுகமளத் தயாாிக்கும் ந ாது ஆநராக்கியைான 

விருப் ங்கமள நைம் டுத்துவதற்காக அந்த நசனல்கமளப் 

 ின் ற்று வர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல விவாத ைன்றத்மத உருவாக்கியது. 

 இமளஞர்களின் உைவுத் நதர்வு, உைவு விருப் த்நதர்வுகள் ைற்றும் நுகர்வு 

கட்டுப் டுத்தப் டுதமலக் குறிமவத்து   சமூக ஊடகங்களில்உைவு 

விளக்கக்காட்சி/கல்வி கருவிகமளத் தயாாிக்கபதாழில்நுட்  ஒத்துமழப்பு 

வழங்கப் ட்டது. ப ாதுவாக உண்ைப் டும் உைவு வமககள் ( ிஸ்கட், 

பகாத்து, நகக்குகள்) ைற்றும் ப ாதுவாக உண்ைப் டும் உைவு வமககளின் 

கநலாாி அளவுகள் குறித்துஊடாடும் அைர்வுகள் ைற்றும் குழு விவாதங்கள்  

நடத்த திட்டைிடப் ட்டது. 

  தப் டுத்தப் ட்ட உைவு ைற்றும் கார் நனற்றப் ட்ட  ானங்களுக்கான 

ப ாதியின் முன் க்க  சீட்டுஒழுங்குமுமற  ற்றிய பசய்தித்தாள் விளம் ரங்கள் 

ைற்றும் ஊடகப் ப ாருட்கள் குழந்மத நிதியத்துடன் இமைந்து 

உருவாக்கப் ட்டன. இந்த பசய்தித்தாள் விளம் ரங்கள் பவளியிடப் ட்டு 

ைீதமுள்ள ஊடகப் ப ாருட்கமள  ரப்புவதற்கு காத்திருக்கின்றன. 

 உலக புமகயிமல எதிர்ப்பு தினம் 2022” சமூக ஊடக இடுமககமளப் 

 ரப்புவதன் மூலமும், ஊடகங்களுக்கு புமகயிமல  யன் ாட்மடத் தடுப் தன் 

ைற்றும் கட்டுப் டுத்துதலின் 

முக்கியத்துவம்குறித்துமும்பைாழியில்துண்டுப் ிரசுரம்பவளியிடுவதன்மூலமும்நி

மனவுகூரப் ட்டது. 

 கம் ஹாைாவட்டபசயலகம்"புமகயிமலஇல்லாதவலயைாக" ிரகடனப் டுத்தப்

 ட்டதுஅவர்களின் அமழப் ின் ந ாில்பதாற்றாநநாய்கள் ிாிவு  ைிப் ாளர், 

பசயலக ஊழியர்களுக்கு புமகயிமல கட்டுப் ாட்மட அமுல் டுத்துவது குறித்த 

விருந்தினர் விாிவுமரமய வழங்கினார். 
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 நாட்டின்  ல ைாவட்டங்களில் உள்ள சுகாதார நசமவகளின்  ிராந்தி 

 ைிப் ாளர் அலுவலகங்களில், பதாழில்நுட்  ஆநலாசமனகமள வழங்குதல் 

ைற்றும் புமகயிமல இல்லா ைண்டலங்கமள ைீண்டும் ஒருங்கிமைத்தல். 

 உடல் பசயல் ாடு ஊக்குவிப்பு ைாதம் ஏப்ரல் 2022 இல் 

நிமனவுகூரப் ட்டது.ப ாது ைக்களின் விழிப்புைர்மவ நைம் டுத்த மும்பைாழி 

துண்டு  ிரசுரங்கள்  உருவாக்க ட்டு  அதிகாரப்பூர்வ இமையதளத்தில் 

 திநவற்றம் பசய்து,  ஊடக நிகழ்வுகளில்  ங்காற்றியது. 

 உடல் பசயல் ாடு நைம் ாடு குறித்த பசய்தித்தாள் கட்டுமரகள் 

பவளியிடப் ட்டன 

 எஸ் .ஈ .எம் இல் உள்ள  திவாளர்களுடன் இமைந்து  ள்ளிகளில் உடல் 

பசயல் ாடுகமள ஊக்குவிக்க ஒரு சிறிய வீடிநயா கிளிப் உருவாக்கப் ட்டது. 

  இலங்மக ைருத்துவ சங்கத்துடன் இமைந்து "பசயலில் உள்ள இலங்மக" சமூக 

ஊடக  ிரச்சாரத்திற்கான இடுமககள் உருவாக்கப் ட்டன 

 சுகாதார நைம் ாட்டு  ைியகம், குழந்மத நிதியம் இலங்மக ைற்றும் 

விமளயாட்டு அமைச்சகம் ஆகியவற்றுடன் இமைந்து  ள்ளிகளில் உடல் 

பசயல் ாடுகமள நைம் டுத்துவதற்காக சமூக ஊடக இடுமக ைற்றும் 

கிளிப்புகள் உருவாக்கப் ட்டுள்ளன. 

 நாட்டின் ப ாருளாதார நிமலமைமய கருத்தில் பகாண்டு நைது அன்றாட 

வாழ்வில் உடல் உமழப் ின் முக்கியத்துவம் ைற்றும் ப ாசன் தினத்மத 

நிமனவுகூரும் வமகயில் நாம் அதற்கு எவ்வாறு ைாற்றியமைப் து என் து 

 ற்றிய கலந்துமரயாடல் ஒன்று நடந்தது. 

 விமளயாட்டு ைற்றும் உடற் யிற்சி ைருத்துவ (SEM)ஊழியர் ஊடக 

நிகழ்வுகளில்  ங்நகற்றார் - ஆநராக்கியைான வாழ்க்மக முமற மையங்கள் 

 ற்றிய ைின்னணு ஊடகம் 
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 உலக பசவித்திறன் தினத்மத நிமனவுகூரும் வமகயில் பதாமலக்காட்சி ந ச்சு 

நிகழ்ச்சியில்  ங்நகற்பு.. 

 

 

 

 

 

 உலகபசவித்திறன்தினத்தில்மும்பைாழிவி ரத்தாள்உருவாக்கப் ட்டு,பதாற்றா

நநாய்கள் ிாிவு இயக்குநரகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இமையதளத்தில் 

 திநவற்றப் ட்டன. 
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 உலக பசவித்திறன் தினத்தில் சமூக ஊடக  ிரச்சாரம் உலக சுகாதார 

நிறுவனம், இலங்மகயின் நாட்டு அலுவலகத்துடன் இமைந்து நடத்தப் ட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

  ைியாளர்களுக்குபதாற்றாநநாய்கமள ாிநசாதிப் தற்கும் நநாய் நிமலமய 

கண்காைிப் தற்கும் சுகாதார அமைச்சகம் ைற்றும் நிதி அமைச்சகத்தில் ஒரு 

சுகாதார மூமல (HEALTH CORNER) நிறுவப் ட்டது. 

  நிதி அமைச்சகம் ைற்றும் பஹைாஸ் ஆயுந ா மலஃப்  இமைந்து கருவூலத்தின் 

வளாகத்தில் நிதி அமைச்சகத்தில் ஒரு சுகாதார மூமல நிறுவப் ட்டது. இது நிதி 

அமைச்சகம் ைற்றும் அதன் அருகில் உள்ள நிறுவனங்களில் உள்ள 

ஊழியர்களின் பதாற்றாநநாய்கமள கண்டறிய ஊக்குவிக்கும் என்று 

எதிர் ார்க்கப் டுகிறது 

 தலசீைியா காவி நிமலமய கண்டறிவமத ஊக்குவிப் தற்காக தகவல், கல்வி 

ைற்றும் பதாடர் ாடல்   ப ாருட்கமள உருவாக்குதல் ,கண்டி ைற்றும் 

அனுராதபுரத்தில் உள்ள தலசீைியா  ிாிவுகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள், துமள 

ைற்றும் கண்டியில் உள்ள தலசீைியா  ிாிவுகளுக்கு ஆய்வு கள வருமககள்  

மூலம் தலசீைியாமவத் தடுப் தற்கான நதசிய திட்டத்மத ைறுசீரமைத்தல் 

 தலசீைியா கூறுகமள இமைத்துக்பகாள்வதற்காகநதசிய சுகாதாரக் பகாள்மக 

2016-2025- ங்குதாரர்கூட்டங், கள் ங்கு ற்றியமை,2016-

2025நதசியசுகாதாரக்பகாள்மகயின் நைம் ாட்டில்  ங்நகற்றமை. 

 நை 2022 இல், “எச்சாிக்மகயாக இருங்கள்,  கிர்ந்து பகாள்ளுங்கள், 

அக்கமறயுடன் இருங்கள்: உலகளாவிய சமூகத்துடன் இமைந்து 

 ைியாற்றுதல்” என்ற கருப்ப ாருளின் கீழ் தலசீைியா அறிமவ நைம் டுத்த 

உலக தலசீைியா தினம் நிமனவுகூரப் ட்டது. ஊடக ைாநாடுகள்,  த்திாிக்மக 

பவளியீடு ைற்றும் பசய்தித்தாள் கட்டுமரகமள பவளியிடுதல் ந ான்ற  ல 

நடவடிக்மககள் நடத்தப் ட்டன. 

 தலசீைியா பதாடர் ான வி ரங்கமள மூன்று பைாழிகளில் உருவாக்கி 

இமையதளத்தில்  திநவற்றம் பசய்யப் ட்டுள்ளது 
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3. பதாற்றா நநாய்கள் ைற்றும் அவற்றின் ஆ த்து காரைிகமள முன்கூட்டிநய 

கண்டறிதல் ைற்றும் நைலாண்மை பசய்வதற்கு சுகாதார அமைப்ம  வலுப் டுத்துதல். 

 சுகாதார நசமவயின்  ிராந்திய  ைிப் ாளர் உடன் இமைக்கப் ட்ட பதாற்றா 

நநாய்கள்ைருத்துவ அதிகாாிகளுக்கான ைாவட்ட அளவில் நைற்பகாள்ள 

நவண்டிய நடவடிக்மககள் குறித்தவழிகாட்டிமய உருவாக்கியது. 

 இரண்டாம் நிமல ைற்றும் மூன்றாம் நிமல  ராைாிப்பு நிமல 

ைருத்துவைமனகளில் பதாற்றா நநாய்கள் பதாடர் ான நடவடிக்மககமள 

நைற்பகாள்வதற்கு ப ாருத்தைான ைருத்துவ அதிகாாிமய நியைிப் தற்கான 

வழிகாட்டுதல் உருவாக்கப் ட்டுள்ளது. 

 நவம் ர்ைாதத்தில்புதிதாக நியைனம் ப ற்றபதாற்றா நநாய்கள்ைருத்துவ 

அதிகாாிகளுக்கான களுக்கான நதசிய பதாற்றா நநாய்கள்திட்டம் குறித்த 

நநாக்குநிமலப்  யிற்சிமய திட்டைிட்டு ஒருங்கிமைத்து (யாழ்ப் ாைம், 

ைன்னார், பகாழும்பு களுத்துமற, நதசிய சுகாதார அறிவியல் நிறுவனம், 

ைாத்தமற, கிளிபநாச்சி, முல்மலத்தீவு, அம் ாமற, நககாமல, கண்டி, 

இரத்தினபுாி ைற்றும் ைாத்தமள ைாவட்ட பதாற்றா நநாய்கள்ைருத்துவ 

அதிகாாிகள்  ங்கு ற்றினர்) 

 அமனத்து ைாவட்டங்களில் இருந்தும் பதாற்றா நநாய்கள் ைருத்துவ 

அலுவலர்களுக்கு ைாவட்ட வருடாந்திர பசயல் திட்டத்மத தயாாிப் தில் 
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 யிற்சி அளிக்கப் ட்டது ைற்றும் நதசிய மூநலா ாய திட்டங்களுக்கு ஏற்  

 ாிந்துமரக்கப் ட்ட பசயல் ாடுகளுடன் வழிகாட்டப் ட்டது. 

 பதாற்றாத நநாய்கள் ைற்றும் ஆ த்து காரைிகமளத் முன்னநர 

கண்டறிவததற்கான    மகநயடு திருத்தப் ட்டது .அதன் 1250  ிரதிகள் 

அச்சிடப் ட்டன. 

 "புமகயிமல இல்லாத ைண்டலங்கமள நிறுவுவதற்கான வழிகாட்டுதல்" 

உருவாக்கப் ட்டுைாவட்ட அளவிலான ப ாது சுகாதார ஊழியர்களிமடநய 

 ரப் ப் ட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 புமகயிமல இல்லாத ைண்டலங்கமள நிறுவுவதற்கான புதிய வழிகாட்டுதல் 

ைற்றும் அவர்களின்  குதிகள் ைற்றும் நிறுவனங்களுக்குள் திட்டத்மத எவ்வாறு 

பசயல் டுத்துவது என் து குறித்து அமனத்து  ிராந்திய ைிப் ாளர்கள், 

 ிராந்தியசமூக நிபுைர்கள் ைற்றும் ைாவட்ட பதாற்றா நநாய்கள் 

ைருத்துவஅலுவலர்களுக்கு  யிற்சி அளிக்கப் ட்டது 

 ஆரம்  சுகாதாரப்  ராைாிப் ில் உடல் பசயல் ாடுகமள நைம் டுத்துதல் - 

 யிற்சியாளர்களுக்கான  யிற்சிக்கான வழிகாட்டுதல் அடிப் மடயில் ைாவட்ட 

அளவில் பதாற்றா நநாய்கள்ைருத்துவ அலுவலர்களுக்கான ஆன்மலன் 

 யிற்சியாளர்  யிற்சிமய நடத்தியது. 

 விமளயாட்டு ைற்றும் உடற் யிற்சி ைருத்துவம் (SEM)  ட்ட டிப்பு  ின்   

 திவாளர்களுடன் இமைந்து பகாழும்பு ைாவட்டத்தின் ைருத்துவ 

உத்திநயாகத்தர்கள்/ஆநராக்கியைான வாழ்க்மக முமற மையங்களுக்கான 

 யிற்சித் திட்டத்மத நடத்தியது. 

 " யிற்சியாளர் திட்டத்தின்  யிற்சியாளர்களின்  ங்நகற் ாளர்களுக்கானஉடல் 

பசயல் ாடு தயார்நிமல நகள்வித்தாள் (PAR-Q)உள்ளடக்கிய ஒரு தகவல் 

துண்டுப் ிரசுரம்,. உடல் பசயல் ாடு  யிற்சி அைர்வுகளில் 

 ங்நகற் ாளர்களால்  யன் டுத்தப் டும் உடல் பசயல் ாடு  ற்றிய அறிவு 

 ற்றிய முன் ைற்றும்  ின் ைதிப்பீடுகமள, உருவாக்குதல், 

 குறுகிய உடற் யிற்சி இமடநவமளகமள நமடமுமறப் டுத்துவதற்காக 

சுகாதார அமைச்சின் மைய புள்ளி களில் யிற்சித் திட்டத்மத நடாத்தியது. 
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ைற்றும் சுகாதார அமைச்சின் கிமளகளில் விநிநயாகிக்க ஒலி துண்டுகள்    

ைற்றும் பசயல்விளக்க ஒளிப் டங்கள் உருவாக்கப் ட்டது. 

 அடிப் மட ைட்ட தனிைனிதருக்கானசமூக நிறுவனங்களிமடநய உடல் 

பசயல் ாடுகமள ஊக்குவிப் தற்காக "நதசிய பைய்நிகர் திறன் நைம் ாட்டுத் 

திட்டம்" பதாடங்கப் ட்டது ைற்றும் இலங்மக ைருத்துவ சங்கம் ைற்றும் 

இலங்மக குழந்மத நிதியதுடன் இமைந்து  ல பைய்நிகர் அைர்வுகள் 

பதாடங்கப் ட்டன. 

 பதாற்றாநநாய்கள்இயக்குநரகத்துடன் இமைக்கப் ட்ட விமளயாட்டு ைற்றும் 

உடற் யிற்சி ைருத்துவ ட்ட டிப்பு  ின்  திவாளர்களுக்குப்  யிற்சி அளிக்க 

வசதியாக ஒரு  யிற்சித் பதாகுதிமய உருவாக்குதல். 

 பதாற்றா நநாய்கள்இயக்குநரகத்தில் இமைக்கப் ட்டுள்ள அமனத்து 

ைருத்துவர்களுக்கும் ஊக்கைருந்து எதிர்ப்பு  ற்றிய விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள் 

நடத்தப் ட்டன. 

 ஆரம்  சுகாதார  ராைாிப்பு (PHC) நிமலக்கான (நீரழிவு குருதிஅமுக்கம், அதிக 

எமட ைற்றும் உடல்  ருைன், ப ருமூமள குருதிக்குழாய்  நநாய்ஆ த்து, 

இரத்தத்தில் பகாழுப்பு அளவு ைிக அதிகைாகநவா அல்லது குமறவாகநவா 

இருப் து. ைற்றும் நாள் ட்ட சுவாச நநாய்கள்) பதாற்றாநநாய்கள் நைலாண்மை 

வழிகாட்டுதல்கள் குறித்த இரண்டு நாள்  யிற்சித் திட்டம் நடத்தப் ட்டது. 

பகாழும்பு ைற்றும் வவுனியா ைாவட்டங்கள் உடற்  யிற்சியாகவும் 

அனுராதபுரம், அம் ாமற ைற்றும் ைாத்தமள பைய்நிகர்  யிற்சிகளாகவும் 

உள்ளன. 

 ைருத்துவ அதிகாாிகள், தாதி உத்திநயாகத்தர்கள், துமை ஊழியர்களுக்கு 

எந்தபவாரு சாதனத்திலிருந்தும் அமனத்து உள்கட்டமைப்பு தகவல் 

அமைப்புகளுக்கும்  யனர்களுக்கு அணுகல்(cloud baesd ) அடிப் மடயிலான 

சுகாதார தகவல் நைலாண்மை அமைப் ில் பதாடர்ச்சியான ஆன்மலன் யிற்சி 

நிகழ்ச்சிநடத்தப் ட்டது அதாவது, நைம் ாட்டு அதிகாாிகளால் 

நடத்த டும்ஆநராக்கியைான வாழ்க்மக முமற மையங்கள்வலுப் டுத்தும் 

திட்டதின்கீழ் சாி ார்க்கப் ட்ட ஆநராக்கியைான வாழ்க்மக முமற மையங்கள். 

 சுகாதார தகவல்  ிாிவின் ஒத்துமழப்புடன் நை 17, 2022 அன்று அமனத்து 

நதாற்றா நநாய்கள் ைருத்துவஅதிகாாிகள்,ைற்றும் ைாவட்ட/ைாகாைசமூக 

ைருத்துவ நிபுைர்களுக்கு  இமைய நிகழ்நிமலயில்  எந்தபவாரு 

சாதனத்திலிருந்தும் அமனத்து உள்கட்டமைப்பு தகவல் அமைப்புகளுக்கும் 

 யனர்களுக்கு அணுகல்அடிப் மடயிலான சுகாதார தகவல்நைலாண்மை 

 யிர்ச்சியாளர்  யிட்சிமய நடாத்தி அவர்கமள அந்தந்த ைாவட்டங்களில் 

உள்ள ஆரம்  சுகாதார அமைப்பு ஊழியர்களுக்கான  யிற்சித் திட்டங்கமள 

நடத்துவதற்கும் நைற் ார்மவ பசய்வதற்கும்  உதவியது. 
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 அமனத்து நதாற்றா நநாய்கள் ைருத்துவ அதிகாாி களுக்கும், ஜூமல, 2021 

இல் கைினியின் சீரான பசயல் ாட்மட உறுதிபசய்யும் வமகயில், இமடநிமல 

கலப்புதகவல் நைலாண்மை அமைப்பு குறித்த பதாடர்  யிற்சி நடந்தது 

.அத்துடன் 2022 ஜனவாி 26 ஆம் நததியன்று அமனத்து நதாற்றா நநாய்கள் 

ைருத்துவ அதிகாாி களுக்கும் களுக்கும், தரவுப்  குப் ாய்மவ நைம் டுத்துதல் 

ைற்றும் ைாவட்ட ைற்றும் நதசிய அளவில் காகிதப்  யன் ாட்.மடக் குமறத்தல் 

ஆகியவற்மறக் கருத்தில் பகாண்டு புதுப் ித்தல்  யிற்சியும் நடந்தது. 

 அமனத்து பதாழில்நுட்  ஊழியர்கமள வளவாளர்களாக பகாண்டு   நதாற்றா 

நநாய்கள் முன்கூட்டிநய கண்டறிதல் ைற்றும் கண்காைிப்பு குறித்த ஆரம்  

சுகாதார அமைப்ம  வலுப் டுத்தும்  திட்டத்தின் கீழ் தாதி  உத்திநயாகத்தர்க்கு   

 மனத்து ைாவட்டநதாற்றா நநாய்கள் ைருத்துவ அதிகாஆன்மலன்  யிற்சி 

நடந்தது. 

 அாிகளுக்கும்,ப ருமூமள குருதிக்குழாய்  நநாய்ஆ த்து இடர் முன்கைிப்பு 

விளக்கப் டம் 2019 பதாடர் ான   யிற்சியாளர் திட்டத்தின்  யிற்சிமய 

நடத்தியது ைற்றும் முதன்மை  ராைாிப்பு ைட்டத்தில் உள்ள ைருத்துவ ைற்றும் 

தாதி உத்திநயாகத்தற்கு  ைாவட்ட அளவில்  யிற்சிமய நடத்த  வர்  ாயின்ட் 

விளக்கக்காட்சிகள் ைற்றும் வீடிநயா அவர்களுக்கு வழங்கப் ட்டது. 

 பதாற்றா நநாய்  தடுப்பு,கட்டுப் ாடு ைற்றும் பதாற்றா நநாய்  தடுப்பு,கட்டுப் ாடு 

முமறயில்  சுகாதார மவத்திய அதிகாாியின் கடமைகள்   ைற்றும் ப ாறுப்புகள் 

குறித்த சுகாதார மவத்திய அதிகாாி  ிாிவின்  காலாண்டு அறிக்மக  தயாாித்தல் 

 இரண்டாம் நிமல ைற்றும் மூன்றாம் நிமல  ராைாிப்பு ைட்டத்தில் முக்கிய 

பதாற்றா நநாய் கமள கட்டுப் டுத்தும் வழிகாட்டுதல்கள் ைற்றும்ஆரம்  

சுகாதார அமைப்பு ைட்டத்தில் உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கான நைலாண்மை 

வழிகாட்டுதல்கள் ைற்றும் 

பநறிமுமறகள்இலங்மகைருத்துவநிபுைர்கள்கல்லூாிஉடன்இமைந்துஉருவாக்

கப் ட்டுள்ளது. 

 அத்தியாவசியபதாற்றா நநாய் ைருந்துப்  ட்டியல் திருத்தப் ட்டு, ஆரம்  

சுகாதாரப்  ராைாிப்புக்கான அத்தியாவசிய விசாரமைப்  ட்டியமல 

உருவாக்கப் ட்டுள்ளது. 

 பதாற்றா நநாய் நநாயாளிகளுக்கான ஆரம்  சுகாதாரப்  ாதுகாப்பு முதல் 

நிமல, இரண்டாம் நிமல, அல்லது மூன்றாம் நிமல சுகாதாரப்  ராைாிப்பு 

வமரயிலான  ாிந்துமர அளவுநகால்கள் ைற்றும் ஆரம்  சுகாதார 

நிறுவனங்களில் ைருத்துவ சிகிச்மச நிமலயங்கமள கிராைைாக 

 ின்பதாடர்வதட்கான வழிகாட்டுதல் உருவாக்கப் ட்டது   . 

 நநாய்கமள கண்டறியும் சந்தர்ப் ங்கமள ஊக்குவித்தல், ப ாருத்தைான 

சுகாதார நசமவ வழங்குனருக்கான  ாிந்துமரப்  ாமதயுடன் 

விளக்கைளிப் தற்கான சுய கண்காைிப்பு வழிகாட்டிகமள உருவாக்குதல், 
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பநறிமுமறயில்  யிற்சி ப ற்ற ஊழியர்கள் இருத்தல், களுத்துமற 

ைாவட்டத்தில் உள்ள 5 ைருத்துவைமனகளின்பவளி நநாயாளர்  ிாிவின் ஆரம்  

சுகாதாரப்  ராைாிப்பு   நிமலயத்திட்கு வருநவார்கமள (நநாயாளிகள் ைற்றும் 

உடன் வரு வர்கள்) இலகுவாக அணுகி நநாய்கமள கண்டறிதல். 

 

1. கண்காைிப்பு, கண்காைிப்பு, ைதிப்பீடு ைற்றும் ஆராய்ச்சி 

 ைாகாை சுகாதார நசமவகள் ைிப் ாளர்கள், ிராந்தியசுகாதார 

நசமவகளின் ைிப் ாளர் கள், ைாகாை ைற்றும் ைாவட்ட சமுக மவத்திய 

நிபுைர்கள்,சகல பதாற்றா நநாய்  மவத்திய 

அதிகாாிகள்,பதாற்றாநநாய்இயக்குநரகத்தின்ஊழியர்கள்ைற்றும்விருந்தினர்நிபு

ைர்கள்ஆகிநயாாின்  ங்நகற்புடன் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான நதசிய 

அளவிலான வருடாந்திர பதாற்றா நநாய் ைதிப் ாய்வு 2022 ஜூன் 16 ைற்றும் 17 

ஆம் நததிகளில்  எாிப ாருள் பநருக்கடியின் காரைைாக  இமைய நநரமலயில்  

நடத்தப் ட்டது. கூடுதலாக, அமனத்து 

காலாண்டுைதிப் ாய்வுகளும்ைாகாைைற்றும்ைாவட்டசமுகமவத்தியநிபுைர்கள், 

அமனத்துபதாற்றாநநாய்மவத்தியஅதிகாாிகள்,பதாற்றாநநாய்இயக்குநரகத்தி

ன் ஊழியர்கள்   ங்நகற்புடன் பசப்டம் ர் ைற்றும் டிசம் ர் 2021 ைற்றும் ைார்ச் 

2022 இல் நடத்தப் ட்டன (முமறநய 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான காலாண்டு 2,3 

ைற்றும் 4). 

 ஜனவாி,  ிப்ரவாி, ஏப்ரல் ைற்றும் நை ைாதங்களுக்கான ைாதாந்திர பதாற்றா 

நநாய் கூட்டங்கள், ைாவட்டபதாற்றா நநாய்மவத்திய அதிகாாி, பதாற்றா நநாய்   

இயக்குநர், ைருத்துவப்  ைியாளர்கள்  ங்நகற்புடன் பதாற்றா நநாய் தடுப்பு 

ைற்றும் கட்டுப் ாட்டுத் திட்டங்கமள பசயல் டுத்துவது பதாடர் ான 

சிக்கல்கமளக் கண்காைித்து நிவர்த்தி பசய்யும் நநாக்கத்துடன் ைாவட்ட 

அளவில்இமைய பைய்நிகர் கூட்டங்கள் நடத்தப் ட்டன. 

 பதாற்றா நநாய்த்தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப் ாட்டு திட்டங்கள் ைாவட்ட அளவில் 

பசயல் டுத்தப் ட்டந ாது, ைாவட்ட ஊழியர்கள் எதிர்பகாள்ளும் பதாழில்நுட்  

உள்ளீடுகமள வழங்குவதற்கான நநாக்கத்துடன்  ல சிரைங்களுக்கு ைத்தியிலும் 

நதசிய ைட்டைானது  ல ைாவட்ட அளவிலான பதாற்றா நநாய்களுக்கான  

ைதிப் ாய்வுகளில்  ங்நகற்ககூடியதாக இருந்தது.நககாமல, கம் ஹா,  துமள, 

பைானராகமல, களுத்துமற, பகாழும்பு, அநுராதபுரம் ைற்றும் ப ாலன்னறுமவ 

ஆகிய இடங்களில் நநரடியாகவும் நுவபரலியா, அம் ாந்நதாட்மட ைற்றும் 

கல்முமன ைாவட்ட ைதிப் ாய்வுகளுக்கு இமையவழி  சந்திப்புகள் மூலைாகவும் 

இமைந்தது. 
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 2021 நவம் ர் 22-23 அன்று  உலக சுகாதார அமைப் ின்பதன்கிழக்கு 

ஆசியாவிற்கான  ிராந்திய அலுவலகதின் (SEARO WHO )உடல் பசயல் ாடு 

பதாடர் ான  ிராந்திய கூட்டத்தில் இலங்மக  ிரதிநிதித்துவப் டுத்த ட்டது 

சூழ்நிமலைதிப்பீட்டுக் கருவியின்( SAT) ஐ நடத்தும்  ிராந்தியத்தில் 

இரண்டாவது நாடான இலங்மக,  சூழ்நிமல ைதிப்பீட்டுக் கருவியின்ப றுந று  

, உடல் பசயல் ாடு ( ிராந்திய சாமல வமர டத்தின் மைல்கற்களில் ஒன்று) 

ைற்றும் இலங்மகயில் உள்ள ஆநராக்கியைான வாழ்க்மக முமற மையங்களில் 

உடல் பசயலற்ற தன்மைமய  ாிநசாதித்தல் ைற்றும் நைலாண்மை 

பசய்தல்முதலிய நாட்டின் அனு வத்மதப்  கிர்ந்து பகாள்ள அமழக்கப் ட்டது. 

 ஆநராக்கியைான வாழ்க்மக முமற மையத்தில் உடல் பசயல் ாடு ஊக்குவிப்பு 

நிகழ்ச்சிகளுக்கானதுமைகண்காைிப்புக்கருவியானது,விமளயாட்டுைற்றும்உ

டற் யிற்சி ைருத்துவத்தின்  ட்ட டிப் ின்   ின்னான  திவாளருடன் 

இமைந்து உருவாக்கப் ட்டது. நைலும், பகாழும்பு ைாவட்டத்தில் உள்ள 

ஆநராக்கியைான வாழ்க்மக முமற மையைான பகாரளபவலவுக்கு ஒரு 

கண்காைிப்புவிஜயம் நைற்பகாண்டு கருவி  

  ாிநசாதிக்கப் ட்டு ப ாருத்தைான ைாற்றங்கள் பசய்யப் ட்டன. 
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பதன்கிழக்கு ஆசியாவிற்கான  ிராந்திய அலுவலகதின் (SEARO) கூட்டத்தில்  ங்நகற்பு 

 இமைய நிகழ்நிமலகிளவுட்-அடிப் மடயிலான சுகாதார தகவல் நைலாண்மை 

நசமவ (HIMS) அமைப்பு நைலும் முதன்மை ைருத்துவப்  ராைாிப்பு 

நிறுவனங்களுக்கு விாிவு டுத்தப் ட்டது ைற்றும் சுகாதாரதகவல்  ிாிவு ைற்றும் 

ஆரம்  சுகாதாரப்  ாதுகாப்பு  லப் டுத்துதல் திட்டத்தின் ஒத்துமழப்புடன் 

பதாடர்ச்சியான  யிற்சி அைர்வுகமள நடத்துவதன் மூலம் ஆநராக்கியைான 

வாழ்க்மக முமற மைய ஊழியர்களுக்கு  யிற்சி அளிக்கப் ட்டது. 

 இமைய நிகழ்நிமலஇல் எந்தபவாரு சாதனத்திலிருந்தும் அமனத்து 

உள்கட்டமைப்பு தகவல் அமைப்புகளுக்கும்  யனர்களுக்கு அணுகல் 

அடிப் மடயிலான சுகாதார தகவல் 

நைலாண்மைநசமவஅமைப்புநைலும்முதன்மைைருத்துவப் ராைாிப்புநிறுவனங்

களுக்கு விாிவு டுத்தப் ட்டது ைற்றும் சுகாதாரதகவல்  ிாிவு ைற்றும் ஆரம்  

சுகாதாரப்  ாதுகாப்பு  லப் டுத்துதல் திட்டத்தின் ஒத்துமழப்புடன் 

பதாடர்ச்சியான  யிற்சி அைர்வுகமள நடத்துவதன் மூலம் ஆநராக்கியைான 

வாழ்க்மக முமற மைய ஊழியர்களுக்கு  யிற்சி அளிக்கப் ட்டது. 

 

 புதிய இமைய நிகழ்நிமலஇல்   சுகாதாரத் தகவல் நைலாண்மை அமைப்பு 

இன்னும் 

நிறுவப் டாையால்,ஆநராக்கியைானவாழ்க்மகமுமறமையங்களில்தரவு 

 குப் ாய்வு பதாடர் ான சிக்கல்களுக்கு உள்நாட்டு தீர்வாக ஒரு 
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இமடநிமல மஹப்ாிட் தரவு நைலாண்மை அமைப்பு 

அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது. நதாற்றா  

நநாய்ைருத்துவர்ைற்றும்ஆநராக்கியைானவாழ்க்மகமுமறமையஊழியர்கள்எ

திர்பகாள்ளும் தமடகமள எதிர்பகாள்ளும் ஒரு வழிமுமறயாக   ஆரம் த்தில் 

எக்பசல் அடிப் மடயிலான அமைப்ம  உருவாக்கிப ாலன்னறுமவ 

ைாவட்டத்தில் முன்நனாட்ட  நசாதமனமயபசய்யப் ட்டது, ைற்றும் 

ைாவட்ட ஊழியர்கள் தங்கள் தரவுகமள  குப் ாய்வு பசய்வதில், 

தற்ந ாதுள்ள காகித அடிப் மடயிலான முமறமயப்  யன் டுத்தி, 

ப ாலன்னறுமவ ைாவட்டத்தில் பவற்றிகரைான நசாதமனமயத் 

பதாடர்ந்து, இது நதசிய அைியால் நைலும் நைம் டுத்தப் ட்டது ைற்றும் 

தரவு  குப் ாய்வு ைற்றும்  யன் ாட்மட நைம் டுத்தும் நநாக்கில்  யனர் 

மகநயடு ைற்ற ைாவட்டங்களுக்கு அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது. . 

ைாவட்டங்களுக்கு நதமவப் ட்டால் தரவு நைலாண்மைக்கு துமையாக 

இந்த அமைப்பு உள்ளது. 

 

 எந்தபவாரு சாதனத்திலிருந்தும் அமனத்து உள்கட்டமைப்பு தகவல் 

அமைப்புகளுக்கும்  யனர்களுக்கு அணுகல்அடிப் மடயிலான சுகாதார 

தகவல் நைலாண்மை நசமவ (HIMS) அமைப்பு இன் சீரான 

பசயல் ாட்டிற்கான இமடபவளிகமளக் கண்டறிவதற்கான கள விஜயம் 

ைற்றும் களுத்துமற ைாவட்டத்தில் உள்ள நிறுவன ைட்டத்தில் உள்ளிடும் 

தரவுகளின் நைப் ிங் பசயல்முமற நைற்பகாள்ளப் ட்டது ைற்றும் 

அமடயாளம் காைப் ட்ட இமடபவளிகமள நிவர்த்தி பசய்யும் நநாக்கில் 

விாிவான அறிக்மக தயாாிக்கப் ட்டது. 

 பகாழும்பு ைாவட்டத்தின் நகாரலபவல 

ஆநராக்கியைானவாழ்க்மகமுமறமையக்கு ஆதரவு நைற் ார்மவ விஜயம் 

பசய்யப் ட்டது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான இரண்டாம் ைற்றும் மூன்றாம் 

காலாண்டுகளுக்கான பதாற்றா நநாய் அறிக்மகத் தாள்,2022ஆம் 

ஆண்டிற்கான முதலாம் காலாண்டிட்கான பதாற்றா நநாய் அறிக்மகத் தாள் 
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அமனத்து  ங்குதாரர்களிமடநயயும் பசயல் ாட்டிற்கான தரவுப்  ரப்பு 

உத்தியாக பவளியிடப் ட்டு விநிநயாகிக்கப் ட்டது. 

இரண்டாம் 

இரண்டாம் காலாண்டுகளுக்கான                      மூன்றாம் 

காலாண்டுகளுக்கான                             முதலாம் காலாண்டிட்கான    பதாற்றாநநாய் அறிக்மகத் தாள 2021              

பதாற்றா நநாய்அறிக்மகத் தாள் 2021                    பதாற்றாநநாய் அறிக்மகத் தாள் 2022                                                                                                                                                     

 நதாற்றா நநாய் இயக்குநரகத்தின் ைருத்துவ ஊழியர்களின் குழுக்களால் 

நடத்தப் ட்ட  ல ஆய்வுகள், பகாழும்பு  ல்கமலக்கழக ைருத்துவ முதுகமல 

நிறுவனத்தின் வருடாந்த ஆராய்ச்சிக் கருத்தரங்கில், வாய்வழி ைற்றும் 

சுவபராட்டி விளக்கக்காட்சிகளாக, கண்டு ிடிப்புகமள  ங்குதாரர்களுடன் 

 கிர்ந்து பகாள்ளப் ட்டன. 

 நாடளாவியமுடக்ககாலத்தில்(lockdownperiod)பவளிநநாயாளிகள்பதா

ற்றாநநாய்கள் பதாடர் ான நசமவகள். 

 அரசாங்கத் துமற சுகாதார நிறுவனங்களின் ைருத்துவ கிளினிக்குகளின் 

நகாவிட்-19 தயார்நிமல; நாடளாவிய ஆய்வு 

 இலங்மகயில் ஆநராக்கியைான வாழ்க்மக முமற மையங்களுடன் 

இமைக்கப் ட்டுள்ள சுகாதாரப்  ைியாளர்களின்  யிற்சி நதமவ 

ைதிப்பீடு 

 அரசாங்க அமைச்சின் தமலமை அலுவலகத்தில் நிறுவப் ட்ட சுகாதார 

மூமலயில்  ாிநசாதிக்கப் ட்ட ஊழியர்களின்பதாற்றாத நநாய்களின்   

 ண்புகள் 

 நவம் ர் 26, 2021 அன்று பகாழும்பு  ல்கமலக்கழகத்தின் முதுகமல 

ைருத்துவ நிறுவனத்தின் வருடாந்த ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கில் சுகாதார 

தகவல் நைலாண்மை அமைப் ின் (HIMS) பதாற்றாநநாய்கமள 

முன்னநர கண்டறிவமதக்காக  வழங்கப் ட்ட பதாமலதூரப்  யிற்சியில்  

சுகாதாரப்  ைியாளர்களின் பவளிப் ாடு. 
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கடந்த 5 வருடகால பசயற்திறன் ந ாக்கு 

நாட் ட்ட பதாற்றா நநாய்கமள கண்டறிவதற்கான  ாிநசாதமன 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2022 

Q1 

ஆநராக்கிய 

வாழ்வு 

மையங்களின் 

பதாமக 

814 826 871 922 1000 1000 988 1015 

பைாத்த 

இலக்கில் 

 ாிநசாதிக்கப்

 ட்டவர்களது 

% 

23.1 25.5 42.7 58.8 40.6 44.9 47.8 49.1 

வருடாந்த 

 ாிநசாதமனயி

ன்  ரப்பு 

391,260 540,535 493,965 511,438 605,148 321,055 255,333 132,057 

தகுதியான 

ைக்கள் 

பதாமகயில் 

ஆண்டுநதாறு

ம் 

 ாிநசாதிக்கப்

 ட்டவர்கள் % 

7.7 10.6 9.7 10.0 6.9 3.7 2.91 1.51 

 ாிநசாதிக்கப் 

ட்டவர்களில் 

ஆண்,ப ண் % 

1: 2.6 1: 2.7 1: 2.3 1:2.2 1:2.6 1:2.1 1:1.94 1:1.97 

1இந்த சதவீதம் 2011 முதல் 2019 வமர திமரயிடப் ட்ட அமனத்து தகுதியான 

 ங்நகற் ாளர்களின் ஒட்டுபைாத்த எண்ைிக்மகயிலிருந்து கைக்கிடப் டுகிறது. 40-65 

வயதுமடய இலக்கு ைக்கள்பதாமகயானது   2012 ைக்கள்பதாமக கைக்பகடுப் ிலிருந்து, 

2018 (5,089,868) வமரயிலான பைாத்த ைக்கள்பதாமகவமர கைக்கிடப் டுகிறது. 2019 ஆம் 

ஆண்டிற்கு, 2012 ைக்கள் பதாமக கைக்பகடுப் ின் டி (8,856,356) பைாத்த 

ைக்கள்பதாமகயில் இருந்து 35 வயது ைற்றும் அதற்கு நைற் ட்ட குழு கைக்கிடப் டுகிறது. 

1. 12020 ைற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளில் நகாவிட் 19 பதாற்றுநநாயால் 

நைாசைாகப்  ாதிக்கப் ட்டது ைற்றும் இந்த காலகட்டத்தில் நகாவிட்19 

சர்வநதசப்  ரவமல கட்டுப் டுத்தும் நடவடிக்மக யால் சுகாதார நசமவகள் 

இயக்குநர் பஜனரல் வழங்கிய வழிகாட்டுதலால் சில ைாதங்களுக்கு 

நிறுத்தப் ட்டது. 

 

உ ாமத தடுப்பு ைற்றும் முகாமைத்துவத்திற்கான நதசிய திட்டம். 

பதாற்றா நநாய்களுக்கான (NCD) இயக்குனர் நிர்வாகைானது இலங்மகயின் சுகாதார 

அமைச்சின் உ ாமத தடுப்பு ைற்றும் முகாமைத்துவத்திற்கான நதசிய மையப் 

புள்ளியாகும். பதாற்றா நநாய்களுக்கான இயக்குனர் நிர்வாகைானது நதசிய உ ாமத 

தடுப்பு ைற்றும் முகாமைத்துவ திட்டங்கமள பசயல் டுத்துவதற்காக சுகாதார அமைச்சு 

ைற்றும்  ிற அமைச்சுகளிலுள்ள நிர்வாகங்கள், திமைக்களங்கள் 
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,அதிகாாிகள்,தனியார் துமற ைற்றும்  ல அரசு சாரா நிறுவனங்கள்  (NGO) 

என் வற்றுடன்  பநருக்கைாக பசயல் டுகிறது. 

2021 - 2022 இன் முக்கிய அமடவுகள். 

 ின்வருைமுக்கியைானமுன்னுாிமைப் குதிகமளநிவர்த்திபசய்வதற்காகஐந்துபசயல்தி

ட்ட  குதிகளின் கீழ் நதசியஉ ாமத   தடுப்பு ைற்றும் முகாமைத்துவ திட்டைானது  

பசயல் டுத்தப் டுகிறது; ந ாக்குவரத்து  ாதுகாப்பு, வீட்டு  ாதுகாப்பு, நீாில் மூழ்கும் 

 ாதுகாப்பு,  ைியிட  ாதுகாப்பு ைற்றும் குழந்மதகள் ைற்றும் முதிநயார்  ாதுகாப்பு 

(ஆ த்மத எதிர்பகாள்ளக்கூடியவர்களுக்கான  ாதுகாப்பு). நிகழ்வுக்குப்  ிந்திய 

 ராைாிப்பு முதலுதவி உள்ளடங்களாகைருத்துவைமனக்குநசர்க்க முன்னரான  ைற்றும் 

நசர்க்மகக்குப்  ிந்திய   ராைாிப்பு உள்ளிட்டமவகளும்  திட்டத்தின் முக்கியச் 

பசயளல்களாகும். 

 ின்வரும் பசயல்திட்டப்  குதிகளின் கீழ் 2021 ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ச்சிகள் 

ஒருங்கிமைக்கப் ட்டு நடாத்தப் ட்டன. 

1. ஆநலாசமை, கூட்டு  ங்காண்மை ைற்றும் தமலமைத்துவம் 

பதாடங்கப் ட்டது. 

 இலங்மக உ ாமத தடுத்தல் ைற்றும் முகாமைத்துவம் பதாடர் ான  ல் துமற 

மூநலா ாய பசயல் திட்டம், 2021 – 2025. 

 வழிகாட்டுதல்கமள உருவாக்குவதன் மூலம் உ ாமதகமள தடுப் தற்குத் 

துமைபுாிகிறது,  ல துமறகளின் ஈடு ாட்டிற்கு  ாிந்துமர பசய்வதன்  

மூலைாக   உ ாமதகமள தடுப் மதயும் கட்டுப் டுத்துவமதயும்  அமனத்துத் 

துமறகளின் ஊடான  பகாள்மககளாக ஒருங்கிமைக்கின்றது. 

 உ ாமத தடுப்பு  ைிக்குழுக்களுடன்  ைியாற்றப் ட்டது - சாமலப் 

 ாதுகாப்பு, நீர்  ாதுகாப்பு, குழந்மதகள்/வீடு/முதிநயார்  ாதுகாப்பு, 

நிகழ்வுக்குப்  ின்னரான  ராைாிப்பு ஆகியவற்றின்  

பதாழில்நுட் ஆநலாசமனக் குழுக்கள் (TAG). 

 நஞ்சூட்டல் ைற்றும்  ாம்பு கடித்தமலத் தடுப் தற்காக ஒரு புதிய பதாழிநுட்  

ஆநலாசமனக்குழு   நிறுவப் ட்டது. 

 உ ாமத தடுப்பு  ைிக்குழுக்களின் குறிப்பு விதிமுமறகள் (TOR) 

உருவாக்கப் ட்டு   பதாழில்நுட்  ஆநலாசமன குழுக்கள் (TAG) 

நிறுவப் ட்டது. 

 ைாவட்டஅளவிலானகாயைஉ ாமததடுப்புவழிகாட்டுதல்,குழுக்கள்ைற்றும் 

 ாதுகாப் ான சமூக வழிகாட்டுதல் குழுக்கமள நிறுவ  ாிந்துமரக்கப் ட்டது. 

 தற்ந ாமதய ப ாது சுகாதார நிகழ்ச்சித்திட்டத்துடன் காயம் தடுப்புத் 

திட்டத்மத ஒருங்கிமைப் தில் பசய்ய நவண்டிய நடவடிக்மககள் 

நிமறவமடந்தன. 
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 பதாற்றநநாய்களின் ைருத்துவஅதிகாாிக்கான (MO-NCD) கடமைகள் ைற்றும் 

உ ாமதகமள தடுப் தற்கான ப ாறுப்புகளுக்கான வழிகாட்டி 

தயாாிக்கப் ட்டது. 

 

  2.   சுகாதார நைம் ாடு ைற்றும் இடர் குமறப்பு. 

  ிரசவத்திற்கு முந்மதய தாய் அல்லது 5 வயதுக்கு குமறவான குழந்மத உள்ள 

வீடுகளிமடநய வீட்டுப்  ாதுகாப்பு சாி ார்ப்புப்  ட்டியல் பதாடர்ந்து 

விநிநயாகப் ட்டதுடன்    ாதுகாப் ான   நடத்மதகள் ைற்றும்  ாதுகாப்பு 

கலாச்சாரத்மத ஆழப்  திய மவப் தற்காக சமூகத்திற்கு 

பதளிவு டுத்தப் ட்டது. 

  ாதுகாப் ான சமூக நிகழ்ச்சித்திட்டம் பதாடர் ாக  ங்குதாரர்கள் ைற்றும் 

ப ாதுைக்களிமடநய விழிப்புைர்மவ ஏற் டுத்தப் ட்டது.பதாிவு பசய்யப் ட்ட 

சுகாதார மவத்திய அதிகாாி  ிரநதசங்களில் புதிய  ாதுகாப் ான சமூகங்கமள 

ஸ்தா ிப் தற்காை பதாழில்நுட்  வழிகாட்டல்கள் வழங்கப் ட்ட்டன. 

 முன் ள்ளி ைற்றும்  கல்நநர  ராைாிப்பு மையங்களின்  ாதுகாப்பு சாி ார்ப்பு 

 ட்டியமல உருவாக்கப் ட்டது. 

 நதசிய உ ாமத தடுப்பு வாரம் ைற்றும் நஞ்சூட்டல் தடுப்பு வாரத்மத 

நடாத்துவதற்கு பதாழில்நுட்  வழிகாட்டல்கள் வழங்கப் ட்டன. 

 நீாில் மூழ்குவமதத் தடுப் தற்கான முதலாவது இரு  ிராந்திய நிமல 

அறிக்மகயிமன பசயற் டுத்துவதில்; ஒரு குழு உறுப் ினராக  ங்களித்தமை. 

 இலங்மகயின்நீாிலமூழ்கும்ஆ த்தநிமல அறிக்மகயின் வமரவு ைீளாய்வு 

பசய்யப் ட்டது  

 முதலாவது உலக நீாில் மூழ்கும் தடுப்பு தினத்துடன் இமைந்து நீாில் 

மூழ்குவமதத் தடுப் தன் முக்கியத்துவம் குறித்து ப ாதுைக்களுக்கு 

விழிப்புைர்வு ஏற் டுத்தப் ட்டது. 

 நீாில் மூழ்கும் அதிக ஆ த்து உள்ள  குதிகளில் காட்சிப் டுத்த 

வடிவமைக்கப் ட்ட விளம் ரப்  லமகயில் கமலப்  ைி பசய்து 

முடிக்கப் ட்டது. 

 நகாவிட் 19 பதாற்றுநநாய்  ரவும் காலப் குதிகளில் உ ாமதகமள தடுப் தன் 

முக்கியத்துவம் குறித்து ப ாதுைக்களிமடநய விழிப்புைர்மவ 

ஏற் டுத்தப் ட்டது. 

 நாட்டின் சூழ்நிமலமைகள்காரைைாக ஏற் டக்கூடிய காயங்கள் குறித்து 

ப ாதுைக்களிடம் விழிப்புைர்மவ ஏற் டுத்துதல். 

 நைாட்டார் மசக்கிள் தமலக்கவசங்களுக்கான நியைங்கமள விருத்தி பசய்வதில் 

சுகாதார ாீதியான  ங்களிப் ிமன வழங்குவதற்கு  ங்களிப்புச் பசய்தமை. 

 சாமலப்  ாதுகாப் ிற்கான சிறந்த வழிகாட்டுதல்கமள உருவாக்குவதில் 

 ங்களிப்பு பசய்தமை. 
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 வீதிப் ந ாக்குவரத்து வி த்துக்கள் காரைைாக ஏற் டும் உ ாமதகமள 

தடுப் தில்  ாதுகாப்பு  ட்டிகளின் நியைங்கமள விருத்தி பசய்வதில் 

பதாழில்நுட்  நிபுைத்துவத்மத வழங்குவதற்கு  ங்களிப்புச் பசய்தல். 

 காது நகட்காத ந ர்களுக்காை சாரதி அனுைதிப் த்திர  ிரச்சிமனகள் 

பதாடர் ான சுகாதார அறிவுமரகமள வழங்கியமை. 

 வாகன சாரதிகளின் சட்டவிநராத ந ாமதப்ப ாருள்  யன் ாட்டிற்கான 

சாமலநயார   கண்காைிப் ிற்கான வழிகாட்டுதல்கமள உருவாக்குவதில் 

பதாழில்நுட்  நிபுைத்துவத்மத வழங்கியமை. 

 ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கியினால் இனால் வீதிப்  ாதுகாப்பு பதாடர் ாக 

உருவாக்கப் ட்ட அறிக்மகமய ைீளாய்வு பசய்தல். 

 

3. நிகழ்வுக்கு  ின்னரான  ராைாிப்பு ைற்றும் திறன் நைம் டுத்தல். 

 முதலுதவி  யிற்சிக் குழுக்கமள நிறுவுவதற்கும், ைாவட்ட ைற்றும் சுகாதார 

ைருத்துவ அதிகாாிைட்டத்தில் முதலுதவி  யிற்சி நிகழ்ச்சிகமள ைாவட்ட 

நதாற்ற நநாய்களுக்கான மவத்தியஅதிகாாிகள்ைற்றும்சுகாதார மவத்திய 

அதிகாாி ஆகியவர்களால் ஒருங்கிமைத்து நாடாத்தப் டுவதற்குைான 

பதாழில்நுட்  வழிகாட்டுதல்கமள வழங்கியமை. 

 உ ாமதகமள நிர்வகிப் தற்கான ஆரம்  சுகாதாரப்  ைியாளர்களுக்கான 

வழிகாட்டுதல்கள் உருவாக்கப் ட்டுள்ளன. 

 அடிப் மட முதலுதவி பதாகுப்பு ைற்றும் அடிப் மட முதலுதவி குறித்த நதசிய 

வழிகாட்டிமய உருவாக்க நடவடிக்மக எடுக்கப் ட்டது. 

 ப ாது ைக்களுக்காக தயாாிக்கப் ட்ட முதலுதவி மகநயட்டின் சிங்கள பைாழி 

 திப்பு தைிழ் பைாழியில் அச்சிடப் டுவமத நநாக்கைாக பகாண்டு தைிழில் 

பைாழிப யர்க்கப் ட்டது. 

 நதசியஉ ாமத தடுப்பு ைற்றும் முகாமைத்துவ திட்டத்தின் கீழ் ைாகாை ைற்றும் 

ைாவட்ட அளவிலான சமூக மவத்திய நிபுைர்கள் ைற்றும் ைாவட்ட நதாற்ற 

நநாய்களுக்கான மவத்தியர்களுக்கான  யிற்சி   நிகழ்ச்சி  நடாத்தப் ட்டது . 

 சம் ந்தப் ட்ட ைாகாை, ைாவட்ட ைற்றும் ைருத்துவைமன, ஊழியர்களுக்கான 

உ ாமத  ற்றிய தரவு முகாமைத்துவம் குறித்த  யிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

நடத்தப் ட்டன. 

 

   4. கண்காைிப்பு, அவதானிப்பு ைதிப்பீடு ைற்றும் ஆராய்ச்சி 

 நதசியஉ ாமதகண்காைிப்புஅமைப்ம  

(NISS)வலுப் டுத்தநடவடிக்மகஎடுக்கப் ட்டது 

 நதசிய உ ாமதகண்காைிப்பு அமைப் ினால் (NISS) யன் டுத்தப் டும் சில 

தரவு நசகாிப்பு  டிவங்களுக்கு H- எண்கள் ப றப் ட்டது; உ ாமத   இறப்பு 
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தகவல்  டிவம் (H 1329), நிறுவன உ ாமத இறப்பு  திவு (H 1330), நிறுவன 

உ ாமத   இறப்பு விசாரமை ைற்றும் ைறுஆய்வு  டிவம் (H 1331), கள 

உ ாமத   இறப்பு விசாரமை  டிவம் (H 1332) ைற்றும் உ ாமத இடைாற்றல் 

தகவல்  டிவம், (H 1333). 

 நதசிய உ ாமத கண்காைிப்பு முமறமைமய ஐ பசயல் டுத்துவதில் தாதிய 

ஊழியர்களின்  ங்களிப்ம  வலுப் டுத்த மூலாதார சுற்றறிக்மகயில் ஒரு 

திருத்தம் பவளியிடப் ட்டது. 

 நதசிய உ ாமத கண்காைிப்பு  முமறமைக்கானஉ ாமத இறப்பு 

விசாரமை ைற்றும் ைதிப் ாய்வு அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது. 

 சிறப்பு வடிவம் ைற்றும் தரவு நுமழவு முமறமய அறிமுகப் டுத்துவதன் மூலம் 

உ ாமத பதாடர் ான இடைாற்ற கண்காைிப் ானது  பநறிப் டுத்தப் ட்டது. 

 விநசட இலத்திரனியல் தகவல் அமைப்புடன் மவத்தியசாமலகளில் 

பவளிநநாயாளர் காயம் கண்காைிப்புத் தரவுகமள உள்ளிடுவதற்கு விநசட 

முமறமைபயான்மற அறிமுகப் டுத்த நடவடிக்மக எடுக்கப் ட்டுள்ளது. 

 நதசிய காயம் கண்காைிப்பு அமைப் ின் பசயல்திறன் ைாகாை அளவிநல 

ைதிப் ாய்வு பசய்யப் ட்டது. 

 நதசிய உ ாமத கண்காைிப்பு அமைப்பு நதசிய ைதிப் ாய்வு ைற்றும் சிறந்த 

பசயல்திறனுக்கான விருது வழங்கும் விழா - 2020 நடாத்தப் ட்டது. 

  பதாற்றா நநாய்களுக்கான இயக்குனர் நிர்வாகத்தால் தயாாிக்கப் ட்ட 

காலாண்டு பதாற்றா நநாய்களின் அறிக்மக தயாாிப் ில்  ங்களிப்பு பசய்தமை. 

 

 கடந்த 5 ஆண்டு கால பசயல்திறன் ந ாக்கு, முக்கிய பசயல்திறன் குறிகாட்டிகள் 

ைற்றும் இலக்குகளுக்குகமள நநாக்கிய   முன்நனற்றம். 

 
முக்கிய 

பசயல்திறன் 

குறிகாட்டிகள் 

இலக்கு 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

உள்நநாயாளர்

 ிாிவுகண்காைி

ப்ம நடத்தும் 

கண்காைிப்பு  

தளங்களின் 

எண்ைிக்மக 

100% - 49% 62% 65% 67% 81% 

2 

பவளிநநாயாளர்

கண்காைிப்பு 

நடத்தும்   

கண்காைிப்பு  

தளங்களின் 

எண்ைிக்மக 

100% - 68% 85% 89% 91% 89% 

3 

இறப்பு 

அறிவிப்ம  

கண்காைிக்கும்

தளங்களின்எண்

ைிக்மக. 

100% - - - 40% 56% 67% 
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2022-2023 இல் திட்டைிடப் ட்ட சிறப்பு நைம் ாட்டு நடவடிக்மககள். 

 2022 இல் பதாற்றா நநாய்கமளத் தடுப் தற்கும் கட்டுப் டுத்துவதற்குைான 

திருத்தப் ட்ட நதசியக் பகாள்மக ைற்றும் மூநலா ாய கட்டமைப்பு 

பதாடங்கப் ட்டது. 

 இலங்மகயில் (2022-2026) பதாற்றா நநாய்கமள தடுப் தற்கும் 

கட்டுப் டுத்துவதற்குைான நதசிய  ல்துமற பசயல் திட்டத்மத பவளியிடல். 

 இலங்மகயில்(2022-2026)பதாற்றா நநாய்கமளத் தடுப் தற்கும் 

கட்டுப் டுத்துவதற்குைான ப றுைதியான  ல்துமற பசயல் திட்டத்மத 

உருவாக்குதல். 

 ஆரம்   ராைாிப்பு நசமவகமள வலுப் டுத்துவதில் கவனம் பசலுத்தும் 

 கிரப் ட்ட  ராைாிப்பு கூட்டு அமைப்பு மூலம் சுகாதார நசமவகமள 

வலுப் டுத்துதல். 

 பதாற்றா நநாய்களுக்கான தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப் ாட்டு நடவடிக்மககளில் 

திறமன வளர்ப் மதத் பதாடர்தல். 

 பதாற்றாநநாய்கள் பதாடர் ான நிமலயான வளர்ச்சிஇலக்குகமள நநாக்கிய 

முன்நனற்றத்மதக்கண்காைிப் தற்காகபதாற்றாநநாய்கள்பதாடர் ானதரவுஇ

மடபவளிகமள நிரப்  கண்காைிப்பு ைற்றும் தகவல் முமறகமள 

வலுப் டுத்துதல். 

 தற்ந ாதுள்ள சுகாதாரத் துமற திட்டங்களுடன் பதாற்றாநநாய்தடுப்பு ைற்றும் 

கட்டுப் ாட்டு நடவடிக்மககமள ஒருங்கிமைத்தல். 

 பதாற்றா நநாய்களுக்கான உலகளாவிய சுகாதார  ாதுகாப்ம  

ப ற்றுக்பகாள்வதற்காக, சுகாதாரம் அல்லாத துமறகளுடன் நிமலயான 

கூட்டாண்மைகமள ஏற்றுக்பகாள்ளள். 

 இலங்மகயில் (2021 – 2025) உ ாமத தடுப்பு ைற்றும் முகாமைத்துவம் 

பதாடர் ான  ல்துமற மூநலா ாய நடவடிக்மகத் திட்டத்மத 

நமடமுமறப் டுத்துவதற்கான முன்நனற்றத்மத கண்காைித்தல் ைற்றும் 

ைதிப்பீடு பசய்தல். 

 அடிப் மட முதலுதவி  யிற்சிக்கான நதசிய  ாடத்திட்டத்மத இறுதி பசய்தல், 

அடிப் மட முதலுதவி குறித்த நதசிய வழிகாட்டி, உ ாமதகமள 

நிர்வகிப் தற்கான ஆரம்  சுகாதார நசமவகளுக்கான வழிகாட்டுதல்கள். 

 உ ாமத இறப்பு விசாரமை ைற்றும் ஆய்வுகமள நடத்துதல். 

  கல்நநர ராைாிப்புைற்றும்முன் ள்ளி ாதுகாப்புசாி ார்ப்பு ட்டியமல 

அறிமுக டுத்தல். 

  ாடசாமல  ாதுகாப்பு, முதிநயார் இல்ல ாதுகாப்பு ைற்றும்  ைியிட  ாதுகாப்பு 

சாி ார்ப்பு  ட்டியல்கமள உருவாக்குதல். 

 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2022 

177 
 

 

2021 இல் நடத்தப் ட்ட சிறப்பு நடவடிக்மககளின் நிதி ாீதியான முன்நனற்றம். 

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ைதிப் ிடப் ட்ட பசலவு வி ரம் (Rs. Mn) 

இலங்மக அரசாங்கம் 111-2-14-035-2509(11) 74 

உலக வங்கி 111-02-13-003-2509-38(12) 25.06 

உலக சுகாதார நிறுவனம் 5.34 

பைாத்தம் 104.4 

 

பசலவீனம் : நாட் ட்ட  பதாற்றாநநாய்களுக்கானநதசிய நிகழ்ச்சித்திட்டம். Rs (Mn) 

 ஆநலாசமை, கூட்டாண்மை ைற்றும் தமலமைத்துவம் 0.59 

 சுகாதார நைம் ாடு ைற்றும் இடர் குமறப்பு. 22.66 

 பதாற்றா நநாய்கள்,அவற்றின் ஆ த்து காரைிகமள முன்கூட்டிநய 

கண்டறிதல் ைற்றும் நிர்வகிப் தற்காக சுகாதார அமைப்பு முமறமைமய 

வலுப் டுத்தல். 

31.25 

 கண்காைிப்பு, நைற் ார்மவ, ைதிப்பீடு ைற்றும்   ஆராய்ச்சி 9.189 

 பசலவீனம் :   உ ாமத தடுப்பு  ைற்றும் முகாமைத்துவம். 

 ஆநலாசமை, கூட்டாண்மை ைற்றும் தமலமைத்துவம் 0.28 

 கண்காைிப்பு, நைற் ார்மவ, ைதிப்பீடு ைற்றும் ஆராய்ச்சி. 0.47 

        பைாத்தம் 64.439 

 

 டிமுமற ஆய்வு 2021. 

முன்னுமர.                                                                   

உலகையைாக்கல், மகத்பதாழில்ையைாக்கல், நகரையைாக்கல் ைற்றும் ப ாருளாதார 

ைாற்றம் ஆகியன இலங்மக உட் ட உலகின் அமனத்து நாடுகளிலும் உள்ள ைக்களின் 

வாழ்க்மகமுமறயில் ப ரும் ைாற்றங்கமள ஏற் டுத்தியுள்ளன. ஆநராக்கியைற்ற 

உைவு உட்பகாள்ளல், உடல் உமழப் ின்மை, ைது அருந்துதல் ைற்றும் புமகத்தல் 

ஆகிய இம்ைாற்றங்களின் விமளவாக பதாற்றா  நநாய்களால்  ாதிப் மடயும்  தன்மை 

அதிகாித்துள்ளது. இப் ாதிப் ானது பதாற்று நநாய்களிலிருந்து பதாற்றா 

நநாய்களுக்கான ைாற்றத்மத உலகளாவிய ாீதியில் ஏற் டுத்தியுள்ளதுடன் இலங்மக 

உள்ளிட்ட வளர்ச்சியமடந்து வரும் நாடுகமள முக்கியைாக  ாதிக்கிறது. 

இருதய நநாய்கள், நீாிழிவு, புற்றுநநாய்கள் ைற்றும் நாள் ட்ட சுவாச நநாய்கள் ஆகிய 

நாட் ட்ட  லவீனைாக்கும் நநாய்கள் இந்த பதாற்றா நநாய்களுள் அடங்கும். 2012 
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ஆம் ஆண்டில் உலகில் நிகழ்ந்த பைாத்த இறப்புகளில், 68% பதாற்றா நநாய்கள் 

காரைைாக ஏற் ட்டதாகக் கண்டறியப் ட்டுள்ளது இது உலகளவில் 

இறப்புகளுக்கான முக்கிய காரைைாகும் (WHO, 2014a). இவ் பதாற்றா நநாய்களால் 

ஏற் ட்ட இறப்புகளில், 80%ைானதுகுமறந்த ைற்றும் நடுத்தர வருைானம் பகாண்ட 

நாடுகளில் நிகழ்ந்துள்ளது (WHO, 2014a). பதாற்றா நநாய்கள் காரைைாக ஏற் ட்ட 

பைாத்த இறப்புகளில், 40% ைானது 70 வயதுக்கு குமறந்தவர்களிமடநய 

நிகழ்ந்துள்ளது. இவ் அகால ைரைங்களில், 82% ைானது வளர்ச்சியமடந்து வரும் 

நாடுகளில் நிகழ்ந்துள்ளன (உலக சுகாதார நிறுவனம், 2014 a). இலங்மகயிலும் இநத 

நிமலதான் காைப் டுகிறது.இலங்மகயில் 2012 ஆம் ஆண்டில் ஏற் ட்ட பைாத்த 

ைரைங்களில், 75%ைானது நதாற்ற நநாய்கள் பதாடர் ான ைரைங்களாகவும் ைற்றும் 

18% அகால ைரைங்கள் நதாற்ற நநாய்கள் காரைைானமவ எனவும் 

கண்டறியப் ட்டுள்ளது(உ .சு.நி , 2014b) . 

குறிப் ாக இலங்மக உட் ட அ ிவிருத்தியமடந்து வரும் நாடுகளில் பதாற்றா 

நநாய்கள் வயதுக்கு முந்திய நநாயுற்றமைக்கும் இறப் ிற்கும்  ிரதான காரைைாக 

ைாறியுள்ளது. இமவ நீண்ட கால 

பசலவுகூடியசிகிச்மச,நிர்வகித்தல்ைற்றும்கவனிப்புநதமவப் டும் நாள் ட்ட 

 லவீனப் டுத்தும் நநாய்களாகும். இதன் காரைைாக, பதாற்றாநநாய்களாவன 

தனிந ர், குடும் , சமூக ைற்றும் நாட்டின் ப ாருளாதாரத்மத  ாதிக்கின்றன. இது 

நாடுகளின், குறிப் ாக இலங்மக ந ான்ற ப ாருளாதார ாீதியில் 

அ ிவிருத்தியமடந்துவரும் நாடுகளின் ப ாருளாதார வளர்ச்சியில்  ாாிய தாக்கத்மத 

ஏற் டுத்துகின்றது. பதாற்றா நநாய்களானது நாட்டின் சுகாதாரப் ராைாிப்பு விநிநயாக 

முமறகளில்கிமடக்கக்கூடியவமரயறுக்கப் ட்டவளங்கமளஅதிக ட்சைாகப் 

 யன் டுத்துவதில் முன்நிமலயில் உள்ளது. எனநவ, இலங்மகயில் பதாற்றா 

நநாய்களினால் ஏற் டுத்தப் டும் சுமைமயத் தடுப் தற்கும் கட்டுப் டுத்துவதற்கும் 

நாட்டில் தடுப்பு உத்திகள் நமடமுமறப் டுத்தப் டுவது ைிகவும் முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்தது. இலங்மகயின் தடுப்பு உத்திகள், இலங்மகயின் சுகாதார, ந ாஷாக்கு 

ைற்றும் சுநதச ைருத்துவ அமைச்சினால் (சுகாதார அமைச்சு, 2009) உருவாக்கப் ட்ட 

நீண்டகால பதாற்றாத நநாய்கமளத் தடுப் தற்கும் கட்டுப் டுத்துவதற்குைான நதசிய 

பகாள்மக ைற்றும் மூநலா ாய கட்டமைப் ின் மூலம் வழிநடத்தப் டுகின்றன. இந்தக் 

பகாள்மக ஆவைைானது சுகாதார வசதிகமள ப ற்றுக்பகாள்ளும் உாிமைசைத்துவம் 

ைற்றும் சமூக நீதிக்கான உாிமைமயப்  ாதுகாத்தல், சமூகம், குடும்  அதிகாரைளித்தல் 

ைற்றும்  ங்நகற்பு,  ல் ஒழுங்கு,  ல் துமற அணுகுமுமறகள் ைற்றும் வாழ்க்மகப்  ாட 

அணுகுமுமறமய ஏற்றுக்பகாள்வது (சுகாதார அமைச்சு , 2009).ந ான்ற  ல 

வழிகாட்டும் பகாள்மககமள அடிப் மடயாகக் பகாண்டது. பகாள்மக ஆவைத்திற்கு 

இைங்க, இலங்மகயின் சுகாதார, ந ாஷாக்கு ைற்றும் சுநதச ைருத்துவ அமைச்சு, 

முன்கூட்டிய இறப்ம க் குமறத்தல் ைற்றும் நதாற்ற நநாய் ஆ த்து காரைிகமளக் 

குமறப் தற்கான சுகாதார ஊக்குவிப்பு நடவடிக்மககமள விாிவு டுத்துதல் 
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ஆகியவற்றின் பகாள்மக நநாக்கத்மத அமடவதற்காக ஒன் து முக்கிய மூநலா ாயப் 

 குதிகமள அமடயாளம் கண்டு முன்னுாிமை அளித்துள்ளது. (சு .அ , 2009). எனநவ, 

மூநலா ாய கட்டமைப் ின் முதல் முக்கிய மூநலா ாயம், ைக்களிமடநய 

ஆநராக்கியைற்ற உைவு,உடல் உமழப் ின்மை,ைதுஅருந்துதல் ைற்றும் புமகத்தல் 

(சுகாதார அமைச்சு , 2009) உள்ளிட்ட ஆ த்து காரைிகளின்  ரவமலக் குமறப் தன் 

மூலம் நாள் ட்ட பதாற்றா நநாய்கமள  தடுப் மத நநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது. 

உலக சுகாதார நிறுவனத்தின்  டிமுமற கண்காைிப்பு இரண்டு கண்காைிப்பு 

அமைப்புகமள உள்ளடக்கியது; நதாற்றா நநாய்களின் ஆ த்து காரைி கண்காைிப்பு, 

ைற்றும்  க்கவாதம்  ற்றிய கண்காைிப்புக்காை டிமுமற அணுகுமுமற. பதாற்றா 

நநாய்களின் ஆ த்து காரைி கண்காைிப்புக்கான  டிமுமற அணுகுமுமறயானது 

ைக்கள் பதாமக அடிப் மடயிலான நதசிய கைக்பகடுப் ாகும், இது நாட்டில் நதாற்ற 

நநாய்களின் சுமைமய தீர்ைானிக்க ைக்கள் ைத்தியில் ஏற்கனநவ உள்ளஆ த்து 

காரைிகள்  ற்றிய தரவுகமளப் ப றுவமத நநாக்கைாகக் 

பகாண்டுள்ளது.பதாற்றாநநாய்களுக்கானஆ த்துகாரைிகளின்தற்ந ாமதய ரவமல

ைதிப் ிடுவதற்குஇலங்மகஉட் டஉலபகங்கிலும்உள்ள லநாடுகளில்இந்தமுமற யன்

 டுத்தப் ட்டுவருகிறது. இந்த கைக்பகடுப்பு ஒரு பதாடர்ச்சியான 

பசயல்முமறயாகும், அங்கு நநர்காைல் மூலம் நிர்வகிக்கப் டும் நகள்வித்தாள் மூலம் 

பதாற்றா நநாய்களின் ஆ த்து காரைிகள்  ற்றிய முக்கிய தகவல்கமளப் ப றுவதன் 

மூலம் கைக்பகடுப்பு பதாடங்கப் டுகிறது,  ின்னர் ைானுடவியல் அளவீடுகள் 

ப றப் டுகின்றன, அதமனத் பதாடர்ந்து, உயிர்நவதியியல்  குப் ாய்வுக்கான இரத்த 

ைாதிாிகள் ப றப் டுகின்றன. இந்த கைக்பகடுப்பு ப ாதுவாக ஆய்வில் 

 ங்நகற் ாளர்களின் வீடுகளில் நைற்பகாள்ளப் டுகிறது, அங்கு சமூக-ைக்கள்பதாமக 

தரவு, 

ைானுடவியலஅளவீடுகள்சிறுநீர்ைாதிாிஆகியமவஇவ்வாறுநசகாிக்கப் டுவதுடன்,சிகி

ச்மசநிமலயங்களில்  இரத்த ைாதிாிகள் ப ற்றுக்பகாள்ளப் டுகின்றன. 

ைாதிாி நசகாிக்கும் நுட் ம். 

நதசிய அளவிலான  ிரதிநிதித்துவ ைாதிாிமயத் நதர்ந்பதடுக்க,  லநிமல 

வாிமசப் டுத்தப் ட்ட ைக்கள் கூட்ட ைாதிாி முமற  யன் டுத்தப் ட்டது. 

ைாதிாியானது ைாவட்டம் ைற்றும் துமற சார்ந்த (நகர்ப்புறம், கிராைம், நதாட்ட) 

நிமலகளின் அடிப் மடயில் வாிமசப் டுத்தப் ட்டது.ஒரு ஆரம்  ைாதிாி அலகானது  

கூட்ட ைாதிாியாக  கருதப் ட்டது.ைக்கள் பதாமக கைக்பகடுப்பு ைற்றும் புள்ளி 

வி ரவியல்  திமைக்களைானது  (DSC) ஆய்வு ைாதிாியின் நதர்மவ நைற்பகாண்டது. 
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ஆரம்  ைாதிாி அலகு (PSU): 

ஆரம்  ைாதிாி அலகின் கட்டமைப் ானது, ைக்கள்பதாமக ைற்றும் வீட்டுவசதிக் 

கைக்பகடுப்பு - 2011 இல் தயாாிக்கப் ட்ட ைக்கள் பதாமகக் கைக்பகடுப்புத் 

பதாகுதிகமள அடிப் மடயாகக் பகாண்டது.இது 2018ல் முதல் காலாண்டு 

பதாழிலாளர் வள கைக்பகடுப்புக்காக புதுப் ிக்கப் ட்டது. எனநவ, 644 ஆரம்  

ைாதிாிஅலகுகள்,நிகழ்தகவு விகிதாசார ைாதிாி (PPS ) முமறமயப்  யன் டுத்தி, 

அப் குதியின் ைக்கள்பதாமக அடிப் மடயில் நதர்ந்பதடுக்கப் ட்டன.  

இரண்டாம் நிமல ைாதிாி அலகு (SSU): 

 ஒரு வீட்டு அலகானது ஒரு இரண்டாம் நிமல ைாதிாி அலகாக கருதப் ட்டது. 

ஒவ்பவாரு முதன்மை ைாதிாி அலகிலிருந்தும்  ன்னிபரண்டு இரண்டாம் நிமல ைாதிாி 

அலகுகள், ஒவ்பவாரு முதன்மை ைாதிாிகளிலும் உள்ள வீட்டு அலகுகளின்  (இந்த 

ைாதிாி கட்டமைப்புகள் DSC இல் காைப் டுகின்றன )அடிப் மடயில்எழுந்தைானைாக 

பதாிவுபசய்யப் ட்டன. எனநவ, கைக்பகடுப்புக்காக 7728 வீட்டு வசதி அலகுகள்   

இரண்டாம் நிமல ைாதிாி அலகுகளாக  நதர்ந்பதடுக்கப் ட்டன. 

மூன்றாம் நிமல ைாதிாி அலகு (TSU): 

ஒவ்பவாரு வீட்டு அலகிலிருந்தும் எழுந்தைானைாக ஒருவர்,விாிவான 

கைக்கீட்டிற்காக சகல தகுதியான  திலளிப் வர்களிலிருந்து  

நதர்ந்பதடுக்கப் ட்டார்(18-69வயத்பதல்மலக்கிமடப் ட்நடார்).இந்த 

நநாக்கத்திற்காக, நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட வீட்டுப்  ிாிவில் கைக்பகடுப்புக்கு தகுதியான 

அமனத்து உறுப் ினர்களும் வயதுக்கு ஏற்  இறங்கு வாிமசயில்  ட்டியலிடப் ட்டு, 

தனிப் ட்ட இலக்கவியல் உதவியாளர்களிடம்  (PDA) தியப் ட்டனர் இலக்கவியல் 

உதவியாளர்களிடம் கிஷ்முமறமயப்  யன் டுத்தி கைக்பகடுப்புக்குத் தகுதியான 

ஒருவமர எழுந்தைானைாக நதர்ந்பதடுத்தது (கைிப்பு முமறகள், 2013). 

களச்பசயற் ாடு                                                                                                                                                                                                      

உலக சுகாதார அமைப் ின் (இமைப்பு I) ைாற்றியமைக்கப் ட்ட கருவி  திப்பு 3.2 ஐப் 

 யன் டுத்தி  டிமுமறக்கைக்பகடுப்பு நடாத்தப் ட்டது.  டிமுமறக்கைக்பகடுப்பு 

2021 ஆனது மூன்று-நிமலக் கருத்துக்கைிப் ாகவிருந்தது.  டி- 1 என் து ஒரு 

நநர்காைல் நடத்து வரூடான நகள்வித்தாள். டி-2 என் து ஆய்வில் 

 ங்நகற் ாளர்களிடைிருந்து உடனடி  சிறுநீர் ைாதிாி நசகாிப்புடன் கூடிய 

ைானுடவியல் அளவீடுகள் ஆகும்,ைற்றும்  டி-3 என் து பவறும் வயிற்றிலான குருதி 

சீனியின்(FBS) அளவு ,பைாத்த பகாழுப் ின்(பகாபலஸ்படநரால்)) அளவீடு ஆகும். 
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 டி-1.                                                                                                                                                                                                                       

நநர்காைல் பசய் வர் நிர்வகிக்கும் நகள்வித்தாமளப்  யன் டுத்தி 

நைற்பகாள்ளப் ட்டது (STEPS கருவி  திப்பு 3.2), ஆண்ட்ராய்டு சாதனத்தில் 

நிறுவப் ட்டுள்ள இது தனிப் ட்ட டிஜிட்டல் உதவியாளர்கள் (PDA) என்றும் 

அமழக்கப் டுகிறது. இந்த முமறயானது  கைினி உதவியுடனான  தனிப் ட்ட 

நநர்காைல்' (CAPI) நுட் ம் என்றும் அமழக்கப் டுகிறது. 

 டி-2.                                                                                                  

உடல்அளவீடுகள்                                                                                                                                                                                                              

கைக்பகடுப் ின்  டி-2ஆனது  ின்வரும் ைானுடவியல் அளவீடுகள் ைற்றும் 

உட்கார்ந்த நிமலயில் ஓய்பவடுக்கும் இரத்த அழுத்தத்மத அளவிடுதல் ஆகியவற்மற 

உள்ளடக்கியது.                                       அ. ஏற்ற முடியாத மகயடக்கைான 

எடுத்துச்பசல்லக்கூடிய ஸ்நடடிநயாைீட்டமரப்  யன் டுத்தி உயரைானது அருகில் 

உள்ள 0.5 பசைீ வமர, அளவிடப் ட்டது.                                                                                                    

ஆ. நிமறயானது, தட்மடயான டிஜிட்டல் எமட அளவு கருவிமயப்  யன் டுத்தி, 

அருகிலுள்ள 100கிராம்வமரஅளவிடப் ட்டது.                                                                                                                                                  

இ.இடுப்புசுற்றளவானது அளவிடும்  ட்டிமயப் யன் டுத்தி அருகிலுள்ள0.2cmவமர 

அளவிடப் ட்டது.                                                                                                                                                                                   

ஈ.உட்கார்ந்த நிமலயிலான ஓய்வு இரத்த அழுத்தைைானது(ப ாதுவானசுற்றுப் ட்மட) 

மகயடக்க, தானியங்கி டிஜிட்டல் நைல் மக இரத்த அழுத்த கருவிமயப்   யன் டுத்தி  

அளவிடப் ட்டது. 

இந்த அளவீடுகள் கள ஆய்வுக் குழுவின் சுகாதாரப்  ைியாளர் உறுப் ினர்கள் 

(ப ாது சுகாதார தாதிஉத்திநயாகத்தர்,ப ாதுசுகாதாரைருத்துவைாது)மூலைாக 

அளவிடப் ட்டன. இரத்த 

அழுத்தத்தின்மூன்றுஅளவீடுகள்ைற்றும்ைற்மறயைானுடவியல்அளவீடுகளின்இரண்டு 

ைதிப்புகள் எடுக்கப் ட்டன. 

சிறுநீர்ைாதிாிநசகாிப்பு                                                                                                                                                                                          

நைற்கூறிய அளவீடுகளுக்கு நைலதிகைாக, சிறுநீர் நசாடியம் ைற்றும் கிாிநயட்டினின் 

அளவுகளுக்கான உயிர்நவதியியல்  குப் ாய்வுக்காக ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

(எம்ஆர்ஐ) வழங்கிய சிறுநீர் ைாதிாி நசைிப்பு  ாட்டில்களில் ஒவ்பவாரு ஆய்வில் 

 ங்நகற் ாளாிடைிருந்தும் ஒரு சிறுநீர் ைாதிாி (5 ைில்லி) நசகாிக்கப் ட்டது. 

 ின்னர்,தனிந ாின் சராசாி தினசாி உப்பு உட்பகாள்ளமலக் கைக்கிட சிறுநீர் 

நசாடியம் அளவுகள்  யன் டுத்தப் ட்டன. நாட்டில் சிறுநீரக நநாயின்  ரவலுக்கான 

குறிகாட்டியாக சிறுநீர் கிாிநயட்டினின் அளவு ைதிப் ிடப் ட்டது. 
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 டி-3 

 டி-

3,ஆனது,ஆய்வில் ங்நகற் ாளர்களின்உயிர்நவதியியல்அளவீடுகமளஉள்ளடக்கியது.    

பவறுவயிற்றிலான இரத்த குளுக்நகாஸ் அளவு ைற்றும்  ங்நகற் ாளர்களின் பைாத்த 

பகாழுப் ின் அளவு ஆகியமவ நுண் குருதி குழாய்  இரத்தத்மதப்  யன் டுத்தி 

மகயடக்க குளுக்நகாைீட்டர்கள் ைற்றும் பகாலஸ்ட்ரால் அளவிடும் கருவி 

என் வற்மற   யன் டுத்தி அளவிடப் ட்டன. 

ஆய்வுைாறிகள்        

                                                                                                                                                                                                                           

 டி-1 இன் ஆய்வு ைாறிகள். 

சமூக-ைக்கள்பதாமகயியல் ண்புகள்.                                                                                                                          

புமகயிமல  யன் ாடு, ைது அருந்துதல், உைவுப்  ழக்கவழக்கங்கள், உடல் 

சஉமழப்பு ந ான்ற நதாற்ற நநாய்களுக்கான   நடத்மத ஆ த்து காரைிகமள 

ைதிப் ிடுவதற்கான நகள்விகள் ைற்றும் ைது ான கட்டுப் ாட்டு பகாள்மககள் 

பதாடர் ான அறிவு ைற்றும் அணுகுமுமறகமள ைதிப் ிடுதல். 

 உடலியல்ஆ த்துஅதிகாிப்புபதாடர் ானகாரைிகமளைதிப் ிடுவதற்கான 

நகள்விகள் உ.தா : இரத்த அழுத்தம் ைற்றும் இரத்த குளுக்நகாஸ் அளவு. 

 

 டி-2 இன் ஆய்வு ைாறிகள். 

 குருதியமுக்கம். 

 உயரம். 

 நிமற. 

 இடுப்பு சுற்றளவு. 

 உைவின்  ின்னரான சிறுநீர் நசாடியம் அளவு. 

 உைவின்  ின்னரான சிறுநீர் கிாிநயட்டினின் அளவு. 

 சிறுநீர் நகாட்டினின் அளவு. 
 

 டி-3 இன் ஆய்வு ைாறிகள். 

 பவறும் வயிற்றிலான இரத்த குளுக்நகாஸ் அளவு. 

 குருதி பைாத்த பகாலஸ்ட்ரால் அளவு. 
 

தரவுநசகாிப்பு.                                                                                                                                                                                                                         

2021 ஏப்ரல், நவம் ர் ைற்றும் டிசம் ர் ைாதங்களில் தரவு நசகாிப்பு 

நைற்பகாள்ளப் ட்டது. 
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தரவு குப் ாய்வு.                                                                                                                                                                                                 

 டிமுமற கைக்பகடுப் ின் தரவு  குப் ாய்வு பசயல்முமற நடந்து வருகிறது. 

வரவு-பசலவு                                                                                                                                                                                                      

 டிமுமற ஆய்வுக்காக சுகாதார அமைச்சானது, அமைச்சரமவயின் அங்கீகாரத்மதப் 

ப ற்றிருந்தது வரவுபசலவுத் திட்ட ஒதுக்கீடு ரூ ா 50,000,000.00 (50 

ைில்லியன்),பசலவினம் ரூ.43,650,249.59 ஆகும். நைலும் ரூ.2, 472,672.21 இந்த 

ஆண்டில் தீர்க்கப் ட நவண்டும். 

 

           4.2.6   சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் பதாழில்சார் ஆநராக்கியம் 

அறிமுகம் ைற்றும் நநாக்கங்கள் 
 

சுற்றுச்சூழல்,பதாழில்சார் ஆநராக்கியம் ைற்றும் உைவுப்  ாதுகாப்பு  ைியகத்தின் 

கீழ் இயங்கும்உைவுக் கட்டுப் ாடு நிர்வாகப்  ிாிவானது  (FCAU),ஒழுங்குமுமற 

நசமவகள், ைற்றும் உள்ளூர் அதிகாாிகளுக்கான  பதாழில்நுட்  வழிகாட்டுதல்கமள  

வழங்குதல், என் வற்மற ஒருங்கிமைப் தற்கும், கண்காைிப் தற்கும் 

ப ாறுப்புமடயதாகஇருப் தன் மூலைாக ,நுகர்நவாருக்கான  ாதுகாப் ான ைற்றும் 

நுகர்வதற்கு உகந்த ஆநராக்கியைான உைவு கிமடப் மத உறுதிபசய்கிறது. 

 

எைது இலக்குகள். 

 I.    நுமழவுத் துமறமுகங்களில் உைவுப்  ாதுகாற் ிக்கான உதவி. 

II.   ஏற்றுைதி உைவுப் ப ாருட்களின் சிறந்த தரத்மத உறுதிப் டுத்துதலும் , 

நதமவநயற் டும் நவமளகளில் ஏற்றுைதி ஆநராக்கிய சான்றிதழ்கமள 

வழங்குதலும். 

III.   தவிர்க்கப் டக்கூடிய சுகாதார அ ாயங்களிலிருந்து நுகர்நவாமரப் 

 ாதுகாத்தல். 

IV.  ந ாட்டி சந்மதகளுக்கு உதவக்கூடிய நியாயைான ைற்றும்  யனுள்ள, 

விஞ்ஞானபூர்வைான           உைவு விதிமுமறகள் மூலம் நுகர்நவாமரப் 

 ாதுகாத்தல். 

V. நதசிய உைவு கண்காைிப்பு அமுலாக்கம்   ைற்றும் உைவு திரும் ப் ப றுதல் 

ஆகியவற்மறஒருங்கிமைத்தல். 
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2021 ைற்றும் 2022.06.30 வமர பசயல் அமடவுகள்   / சிறப்பு நிகழ்வுகள். 

      அ ) உைவு  ாதுகாப்பு ைீளாய்வு 

ஒன் து ைாகாை ைட்ட ைீளாய்வு கூட்டங்கள் அங்கீகாிக்கப் ட்ட அதிகாாிகள் ைற்றும் 

உைவு அதிகார உத்திநயாகத்தர்கள் முன்னிமலயில் ஒவ்பவாரு ைாகாைத்திலும்  

நடாத்தப் ட்டன.2022 முதல் ைாவட்ட அடிப் மடயிலான உைவு ஆய்வுக் 

கூட்டங்கமள நடத்த முடிவு பசய்யப் ட்டது. 
 

    ஆ)  நதசிய உைவு கண்காைிப்பு 

ப ாதுவாக உட்பகாள்ளப் டும் நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட உைவுப் ப ாருட்களில் 

காைப் டக்கூடிய பூச்சிக்பகால்லிகள்,கன உநலாகங்கள்ைற்றும் பூஞ்சை நஞ்சு 

எச்சங்கள்  ற்றிய நதசிய உைவு கண்காைிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம் இலங்மகத் தீவு 

முழுவதும் நைற்பகாள்ளப் ட்டது.நாடளாவிய ாீதியான முதலாவது உைவு 

கண்காைிப்புத் திட்டம் 2018 இல் ஆரம் ிக்கப் ட்டது.இந்த நடவடிக்மகயானது 

இறக்குைதி பசய்யப் ட்ட  ைற்றும் உள்நாட்டில் தயாாிக்கப் ட்ட உைவு ஆகிய 

இரண்மடயும் உள்ளடக்கியது. 

26 ைாவட்டங்களிலும் அங்கீகாிக்கப் ட்ட அதிகாாிகளினால் ைாதிாிகள் 

நசகாிக்கப் ட்டன. 

இந்த, ைாதிாிகள் அமனத்தும்  ின்வருவன ந ான்ற நம் கைான அரசு 

ஆய்வுகூடங்களினால்  ாிநசாதிக்கப் ட்டன. 

• அரசாங்க ஆய்வாளர் திமைக்களத்திலுள்ள உைவு ஆய்வுகூடம். 

• களுத்துமற நதசிய சுகாதார கல்வி நிறுவகத்திலுள்ள  உைவு ஆய்வுகூடம். 

• பகாழும்பு நகர ஆய்வகத்திலுள்ள  உைவு ஆய்வுகூடம். 

• ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திலுள்ள உைவு ஆய்வுகூடம். 

• கால்நமட ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,கன்நனாருவ,ந ராதமன 

 

உைவு ஆய்வுகூடத்தின்  ப யர் உைவுப் ப ாருட்கள் 

ைற்றும் நடாத்தப் ட்ட  

நசாதமனகள். 

 அரசாங்கஆய்வாளர் திமைக்களத்திலுள்ளஉைவு 

ஆய்வுகூடம். 

 

  

ைிளகாயில் பூஞ்சை 

நஞ்சு உள்ளமை  ைற்றும் 

தரநிமல. 

புதிய காய்கறிகளில் 

நசர்ந்துள்ள கன 

உநலாகங்கள் ைற்றும் 
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பூச்சிக்பகால்லி 

ைிகுதிகள். 

புதிய  ச்மச 

இமலகளளில் 

நசர்ந்துள்ள கன 

உநலாகங்கள் ைற்றும் 

பூச்சிக்பகால்லி 

எச்சங்கள். 

புதிய  ழங்களளில்  

நசர்ந்துள்ள கன 

உநலாகங்கள் ைற்றும் 

பூச்சிக்பகால்லி 

எச்சங்கள். 

  களுத்துமற நதசிய சுகாதார கல்வி    

நிறுவகத்திலுள்ளஉைவுஆய்வுகூடம் 

 
 
 
 

 நதங்காய் 

எண்பையய்யின்  

தரநிமல  ைற்றும் 

பூஞ்சை நஞ்சு 

நசர்ந்துள்ளமை 

 சமைக்கப் டாத 

அாிசியிலுள்ள  

உநலாகங்கள் ைற்றும் 

வண்ைப் ப ாருட்கள். 

 ைீன்களில் நசர்ந்துள்ள 

கன உநலாகங்கள் 

ைற்றும் 

ஃ ார்ைால்டிமஹட்   

 உலர் ைீன்களில் 

நசர்ந்துள்ள கன 

உநலாகங்கள் ைற்றும் 

ஃ ார்ைால்டிமஹட் . 

ைருத்துவஆராய்ச்சிநிறுவனத்திலுள்ளஉைவு 

ஆய்வுகூடம். 

  தப் டுத்தப் ட்ட 

 ாலுக்கான 

நுண்ணுயிாியல்  
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   ாிநசாதமன 

 அாிசி ைற்றும் கறி 

ப ாதிகளுக்கான 

நுண்ணுயிாியல் 

 ாிநசாதமன 

பகாழும்பு நகர ஆய்வகத்திலுள்ள  உைவு ஆய்வுகூடம்.  பஜலி கப், நடாஃபு, 

 ழச்சாறுகள் ைற்றும்  ழ 

 ானங்கள், 

சுமவயூட்டப் ட்ட  ால் 

ைற்றும் ைால்ட் 

 ானங்கள், சூப் கலமவ 

ைற்றும் ைசாலா ந ஸ்ட் 

என் வற்றின்   தனச் 

நசர்மவகள்,கலாிங், 

பகாழுப்பு, சர்க்கமர 

ைற்றும் உப் ின் அளவு. 

 உள்ளூர் ைசாலா 

ந ஸ்ட்,  தப் டுத்திய 

தயிர், நதங்காய்  ால் 

 வுடர்,  உடனடி 

நூடுல்ஸ் என் வற்றின் 

 தனநசர்மவகள்,கலாிங், 

பகாழுப்பு, சர்க்கமர 

ைற்றும் உப்  ின் அளவு. 

குடி ானங்களின்  தனச் 

நசர்மவகள், 

நிறச்நசர்மவகள் ைற்றும் 

சீனியின் அளவு. 

 

கால்நமடஆராய்ச்சிநிறுவனம்,கன்நனாருவ,ந ராதமன 

  ால்  வுடர்யிலுள்ள  

பூஞ்சை நஞ்சு  ைற்றும் 

நசர்க்மககள்   

 புதிய  ால், 

 ாலாமடக்கட்டி ைற்றும் 

 தப் டுத்திய தயிர் 
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என் னவற்றில் உள்ள  

பூஞ்சை நஞ்சு 

 

        இ   )  குப் ாய்வு நடவடிக்மககள். . 

ஏழு உைவு ஆய்வுகூடங்களின்  வமலயமைப் ானது,உைவு,நீர்,கண்காைிப்பு 

ைற்றும் ைாசு டுதமல கண்டறிவதற்கான ைாதிாிகமள  ாிநசாதிப் தில் பதாடர்ந்து 

ஆதரவளிக்கின்றன. நிர்வாகைானது ஐக்கிய நாடுகள் மகத்பதாழில் அ ிவிருத்தி 

அமைப்புடன்  இமைந்து 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் உைவு ஆய்வுகூடங்கமள  

வலுப் டுத்தி அங்கீகாரம் வழங்கும்  ைியில் ஈடு ட்டுள்ளது-ஐ.எஸ்.ஓ 

17025:2017(2). 

மவத்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திலுள்ள  உைவு ஆய்வகம் 2019 ஜூமல 1 ஆம் நததி 

முதல் அங்கீகாரம் ப ற்றது. ைற்ற உைவு ஆய்வகங்கள் அங்கீகாிக்கப் டுவதற்கான  

இறுதிக் கட்டத்தில் உள்ளன 

   ஈ) நகாபடக்ஸ் – உைவு  ாதுகாப்பு தர அதிகாரசம /உலக வைிக 

அமைப்பு-சுகாதார ைற்றும்    யிர்ச்சுகாதார முமற தாவர நலம் காத்தல் 

பதாடர் ாடல் மையம். ( WTO-SPS) 

சுற்றாடல்சுகாதாரம்,பதாழில்சார்சுகாதாரம்ைற்றும்உைவுப் ாதுகாப்புஇயக்குனரகம்

இலங்மகக்கான நதசிய நகாபடக்ஸ் பதாடர்பு நிமலயைாகும். இரண்டு அங்கத்துவ 

ஊழியர்கமள  நியைித்ததன் மூலம் அது  லப் டுத்தப் ட்டது. 

ஆர்வமுள்ள நாடுகளிடைிருந்து கருத்துக்கமளப் ப ற்றுக்பகாள்வதற்காக, உைவு 

 ாதுகாப்பு விதிமுமற வமரவுகள்ஆர்வமுள்ள நாடுகளிடைிருந்து கருத்துக்கமளப் 

ப ற்றுக்பகாள்வதற்காக, உைவு ாதுகாப்புவிதிமுமறவமரவுகள்(ட்ரான்ஸ்-

FAT)தகவல் முகாமைத்துவபதாகுதியில்அறிவிக்கப் ட்டது. 

கூட்டத்தில் பசயலூக்கத்துடன்  ங்நகற் து குறித்து விவாதிப் தற்கும்,நாட்டின் 

அக்கமறயான விடயங்கமளநகாபடக்ஸ்இ-

 ைிக்குழுக்களிடம்சைர்ப் ிப் தற்கும்,நைதுகவனம் நதமவப் டும் 

 குதிகமளஅமடயாளம்காண் தற்கும்சம் ந்தப் ட்ட ங்குதாரர்களுடன்ஒரு நதசிய 

நகாபடக்ஸ் குழு கூட்டம் நமடப ற்றது. 

        உ ) உைவுப்  ாதுகாப்பு தின வார நடவடிக்மககள் 

சுகாதார மவத்திய அதிகார  ிாிவுைட்டங்களில் உைவு ஒழுங்குமுமறமய (உைவு 

வளாகங்களின்  திவு)  பசயல் டுத்துவது குறித்து உைவு சம் ந்தப் ட்ட 

அதிகாாிகளுக்ககாை   ப ாதுக்கட்டமள அனுப் ப் ட்டது.    
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1.கடந்த 5 ஆண்டு கால பசயல்திறன் ந ாக்கு. 

1. நுமழவுத் துமறமுகங்களில் உைவுப்  ாதுகாப் ிற்கு உதவுதல் (இறக்குைதி 

கட்டுப் ாட்டு நடவடிக்மககள்) 

 

இலங்மகக்கு வரும் உைவுகள் ைனித நுகர்வுக்கு  ாதுகாப் ானமவ என் மத உறுதி 

பசய்யும்முகைாக, உைவு இறக்குைதி கட்டுப் ாட்டு நமடமுமறயானது சுகாதார 

அமைச்சகத்தின் உைவுக் கட்டுப் ாடு நிர்வாகப்  ிாிவு மூலம் எல்மலகளில் 

பசயல் டுத்தப் டுகிறது. இறக்குைதி கட்டுப் ாட்டு நடவடிக்மககள், துமறமுகம், 

விைான நிமலயம் ைற்றும் பகாள்கலன் முமனயங்கள் ஆகியவற்றில் உைவு ைற்றும் 

ைருந்து ஆய்வாளர்களால் 

நைற்பகாள்ளப் டுகின்றன.ஆவைங்கள்,உைவுகமள ாிநசாதித்தல்ைற்றும்ைாதிாித்தி

ட்டத்தின் டி உைவு ைாதிாிகமள ஆய்வு பசய்தல் என் ன நுமழவு மையங்களில்  

 ைியாளர்களால் பசய்யப் டுகிறது. 

   நுமழவு துமறமுகங்களில் உைவு ஆய்வு நடவடிக்மககள். 

நுமழவு  

இடங்க

ள்    

பசயற் ாடுகள்   

2017  

   2018      

2019  

   

2020  

   

2021  

202

2.06

,03 

வ

மர  

பகாள்க

லன் 

முமனய

ங்கள் 

  ாிநசாதிக்கட்ட 

சரக்குகள் 

40,45

9  

41,135  36,911  31,8

51  

34,3

91  

8,22

8  

நிராகாிக்கப் ட்ட 

சரக்குகள் 

03  163  ப ாருந்

தைற்றது 

78  170  22  

அழிக்கப் ட்ட   

சரக்குகள் 

ப ாரு

ந்தைற்

றது 

ப ாருந்

தைற்றது   

ப ாருந்

தைற்றது 

- 

ப ா

ருந்த

ைற்ற

து   

11  00  

உைவு கட்டுப் ாட்டு 

நிர்வாக  ிாிவிற்கு 

பதாிவிக்கப் ட்டது 

ப ாரு

ந்தைற்

றது -  

ப ாருந்

தைற்றது 

ப ாருந்

தைற்றது 

ப ா

ருந்த

ைற்ற

து 

16  04  

உைவு கட்டுப் ாட்டு 

நிர்வாக  ிாிவின் 

முடிவிற்நகற்  

ப ாரு

ந்தைற்

றது 

ப ாருந்

தைற்றது 

ப ாருந்

தைற்றது 

ப ா

ருந்த

ைற்ற

10  04  
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விடுவிக்கப் ட்டமவ து  

துமறமு

கம் 

 திவு பசய்யப் ட்ட 

சரக்குகள் 

1812  2559  3483  ப ா

ருந்த

ைற்ற

து   

3573  ப ா

ருந்த

ைற்ற

து 

நசகாிக்கப் ட்ட 

ைாதிாிகள் 

20  18  04  ப ா

ருந்த

ைற்ற

து 

3573  ப ா

ருந்த

ைற்ற

து 

விைான 

நிமலயம் 

சரக்குகளின் 

எண்ைிக்மக   

ப ற்றுக்பகாள்ளப் ட்

டமவயும் 

 ாிநசாதிக்கப் ட்ட

மவயும் 

4201  3765  4126  3192  2988  1,35

7  

உைவு கட்டுப் ாட்டு 

நிர்வாக  ிாிவிற்கு 

பதாிவிக்கப் ட்டது 

16  05  04  00  பூஜ்ஜி

யம் 

பூஜ்

ஜிய

ம் 

 குப் ாய்வுக்கு 

அனுப் ப் ட்டமவ 

00  01   06  ப ா

ருந்த

ைற்ற

து - 

ப ா

ருந்த

ைற்ற

து 

26  

நைற் ார்மவயின் கீழ் 

அழிக்கப் ட்டமவ    

00  01  01  02  பூஜ்ஜி

யம்  

01  

நிராகாிக்கப் ட்ட 

சரக்குகள் 

00  03  02  09  05  02  

 

II. ஏற்றுைதி உைவுப் ப ாருட்களின் சிறந்த தரத்மத உறுதி பசய்தல் ைற்றும் 

நதமவப் டும் ந ாது ஏற்றுைதி சுகாதார சான்றிதழ்கமள வழங்குதல். 

(ஏற்றுைதி கட்டுப் ாட்டு நடவடிக்மககள்). 

உைவுப் ப ாருட்கமள ஏற்றுைதி பசய்யும் ந ாது, இறக்குைதி பசய்யும் நாடானது 

ஏற்றுைதி பசய்யும் நாட்டின் உைவு ஆமையத்திடம், உற் த்தியானது ைனித 
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நுகர்விற்கு தகுந்தது என் தமன உறுதிபசய்யும் சுகாதாரச் சான்றிதமழக் நகாருகிறது. 

இது "ஏற்றுைதி சான்றிதழ்" அல்லது "சுகாதார சான்றிதழ்" என்று அமழக்கப் டுகிறது. 

உைவு ப ாருட்கமள ஏற்றுைதி பசய்வதற்கான ஏற்றுைதிச் சான்றிதழ்கள் உைவுக் 

கட்டுப் ாட்டு நிர்வாக அலகின் நவண்டுநகாளின் ந ாில் ஏற்றுைதி பசய்யப் டும் 

உைவு ைனித நுகர்வுக்கு ஏற்றது என்று சான்றிதழ்கள் வழங்கப் டுகின்றன,  

   அலகின் ஏற்றுைதிக் கட்டுப் ாட்டு நடவடிக்மககள். 

பதாழிற் ாடு 2017 2018 2019 2020 2021 Up to 
2022.06 

வழங்கப் ட்ட சுகாதாரச் 

சான்றிதழின் எண்ைிக்மக 

11,320 10,848 12, 334 
 

11,566 13,184 5,498 

புதிதாகப்  திவு பசய்யப் ட்ட 

உைவுத் பதாழிற்சாமலகளின் 

எண்ைிக்மக 

49 55 06 101 73 25 

உைவுக் கட்டுப் ாட்டு 

நிர்வாக அலககில் ஏற்றுைதி 

உைவுத் பதாழிற்சாமலயாகப் 

 திவு பசய்யப் ட்ட பைாத்த 

பதாழிற்சாமலகளின் 

எண்ைிக்மக 

797 853 859 960 1033 1067 

 ார்மவயிடப் ட்ட 

பதாழிற்சாமலகளின் 

எண்ைிக்மக 

17 31 31   58 68 172 

 

III.தடுக்கக்கூடியஉடல்நலஅ ாயங்களிலிருந்துநுகர்நவாமரப் ாதுகாத்தல்.(உ

ள்ளூர்  கட்டுப் ாடு). 

ைாவட்ட ைட்டத்தில் 61 உைவு ைற்றும் ைருந்து  ாிநசாதகர்களும், இலங்மக பூராவும் 

உைவுக் கட்டுப் ாட்டு நடவடிக்மககமள உறுதிப் டுத்தும் வமகயில் சுைார் 2300 

ப ாது சுகாதார  ாிநசாதகர்களும் உள்ளனர். உைவு ைாதிாிகமளப் ப றுதல், 

உைவுச் சட்டம் ைற்றும் அதன் ஒழுங்குமுமறகளின் கீழ் நதமவப் டும்ந ாது வழக்குத் 

பதாடுத்தல்,  றிமுதல் பசய்தல் ைற்றும் சமூகத்தில் விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகமள 

நடத்துதல் ஆகியவற்றில் அவர்கள் ஈடு ட்டுள்ளனர். 

அ) ந ாத்தலில் அமடக்கப் ட்ட நீர்  திவுச் பசயற் ாடுகள். 

அமனத்து ந ாத்தலில் அமடக்கப் ட்ட அல்லது ப ாதிபசய்யப் ட்ட இயற்மக கனிை 

நீர் ைற்றும் குடிநீர் என் ன, ந ாத்தலிலஅமடக்கப் ட்ட அல்லது 

ப ாதிபசய்யப் ட்டநீர் ஒழுங்குமுமற 2005 இன் கீழ்  திவு பசய்யப் ட நவண்டும். 
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ந ாத்தலில்அமடக்கப் ட்டஅல்லதுப ாதிபசய்யப் ட்டநீர்உற் த்திவசதிகமளப் 

 திவு பசய்தல்  

பதாழிற் ாடு. 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022.06.30 

வமர 

பதாழிற்சாமலகளின் பைாத்த எண்ைிக்மக. 153 166 145 149 156 159 

 திவு ரத்து பசய்யப் ட்ட 

பதாழிற்சாமலகளின்எண்ைிக்மக. 

N/A N/A N/A 04 02 00 

 புதிதாக  திவு பசய்யப் ட்ட ந ாத்தலில் 

அமடக்கப் ட்ட 

குடிநீர்வசதிகளின்எண்ைிக்மக.  

13 14 13 08 09 03 

புதிதாக திவுபசய்யப் ட்டகனிை நீர் 

வசதிகளின் எண்ைிக்மக. 

00 00 01 00 00 00 

 திவு புதுப் ிக்கப் ட்ட ந ாத்தலில் 

அமடக்கப் ட்ட குடிநீர் வசதிகளின் 

எண்ைிக்மக. 

50 31 40 24 16 09 

 திவு புதிக்கப் ட்ட   கனிை நீர் வசதிகளின் 

எண்ைிக்மக. 

02 00 01 00 00 00 

 ார்மவயிடப் ட்டபதாழிற்சாமலகளின்பைா

த்த எண்ைிக்மக. 

52 36 60 83 75 34 

வழங்கப் ட்ட சான்றிதழ்களின் எண்ைிக்மக. ப ாருந்த

ைற்றது 

ப ாருந்

தைற்ற

து 

ப ாருந்

தைற்ற

து 

32 25 12 

 

ஆ) அயடின் நசர்க்கப் ட்ட உப்பு ஒழுங்குமுமற நடவடிக்மககள். 

உட்பகாள்ளக்கூடிய அயடின் நசர்க்கப் டும் சாதாரை உப் ின் அல்லது அயடின் 

நசர்க்கப் டாத   சாதாரை உப்ம க் பகாண்டு பசல்வதற்குப்  யன் டுத்தப் டும் 

அமனத்து வளாகங்களும், உப் ிற்கு அயடின் நசர்க்கப் டும் ஒழுங்குமுமற 2005 இன் 

கீழ்  திவு பசய்யப் ட்டுள்ளன. 

 சாதாரை உப்புக்கான அனுைதி வழங்கல். 

          பதாழிற் ாடு 2017 2018 2019 2020 2021 2022.06
.03 

வமர . 

 திவு ரத்து பசய்யப் ட்ட 

பதாழிற்சாமலகளின் எண்ைிக்மக. 

ப ாருந்த

ைற்றது -  

ப ாருந்

தைற்றது 

ப ாருந்த

ைற்றது -  
07 02 00 

 உைவுக் கட்டுப் ாட்டு நிர்வாக அலகில் 

 திவு பசய்யப் ட்ட பதாழிற்சாமலகளின் 

எண்ைிக்மக. 

19 26 38 46 69 70 

 ார்மவயிட்ட பதாழிற்சாமலகளின் 

எண்ைிக்மக 
19 26 35 26 38 00 

          பதாழிற் ாடு 00 06 05 08 05 01 
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      இ) ந ாட்டிச் சந்மதகளுக்கு உதவக்கூடிய  நியாயைான ைற்றும்  யனுள்ள, 

விஞ்ஞான   

அடிப் மடயிலானஉைவுவிதிமுமறகள்மூலம்நுகர்நவாமரப் ாதுகாப் து(ஒழு

ங்குமுமற நடவடிக்மககள்). 

ஒழுங்குமுமற நடவடிக்மககளில் உள்ளடங்கு மவ, 

• ஒழுங்குமுமற சூத்திரங்கள். 

• ஒழுங்குமுமறகளின் ைதிப் ாய்வு ைற்றும் திருத்தம். 

• அமடயாளச்சிட்மடயிடல் ைற்றும் பதாழில்நுட்  அம்சங்கள் பதாடர் ான 

ஒழுங்குமுமற நடவடிக்மககள். 
 

பதாடர்புமடய உைவுச் சட்டம் 1980 ஆம் ஆண்டின் உைவுச் சட்டம் எண்.26, 

உைவுச் சட்டத்தின் 32வது  ிாிவின் அடிப் மடயிலான அதன் விதிமுமறகளுடன் 

பவளியிடப் ட்டது. உைவுச் சட்டத்தின் கீழான உைவு ஆநலாசமனக் குழு (FAC) 

அமைக்கப் ட்டு, ஒவ்பவாரு ைாதமும் வழக்கைான கூட்டங்கமள நடத்துகிறது. 

 ின்வரும் விதிமுமறகள் 2021 ஆம் ஆண்டிற்காக புதிதாக வடிவமைக்கப் ட்டன. 

• உைவு (மைக்நகாடாக்சின்) ஒழுங்குமுமற 2021. 

• உைவு (சுத்திகாிக்கப் ட்ட நகாதுமை ைாவு சத்து வலுவூட்டல்) ஒழுங்குமுமற 

2021. 

 

  கீழ்வரும் விதிமுமறகளுக்காக  ங்குதாரர்களின் கூட்டங்கள் நடத்தப் ட்டன. 

• உைவு (சுத்திகாிக்கப் ட்ட நகாதுமை ைாவு சத்து வலுவூட்டல்) ஒழுங்குமுமற 

2021. 

• உைவு (மைக்நகாடாக்சின்) ஒழுங்குமுமற 2021. 

 

 நடாத்தப் ட்டஉைவுஆநலாசமனக் குழுக்கள் ைற்றும் உைவு ஆநலாசமன 

துமைக்குழுக்களின்       எண் 

ப யர் 2018 2019 
 

2020 2021 2022.06.23வ

மர 

உைவு ஆநலாசமனக் குழு. 12 12 08 09 03 

 உைவு ஆநலாசமன துமைக்குழு 12 12 08 09 06 

(பதாழில்நுட் ம்) 12 12 09 07 06 

உைவு ஆநலாசமன துமைக் குழு(சுகாதார 

 ிரச்சிமனகள் ) 

54 55 24 43 21 

உைவு ஆநலாசமன துமைக்குழு 02 02 01 01 00 
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ைிக்மக. 

d) உள்ளூர்  யிற்சி. 

அங்கீகாிக்கப் ட்ட அலுவலர்கள் முழு உைவு சங்கிலி ஊடான உைவுப்  ாதுகாப்பு 

நைலாண்மை குறித்து நன்கு அறிந்திருக்க நவண்டும்எனநவ இந்த அதிகாாிகளுக்கான 

திறன் நைம் ாட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமள நடாத்துவது    முக்கியைானது. 

   உள்ளூர்  யிற்சி நடவடிக்மககளின் சுருக்கம். 

 

நடாத்தப் ட்ட   யிற்சி திட்டங்களின்  ப யர் 

 யிற்சி ப ற்ற 

அதிகாாிகளின் 

எண்ைிக்மக 

  அங்கீகாிக்கப் ட்டஅதிகாாிகள் ைற்றும் உைவு அதிகாாிகளுக்கான புதிதாக 

பவளியிடப் ட்ட விதிமுமறகள் குறித்த இரு த்தி ஆறு  யிற்சி திட்டங்கள். 

1700 

அங்கீகாிக்கப் ட்டஅதிகாாிகளுக்கானைின்னணுைனிதவள நைலாண்மை தகவல் 

அமைப்பு ற்றிய  யிற்சி நிகழ்ச்சி 

12 

அங்கீகாிக்கப் ட்டஅதிகாாிகள்ைற்றும்உைவுஅதிகாாிகளுக்கான,பு திய உைவு 

ஒழுங்குமுமற  ற்றிய  யிற்சி திட்டங்கள்(ப யாிடல் அமடயாள சிட்மட  ைற்றும் 

1500 

 

உைவு கண்காைிப்பு. 

   ப ாது சுகாதார  ாிநசாதமன உைவு ைாதிாி 

 

 

உைவுப்ப ாருள் 

 

 

 

ஆய்வுகூடம்   

 

2021 2022.06.30 

 குப் ாய்வுக்

காக 

எடுக்கப் ட்ட 

ைாதிாிகளின் 

எண்ைிக்மக 

திருப்தியற்ற 

ைாதிாிகளின் 

எண்ைிக்மக 

 குப் ாய்

வுக்காக 

எடுக்கப் 

ட்ட 

ைாதிாிகளி

ன் 

எண்ைிக்

மக 

திருப்தியற்ற 

ைாதிாிகளி

ன் 

எண்ைிக்

மக 

அமனத்து உைவு 

ைாதிாிகளும் 

ப ாது சுகாதார 

அதிகாாியினால் 

அனுப் ப் ட்டது 

உைவு சட்டத்தின் 

கீழ் 

அங்கீகாிக்கப் ட்ட 

ஆய்வகங்கள் 

10,179 848 7,370 742 
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2.  2022 இல் திட்டைிடப் ட்ட சிறப்பு நைம் ாட்டு நடவடிக்மககள். 

1. அங்கீகாிக்கப் ட்ட அதிகாாிகள் ைற்றும் நிர்வாகங்ளின் பசயல்திறமன 

ைதிப் ிடுவதற்கு ைாவட்ட ாீதியான ைதிப் ாய்வுகமள நடத்துதல. 

2. ப ாதுவாக உட்பகாள்ளப் டும் நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட உைவுப் ப ாருட்களில் 

உள்ள கனரக உநலாகங்கள், மைக்நகாடாக்சின்கள் ைற்றும் பூச்சிக்பகால்லி 

எச்சங்கமள ஆய்வு பசய்வதற்கான நதசிய உைவு கண்காைிப்பு 

. 

 4.2.7 நதாட்ட ைற்றும் நகர்ப்புற சுகாதாரம் 

 

அறிமுகம் 

நதாட்ட ைற்றும் நகர்ப்புற குடிநயற்றத்திற்குட் ட்ட சனத்பதாமகயானது இலங்மக 

சனத்பதாமகயில்  ாதிக்கப் டக்கூடிய இரு  ிாிவுகளாக 

அமடயாளப் டுத்தப் டுகின்றன. நைாசைான வீட்டுவசதி, சுகாதாரம், ைற்றும் 

நைாசைான ஆநராக்கியத்மத உண்டு ண்ைக்கூடிய நடத்மதகள் ைற்றும் 

நமடமுமறகள் என் ன உள்ளடங்கலான நைாசைான சமூக-ப ாருளாதார 

காரைிகளால் அவர்கள்  ாதிக்கப் டக்கூடியவர்களாகக் கருதப் டுகின்றனர். எனநவ 

நதாட்ட ைற்றும் நகர்ப்புற சுகாதாரப்  ிாிவானது  ாதிக்கப் டக்கூடிய இரண்டு 

சமூகங்களின் சுகாதார நிலமைமய நைம் டுத்துவதற்கான மையப்புள்ளியாகக் 

காைப் டுகின்றது. 

 

பதாமல நநாக்கு 

ஆநராக்கியைான, உற் த்தித்திறன் ைிக்க ைற்றும் வலுப்ப ற்ற நதாட்ட ைற்றும் 

நகர்ப்புற ைக்கள்பதாமக பகாண்ட இலங்மக.  

 ைிக்கூற்று 

நதாட்ட ைற்றும் நகர்ப்புற சமூகங்களிடநய உள்ள சுகாதார ஏற்றத்தாழ்வுகமளக் 

குமறப் தற்கான விாிவான திட்டத்மதத் திட்டைிட்டு பசயற் டுத்துதல், 

அவர்களுக்கான சுகாதார நசமவகமள நைம் டுத்துதல் ைற்றும் நதாட்ட ைற்றும் 

நகர்ப்புற ைக்களிமடநய அவற்மறப்  ிரநயாகிப் தன் மூலம் உட்கட்டமைப்பு 

வசதிகள், ைனித வளங்கள் ைற்றும் சைைான நசமவ வழங்கல் ஆகியவற்றினூடாக 

நதசிய குறிகாட்டிகளுடன் ஒப் ிடத்தக்க ஆநராக்கிய நிமலமய அமடதல். 

 

இலக்கு 

ஒட்டுபைாத்த சுகாதாரநசமவமய நைம் டுத்துவதன் மூலம் நதாட்ட ைற்றும் நகர்ப்புற 

குடிநயற்ற ைக்களின் வாழ்க்மகத்தரத்மத நைம் டுத்துதல் 
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குறிக்நகாள்கள் 

 

நதாட்டப்புற சுகாதாரம் 

 அடிப் மட சுகாதார நசமவகமள வழங்குவதில்சுகாதார ைற்றும் சுகாதாரத் 

துமற சாரா  ங்குதாரர்களுடன் இமைந்து  ைியாற்றுதல் ைற்றும் 

திட்டைிடப் ட்ட தமலயீடுகமள நைற்பகாள்வதின் மூலம் ப ருந்நதாட்ட 

சமூகத்திற்கும் ஏமனய சமூகங்களுக்கும் இமடயில் நிலவும் சுகாதார 

இமடபவளிகமள குமறத்து நதாட்ட சமூகத்தின் சுகாதார நிமலமய 

நைம் டுத்துதல், 

 சகல நதசிய சுகாதார திட்டங்கமளயும் நதாட்டப்புறங்களில் 

நமடமுமறப் டுத்துவதற்கான ஆதரமவ ப ற்றுக்பகாடுப் தன் மூலம் நதாட்ட 

சமூகங்களுக்கு அரசினால் வழங்கப் டக்கூடிய நநாய்த்தடுப்பு ைற்றும் 

சிகிச்மசசுகாதார நசமவகமளப் ப றுவதற்கான வாய்ப்ம  

ஏற் டுத்திக்பகாடுத்தல் ைற்றும் நதாட்ட நிர்வாகம் ைற்றும்  ிராந்திய ப ாது 

சுகாதார ஊழியர்களுக்கிமடயில் ஒரு நல்ல தகவல் பதாடர்பு முமறமய 

உருவாக்குவதன் மூலம், ப ருந்நதாட்ட சமூகத்தின் சுகாதாரத்மத நைம் டுத்தி 

அவர்கமள வலுப் டுத்தல். 

 சகல நதாட்டத்துமற சுகாதார நிலயங்கமளயும் சுகாதார அமைச்சின் கீழ் 

வரும் டி மகயகப் டுத்துதல் ைற்றும் நதசிய சுகாதார பகாள்மகயின்  டி 

அவற்றின் நசமவகமள நைம் டுத்தல் 

 

 

நகர்ப்புற சுகாதாரம் 

1. சுகாதாரத்துமற சார்ந்த ைற்றும் சுகாதாரத் துமற சாரா அமனத்து 

 ங்குதாரர்களுடனான ஒத்துமழப்பு ைற்றும் கூட்டுறமவ 

வலுப் டுத்துவதனூடாக குறித்த  ிாிவுகளுக்குள் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகமள 

நிவர்த்தி பசய்வதன் மூலம் நகர்ப்புற குடிநயற்றத்திற்கு உட் ட்ட (உ+ம்-நசாி 

ைற்றும் குடிமசப்  குதிகள்) சமூகங்களின் சுகாதார நிமலமய நைம் டுத்தல் 

2. ஏமனய துமறகளுடன் ஒருங்கிமைப்ம  ஏற் டுத்தி ஒத்துமழப்ம  வளர்ப் தன் 

மூலம் நமடமுமறப் டுத்தப் டும் சகல பகாள்மககளிலும் (உ+ம் – நகர 

திட்டைிடல் ைற்றும் அ ிவிருத்தி) சுகாதாரம் சார்ந்த விடயதானங்கமள  

ஒருங்கிமைத்தல் 

3. வலுவான நகர்ப்புற நிர்வாகத்மதக் கட்டிபயழுப்பும் வமகயில் நகர்ப்புற 

சுகாதாரத்துடன் பதாடர்புமடய சட்டதிட்டங்கமள ஒழுங்கு டுத்துதல் 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2022 

196 
 

4. நகர்ப்புறத்தில் குடிநயறிய ைக்களுக்கு ஆநராக்கியைான வாழ்க்மகக்கான 

அடிப் மட வசதிகமள வழங்குதல் ( ாதுகாப் ான உைவு, குடிநீர் ைற்றும் 

தங்குைிடம்) 

2021 ம் ஆண்டின் அமடவுகள் / முக்கிய நிகழ்வுகள் 

1. 2018 நை ைாதம் எடுக்கப் ட்ட அமைச்சரமவத் தீர்ைானத்தின் டி 450 நதாட்ட 

சுகாதார நிறுவனங்கமள அரசுத்துமறக்குக் கட்டங் கட்டைாக 

மகயகப் டுத்துவதற்கான முன்பைாழிவானது சம் ந்தப் ட்ட அமனத்து 

 ங்குதாரர்களின் ஒப்புதலுடன் உருவாக்கப் ட்டது. நைலும் 59 நிறுவனங்கமள 

கட்டம் 1 இல் மகயகப் டுத்த அமைச்சரமவயின் ஒப்புதல் ப றப் ட்டது 

2. நகர ிதாக்கள், ஆமையாளர்கள், தவிசாளர்கள் ைற்றும் பசயலாளர்கள் ந ான்ற 

உள்ளூர் அதிகாாிகளுடன் கூட்டிமைந்து ஒருங்கிமைந்த நகர்ப்புற சுகாதார 

நைம் ாட்டிற்கான கூட்டாண்மையானது உருவாக்கப் ட்டது 

3. குழந்மதகளின் ஊட்டச்சத்மத நைம் டுத்தும் நநாக்கத்துடன் 

நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட நதாட்டங்களில் உள்ள குழந்மத வளர்ச்சி மையங்களில் 

தாய்ப் ால் ஊட்டுவதற்கு வசதியான மையங்கள் நிறுவப் ட்டன 

4. நகர்ப்புற குடிநயற்ற ைக்களின் ஊட்டச்சத்து நிமலமய நைம் டுத்தும் 

நநாக்கத்துடன் பதாற்றாநநாய்  ாிநசாதமன, ஆ த்து காரைிகமள குமறத்தல் 

ைற்றும்  ை முகாமைத்துவம் ஆகியவற்மற நைற்பகாள்வதற்காக பகாழும்பு 

ைாவட்டத்தில் நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட நகர்ப்புற அடுக்குைாடி குடியிருப்புகள் 

ைற்றும் நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட குடிநயற்றப்  குதிகளில் ஆநராக்கிய மையங்கள் 

(Wellness Centers) ைற்றும் நகர்ப்புற பவற்றியாளர் குழுக்கள் நிறுவப் ட்டன 

5. பகாவிட் 19 ஐ எதிர்த்துப் ந ாராடுவதற்காக பகாழும்பு ைாவட்டத்தின் நகர்ப்புற 

குடிநயற்றப்  குதிகளில் மக கழுவும் நிமலயங்கள் நிறுவப் ட்டன 

6. நதாட்ட ைற்றும் நகர்ப்புற சுகாதார  ிாிவுக்கான இமையதளம் 

உருவாக்கப் ட்டது 

7. தகவல், கல்வி ைற்றும் பதாடர்பு (IEC) சாதனங்கள்,  திநவடுகள், மகநயடுகள் 

(அச்சிடப் ட்ட ப ாருட்கள், ஆடிநயா ைற்றும் வீடிநயா கிளிப்புகள் ந ான்ற 

ைின்-ப ாருட்கள்) ஆகியமவ உருவாக்கப் ட்டன. இச்சாதனங்கள் நகாவிட் 19, 

கழிவு நைலாண்மை ( யிற்சியாளர்களுக்கான மகநயடுகள், நாட்காட்டி, அறிவு, 

ைனப் ான்மை ைற்றும் நமடமுமற), பதாற்றா நநாய்கள் (NCD), வாய்வழி 

சுகாதாரம், எச்சில் துப்புவமதத் தடுக்கும் ஆநராக்கிய மையங்கள், நதாட்டப்புற 

சுகாதார குரல் தளங்கள் ைற்றும் அலகின் அகப் ாட்படல்மலகுட் ட்ட 

 ாதிக்கப் டக்கூடிய நதாட்டங்கள் ைற்றும் நகர்ப்புற சமூகங்களின் ஆநராக்கியம் 

பதாடர் ான தரவுகமள நசகாிக்கும்  டிவங்கள் (சுகாதாரம் அல்லாத துமறகளின் 

பதாடர்புமடய அதிகாாிகளிடைிருந்து ப றப் டும் ைாதாந்திர / காலாண்டு விவர 

அறிக்மககள்) என் வற்மறப்  ற்றியமவயாகும் 
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8. இடர் தகவல்பதாடர்ம  பசயல் டுத்த, சம் ந்தப் ட்ட சுகாதார மவத்திய 

அதிகாாிகள் ைற்றும் நகர்ப்புற அதிகாாிகளுக்கு ப ன்டிமரவ்கள் ைற்றும் 

பைகாஃந ான்கள் வழங்கப் ட்டன 

 

நமடமுமறப் டுத்தப் டுகின்ற அ ிவிருத்தித்திட்டங்களின் வி ரம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 

வி ரம் 

பைாத்த 

பசலவு 

ைதிப்பீடு 

ப ௌதீக ாீதியான 

முன்நனற்றம் 

31/12/2021 

நிதிசார் 

முன்நனற்றம் 

31/12/2021 

நதாட்ட சுகாதார 

நிறுவனங்கமள அரசு 

துமறக்கு 

மகயகப் டுத்துதல்.  

59 நதாட்ட சுகாதார 

நிறுவனங்கமள 

கட்டம் 1 இல் 

ைாகாை சுகாதார 

அதிகாாிகளிடம் 

மகயகப் டுத்த, 

ஜனவாி 2022 இல் 

அமைச்சரமவ 

ஒப்புதல் 

வழங்கப் ட்டது 

925 

ைில்லியன் 

(ஒதுக்கீடு 

ப றப் டவில்

மல) 

கட்டம் 1 க்கான 

அமைச்சரமவ 

விஞ்ஞா னம் 

சைர்ப் ிக்கப் ட்டது. 

உள்கட்டமைப்பு 

ைற்றும் 

 ைியாளர்கமள 

நைம் டுத்துவதற்கான 

புதிய ைதிப்பீடுகள் 

ைாகாை சுகாதார 

நசமவகள் 

 ைிப் ாளர்களின் 

ஆதரவுடன் 

ஆரம் ிக்கப் ட்டன. 

 ிராந்திய 

ப ருந்நதாட்ட 

நிறுவனங்களுடன் 

ப ாது-தனியார் 

கூட்டுறவின் 

சாத்தியம் 

ஆராயப் ட்டது. 

0% (ஒதுக்கீடு 

இல்லாமையா

ல் 

 

கடந்த 5 வருடகால பசயற்திறன் ந ாக்கு (அட்டவமை அல்லது வமர டம்  / 

விளக்கப் டம்) 

 பசலவுத் தமலப்பு இலக்கம் 

 

ஒதுக்கீடு ரூ ா 
முன்நனற்றம் 

ரூ ா 

2021 111-02-15-009-2509(11) - GoSL 1,000,000.00 
820,825.50 

(82.1%) 

 111-02-13-003-2509-38(12) - PSSP 5,000,000.00 4,496,709.00 
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(90.1%) 

 111-2-14-031-2509 (13) யுனிபசப் 1,458,797.62 1,458,797.62 

 உலக வங்கி 400,000.00 
390,198.87 

(97.5%) 

2020 111-02-15-009-2509(11) 
400,000.00 

 
390,798.68 

 111-2-14-0-2509(11) 1,100,000.00 632,474.40 

 111-02-13-3-2509(12) 500,000.00  

 யுனிபசப் 3,600,000.00 2,189,797.16 

 உலக வங்கி 75,000.00 74,444.00 

 சில்லமற பசலவுகளுக்கான  ைம்  33,053.00 

2019 
111-02-14-0-2509 (11) மூலதன 

பசலவுகள் 
2 154,701.52 

 

உலக உைவு திட்டத்தின் நநரடி நிதி 

வழங்கல். திட்டம் 

முன்பனடுக்கப் டுகின்றது. தரவு 

நசகாிப்பு 25.07.2019ம் திகதி 

நிமறவமடந்துள்ளது 

2 00 

2018 

111-02-14-35-2509-0-11 

சுகாதார நைம் ாடு, தடுப்பு கட்டுப் ாடு 

ைற்றும் பதாற்றா நநாய்கள் 

5 
2,121,969.84 

 

2017 
111-02-15-9-2509-(11) சுகாதார 

நைம் ாடு ைற்றும் இதர நடவடிக்மககள் 
20 15,001,779.00 

 
111-02-13-41-2104(11) கட்டட 

நிர்ைாைம் 
20 221.530,000.00 

2016 

111-02-15-9-2502 (11) 

நதாட்டப் குதிகளில் நநாய்தடுப்பு 

சுகாதார நசமவகளின் அ ிவிருத்தி 

20 6,913,459.80 

 

19-41-2014(11) 

குைப் டுத்தல்ைருத்துவ நசமவகமள 

நைம் டுத்தல் 

150 
18,149,958.17 

 

 

2022ல் நடாத்த திட்டைிடப் ட்ட விநஷட அ ிவிருத்தி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

 நதாட்ட ைருத்துவைமனகமள அரசு துமறக்கு மகயகப் டுத்தும் 

நடவடிக்மககளின் பதாடர்ச்சி 

 அமைச்சின் கீழ் உள்ள  ிற நநாய் தடுப்பு சுகாதார திட்டங்களுடன் இமைந்து 

சுகாதார நைம் ாட்டுக்கான நிகழ்ச்சிகமள நடாத்துதல் 
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 சுகாதார அமைச்சின் குழுக்களுடனும் சகல ைாகாைங்களிலும் உள்ள 

ப ருந்நதாட்ட முகாமையாளர்களுடனும் பதாடர்ம ப் ந ணும் வமகயில் ஒரு 

பதாடர்பு தளத்மத அறிமுகப் டுத்துதல் ைற்றும் அதமன முன்பனடுத்தல் 

 நதசிய நகர்ப்புற சுகாதார வழிகாட்டுதல் குழுமவ நிறுவுதல் ைற்றும் 

ஒருங்கிமைந்த நகர்ப்புற சுகாதார நைம் ாட்மட இலக்காக் பகாண்டு உள்ளூர் 

அதிகாாிகள், குடிநயற்ற அ ிவிருத்தி ஆமையகத்தின் குடிநயற்றங்கள் ைற்றும் 

திட்ட முன்பனடுப்புப்  ிாிவு ைற்றும் நகர்ப்புற குடிநயற்ற அ ிவிருத்தி 

ஆமையகம் ஆகியவற்றுடன் கூட்டுப்  ங்காளித்துவத்மத நைம் டுத்துதல் 

 வலுவான நிர்வாகத்மத இலக்காகக்பகாண்டு (ைாநகர சம , நகர சம  

கட்டமளச் சட்டங்கள், இமடயூறு பதாடர் ான கட்டமளச்சட்டம்,  ிரநதச சம  

கட்டமளச் சட்டம் ந ான்ற) சட்டங்கமள ைாற்றியமைத்தல் 

 நகர்ப்புற திட்டைிடல் ைற்றும் அ ிவிருத்தித் திட்டங்களில் சுகாதார 

நைம் ாட்டுக்கான எண்ைக்கருக்கமள இமைக்கும் வமகயில் நகர்ப்புற 

சுகாதார வழிகாட்டுதல் கட்டமைப்பு ைற்றும் ஆநராக்கியைான நகர்ப்புற 

வளர்ச்சிக்கான கருவிகமள உருவாக்குதல் 

 ஆநராக்கியைான வாழ்க்மக முமற நிமலயங்கமள (Wellnes Corner) நிறுவுதல் 

ைற்றும் சுகாதார நைம் ாட்டு நடவடிக்மககமள நைற்பகாள்ளல், பதாற்றா 

நநாய்கமள கண்டறிவதற்கான  ாிநசாதமனகமள நடாத்துதல் ைற்றும் சுகாதார 

நைம் ாடு ஆகியவற்மற நநாக்கைாகக் பகாண்டு நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட நகர்ப்புற 

குடியிருப்புகளில் குழுக்கமளத் நதர்ந்பதடுத்தல் 

 

 

 

 4.2.8  தனிமைப் டுத்தல் / பதாற்றுநநாய் தடுப்புச் நசமவகள் 

அறிமுகம் 

சுகாதார அமைச்சின் தனிமைப் டுத்தல் / பதாற்றுநநாய் தடுப்புப்  ிாிவு இலங்மகயின் 

எல்மல சுகாதார  ாதுகாப்ம  ந ணுவதில் முக்கிய  ங்காளியாக காைப் டுகின்றது. 

சர்வநதச ந ாக்குவரத்து ைற்றும் வர்த்தகத்தில் நதமவயற்ற தமலயீடுகமள தவிர்க்கும் 

அநத சையம் நநாய்கள் ைற்றும்  ிற ப ாது சுகாதார அச்சுறுத்தல்களின் சர்வநதச 

 ரவமல கட்டுப் டுத்துவதும் அதற்கு  திலளிப் தும் இப் ிாிவின் முக்கிய 

ப ாறுப்புகளாகக் காைப் டுவதுடன், சர்வநதச  யைிகள், விைான, கப் ல் 

 ைியாளர்கள் ைற்றும் ப ாது ைக்களின் ஆநராக்கியம் ைற்றும் நல்வாழ்விற்கு தீங்கு 

ஏற் டுவதமன தடுக்கும் வமகயில்  ாதுகாப்பு நடவடிக்மககமளயும் 

நைற்பகாள்கின்றது. 

 

சுகாதார அமைச்சின் தனிமைப் டுத்தல் / பதாற்றுநநாய் தடுப்புப்  ிாிவானது 

 ாதுகாப்பு, சுங்கம், உயிாியல்  ாதுகாப்பு, கடல்சார் ைற்றும் விைானப் ந ாக்குவரத்து, 
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விலங்குகள் சுகாதாரம், காவல் ைற்றும் குடிவரவு ப ாறுப்புகள் உள்ளிட்ட எல்மலக் 

கட்டுப் ாட்டுப் ப ாறுப்புகளுடன் சம் ந்தப் ட்ட  ிாிவுகளுடனும் சுகாதார 

அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் ஏமனய நிறுவனங்களுடனும் இமைந்து 

பசயற் டுகின்றது. 

 

தனிமைப் டுத்தல் / பதாற்றுநநாய் தடுப்புப் ிாிவால் நிர்வகிக்கப் டும் ப ாது சுகாதார 

அலுவலகங்களாவன: சர்வநதச விைான நிமலயங்களில் உள்ள விைான நிமலய 

சுகாதார அலுவலகங்கள் ( ண்டாரநாயக்க சர்வநதச விைான நிமலயம், ைஹிந்த 

ராஜ க்ஷ சர்வநதச விைான நிமலயம் - ைத்தள, யாழ்ப் ாை சர்வநதச விைான 

நிமலயம், இரத்ைலாமன சர்வநதச விைான நிமலயம்), சர்வநதச துமறமுகங்களில் 

அமைந்துள்ள துமறமுக சுகாதார அலுவலகங்கள், (பகாழும்பு, காலி, திருநகாைைமல, 

அம் ாந்நதாட்மட ைற்றும் பநாநராச்நசாமல), ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ைற்றும் 

குடிவரவு சுகாதார  ிாிவில் உதவி துமறமுக சுகாதார அலுவலகங்கள். 

 

இப் ிாிவின் உதவி துமறமுக சுகாதார அலுவலகங்களாவன  யைிகளுக்கு ைஞ்சள் 

காய்ச்சல், பைனிங்நகாநகாகல் மூமளக்காய்ச்சல் ைற்றும் ந ாலிநயா தடுப்பூசி 

வழங்குவதில் ஈடு ட்டுள்ளது. 

 

சுகாதார அமைச்சானது குடிப யர்வுக்கான சர்வநதச அமைப்புடன் (IOM) இமைந்து 

குடியுாிமை விசா விண்ைப் தாாிகளிடத்தில் ைநலாியா, ஃம நலாியாசிஸ், காசநநாய் 

ைற்றும் எச்.ஐ.வி ந ான்ற நநாய்கமள கண்டறியும் வமகயில் சுகாதார ைதிப்பீட்மட 

நடாத்துகின்றது. 

தனிமைப் டுத்தல் / பதாற்றுநநாய் தடுப்புப் ிாிவின் குடிவரவு சுகாதார அலகானது 

பதாற்றுகமள கண்டறியும்  ரநசாதமனயில் பதாற்றுக்கு இலக்கானவராக 

கண்டறியப் டு வர்கமள சுகாதார அமைச்சின் அதற்குாிய ப ாது சுகாதார 

 ிாிவுகளுக்கு  ாிந்துமரப் நதாடு, அவர்களுக்கான சிகிச்மச பதாடர்ம  

பதாடர்ந்தும் கண்காைிப்புச் பசய்கின்றது. 

எைது நாட்டில் பதாற்றுநநாய்கள் குறித்த அறிவிப்பு முமறமய 

நமடமுமறப் டுத்துவதற்காக நவண்டி 1897 ஆம் ஆண்டு தனிமைப் டுத்தல் ைற்றும் 

பதாற்றுநநாய் தடுப்புக் கட்டமளச் சட்டைானது அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது. எனநவ 

தான் இலங்மகயில் பதாற்றுநநாய்கள்  ற்றிய அறிவிப்பு பசய்யும் வரலாறானது 19 

ஆம் நூற்றாண்டின்  ிற் குதி வமர நீண்டுபசல்கிறது. 

2005- (IHR) சர்வநதச சுகாதார ஒழுங்குமுமறகளுக்கு  இைங்கி நடப் து பதாடர் ில் 

இலங்மக அரசு சட்டபூர்வைாக கடமைப் ட்டுள்ளது. இலங்மகயில் 2005 - (IHR) 

சர்வநதச சுகாதார ஒழுங்குமுமறகமள முன்பனடுப் தில் தனிமைப் டுத்தல் / 

பதாற்றுநநாய் தடுப்புப் ிாிவானது மையப் புள்ளியாக காைப் டுகின்றது. 
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பதாமலநநாக்கு 

சர்வநதச அளவில்  ரவும் பதற்றுநநாய்களற்ற நாடு 

 

 ைிக்கூற்று 

சர்வநதச ந ாக்குவரத்து ைற்றும் வர்த்தகத்தில் குறிப் ிடத்தக்க இமடயூறு ஏற் டாத 

வமகயில் நாட்டிற்குள் நுமழயும் சாத்தியப் ாடு பகாண்ட பதாற்றுநநாய்கள் அல்லது 

இலங்மகயின் ப ாதுச் சுகாதாரத்திற்கு அச்சுறுத்தல்கமள ஏற் டுத்தக்கூடிய 

நிகழ்வுகமள திறம் ட தடுத்தல்,  ாதுகாத்தல் ைற்றும் கட்டுப் டுத்துதல் 

இலக்கு  

சர்வநதச ந ாக்குவரத்து ைற்றும் வர்த்தகத்தில் குமறந்த ட்ச  தமலயீட்டுடன், 

நநாய்களின் சர்வநதச  ரவலுக்கு எதிராக அதிக ட்ச  ாதுகாப்ம  உறுதி பசய்தல். 

சர்வநதச அளவிலான ப ாதுச் சுகாதார அவசரநிமலயின் ந ாது (PHEIC)  அல்லது 

குறித்த அவசர நிமலக்கு வழிவகுக்கக்கூடிய சூழ்நிமலகளின் ந ாது அவற்றுக்கான 

தயார்நிமல ைற்றும் குறித்த நிலமைமய முகாமை பசய்வதற்காக நைற்பகாள்ளப் ட 

நவண்டிய நடவடிக்மககள் என் ன இதில் அடங்கும். 

குறிக்நகாள்கள் 

1. 2005 - (IHR) சர்வநதச சுகாதார ஒழுங்குமுமறகளுக்கு அமைவாக சர்வநதச 

 ரவலுடன் பதாடர் ான நநாய்களின் சாத்தியைான நுமழமவத் தடுக்கும் 

வமகயில் நுமழவுத்தளங்கமள (PoE) வலுப் டுத்தல் 

2. (PoE) நுமழவுத் தளங்களில் அமைக்கப் ட்டுள்ள நநாய் அச்சுறுத்தல்கள் ைற்றும் 

 ிற சுகாதார அ ாயங்கமளக் கண்டறியும் கண்காைிப்பு அமைப்ம  

வலுப் டுத்துதல் 

3. நதசிய கண்காைிப்பு அமைப்புடன் இமைக்கப் டும் வமகயில் (PoE) 

நுமழவுத்தளங்களில் சுகாதார அறிவிப்பு ைற்றும் தகவல் அமைப்ம  நிறுவுதல் 

ைற்றும் அவற்மற நைம் டுத்துதல் 

4. தனிமைப் டுத்தல் / பதாற்றுநநாய் தடுப்புக் கட்டமளச்சட்டதில் சர்வநதச 

அளவிலான ப ாது சுகாதார அவசரநிமல (PHEIC) பதாடர் ான விடயங்கமள 

உள்ளடக்குவதன் மூலம் சட்டாீதியான கட்டமைப்ம  வலுப் டுத்தல் 

5. எல்மல சுகாதார  ாதுகாப்பு குறித்தும் 2005 - (IHR) சர்வநதச சுகாதார 

ஒழுங்குமுமறகள் குறித்தும் ப ாதுச் சுகாதார ஊழியர்களுக்கு  யிற்சியளித்தல் 

6. இலங்மகயில் 2005 - (IHR) சர்வநதச சுகாதார ஒழுங்குமுமறகமள 

நமடமுமறப் டுத்த  ங்காளிகளுடன் ஒருங்கிமைத்தல். 

7. உலக சுகாதார அமைப்பு ைற்றும் அதன் உறுப்பு நாடுகளுடனான பதாடர்பு 

ைற்றும் ஒத்துமழப்ம  நைம் டுத்துதல் 
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2021 ைற்றும் 2022 முற் குதியின் அமடவுகளும், விநஷட நிகழ்வுகளும் 
 

 நதசிய தாவர தடுப்புக் காப்புப்  ிாிவில்  யிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் நடாத்தப் ட்டது 

 பகாழும்பு துமறமுகத்தில் நகாவிட்-19  ற்றிய விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சி 

நடாத்தப் ட்டது 

 தனிமைப் டுத்தல்  ிாிவு ைற்றும் பகாழும்பு துமறமுகத்தின் ைருத்துவ அதிகாாிகள் 

வளரும் நாடுகளின் அதிகாாிகளுக்கான நுமழவு ைற்றும் பவளிநயறும் சுகாதார 

தனிமைப் டுத்தல் குறித்த நிகழ்நிமல கருத்தரங்கில் கலந்து பகாண்டனர் 

 சுகாதார அவசரநிமலகமள எதிர்பகாள்வதற்கு உலக சுகாதார ஸ்தா ன 

தயார்நிமலமய வலுப் டுத்துவதற்கான  ைிக்குழுவின் கூட்டம் நடாத்தப் ட்டது 

 தனிமைப் டுத்தல் / பதாற்றுநநாய் தடுப்புப்  ிாிவின் கீழ் உள்ள  ிாிவுகளின் 

அலுவலர்களுடன் ைீளாய்வுக் கூட்டங்கள் நடாத்தப் ட்டன 

 வருடாந்த நதசிய அறிக்மகயிடல் கருவி – 2021 ஐ பூர்த்தி பசய்வதற்கான 

ஆநலாசமனக் கூட்டம் நடாத்தப் ட்டது 

 ைருத்துவ ைாைவர்கள் ைற்றும்  ட்டப்  ின்  டிப்பு ைருத்துவர்களுக்கான  யிற்சி 

நடாத்தப் ட்டது 

 சுகாதார அமைச்சினால் பவளியிடப் ட்ட  யைிகள் ைற்றும் சமூகம் பதாடர் ான 

COVID-19 தடுப்பு நடவடிக்மககள் பதாடர் ான வழிகாட்டுதல்கள் ைற்றும் 

நிமலயான பசயல் ாட்டு நமடமுமறகமளத் தயாாிப் தில் ஈடு ட்டது. 

 

நமடமுமறப் டுத்தப் டுகின்ற அ ிவிருத்தித்திட்டங்களின் வி ரம் 
 

(இலங்மக அரசின் நிதியளிப்பு) 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தி

ன் வி ரம் 

பைாத்த 

பசலவு 

ைதிப்பீடு 

(ரூ ா 

ைில்லியன்) 

ப ௌதீக ாீதியான 

முன்நனற்றம்  30.06.2022 

நிதிசார் 

முன்நன

ற்றம் 

30.06.20

22 

1. ைீளாய்வுக் 

கூட்டம்  

 

           0.5 MOIC கூட்டம்  இமையவழி 

மூலம் நடத்தப் ட்டது 

           - 
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நிகழ்ச்சித்திட்டத்

தின் வி ரம் 

பைாத்த 

பசலவு 

ைதிப்பீடு 

(ரூ ா 

ைில்லியன்) 

ப ௌதீக ாீதியான முன்நனற்றம்  
31.12.2021 

நிதிசார் 

முன்நனற்

றம் 

1. IHR - 2005 

இன் முக்கிய 

திறன்கமள 

நிறுவுவதற்கான 

உ கரைங்கமள 

பகாள்வனவு 

பசய்தல் 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. விைான நிமலய 

சுகாதார அலுவலகம், ைத்தள, 

கட்டுநாயக்க ைற்றும் 

துமறமுக சுகாதார 

அலுவலகம், திருநகாைைமல 

ஆகியமவ நதமவயான 

உ கரைங்கமள வழங்குைாறு 

சுகாதார அமைச்சின் 

கைக்காளர் (விநிநயாக) 

கிமளக்கு அறிவித்துள்ளன. 

ஒப் ந்தம் நகாரப் ட்ட 

ந ாதிலும், நகாவிட்-19 

காரைைாக அது 

ப றப் டவில்மல. 

2. காலி துமறமுக சுகாதார 

அலுவலகம், காலிக்கான 

சுகாதார அமைச்சின் கட்டிடக் 

கிமளயிடைிருந்து 

குளிரூட்டிமயக் 

நகாாியுள்ளது. இது 

ைஹநைாதர ந ாதனா 

மவத்தியசாமல, 

 ைிப் ாளாினால் 

நைற்பகாள்ளப் ட நவண்டும் 

எனவும், ஆனால் தற்ந ாது 

நகாவிட்-19 காரைைாக 

அதமன நிமறநவற்ற 

முடியவில்மல எனவும்  ிரதி 

 ைிப் ாளர் நாயகம் 

(விநிநயாகம்) 

பதாிவித்துள்ளார். 
 

 

2. சுகாதாரத்துமற 

ைற்றும் 

சுகாதாரத்துமற 

சாரா 

ஊழியர்களுக்கு 

சுகாதாரக் 

 

 

            

 

 

 

 

 சர்வநதச விைான நிமலயம் 

ைற்றும் துமறமுகங்களில் 

உள்ள பதாழிலாளர்களுக்கும், 

விவசாய திமைக்களத்தின் 

தாவரபதாற்று நீக்கல் 

கடமையில் ஈடு டும் 
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உலக சுகாதார அமைப் ின் இரு ஆண்டுகளுக்கான நிதிகள் 2021 - 2022 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் வி ரம் 

பைாத்த 

பசலவு 

ைதிப்பீடு 

(ரூ ா) 

ப ௌதீகாீதியான 

முன்நனற்றம் 

31.12.2021 

நிதிசார் 

முன்நனற்

றம் 

31.12.202

1 (ரூ ா) 

1. சர்வநதச சுகாதார 

ஒழுங்குமுமற (IHR) -2005 

திறன்கள் ைீதான, வருடாந்த 

நதசிய அறிக்மகயிடல் 

குறித்து 

கலந்துமரயாடுவதற்கான 

ஆநலாசமனக் கூட்டம் 

794,050.00  ைி பூர்த்தி 

பசய்யப் ட்டது   

774,250.0

0 

 

 

 

 

 

 

 

கல்வித் 

திட்டங்கள் 

ைற்றும் 

உருவகப் டுத்து

தல்  யிற்சிகமள 

நடாத்துதல் 

 

 

                               

ஊழியர்களுக்கும் எவ்வித 

பசலவுகளுைின்றி சுகாதாரக் 

கல்விநிகழ்ச்சிகள் 

முன்பனடுக்கப் ட்டன. 

 

3. ைீளாய்வுக் 

கூட்டம்  

 

3வது காலாண்டு ைீளாய்வுக் 

கூட்டம் நடாத்தப் ட்டது. 

 

 தற்ந ாதுள்ள 

தனிமைப் டுத்தல் / 

பதாற்றுநநாய் தடுப்புப் ிாிவு 

இமையதளத்தின் 

வடிவமைப்பு ைற்றும் நைம் ாடு 

இலங்மக பதாமலத்பதாடர்பு 

டிஜிட்டல் நசமவ 

(வமரயறுக்கப் ட்ட தனியார் 

நிறுவனம்) மூலம் 

நைற்பகாள்ளப் ட்டது. 

 

0

.

3 
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பசயற்திறன் ந ாக்கு 

 

உதவி துமறமுக சுகாதார அலுவலகம் / ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் 

ஊடாக ைஞ்சள் காய்ச்சல் தடுப்பூசி வழங்கல் 2015 - 2021 

 

 
 

 

உதவி துமறமுக சுகாதார அலுவலகம் / ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் ஊடாக 

மூமளய்க்காய்ச்சல் தடுப்பூசி வழங்குதல் 2015 - 2021

 

 

 

 

0
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Yellow Fever Vaccination at Asistant Port Health Office / 

Medical Research Institute 2015 - 2021

0
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பகாழும்பு துமறமுக சுகாதார அலுவலகத்தால் 2009-2020 துமறமுகத்துடன் 

பசயற் ட அனுைதியளிக்கப் ட்ட கப் ல்கள் 

 

 

திட்டைிடப் ட்டுள்ள சிறப்பு அ ிவிருத்தி நடவடிக்மககள்  

 நுமழயும் இடத்தில் தனிமைப் டுத்தப் ட்ட அமறமய புதுப் ித்தல்-உதவி 

துமறமுக சுகாதார அலுவலகம் (ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம்) 

 காலி துமறமுக  யைிகள் தனிமைப் டுத்தல்  ிாிவில் வசதி நைம் ாடு 

 ஹம் ாந்நதாட்மட துமறமுக  யைிகள் தனிமைப் டுத்தல்  ிாிவில் வசதி 

நைம் ாடு 

 திருநகாைைமல / பகாழும்பு துமறமுக  யைிகள் தனிமைப் டுத்தல்  ிாிவில் 

வசதி நைம் ாடு 

 

சிறப்பு நிகழ்வுகளின் புமகப் டங்கள் 

1. தனிமைப் டுத்தல் / பதாற்றுநநாய் தடுப்புப்  ிாிவின் கீழ் உள்ள  ிாிவுகளின் 

அலுவலர்களுக்கான ைீளாய்வுக் கூட்டம் 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000
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Pratique Granted for vessels by Port Health Office, 

Colombo 2015-2021
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2. வருடாந்த நதசிய அறிக்மகயிடல் கருவி – 2021 ஐக் குறித்து 

கலந்துமரயாடுவதற்கான ஆநலாசமனக் கூட்டம்  

                   

                  

3. ைருத்துவ ைாைவர்களுக்காக நடாத்தப் ட்ட  யிற்சிநிகழ்ச்சிகள் - துமறமுக 

சுகாதார அலுவலகம்/ காலி துமறமுகம் 

                                   

4. ைருத்துவ ைாைவர்களுக்காக நடாத்தப் ட்ட  யிற்சிநிகழ்ச்சிகள் - துமறமுக 

சுகாதார அலுவலகம்/ பகாழும்பு துமறமுகம் 
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5. நகாவிட்  ாிநசாதமன - பகாழும்பு துமறமுகம் 

                                

6. நகாவிட்-19 தடுப்பூசி திட்டம் -  ண்டாரநாயக்க சர்வநதச விைான நிமலயம் 

                          

 

 4.2.9 இமளஞர்கள், முதியவர்கள், இடம்ப யர்ந்தவர்கள் ைற்றும் 

ைாற்றுத்திறன் பகாண்ட ந ர்களுக்கான  ராைாிப்பு 

 

பதாமல நநாக்கு 

இமளஞர்கள், முதியவர்கள் ைற்றும் ைாற்றுத்திறனாளிகளின் வாழ்க்மகத் தரத்மத 

நைம் டுத்துவதன் மூலம் ஆநராக்கியைான வநயாதி  ைக்கள் பதாமக பகாண்ட நாடு 

 

 ைிக்கூற்று 

இலங்மகயில் சுகாதார மூலதிட்டத்தின் டி சுகாதார ைருத்துவ வசதிகமள 

நைம் டுத்துதல், நநாய் தடுப்பு ைற்றும் சுகாதார நைம் ாடு ஆகியவற்றின் மூலம் 

இமளஞர்கள், முதியவர்கள் ைற்றும் ஊனமுற்றவர்களின் வாழ்க்மகத் தரத்மத 

நைம் டுத்துதல் 

 

முதிநயார் சுகாதார  ராைாிப்பு 

 

பசயல் நநாக்கு 

ஆநராக்கியைான, சுறுசுறுப் ான ைற்றும் உற் த்தித்திறன் ைிக்க முதிநயார் ைக்கள் 

பதாமக 
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ப ாதுக் குறிக்நகாள்கள் 

1. இன்மறய முதியவர் சமுதாயத்தின் உடல், ைன ைற்றும் சமூக நலமன 

நைம் டுத்துதல் 

2. எதிர்காலத்தில் ஆநராக்கியைான, அதிக சுறுசுறுப் ான ைற்றும் அதிக 

உற் த்தித்திறன் பகாண்ட முதிநயார் ைக்கமள அமடதல் 

 

ைாற்றுத்திறனாளிகளின் சுகாதார  ராைாிப்பு 

 

பதாமல நநாக்கு 

ைாற்றுத்திறனாளிகளின் வாழ்க்மகத் தரத்மத நைம் டுத்தல் 

 

ப ாதுக் குறிக்நகாள் 

ைாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சுகாதார நசமவகமள நைம் டுத்தல் 

 

இமளஞர்களுக்கு ஏற்ற சுகாதார நசமவகள் 

 

பதாமல நநாக்கு 

ஆநராக்கியைான ைற்றும் உற் த்தித்திறன் பகாண்ட வளாிளம் ருவத்தினர் ைற்றும் 

இமளஞர்கள் 

 

ப ாதுக் குறிக்நகாள் 

1. இமளஞர்களிமடநய அறிவு, ைனப் ான்மை ைற்றும் வாழ்க்மகத் திறன்கமள 

நைம் டுத்துவதன் மூலம் இமளஞர்களின்  ிரச்சிமனகமளக் குமறத்து 

அவர்களிமடநய நல்வாழ்மவ நைம் டுத்துதல் 

 

2021 ஆம் ஆண்டின் அமடவுகள் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் வி ரம் 

பைாத்த 

பசலவு 

ைதிப்பீடு 

(ரூ ா) 

ப ௌதீகாீதியா

ன 

முன்நனற்றம் 

30.06.2022 

நிதிசார் 

முன்நன

ற்றம் 

30.06.2

022 

 

வநயாதி ர் 

1. ஆநராக்கியைான முதுமைக்கான 

நதசிய மூநலா ாயத் திட்டத்திமன 

உவாக்குதல், பசயற் டுத்தல் 

ைற்றும் வயதானவர்களுக்குக் 

 

 

1,875,00

6.00 

 

 

 

 

 

58% 

 

 

 

 

 

 

58% 
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கிமடக்கும் நசமவகமள 

வலுப் டுத்துதல் 

 

2. ந ராதமன ந ாதனா 

மவத்தியசாமலயில் முதிநயார் 

 ராைாிப்பு நசமவகமள 

நைம் டுத்துதல் 

 

3. முதியவர்கள் குறித்து 1000 (சுகம்) 

இதழ்கள் அச்சிடப் ட்டன 

 

ைாற்றுத்திறனாளிகள் 

1. வாதநநாயியலுக்கும் 

புனருத்தா ரைத்துக்குைான 

மவத்தியசாமல - ராகமையில் 

புனர்வாழ்வு நசமவமய 

அ ிவிருத்தி பசய்தல் 

 

2. புனர்வாழ்வுக்கான நதசிய 

மூநலா ாயத் திட்டத்மத 

உருவாக்குதல், பசயற் டுத்துதல் 

ைற்றும் புனர்வாழ்வுக்கான 

திருத்தப் ட்ட நதசிய 

வழிகாட்டுதல்கமள 

பசயல் டுத்துதல் 

 

 

 

7,000,00

0.00 

 

 

 

250000.0

0 

 

 

 

1,450,00

0.00 

 

 

 

1,869,86

7.00 

 

 

75% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

40% 

 

75% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

40% 
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2022 ஆம் ஆண்டின் அமடவுகள் 

 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் வி ரம் 

பைாத்த பசலவு 

ைதிப்பீடு 

(ரூ ா) 

ப ௌதீகாீதி

யான 

முன்நனற்றம் 

30.06.2022 

நிதிசார் 

முன்நனற்றம் 

30.06.2022 

 

ைாற்றுத்திறனாளிகள் 

1. வாதநநாயியலுக்கும் 

புனருத்தா ரைத்துக்குைான 

மவத்தியசாமல - ராகமையில் 

புனர்வாழ்வு நசமவமய 

நைம் டுத்துதல் 

 

1,000,000.00 

 

 

 

 

 

200,000.00 

 

 

20% 

 

 

 

தற்ந ாது முன்பனடுக்கப் ட்டுவரும் அ ிவிருத்திச் பசயற் ாடுகள் - 2021 

 

வி ரம் 

 

ஒதுக்கீடு 

(ரூ ா 

ைில்லிய

ன்) 

பசலவு 

(ரூ ா 

ைில்லியன்) 

முன்நனற்

றம் 

வநயாதி ர் 

1. வயதானவர்களுக்கான 

ஒருங்கிமைந்த  ராைாிப்பு (ICOPE) 

முன்நனாடி திட்டத்மத 

பசயல் டுத்துதல் 

03 

உலக 

வங்கி 

0 முன்பனடுக்

கப் டுகிறது 

 

தற்ந ாது முன்பனடுக்கப் ட்டுவரும் அ ிவிருத்திச் பசயற் ாடுகள் - 2022 
 

வநயாதி ர் 

வாதநநாயியலுக்கும் 

புனருத்தா ரைத்துக்குைான 

மவத்தியசாமல - ராகமையில் 

புனர்வாழ்வு நசமவமய 

நைம் டுத்துதல் 

01 0.2  குதியளவு 

நிமறவு 

ப ற் 

றுள்ளது 

1. ஆரம்  சுகாதார நசமவமய 

வழங்கும் ைருத்துவர்களுக்கு 

வயதானவர்களுக்கான 

ஒருங்கிமைந்த  ராைாிப்பு (ICOPE) 

0.924975 

உலக 

சுகாதார 

ஸ்தா னம் 

0  
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பதாடர் ான  யிற்சித் திட்டம்  

2. தாதி உத்திநயாகத்தர்களுக்கு 

வயதானவர்களுக்கான 

ஒருங்கிமைந்த  ராைாிப்பு (ICOPE) 

பதாடர் ான  யிற்சித் திட்டம் 

0.828675 

உலக 

சுகாதார 

ஸ்தா னம் 

0 முன்பனடு

க்கப் டுகி

றது 

3. ைத்திய ைாகாைத்தின் ஆரம்  

சுகாதர  ராைாிப்பு நிமலயங்களில் 

முதிநயார்  ராைாிப்பு நசமவகமள 

நைம் டுத்துதல் 
 

10 

உலக 

வங்கி 

0 முன்பனடு

க்கப் டுகி

றது 

    

ைாற்றுத்திறனாளிகள்    

1. திகன (கண்டி) புனர்வாழ்வு 

 ிாிவுக்கான உ கரைங்கள் 

05 

உலக 

வங்கி 

0 முன்பனடு

க்கப் டுகி

றது 

2. பசாய்சா ைகப்ந று ைருத்துவைமன 

ைற்றும் ப ண்களுக்கான காஸில் 

வீதி ைருத்துவைமனயின் ைருத்துவ 

அதிகாாிகள் ைற்றும் 

தாதியர்களுக்கான  யிற்சி ைற்றும் 

மசமக பைாழி 

 
0.5 

உலக 

வங்கி 

  

முன்பனடு

க்கப் டுகி

றது 

 

 

 

4.2.10  புமகயிமல ைற்றும் ைது ானங்கள் ைீதான நதசிய அதிகார 

சம    

 

பதாமல நநாக்கு 

புமகயிமல ைற்றும் ைது ாவமன அற்ற நாடும் ைக்களும் 
 

 ைிக்கூற்று 

புமகயிமல ைற்றும் ைது ாவமனயினால்  ஏற் டும் தீங்கிலிருந்து நைது சமூகத்மத 

விடுவிக்க அமனத்து சமூகத் துமறகமளயும் அைிதிரட்டுதல் 

குறிக்நகாள்கள் 

 ப ாது சுகாதாரத்மதப்  ாதுகாப் தற்காக புமகயிமல ைற்றும் ைது ானம் (ைற்றும்  ிற 

ந ாமதப் ப ாருட்கள்)  பதாடர் ான  ரந்த ைற்றும் குறிப் ான பகாள்மககமள 

அமடயாளம் காணுதல் 

 புமகயிமல ைற்றும் ைது ானப் ப ாருட்களின் உற் த்தி, சந்மதப் டுத்தல், விளம் ரம் 

ைற்றும் நுகர்வு ஆகியவற்றின் ைதிப்பீடு ைற்றும் கண்காைிப்பு நடவடிக்மககளின் ஊடாக  

புமகயிமல ைற்றும் ைது பதாடர் ான தீங்குகமள இல்லாபதாழித்தல் 
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 புமகயிமல ப ாருட்கள் ைற்றும் ைது ானப் ப ாருட்களுக்கான அணுகமலக் 

குமறப் தன் மூலம் ைக்கமள  குறிப் ாக  ிள்மளகமள புமக ிடித்தல் அல்லது ைது 

அருந்தும்   ழக்கத்திற்கு உட் டாைல் தடுத்தல் 

 தூய்மையான காற்று சட்டங்கமள நைம் டுத்தி அவற்மற ஏற்றுக்பகாள்ளல் ைற்றும் 

நமடமுமறப் டுத்துதலின் ஊடாக புமகயிமல ைற்றும் ைது ானப்  ாவமனயிளிருந்து 

சமூகத்மதப்  ாதுகாப் தற்காக அமவ கிமடக்கக்கூடிய வழிகமள கட்டுப் டுத்துதல் 

 புமகயிமல ைற்றும் ைது ானப்  ாவமனயால் ைக்களது பசயற் ாடுகளுக்கு தீங்குகள் 

ஏற் டுவமதத் தடுக்க  நதமவயான நிகழ்ச்சித் திட்டங்கமளயும் நடவடிக்மககமளயும், 

முன்பைாழிதலும் நைம் டுத்துதலும். 

 

  பசயல் ாடுகள் 

 புமகயிமல ைற்றும் ைது ானம் ைீதான நதசியக் பகாள்மகமய அமுல் டுத்துவது 

குறித்து அரசுக்கு ஆநலாசமன வழங்குதல் 

 ஊடக அனுசரமைகமள வழங்கி சமூகம் சார்ந்த திட்டங்கள் மூலம் சுகாதார 

நைம் ாட்மட ஊக்குவித்தல்  ைற்றும் உதவுதல் 

 புமகயிமல ப ாருட்கள் ைற்றும் ைது ானப் ப ாருட்கமள உட்பகாள்வதால் ஏற் டும் 

தீங்மகக் குமறப் தற்கான நடவடிக்மககமளப்  ாிந்துமரத்தல் 

 சட்டவிநராத ந ாமதப்ப ாருள்  யன் ாட்மட ஒழிப் தற்கு அல்லது குமறப் தற்கு 

நதசிய ஆ த்தான  ைருந்துகள் கட்டுப் ாட்டு சம யுடன் கலந்தாநலாசித்து 

நடவடிக்மககமள  ாிந்துமரத்தல் 

 புமகயிமல ைற்றும் ைது ானம் ைீதான நதசியக் பகாள்மகமயச் 

பசயற் டுத்துவதற்குத் நதமவயான சட்ட,  வாிவிதிப்பு, நிர்வாக ைற்றும்  ிற 

நடவடிக்மககமளப்  ாிந்துமரத்தல் 

 அத்தமகய பகாள்மகயின் அமுலாக்கத்மத கண்காைித்து ைதிப்பீடு பசய்தல் 

 பகாள்மக நடவடிக்மககளின் தாக்கத்மத ைதிப் ிடுதலும், பகாள்மகயில் 

நதமவப் டும் ைாற்றங்கள் குறித்து  அரசுக்கு ஆநலாசமன வழங்குதலும் 

 புமகயிமல ைற்றும் ைது ானம் பதாடர் ான  ிரச்சிமனகள் குறித்த ஆராய்ச்சிமய 

ஊக்குவித்தல் ைற்றும் உதவுதல்  

 புமகயிமல ப ாருட்கள் ைற்றும் ைது ானப் ப ாருட்களின் உற் த்தி, நுகர்வு ைற்றும் 

சந்மதப் டுத்தல் பதாடர் ான ப ாருளாதார, சுகாதார ைற்றும்  ிற சிக்கல்கமள 

கண்காைித்தல் 

 புமகயிமல ைற்றும் ைதுவின்  யன் ாடு பதாடர் ான ஆராய்ச்சிகமள நடத்துதல், 

நைம் டுத்துதல் ைற்றும் ஒருங்கிமைத்தல் 

 புமகயிமல ைற்றும் ைது ானம் பதாடர் ான நதசியக் பகாள்மகமய 

பசயற் டுத்துவதில் அமனத்து அரசு அல்லது அரசு சாரா நிறுவனங்கள் ைற்றும் 

தனியார் துமற நிறுவனங்களின்  ங்களிப்ம  உறுதி பசய்தல் 

 புமகயிமல ைற்றும் ைது ானம் ைீதான நதசியக் பகாள்மகமய பசயற் டுத்துதல் 

ைற்றும் கண்காைிப் தில் பசயல்திறமுமடய சமூகப்  ங்நகற்ம  ஊக்குவித்தல் 
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 புமகயிமல ைற்றும் ைது ானம் பதாடர் ான  ிரச்சமனகளில் ப ாதுைக்களிடைிருந்து 

தகவல்பதாடர்புகமளப் ப றுதல் ைற்றும் பசயற் டுத்தும் நிறுவனங்களுக்குத் 

நதமவயான நடவடிக்மககமள  ாிந்துமரத்தல் 

 அரசு ைற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் ைற்றும் அமைப்புகளால் நைற்பகாள்ளப் டும் 

அமனத்து நடவடிக்மககளுக்கும் ஒருங்கிமைப்பு முகவராக பசயற் டல் 

 புமகயிமல ைற்றும் ைது ானம் பதாடர் ான அமனத்து விசாரமைகளின் 

முன்நனற்றத்மதயும் கண்காைித்தல் 

 புமகயிமல ைற்றும் ைது ானம் பதாடர் ான  ிரச்சமனகளில் உள்ளூர்,  ிராந்திய 

ைற்றும் சர்வநதச அமைப்புகளுடன் பதாடர்பு பகாள்ளுதல் 

 

2021ஆம் ஆண்டில் அமடயப்ப ற்ற சாதமனகள் ைற்றும் விநசட நிகழ்வுகள் 

புமகயிமல ைற்றும் ைதுவினால் ஏற் டும் தீங்குகளில் இருந்து எைது சமூகத்மதப் 

 ாதுகாக்க அமனத்து சமூகத் துமறகமளயும் அைிதிரட்டும் நநாக்கத்துடன், 

புமகயிமல ைற்றும் ைது ானங்கள் ைீதான நதசிய அதிகாரசம   ின்வரும் உ  

குழுக்கமள நியைித்துள்ளது. 

01. புமகயிமல ைற்றும் ைது ானங்கள் ைீதான நதசிய அதிகாரசம  (NATA) 

சட்டத்தில் திருத்தங்கமள நைற்பகாள்வதற்கான உ  குழு 

02. புமகயிமல ைற்றும் ைது ான வாிவிதிப்பு சூத்திரத்மத உருவாக்குவதற்கான உ  

குழு 

03. புமகயிமல ைற்றும் ைது ானப்  ாவமன நிறுத்தம் ைற்றும் தடுப்புக்கான உ  

குழு 

 04. புமகயற்ற புமகயிமல பதாடர் ான உ  குழு 

05. புமகயிமல சாகு டிக்கான ைாற்றுப்  யிர்கள் பதாடர் ான  உ  குழு 

06. புமகயிமல ைற்றும் ைது ானப்  ாவமனமயத் தடுப் தற்கான  ாடத்திட்டத்மத 

ைருத்துவப்  ட்டதாாி ைாைவர்களுக்கு உருவாக்குதல் பதாடர் ான பகாண்ட 

உ  குழு 

07. புமகயிமல ைற்றும் ைது ானங்கள் ைீதான நதசிய அதிகாரசம  (NATA) ஊடகக் 

பகாள்மகயிமன பசயல் டுத்துதல் ைற்றும் வலுப் டுத்துதல் பதாடர் ான உ  

குழு 
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பசயல் டுத்தப் ட்ட 

பசயல் ாடு 

 

இலக்குக் குழு 

 

அமடவுகள் 

புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானங்கள் ைீதான 

நதசிய அதிகாரசம  

(NATA) சட்டத்மத 

அமுல் டுத்துதல்  

புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானங்கள் ைீதான நதசிய 

அதிகாரசம  (NATA) 

சட்டத்மத ைீறும் ந ர்கள்  

 

 

 

• அங்கீகாிக்கப் ட்ட 

அதிகாாிகளால் எடுக்கப் ட்ட 

471 சட்ட நடவடிக்மககள் 

ைற்றும் NATA சட்டத்மத 

ைீறுவதற்கு எதிராக 

அதிகாரசம யால் எடுக்கப் ட்ட 

35 சட்ட நடவடிக்மககள் 

கறுவாப் ட்மட 

சிகபரட்டுக்கு 

எதிரான சட்ட 

நடவடிக்மககள்  

 

 

ப ாதுைக்கள்  

 

 

• நநச்சர்ஸ் அக்நரா புராடக்ட்ஸ் 

லங்கா (வமரயறுக்கப் ட்ட 

தனியார் நிறுவனம்) “ஆயுர்நவத 

தும் ானய” (“கறுவாப் ட்மட 

சிகபரட்டுகள்”) என்ற புதிய 

தயாாிப்ம  அறிமுகப் டுத்தியது 

 

• புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானங்கள் ைீதான நதசிய 

அதிகாரசம  நைற் டி 

நிறுவனத்திற்கு எதிராக 

உடனடியாக நடவடிக்மக 

எடுத்தது 

 

• இது பதாடர் ாக ஏநதனும் 

அனுைதி ப ற்றுள்ளதா என் மத 

உறுதிப் டுத்த, சம் ந்தப் ட்ட 

நிறுவனங்களுக்கு கடிதங்கள் 

எழுதப் ட்டு, இது பதாடர் ான 

அமனத்து விவரங்களும் 

நசகாிக்கப் ட்டன 

 

• இந்தப் ப ாருமளத் 

தயாாிப் தற்கு அவர்களுக்கு 

எந்த அனுைதியும் 

வழங்கப் டவில்மல என்றும், 

இது ப ாது சுகாதாரத்மதயும் 

நநரடியாகப்  ாதிக்கும் என்றும் 

NATA அமடயாளம் கண்டுள்ளது 

 

• அதன் தயாாிப்ம  

நிறுத்துவதற்கு NATA சட்டபூர்வ 

நடவடிக்மக எடுத்தது, 

இருப் ினும் இப்ந ாது உயர் 

நீதிைன்றத்தில் ஒரு வழக்கு 

நிலுமவயில் உள்ளது 
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• நைற்கூறிய விடயத்திற்காக 

சம் ந்தப் ட்ட அதிகாாிகளுக்கு 

துமை வலிமை பகாடுப் தற்கும் 

நிபுைர் குழு அறிக்மகமய 

உருவாக்குவதற்கும் 

ஊடகவியலாளர்களின் 

ஆநலாசமன நிகழ்ச்சி 

நடத்தப் ட்டது 

 

திமரப் டங்களில் 

ஏற் டும் 

அத்துைீறல்களுக்கு 

எதிரான சட்ட 

நடவடிக்மககள்  

ப ாதுைக்கள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ப ாது பசயல்திறன் வாாியத்தின் 

 ார்மவயாளராக புமகயிமல 

ைற்றும் ைது ானங்கள் ைீதான 

நதசிய அதிகாரசம  (NATA) 

நசர்க்கப் ட்டுள்ளது 

 

• புமகயிமல ைற்றும் ைது ான 

விளம் ரங்கமளக் பகாண்ட சில 

சிங்களத் திமரப் டங்களுக்கு 

அனுைதி வழங்குவமதத் 

தவிர்ப் தற்காக NATA ஆனது 

ப ாது பசயல்திறன் வாாியத்தில் 

பசல்வாக்கு பசலுத்த முடிந்தது 

 

• பவளிநாட்டுத் திமரப் டத்திலும் 

எந்தபவாரு புமகயிமல அல்லது 

ைது ான விளம் ரத்திலும் 

பைாமசக் வடிவத்மதப் 

 யன் டுத்த ப ாது பசயல்திறன் 

வாாியத்திற்கு NATA 

அறிவுறுத்தியது 

 

•  ின்னர் ைாண்புைிகு ஜனாதி தி 

கூட NATA சட்டத்தின் 

அடிப் மடயில் பசயல் ட ப ாது 

பசயல்திறன் வாாியத்திற்கு 

உத்தரவிட்டார். 

 

பதாமலக்காட்சி 

நசனல்களில் 

ைீறலுக்கு எதிரான 

சட்ட நடவடிக்மககள்  

ப ாதுைக்கள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

• புமகயிமல அல்லது ைது ான 

விளம் ரங்கமள திமரப் டம் 

அல்லது படலி நாடகத்தில் 

ஒளி ரப்புவமதத் தடுக்க 

அமனத்து பதாமலக்காட்சி 

நசனல்களுக்கும் புதிய ஊடகக் 

பகாள்மகமய NATA 

அறிமுகப் டுத்தியது 
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• அமனத்து பதாமலக்காட்சி 

நசனல்களும் அந்த 

வழிகாட்டுதல்கமள 

கமட ிடித்தன, நைலும் 1948 

அவசர அமழப்பு நசமவ (1948 

quit line) 

விளம் ரப் டுத்தப் ட்டது ைற்றும் 

அமதப்  ற்றி அதிக அறிவு 

ஏற் ட்டது 

 

• அந்த பதாமலக்காட்சி 

நசனல்களில்  ல விளம் ரங்கள் 

அடங்கிய சில  டங்கள் 

ஒளி ரப் ப் டுவமத NATAவால் 

நிறுத்த முடிந்தது. அமனத்து 

பதாமலக்காட்சி நசனல்களும் 

கூறப் ட்ட வழிகாட்டுதல்கமள 

கமட ிடித்தன 

 

• பதாமலக்காட்சிகள் அமத 

தங்கள் Youtube நசனல்களிலும் 

பசயல் டுத்தியுள்ளன 

 

சமூக ஊடக 

ைீறல்களுக்கு எதிரான 

சட்ட நடவடிக்மககள் 

ப ாதுைக்கள்  

 

 

• சமூக ஊடக ைீறல்கள் NATA க்கு 

ப ரும் சவாலாக இருந்தன, 

நைலும் குற்றவியல் புலனாய்வுப் 

 ிாிவு ைற்றும் கலால் 

திமைக்களத்தின் சமூக ஊடகப் 

 ிாிவின் ஒத்துமழப்புடன் சமூக 

ஊடகங்களில் நதான்றிய 

புமகயிமல ைற்றும் ைது ான 

விளம் ரங்கமள NATA வினால் 

அகற்ற முடிந்தது 

 

• NATA இந்த ைீறல்கமளப் 

புகாரளித்தந ாது, 

அங்கீகாிக்கப் ட்ட அதிகாாிகள் 

உள்ளடக்கத்மத அகற்றவும் 

வழக்குகமளப்  திவு பசய்யவும் 

உடனடியாக நடவடிக்மக 

எடுத்தனர் 

 

• NATA இந்த ைீறல்கள் 

பதாடர் ாக Youtube உடன் 

கடிதப்  ாிைாற்றங்கமளக் 

பகாண்டிருந்தது 
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"அ ிநஷக 

 லமககமள" 

அகற்றுதல் 

 

 

 

 

ப ாதுைக்கள்  

 

 

• NATA நதசிய அறிவுசார் 

பசாத்துாிமை அலுவலகத்தில் 

இருந்து "அ ிநஷகா" என்ற 

வார்த்மதயுடன் நதான்றும் 

கிாீடம் இலங்மக புமகயிமல 

நிறுவனத்திற்கு பசாந்தைானது 

என்று கண்டறிந்தது 

 

•  ின்னர் NATA ைாகாை 

சம களின் பசயலாளர் ஊடாக 

“அ ிநஷக” என்ற வாசகத்துடன் 

காைப் டும்  லமகமய 

நீக்குைாறு  ைிப்புமர விடுத்து 

அது பவற்றிகரைாக 

நிமறநவற்றப் ட்டது 

ஆன்மலன் ைது 

விற் மனக்கு 

எதிரான சட்ட 

நடவடிக்மககள்  

ப ாதுைக்கள்  

 

• ஆன்மலனில் ைது விற் மன 

பசய்ய 

முன்பைாழியப் ட்டந ாது, அது 

தற்ந ாது நமடமுமறயில் உள்ள 

NATA சட்டம் ைற்றும் கலால் 

விதிமுமறகமள ைீறுவதாக 

இருக்கும் என்று NATA கருத்து 

பதாிவித்தது 

 

• இப்ந ாது வமர, ஆன்மலனில் 

ைது விற் மனக்கு அனுைதி 

வழங்கப் டவில்மல, நைலும் 

நைன்முமறயீட்டு நீதிைன்றத்தில் 

ைது ான விற் மனமய 

அனுைதிக்கும் முடிமவ எதிர்த்து 

நீதிைன்ற வழக்கும் பதாடர்ந்தது 

 

 ல்ப ாருள் 

அங்காடிகள் வழங்கும் 

விசுவாச புள்ளிகள் 

(loyalty points) 

ப ாதுைக்கள்  

  

•  ல்ப ாருள் அங்காடிகள் 

புமகயிமல ைற்றும் ைது ானம் 

வாங்குவதில் விசுவாச 

புள்ளிகமள வழங்குவதாக NATA 

அமடயாளம் கண்டுள்ளது 

 

• இது NATA சட்டத்தின்  ிாிவு 37 

இன் ைீறல் என்று  ல்ப ாருள் 

அங்காடி சங்கிலிகளுக்கு 

பதாிவிக்கப் ட்டது,  ின்னர் 

அமனத்து  ல்ப ாருள் அங்காடி 

சங்கிலிகளும் புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானம் வாங்குவதற்கு 

விசுவாச புள்ளிகமள 

வழங்குவமதத் தவிர்ப் தாக 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2022 

219 
 

ப ாதுைக்களுக்கு அறிவித்தன 

 

NATA சட்டத்திற்கான 

சாியான கண்காைிப்பு 

ைற்றும் ைதிப்பீட்டு 

முமறமய 

உருவாக்குதல். 

அங்கீகாிக்கப் ட்ட 

அதிகாாிகள் ைற்றும் 

ப ாதுைக்கள் 

• NATA சட்டத்தின் கீழ் அவர்கள் 

தாக்கல் பசய்யும் வழக்குகமளப் 

புகாரளிக்க அங்கீகாிக்கப் ட்ட 

அதிகாாிகளுக்காகவும், NATA 

சட்டத்தின் ைீறல்கமளப் 

புகாரளிக்க ப ாது 

ைக்களுக்காகவும் இரண்டு 

பைாம ல்  யன் ாடுகமள 

உருவாக்கியது 

 

• VNATA அங்கீகாிக்கப் ட்ட 

அதிகாாியின் பைாம ல் 

 யன் ாடானது, புமகயிமல 

ைற்றும் ைது ானங்கள் ைீதான 

நதசிய அதிகாரசம யின் 2006 

ஆம் ஆண்டின் 27 ஆம் எண் 

சட்டத்தின் கீழ் (திருத்தப் ட்ட டி) 

 திவு பசய்யப் ட்ட வழக்குகள் 

 ற்றிய தகவல்கமள 

வழங்குவதற்கான முக்கிய 

தளைாகும் நைலும் NATA இந்த 

பசயலி மூலம் அவர்களின் 

நசமவமய நநரடியாக 

கண்காைித்து ைதிப்பீடு 

பசய்யலாம் 

 

• எனநவ, அமனத்து 

ஊடகங்களிலும் உள்ள ைீறல்கள் 

இங்கு கண்டறியப் ட நவண்டும், 

குறிப் ாக NATA இந்தப் 

 யன் ாட்டின் மூலம் புதிய 

தரமவக் கண்காைிக்க முடியும் 

சில பசய்தித்தாள்கள் 

பவளியிடும் 

 ிரசுரங்களுக்கு 

எதிரான சட்ட 

நடவடிக்மககள் 

ப ாதுைக்கள் • புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானத்மத ைமறமுகைாக 

ஊக்குவிக்கும் வமகயில் சில 

பசய்தித்தாள்கள் சில 

கட்டுமரகமள பவளியிட்டன 

 

• NATA அந்த பசய்தித்தாள்களுக்கு 

எதிராக உடனடியாக சட்ட 

நடவடிக்மக எடுத்தது, நைலும் 

அந்த பசய்தித்தாள்கள் தங்கள் 

தவறுகளுக்கு  கிரங்கைாக 

ைன்னிப்பு நகட்டு அவற்மற 

சாிபசய்தன 
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புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ான 

விதிமுமறகள் குறித்த 

ப ாது கருத்துக் 

கைிப்பு 

15 வயதுக்கு நைற் ட்ட 

ந ர்கள் 

• புமகயிமல ைற்றும் ைது ான 

விதிமுமறகள் குறித்த ப ாதுக் 

கருத்துக் கைக்பகடுப் ில் 

இரண்டு கருத்துத் தாள்கள் 

ைற்றும் ஒரு மகநயடு (ISBN எண். 

9786245979028) 

பவளியிடப் ட்டது 

புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ான 

விதிமுமறகள் குறித்த 

ப ாது கருத்துக் 

கைிப்பு பதாடர் ான 

பசய்தியாளர் சந்திப்பு 

ஊடகப்  ைியாளர்கள் 

ைற்றும் ப ாதுைக்கள் 

• ஊடகவியலாளர் சந்திப் ில் 100 

ஊடகவியலாளர்கள் 

கலந்துபகாண்டனர் 

 

•  த்திாிமகயாளர் சந்திப்புக்குப் 

 ின்பு ைதிப் ாய்வு  ற்றிய  த்து 

காகித கட்டுமரகள் 

பவளியிடப் ட்டன 

 

• ைதிப் ாய்வு  ற்றி ஐந்து 

டிஜிட்டல் ஊடகங்கள் பசய்தி 

பவளியிட்டன 

 

 ாடசாமலப் 

புத்தகங்களுக்கு 

புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ான தடுப்பு 

பதாடர் ான சுகாதார 

பசய்திகமள 

உருவாக்க சிறப்பு 

பசயற்குழுமவ 

அமைத்தல் 

 ாடசாமலச் சிறுவர்கள் • பசயற்குழுவால் அறு து 

சுகாதாரச் பசய்திகள் 

உருவாக்கப் ட்டு அமவ முக்கிய 

மூன்று பைாழிகளில் 

பைாழிப யர்க்கப் ட்டன 

• தரம் 10 சிங்கள பைாழி மூல 

விஞ்ஞானப்  ாடப்புத்தகம் 

ைற்றும் தரம் 11 தைிழ் பைாழி மூல 

விஞ்ஞானப்  ாடப்புத்தகத்தில் 

நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட ஒரு 

சுகாதார பசய்தி 

பவளியிடப் ட்டுள்ளது 

புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானத்மத 

நிறுத்துதல் ைற்றும் 

தடுப் து குறித்த 

உளவள 

ஆநலாசமனயின் 

சான்றிதழ் கற்மக 

NATA சட்டத்தின் 

அங்கீகாிக்கப் ட்ட 

அதிகாாிகள், NATA இன் 

அதிகாாிகள் ைற்றும் நதசிய 

இமளஞர்  மடயைியில் 

உள்ள அதிகாாிகள் ைற்றும் 

ஆர்வமுள்ள ைற்றவர்கள் 

• புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானங்கமளத் தடுப் மதயும் 

கட்டுப் டுத்துவமதயும் 

இலக்காகக் பகாண்டு அறிவு, 

ைனப் ான்மை ைற்றும் 

திறன்கமள வளர்க்க சிறப்பு 

ஆநலாசமனப்  ாடபநறி 

நடத்தப் ட்டது 

• புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானங்கமளத் தடுப் தற்கும் 

கட்டுப் டுத்துவதற்கும் 

பவவ்நவறு இலக்கு 

குழுக்களுக்கான ஆநலாசமனத் 

திறன்களின் பசயல்முமறகளுக்கு 

திறம் ட  ங்களிக்கும் வமகயில் 
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ஆநலாசமனப்  ாடபநறி 

உருவாக்கப் ட்டுள்ளது 

• புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானங்கமள நிறுத்துதல் 

ைற்றும் தடுப் து குறித்த 

ஆநலாசமனயின் சான்றிதழ் 

 டிப்பு 23 

சான்றிதழ்தாரர்களுடன் 

பவற்றிகரைாக நிமறவு ப ற்றது 

• சான்றிதழ் வழங்கும் விழா 

நவம் ர் 03, 2021 அன்று 

 ண்டாரநாயக்க ஞா கார்த்த 

சர்வநதச ைாநாட்டு ைண்ட த்தில் 

(BMICH) நமடப ற்றது, 

 ல்கமலக்கழக ைானியங்கள் 

ஆமைக்குழுவின் தமலவர் 

ந ராசிாியர் சம் த் அைரதுங்க 

 ிரதை அதிதியாக கலந்து 

பகாண்டார் 

 

உலக சுகாதார 

ஸ்தா னதால் (WHO) 

நடத்தப் ட்ட 

இலங்மகயில் 

பதாமலந சி 

வாயிலாக உளவள 

ஆநலாசமன 

வழங்குதல்  ற்றிய 

பைய்நிகர்  யிற்சி 

பசயலைர்வு  

 
 

நதசிய அ ாயகர 

ஒளடதங்கள் கட்டுப் ாட்டுச் 

சம , நதசிய இமளஞர் 

 மடயைி, ந ாதனா 

மவத்தியசாமல 

அனுராதபுரம் ைற்றும் 

இலங்மக ரஜரட்ட 

 ல்கமலக்கழகத்தின் 

அதிகாாிகள் ைற்றும் NATA 

ஆல் நடத்தப் டும் 

ஆநலாசமன  ாடபநறியின் 

ஆசிாியர்கள் உட் ட 

 ங்நகற் ாளர்கள் 

 

• 80 சான்றிதழ் ப ற்றவர்கள் 

பதாமலந சி ஆநலாசமனயில் 

சர்வநதச  யிற்சி ப ற்று 

சான்றிதழ்கள் வழங்கப் ட்டன 

1948 அவசர அமழப்பு 

நசமவகள் 

பதாடர் ாக 

ப ாதுைக்களிமடநய 

விழிப்புைர்மவ 

அதிகாிக்க ஊடக 

 ிரச்சாரத்மத 

இற்மறப் டுத்தி 

நடத்துதல் 

இலங்மகயில் புமகயிமல 

ைற்றும் ைது ானம் 

 யன் டுத்து வர்கள் 

• 1948 அவசர அமழப்பு நசமவ 24 

ைைி நநர, ஏழு நாள் நசமவயாக 

நைம் டுத்தப் ட்டது 

• 1948 அவசர அமழப்பு நசமவகள் 

குறித்து ப ாதுைக்களிமடநய 

விழிப்புைர்வு அதிகாித்தது 

• புமகயிமல ைற்றும் ைது ான 

பதாழில்துமறயின் 

குறுக்கீடுகளுக்கு எதிரான எதிர் 

தாக்குதலில்  ங்நகற்க 

ப ாதுைக்கள் 

ஊக்குவிக்கப் ட்டனர் 

• ஊடகங்கள் வழியாக 1948 
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அவசர அமழப்பு நசமவமய 

நைம் டுத்துவதற்காக வாபனாலி 

ஆடிநயா கிளிப்புகள் ைற்றும் 

பதாமலக்காட்சி 

நசனல்களுக்கான காட்சி 

கிளிப்புகள் உருவாக்கப் ட்டன 

• 1948 அவசர அமழப்பு 

நசமவக்காக ஒரு சின்னம் 

வடிவமைக்கப் ட்டு ைீண்டும் 

உருவாக்கப் ட்டது 

 

1948 புமகயிமல 

ைற்றும் ைது ான 

அவசர அமழப்பு 

நசமவ 

இலங்மகயில் புமகயிமல 

ைற்றும் ைது ானம் 

 யன் டுத்து வர்கள் 

• அவசர அமழப்பு நசமவக்காக 

ப றப் ட்ட பைாத்த 

அமழப்புகளின் எண்ைிக்மக 

9025 ஆகும். அதில் 2797 

வாடிக்மகயாளர்கள் உளவள 

ஆநலாசமன நசமவமய 

அமடந்தனர் ைற்றும் ஏமனநயார் 

NATA  ற்றிய தகவல்கமளப் 

ப ற்றனர் 

 

சுகாதார நிபுைர்கள் 

ைற்றும் பதாடர்புமடய 

அரசு சாரா 

 ங்குதாரர்களுடன் 

வாிவிதிப்பு 

சூத்திரத்மத 

உருவாக்குவதற்கான 

ஆநலாசமனக் 

கூட்டம் 

 

முப் து நதசிய ைற்றும் 

சர்வநதச வாி விதிப்பு 

நிபுைர்கள் 

• இலங்மகக்கான புமகயிமல வாி 

அட்டவமைமய உருவாக்கியது 

WHO FCTC 

புமகயிமல 

வாிவிதிப்பு ைற்றும் 

சட்டவிநராத 

வர்த்தகம்  ற்றிய 

அறிவு மையம் 

பதாடர் ான 

பைய்நிகர் பசயலைர்வு   

அதிகாரசம யில் உள்ள 

ஒன் து அதிகாாிகள் கலந்து 

பகாண்டு அறிமவப்  கிர்ந்து 

பகாண்டனர் 

• புமகயிமல வாி விதிப்பு ைற்றும் 

சட்டவிநராத வர்த்தகம் குறித்த 

WHO FCTC அறிவு மையத்தால் 

புமகயிமல வாி அட்டவமைமய 

ைாற்றியமைக்க TETSiM 

ைாதிாிமய (புமகயிமல கலால் 

வாி உருவகப் டுத்துதல் ைாதிாி) 

அறிமுகப் டுத்தி வாி குறியீட்டு 

சூத்திரத்மத ைாற்றுவதற்கான 

வழிகாட்டுதமலப் ப ற்றுள்ளது 

 

பைானராகமல ைற்றும் 

அநுராதபுரம் 

ைாவட்டங்களில் 

 ாீட்சார்த்தைாக 

புமகயிமல சாகு டி 

பைானராகமல ைற்றும் 

அனுராதபுரம் ைாவட்டத்தில் 

உள்ள புமகயிமல 

விவசாயிகள் 

• பைானராகமலயில் முன்நனாடித் 

திட்டத்தின் ந ாது புமகயிமல 

விவசாயிகள் உட் ட 125 

விவசாயிகள் பதாடர் ாக கவனம் 

பசலுத்தப் ட்டது 
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இல்லாத 

ைாவட்டங்கமள 

உருவாக்குதல் 

• 75 அடிைட்ட நவளாண்மை கள 

அலுவலர்களுக்கு விழிப்புைர்வு 

ஏற் டுத்தப் ட்டது 

• பைானராகமல ைாவட்டத்தில் 

உள்ள 16 உயர்ைட்ட அதிகாாிகள் 

விழிப்புைர்வூட்டப் ட்டனர் 

• அனுராதபுரத்தில் முன்நனாடித் 

திட்டத்தின் ந ாது புமகயிமல 

விவசாயிகள் உட் ட 150 

விவசாயிகள் பதாடர் ாக கவனம் 

பசலுத்தப் ட்டது 

• 100 அடிைட்ட நவளாண்மை கள 

அலுவலர்களுக்கு விழிப்புைர்வு 

ஏற் டுத்தப் ட்டது 

• அனுராதபுர ைாவட்டத்தில் உள்ள 

20 உயர்ைட்ட அதிகாாிகள் 

விழிப்புைர்வூட்டப் ட்டனர் 

• 800 துண்டுப்  ிரசுரங்கள் ைற்றும் 

500 சுவபராட்டிகள் 

உருவாக்கப் ட்டு, அச்சிடப் ட்டு 

விநிநயாகிக்கப் ட்டன 

 

“பவற்றிமலக்கு 

உண்மையான 

அர்த்தம் உண்டு” 

(බුලත්විටට සැබෑ 

අරුතක්), புமகயற்ற 

புமகயிமல 

பதாடர் ான 

அறிவியல் இதழ் 

ைற்றும் “Sanstha 

bulath sepee” 

ஆயுர்நவத ைருத்துவ 

தயாாிப்பு 

புமகயற்ற புமகயிமலமய 

 யன் டுத்து வர்கள் 

• அரசாங்க நிறுவனங்கள் ைற்றும் 

இலங்மக ஆயுர்நவத ைருந்து 

கூட்டுத்தா னம் (SLADC) மூலம் 

அ ிவிருத்தி பசய்யப் ட்ட 

(பைல்லக்கூடிய ஆயுர்நவத 

தயாாிப்பு) சந்மதக்கு 

அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது 

• 2021 ஆம் ஆண்டு ைார்ச் 26 ஆம் 

நததி BMICH இல் " 

பவற்றிமலக்கு உண்மையான 

அர்த்தம் உண்டு” (බුලත්විටට සැබෑ 

අරුතක්) என்ற அறிவியல் 

இதழுடன் உருவாக்கப் ட்ட 

தயாாிப்பு (සංස්ථ බුලත්ව සැපේ என்று 

ப யாிடப் ட்டது) 

ப ாதுைக்களுக்கு 

அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது. (ISBN 

எண்: 978-955-4584-12-9) 

• ந ராதமனப் 

 ல்கமலக்கழகத்தின்  ல் 

ைருத்துவ பீடத்தின் ஆதரவுடன் 

வாய் புற்றுநநாயின் 

உண்மையான தீங்கு குறித்து 

பகாள்மக வகுப் ாளர்கள் ைற்றும் 

ப ாது ைக்கள் ஆகிய இரு 
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சாராருக்கும் துமை வலிமை 

பகாடுக்கும் வமகயில் ஒரு கல்வி 

வீடிநயா உருவாக்கப் ட்டுள்ளது  

• புமகயற்ற புமகயிமலயால் 

ைக்களுக்கு ஏற் டும் 

உண்மையான தீமை  ற்றிய 

விழிப்புைர்வு 

 

சிகபரட் 

 ாக்பகட்டுகள் ைற்றும் 

பகாள்கலன்களில் 

ஒட்டப் ட்டிருக்கும் 

 ட எச்சாிக்மககளின் 

 டங்கமள 

ைாற்றியமை 

ப ாதுைக்கள் •  ங்களாநதஷ் ைற்றும் 

தாய்லாந்தின்  ட எச்சாிக்மகயின் 

 திப்புாிமைக்கான அனுைதிமய 

NATA வழங்கியது 

• நிபுைர்களின் கருத்துக்கள் 

ைற்றும் ஆநலாசமனகளின் 

அடிப் மடயில்  த்து 

புமகப் டங்கள் 

நதர்ந்பதடுக்கப் ட்டு புதிய 

புமகப் டங்கள் இலங்மக 

புமகயிமல நிறுவனத்திற்கு 

(CTC) அனுப் ப் ட்டன 

 

புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானத்தின் 

ைமறமுக ஊடக 

ஊக்குவிப்ம த் 

தடுப் தற்கான 

நடவடிக்மககளின் 

அறிமுகம் 

ப ாதுைக்கள் • ஊடகக் பகாள்மக ைீளாய்வு 

பசய்யப் ட்டு புதிய பகாள்மக 

தயாாிக்கப் ட்டது 

• பதாமலக்காட்சியில் 

ஒளி ரப் ப் டும் திமரப் டங்கள் 

ைற்றும் படலி நாடகங்கள் 

உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளில் சிகபரட் 

ைற்றும் ைது ான உள்ளடக்கம் 

இருந்தால் பைாமசக் முமறமயப் 

 யன் டுத்துைாறு ஊடக 

நசனல்களுக்கு 

அறிவுறுத்தப் ட்டு, அந்த முமற 

அமுல் டுத்தப் ட்டது 

 

ைருத்துவப்  ட்டதாாி 

ைாைவர்களுக்கு 

புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானத்மதத் 

தடுப் தற்கான 

 ாடத்திட்டத்மத 

உருவாக்குதல் 

இலங்மகயிலுள்ள அரச 

ைருத்துவ பீடங்களின் 

ைருத்துவப்  ட்டதாாி 

ைாைவர்கள் 

• 2021 இல் ைருத்துவ  ட்டதாாி 

ைாைவர்களுக்கு புமகயிமல, ைது 

ைற்றும் ந ாமதப்ப ாருள் 

 யன் ாடு தடுப்பு  ற்றிய 

 ாடத்திட்டம் உருவாக்கப் ட்டது 

• உருவாக்கப் ட்ட 

 ாடத்திட்டத்திற்கும் அமத 

பசயல் டுத்துவதற்கும் 

 ல்கமலக்கழக ைானியங்கள் 

ஆமைக்குழுவின் 

தமலவாிடைிருந்து 9 ஆகஸ்ட் 

2021 இல் ஒப்புதல் கிமடத்தது 
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• உருவாக்கப் ட்ட 

 ாடத்திட்டத்மத  ாீட்சார்த்தைாக 

பசயல் டுத்துவது பதாடர் ாக 3 

அரச  ல்கமலக்கழகங்களுடன் 3 

கூட்டங்கள் (zoom வழியாக) 

நடத்தப் ட்டது 

- இலங்மக ச ரகமுவ 

 ல்கமலக்கழகம்  

                    (2 நவம் ர் 2021) 

- இலங்மக கிழக்குப் 

 ல்கமலக்கழகம்  

    (1 டிசம் ர் 2021) 

- இலங்மக ரஜரட்ட 

 ல்கமலக்கழகம் 

          (7 டிசம் ர் 2021) 

• அரச  ல்கமலக் 

கழகங்களுடனான முன்நனாடி 

திட்ட அமுலாக்க சந்திப்பு 

அைர்வுகள் மூலம், பைய்நிகர் 

கற்றல் இமைய முகப்ம  (VLP) 

உருவாக்குவதற்கான 

ஆநலாசமனகமள NATA 

ப ற்றது ைற்றும் ஆரம்  

கட்டைாக VLPமய உருவாக்க 6 

துமைக் குழு உறுப் ினர்கள் 

அடங்கிய குழுமவ நியைித்தது 

 

புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானத் தடுப்பு 

நதசிய ஆய்வரங்கு 

(NSTAP 2021) 

புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானம் பதாடர் ான 

ஆய்வுகளில் ஆர்வமுள்ள 

ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

• NSTAP- 2021ஆனது, இலங்மக 

அமைப் ில் நடத்தப் டும் 

புமகயிமல ைற்றும் ைது ானம் 

பதாடர் ான ஆராய்ச்சியில் 

இலக்கியங்கமள 

வளப் டுத்துவமதயும், 

புமகயிமல ைற்றும் ைது ானக் 

கட்டுப் ாட்டில் ஆர்வமுள்ள 

இலங்மக 

ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு ஒரு 

தளத்மத உருவாக்குவமதயும் 

நநாக்கைாகக் பகாண்டு 2021 ஆம் 

ஆண்டு நவம் ர் 26 ஆம் திகதி 

நமடப ற்றது 

• நாற் து (40) சுருக்கங்கள் 

அவற்றின் விாிவாக்கப் ட்ட 

அறிக்மககளுடன் NATA க்கு 

கிமடத்தன 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2022 

226 
 

• ஆய்வரங்கில் பவளியிட 

இரு த்திபயட்டு (28) சுருக்கங்கள் 

நதர்ந்பதடுக்கப் ட்டன 

• வாய்வழி முன்மவப்புகளுக்கு 

இரு து சுருக்கங்கள் 

நதர்ந்பதடுக்கப் ட்டன 

• சுவபராட்டி 

விளக்கக்காட்சிகளுக்கு எட்டு 

சுருக்கங்கள் 

நதர்ந்பதடுக்கப் ட்டன 

• ஆய்வரங்கின்  ங்நகற் ாளர்கள் 

ைற்றும் பதாடர்புமடய கல்வி 

நிறுவனங்களிற்கு 

விநிநயாகிப் தற்காக முந்நூறு 

சுருக்கப் புத்தகங்கள் (ISBN எண்: 

978-624-5979-03-5) 

வழங்கப் ட்டன 

• இலங்மகயில் புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானத் தடுப்பு (NSTAP) 

 ற்றிய நதசிய ஆய்வரங்மக 

முதன்முதலாக நடத்த முடிந்தது 

• புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானத்மதத் தடுப் து 

பதாடர் ான ஆராய்ச்சிகமள 

நைற்பகாள்ள இளம் 

ஆராய்ச்சியாளர்களிமடநய 

உற்சாகத்மத ஏற் டுத்தியது 

 

NATAவின் 

பநறிமுமறகள் 

ைறுஆய்வுக் குழுமவ 

நிறுவுதல் 

புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானம் பதாடர் ான 

ஆய்வுகளில் ஆர்வமுள்ள 

ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

• புமகயிமல ைற்றும் ைது ானக் 

கட்டுப் ாடு பதாடர் ான  ரந்த 

அளவிலான துமறகமள 

 ிரதிநிதித்துவப் டுத்தும் 24 

நிபுைர்களுடன் பநறிமுமறகள் 

ைறுஆய்வுக் குழு 

நிறுவப் ட்டுள்ளது 

• NATAவின் பநறிமுமறகள் 

ைறுஆய்வுக் குழு, ஆராய்ச்சித் 

திட்டங்களுக்கு பநறிமுமற 

அனுைதிமயப் ப றுவது உட் ட, 

ஆராய்ச்சியில் பநறிமுமறக் 

பகாள்மககமள 

நைம் டுத்துவதற்கும் 

 ின் ற்றுவதற்கும் 

ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு 

உதவுகிறது 

• நைலும், NATAவின் 

பநறிமுமறகள் ைறுஆய்வுக் 
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குழுவானது, ஆராய்ச்சியின் மூலம் 

பசம்மையற்ற ைற்றும் தவறாக 

வழிநடத்தும் தகவல்கமளப் 

 ரப்புவதற்கான புமகயிமல 

ைற்றும் ைது ானத் பதாழில் 

துமறகளின் முயற்சிமயக் 

கண்காைித்து ஒடுக்குவதன் 

மூலம் ஒரு கண்காைிப்பு 

அமைப் ாகச் பசயல் டுகிறது 

 

ஊடக விருது விழா 

2021 

ஊடகவியலாளர்கள் ைற்றும் 

ப ாதுைக்கள் 

•  ின்வரும் ஊடகவியலாளர்கள் 

புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானத்மதத் தடுப் தற்கான 

அவர்களின்  ங்களிப்ம ப் 

 ாராட்டி ஊக்குவிக்கப் ட்டனர் 

எட்டு டிஜிட்டல் ஊடக நசனல்கள் 

- சியத பதாமலக்காட்சி 

- சிரச பதாமலக்காட்சி 

- பதரன பதாமலக்காட்சி 

- ரூ வாஹினி 

- ஸ்வர்ைவாஹினி 

- ஹிரு பதாமலக்காட்சி 

- ITN 

- ஷ்ரத்தா பதாமலக்காட்சி 

- சியத பதாமலக்காட்சியில் 

இருந்து ‘ ியும் விலாவுக்கு’ 

சிறப்பு விருது 

 

அச்சு ஊடகத்மதச் நசர்ந்த மூன்று 

 த்திாிமகயாளர்கள் 

- Darily News ஆங்கில 

 த்திாிக்மகக்கு திரு. ஆனந்த 

கன்னங்கர 

- ‘அத’ பசய்தித்தாளுக்காக 

திருைதி நிசன்சலா நதீஷானி 

 த்திரன 

- vidiyal.lk (தைிழ் 

இலத்திரனியல்  த்திாிக்மக) 

க்காக திரு. ாிஃப்தி அலி 

 

மூன்று வாபனாலி நசனல்கள் 

- இலங்மக ஒலி ரப்புக் 

கூட்டுத்தா னம் 

- V FM 

- லக்ஹண்ட FM 

 

• 100 ஊடகவியலாளர்கள் 
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ைற்றும்  ங்குதாரர்களுக்கு 

புமகயிமல ைற்றும் ைதுமவத் 

தடுப் தற்கான துமை வலிமை 

வழங்கப் ட்டது 

• இந்நிகழ்ச்சியில் 

அங்கீகாிக்கப் ட்ட அலுவலர்கள் 

ைற்றும் ப ாதுைக்களுக்கான 

இரண்டு பைாம ல் 

 யன் ாடுகள் 

அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது 

 

அதிகாரபூர்வ 

Facebook  க்கம், 

YouTube நசனல் 

ைற்றும் Instagram 

ப ாதுைக்கள் • புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானங்கள் ைீதான நதசிய 

அதிகார சம , அதன் 

அதிகாரபூர்வ ஃந ஸ்புக்  க்கம், 

யூ டியூப் நசனல் ைற்றும் 

இன்ஸ்டகிராம் மூலம் 

ப ாதுைக்களுக்கு அறிவு, 

நிகழ்வுகள் ைற்றும்  ிற 

பசய்திகமள வழங்குகிறது 

• 2021 முதல் YouTube நசனல் 

ைற்றும் Instagram  க்கம் 

ஒளி ரப் ப் ட்டது. அதிகாரபூர்வ 

ஃந ஸ்புக்  க்கத்தில் 1472 

 ின்பதாடர் வர்களும், 

அதிகாரபூர்வ யூ டியூப் நசனலில் 

134 சந்தாதாரர்களும், 

இன்ஸ்டகிராைில் 18 

 ின்பதாடர் வர்களும் உள்ளனர். 

அதிகாரபூர்வ ஃந ஸ்புக்  க்க 

வரம்பு ஒரு ைாதத்திற்கு 11000 

முதல் 15000 வமர குறிக்கிறது 

 

NATAவின் தமலவர் 

ைற்றும்  ைியாளர்கள் 

மூலம் Youtube 

வழியாக ப ாது 

விழிப்புைர்வு 

 ங்களிப்புகள் 

ப ாதுைக்கள் • ப ாதுைக்களுக்கு 

விழிப்புைர்மவ ஏற் டுத்தும் 

வமகயில் வீடிநயா கிளிப்களின் 

நாட்கள் ைற்றும் உள்ளடக்கங்கள் 

 ின்வருைாறு 

- ப ாது ைக்களுக்கு 

விழிப்புைர்வு ஏற் டுத்த 

பைாத்தம் 06 வீடிநயா 

கிளிப்புகள் Youtube இல் 

 திநவற்றம் 

பசய்யப் ட்டுள்ளன 

- புமகயற்ற புமகயிமல 

ப ாருட்களின் சட்ட நிமல - 

பசப்டம் ர் 14, 2021 
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- புமகயற்ற புமகயிமலமயப் 

 யன் டுத்துவமத நிறுத்த – 

பசப்டம் ர் 24, 2021 

- இலங்மகயில் 

புமகயிமலக்கான முமறயான 

வாி சூத்திரத்மத 

அறிமுகப் டுத்துவதன் 

முக்கியத்துவம் - பசப்டம் ர் 

28,2021 

- புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானங்கள் ைீதான நதசிய 

அதிகார சம மயப்  ற்றி 

நீங்கள் பதாிந்து பகாள்ள 

நவண்டிய சில விஷயங்கள் 

இங்நக உள்ளன - அக்நடா ர் 

4, 2021 

- புமக ிடிப் மத 

நிறுத்துவதற்கான உளவியல் 

சிகிச்மச - அக்நடா ர் 11, 

2021 

- NATA ஊடகக் பகாள்மகமய 

அ ிவிருத்தி பசய்தல் - 

டிசம் ர் 6, 2021 

 

பசய்தியாளர் 

ைாநாடுகள் மூலம் 

ப ாதுைக்களின் 

விழிப்புைர்வுக்கான 

 ங்களிப்புகள் 

தமலவாினால் 

நைற்பகாள்ளப் டுகின்

றது  

ப ாதுைக்கள் • நகாவிட் 19 பசய்தியாளர் ைாநாடு 

– சுகாதார நைம் ாட்டு 

 ைியகத்தில் நமடப ற்றது - 

பசப்டம் ர் 2, 2021 

• ப ாதுைக்கள் கருத்துக் கைிப்பு 

பசய்தியாளர் ைாநாடு - 12 

நவம் ர் 2021 

• பசய்தியாளர் ைாநாடு - 

புமகயிமல ைற்றும் ைது ானத் 

தடுப்பு ைற்றும் ப ண்களின் சமூக 

 ங்கு - 08 ைார்ச் 2021 

 

2016 இன் தகவல் 

அறியும் உாிமைச் 

சட்டம், எண். 12 

ப ாதுைக்கள் • ஆறு விண்ைப் ங்கள் 

ப றப் ட்டு அமனத்திற்கும்  தில் 

அளிக்கப் ட்டது 

 

NATA இல் ைனித வள 

நைம் ாடு 

NATA • ப ாது முகாமையாளர்  தவிக்கு 

ஒரு அதிகாாியும், அ ிவிருத்தி 

அலுவலர்  தவிக்கு (ஒப் ந்த 

அடிப் மடயில்) இரண்டு 

அதிகாாிகளும் ஆட்நசர்ப்பு 

பசய்யப் ட்டனர் 

• சுகாதார அமைச்சின் மூலம் NATA 
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ஆனது முகாமைத்துவ நசமவகள் 

திமைக்களத்திலிருந்து (MSD) 

கீநழ குறிப் ிட்டுள்ள டி புதிய 

 ைிநிமலப்  தவிகமளக் 

நகாாியுள்ளது 

• புதிய  தவிகள் - 

• திட்டைிடல் முகாமையாளர் – 

ஒரு  ைியிடம் (MM1-1) 

• முகாமைத்துவ உதவியாளர் - 

நான்கு  தவிகள் (MA1-1) 

• தற்ந ாதுள்ள ஒப் ந்த 

அடிப் மடயிலான 

 தவிகளுக்கு நிரந்தர 

 ைியிடங்கள் 

நகாரப் ட்டுள்ளன 

- ஆநலாசகர் - இரண்டு 

 தவிகள் (MA3) 

- அ ிவிருத்தி அலுவலர் - 

இரண்டு  தவிகள் (MA3) 

 

 

2022ஆம் ஆண்டில் அமடயப்ப ற்ற சாதமனகள் ைற்றும் விநசட நிகழ்வுகள் 

பசயல் டுத்தப் ட்

ட பசயல் ாடு 

இலக்குக் குழு அமடவுகள் 

சில ஐந்து நட்சத்திர 

நஹாட்டல்களில் 

பசகண்ட் நஹண்ட் 

ஸ்நைாக்கிங் (SHS) 

(இரண்டாவது மக 

புமகப் ிடித்தல் – 

அதாவது, 

ைற்றவர்கள் 

புமகக்கும் சிகபரட், 

சுருட்டு 

ந ான்றவற்றிலிருந்

து விரும் த்தகாத 

புமக) 

நிறுத்தப் ட்டது 

 

ப ாதுைக்கள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

• NATA சட்டத்தின்  ிாிவு 39 ஐ 

ைீறிய ஐந்து நட்சத்திர 

நஹாட்டல்கள் ைற்றும் 

ந ரங்காடிகள் ைீது சட்ட 

நடவடிக்மக எடுக்கப் ட்டு, 

அவற்மற விதிகமள 

கமட ிடிக்கச் பசய்தது 

NATA சின்னம் புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானங்கள் ைீதான நதசிய 

அதிகாரசம  (NATA) 

• புதிய NATA சின்னம் 

வடிவமைக்கப் ட்டு  திவு 

பசய்யப் ட்டது 
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முப் மடகளுக்கு 

இலவச ைது ானம் 

ைற்றும் புமகயிமல 

விநிநயாகம் 

நிறுத்தப் ட்டது 

ப ாதுைக்கள்  

 

• முப் மடகளுடனான கடிதப் 

 ாிைாற்றத்திற்குப்  ிறகு, 

தங்களுமடய முகாம்களுக்குள் 

புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானங்கமள இலவசைாக 

விநிநயாகிப் மத நிறுத்த 

ஒப்புக்பகாண்டனர் 

 

அரசாங்க 

திமைக்களங்களில் 

புமகயற்ற 

புமகயிமல 

 யன் டுத்தப் டுவ

மத தடுக்க 

நடவடிக்மக 

எடுக்கப் ட்டது 

ப ாதுைக்கள்  

 

• இவ்வாறு, NATA இன் 

நவண்டுநகாளின் டி, அமனத்து 

அரசாங்க நிறுவனங்களும் 

அரசாங்க நிறுவனங்களின் 

வளாகத்திற்குள் புமகயற்ற 

புமகயிமலமயப் 

 யன் டுத்துவது குறித்து 

விழிப்புைர்வு ஏற் டுத்தப் ட்டது 

 

"அ ிநஷக 

 லமககமள" 

அகற்றுதல் 

ப ாதுைக்கள்  

 

• ப ாது சுகாதார 

 ாிநசாதகர்களின் உதவியுடன் 

"அ ிநஷக"  லமககமள அகற்ற 

NATA நடவடிக்மக எடுக்கத் 

பதாடங்கியது 

அங்கீகாிக்கப் ட்ட 

அதிகாாிகளுக்கு 

தங்கள்  குதியில் 

புமகயிமல 

இல்லாத 

வலயங்கமள 

நிறுவுவதற்கு 

அதிகாரம் அளிக்கும் 

வமகயில் ைாகாை 

வாாியான 

பசயலைர்வுகள் 

நாடு முழுவதிலுைான 

அங்கீகாிக்கப் ட்ட 

அதிகாாிகள் (ப ாது சுகாதார 

 ாிநசாதகர்கள்) 

• நாடளாவிய ாீதியில்  த்து 

நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப் ட்டுள்ளன 

• 362 புமகயிமலயற்ற 

வலயங்கமள 

பசயல் டுத்துவதற்கான திட்டம் 

தயாாிக்கப் ட்டு 

ஆரம் ிக்கப் ட்டுள்ளது 

• புமகயிமல விற் மனமயத் 

தவிர்க்கும் 

விற் மனயாளர்களுக்கு 3000 

 ாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் 

வடிவமைக்கப் ட்டு நாடு 

முழுவதும் உள்ள 

விற் மனயாளர்களுக்காக 

விநிநயாகிக்கப் ட்டன 

• புமகயிமலயற்ற வலயங்கமள 

நிறுவிய ப ாது சுகாதார 

 ாிநசாதகர்களுக்கு 500 

 ாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் 

வடிவமைக்கப் ட்டு 

விநிநயாகிக்கப் ட்டன 

• ைத்திய கலாச்சார நிதியத்துடன் 

இமைந்து, உள்ளூர் ைற்றும் 

பவளிநாட்டு சுற்றுலாப் 
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 யைிகளுக்கு பதாிவிக்கும் 

வமகயில், கலாசார அரங்குகளின் 

டிக்பகட்டுகளில் அமவ 

புமகயிமல இல்லாத வலயங்கள் 

என்ற தகவமலச் நசர்க்க முயற்சி 

நைற்பகாள்ளப் ட்டுள்ளது 

 

புமகயிமல சாகு டி 

நிலங்கமளக் 

குமறத்தல் 

சமூக நிலங்களில் 

 யிாிடு வர்கள் 

• புமகயிமல  யிர்ச்பசய்மகக்காக 

சமூக நிலங்கள் 

வழங்கப் டுவமதத் தடுக்க 

நடவடிக்மக எடுக்கப் ட்டது 

 

அநுராதபுரம் 

(ைஹநைவ்னா 

உயன) ைற்றும் 

ப ாலன்னறுமவ 

(கல் விகாமர) 

ஆகிய இடங்களில் 

உள்ள புனித 

ஸ்தலங்களில் 

புமகயிமலயற்ற 

வலயங்கமள 

நிறுவுதல் 

ப ாதுைக்கள் • அநுராதபுரத்தில் 05  லமககள் 

ைற்றும் ப ாலன்னறுமவயில் 02 

 லமககள் உட் ட புனித 

ஸ்தலங்கமள சுற்றி ப யர் 

 லமககள் மவக்கும் நடவடிக்மக 

ஆரம் ிக்கப் ட்டுள்ளது 

• பதாடர்புமடய  ங்குதாரர்களால் 

ஆநலாசிக்கப் ட்டு, புமகயிமல 

இல்லாத சமூக விழிப்புைர்மவ 

வலுப் டுத்தியது 

• புமகயிமல அற்ற வலயங்கமள 

நிறுவிய புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானங்கள் ைீதான நதசிய 

அதிகாரசம  சட்டத்தின் 

அங்கீகாிக்கப் ட்ட 

அதிகாாிகளான ப ாதுச் சுகாதார 

 ாிநசாதகர்களுக்கு அவர்களின் 

சீருமடயில் அைிவதற்கான 

ந ட்ஜ் வழங்கப் ட்டுள்ளது 

 

NATA சட்டத்தில் 

திருத்தம் 

பசய்வதற்கான 

நிபுைர் 

ஆநலாசமன 

இது முழு நாட்டிலும் 

தாக்கத்மத ஏற் டுத்தியது 

• NATA சட்டத்திற்கான வமரவு 

திருத்தங்கள் பகாள்மக 

ஆவைத்துடன் NATA வின் 

இயக்குநர்கள் குழுவிற்கு 

முன்பைாழியப் ட்டது 

 

திமரப் ட 

இயக்குனர்களுக்கா

ன ஆநலாசமன 

கூட்டம் 

ஊடகவியலாளர்கள் • திமரப் டங்களில் புமகயிமல 

ைற்றும் ைது ானக் காட்சிகமளக் 

காண் ிப் தன் மூலம் ப ாது 

சுகாதாரத்தில் ஏற் டும் 

உண்மையான தாக்கத்மத 

NATAவால்  ாிந்துமரக்க 

முடிந்தது 

• NATA சட்ட ைீறல்கள் ைற்றும் 

NATA சட்டத்மத ைீறுவதால் 
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ஏற் டும் விமளவுகள் குறித்து 

அவர்களுக்கு ஆநலாசமன 

வழங்கப் ட்டது 

 

VNATA 

அங்கீகாிக்கப் ட்ட 

அதிகாாிகளின் 

பைாம ல் 

 யன் ாடு 

NATA சட்டத்தின் கீழான 

அங்கீகாிக்கப் ட்ட 

அதிகாாிகள் 

• 172 அங்கீகாிக்கப் ட்ட 

அதிகாாிகள் பைாம ல் 

 யன் ாட்டிற்காக  திவு 

பசய்துள்ளனர் 

   ப ாது சுகாதார  ாிநசாதகர்கள் 

-163 

   ந ாலீஸ் அதிகாாிகள் – 03 

   கலால் அதிகாாிகள் – 05 

   உைவு ைற்றும் ைருந்து 

 ாிநசாதகர் 01 

 

• பைாம ல்  யன் ாட்டின் மூலம் 

20 அறிக்மககள் ப றப் ட்டன 

  ந ாலீஸ் அதிகாாிகள் – 01 

  கலால் அதிகாாிகள் – 01 

  ப ாது சுகாதார  ாிநசாதகர்கள்-

18 
 

VNATA ைீடியா 

ைீறல் பைாம ல் 

 யன் ாடு 

ப ாதுைக்கள்  

 

• 137 விதிைீறல்கள் 

புகாரளிக்கப் ட்டு, கலால் துமற, 

சிஐடி, பதாமலக்காட்சி 

நசனல்களின் தமலவர்கள், 

பசய்தித்தாள்களின் ஆசிாியர்கள் 

ைற்றும் ஃந ஸ்புக்  க்கங்கள் 

ந ான்ற பதாடர்புமடய 

அதிகாாிகளுக்கு இந்த 

விளம் ரங்கமளத் தமட பசய்ய 

 ாிந்துமரக்கப் ட்டது 

 

NATAவின் 

பநறிமுமறகள் 

ைறுஆய்வுக் குழு 

(ERC-NATA) 

புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானம் பதாடர் ான 

ஆய்வுகளில் ஆர்வமுள்ள 

ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

• ERC-NATA ஆனது, 

ஆராய்ச்சிக்கான பநறிமுமற 

அனுைதி வழங்குவதற்காக 

அங்கீகாிக்கப் ட்ட குழுவாக 

சுகாதார அமைச்சினால் 

அங்கீகாிக்கப் ட்டது 

• ERC-NATA க்கான 

வழிகாட்டுதல்கள் 978-955-0645-

10-7 என்ற ISBN எண்ணுடன் 

உருவாக்கப் ட்டு 

பவளியிடப் ட்டன 

• ERC-NATA இன் அமனத்துத் 

நதமவயான தகவல்களும் NATA 

அதிகாரப்பூர்வ இமையதளத்தில் 
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 திநவற்றம் பசய்யப் டுகின்றன, 

நைலும் ஆர்வமுள்ளவர்கள் அந்தத் 

தகவமல எளிதாக அணுகலாம் 

 

புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானத்மத 

நிறுத்துதல் ைற்றும் 

தடுப் து குறித்த 

உளவள 

ஆநலாசமனயின் 

சான்றிதழ் கற்மக 

(இரண்டாவது 

பதாகுதி) 

NATA சட்டத்தின் 

அங்கீகாிக்கப் ட்ட 

அதிகாாிகள், சுகாதார கல்வி 

அலுவலர்கள், வரக்காப ால 

ைற்றும்  லாங்பகாமட 

மவத்தியசாமலகளின் 

சுகாதார ஊழியர்கள் ைற்றும் 

நதசிய இமளஞர் 

 மடயைியில் உள்ள 

அதிகாாிகள்  

• புமகயிமல ைற்றும் ைதுமவத் 

தடுப் தில் சிறப்புப்  யிற்சி 

ப ற்ற 61 சான்றிதழ்தாரர்கள், 

1948 அவசர அமழப்புச் 

நசமவக்கு  ங்களித்து, 24 ைைி 

நநர, ஏழு நாள் இலவச 

நசமவமய நைலும் 

வலுப் டுத்துகின்றனர் 

•  ாடக்நகாப் ில் இருந்து ப ற்ற 

அறிவு ைற்றும் அனு வத்தின் 

மூலம்,  யிற்சி ப ற்ற 

ஆநலாசமன அதிகாாிகள் நாடு 

முழுவதும் புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ஒழிப்பு ைற்றும் தடுப்பு 

திட்டங்கமள நடத்தி, 2054 

 ங்நகற் ாளர்களுக்கு 

விழிப்புைர்மவ ஏற் டுத்தினர் 

• ஆநலாசமன வழங்கும் 

கற்மகபநறிமய டிப்நளாைா 

நிமலக்கு உயர்த்தக் நகாாி 

 ல்கமலக்கழக ைானியங்கள் 

ஆமைக்குழுவிற்கு முன்பைாழிவு 

அனுப் ப் ட்டது. வமரவு 

 ாடத்திட்டம்  ல்கமலக்கழக 

ைானியங்கள் ஆமைக்குழுவின் 

மூலம் நிமலக்குழுவுக்கு 

அனுப் ப் ட்டது 

• 1948 பதாமலந சி ஆநலாசமன 

நசமவயின் மூலம் தன்னார்வத் 

பதாமலந சி ஆநலாசமன 

நசமவமய வழங்கி வரும் 

புமகயிமல ைற்றும் ைதுமவ 

நிறுத்துதல் ைற்றும் தடுப் து 

குறித்த ஆநலாசமனயின் 

சான்றிதழ்  ாடபநறியின்  யிற்சி 

ப ற்ற ஆநலாசகர்களுக்கு ந ட்ஜ் 

வழங்கப் ட்டுள்ளது 

 

உலக சுகாதார 

ஸ்தா னதால் 

(WHO) 

நடத்தப் ட்ட 

இலங்மகயில் 

நதசிய அ ாயகர 

ஒளடதங்கள் கட்டுப் ாட்டுச் 

சம , சமுர்த்தி, வதிவிடப் 

ப ாருளாதார, நுண்நிதிய, 

சுயபதாழில் ைற்றும் 

• பசயலைர்மவ நிமறவு பசய்து 

சான்றிதழ் ப றத் தகுதி ப ற்ற 

பைாத்த  ங்நகற் ாளர்களின் 

எண்ைிக்மக 65 ஆகும் 
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பதாமலந சி 

வாயிலாக உளவள 

ஆநலாசமன 

வழங்குதல்  ற்றிய 

பைய்நிகர்  யிற்சி 

பசயலைர்வு 

வியா ார அ ிவிருத்தி 

இராஜாங்க அமைச்சின் 

அதிகாாிகள் ைற்றும் 

புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானத்மத நிறுத்துதல் 

ைற்றும் தடுப் து குறித்த 

உளவள ஆநலாசமனயின் 

சான்றிதழ் கற்மகபநறியின் 

இரண்டாவது பதாகுதி 

 ங்நகற் ாளர்கள் 

இச்பசயலைர்வில் 

 ங்நகற்றனர் 

 

உலக புமகயிமல 

எதிர்ப்பு நாள் 

நிகழ்ச்சி - 2022 

ஊடகவியலாளர்கள் • 37 ஊடகவியலாளர்கள் கலந்து 

பகாண்டு புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ான  ாவமன ைற்றும் 

சுற்றுசூழல் ைாசு ாடு 

பதாடர் ான தற்ந ாமதய 

நிமலமைமய அறிந்து 

பகாண்டனர் 

• அரசாங்க தகவல் 

திமைக்களத்தினால் சமூக 

ஊடகங்கள் ஊடாக  ிரச்சாரம் 

ஆரம் ிக்கப் ட்டது 

 

1948 புமகயிமல 

ைற்றும் ைது ான 

அவசர அமழப்பு 

நசமவ 

இலங்மகயில் புமகயிமல 

ைற்றும் ைது ானம் 

 யன் டுத்து வர்கள் 

• அவசர அமழப்பு நசமவக்காக 

ப றப் ட்ட பைாத்த 

அமழப்புகளின் எண்ைிக்மக 

8681 ஆகும். அதில் 1358 

வாடிக்மகயாளர்கள் நை 2022 

வமர உளவள ஆநலாசமன 

நசமவமய அமடந்துள்ளனர் 

• 1948 அவசர அமழப்பு 

நசமவக்கான சின்னங்கள் 

சிங்களம் ைற்றும் தைிழ் ஆகிய 

இரு பைாழிகளிலும் 

ைறுவடிவமைப்பு பசய்யப் ட்டன 

• “1948” அவசர அமழப்பு 

நசமவமய நைம் டுத்துவதற்காக 

3000 ஸ்டிக்கர்கள் 

வடிவமைக்கப் ட்டு 

அச்சிடப் ட்டுள்ளன, இதில் 2500 

சிங்கள பைாழியிலும் 500 தைிழ் 

பைாழியிலும் அடங்கும் 

 

COP 9 (புமகயிமல 

கட்டுப் ாடு குறித்த 

சர்வநதச கட்சிகள் • புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானங்கள் ைீதான நதசிய 
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உலக சுகாதார 

ஸ்தா ன (WHO) 

கட்டமைப் ின் 

ைாநாட்டின் 

கட்சிகளின் ைாநாடு) 

ைற்றும் MOP 2 

(கட்சிகளின் 

கூட்டம்) 

அதிகாரசம யின் தற்ந ாமதய 

தமலவர் COP9 (கட்சிகளின் 

ைாநாடு) ஆல் 

நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட WHO 

SEARO  ிராந்தியத்தின்  ைியக 

உறுப் ினராகவும், MOP2 

(கட்சிகளின் கூட்டம்) ஆல் 

நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட WHO 

SEARO  ிராந்தியத்திற்கான 

 ிராந்திய 

ஒருங்கிமைப் ாளராகவும் 

நதர்ந்பதடுக்கப் ட்டுள்ளார் 

• அவர் WHO FCTC கட்சிகளின் 

ைாநாட்டின் துமைத் 

தமலவராகவும் 

அறிக்மகயாளராகவும் 

 ைியாற்றுகிறார் 

 

நதசிய 

ந ாக்குவரத்து 

ஆமைக்குழுவுடன் 

புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானத் தடுப்பு 

திட்டம் 

இலங்மகயில் ந ருந்து 

நடத்துனர்கள் ைற்றும் 

சாரதிகள் 

• 186 ந ருந்து சாரதிகள் ைற்றும் 

நடத்துனர்களுக்கு புமகயிமல 

ைற்றும் ைது ானத்மத நிறுத்துதல் 

ைற்றும் தடுப் து குறித்த 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

நடத்தப் ட்டன 

 

சுகாதார அமைச்சு 

நாத்தாண்டியாவில் 

கண்காட்சி ஒன்மற 

ஏற் ாடு பசய்தது 

ப ாதுைக்கள் • 578  ங்நகற் ாளர்கள் 

புமகயிமல ைற்றும் ைது ானத் 

தடுப்பு  ற்றி அறிந்துபகாண்டனர் 

• தகவல், கல்வி ைற்றும் 

பதாடர் ாடல் சாதனங்கள் 

விநிநயாகிக்கப் ட்டன 

 

 ாடசாமல 

 ாடப்புத்தகங்களில் 

NATAவினால் 

நியைிக்கப் ட்ட 

சிறப்புக் குழுவால் 

உருவாக்கப் ட்ட 

புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானத் தடுப்பு 

பதாடர் ான 

சுகாதார 

பசய்திகமள 

உள்ளடக்குதல் 

 ாடசாமலப்  ிள்மளகள் • 978-624-5719-43-3 என்ற ISBN 

எண்ணுடன் முக்கிய மூன்று 

பைாழிகளில் உருவாக்கப் ட்ட 

சுகாதார பசய்திகள் அடங்கிய 

சிறு புத்தகம் பவளியிடப் ட்டது 

 

கல்வி பவளியீட்டுத் 

திமைக்களத்தின் ஆமையாளர் 

நாயகம் ைற்றும் நதசிய கல்வி 

நிறுவனத்தின்  ைிப் ாளர் 

நாயகம் ஆகிநயாருடன் 

 ாடசாமல  ாடப்புத்தகங்களில் 

அதிகைான சுகாதாரச் 

பசய்திகமளச் நசர்ப் து  ற்றி 

கலந்துமரயாடப் ட்டது. ஒரு 
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பவற்றியாக, இருவரும் NATAவின் 

ஆநலாசமனமய 

ஏற்றுக்பகாண்டனர் 

 

NATA இல் திறன் 

உருவாக்கம் 

NATA • கீநழ குறிப் ிடப் ட்டுள்ள 

 தவிகமளக் நகாருவதற்காக 

முகாமைத்துவ நசமவகள் 

திமைக்களத்துடனான (MSD) 

சந்திப்பு நைற்பகாள்ளப் ட்டது 

 

புதிய  தவிகள் - 

திட்டைிடல் முகாமையாளர் – ஒரு 

 ைியிடம் (MM1-1) 

முகாமைத்துவ உதவியாளர் - 

நான்கு  தவிகள் (MA1-1) 

 

• திறன் தமட காண் நதர்வு 

பவற்றிகரைாக நடத்தப் ட்டது 

 

ைருத்துவப் 

 ட்டதாாி 

ைாைவர்களுக்கு 

புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானத்மதத் 

தடுப் தற்கான 

 ாடத்திட்டத்மத 

உருவாக்குதல் 

இலங்மகயிலுள்ள அரச 

ைருத்துவ பீடங்களின் 

ைருத்துவப்  ட்டதாாி 

ைாைவர்கள் 

• உருவாக்கப் ட்ட 

 ாடத்திட்டத்மத முன்நனாடித் 

திட்டைாக பசயல் டுத்துவது 

பதாடர் ாக, 17  ிப்ரவாி 2022 

அன்று யாழ்ப் ாைப் 

 ல்கமலக்கழகத்துடன் (zoom 

வழியாக) அைர்வு ஒன்று 

நடத்தப் ட்டது 

• 3 ஜூன் 2022 அன்று VLCமய 

உருவாக்கும் நநாக்கத்துடன் 

4வது துமைக்குழுக் கூட்டம் 

(zoom வழியாக) நடத்தப் ட்டது 

 

NATAவின் தமலவர் 

ைற்றும் 

 ைியாளர்கள் 

மூலம் Youtube 

வழியாக ப ாது 

விழிப்புைர்வு 

 ங்களிப்புகள் 

ப ாதுைக்கள்  

 

ப ாதுைக்களுக்கு விழிப்புைர்மவ 

ஏற் டுத்தும் வமகயில் வீடிநயா 

கிளிப்களின் நாட்கள் ைற்றும் 

உள்ளடக்கங்கள்  ின்வருைாறு. 

ப ாதுைக்களுக்கு விழிப்புைர்வு 

ஏற் டுத்த பைாத்தம் 06 வீடிநயா 

கிளிப்புகள் Youtube இல் 

 திநவற்றம் பசய்யப் ட்டுள்ளன 

• புமகயிமல சாகு டிக்கு ைாற்றுப் 

 யிர்களின் அறிமுகம் - ஜனவாி 

13, 2022 

• புமகயிமல ைற்றும் ைது ானத் 

தடுப்பு நதசிய ஆய்வரங்கு 

அறிமுகம் – 2022 - ிப்ரவாி 9, 

2022 
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• புமகயிமல ைற்றும் ைது ான 

துஷ் ிரநயாகத்திற்கு 

பதாமலந சி ஆநலாசமன 

எவ்வாறு உதவுகிறது ைற்றும் 

1948 அவசர அமழப்பு நசமவ 

பதாடர் ான விவரங்கள் - ைார்ச் 

12, 202 

• ைருத்துவப்  ட்டதாாி 

ைாைவர்களுக்கு புமகயிமல 

ைற்றும் ைது ானத்மதத் 

தடுப் தற்கான  ாடத்திட்டம் - 

நை 15, 2022 

• புமகயிமல வாி விதிப்பு 

சூத்திரத்மத பசயல் டுத்தாதது 

சிகபரட் நுகர்வு அதிகாிக்க 

வழிவகுத்தது. முமறயான 

புமகயிமல வாிவிதிப்பு 

சூத்திரத்மத உடனடியாக 

நமடமுமறப் டுத்த NATA 

வலியுறுத்துகிறது - ஜூன் 24, 

2022 

• உலக புமகயிமல எதிர்ப்பு தினம் 

2022 - தமலவாின் பசய்தி - நை 

31, 2022 
 

பசய்தியாளர் 

ைாநாடுகள் மூலம் 

தமலவர் 

நைற்பகாண்ட 

ப ாதுைக்களுக்கான 

விழிப்புைர்வு 

 ங்களிப்புகள் 

ப ாதுைக்கள்  

 

• புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானங்கள் ைீதான நதசிய 

அதிகாரசம யின் பசய்தியாளர் 

ைாநாடு - ஜனவாி 13, 2022 

• உலக புமகயிமல எதிர்ப்பு தினம் 

2022 - புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானங்கள் ைீதான நதசிய 

அதிகாரசம யின் பசய்தியாளர் 

ைாநாடு - நை 31, 2022 

 

NATA இன் 

அதிகாரபூர்வ 

முகநூல் (facebook) 

 க்கம் 

ப ாதுைக்கள்  

 

• GATS கைக்பகடுப்பு 

(உலகளாவிய வயது வந்நதார் 

புமகயிமல ஆய்வு) கருத்துத் 

தாள் நை 23 அன்று 

அதிகாரபூர்வ முகநூல் 

(facebook)  க்கம் மூலம் 

பதாடங்கப் ட்டது 

 

பதாமலக்காட்சி 

நசனல் நிகழ்ச்சி 

ைற்றும் பசய்தி 

கிளிப்புகள் 2022 

ப ாதுைக்கள்  

 

• 2022 ஆம் ஆண்டில், 

பதாமலக்காட்சி நசனல்கள் 

தமலவமர 30 நிகழ்ச்சிகளுக்கு 

அமழத்துள்ளன, நைலும் அந்த 
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பதாமலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் 

மூலம் ப ாது விழிப்புைர்வில் 

தமலவர்  ங்களித்துள்ளார். 

இதற்கிமடயில், 

பதாமலக்காட்சி நசனல்கள் 

NATA பசய்த  ைிகள் 

பதாடர் ான 25 பசய்திகமள 

ஒளி ரப் ின 

 

பசய்தித்தாள் 

கட்டுமரகள் 2022 

ப ாதுைக்கள்  

 

• 2022 ஆம் ஆண்டில், NATA ஆல் 

பசய்யப் ட்ட  ைிகள் ைற்றும் 

புமகயிமல ைற்றும் ைது ானம் 

பதாடர் ான பசய்திகள் 

பதாடர் ாக 41 கட்டுமரகள் 

பசய்தித்தாள்களில் 

பவளியிடப் ட்டுள்ளன 

 

தமலவர் கலந்து 

பகாண்ட 

வாபனாலி 

நிகழ்ச்சிகள் 

ப ாதுைக்கள் • தமலவர் 8 வாபனாலி 

நிகழ்ச்சிகளில்  ங்நகற்று 

ப ாதுைக்களுக்கு 

விழிப்புைர்மவ ஏற் டுத்தினார் 

 

சமூக ஊடக 

 க்கங்கள் / 

வமலப் திவுகள் 

ப ாதுைக்கள் • சமூக ஊடகப்  க்கங்கள் ைற்றும் 

வமலப் திவுகள் 2022 ஆம் 

ஆண்டில் NATA ஆல் 

பசய்யப் ட்ட  ைிகள் 

பதாடர் ான 30 பசய்திகள், 

வமலப் திவு ைற்றும் 

புமகயிமல ைற்றும் ைது ானம் 

பதாடர் ான பசய்தி 

இடுமககமள பவளியிட்டுள்ளன 

 

1948 பதாமலந சி 

ஆநலாசமன 

நசமவ 

ஆநலாசகர்கள் • 1948 பதாமலந சி ஆநலாசமன 

நசமவயின் மூலம் தன்னார்வத் 

பதாமலந சி ஆநலாசமன 

நசமவமய வழங்கி வரும் 

புமகயிமல ைற்றும் ைதுமவ 

நிறுத்துதல் ைற்றும் தடுப் து 

குறித்த ஆநலாசமனயின் 

சான்றிதழ்  ாடபநறியின்  யிற்சி 

ப ற்ற ஆநலாசகர்களுக்கு 

ந ட்ஜ் வழங்கப் ட்டுள்ளது 

 

புமகயிமல 

சாகு டிக்கு ைாற்றுப் 

 யிர்கமள 

அறிமுகப் டுத்துவத

புமகயிமல விவசாயிகள் • புமகயிமல சாகு டிக்கு ைாற்று 

 யிர்கமள 

அறிமுகப் டுத்துவதற்கான 

முன்நனாடி திட்டத்மத 
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ற்கான முன்நனாடித் 

திட்டத்தின் 

ைதிப்பீடு 

ைதிப் ிடுவதற்கான 

வினாப் ட்டியல் 

உருவாக்கப் ட்டது 

• திட்டத்தில்  ங்நகற்ற 

விவசாயிகளிடைிருந்து தரவு 

நசகாிக்கப் ட்டு  குப் ாய்வு 

பசய்யப் ட்டது 

 

பைானராகமல 

• பைானராகமல ைாவட்டத்தில் 

38.6% விவசாயிகள் புமகயிமல 

விவசாயத்மத முற்றாக 

நிறுத்தியுள்ளனர் 

• பைானராகமல ைாவட்டத்தில் 

29.8% விவசாயிகள் புமகயிமல 

விவசாயத்மத  குதியளவு 

நிறுத்தியுள்ளனர் 

• பைானராகமல ைாவட்டத்தில் 

29.8% விவசாயிகள் புமகயிமல 

விவசாயத்மத நிறுத்தத் தயாராக 

உள்ளனர் 

• 58% நிலம் புமகயிமல 

சாகு டியில் இருந்து 

குமறக்கப் ட்டது 

 

அனுராதபுரம் 

• அனுராதபுர ைாவட்டத்தில் 

67.4% விவசாயிகள் புமகயிமல 

விவசாயத்மத முற்றாக 

நிறுத்தியுள்ளனர் 

• அனுராதபுர ைாவட்டத்தில் 

10.51% விவசாயிகள் 

புமகயிமல விவசாயத்மத 

 குதியளவு நிறுத்தியுள்ளனர் 

• அனுராதபுர ைாவட்டத்தில் 

6.31% விவசாயிகள் புமகயிமல 

விவசாயத்மத நிறுத்தத் தயாராக 

உள்ளனர் 

• 92% நிலம் புமகயிமல 

சாகு டியில் இருந்து 

குமறக்கப் ட்டது 

 

2016 இன் தகவல் 

அறியும் உாிமைச் 

சட்டம், எண். 12 

ப ாதுைக்கள் • ஐந்து விண்ைப் ங்கள் 

ப றப் ட்டு நான்கிற்கு  தில் 

அளிக்கப் ட்டது 
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கல்வி 

நிறுவனங்களால் 

சுற்றறிக்மக எண் 

20/2020 

பசயல் டுத்தப் டுவ

து குறித்த ைதிப்பீடு. 

(கல்வி 

நிறுவனங்கமள 

புமகயிமல 

பதாடர் ான 

ப ாருட்கள், ைது 

ைற்றும்  ிற 

ந ாமதப்ப ாருட்க

ளின்  யன் ாடு, 

ஊக்குவித்தல் 

ைற்றும் வர்த்தகம் 

ஆகியவற்றிலிருந்து 

விடுவிப் து குறித்து 

கல்வி 

அமைச்சினால் 2020 

ஜூமல 29 அன்று 

சுற்றறிக்மக எண். 

20/2020 

பவளியிடப் ட்டது) 

கல்வி நிறுவனங்களின் 

தமலவர்கள் 

• ைதிப்பீட்டிற்கான தரவு நசகாிப்பு 

கருவியாக சிங்களம் ைற்றும் 

ஆங்கிலம் ஆகிய இரு 

பைாழிகளிலும் google  டிவம் 

உருவாக்கப் ட்டுள்ளது 

• கல்வி நிறுவனங்களுடன் 

ஆய்மவ நடத்துவதற்காக google 

 டிவத்திற்கான இமைப்புகள் 

கல்வி அமைச்சிடம் 

சைர்ப் ிக்கப் ட்டன 

 

தற்ந ாது முன்பனடுக்கப் ட்டுவரும் அ ிவிருத்திச் பசயற் ாடுகள் 

இல நிகழ்ச்சித் திட்ட 

வி ரம் 

பைாத்த 

ைதிப்பீடு 

(ரூ ா 

ைில்லியன்) 

2021.12.31இல் உள்ளவாறான 

ப ௌதீக முன்நனற்றம் 

2021.12.31 

இல் 

உள்ளவாறா

ன நிதி 

முன்நனற்றம் 

(ரூ ா 

ைில்லியன்) 

  1 NATA 

சட்டத்மத 

அமுல் டுத்துத

ல் 

4.00 NATA சட்டத்தின் கீழ் 

அங்கீகாிக்கப் ட்ட அதிகாாிகள் 

தாக்கல் பசய்யும் வழக்குகமளப் 

புகாரளிக்க அவர்களுக்கு இரண்டு 

பைாம ல்  யன் ாடுகள் 

உருவாக்கப் ட்டன,  ின்னர் NATA 

சட்டத்தின் ைீறல்கமளப் புகாரளிக்க 

ப ாது ைக்களுக்காக ைற்பறாரு 

பைாம ல்  யன் ாடு 

உருவாக்கப் ட்டது. நைலும், ஒரு 

0.89 
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பகாள்மக ஆவைம் ைற்றும் 

திருத்தங்களுக்கான முன் 

வமரவுகளும் 

நிமறவுபசய்யப் ட்டன, இப்ந ாது 

அது குழு உறுப் ினர்களால் 

கலந்துமரயாடலுக்கு 

உட் டுத்தப் ட்டுள்ளது 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கல்வி ைற்றும் 

 யிற்சி 

2.20 புமகயிமலக்கான எளிய ைற்றும் 

சீரான வாிவிதிப்பு சூத்திரத்மத 

உருவாக்கப் ப் ட்டது. இதற்காக 

சர்வநதச தரப் ினாிடம் இருந்து 

நிபுைத்துவம் ப றப் ட்டது. 

உருவாக்கப் ட்ட வாி விதிப்பு 

சூத்திரம் சுகாதார அமைச்சர் ைற்றும் 

உயர் அதிகாாிகளுக்கு 

அறிமுகப் டுத்தப் ட்டு 

அமைச்சரமவக்கு அனுப் ப் ட்டது. 

 

0.48 

   3 விழிப்புைர்வு 

ைற்றும் 

சட்டவிவகார 

பதளிவூட்டல் 

நிகழ்ச்சித் 

திட்டம் 

12.50 சமூகத்தின் ஆநராக்கியத்மத 

நைம் டுத்த சமூக 

அடிப் மடயிலான ைது ைற்றும் 

புமகயிமல தடுப்பு திட்டங்களுக்கு 

உதவியமை, ஒரு ஆயுர்நவத 

தயாாிப்ம  அறிமுகப் டுத்தியமை, 

ஒரு அறிவியல் இதமழ 

அறிமுகப் டுத்தியமை ைற்றும் ஒரு 

பநறிமுமற ஆய்வுக் குழுமவ 

நிறுவியமை ைற்றும் நிபுைர் குழு 

கூட்டங்கமள நடத்தியமை 

 

2.72 

      

4 
ஆராய்வு 

ைற்றும் 

தகவல் 

முமறமை 

 

3.00 புமகயிமல ைற்றும் 

ைது ானங்கமள நிறுத்துதல் ைற்றும் 

தடுப் து குறித்த 

ஆநலாசமனக்கான சான்றிதழ் 

 ாடபநறி நடத்தப் ட்டு, 1948 

அவசர அமழப்பு நசமவமய 

வலுப் டுத்தும் தன்னார்வலர்களாக 

23  ங்நகற் ாளர்கள் 1948 அவசர 

அமழப்பு நசமவக்கு 

நியைிக்கப் ட்டடமை. நைலும், 

0.50 
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ப ாதுைக்களின் கருத்துக் கைிப்பு 

நைற்பகாள்ளப் ட்டமை, வாி 

விதிப்புச் சூத்திரத்மத உருவாக்க 

நிபுைர் கூட்டங்கமள நடத்தியமை, 

புமகயிமல சாகு டிக்கு ைாற்றுப் 

 யிர்கள் ைற்றும் பதாமலந சி 

கட்டைங்கமள 

அறிமுகப் டுத்தியமை. வாய்வழி 

ஆநராக்கியத்மத நைம் டுத்த 

உதவும் ஒரு ஆயுர்நவத ைருந்து 

தயாாிப்பு, ஸ்ரீலங்கா ஆயுர்நவத 

கூட்டுத்தா னத்தின் (SLADC) 

ஆதரவுடன் 

அறிமுகப் டுத்தப் ட்டமை ைற்றும் 

SLT  ாதிப்பு குறித்து அறிவியல் 

இதழ் ஒன்று உருவாக்கப் ட்டமை.  

 

   5 கண்காைிப்பு 

ைற்றும் 

ைதிப்பீடு 

2.00 முன்நனற்ற அறிக்மககள் 

உருவாக்கப் ட்டு 

பைாழிப யர்க்கப் ட்டன 

 

0.01 

  6 NATA 

அலுவலகச் 

பசயற் ாடுக

மள 

வலுப் டுத்துத

ல் 

1.30 NATA அலுவலகத்திற்கு அலுவலக 

உ கரைங்கமள வாங்கியமை  

0.10 

  25.00  4.70 

  

கடந்த ஐந்தாண்டு பசயல்திறன் ந ாக்குகள் 

புமகயிமல உற் த்தி ைற்றும் வாியின் அளவு (ஆதாரம்: NDDCB மகநயடு 2021) 

வருடம் புமகயிமல (கிநலாகிராைில்) வாி (ரூ ா. சதம்) 

2016 2,707,602.600 27,076,026.00 

2017 1,930,680,600 19,306,806.00 

2018 2,185,721.100 21,857,211.00 

2019 2,045,855.600 20,458,556.00 

2020 1,744,156.700 17,441,567.00 
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வருடம் புமகயிமல (கிநலாகிராைில்) வாி (ரூ ா. சதம்) 

2016 2,707,602.600 27,076,026.00 
 

விநிநயாகிக்கப் ட்ட சிகபரட்டுகளின் எண்ைிக்மக (ஆதாரம்: NDDCB 

மகநயடு 2021) 

வருடம் எண்ைிக்மக 

2016 3,789,524,960.00 

2017 3,149,437,500.00 

2018 3,150,148,960.00 

2019 2,622,265,600.00 

2020 2,286,659,800.00 
 

விளக்கப் டம் 

ைது ான உற் த்தியின் ந ாக்கு 

 

ஆதாரம்: NDDCB மகநயடு 2021 

 

ஆதாரம்: NDDCB மகநயடு 2021 
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2022இல் நடாத்த திட்டைிடப் ட்ட விநஷட அ ிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

1. புதிய புமகயிமல இல்லாத வலயங்கமள உருவாக்குதல் 

2. புமகயிமல ைற்றும் ைது ானத் தடுப்பு நதசிய ஆய்வரங்கு – II 

3. பநறிமுமறகள் ைறுஆய்வுக் குழு  

4. புமகயிமல ைற்றும் ைதுமவ நிறுத்துதல் ைற்றும் தடுப் து  ற்றிய அறிவியல் இதழ் 

5. NATA சட்டத்தில் புதிய திருத்தம் 

 

 

     4.2.11   சுகாதாரப்  ராைாிப்புத் தரம் ைற்றும்  ாதுகாப்பு  

 

அறிமுகம் 

சுகாதார  ராைாிப்புத் தரம் ைற்றும்  ாதுகாப்புப்  ைியகைானது இலங்மகக்கான 

சுகாதார  ராைாிப்பு தர உத்தரவாத நிகழ்ச்சித்திட்டத்மத 

நமடமுமறப் டுத்துவதற்கான நதசிய கவனக் குவிப்பு மையைாக 2012 ஆம் ஆண்டில் 

ஸ்தா ிக்கப் ட்டது.  ல்நவறு நிறுவனங்களில் தர உறுதி திட்டத்மத பசயல் டுத்த, 

சுகாதார  ராைாிப்புத் தரம் ைற்றும்  ாதுகாப்புப்  ைியகைானது, ஆதார 

மவத்தியசாமல வமக B க்கு நைல் உள்ள அமனத்து மவத்தியசாமலகளிலும், 

 ிராந்திய சுகாதார நசமவகள்  ைிப் ாளர் அலுவலகங்களிலும் நிறுவப் ட்ட தர 

நைலாண்மை அலகுகளுடன் நாடளாவிய வமலயமைப்ம க் பகாண்டுள்ளது. 

 

பதாமல நநாக்கு  

இலங்மகயில்  ாதுகாப் ான, தரம் வாய்ந்த சுகாதார  ராைாிப்புச் நசமவகள் 

வழங்கப் டுவமத உறுதிப் டுத்துவதற்கான சிறப்புத் நதர்ச்சிய நிமலயைாக 

விளங்குதல்.  

   

எைது  ைி  

அமனத்துப்  ங்காளர்களினதும்  ங்நகற்புடன் வாடிக்மகயாளர்களின் 

எதிர் ார்ப்புக்கமள நிமறநவற்றும் அநதநவமள பதாடர்ச்சியான நைம் ாட்டின் 

ஊடாக ைிகச் சிறந்த  ாதுகாப் ான ைற்றும் தரம் வாய்ந்த சுகாதார  ராைாிப்புச் 

நசமவகமள வழங்குவதற்கு சுகாதார  ராைாிப்பு நிறுவனங்களுக்கு வசதி 

ஏற் ாடுகமளச் பசய்து பகாடுத்தல். 

 

குறிக்நகாள்கள்  

1. வாடிக்கயாளர்களின் விருப் ங்கள், எதிர் ார்ப்புக்கள், ப றுைானங்கள், நநாயாளர் 

மையப்  ராைாிப்பு என் வற்றுக்கு ஏற் த் துலங்கக் கூடிய வாடிக்மகயாளமர 

மையைாகக் பகாண்டதாக நிறுவனக் கட்டமைப்புக்கமளப்  லப் டுத்துதல். 
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2. சுகாதார  ராைாிப்புத் தர நைம் ாட்டுக்கும் நநாயாளர்  ாதுகாப்புக்குைான வசதி 

ஏற் ாடுகள் பசய்து பகாடுப் தற்காக  யனுறுதி வாய்ந்த தமலமைத்துவத்மதயும் 

நிர்வாக முமறகமளயும் ஸ்தா ித்தல். 

3. நநாயாளிகளுக்கு சாத்தியைான ைிகச் சிறந்த ப றுந றுகள் கிமடப் மத 

உறுதிப் டுத்துவதற்காக சான்றுகமள அடிப் மடயாகக் பகாண்ட, பநறிமுமறயில் 

ஏற்றுக்பகாள்ளப் ட்ட ைருத்துவ நமடமுமறகமள ஊக்குவித்தல். 

4. நநாயாளிகளினதும் ஊழியர்களினதும்  ாதுகாப்ம  உறுதிப் டுத்துவதற்காக 

ைருந்துகள், நமடமுமறகள்,  ாதகைான நிகழ்வுகள் மூலம் ஏற் டக் கூடிய 

இடர் ாடுகமளக் குமறத்தல். 

5. சுகாதாரத்மத ஊக்குவிக்கும், சூழல் நட்புறவான சுகாதார  ராைாிப்பு 

நிறுவனங்கமள உருவாக்குவதில் ப ாதுப் ப றுைானங்களுக்கு 

உத்தரவாதைளிப் தற்காக தரநைம் ாட்டு உ ாயங்கமள உள்ளகையப் டுத்தல். 

6. சுகாதார  ராைாிப் ில் உற் த்தித்திறமனயும் தரத்மதயும்,  ாதுகாப்ம யும் 

நைம் டுத்துவதற்காக நதர்ச்சிைிக்க, ஆநராக்கியைான,  திருப்தியமடந்த 

 ைியாளர்கமள உருவாக்குதல். 

7. தர நைம் ாட்டு ைற்றும் நநாயாளர்  ாதுகாப்புத் துமறயில் ஆராய்ச்சிகமள 

ஊக்குவித்தல். 

 

2021 இல் அமடவுகள் ைற்றும் விநசட நிகழ்வுகள் 

பகாவிட்19 பதாற்றுநநாய்ப்  ரவலுக்கு ைத்தியிலும், சுகாதார  ராைாிப்புத் தரம் ைற்றும் 

 ாதுகாப்புப்  ைியகத்தினால், அதன் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த 

பசயற் ாட்டுத் திட்டத்தில்  ட்டியல் டுத்தப் ட்டுள்ள ப ரும் ாலான 

பசயற் ாடுகமளப் பூர்த்தி பசய்ய முடிந்தது. வருடாந்த பசயற் ாட்டுத் திட்டத்தின் நிதி 

முன்நனற்றம் 30% ஆகக் காைப் ட்ட ந ாதிலும், சுகாதார  ராைாிப்புத் தரம் ைற்றும் 

 ாதுகாப்புப்  ைியகைானது, ப ரும் ாலான  யிற்சி நிகழ்ச்சிகமளயும் ைீளாய்வுக் 

கூட்டங்கமளயும் இமையவழியில் நடாத்தியதனால் ப ளதீக முன்நனற்றம் 

அதமனவிட அதிக முன்நனற்றத்மத பவளிப் டுத்தியது.  

 

 2021 இல் அமடவுகள் / விநசட நிகழ்வுகள்  ின்வருைாறு காைப் ட்டன, 

1. 2021 உலக நநாயாளர்  ாதுகாப்புத் தினக் பகாண்டாட்டம் 

சுகாதார  ராைாிப்புத் தரம் ைற்றும்  ாதுகாப்புப்  ைியகம், உலக நநாயாளர் 

 ாதுகாப்புத் தினத்மத பசப்டம் ர் 17ஆம் திகதி “ ாதுகாப் ான தாய் ைற்றும்  ிறந்த 

குழந்மத  ராைாிப்பு” என்ற பதானிப்ப ாருளில்  ைியகத்தின் நகட்ந ார் கூடத்தில் 

ஒரு கலப்பு நிகழ்வாகக் பகாண்டாடியது. நதசிய நிகழ்ச்சியுடன் இமைந்த வமகயில் 

சுகாதார  ராைாிப்பு நிறுவனங்கள் ைத்தியில் தங்களது சிறந்த நமடமுமறகமளப் 

 கிர்ந்து பகாள்வதற்கான நிகழ்ச்சிபயான்றும் நடாத்தப் ட்டது. பதானிப்ப ாருளுடன் 

பதாடர்புமடய வமகயில் தாங்கள் நமடமுமறப் டுத்திய புத்தாக்கச் 
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பசயற்திட்டங்கமளயும் ைிகச் சிறந்த நமடமுமறகமளயும்  கிர்ந்துபகாள்வதற்கு 

அமனத்து சுகாதார  ராைாிப்பு நிறுவனங்களுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப் ட்டது. இந்த 

நிகழ்வின் ஒரு முக்கிய பசயற் ாடாக, நிபுைர் குழுபவான்றினால் ைிகச் சிறந்த 

பசயற்திட்டங்கள் பதாிவுபசய்யப் ட்டு இந்த ைிகச் சிறந்த நமடமுமறகமள 

முன்மவத்தல் இடம்ப ற்றது.   

நதசிய நிகழ்ச்சியுடன் இமைந்த வமகயில்,  ல சுகாதார  ராைாிப்பு நிறுவனங்கள், 

 ாதுகாப் ான தாய் ைற்றும்  ிறந்த குழந்மத  ராைாிப் ின் முக்கியத்துவம்  ற்றிய 

விழிப்புைர்மவ அதிகாிக்கும் நநாக்கில் நநாயாளர்  ாதுகாப்புத் தினத்மதக் 

பகாண்டாடின. அதமனத் பதாடர்ந்து நமடப ற்ற பசயலாற்றுமக ைீளாய்வுக் 

கூட்டத்தில் அவர்கள் தங்களது அனு வங்கமளப்  கிர்ந்துபகாண்டதுடன்  நிகழ்வின் 

புமகப் டங்களும் எடுக்கப் ட்டன.  

இந்த நிகழ்வுடன் இமைந்த வமகயில் பதாற்றுக் நநாய்க் காலத்தில் சுகாதார 

 ராைாிப்பு ஊழியர்களின் நசமவமயப்  ாராட்டும் வமகயில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

தாைமரக் நகாபுரம் பசம்ைஞ்சள் நிறத்தில் விளக்குகளால் அலங்காிக்கப் ட்டது. 

 

2. ைருந்து  ாதுகாப்பு குறித்த நதசிய பசயல் திட்டத்மத பவளியிடுதல் 

ைருந்து வழங்கலில் ஏற் டும் தவறுகள் உலகளாவிய ாீதியில் கவமலக்குாிய விடயைாக 

ைாறியுள்ளன. நைலும் அமவ உலகம் முழுவதிலும் கைிசைான எண்ைிக்மகயிலான 

தவிர்க்கப் டக்கூடிய உயிாிழப்புகள் ைற்றும்  ிற கடுமையான தீங்குகளுக்குக் 

காரைைாகின்றன. இலங்மக சுகாதார அமைப் ில் ைருந்துப்  ாதுகாப்ம  உறுதி 

பசய்வதில் உதவுவதற்காக ைருந்துப்  ாதுகாப்பு பதாடர் ான நதசிய பசயல் 

திட்டத்மத உருவாக்குவதற்கு தமலமைத்துவத்மத வழங்கும் ப ாறுப்ம  சுகாதார 

 ராைாிப்புத் தரம் ைற்றும்  ாதுகாப்புப்  ைியகம் ஏற்றுக்பகாண்டது. இந்த நதசிய 

பசயல்திட்டம் அமனத்து  ங்குதாரர்களின் கூட்டு முயற்சியாகும் ைற்றும் ைருந்தியல் 

துமறயின் மூத்த ந ராசிாியரான  ிாியதர்ஷனி கலப் த்தி இதற்கான முதன்மை 

வளவாளராக இருந்தார். இலங்மகயில் ைருந்து  ாதுகாப்பு பதாடர் ான ஆய்வுகள் 

ைற்றும் அவதானிப்புகளின் அடிப் மடயில் ஆரம்  வமரவு தயாாிக்கப் ட்டதால், 

இந்த பசயல் திட்டம் இலங்மக அமைப் ிற்கு தனித்துவைானது ைற்றும் 

இச்பசயல்திட்டம் உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தால் அமடயாளம் காைப் ட்ட 4 

இமழகள் ைற்றும் 3 முக்கிய  குதிகமள உள்ளடக்கியுள்ளது. இந்த பவளியீடு உலக 

நநாயாளர்  ாதுகாப்புத் தின நதசிய நிகழ்வில் ஆரம் ிக்கப் ட்டது. பசயல்திட்டத்தின் 

அச்சிடப் ட்ட நகல்கள் சுகாதார நிறுவனங்களிமடநய விநிநயாகிக்கப் ட்டன ைற்றும் 

பைன்நகல்  ார்மவக் குறிப்புக்காக சுகாதார  ராைாிப்புத் தரம் ைற்றும்  ாதுகாப்புப் 

 ைியக இமையதளத்தில் கிமடக்கிறது. பசயல் திட்டத்தில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள சில 

பசயல் ாடுகள் தற்ந ாது பதாடங்கப் ட்டு  ல்நவறு முன்நனற்ற நிமலகளில் 

உள்ளன.  
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2021 பதாடரப் ட்ட அ ிவிருத்திச் பசயற்திட்டங்களின் வி ரங்கள் 

 

 

பசயற் ாடுகள் 

ஒ
து
க்
க
ீடு

 

(ரூ
 
ா

.ை
ில்

) 

2
0
2
1/

1
2
/3

1
 
இ
ல்

 

உ
ள்
ள
வ
ா
ற
ா

ன
 

ப
ச
ல
வ
ின
ம்

 2021/12/31 இல் 

உள்ளவாறான ப ௌதிக 

முன்நனற்றம் 

% 

பசாற்களில் 

1 வாடிக்மகயாளர் / 

நநாயாளர் நதமவ 

ைதிப்பீட்டுக் கருவிமய 

உருவாக்குதலும் 

 ல்நவறு ைட்டங்களில் 

முன்நனாடியாக 

நமடமுமறப் டுத்துதலும் 

0.05  0.00 தற்ந ாது முதற்கட்ட 

ைதிப் ாய்வு 

நடாத்தப் டுகிறது 

10 

2 பவளிநயறும் 

நநர்காைல்கள் உட் ட 

ஒட்டுபைாத்த நநாயாளி 

திருப்திமய 

ைதிப் ிடுவதற்கான 

வடிவமைப்ம  

உருவாக்குதலும் 

 ல்நவறு ைட்டங்களில் 

முன்நனாடியாக 

நமடமுமறப் டுத்துதலும் 

0.05  0.00 வமரவு வடிவம் 

உருவாக்கப் ட்டது 

25 

3 வாடிக்மகயாளர் கருத்து 

ப ாறிமுமறமய 

வலுப் டுத்துதல் 

0.05  0.00 நநாயாளி திருப்திமய 

ைதிப் ிடுவதற்கான 

வடிவமைப்ம  இறுதி 

பசய்த  ிறகு பசயல் ாடு 

நடத்தப் டும் 

0 

4 45 ைத்திய அமைச்சு 

நிறுவனங்களின் தர 

முகாமைத்துவ 

அலகுகளின் காலாண்டுச் 

பசயலாற்றுமக 

ைீளாய்வுக் கூட்டம் (03 

நாட்கள்)** 

0.3 0.00 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான 

வருடாந்த 

பசயலாற்றுமக ைீளாய்வு 

கூட்டம் ைற்றும் 2021 

ஆம் ஆண்டின் முதல் 

மூன்று 

காலாண்டுகளுக்கான  

ைீளாய்வுகள் 

இமையவழிக் 

கூட்டங்களின் மூலம் 

நடாத்தப் ட்டன 

10

0 

5  26 ைாவட்ட /  ிராந்திய 

சுகாதார நசமவகள் 

 ைிப் ாளர்  ிாிவு 

0.1 0.00 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான 

வருடாந்த ைாவட்ட 

பசயலாற்றுமக ைீளாய்வு 

10

0 
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மவத்தியசாமலகளின் 

(ஆதார மவத்தியசாமல 

வமக ‘ ி’ க்கு நைல்) தர 

முகாமைத்துவ 

அலகுகளின் ைாவட்டச் 

பசயலாற்றுமக 

ைீளாய்வுக் கூட்டங்கள் ** 

கூட்டம் ைற்றும் 2021 

ஆம் ஆண்டின் முதல் 

இரண்டு 

காலாண்டுகளுக்கான  

ைீளாய்வுகள் 

இமையவழிக் 

கூட்டங்களின் மூலம் 

நடாத்தப் ட்டன  

6 ைாகாை அமைச்சு 

ைருத்துவைமனகளில் 

கண்காைிப்பு / 

நைற் ார்மவ வருமககள் 

0.1 0.00 நான்கு ைத்திய அமைச்சு 

ைருத்துவைமனகளின் 

நைற் ார்மவ வருமககள் 

50 

7 இமையதள விாிவாக்கம் 

(இமையதளத்தில் 

கூடுதல் பசயல் ாடுகமள 

இமைத்தல்) 

0.37 0.328 சிங்களம் ைற்றும் தைிழில் 

இமையதள 

விவரங்களின் 

பைாழிப யர்ப்புகள் 

இறுதி பசய்யப் ட்டு 

 திநவற்றப் ட்டன 

10

0 

8 தகவல் பதாழில்நுட்  

உ கரைங்கள் ைற்றும் 

தள ாடங்கமள 

வழங்குவதன் மூலம் 

சுகாதார  ராைாிப்பு தர 

ைற்றும்  ாதுகாப்புப் 

 ைியகத்மத 

வலுப் டுத்துதல்  

0.5 0.411 இரண்டு ைடிக்கைினிகள் 

ைற்றும் இரண்டு 

வன்வட்டுகள் 

பகாள்வனவு 

பசய்யப் ட்டன 

10
0 

9 ைருத்துவக் 

கைக்காய்வுகள்  ற்றிய 

பசயலைர்வு  (02 நாட்கள்) 
** 

0.3 0.034 ைருத்துவக் 

கைக்காய்வுகள்  ற்றிய 

மூன்று பசயலைர்வுகள் 

ைார்ச், அக்நடா ர் ைற்றும் 

நவம் ர் 2021 இல் 

இமையவழியில் 

நடாத்தப் ட்டன.  

10
0 

1
0 
நதசிய ைருத்துவ 

வழிகாட்டல்கமள / 

பநறிமுமறக் 

நகாமவகமள / 

மகநயடுகமள / 

ைதிப் ாய்வு 

வடிவமைப்புக்கமள 

உருவாக்குதலும் 

அவற்றில் திருத்ங்கள் 

பசய்தலும் 

0.2 0.062 சுகாதாரத் தரம் ைற்றும் 

 ாதுகாப்பு பதாடர் ான 

நதசியக் பகாள்மகயின் 

திருத்தம் ைற்றும் 

ஐந்தாண்டு மூநலா ாயத் 

திட்டத்தின் நைம் ாடு 

ைற்றும் சுகாதாரத் தரம் 

ைற்றும்  ாதுகாப்பு 

குறித்த கண்காைிப்பு 

ைற்றும் ைதிப்பீட்டுத் 

80 
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திட்டம் ஆகியமவ 

நிமறவமடந்துள்ளன. 

2021 ஆம் ஆண்டின் 

இறுதியில், திருத்தப் ட்ட 

பகாள்மகக்கான 

அமைச்சரமவ 

ஒப்புதமலப் ப றும் 

பசயல் ாட்டில் இது 

இருந்தது. 

நச்நசற்ற 

முகாமைத்துவத்துக்கான 

நதசிய வழிகாட்டிமய 

உருவாக்குவதற்கான 

ஆநலாசமனக் கூட்டம் 

ஒன்று நடத்தப் ட்டது 

 

1
1 
நியைங்கள் 

/வழிகாட்டல்கள் 

அச்சிடப் டுகின்றன 

0.73 0.169 ைருந்து  ாதுகாப்புக்கான 

நதசிய பசயல் திட்டத்தின் 

அச்சிடுதல் நிமறவு 

ப ற்றது 

 

10
0 

1
2 
சம் வ 

அறிக்மகப் டுத்தல் 

முமறமயப்  லப் டுத்தல் 

(கருவியில் திருத்தங்கள் 

பசய்தல்) 
 

0.05  0.00 கருவியின் திருத்தம் 

குறித்து உள்ளகக் கூட்டம் 

நடத்தப் ட்டதுடன் 

ஆநலாசமன கூட்டம் 

ஒன்றும் நடத்தப் ட்டது 

80 

1
3 
ைருத்துவக் 

குறிகாட்டிகமள 

முன்நனாடியாக 

நமடமுமறப் டுத்துதல் 

0.1 0.00 ைருத்துவக் 

குறிகாட்டிகமளக் குறித்து 

உள்ளகக் கூட்டம் 

நடத்தப் ட்டது. 

நுண்ணுயிாியல் 

நிபுைர்களுடனான 

ஆநலாசமன கூட்டம் 

பைய்நிகர் சந்திப் ாக 

நடத்தப் ட்டது. ைற்ற 

சிறப்புத் துமறகளுடன் 

(ைருத்துவம், 

சத்திரசிகிச்மச, ைகப்ந று 

ைற்றும் ைகளிர் 

ைருத்துவம், குழந்மத 

ைருத்துவம்,  ல் 

ைருத்துவம், ைநலாியா 

காசநநாய் ைற்றும் 

எச்ஐவி/எய்ட்ஸ்) நான்கு 

ஆநலாசமனக் 

70 
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கூட்டங்கள் 

நடத்தப் ட்டன. 

 

1
4 
இலங்மக ைருத்துவ 

சங்கத்தின் ஊடாக 

மவத்திய நிபுைர்களுக்கு 

துமை வலிமை 

பகாடுத்தல் 

0.6 0.30 ைாதாந்திர 

பசய்திைடல்களில் 6 

விளம் ரங்கள் 

பவளியிடப் ட்டன 

10
0 

1
5 
அளவுநகால் 

நிறுவனங்களில் தரைான 

கலாச்சாரத்மத 

அவதானிக்க ஆய்வு 

வருமககமள நடத்துதல் 

 

0.2 0.00 பதாற்றுநநாய் நிமலமை 

காரைைாக நடத்த 

முடியவில்மல 

0 

1
6 
குைப் டுத்தல் 

துமறக்கான சுகாதார 

 ராைாிப்புத் தரம் ைற்றும் 

 ாதுகாப்பு  ற்றிய 

 யிற்சி நிகழ்ச்சி (05 

நாட்கள்)** 

0.5 0.52 மூன்று  யிற்சித் 

திட்டங்கள் 

இமையவழியில் 

நடத்தப் ட்டன ைற்றும் 

190  ங்நகற் ாளர்கள் 

 யிற்சி ப ற்றனர் 

 

75 

1
7 
எதிர்காலப் 

 யிற்சிகளுக்காக தரம் 

ைற்றும்  ாதுகாப்பு 

பதாடர் ில் 

நநாய்த்தடுப்பு 

ஊழியர்களின் நதமவ 

ைதிப்பீட்மட நடத்துதல் 

 

0.1 0.00 2021 இன் இறுதியில், 

ஒரு ஆரம்  ைதிப்பீடு 

நடத்தப் ட்டது 

80 

1
8 
சிற்றூழியர்களுக்கான 

சுகாதாரப்  ராைாிப்பு 

ைற்றும்  ாதுகாப்பு 

 ற்றிய  யிற்சி நிகழ்ச்சி 

(2 நாள்) 

0.2 0.08  யிற்சி  ாடத்திட்டத்மத 

உருவாக்குவது 

பதாடர் ாக ஆநலாசமன 

கூட்டம் ஒன்று 

நடத்தப் ட்டது. முதல் 

 யிற்சித் திட்டம் டிசம் ர் 

8 ைற்றும் 9 ஆகிய 

திகதிகளில் 

நடத்தப் ட்டது 

 

10
0 

1
9 
சுகாதார  ராைாிப்புத் 

தரம் ைற்றும்  ாதுகாப்புப் 

 ைியகத்தில் ஒரு மையக் 

குறிப்பு நூலகத்மத 

உருவாக்குதல் 

0.5 0.00 புத்தகப்  ட்டியல் 

தயாாிக்கப் ட்டது 

புத்தகங்கள் 

நன்பகாமடயாகப் 

ப றப் ட்டது ைற்றும் 

நூலகம் கிமடக்கக்கூடிய 

தள ாடங்களுடன் 

ஏற் ாடு பசய்யப் ட்டது 

50 
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2
0 
உலக நநாயாளர் 

 ாதுகாப்புத் தினம் 

பகாண்டாடுதல் 

 0.059 உலக நநாயாளர் 

 ாதுகாப்பு தின நதசிய 

நிகழ்வானது சுகாதார 

 ராைாிப்புத் தரம் ைற்றும் 

 ாதுகாப்புப் 

 ைியகத்தின் நகட்ந ார் 

கூடத்தில் 17 பசப்டம் ர் 

2021 அன்று 

நடத்தப் ட்டது, 

இந்நிகழ்வில் குமறந்த 

எண்ைிக்மகயிலான 

 ங்நகற் ாளர்கள் 

நநரடியாக  ங்நகற்றனர், 

ைீதமுள்ள 

 ங்நகற் ாளர்கள் 

இமையவழி வாயிலாக 

இமைந்தனர். 

வாி அமைச்சு ைற்றும் 

ைாகாை 

ைருத்துவைமனகளின் 

சிறந்த நமடமுமறகள் 

முன்மவக்கப் ட்டு 

ைதிப் ிடப் ட்டன. 

 

10
0 

 

கடந்த 6 வருடங்களுக்கான நிதி பசயலாற்றுமகப் ந ாக்கு 

இ

ல

. 

குறிகாட்டி வருடம்  

2016 2017 2018 201

9 

2020 202
1 

1. நடாத்தப் ட்ட தரச் 

பசயலாற்றுமக 

ைீளாய்வுவுக் கூட்டங்கள் 

75% 75% 75% 50

% 

100

% 

100
% 

2. நடாத்தப் ட்ட 

அமரயாண்டுச் 

பசயலாற்றுமக ைீளாய்வு 

கூட்டங்கள் / ைாவட்ட 

பசயலாற்றுமக ைீளாய்வுக் 

கூட்டங்கள்  

50% 50% 100% 100

% 

100

% 

100
% 

3. 5S, CQI & TQM, 

நநாயாளர்  ாதுகாப்பு 

ைற்றும் ைருத்துவக் 

255/380  

(67%) 

329/3

80 

(86.5

369/380  

(97%) 

262/3

0

0 

209/30

0 

(70%

354/3
5
0 

(101
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கைக்காய்வு பதாடர் ாக 

 ிரதான 

 யிற்சியாளர்களாக 

 யிற்சி ப ற்ற 

ஊழியர்களின் 

எண்ைிக்மக (சதவீதம்) 

%) (87

%) 

) %
) 

 

 

2022 ஆம் ஆண்டுக்காகத் திட்டைிடப் ட்டுள்ள விநசட அ ிவிருத்தி 

பசயற் ாடுகள் 

1. சுகாதார  ராைாிப்புத் தரம் ைற்றும்  ாதுகாப்புப்  ைியகத்திற்கான திருத்தப் ட்ட 

நதசியக் பகாள்மக ைற்றும் மூநலா ாயத் திட்டத்மத பவளியிடுதல் 

2. சிறந்த நமடமுமறகமள அமனத்து சுகாதார  ராைாிப்பு நிறுவனங்களுடனும் 

 கிர்ந்துபகாள்ளுதல் 

3. ைாகாை ைட்டங்களில் சுகாதார  ராைாிப்புத் தரம் ைற்றும்  ாதுகாப்புப் 

 ைியகத்தினால்  யிற்சிகமளயும் நைற் ார்மவகமளயும் நடாத்துதல் 

4. 2022 நநாயாளர்  ாதுகாப்புத் தினத்மதக் பகாண்டாடுதல் 

5. சம் வ அறிக்மக வடிவத்தின் திருத்தம் ைற்றும் அச்சிடுதல் 

6. ைத்திய பதாற்றுநீக்க வழங்குநர் திமைக்கள ைற்றும் காந்த ஒத்ததிர்வு இநைஜிங் 

நைலாண்மை ைற்றும் வடிவமைப்பு குறித்த வழிகாட்டிமய அச்சிடுதல் 

7. பைன்ப ாருள் /இமைய தள உருவாக்கம் ைற்றும்  ராைாிப்பு 

8. ஆரம்  சுகாதார அமைப்ம  வலுப் டுத்தும் திட்ட த்தின் (PSSP) தர நைற் ார்மவ 

கருவிமய இமைய அடிப் மடயிலான அமைப் ாக உருவாக்குதல் 

9. சுகாதார  ராைாிப்புத் தரம் ைற்றும்  ாதுகாப்புப்  ைியகத்தில் வள நிமலயத்மத 

உருவாக்குதல்  

10. ைருத்துவக் குறிகாட்டிகளின் திருத்தம் 

11. உலக நிதியத்தால் ஒருங்கிமைக்கப் ட்ட சுகாதார தகவல் ைற்றும் தர 

நைம் ாட்டுத் திட்டம் பதாடர் ான பசயல் ாடுகமள நைற்பகாள்ளுதல் 
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    4.2.12 அனர்த்தங்களுக்கான தயார்நிமல ைற்றும்  தில் 

நடவடிக்மகப்  ிாிவு (DPRD)  

 

நாடு எதிர்பகாள்ளும்  ல ஆ த்துக்களுக்கு சுகாதார அமைச்சினால் 

நைற்பகாள்ளப் டும் தயார்நிமல ைற்றும்  திலளிப்பு நடவடிக்மககளுக்கு 

அனர்த்தங்களுக்கான தயார்நிமல ைற்றும்  தில் நடவடிக்மகப்  ிாிவானது 

ப ாறுப் ாகும். சுகாதாரத் துமற ந ாிடர் ைற்றும் அவசரநிமல நைலாண்மைக்கான 

இரண்டாவது மூநலா ாயத் திட்டத்மதப்  யன் டுத்தி, 30 ஜூன் 2022 இல் 

முடிவமடந்த ஆண்டில் அனர்த்தங்களுக்கான தயார்நிமல ைற்றும்  தில் நடவடிக்மகப் 

 ிாிவானது  ல பசயல் ாடுகமளச் பசயல் டுத்தியது.  

பதாமல நநாக்கு:  

சமுதாயங்கமளப்  ாதுகாப் ான தாக்குப் ிடிக்கும் திறனுள்ள சுகாதாரத் துமற 

எைது  ைி 

அனர்த்த இடர் குமறப்ம  சுகாதாரத் துமறயுடன் ஒருங்கிமைப் தன் மூலமும் 

சுகாதாரத் துமறயின் அனர்த்தப்  தில் நடவடிக்மககளுக்கான ஆதரவாளர்களாக 

சமுதாயத்துக்கு வலுவூட்டுவதன் மூலமும் அனர்த்தங்களுடன் பதாடர்புமடய வமகயில் 

சுகாதாரத் துமறயின் பசயற் ாடுகமள நைம் டுத்துவதன் ஊடாக  ாதுகாப் ான 

இலங்மகக்குப்  ங்களிப்புச் பசய்தல். 

குறிக்நகாள்கள் 

1.  ாதுகாப் ான மவத்தியசாமல முன்பனடுப் ின் ஊாக சுகாதார வசதிகளின் 

கட்டமைப்பு சார்ந்த, கட்டமைப்பு சாராத, பதாழிற் ாட்டு ஆற்றல்கமள 

நைம் டுத்துதல். 

2. சுகாதாரத்துமற அனர்த்த முகாமைத்துவத்துக்காக ைனித வளங்கமள 

நைம் டுத்துதல். 

3. சுகாதாரத்துமற அனர்த்த முகாமைத்துவத்துக்காக  ங்காளர்களின் 

ஒருங்கிமைப்ம  ஊக்குவித்தல். 

4. சுகாதாரத்துமற அனர்த்த முகாமைத்துவத்துக்கான தகவல் ஆதரவு, அறிவு முகாமை, 

ஆராய்ச்சி என் வற்மற நைம் டுத்துதல். 

5. சுகாதாரத்துமற அனர்த்த முகாமைத்துவத்துக்காக சமுதாயப்  ங்நகற்ம  

நைம் டுத்துதல். 

6. சுகாதாரத்துமற அனர்த்த முகாமைத்துவத்தில் ப றுந ற்மற அடிப் மடயாகக் 

பகாண்ட கண்காைிப்பு ைற்றும் ைதிப்பீட்மட ஒருங்கிமைத்தல். 

 

 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2022 

255 
 

ஜூன் 30, 2022 அன்று முடிவமடயும் ஆண்டில் சாதமனகள் 

1. 2022 – 2025 இற்கான மூநலா ாயக் கட்டமைப் ின் உருவாக்கம்  
 

ந ாிடர் /அவசரகாலத் தயார்நிமலக்கான மூநலா ாயத் திட்டம் 2022 இல் 

காலாவதியானது. எனநவ அடுத்த மூநலா ாய திட்டத்மத உருவாக்க நவண்டிய 

அவசியம் ஏற் ட்டது.  சுகாதாரத்துமறக்கு உள்நளயும் பவளிநயயும்  ல 

 ங்குதாரர்களுடன் ஒரு ஆநலாசமன பசயல்முமற மூலம், மூநலா ாயக் 

கட்டமைப்பு 2022 - 2025 தயாாிக்கப் ட்டது. பூர்த்தி பசய்யப் ட்ட மூநலா ாய 

கட்டமைப்பு ஜூன் 2022 இல் நமடப ற்ற ஒரு பசயலைர்வில் அச்சிடப் ட்டு 

பதாடங்கப் ட்டது.  

 

2. நகாவிட்-19 பசயல் ாட்டு மையத்தின் பதாடர்ச்சி 

அனர்த்தங்களுக்கான தயார்நிமல ைற்றும்  தில் நடவடிக்மகப்  ிாிவானது, 

சுகாதார அமைச்சில் உள்ள  ல்நவறு  ிாிவுகள் ைற்றும் துமறகளிடைிருந்து நகாவிட்-

19 எதிர்ச்பசயமலப்  ற்றிய தகவல்கமளத் பதாடர்ந்து நசகாித்து வந்தது. 

நசகாிக்கப் ட்ட அமனத்து தகவல்கமளயும் ஒருங்கிமைத்து ஒரு நாமளக்கு இரு 

முமற கூட்டு சூழ்நிமல புதுப் ிப்புகள் தயாாிக்கப் ட்டன. இந்த சூழ்நிமல 

புதுப் ிப்புகள் சுகாதார அமைச்சின் தமலமையுடன்  கிரப் ட்டன.  

3. HOPE  ாடத்திட்டத்தின் ைதிப் ாய்வு 

அவசரநிமலகளில் ைருத்துவைமன தயார்நிமல (HOPE) என் து சர்வநதச 

அங்கீகாரம் ப ற்ற  யிற்சியாகும், இது ஆசிய ந ாிடர் தயார்நிமல மையத்தால் 

(ADPC) முன்நனாடியாக உள்ளது. HOPE  ாடத்திட்டத்மதப்  யன் டுத்தி சுகாதார 

ஊழியர்களுக்கு  யிற்சி அளிப் தில் அனர்த்தங்களுக்கான தயார்நிமல ைற்றும் 

 தில் நடவடிக்மகப்  ிாிவானது ஈடு ட்டுள்ளது. இலங்மகயில் HOPE 

 ாடத்திட்டத்மத நிறுவனையைாக்கும் முயற்சியின் ஒரு  குதியாக,  ாடத்திட்டத்மத 

ைறு ாிசீலமன பசய்து அமத இலங்மகக்கு ைாற்றியமைப் து அவசியைாகக் 

காைப் ட்டது. ஆசிய ந ாிடர் தயார்நிமல மையத்தின் ஆதரவுடன், சுகாதார 

அமைச்சில் உள்ள  ல்நவறு பதாழில்நுட்  வல்லுநர்கள் ைற்றும் பைாரட்டுமவ 

 ல்கமலக்கழகத்தின் சிவில் ப ாறியியல் துமற ந ான்ற  ிற  ங்குதாரர்களுடன் 

கலந்தாநலாசித்து இது பசய்யப் ட்டது. புதுப் ிக்கப் ட்ட HOPE  ாடத்திட்டம் 

ஜூன் 2022 இல் நமடப ற்ற கூட்டத்தில் பதாடங்கப் ட்டது. 

 

4. HOPE  யிற்சி 

இலங்மகயின் சுகாதார ஊழியர்கமளப்  யிற்றுவிப் தற்காக ஒரு பைய்நிகர் HOPE 

 யிற்சி நடத்தப் ட்டது. இதுதவிர, இரண்டு  யிற்சியாளர்  யிற்சியும் 

நடத்தப் ட்டது. ஆசிய ந ாிடர் தயார்நிமல மையம் (ADPC) இந்த 
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பசயலைர்வுகமள ஒழுங்கமைக்க ஆதரவளித்தது. இந்தப்  யிற்சிகள் மூலம், 

எதிர்காலத்தில் HOPE  யிற்சிகமள இலங்மக தானாகநவ நைற்பகாள்ள முடியும். 

 

5.  யிற்சிகள் மூலம் ைருத்துவைமனயின் தயார்நிமலமய நசாதித்தல் 

ைருத்துவைமனகள் தயார் டுத்த நவண்டிய  ல ஆ த்துகளுக்கு அவற்றின் 

தயார்நிமலமய ைதிப் ிடுவதற்காக ைருத்துவைமன  யிற்சிகமள நடத்துவதற்கு, 

அனர்த்தங்களுக்கான தயார்நிமல ைற்றும்  தில் நடவடிக்மகப்  ிாிவானது நிதி 

ைற்றும் பதாழில்நுட்  ஆதரமவ வழங்குகிறது. நகாவிட்-19 கட்டுப் ாடுகள் 

காரைைாக, முழுப் ப ாறுப்புறுதியுள்ள  யிற்சிகள் ஒரு சில இடங்களில் ைட்டுநை 

நடாத்தப் ட்டது. ஆனால் இந்த ஆயத்த நதமவமய பூர்த்தி பசய்ய பைய்நிகர் 

உருவகப் டுத்தப் ட்ட  யிற்சிகள் நைற்பகாள்ளப் ட்டன. 

 

6. நதசிய அனர்த்தங்களுக்கான தயார்நிமல ைற்றும்  தில் நடவடிக்மகப்  யிற்சி 

நதசிய அனர்த்தங்களுக்கான தயார்நிமல ைற்றும்  தில் நடவடிக்மக ஒத்திமக இந்த 

ஆண்டு பதஹிநயாவிட்டவில் நைற்பகாள்ளப் ட்டது. இந்தப்  யிற்சியின் ந ாது, 

பதாமலதூரப்  குதியில் ஏற் டும் ந ாிடர்களுக்குப்  திலளிப் மத 

உருவகப் டுத்தும் வமகயில் ைருத்துவ முகாம் நடத்தப் ட்டது. நைலும், ஆண்டு 

முழுவதும் நடத்தப் ட்ட ைருத்துவைமன  யிற்சிகள்  ற்றிய ைீளாய்வும் 

நைற்பகாள்ளப் ட்டது. 

 

30 ஜூன் 2022 இல் முடிவமடந்த ஒரு வருட காலம், அனர்த்தங்களுக்கான 

தயார்நிமல ைற்றும்  தில் நடவடிக்மகப்  ிாிவானது சுகாதாரத் துமறயின் 

தயார்நிமல ைற்றும்  தில் நடவடிக்மகக்கு  ங்களிக்கக்கூடிய ஆக்கவளமுமடய ஒரு 

ஆண்டாக அமைந்தது.   
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4.3 ந ாஷாக்கு  
 

Ngh\hf;F vd;w tplak; gy;NtW mikr;Rf;fSld; njhlh;Gila njhopw;ghLfisf; 

nfhz;bUg;gJld; xUq;fpizf;fg;gl;l mZFKiwnahd;iwAk; Ntz;b epw;fpd;wJ.   

  

4.3.1 ந ாஷாக்குப்  ிாிவு  
 

அறிமுகம்  

சுகாதார அமைச்சின்  சார் ாக நாடு முழுவதும் ஊட்டச்சத்து தமலயீடுகமள 

ஒருங்கிமைக்கும் மைய புள்ளியாக ந ாஷாக்கு    ிாிவு உள்ளது. இது ைற்ற 

பதாடர்புமடய அமைச்சுகள், வளர்ச்சி  ங்குதாரர்கள் ைற்றும் அரசு சாரா 

நிறுவனங்களுடன் இமைந்து ந ாஷாக்கு  நடவடிக்மககமள நடத்துகிறது. 

நதசிய ந ாஷாக்குக் பகாள்மக, பதாடர்புமடய உத்திகள் ைற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் 

உள்ளிட்ட ந ாஷாக்கு பதாடர் ான பகாள்மககமள உருவாக்குவதும் 

பசயல் டுத்துவதும் இதன் முக்கியப் ப ாறுப் ாகும்அவற்றுடன், ந ாஷாக்கு  ிாிவு 

சுகாதார ைற்றும் சுகாதாரம் ைற்றும்  ிற  ஊழியர்களுக்கான நசமவயில்  யிற்சி 

நிகழ்ச்சிகள், விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள் ைற்றும்  ிற திறன் நைம் ாட்டு திட்டங்கமள 

நடத்துகிறது.  

ந ாஷாக்கு ைிக்க நதசத்மத கட்டிபயழுப்புவதற்கு இலங்மகயின் குடிைக்களுக்கு 

நசமவ பசய்ய ந ாஷாக்கு  ிாிவு அயராது உமழத்துள்ளது. 

  

நநாக்கு:  

ந ாஷாக்கு ைிக்க  நதசத்மத நநாக்கி இலங்மக. 

  

 ைி  

சைைான தரம் ைற்றும் நிமலயான நசமவகமள வழங்குதல் ைற்றும் ஒருங்கிமைந்த 

கூட்டாண்மை ஆகியமவ உள்ளடங்கிய உகந்த ஊட்டச்சத்மத நிமறநவற்றுவமத 

அமனத்து இலங்மகயர்களுக்கும் உறுதி பசய்தல் 

 

குறிக்நகாள்கள்  

 நைம் டுத்தப் ட்ட நசமவ வழங்கலுக்கான  ல துமற கூட்டாண்மைகளுடன்,  

 ந ாஷாக்கு உைர்திறன் ைற்றும் குறிப் ிட்ட தமலயீடுகமள திட்டைிடுதல், 

பசயல் டுத்துதல், கண்காைித்தல் ைற்றும் ைதிப்பீடு பசய்தல் ஆகியவற்றில் 

முக்கிய  ங்கு வகிக்கிறது. 

 சுகாதார அமைச்சில் உள்ள பதாடர்புமடய  ைியகங்கள் /  ைியகங்களுடன் 

ஒருங்கிமைத்தல் 
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 நதசிய ஊட்டச்சத்துக் பகாள்மக, உைவு அடிப் மடயிலான உைவு 

வழிகாட்டுதல்கள் ைற்றும் ஊட்டச்சத்து  ராைாிப்பு நசமவகளுக்கான 

நதமவயான தரநிமலகள் உள்ளிட்ட வழிகாட்டுதல்கள் உள்ளிட்ட 

பகாள்மககமள உருவாக்குதல் 

 உாிய ைனித வளங்கள்  திறன் நைம் ாட்டில் திட்டைிட்டு பசயல் டுத்துதல்  

 இலங்மகயின் அமனத்துப்  ிரமஜகளாலும் உகந்த ஊட்டச்சத்மத அமடயும் 

நநாக்கில் வாழ்க்மகச் சுழற்சி அணுகுமுமறமயப்  ின் ற்றுவது  ற்றி விளக்கம் 

பகாடுத்தல்   

 

ந ாசாக்குவிவரம் -இலங்மக 

 நதசிய ந ாசாக்கு பகாள்மகயால் 

நிர்ையிக்கப் ட்ட இலக்கு 

2021-2030 

சைீ த்திய கைக்பகடுப்பு/ 

தீவிர கண்காைிப்பு 

தரவுகளின் டி முன்நனற்றம் 

 

 

ஐந்து வயதிற்குள் குள்ளைாதல் 

17.3% (DHS, 2016) 

இருந்து2030க்குள் 10%. 

 

நதசிய ந ாசாக்கு ைாதம் 

2021- 7.4% 

*உைவு ந ாதுைான அளவு 

கைக்பகடுப்பு 2022- 12.7% 

 

ஐந்து வருடங்களுக்குள் பைலிதல் 

2030க்குள் 15.1 % (DHS, 2016) 

முதல் <15% 

நதசிய ந ாசாக்கு ைாதம் 

2021- 8.2% 

 

 

குமறந்த  ிறப்பு எமட 

15.7% (DHS, 2016) 

இருந்து2030க்குள் 10%. 

RHMIS வழக்கைானதரவு 

2021-12.7 % 

 

10-18 வயது குழந்மதகளில் 

குமறந்த BMI 

26.9 % (MRI, 2018)  இருந்து 

2030க்குள் 18%. 

 

*உைவு ந ாதுைான அளவு 

கைக்பகடுப்பு 2022- 21.7% 

 

ஐந்து வயதுக்கு கீழ் அதிக எமட 

0.6% (MRI, 2012) 

வளாிளம்  ருவத்தினாிமடநய 

அதிக எமட ைற்றும் உடல் 

 ருைன் 7.6% ைற்றும் 2.2 % ( 

MRI,2018) -- 2030 க்குள் 

அதிகாிப்பு இல்மல. 

நதசிய ந ாசாக்கு ைாதம் 

2021- 0.8% 

*உைவு ந ாதுைான அளவு 

கைக்பகடுப்பு 2022- 1.2% 
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ப ாியவர்கள் ைற்றும் 

முதியவர்கள் ைத்தியில் அதிக 

எமட 

29.3% (NCD கைக்பகடுப்பு, 

2015) இருந்து 2030க்குள் 15% 

அதீத 

உடல்  ருைன் 2030 க்குள் 5.9% 

இல் இருந்து நைலும் 

குமறக்கப் டல் 

*உைவுப் ந ாதுைான அளவு 

ஆய்வு 2022- 

ப ண்களின் அதிக எமட - 

31.6% 

ப ண் அதீதஉடல்  ருைன் - 

10.5% 

 

 

இரத்த நசாமக ைற்றும்  ிற 

நுண்ணூட்டச்சத்து 

குமற ாடுகள் 

2030க்குள் 10%க்கும் குமறவாக 

இரத்த நசாமக - 

ஐந்து வயதுக்குட் ட்ட 

குழந்மதகள்-15.1 % ( 2012) 

ஆரம்   ள்ளி 6-12 வயது- 

11.1% 

இளம்  ருவத்தினர் - 8.8 % 

(2017) 

கர்ப் ிைித் தாய்ைார்கள்- 

31.8 % ( 2015) 

இரும்புச்சத்து குமற ாடு 

ஐந்து வயதுக்குட் ட்ட 

குழந்மதகள்-33.6 % ( 2012) 

இளம்  ருவத்தினர்- 22.1% 

(2017) 

Vitamin A குமற ாடு - 

இளம் ருவத்தினர் 0.1% 

(2017) 

Vitamin D குமற ாடு - 

இளம் ருவத்தினர் 13.2 % 

(2017) 

 

வீட்டு உைவு  ாதுகாப் ின்மை 

10.3 % (DCS, 2014) இருந்து 

2030க்குள் 5%. 

உைவுப்  ாதுகாப் ின்மை 

(2022 August) 

SL- 37% 
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2021 இல் ந ாசாக்கு குமற ாட்மட நிவர்த்தி பசய்ய எடுக்கப் ட்ட 

நடவடிக்மககள் 

 

 ந ாசாக்கு  ிரச்சமனகமள சைாளிக்க ைாவட்ட குறிப் ிட்ட இலக்கு 

தமலயீடுகமள      

பசயல் டுத்துதல் (ைாவட்ட ந ாசாக்கு பசயல் திட்டம் (DNAP) 

23 ைாவட்டங்களின் DNAP முன்பைாழிவுகள் ைதிப் ாய்வு பசய்யப் ட்டு 8 

ைாவட்டங்களுக்கு நிதி விடுவிக்கப் ட்டது. 13.5 ைில்லியன் LKR பைாத்த 

ஒதுக்கீட்டில், 3.5 ைில்லியன் ைாவட்டங்களுக்கு விடுவிக்கப் ட்டது; ைீதமுள்ள 

ைாவட்டங்களுக்கு நிதிப்  ிாிவு வழங்கிய நிதிக் கட்டுப் ாடுகள் (0.1 Mn வரம்பு) 

காரைைாக ஒதுக்கீடுகள் பவளியிடப் டவில்மல. நகாவிட் சூழ்நிமல 

காரைைாக திட்டைிட்ட டி ைாவட்ட அளவிலான நடவடிக்மககள் 

நைற்பகாள்ளப் டவில்மல ைற்றும் டிசம் ர் 31 ஆம் திகதி வமர ரூ .1.6945 

ைில்லியன் பசலவாக அறிவிக்கப் ட்டது. 

 

 நதசிய ந ாசாக்கு பகாள்மக – 2021-2030 

ைாற்றியமைக்கப் ட்ட  திப்பு, அமைச்சரமவ ஒப்புதலுக்காகச் 

சைர்ப் ிக்கப் டுவதற்கு முன், பசயலாளர்/சுகாதாரத்தின் ஒப்புதலுக்காக 

அனுப் ப் ட்டது. 

 

 ைாவட்ட ந ாசாக்கு கண்காைிப்புமுமறமை (DNMS) 

WHO உதவியுடன், பைாம ல்  யன் ாடானதுந ாசாக்கு உைர்திறன் 

தமலயீடுகமளக் கண்காைிப் தற்கும்,  ாதிக்கப் டக்கூடிய குடும் ங்களின் 

விவரங்கமளப்  கிர்ந்து பகாள்வதற்கும் ைற்றும் பதாடர்புமடய ைமறமுகத் 

தமலயீடுகமளச் பசயல் டுத்தவும் கண்காைிக்கவும் புதுப் ிக்கப் ட்டது. 

 

 ஆநராக்கியைான உைவுப்  ழக்கங்கமளக் மகயாள எடுக்கப் ட்ட 

நடவடிக்மககள் 

 ல்நவறு இமைய வமலயமைப்புToT நவமலப் ட்டமற ல்நவறு 

 ார்மவயாளர்களுக்காக நைற்பகாள்ளப் ட்டன.உைவு அடிப் மடயிலான 

உைவு முமற வழிகாட்டுதல்  நதசிய ந ாசாக்கு ைாதம் 2021 உைவுப் 

 ழக்கவழக்கங்களில் விரும் ிய நடத்மத ைாற்றத்மத பசயல் டுத்த முழுவதுைாக 

அர்ப் ைிக்கப் ட்டது. 

 

 ந ாசாக்குவழிகாட்டுதல் குழுமவ நடத்துதல் 

ந ாசாக்கு வழிகாட்டுதல் குழு, பசயலாளரால், சுகாதார அமைச்சினால் தமலமை 

தாங்கப் ட்டு, பகாள்மக அமுலாக்கம், மூநலா ாய வழிகாட்டுதல் ைற்றும் 

அரசாங்க சுகாதாரத் துமறயில்  ங்குதாரர்கள்,  ிற பதாடர்புமடய துமறகள் 
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ைற்றும் நைம் ாட்டுப்  ங்காளிகளின் கருத்துக்கமள பசயல் டுத்துகிறது. 

பதாடர்புமடய உயர் அதிகாாிகளின்  ங்நகற்ம  உறுதிப் டுத்தும் வமகயில் 

புதிய ToR அங்கீகாிக்கப் ட்டது.2021 இல் இரண்டு கூட்டங்கள் நடத்தப் ட்டன. 

 

 ந ாசாக்குபதாடர் ான நடவடிக்மககமள நைற்பகாள்வதற்காக சுகாதார 

அமைச்சின் கீழ் உள்ள ஏமனய நிறுவனங்களுக்கு விடுவிக்கப் ட்ட நிதி 

 குடும்  சுகாதார  ைியகம் 

ைகப்ந று ைற்றும் குழந்மத ந ாசாக்கு, 30000 முன் கால வளர்ச்சி 

விளக்கப் டங்கமள அச்சிடுதல், 145,000 குழந்மத சுகாதார நைம் ாட்டு 

 திவுகள், 6,500 வளர்ச்சி கண்காைிப்பு திட்டப்  திவுகள்  ற்றிய ஆறு 

பதாழில்நுட்  ஆநலாசமனக் கூட்டங்களுக்கு நிதி பவளியிடப் ட்டது. 

டிசம் ர் 31 ஆம் திகதிக்குள் பைாத்த பசலவு 6.3 M LKR ஆகும். 

 சுகாதார நைம் ாட்டு  ைியகம் 

 சிறந்த நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட பசய்திகளுக்கான விருதுகள் ைற்றும் 

சான்றிதழ்கமள வழங்குவதற்காக நிதி பவளியிடப் ட்டது. டிசம் ர் 31 ஆம் 

திகதிக்குள் பைாத்த பசலவு ரூ .0.095 ைில்லியன் ஆகும். 

 ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

 இரசாயனங்கள் ைற்றும் துமைப்ப ாருட்கமள வாங்குவதற்காக 

பவளியிடப் ட்ட நிதி. டிசம் ர் 31 ஆம் திகதிக்குள் பைாத்த பசலவு ரூ. 

0.2936 ைில்லியன் ஆகும். 

 வட பகாழும்பு ந ாதனா மவத்தியசாமல (ராகை) 

 ந ாசாக்கு  ிாிவு கட்டி முடிக்க நிதி ஒதுக்கீடு. டிசம் ர் 31 ஆம் 

திகதிக்குள் பைாத்தச் பசலவு ரூ.5.0248 ைில்லியன்  

 ைிதைான கடுமையான ந ாசாக்குகுமற ாடுள்ள குழந்மதகளுக்கு (MAM) புதிய 

துமை உைவின் நசாதமனமய நடத்தவும் 

MAM தயாாிப்ம  நைம் டுத்த பதாழில்நுட்  நடவடிக்மக குழு கூட்டங்கள் 

நடத்தப் ட்டன. டிசம் ர் 31 ஆம் திகதிக்குள் பைாத்த பசலவு ரூ.0.006 

ைில்லியன்ஆகும். 

 நதசிய ந ாசாக்கு ைாதம்நடாத்தப் ட்து 

தற்ந ாமதய ந ாசாக்கு  ிரச்சமனகள் குறித்து ப ாதுைக்களுக்கு 

விழிப்புைர்மவ ஏற் டுத்துவதற்காக ந ாசாக்கு  ிாிவு ஆண்டுநதாறும் நதசிய 

ந ாசாக்கு ைாத நடவடிக்மககமள நடத்துகிறது. 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 

கருப்ப ாருள் " ாதுகாப் ிற்கான ந ாசாக்கு"என் துடன் நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட 

ஐந்து உைவு அடிப் மடயிலான உைவு வழிகாட்டுதல்கமளப்  ரப்புவநத 

முக்கிய நநாக்கைாகும். 
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 முதிநயார்களின் ந ாசாக்மக மகயாள்வதற்கான நடவடிக்மககள் 
  

 WHO நிதியின் கீழ், மூன்று புத்தகங்கள் அச்சிடப் ட்டு பவளியிடப் ட்டன. 

 வயதானவர்களுக்கான வீட்டு  ராைாிப்புக்கான நதசிய ந ாசாக்கு தர 

தரநிமலகள் 

 வயதானவர்களுக்கான வீட்டு  ராைாிப்புக்கான நதசிய ந ாசாக்கு தர 

தரநிமலகமள நமடமுமறப் டுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் 

 வயதானவர்கள் ைற்றும்  ராைாிப் ாளர்களின் சமூக நலனுக்கான 

ந ாசாக்கு குறித்த வழிகாட்டி 

 

ஒரு வக்கீல்  ட்டமற ைற்றும்  யிற்சியாளர்களுக்கான  யிற்சி (TOT) நிகழ்ச்சித் 

திட்டம் பதன் ைாகாைத்தில் நடத்தப் ட்டது ைற்றும் WHO நிதியின் கீழ் குடியிருப்பு 

முதிநயார்களுக்கான ந ாசாக்கு  ராைாிப்பு நசமவகள் குறித்த நதசிய கைக்பகடுப்பு 

நடத்தப் ட்டது. 
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2022ல் (புரட்டாசி 30 வமர) ந ாசாக்கு குமற ாட்மட நிவர்த்தி பசய்ய 

எடுக்கப் ட்டநடவடிக்மககள் 

 

 ந ாசாக்கு  ிரச்சமனகமள சைாளிக்க ைாவட்ட குறிப் ிட்ட இலக்கு 

தமலயீடுகமளபசயல் டுத்துதல் (ைாவட்ட ந ாசாக்கு பசயல் திட்டம் (DNAP) 

ைாவட்ட ந ாசாக்கு பசயல் திட்டத்திற்காக (DNAP) 2022 ஜூன் 30 ஆம் திகதி 

வமர ரூ.1.95 ைில்லியன் ஒதுக்கப் ட்டது . அன்மறய திகதிக்குள் ரூ.0.532845 

ைில்லியன் பசலவிடப் ட்டது. 
 

 குடும்  சுகாதார  ைியகம் 

2022 ஜூன் 30 ஆம் திகதிக்குள் குடும்  நலப்  ைியகத்திற்கான ந ாசாக்குப் 

 ிாிவின் ஒதுக்கீட்டில் இருந்து 1.5 ைில்லியன் ரூ ாய் விடுவிக்கப் ட்டது. அந்த 

திகதி வமர ரூ.0.555733 ைில்லியன்பசலவிடப் ட்டது. 
 

 இலங்மகயர்களுக்கான உைவு அடிப் மடயிலான உைவு வழிகாட்டுதல்களின் 

பவளியீடு -  யிற்சியாளர்களின் மகநயடு 

சுகாதார அமைச்சின் ந ாசாக்கு  ிாிவு உைவு அடிப் மடயிலான உைவு 

வழிகாட்டுதல்கமள உருவாக்குவமத பவற்றிகரைாக முடித்துள்ளது ைற்றும் 

வழிகாட்டுதல்கள்  ற்றிய தகவல்கமளப்  ரப்   யிற்சியாளர்களின் மகநயட்டின் 

பவளியீட்மட ஏற் ாடு பசய்துள்ளது. 

 

 நதசிய ந ாசாக்குக் பகாள்மக 2021-2-30 இல் அமைச்சரமவயின் ஒப்புதமலப் 

ப றுதல் 

திருத்தப் ட்ட நதசிய ந ாசாக்குக் பகாள்மக (NNP) 2021-2030 க்கு 

அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 
 

 அவசர ந ாசாக்குபசயல் திட்டம் 2022-2024 

DDG (PHS) II இன் முன்முயற்சியின் கீழ், 2022-2024 நதசிய அவசர ந ாசாக்கு 

திட்டம் , 

ப ாருளாதாரபநருக்கடிைற்றும்வரவிருக்கும்உைவுபநருக்கடிகாரைைாகஇலங்

மகயர்களின் ந ாஷாக்கு நிமலயில் நைலும் நைாசைமடவமதத் தடுக்கத் 

தயாாிக்கப் ட்டது . ந ாசாக்கு  ிாிவு ைற்ற பதாடர்புமடய அமைச்சகங்கள், UN 

முகவர் ைற்றும்  ிற  ங்குதாரர்களுடன் பதாடர் கூட்டங்கமள நடத்தியது. 
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ைாற்றியமைக்கப் ட்ட நதசிய அவசரகால ந ாசாக்கு திட்டம் 2022-2024 நாடு 

முழுவதும் பசயல் டுத்துவதற்காக பசயலாளர்/ ிரதைர் தமலமையிலான உைவு 

ைற்றும் ந ாசாக்கு  ாதுகாப்பு குறித்த பதாழில்நுட்  ஆநலாசமனக் குழுவால் 

அங்கீகாிக்கப் ட்டது. 

 
 

 நதசியந ாசாக்குைாதம் -2022 

நிலவும்ப ாருளாதாரபநருக்கடியின்ந ாதுதனிந ர்ைற்றும்சமூகந ாசாக்மகப்ந 

ணுவமதவலியுறுத்தும்வமகயில், ' குமறந்தபசலவில்ந ாசாக்கு   : அறிநவாம், 

 திலீடுகமளக்கண்டறிநவாம்,  யிாிடுநவாம் ,

 ங்கிடுநவாம்'என்றகருப்ப ாருளின்கீழ் அக்நடா ர் ைாதம்2022 ஆம் 

ஆண்டுக்கான நதசிய ந ாசாக்கு ைாதைாக அறிவிக்கப் ட்டது. பநருக்கடி 

சூழ்நிமலக்காக தயாாிக்கப் ட்டஇரண்டுதிட்டங்களுடனும் இது 

இமைந்துள்ளது; அவசரந ாசாக்கு திட்டம் (ENP) 2022-2024 சுகாதார ைற்றும் 

நதசிய குறுகிய கால அமைச்சகத்தால் தயாாிக்கப் ட்டது (NSTP). ந ாசாக்கு 

ைாதத்தின் முக்கிய நநாக்கம், குமறந்தபசலவில்உகந்தந ாசாக்கு நிமலமய 

 ராைாிப் தில் கவனம் பசலுத்துவதாகும். 
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4.4  வாய்வழிச் சுகாதாரச் நசமவகள்  
 

அறிமுகம்   

நநாய் தடுக்கும் வாய் சுகாதார நசமவகமள ஆரம் ிக்கும் வமகயில் இலங்மக 

அரசாங்கம் தனது முதலாவது  ல் சிகிச்மச நிமலயத்மத  பகாழும்பு ப ாது 

மவத்தியசாமலயில் திறந்து மவத்துள்ளது.. இன்று இலங்மக முழுவதும் வாய்வழி 

சுகாதார நசமவகள்  ரவலாக விநிநயாகிக்கப் டுகின்றன, இது தடுப்பு வாய்வழி 

சுகாதார நசமவகமளயும் வழங்குகிறது. நைலும்,  ள்ளி  ல் தாதியர்களுக்கான  யிற்சி 

(இப்ந ாது இது  ள்ளி  ல் சிகிச்மசயாளர்கள் என குறிப் ிடப் டுகிறது) 1953 இல் 

நிறுவப் ட்டது.  அதன் நசமவகமள  3-13 வயதுக்குட் ட்ட ைாைவர்களுக்கு 

விாிவு டுத்துகிறது. நிர்வாக ாீதியாக வாய்வழி சுகாதார நசமவகள்  ரவலாக்கப் ட்டு, 

சுகாதார நசமவகளின் ைாகாை அமைச்சிகளாலும் , ைத்திய சுகாதார அமைச்சினாலும்   

நடத்தப் டுகின்றன.  ிரதி  ைிப் ாளர் நாயகம் -   ல் ைருத்துவ நசமவகள் (DDG/DS) 

சுகாதார அமைச்சின் வாய்வழி சுகாதார நசமவகளின் மையப் புள்ளியாகும். நைலும் 

இது நாடளாவிய ாீதியில்  ல்ைருத்துவ நசமவகளின் பதாழில்நுட்  வழிகாட்டல் 

ைற்றும் ஒருங்கிமைப்ம  வழங்குகிறது. 

இலங்மக சுகாதார அமைச்சினால் வழங்கப் டும் வாய்வழி சுகாதார நசமவயானது 

அரச மவத்தியசாமல ைட்டத்தில் இலவசைாக வழங்கப் டுகின்றது. கூடுதலாக, 

முழுநநர தனியார்  ல் ைருத்துவர்கள் ைற்றும் அரசு  ல் அறுமவ சிகிச்மச நிபுைர்களின் 

ஒரு  குதியினர் நவமல நநரத்திற்குப்  ிறகு தனிப் ட்ட அடிப் மடயில்  குதி நநர 

நசமவகமள வழங்குவதில் ஈடு ட்டுள்ளனர். 

இன்று வாய்வழி சுகாதார நசமவகள்,  முக தாமட அறுமவ சிகிச்மசகள், நைம் ட்ட 

ைறுசீரமைப்பு  ராைாிப்பு, ஆர்த்நதாநடான்டிக்  ராைாிப்பு ைற்றும் வளர்ந்து வரும் 

வாய்வழி நநாயியல் துமற ந ான்ற அடிப் மட  ல்  ராைாிப்பு ந ாற்ற  சிறப்பு 

நசமவகமள விாிவு டுத்துகின்றன. நைலும், வாய்வழி சுகாதார நைம் ாடு ைற்றும் 

தடுப்பு, ஆராய்ச்சி ைற்றும் கண்காைிப்பு ஆகியமவ முக்கியைாக சமூக  ல் ைருத்துவத் 

துமறயில் நைற்பகாள்ளப் டுகின்றன. 
 

நநாக்கு 

vz;gJ tajpy; njhopw;gLk; 20 gw;fisf; nfhz;l MNuhf;fpakhd ,yq;if 
Njrk;    
 

 ைி  

cah; juj;jpyhd Cf;Ftpg;G> Neha;j; jLg;G> Fzg;gLj;jy; gy; itj;jpa 

Nritfis ,yq;if kf;fSf;F fpilf;ff; $bajhfTk; mZff;$bajhfTk; 

Mf;Ftjd; Clhf milaf; $ba tha;r; Rfhjhu epiyia miltjw;fhd 
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rhj;jpakhd midj;Jr; nraw;ghLfisAk; Nkw;nfhs;tjd; %yk; ,yq;ifapd; 

r%f> nghUshjhu mgptpUj;jpf;Fg; gq;fspg;Gr; nra;jy;.  

 
Fwpf;Nfhs;fs;  

 நிமலந றான நியாயைான தரைான வாய்ச் சுகாதாரப்  ராைாிப்புச் நசமவ 

வழங்குதல்  

 வாய்சார் நநாய்த் தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப் ாட்டுக்கான பசலவுப்  யனுறுதி 

வாய்ந்த சான்றுகமள அடிப் மடயாகக் பகாண்ட மூநலா ாயங்கமள 

வழங்குதல் ைக்கள் ைத்தியில் நிலவும் வாய்ச் சுகாதாரத்திற்கான நகள்வி ைற்றும் 

எதிர் ார்ப்புக்கமள நிமறநவற்றுதல்   

 ைக்களின் வாய்வழி ஆநராக்கியத்தின் நகாாிக்மககள் ைற்றும் எதிர் ார்ப்புகமள 

நிவர்த்தி பசய்தல் 
 

உள்கட்டமைப்பு நைம் ாடு 

2021 ஆம் ஆண்டில் வாய்வழி சுகாதார நிறுவனங்களின் உள்கட்டமைப்பு நைம் ாட்டுத் 

திட்டைாக 145  ல் சிகிச்மச  நாற்காலிகள், 50  தானியங்கி கிருைி நீக்கி  இயந்திரங்கள் 

ைற்றும் 30  காற்றழுத்தி இயந்திரங்கள்  வாங்குதல் ைற்றும் நிறுவுதல் ஆகியமவ 

முடிக்கப் ட்டன. அந்த உ கரைங்கள் அமனத்தும் நாடு முழுவதும் உள்ள ைத்திய  

அமைச்சு  ைருத்துவைமனகள் ைற்றும் ைாவட்ட அளவிலான ைருத்துவைமனகளுக்கு 

விநிநயாகிக்கப் ட்டது. 

நைலும் 31.0538 ைில்லியன் ஒதுக்கீடு நதசிய  ல் மவத்தியசாமல (TH) பகாழும்பு, TH 

குருநாகல், DGH ப ாலன்னறுமவ, TH கரா ிட்டிய ைற்றும் PGH  துமள 

ஆகியவற்றிற்கு நிறுவன உட்கட்டமைப்பு நதமவகமள அ ிவிருத்தி பசய்வதற்காக 

விநிநயாகிக்கப் ட்டது. 

 

உ கரைங்களின்  ராைாிப்பு 

2,045,904.75 LKR ைருத்துவ காற்று ைற்றும் பவற்றிட ஆமல நசமவ அமைப்புகள் 

ைற்றும் உறிஞ்சும் ைற்றும் காற்று அமுக்கி அமைப்பு  ராைாிப்புக்காக பகாழும்பு நதசிய 

 ல் ைருத்துவைமனக்கு (TH) வழங்கப் ட்டது. 254,300 LKR இரண்டு  ல் நாற்காலிகள் 

 ழுது ார்ப் தற்காக அங்பகாட பதாற்று நநாய்க்கான நதசிய நிறுவனத்திற்கு 

விடுவிக்கப் ட்டது. வழங்கப் ட்டது. 

 

நசமவ விநிநயாகத்மத நைம் டுத்துதல் 

வாய் புற்றுநநாய்  ாதிப்பு ைற்றும் சம் ந்தப் ட்ட  குதியில் உள்ள  ிற புவியியல் 

காரைிகளின் அடிப் மடயில், வாய் புற்றுநநாமய முன்கூட்டிநய கண்டறிந்து 

தடுப் தற்காக 2021 ஆம் ஆண்டில் பசய்ைதி வாய்வழி ைற்றும் முகத்தாமட அறுமவ 

சிகிச்மச கிளினிக்குகள் நிறுவப் ட்டன. மூன்றாம் நிமல  ராைாிப்பு 

ைருத்துவைமனயிலிருந்து வாய்வழி ைற்றும் முகத்தாமட அறுமவ சிகிச்மச நிபுைர், 
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வாய்வழி புற்றுநநாய் ைற்றும் வாய்வழி வீாியம் ைிக்க நகாளாறு நநாயாளிகமளத் 

திமரயிடவும், கண்டறியவும் ைற்றும்  ின்பதாடரவும் பசய்ைதி மையங்களுக்கு 

நியைிக்கப் ட்டார். 

 

இரு த்தி இரண்டு ைருத்துவைமனகள்  ல் சிகிச்மச சிறப்பு அம்சங்களுடன் 

நைம் டுத்தப் ட்டன. புதிதாக தகுதி ப ற்ற முகத் தாமட அறுமவ சிகிச்மச 

நிபுைர்கள், ஆர்த்தடான்டிக்ஸ்  ிாிவில் 5 ஆநலாசகர்கள் ைற்றும் ைறுசீரமைப்பு  ல் 

ைருத்துவத்தில் 6 ஆநலாசகர்கள் அந்தந்த  ிாிவுகளுக்கு நியைிக்கப் ட்டுள்ளனர். 

ைீதமுள்ள  ிாிவுகளுக்கு  த்து சிநரஷ்ட   திவாளர்கள் நியைிக்கப் ட்டனர்/. 

 

நவீன வாய்வழி சுகாதாரப்  ாதுகாப்புடன் பதாமலதூரப்  குதியில் உள்ள ைக்களுக்கு 

வாய்வழி சுகாதார நசமவகளின் சைத்துவம் இந்த உத்தி மூலம் உறுதி 

பசய்யப் டுகிறது.  இது வாழ்க்மகத் தரத்மத நைம் டுத்தும், சமூகத்தின்  தனிப் ட்ட 

பசலவினங்கமளயும் காத்திருப்பு நநரத்மதயும் குமறப் தன் மூலம் குடும் ப் ந ரழிவு 

தரும் சுகாதாரச் பசலமவக் குமறக்கும். நைலும், இது ைத்திய அமைச்சு  

ைருத்துவைமனகளின் கூட்ட பநாிசமலக் குமறத்து, நசமவயில் நநாயாளிகளின் 

திருப்திமய நைம் டுத்தும். 

 

ைனித வள நைம் ாடு 

எண் த்து மூன்று (83)  ல் ைருத்துவர்கள்  தரம் II  ல் ைருத்துவர்களாக 2021 ஆம் 

ஆண்டு நசமவக்கு நியைிக்கப் ட்டுள்ளனர்.. பதாண்ணூற்று மூன்று (93)  ல் ைருத்துவ 

 ட்டதாாிகளுக்கு நவமலவாய்ப்பு  யிற்சி 2021 வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

2021 ைற்றும் ஜூன் 2022 வமர, இரு த்தி ஒரு (21)  ல் ைருத்துவர்கள் நிபுைர்களாக 

 தவி உயர்வு ப ற்றனர் 

 

வாய்வழி சுகாதார நைம் ாடு 

ஆயிரம் (1000) எண்ைிக்மகயிலான உைவு நாட்குறிப்புகமள அச்சிடுதல்: நதசிய 

வாய்வழி சுகாதார திட்டம் ைற்றும் ைஹரகை நிறுவனத்தில் அறிமுகப் டுத்தப் ட்ட 

வாய் சுகாதார திட்டத்தின் கீழ், ைஹரகை நிறுவனத்தில்  வாய் வழி நநாய் தடுப்பு 

சுகாதார கிளினிக்கில் கலந்து பகாள்ளும் நநாயாளிகளுக்காக, வாய்வழி சுகாதார 

நைம் ாட்டு நடவடிக்மகயாக நிமறவு பசய்யப் ட்டது. 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான 

நைலும் ஆயிரம் (1000) உைவு நாட்குறிப்புகள் பசயலாக்கப் டுகின்றன. ஆண்டு வாய் 

சுகாதார அறிக்மக -2019 பவளியிடப் ட்டது. நநாயாளிகளின்  திநவடு ைற்றும் சிறப்பு 

 ல் ைருத்துவ  ிாிவுகளுக்கான ைாதாந்திர அறிக்மக  அச்சிடும் பசயல்முமற 

நைற்பகாள்ளப் டுகிறது. நாடளாவிய ாீதியில் வலயக் கல்வி அலுவலகங்களுக்கு திகிாி 

தசன் சஞ்சிமக விநிநயாகம் நிமறவமடந்துள்ளது. 
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உலகளாவிய சாதமன 

148வது உலக சுகாதார ஸ்தா ன  நிர்வாக சம யின் இமை 

அனுசரமையாளர்களுடன் "உலக சுகாதார அமைப் ின் பதாற்றாத நநாய்கள் 

நிகழ்ச்சி நிரலில் வாய்வழி ஆநராக்கியத்மத நசர்ப் து" என்ற தீர்ைானத்மத இலங்மக 

முன்பைாழிந்தது ைற்றும் 2021 இல் உலக சுகாதார சம யின் 74வது அைர்வில் அது 

ஏற்றுக்பகாள்ளப் ட்டது.. பதன்கிழக்கு ஆசியாவில் 2022-2030க்கான வாய்வழி 

ஆநராக்கியத்திற்கான பசயல்திட்டத்தின் இறுதி வமரமவ உருவாக்குவதில் இலங்மக 

தீவிரைாக ஈடு ட்டது.  

 

 

4.5 நதசிய இரத்த ைாற்றச் நசமவகள்  

அறிமுகம்  

நதசிய இரத்த மாற்று நெகவைள் (NBTS), என்பது சுைாதார அகமெச்ின்  கமயமாை 

ஒருங்கிகணை்ைப்பட்ட சிறப்பு இயை்ைமாகும்.. அகனத்து அரசு மருத்துவமகனைள் 

மற்றும் சபரும்பாலான தனியார ் துகற மருத்துவமகனைளுை்கு ரத்தம் மற்றும் ரத்தப் 

சபாருடை்கள வைங்குவதற்ைான நதசியப் சபாறுப்கப இது சைாண்டுள்ளது. 106 

மருத்துவமகன அடிப்பகடயிலான இரத்த வங்கிைள் மற்றும் 2 தனித்தனி இரத்த 

கமயங்ைள் புவியியல் விநிநயாைத்கதப் சபாறுத்து 24 சைாத்தணி  கமயங்ைளுடன் 

இகணை்ைப்படட்ுள்ளன. 

 

நநாக்கு 

நதசிய ரீதியில் ஒருங்கிகணை்ைப்பட்ட ஒரு முகறகமயின் ஊடாை தர 

உத்தரவாதமளிை்ைப்பட்ட இரத்தெ ்நெகவைளுை்கு உலகில் ஒரு தனித்துமான மாதிரியாை 

விளங்குதல்.    

   ைி     

நதசிய நதகவப்பாடுைளுை்கும் உலை சுைாதர அகமப்பு சிபாரிசுைளுை்கும் இணங்ை 

இரத்தம் வைங்குதல் மற்றும் அதனுடன் சதாடரப்ுகடய ஆய்வுகூட, மருத்துவ, ைல்வி 

மற்றும் ஆராய்ெச்ிெ ் நெகவைளின் தரம், பாதுைாப்பு, நபாதிய தன்கம மற்றும் செலவு 

குகறந்த தன்கம என்பவற்கற உறுதிப்படுத்துதல்.    

   

குறிக்நகாள்கள்   

1. அடிப்பகட இரத்த வங்கி பரிநொதகன ஆய்வை வெதிைகள வலுப்படுத்துதல் 

மற்றும் புதிய இரத்த வங்கிைகள நிறுவுதல் 

2. பாதுைாப்பான இரத்த தானம் பற்றிய ெமூை விழிப்புணரக்வ வலுப்படுத்துதல் 

மற்றும் உள்நாட்டில் இரத்த தானம் செய்வகத நமம்படுத்துதல் 

3. இரத்தம் ஏற்றுவது  சதாடரப்ான நமம்பட்ட ஆய்வை நெகவைகள வலுப்படுத்துதல் 
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4. இரத்தை் கூறுைகளெ ் செயலாை்குதல் மற்றும் நெமிப்பதில் சதாழில்நுட்பங்ைகள 

வலுப்படுத்துதல் 

5. சதாடரெ்ச்ியான சதாழில்முகற வளரெ்ச்ிகய வலுப்படுத்துதல்  

6. சவளிப்புற தர மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீைாரத்துடன் நெகவைளின் தரத்கத 

உறுதிப்படுத்துதல் 

7. ைட்டிடங்ைகள நமம்படுத்துதல் , புதுப்பித்துதல், பராமரித்தல்  

8.   டிஜிட்டல் மயமாை்ைல் மூலம் நெகவ திறகன நமம்படுத்துதல் 

9. இரத்தம் மற்றும் இரத்த தயாரிப்பு பிற இடங்ைளுை்கு சைாண்டு செல்ல வெதிைகள 

வலுப்படுத்துதல் 

10. ைண்ைாணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடட்ு அகமப்புைகள நமம்படுத்துவதன் மூலம் 

ஹீநமாவிஜிசலன்கெ வலுப்படுத்துதல் 

 

முக்கிய பசயற் ாடுகள் 

 ெமூை அடிப்பகடயிலான இரத்த தான பிரெெ்ாரங்ைள் மூலமாைவும் மற்றும் 

மருத்துவமகன இரத்த வங்கிைளில் இருந்தும்  இரத்த நெைரிப்பு.  

 நெைரிை்ைப்பட்ட முழு இரத்தத்கதயும் இரத்தை் கூறுைளுை்குெ ்செயலாை்குதல். 

 இரத்தமாற்றம் ஊடாை பரவும் நநாய்த்சதாற்றுைள் மற்றும் இரத்தை் வகைை்ைான 

அகனத்து இரத்த நெைரிப்கபயும் பரிநொதித்தல். 

 சபாருத்தமான நிகலகமைளில் இரத்தை் கூறுைளின் நெமிப்பு மற்றும் பிற 

இடங்ைளுை்கு சைாண்டு செல்லல். 

 அரசு மற்றும் தனியார ் துகற மருத்துவமகனைளுை்கு நதகவயான அகனத்து 

சிகிெக்ெ நதகவைளுை்கும் இரத்தம் மற்றும் இரத்த தயாரிப்புைகள வைங்குதல். 

 இரத்தமாற்று மருந்து சதாடரப்ான நநாயாளி நமலாண்கமை்ைான சதாழில்நுட்ப 

உதவிகய வைங்குதல். 

 இரத்தமாற்றம் மற்றும் மாற்று சிகிெக்ெ சதாடரப்ான சிகிெக்ெ முகறைகள 

வைங்குதல் (ஸ்சடம் செல் செயலாை்ைம் மற்றும் உடச்ெலுத்துதல், சிகிெக்ெ 

பிளாஸ்மா பரிமாற்றம், தன்னியை்ை PRP சிகிெக்ெைள்). 

 உறுப்பு மாற்று சிகிெக்ெ சபறுபவரை்ளுை்கு HLA வகை மற்றும் குறுை்கு 

சபாருத்தத்திற்ைான ஆய்வை நெகவைள். 

உலை சுைாதார ஸ்தாபனத்தின் ஒத்துகைப்பு கமயத்தின் நெகவைகள விரிவுபடுத்துதல். 

 

2021 ஆம் ஆண்டின் முக்கிய அகடவுகள் 
 

1. 100% தன்னாரவ் ஊதியம் சபறாத இரத்த தானம் செய்பவரை்ளிடமிருந்து நெைரித்த 

கூறிடாத இரத்தகத பராமரித்தல். 

 வீட்டில் இரத்த தானம் செய்பவரை்கள அதிைரிப்பதன் மூலம் 100% தன்னாரவ் 

ஊதியம் சபறாத இரத்த தானம் செய்பவரை்கள அதிைரித்தல். (எஸ்எம்எஸ் 

அறிமுைம் மூலம்) 
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 நைாவிட் -19 பரவலின் நபாது பாதுைாப்பான இரத்த நெைரிப்புை்ைான 

உத்திைகள அறிமுைப்படுத்துதல். 

 

2. நதசிய இரத்த மாற்று நெகவயின் தரவு சபறும் அகமப்பிகன  டிஜிட்டல் 

மயமாை்ைல். 

 நதசிய இரத்த மாற்று நெகவைள்  மாதாந்திர புள்ளிவிவர அறிை்கை 

அகமப்கப ஏற்படுத்துதல்  

 நதசிய இரத்த மாற்று நெகவைள்   வாராந்திர ஹீநமாவிஜிசலன்ஸ் அறிை்கை  

அகமப்கப ஏற்படுத்துதல் 

3. கையிருப்பு நிரவ்ாைத்தில் சிறந்த பயிற்சி வழிைாட்டி அறிமுைம் 

 

கடந்த 11 வருடங்களுக்கான தசயலாை்றுககப் நபாக்கு    

 
இரத்தம் நசகரித்தல் வருடாந்த ஒப்பீடு   
 

ஆண்டு தன்னார்வச் நசகாிப்பு ைாற்றல் நசகாிப்பு பைாத்தச் 

நசகாிப்பு 

2011 318,885 11,315 330,200 

2012 349,423 2,182 351,605 

2013 380,808 0 380,808 

2014 380,367 0 380,367 

2015 395,500 0 395,500 

2016 414,175 0 414,175 

2017 423,668 0 423,668 

2018 450,640 0 450,640 

2019 444,515 0 444,515 

2020 397,833 0 397,833 

2021 385,054 0 385,054 
 

100% தன்னாரவ் நன்தகாகடயாளர் தளத்தின் ததாடரச்ச்ியான பராமரிப்புடன் இரத்த 

நசகரிப்பில் வருடாந்த முன்நனை்ைம். 
 

 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2022 

271 
 

      

 

    1000 மக்கள்ததாககக்கு வருடாந்த இரத்த நசகரிப்பு 
 

வருடம் 

தன்னாரவ் 

நன்தகாகடயாளரக்ளிடமிருந்து இரத்த 

நசகரிப்பு 

1000 மக்கள்ததாககக்கு வருடாந்த 

இரத்த நசகரிப்பு 

2010 268,128 13 

2011 318,885 16 

2012 349,423 17 

2013 380,808 19 

2014 380,367 18 

2015 395,500 19 

2016 414,175 20 

2017 423,668 20 

2018 450,640 21 

2019 444,515 21 

2020 397,833 19 

2021 385,054 17 

 

 

1000 மக்கள்ததாககக்கு வருடாந்த இரத்த நசகரிப்பு 
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TTI இன் பரவல் மை்றும் முந்கதய ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுதல் 
 

வருடம் 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

பைாத்த 

நசகாிப்பு 

3
8

0
,3

6
7

 

3
9

5
,5

0
0

 

4
1

4
,1

7
5

 

4
2

3
,6

6
8

 

4
5

0
,6

4
0

 

4
4

4
,5

1
5

 

3
9

7
,8

3
3

 

3
8

5
,0

5
4

 

HIV ( 

scr.+ve ) 

648 646 696 764 797 694 533 422 

 ரவல் 0.17% 0.16% 0.17% 0.18% 0.17% 0.16% 0.13% 0.11

% 

HIV (Conf. 

+ve) 

26 21 25 28 29 44 34 56 

 ரவல் 0.007% 0.005% 0.006% 0.006% 0.006% 0.01% 0.0085

% 

0.01

% 

Hepatitis B 

(rpt. +ve) 

394 409 505 618 513 528 252 751 

 ரவல் 0.10% 0.10% 0.12% 0.14% 0.11% 0.12% 0.06% 0.20

% 

Hepatitis C 

(rpt. +ve) 

657 800 847 905 898 804 613 495 

 ரவல் 0.17% 0.2% 0.20% 0.21% 0.20% 0.18% 0.15% 0.13

% 

VDRL +ve 1,265 1,125 1,027 1411 1577 1344 960 1,496 

 ரவல் 0.33% 0.28% 0.25% 0.33% 0.35% 0.30% 0.24% 0.39

% 

TPPA +ve 152 175 152 152 107 119 96 153 

 ரவல் 0.04% 0.04% 0.04% 0.03% 0.02% 0.03% 0.024% 0.04

% 

MP +ve 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prevalence 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 (Scr.+ve) - Screening positive; (conf.+ve) – confirmed positive; (rpt.+ve) – repeat 

positive; MP - Malaria parasites; VDRL – Venereal Disease Research Laboratory; TPPA 

- Treponema pallidum particle agglutination 

 

HLA ஆய்வக புள்ளிவிவரங்களின் ஒப்பீடு (NBC இல்) 
 

வமகப் டுத்தல் 

ைற்றும் ைாற்று 

ஒப்பீடுகள் 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

தரம் I       2288 2015 1253 2415 

 

1734 2030 

தரம்  11           2214 1777 1099 2415 1654 2029 

ைாற்று ஒப்பீடு 1471 2490 1954 828 703 666 835 
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B27                 
194 319 492 602 543 

27/57/51 

737 

27/5

7/51 

838 

PRA  (தரம் I , தரம் II 

)           
295 484 475 2456 1255 1175 1391 

ைாற்று அறுமவ 

சிகிச்மச 
  

 
    

சிறுநீரகம் 

(நநாயாளிகள் 

நன்பகாமடயாளர்) 

2094 1589 1027 2017 1704 1454 1665 

எலும்பு ைஜ்மஜ 

(நநாயாளிகள், 

நன்பகாமடயாளர்க

ள்) 

108 167 163 264 387 182 338 

AP 

நன்பகாமடயாளர் 
32 171 7 0 84 89 01 

சடலக் 

பகாமடயாளர் 
15 11 34 30 41 18 26 

PRA - Panel Reactive Antibodies 

 

கை்பித்தல் மை்றும் பயிை்சி அலகின் 2021 ஆண்டுக்கான புள்ளிவிபரங்கள்  

   
 

அட்டவகண 5: நதசிய இரத்த மாை்ைல் நசகவயின் ஊழியர ் வகுதிகளுக்காக 

நடாத்தப்பட்ட பயிை்சி நிகழ்சச்ிகள்   
 

 
ஊழியர் வகுதி  யிலுநர்களின் 

எண்ைிக்மக 

1 ைருத்துவ உத்திநயாகத்தர்கள் Total - 174 

 4 வாரங்கள் 154 

 6 வாரங்கள் 20 

2 தாதி உத்திநயாகத்தர்கள் Total - 73 

 
தாதி உத்திநயாகத்தர்கள் – 6 வாரங்கள் 

+ NBTS 
73 

3 
ைருத்துவ ஆய்வக 

பதாழில்நுட் வியலாளர்கள் 
2 

4 ப ாது சுகாதார  ாிநசாதகர்கள் 1 

 

 

அட்டவகண 6: ஏகனய ஊழியர் வகுதிகள் 
 

 ஊழியர் வகுதி  யிலுநர்களின் 

எண்ைிக்மக 

1 சிறுநீரகவியல்  MD   யிற்சியாளர்கள்  1 

2 குருதியியல் டிப்நளாைா  யிலுநர்கள 14 
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3 நச்சுயிாிய MD  யிலுநர்கள் 10 

4 ைருத்துவ ைாைவர்கள் 
•பகாழும்புப்  ல்கமலக்கழகை 

 

331 

5 • மருத்துவ ஆய்கூட சதாழில்நுட்பவியல் 

மாணவரை்ள் 

 

3 

 ைருத்துவ ஆய்கூட பதாழில்நுட் வியல் 

ைாைவர்கள் 

82 

 MLS உள்ளக  யிற்சியாளர்கள் 56 

 MLS இளங்கமல  ட்டதாாிகள் 21 

 

 

அட்டவகண 7: CME நிகழ்சச்ிகள் 
 

 தமலப்பு  ங்கு ற்றுநர்கள் எண்ைிக்

மக 

1

. 

நன்பகாமடயாளர் / நடைாடும் 

அமைப் ாளர்கமள மகயாளுதல் ைற்றும் 

பதாடர்பு  ற்றிய விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சி 

ைருத்துவ 

உத்திநயாகத்தர்கள் 

112 

2 தானியங்கு இரத்தக் குழு இயந்திரம்  ற்றிய 

 யிற்சி 

ைருத்துவ ஆய்வக 

பதாழில்நுட் வியலாளர்க

ள் NBC 

30 

3  ாதுகாப் ான இரத்தைாற்றம் ப ாது சுகாதார 

 ாிநசாதகர்கள் NBTS 

34 

 

தர முகாகமத்துவ பிரிவு  

 

அட்டவகண 8: இரத்தக் கூறுகள் மை்றும் விகனப்தபாருட்களின் தரக் கண்காணிப்பு 
 

கூறு எண்ைிக்மக 

RCC – without AS 265 

RCC- BCR-AS 313 

இரத்தத் தட்டு - PRPD 297 

இரத்தத் தட்டு - BCD                                        

356 

இரத்தத் தட்டு -AP 88 

FFP                   79 

கிமரநயா  டிவு 10 

 

ாீபஜன்ட்  ாிநசாதமன எண்ைிக்மக 

A,B,O கலங்களின் தரக் கட்டுப் ாடு 

நசாதமன 

12 பதாகுப்புகள் 

தரக் கட்டுப் ாடு நசாதமன சிவப்பு 

அணுக்கள் ஆன்டி ாடி கண்டறிதல் 

12 பதாகுப்புகள் 
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தரக் கடட்ுப்பாடட்ு ஆய்வக தசயல்திைன் 
 

அட்டவகண 9: தரம் ததாடரப்ான நிகழ்வுகளின் விசாரகண 
 

 கூறு/ 

விமனப்ப ாருள் 

நிகழ்வுகளின் எண்ைிக்மக 

கூறுகளின் தரம் பதாடர் ான 

நிகழ்வுகள் 

 

RCC 57 

இரத்தத் தட்டு (SDP) 4 

கிமரநயா  டிவு 1 

முழு இரத்தம் 2 

நுகர்ப ாருட்கள் தரம் 

பதாடர் ான நிகழ்வுகள் 

ABO 

விமனப்ப ாருள் 

கலங்கள் 

1 

நமடமுமற தரம் 

பதாடர் ான சம் வங்கள் 

இரத்தக் குழுவில் 

தவறு 

1 

 

Quality Control -Visual Observation of Components 

 

    Components with deviated visual observation - quality testing 
 

இரத்தத் தட்டு  அலகுகளின் எண்ைிக்மக 

இரத்தத் தட்டு  3826 

 

 

அட்டவகண 10: சிைப்பு ஆய்வுகள் 

 

 

 

 

 

சிறப்பு ஆய்வுகள் 

 யன் டுத்தப் டு

ம் அலகுகளின் 

எண்ைிக்மக 

RCC –PS அலகுகளில் அதிக ைதிப்புகள் இருப் தால் 

நன்பகாமடயாளர் Hb ைற்றும் HCT ஆகியவற்மறக் கண்டறிய 

ஆய்வு. 

100 

குளிர் ப ட்டியில் அமடக்கப் ட்ட இரத்தத் தட்டுகமள பகாண்டு 

பசல்வதற்கு உமறவிப் ான் வாகனத்தின் ப ாருத்தத்மத 

ைதிப் ிடுவதற்கான ஆய்வு 

20 மகவிடப் ட்ட 

இரத்தத் தட்டு 

அலகுகள் 

7 வது நாளின் முடிவில் இரத்தத் தட்டு பசறிவு தரத்தின் 

 குப் ாய்வு 

73 

PC-PRPD ஐச் பசயலாக்குவதற்குப்  யன் டுத்தப் டும் இரத்தப் 

ம கமளத் தீர்ைானிப் தற்கான விளக்கைான, வருங்கால ஆய்வு, 

PC-PRPD அலகுகளில் பகாத்துகள் ஏற் டுவதுடன் நநரடியாக 

பதாடர்புமடயது. 

173 
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அட்டவகண 11: தசய்யப்பட்ட  மதிப்பீடுகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டவகண 12: SL-NEQAS நடத்தப்பட்ட நிகழ்சச்ிகள் 

நிகழ்ச்சி நிரல் சுழற்சிகளின் 

எண்ைிக்மக 

தயாாிக்கப் ட்ட நசாதமனக் 

கருவிகளின் எண்ைிக்மக 

NEQAS இரத்த வமக பசநராலஜி 02 220 கருவிகள் (1760 குப் ிகள்) 

NEQAS TTI 02 40 கருவிகள் (520 குப் ிகள்) 

 

அட்டவகண 13: சிைப்பு தர கண்காணிப்பு நசாதகனகள் (HBB பரிந்துகரகள்) 

 

 

 

 

 

பசய்யப் ட்ட  

ைதிப்பீடுகள் 

ைதிப் ிடப் ட்ட தயாாிப்புகளின் 

எண்ைிக்மக 

Anti D  4vials 

Anti A 3 

Anti B 3 

Anti AB 3 

Anti D blend 2 

AHG poly 3 

AHG-IgG 1 

AHG-C3d 1 

Rare anti sera- Rh 4 

Rare anti sera- others 13 

Copper Sulphate 2 

Galss test tubes 3 

Triple blood bags 3 

கூறு அலகுகளின் 

எண்ைிக்மக 

RCC 24 

இரத்தத் தட்டு 40 

FFP 13 

 நசாதமன வமக நசாதமனகளின் 

எண்ைிக்மக 

1 முழு இரத்த எண்ைிக்மக 3251 

2 PH 1513 

3 இரத்த வளர்நசாதமன 380 

4 % Haemolysis 737 

5 DAT 36 

6 ஆன்டி ாடி கண்டறிதல் 108 

7 திரட்டல்களுக்கான 

நுண்நைாக்கி நசாதமன 

36 
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2022 ஆம் ஆண்டின் முக்கிய அமடவுகள் 

 

1. நநாயாளியின் குருதி முகாமைத்துவம் வழிகாட்டுதமல பசயல் டுத்துதல் 

• பசநராலஜி நசாதமனக்குத் நதமவயான விமனப்ப ாருட்களின் உள்ளூர் 

உற் த்தி 

• நநாய் கண்டறிதல் கலங்கள் உற் த்தி 

• லூயிஸ் குழுவின் தயாாிப்பு 

• ந னல் கலங்கள் உற் த்தி 

 
 

2022 இல் திட்டைிடப் ட்ட சிறப்பு அ ிவிருத்தி நடவடிக்மககள் 

• Local production of reagents required for serology testing  

• ஆன்டி ஏ, ஆன்டி  ி தயாாிப்பு 

• கூம்ப்ஸ் விமனப்ப ாருள் உற் த்தி 

 

 

8 Factor VIII Assay 91 

9 Fibrinogen Assay 91 

10 ைதிப்பீடுகள் 25 
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4.6  ஆய்வுகூடச் நசமவ  

  

அறிமுகம்   

சுகாதார அமைச்சின் ஆய்வுகூட நசமவகள்  ிாிவானது ப ாது ஆய்வுகூடச் நசமவகள் 

ஊடாக சிகிச்மசயளித்தல், தடுப்பு, ஊக்குவிப்பு ைற்றும் புைர்வாழ்வு, ந ான்ற 

நசமவகமள வழங்குவதற்கான ஆதரமவ வழங்குகிறது.  ஆய்வுகூடச் நசமவகள் 

 ிாிவில் ஆய்வுகூடச் நசமவகள்  ைிப் ாளர் சம , ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

ைற்றும் நதசிய இரத்த ைாற்று நசமவ ஆகியமவ உள்ளடங்கும். தனியார் 

ஆய்வுகூடங்கள், சுகாதார நசமவகள்  ைிப் ாளர் நாயகத்தின்  தமலமையிலான 

தனியார் சுகாதார நசமவகள் ஒழுங்கு டுத்தல் சம யால்  கட்டுப் டுத்தப் டுவதுடன் 

பதாழில்நுட்  வழிகாட்டுதல் ஆய்வுகூட நசமவகள்  ிாிவின் மூலம் 

வழங்கப் டுகின்றது.  

ஆய்வுகூட நசமவகள் ஐந்து  ிரதான துமைப் ிாிவுகளின் கீழ் வழங்கப் டுகின்றன - 

திசு நநாயியல் (ygotohatpotogH ,( இரசாயன நநாயியல் (ypomghat PatpotogH ,( குருதியியல் 

(yaomatotogH  ,( நுண்ணுயிாியல் (yghroigotogH  ( ைற்றும் ைாற்றுச் சிகிச்மச இமவ 

ஒவ்பவான்றும் விாிவமடந்து வரும் ைருத்துவ நதமவகளுக்கு ஏற்   நைலும்  ல 

உ  ிாிவுகளாகப்   ிாிக்கப் ட்டுள்ளன. 

 

பதாமல நநாக்கு:  

தரப் டுத்தலுக்கான சர்வநதச அமைப்புகளால் )OSI( நிர்ையிக்கப் ட்டுள்ள ைருத்துவ 

ஆய்வுகூடங்களுக்கான தரங்கமள அமடதல்   

  

எைது  ைி  

உாிய சுகாதார நசமவ வழங்குநர்களுக்கு உயர் தரதிலான , நம் கைான, நநாய் நிர்ைய 

நசமவகமள உாிய நநரத்தில் வழங்குதல் 

 

முக்கிய பசயற் ாடுகள்   

1. அரசாங்க மவத்திய சாமலகளிலும் ைற்றும் விநசட பசயற்றிட்டங்களிலும் 

ஆய்வுகூட நசமவகமள வலுப் டுத்துதலும் ஒழுங்கு டுத்துதலும். 

2. ைாகாை சுகாதார நிறுவனங்களில் ஆய்வுகூட  நசமவகமள  விஸ்தாித்தலும், 

வலுப் டுத்துதலும் 

3. ஆய்வுகூடங்களுக்கான உ கரைங்கமள பகாள்வனவு பசய்வதற்கான 

ஒதுக்கீடுகமள வழங்குதல் 

4. ஆய்வுகூட உ கரைங்கமள முமறயாக  ராைாிக்க நிதி வழங்குதல் 

5. நநாய் நிர்ைய நசமவகமள வழங்குவதன் மூலம் நநாமயத் தடுத்தல், 

கட்டுப் டுத்தல், ைற்றும் கண்காைித்தல் என் னவற்றிற்கு உறுதுமையாக 

இருத்தல். 
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6. ஆய்வுகூட நசமவகளுக்கு ப ாருத்தைான பகாள்மககமள வகுத்தல் 

7. ஆய்வுகூட ஊழியர்களுக்கான அறிவூட்டலும்  யிற்சி வழங்கலும். 

8. புதிய அ ிவிருத்திள் குறித்து அமனத்து அரச ைற்றும் தனியார் சுகாதார ஆய்வுகூட 

ஊழியர்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கமள வழங்குதல் 

9.  ங்குடமைகளும், ஆய்வுகூட நசமவகளுடன் நநரடியாகத் பதாடர்புமடய 

ந ர்களுடனான பதாடர் ாடல்களும்  ஒருங்கிமைப்பும் 

10. நாட்டில் நுண்ணுயிர் தாக்கத்மத கட்டுப் டுத்தும்  மையத்தளைாக பசயல் டுதல். 

11. அவசரகால நிமலமைகள் உட் ட  ஏற்கனநவ உள்ள அல்லது புதிய சவால்களுக்கு 

முகம்பகாடுக்கும் வமகயிலான  மூநலா ாயத் திட்டத்மத தயார் பசய்யும் 

நநாக்கத்துடன் ஆய்வகத் துமறயில் SOIS  குப் ாய்மவ நைற்பகாள்ளுதல். 

12. ஆய்வுகூட  நசமவத் துமறயில் தற்பசயலாகநவா அல்லது அலட்சியத்தனத்தாநலா 

ஏற் டக்கூடிய உயிாியல் ஆ த்துகளின்  ாதுகாப்ம  நைம் டுத்தல் 

 

1. COVID -19 க்கான நநாய் நிர்ைய நசமவகமள விஸ்தாித்தலும்  ராைாித்தலும் 

1.1 சுகாதார நல நிறுவனங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கள் ைற்றும் விநிநயாகங்கமள 

விருத்தி பசய்தல் 

2020 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்  காலப்  குதியில் பகாவிட் 19 பதாற்றுநநாய் 

 ிரகடனம் பசய்யப் ட்டதிலிருந்து, பகாவிட் 19  ிைியாய்வுச் 

நசமவகளுக்கான வழிகாட்டல்கமள உருவாக்கிப்  கிர்ந்தளிப் தற்கு 

ஆய்வுகூடச் நசமவகள்  ிாிவு நடவடிக்மக எடுத்தது. இது 2021 இலும் 

பதாடர்ச்சியாக நைற்பகாள்ளப் ட்டது. 

 பகாவிட்-19  ாிநசாதமனக்காக பர ிட் அன்டிஜன்  ாிநசாதமனக்கு 

இடைளிக்கும் வமகயில் ஆய்வுகூடப்  ாிநசாதமன உ ாயமுமற 

திருத்தப் ட்டது. 

 தனியார் துமற  ிசீஆர் ஆய்வுகூடங்களுக்கு அனுைதி வழங்குவதற்கான 

வழிகாட்டல்கள் 

 

1.2 COVID-19 நநாய்த்பதாற்மறக் கண்டறிவதில் ஈடு டும் ஆய்வுகூட ங்கமள 

நைற் ார்மவபசய்தல் 

 CIVOD -19 PCR  ாிநசாதமனயில் ஈடு டும் ஆய்வுகூடங்கள் ஆய்வுகூட  

நசமவகளின்  ிரதிப் ைிப் ாளர் நாயகத் தினாளும்,ஆய்வுகூட  

நசமவகளின்  ைிப் ாளராளும் பதாடர்ந்தும் 

கண்காைிக்கப் ட்டுவருகின்றன. 

 CIVOD -19 கண்டறியும் நசமவகள் நைற்பகாள்ளப் டும் ஆய்வுகூடங்களில்  

நசமவகமள நைம் டுத்த நதமவயான நடவடிக்மககமள எடுக்க ஆய்வுகூட 

நசமவகள்  ிாிவினால் விநசட கவனம் பசலுத்தப் ட்டது. 
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 CIVOD -19 பதாற்று பதாடர் ான நடவடிக்மககள் குறித்து ைருத்துவ 

ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பதாடர்ந்தும் கண்காைிக்கப் ட்டு வருகிறது. 

 

1.3 நாட்டில் COVID -19 PCR  ாிநசாதமன பதாடர் ில்  ஆய்வுகூடத்திறன் 

2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், 48 ஆய்வுகூடங்கள் (32 அரச துமற ைற்றும் 16 

தனியார் துமற PCR ஆய்வுகூடங்கள்) CIVOD -19 க்கான PCR  ாிநசாதமனயில் 

ஈடு ட்டதுடன் அவற்றின்  ாிநசாதமனத்  திறன் ஒரு நாமளக்கு சுைார் 30,000 

ஆகும்.  

 

 

இலங்மகயின் COVID -19 PCR  ாிநசாதமனத் திறன் 

 

நிறுவனத்தின் வமக 
ஆய்வுகூடங்களி

ன் எண்ைிக்மக 

 ிாித்பதடுத்தல் 

இயந்திரங்கள் 

PCR 

இயந்திர

ங்கள் 

தினசாி PCR 

 ாிநசாதமனத் திறன் 

சுகாதார அமைச்சு 22 பைாத்த அரச 

துமற PCR 

ஆய்வுகூடங்

கள்: 31 

41 53     16,900 பைாத்த அரச 

PCR 

 ாிநசாதமனத் 

திறன்: 20,120 

உயர் கல்வி 

அமைச்சு 
7 2 8       2,020 

 ாதுகாப்பு அமைச்சு 2 4 6       1,200 

தனியார் துமற 16   13,300 

இலங்மகயின் 

பைாத்த PCR திறன் 

47 

ஆய்வுகூட

ங்கள் 

47 67 33,420 
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உரு 1. அரச துமற ைற்றும் தனியார் துமற ஆய்வுகூடங்களின் பகாவிட்-19  ிசீஆர் 

 ாிநசாதமனத் திறன்  

 
அட்டவமை 2. அரச துமற ைற்றும் தனியார் துமற ஆய்வுகூடங்களின் பகாவிட்-19  ிசீஆர் 

 ாிநசாதமனத் திறன்   

மூலக்கூற்று ஆய்வுகூடங்களின்  ரம் ல் 
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உரு 2. இலங்மகயில் மூலக்கூற்று ஆய்வுகூடங்களின்  ரம் ல் (2021) 

 

பகாவிட்-19  ிசீஆர் நிமலயங்களின் பசயலாற்றுமகச் சுருக்கம் - 2021  
 

அரச துமற 

 

  

ஆ
ய்
வு
கூ
ட
த்
த
ின்

 ப
 
ய
ர்

 

 
ா
ிந
ச
ா
த
ிக்
க
ப்
 
ட்
ட

 

ப
ை
ா
த்
த

 ை
ா
த
ிா
ிக
ள்

 

ந
ந
ர்
ை
ம
ற
ய
ா
ன

 

ை
ா
த
ிா
ிக
ள்

 -
 மு
த
ல்

 

த
ட
ம
வ

 

ந
ந
ர்
ை
ம
ற
ய
ா
ன

 

ை
ா
த
ிா
ிக
ள்

 -
 ை
ீண்

டு
ம்

 

த
ீர்
ை
ா
ன
ை
ற்
ற

 ை
ா
த
ிா
ிக
ள்

 

ந
ா
ள
ா
ந்
த

 ச
ர
ா
ச
ா
ி 

 
ா
ிந
ச
ா
த
ம
ன
க
ள்

 

ப
த
ா
ற்
று
க்

 

க
ா
ை
ப்
 
ட்
ந
ட
ா
ர்

 %
 

1  ண்டாரநாயக 

சர்வநதச விைான 

நிமலயம்- 

கட்டுநாயக்கா 

3,39,484 38,789 49 6,026 930 11.4 

2 ைருத்துவ ஆராய்ச்சி 

நிறுவனம் 

3,09,472 44,952 100 4,325 848 14.5 

3 ஆதார 

மவத்தியசாமல - 

பகாழும்பு கிழக்கு 

(முல்நலாியா) 

2,33,755 41,626 47 13,939 640 17.8 

4 ந ாதனா 

மவத்திசயாமல 

கராப் ிட்டி 

2,18,707 27,275 93 586 599 12.5 

5 நதசிய 

மவத்தியசாமல - 

கண்டி 

169,193 18,657 279 1,419 464 11.0 

6 ைாகாை ப ாது 

மவத்தியசாமல 

 துமள 

1,56,031 24,747 1 4,127 427 15.9 

7 ந ா.மவ - 

அனுராதபுரம் 

1,43,758 11,802 2,538 1,305 394 8.2 

8 ந ா.மவ - 1,43,455 12,258 14 4,642 393 8.5 
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யாழ்ப் ாைம் 

9 ைருத்துவ பீடம் - ஸ்ரீ 

ஜயவர்தனபுர 

1,36,236 7,893 579 157 373 5.8 

10 நதசிய பதாற்று 

நநாய் நிறுவனம் 

1,17,807 21,730 1,912 4,641 323 18.4 

11 ந ா.மவ -  

ைட்டக்களப்பு 

1,10,669 9,466 127 299 303 8.6 

12 இலங்மக இராணுவ 

மவத்தியசாமல 

85,157 5,778 214 1,164 233 6.8 

13 ந ா.மவ குருநாகல் 71,055 13,908 66 101 195 19.6 

14 அந க்ஷா 

மவத்தியசாமல 

62,163 9,604 730 2,047 170 15.4 

15 ந ா.மவ ஸ்ரீ 

ஜயவர்தனபுர 

ந ாதனா 

மவத்தியசாமல 

62,089 6,692 31 270 170 10.8 

16 ந ா.மவ. ரத்தினபுாி 60,960 13,537 19 522 167 22.2 

17 ைாவட்ட ப ாது 

மவத்தியசாமல - 

நுவபரலியா 

56,493 11,281 4 1,034 155 20.0 

18 ந ா.மவ - 

பகாதலாவமல 

 ாதுகாப்பு 

 ல்கமலக்கழகம் 

(KDU) 

55,424 7,602 257 3,134 152 13.7 

19 ைாவட்ட ப ாது 

மவத்தியசாமல 

நககாமல 

53,291 12,993  23 747 218 24.4 

20 ந ா. மவ பகாழும்பு 

வடக்கு ந ாதனா 

மவத்தியசாமல 

49,476 7,839 480 3,136 136 15.8 
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(ராகை) 

21 நதசிய சுகாதார 

விஞ்ஞான 

நிறுவனம் (NOHS) 

40,408 9,472 9 3,724 132 23.4 

22 ைருத்துவ பீடம் - 

யாழ்ப் ாைம் 

39,253 3,062 5 3 108 7.8 

23 இலங்மக நதசிய 

மவத்தியசாமல 

38,475 3,860 1 1,911 105 10.0 

24 தள மவத்தியசாமல 

பதல்பதனியா 

37,023 6,629 156 641 152 17.9 

25 ந ா. மவ பகாழும்பு 

வடக்கு ந ாதனா 

மவத்தியசாமல 

29,217 5,342 17 255 80 18.3 

26 ைருத்துவ பீடம் - 

ந ராதமன 

13,646 2,957 20 623 37 21.7 

27 ந ராதமனப் 

 ல்கமலக்கழகம் 

11,020 1,433 4 35 30 13.0 

28 ைருத்துவ பீடம் - 

பகாழும்பு 

7,809 514 12 250 21 6.6 

29 ைருத்துவ பீடம் - 

யாழ்ப் ாைம் 

4,528 1,210 8 397 19 26.7 

30 ைாவட்ட ப ாது 

மவத்தியசாமல - 

அம் ாந்நதாட்மட 

2,144 236 2 10 14 11.0 

31 ைருத்துவ பீடம் - 

கராப் ிட்டி 

1,325 292 70 4 4 22.0 

 பைாத்தம் 28,59,523 3,83,436 7,867 61,474 7,99

3 

13.4 

அட்டவமை 3. பகாவிட்-19+  ிசீஆர் நிமலயங்களின் அரச துமறச் பசயலாற்றுமகச் சுருக்கம் 

- 2021 
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தனியார் துமற 

 

 ஆய்வுகூடத்தின் 

ப யர் 

 ாிநசாதிக்

கப் ட்ட 

பைாத்த 

ைாதிாிகள் 

முதல் 

முமற 

காைப் ட்

டது 

ைீளத் 

பதாற்று

க் 

காைப் 

ட்டது 

தீர்ைா

னிக்க

ப் டா

தமவ 

நாளா

ந்த 

சராசாி 

 ாி

நசாத

மனக

ள் 

பதா

ற்று

க் 

கா

ைப்

 ட்

நடா

ர் % 

1 நவநலாக 

பஹாஸ் ிட்டல் 

( ிமரபவட்) லிைிடட் 

7,03,052 40,733 356 6 1,926 5.8 

2 லங்கா 

பஹாஸ் ிட்டல் 

( ிமரபவட்) லிைிடட் 

2,72,910 10,178 0 0 748 3.7 

3 ஆசிாி பஜனாிக் 

ஆய்வுகூடம் 

2,20,716 15,177 0 0 605 6.9 

4 டர்டன்ஸ் 

பஹாஸ் ிட்டல் 

2,09,632 10,023 23 0 574 4.8 

5 நஹைாஸ் 

பஹாஸ் ிட்டல்ஸ் 

74,361 9,933 432 15 247 13.4 

6 பைல்ஸ்டா 

ஆய்வுகூடங்கள் 

67,949 3,503 0 26 216 5.2 

7 ஃந ார்ட் 

டயக்நனாஸ்டிக் 

( ிமரபவட்) லிைிடட் 

63,038 3,411 4 55 209 5.4 

8 ஜீன்பலப்ஸ் 

பைடிக்கல் 

( ிமரபவட்) லிைிடட் 

59,467 7,048 5 13 163 11.9 

9 கிாீபடன்ஸ் 

பஜநனாைிக்ஸ் 

( ிமரபவட்) லிைிடட் 

49,132 10,463 5 9 171 21.3 

10 கிங்ஸ் 

பஹாஸ் ிட்டல் - 

பகாழும்பு 

41,328 2,170 52 28 137 5.3 

11 பஹாஸ் ிநனாம் 8,482 150 29 8 119 1.8 

12 சீபைட் 2,860 235 12 4 28 8.2 

13 வயம்  

டயக்நனாஸ்டிக் 

2,441 160 0 0 23 6.6 
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ைருத்துவ ஆய்வுகூடம் 

14 சிநனர்ஜி  நயா 565 37 0 4 6 6.5 

15 சீடிஈஎம் 243 20 0 0 5 8.2 

16  ன்னிப் ிட்டிய 

பைடிக்கல் 

நசர்விைஸ்( ிமரபவ

ட்) லிைிடட் 

133 28 3 3 1 21.1 

 பைாத்தம் 17,76,309 1,13,269 921 171 4,867 6.4 

 

அட்டவமை 4: பகாவிட்-19+  ிசீஆர் நிமலயங்களின் அரச துமறச் பசயலாற்றுமகச் 

சுருக்கம் - 2021 

 

இலங்மகயில் பகாவிட்-19 பர ிட் அன்டிஜன்  ாிநசாதமனகள் (RAT) (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உரு 4. இலங்மகயில் பகாவிட்-19 க்காக நைற்பகாள்ள்  ட்ட பர ிட் அன்டிபஜன் 

 ாிநசாதமனகளின்  ரம் ல் ைாத அடிப் மடயில் (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

2021 பசய்யப் ட்ட பைாத்த அன்டிபஜன் 

 ாிநசாதமனகள் 

22,87,581 

பரப் ிட் அண்டிஜன் படஸ்ட் 2021 இல் நாளாந்த சராசாி 6,267 
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உரு 5. இலங்மகயில் பகாவிட்-19 க்காக நைற்பகாள்ள்  ட்ட பர ிட் அன்டிபஜன் 

 ாிநசாதமனகளின்  ரம் ல் ைாத அடிப் மடயில் (2021) 

இலங்மகயிலுள்ள அரச துமற மூலக்கூற்று ஆய்வுகூடங்களில்  ிசீஆர் ைற்றும் 

தன்னியக்கப்  ிாித்பதடுத்தல் இயந்திரங்களின் கிமடக்கும் தன்மை 

 

 
நிறுவனம் ஆற்றல் தன்னியக்க எக்ட்ரக்டர் 

இயந்தி

ரங்களி

ன் 

எண்ைி

க்மக 

PCR இயந்திரங்கள் 

இயந்தி

ரங்களி

ன் 

எண்

ைிக்

மக 

1 

 ண்டாரநாயக 

சர்வநதச விைான 

நிமலயம் 

எக்ஸ்ட்ரக்டர்கள்: 3 

PCR இயந்திரங்கள்: 5 

2500 

Maxwell RSC (48 wells 

in 1 hr) 
1 Roche LC (96) x 2 2 

Roche MagNa Pure (96 

in 1 &1/2 hrs) 
1 Bio rad (96) x 2 2 

Zybio 1 Healforce 96 x 1 1 

2 

ைருத்துவ ஆராய்ச்சி 

நிறுவனம் - (பைாத்த 

எக்ஸ்ட்ரக்டர்கள்: 3 , 

 ிசீஆர்: 6) 

 

மவபராபலாஜி 

எக்ஸ்டரக்டர்கள் : 1 

PCR இயந்திரங்கள்: 4 

 

1950 

    

Qiasymphony (96 in 4 

hrs) x 1 
1 

ABI Thermofisher 

(old) x 1 
1 

  
Rotogene x 3 3 

ைருத்துவ ஆராய்ச்சி 

நிறுவனம் - 

பைாலிகியூலம் 

Maxwell RSC (16 wells) 

x 1 
1 

Biorad (96 wells) x 

1 
1 
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எக்ஸ்ட்ரக்டர்கள்: 1 

PCR இயந்திரங்கள்: 1 

ைருத்துவ ஆராய்ச்சி 

நிறுவனம் - 

நீர்பவறுப்பு நநாய் 

எக்ஸ்ட்ரக்டர்கள்: 1 

 ிசீஆர் இயந்திரங்கள்: 

1 

Zybio 1 
Biorad (96 wells) x 

1 
1 

3 

ஆதார மவத்தியசாமல 

- பகாழும்பு கிழக்கு 

(முல்நலாியா) 

 ிாித்பதடுப்பு 

இயந்திரங்கள்: 2 

PCR இயந்திரங்கள்: 3 

2500 

BGI AM KT (96 x 2 = 

192 in 1& 1/2 hrs) 
2 ABI Con Studio 5 1 

  
BIO ER (BGI) 1 

  

Biorad (96 wells) x 

1 
1 

4 

நதசிய 

மவத்தியசாமல- கண்டி 

 ிாித்பதடுப்பு 

இயந்திரங்கள்: 3 

PCR இயந்திரங்கள்: 3 

1000 

Qiasymphony (96 in 4 

hrs) x 1 
1 

Rotor Gene (36) x 

1 
1 

Kingfisher 

(மவத்தியசாமலக் குழு) 

(96 in 1 &1/2 hrs) 

1 

Quantum studio 

Dx5 Hospital 

Committee (96 x 

1) 

1 

Zybio 1 
Biorad (96 wells) x 

1 
1 

5 

ந ா.மவ. கராப் ிட்டி 

 ிாித்பதடுப்பு 

இயந்திரங்கள்: 4 

PCR இயந்திரங்கள்: 5 

800 

Maxwell RSC (48 Wells) 

x 1, 16 well x1 
2 

Quantum studio 

Dx5 (96 x 2) 
2 

Eppendorf/Ep Motion 

5075t (192 wells x 1) 
1 

Rotor Gene (72) x 

1 
1 

Zybio 1 
Biorad (96 wells) x 

1 
1 

6 

நதசிய பதாற்று நநாய் 

நிறுவனம்  

 ிாித்பதடுப்பு 

இயந்திரங்கள்: 3 

PCR இயந்திரங்கள்: 2 

600 

Maxwell RSC (16 x 1) 

Maxwell 48 x 1 

Eppendorf/Ep Motion 

5075t (192 wells x 1) 

3 
Biorad (96 wells) x 

2 
2 

7 

ந ா.மவ. அநுராதபுரம் 

 ிாித்பதடுப்பு 

இயந்திரங்கள்: 2 

 ிசீஆர் இயந்திரங்கள்: 

4 

800 

Maxwell RSC (48 wells) 

x 1 

Zybio x 1 

2 

Rotor Gene (72) x 

3(1 கடனாகப் 

ப ற்றுள்ளது.) 

3 

Biorad (96 wells) x 

1 
1 

 நிறுவனம் ஆற்றல் 
தன்னியக்க 

எக்ஸ்ட்ரக்டர் 

இயந்தி

ரங்களி

ன் 

எண்ைி

க்மக 

PCR இயந்திரங்கள் 

இயந்தி

ரங்களி

ன் 

எண்

ைிக்
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மக 

8 

ைாகாை ப ாது 

மவத்தியசாமல 

 துமள 

 ிாித்பதடுப்பு 

இயந்திரங்கள்: 3 

PCR இயந்திரங்கள்: 3 

1000 

Maxwell RSC (16 wells 

x 1) 

Maxwell (48 wells x1) 

Kingfisher (96 x 1) 

3 

Rotor Gene (72 x 

1) 

Quantum studio 

Dx5 (96 x 2) 

3 

9 

ந ா.மவ. 

யாழ்ப் ாைம் 

 ிாித்பதடுப்பு 

இயந்திரங்கள்: 2 

PCR இயந்திரங்கள்: 3 

800 

Maxwell RSC (16 wells 

x 1) 
1 

Biorad (96 wells) x 

1 
1 

Kingfisher (96 x1 1 
Rotor Gene (72) x 

1 
1 

  

ABI Con studio 3 

(old) 
1 

10 

ந ா.மவ. 

ைட்டக்களப்பு 

 ிாித்பதடுப்பு 

இயந்திரங்கள்: 4 

PCR இயந்திரங்கள்: 2 

1000 

Maxwell RSC (16 wells 

x 1) 
1 

Maxwell RSC (16 

wells x 1) 
1 

Maxwell 48 wells x 3 3 
Maxwell 48 wells x 

3 
1 

11 

ைா.ப ா.மவ - 

நககாமல 

 ிாித்பதடுப்பு 

இயந்திரங்கள் 1 

PCR இயந்திரங்கள்: 1 

500 
Thermofisher 

kingfisher flex (96 x 1) 
1 

Thermofisher 

QuantStudio 

5DX(96 x 1) 

1 

12 

ந ா.மவ. இரத்தினபுாி 

Extractors : 1 

PCR இயந்திரங்கள்: 4 

400 
Maxwell 48 wells x1 1 

Biorad (96 wells) x 

3 
3 

  
ABI 7500 1 

13 

ந ா.மவ ஸ்ரீ 

ஜயவர்தனபுர 

ந ாதனா 

மவத்தியசாமல: 

 ிாித்பதடுப்பு 

இயந்திரங்கள்: 0 

PCR இயந்திரங்கள்: 1 

200 - 
 

Biorad (96 wells) x 

1 
1 

14 
அந க்ஷா 

மவத்தியசாமல - 

ைகரகமை 

 ிாித்பதடுப்பு 

இயந்திரங்கள் : 1 

PCR இயந்திரங்கள்: 2 

300 Maxwell RSC (48 wells) 1 
Biorad (96 wells) x 

1 
1 

    

Rotor Gene (72) x 

1 
1 

15 

ைாவட்ட ப ாது 

மவத்தியசாமல - 

நுவபரலியா: 

 ிாித்பதடுப்பு 

800 Maxwell 48 x 1 1 

ABI Con studio III 

(old) X 1 

Biorad (96 wells) x 

1 

2 
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இயந்திரங்கள்: 1 

PCR இயந்திரங்கள்: 2 

16 

ந ாதனா - 

மவத்திசயாமல 

குருநாகல் 

 ிாித்பதடுப்பு 

இயந்திரங்கள்: 2 

PCR இயந்திரங்கள்: 2 

300 

Maxwell 48 wells x 1 

Eppendorf/Ep Motion 

5075t (192 wells x 1) 

2 

Thermofisher 

QuantStudio 5DX 

(96 x 2) 

2 

17 

பகாழும்பு வடக்கு 

ந ாதனா 

மவத்தியசாமல 

(ராகமை)  

 ிாித்பதடுப்பு 

இயந்திரங்கள்: 2 

PCR இயந்திரங்கள்: 1 

250 

Maxwell RSC (16 wells) 

x 1 

Maxwell 48 x 1 

2 
Biorad (96 wells) x 

1 
1 

18 

களுத்துமற நத.சு.க.நி 

 ிாித்பதடுப்பு 

இயந்திரங்கள்: 1 

PCR இயந்திரங்கள்: 1 

200 
Eppendorf/Ep Motion 

5075t (192 wells x 1) 
1 

Thermofisher 

QuantStudio 5DX 

(96 x 1) 

1 

19 

இலங்மக நதசிய 

மவத்தியசாமல 

 ிசீஆர் இயந்திரங்கள்: 

1 

200 _ 
 

Bio rad (96) x 1 1 

20 

த.மவ - பதல்பதனியா 

 ிாித்பதடுப்பு 

இயந்திரங்கள் : 1 

PCR இயந்திரங்கள்: 2 

600 Kingfisher x 1 1 

Thermofisher 

QuantStudio 5DX 

(96 x 2) 

2 

21 

பகா.பத.ந ா.மவ 

(களுந ாவிமல) 

 ிசீஆர் இயந்திரங்கள்: 

1 

150 _ 
 

Rotor Gene x 1 1 

22 

ைா.ப ா.மவ 

அம் ாந்நதாட்மட 

 ிாித்பதடுப்பு 

இயந்திரங்கள் 2 

PCR இயந்திரங்கள்: 1 

50 
QiaSymphony 96 x 4 hr 

Zyi Bio 
2 

 
1 

 

சுகாதார அமைச்சு 

பைாத்தம் 
16900 

பைாத்த தன்னியக்க 

எக்ஸ்ட்ரக்டர்கள் 
41 

பைாத்த RT PCR 

இயந்திரங்கள் 
55 

 நிறுவனம் ஆற்றல் தன்னியக்க எக்ட்ரக்டர் 

இயந்தி

ரங்களி

ன் 

எண்ைி

க்மக 

PCR இயந்திரங்கள் 

இயந்தி

ரங்களி

ன் 

எண்

ைிக்
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மக 

23 

ைருத்துவ பீடம் - ஸ்ரீ 

ஜயவர்தனபுர 

Extractors : 1 

PCR இயந்திரங்கள்: 2 

1000 Kingfisher 1 ABI 7500, Bio rad 2 

24 

ைருத்துவ பீடம் - 

யாழ்ப் ாைம்  

 ிாித்பதடுப்பு 

இயந்திரங்கள்: 1 

PCR இயந்திரங்கள்: 1 

400 Maxwell 48 1 1 RT PCR x 1 1 

25 
ந ராதமனப் 

 ல்கமலக்கழகம் 
200 - 

 
Bio rad 1 

26 
ைருத்துவ பீடம் - 

ந ராதமன 
100 - 1 QuantStudio 5X 1 

27 
ைருத்துவ பீடம் - 

பகாழும்பு 
90 - 

 
Bio rad x 1 1 

28 
ைருத்துவ பீடம் - 

கராப் ிட்டி 
30 - 

 

Biomolecular 

systm x1, Bio rad x 

1 

1 

29 
ைருத்துவ பீடம் - 

யாழ்ப் ாைம் 
200 

  
ABI QuantStudio 5 1 

 

உயர் கல்வி அமைச்சு 

பைாத்தம்  

பைாத்த தன்னியக்க 

எக்ஸ்ட்ரக்டர்கள்  
3 

பைாத்த RT PCR 

இயந்திரங்கள் 
8 

       

30 
இலங்மக இராணுவ 

மவத்தியசாமல: 

 ிாித்பதடுப்பு 

இயந்திரங்கள்: 4 

PCR இயந்திரங்கள்: 4 

 

Maxwell RSC (2 x 48 

Wells) 
2 

Biorad (96 wells) x 

2 
2 

  

Eppendorf/Ep Motion 

5075t (192 wells) 
1 

Thermofisher 

QuantStudio 5DX 

(96 x 1) 

1 

   
Zybio 1 ABI 7500 (old) 1 

31 
பகா. ா. . (PCR 

இயந்திரங்கள்: 2)  
- 

 

ABI QuantStudio 5 

(96 x 1) 
2 

 

 ாதுகாப்பு அமைச்சு 

பைாத்தம்  

பைாத்த தன்னியக்க 

எக்ஸ்ட்ரக்டர்கள் 
4 

பைாத்த RT PCR 

இயந்திரங்கள் 
6 

       

 

சுகாதார அமைச்சு 

பைாத்தம்   
41 

 
55 

 

உயர் கல்வி அமைச்சு 

பைாத்தம்   
3 

 
8 

 

 ாதுகாப்பு அமைச்சு 

பைாத்தம்   
4 

 
6 
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இறுதிக் 

கூட்டுத்பதாமக (சுஅ + 

உகஅ +  ாஅ) 
 

அரச துறயிலுள்ள 

 ிரத்பதடுக்கும் 

இயந்திரங்கள் 

48 

அரச துறயிலுள்ள 

 ிசீஆர் 

இயந்திரங்கள் 

68 

அட்டவமை 5. இலங்மகஅரச துமற மூலக்கூற்று பீசீஆர் ைற்றும் தன்னியக்க  ிாித்பதடுத்தல் 

இயந்திரங்கள் (2021) 

 

அரச துமற  ிசீஆர் ஆய்வுகூடங்கள் 

 இலங்மக நதசிய மவத்தியசாமல பகாழும்பு, தள மவத்தியசாமல முல்நலாியா, 

ைாவட்டப் ப ாது மவத்தியசாமல நீர்பகாழும்பு, ந ாதனா மவத்தியசாமல 

களுந ாவில ஆகிய மவத்தியசாமலகளுக்கு  நாட்டில் ஆய்வுகூடநசமவகமள 

வலுப் டுத்தும் ப ாருட்டு  ல உ கரைங்கள் வழங்கப் ட்டன.  

 ஆய்வுகூட இரசாயன மூலக்கூற்றுக் கலமவ  ைற்றும் இரசாயன 

 தார்த்தத்திற்கான நகாாிக்மககள் ஆய்வுகூட நசமவகளால் பதாடர்ந்தும் 

ப றப் ட்டன. இந்த நகாாிக்மககள் ைருத்துவ வழங்கல்  ிாிவுக்கு அனுப் ப் ட்டு, 

விநிநயாகச் சங்கிலிமய தமடயின்றி பதாடர முழு கவனம் பசலுத்தப் ட்டுள்ளது. 

 CIVOD-19  நநாயறிந்து, ைதிப் ிட்டு  கட்டுப் டுத்தும் நநாக்கில்  அரச 

ைருத்துவைமனகளின்  ாிநசாதமன திறமன 15,000 லிருந்து 25,000 ஆக 

உயர்த்துவதற்காக புதிய CIVOD-19 PCR  ாிநசாதமன ஆய்வுகூடகங்கள் 

பதல்பதனிய ஆதார மவத்தியசாமல, அம் ாந்நதாட்மட ைாவட்ட ப ாது 

மவத்தியசாமல ஆகிய ைருத்துவைமனகளில் நிறுவப் ட்டன. 

 

 
நாட்டிலுள்ள மூலக்கூற்று  ிைியாய்வு  ிசீஆர் ஆய்வுகூடங்களின் பைாத்த எண்ைிக்மக 

(2021 இல்) 
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தனியார்த் துமற பகாவிட்-19  ிசீஆர் ஆய்வுகூடங்கள் 
 

அமனத்து  ங்குதாரர்கமளயும் உள்ளடக்கிய ஒரு விாிவான ைதிப்பீட்டு 

பசயல்முமறயின் மூலம், CIVOD -19 க்கான  PyP   ாிநசாதமன  பசய்ய தனியார் துமற 

ஆய்வுக் கூடங்களுக்கான அங்கீகாரம் நைற்பகாள்ளப் ட்டது. 

2021டிசம் ர் வமர,  ின்வரும்  தினாறு (16) தனியார் துமற ஆய்வுக் கூடங்கள் CIVOD-

19 க்கான PCR   ாிநசாதமனகமளச் பசய்ய அனுைதிக்கப் ட்டுள்ளன: 

1. ைர ணு ஆய்வுகூடம், ஆசிாி பஹல்த் 

2. நடர்டன்ஸ் ஆய்வுகூடம் 

3. லங்கா பஹாஸ் ிட்டல்  ாிநசாதமனக்கூடம்  

4. நவநலாக ஆய்வுகூடங்கள்  

5. பைல்ஸ்டா ஆய்வுகூடங்கள் 

6. கிங்ஸ் பஹாஸ் ிட்டல் பகாழும்பு ஆய்வுகூடம் 

7. நஹைாஸ் பஹாஸ் ிட்டல்ஸ் ஆய்வுகூடம்  

8. ஃந ார்ட்  ாிநசாதமனக்கூடம் 

9. கிாீபடன்ஸ் பஜநனாைிக்ஸ் 

10. ஜீன்பலப்ஸ் பைடிக்கல் ( ிமரபவட்) லிைிடட் 

11. வயம்  டயக்நனாஸ்டிக் பைடிக்கல் பலந ாரட்டீஸ் 

12. சீபைட் பஹல்த்பகயார் நசர்விைஸ்( ிமரபவட்) லிைிடட் 

13. சிநனர்ஜி  நயா ( ிமரபவட்) லிைிடட் 

14. பஹாஸ் ிநனார்ம் ( ிமரபவட்) லிைிடட் 

15. பசன்டர் ஃந ா டயப ட்டிஸ் என்நடாகிாிபனாபலாஜி 

ர்டிநயாபைட்டப ாலிஸ்ம் ( ிமரபவட்) லிைிடட் 

16.  ன்னிப் ிட்டிய நைடிக்கல் நசர்விைஸ் 

இலங்மகயில் CIVOD – 19  ரவுல் காரைைாக, உள்நாட்டு CIVOD – 19  ாிநசாதமன 

வசதிகமள விாிவு டுத்த நவண்டியிருந்தது. இந்த சூழ்நிமலயில் சுற்றுலாத்துமறமய 

கட்டிபயழுப்புவதற்கும், பதாழிலாளர்கமள ைீளமழத்தலுக்கும் ைற்றும் 

பதாழிற்சாமலகள்,  ைிைமனகளின் வழக்கைான பசயல் ாட்மட ந ைவும் தனியார் 

துமறயின் ஈடு ாடு முக்கியைானதாகும். நைலும், தனியார் துமற  ாிநசாதமனத் திறன் 

விாிவாக்கத்துடன், அவர்களின்  ாிநசாதமனயின் தரத்மத  ராைாிப் தும் 

நிதர்சனைாகிவிட்டது 
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தனியார் துமற ஆய்வுகூடங்களில் COVID – 19  PCR  ாிநசாதமனயின் தரக் 

கட்டுப் ாடு  

EQA நிகழ்ச்சித்திட்டம் தனியார்ஆய்வுகூடங்களுக்காக ைருத்துவ ஆராய்ச்சி 

நிறுவனத்தில் தா ிக்கப் ட்டதுடன்,     அமனத்து அங்கீகாிக்கப் ட்ட 

 ஆய்வுகூடங்களும் பவளி தர உறுதி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் அங்கத்தவராக 

இமைந்துக்பகாள்ள நவண்டும் . 

 

1.5 உலக சுகாதார அமைப் ால் )OyW( ஒருங்கிமைக்கப் ட்டுள்ள இலங்மகயிலுள்ள 

அரசாங்க PCR  ாிநசாதமனக்கூடங்களுக்கான பவளிவாாி தர ைதிப்பீட்டுத் 

நிகழ்ச்சி (EQAP)? 

 

ஆய்வுகூடநசமவகளுக்கு OHI இன் நதசிய நிகழ்ச்சித்திட்ட அலுவலர் மவத்தியர் 

நளிகா குைவர்தனவின் ஒருங்கிமைப்புடன்  பவளிவாாி தர ைதிப்பீட்டுத் 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்மத ஸ்தா ிக்க முடிந்துள்ளது. 

பவளிவாாி தர ைதிப்பீட்டுத் நிகழ்ச்சி (EQAP) 1 

SARS-CoV-2 EQAP க்கான OHI இன் அமழப் ின் ந ாில், நான்கு ஆய்வுகூடங்கள் 

ஆரம் த்தில் EQA 1 க்காக நை 2020 இல் ஹாங்காங்  ல்கமலக்கழகத்தில்  திவு 

பசய்யப் ட்டன. ஹாங்காங்  சுகாதாரத் துமறயின் சுகாதாரப்  ாதுகாப்பு மையத்தின் 

அறிக்மகயின் அடிப் மடயில், நான்கு ஆய்வுகூடங்களும் 100% இைக்கத்துடன் 

 ஜூமல 2020 இல் சாியான முடிவுகமள அமடந்தன. 

 

பவளிவாாி தர ைதிப்பீட்டுத் நிகழ்ச்சி (EQAP) 2 

எனினும், OHI வானது நவம் ர் 2020 இன் உலகளாவிய EQAP இல், ஆஸ்திநரலிய 

ராயல் கல்லூாி நநாயியல் நிபுைர்களின், தர உத்தரவாத நிகழ்ச்சித்திட்டம் (RCPAQAP) 

இல் அமனத்து 25 PCR  ாிநசாதமன ஆய்வுகூடங்கமளயும் நசர்க்க ஏற் ாடு 

பசய்துள்ளது. 25 ஆய்வுகூடங்கள் EQA 2 இல் நசர்க்கப் ட்டு ஏப்ரல் 2021 இல் 

முடிவுகமளப் ப ற்றன. 

 

பவளிவாாி தர ைதிப்பீட்டுத் நிகழ்ச்சி (EQAP) 3 

OHI வானது  PAQP3 ற்காக, 25 PCR  ாிநசாதமன ஆய்வுகூடங்கமள ஆஸ்திநரலிய 

ராயல் கல்லூாி நநாயியல் நிபுைர்களின், தர உத்தரவாத நிகழ்ச்சித்திட்டம் (RCPAQAP) 

துடன் நசர்க்க ஏற் ாடு பசய்துள்ளது. DDG/LS அலுவலகம் 2021 ஜூன் 7 ஆம் திகதி 25 

ப யர்ப் ட்டியல்கமளப் ப ற்று தற்ந ாது ஆய்வுகூடங்களுக்கு   ின்வருைாறு 

விநிநயாகித்து வருகின்றது (அட்டவமை 1)  
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அட்டவமை 6. பவளிவாாி தர ைதிப்பீட்டுத் நிகழ்ச்சித்திட்டம் (EQAP) ல் 

அங்கத்தவராக இமைத்துக்பகாள்ளப் ட்ட PCR  ாிநசாதமனக் கூடங்கள். 

 பகாவிட்-19  ிசீஆர் ஆய்வுகூடங்கள் EQA 1 

முடிவுகள் 

EQA 2 

முடிவுகள் 

EQA 3  

முடிவுகள் 

2020 ஜூமல 

28 ஆந் திகதி 

08 ஏப்ரல் 

2021 

2021 

ஜூமல 12 

ஆந் திகதி 

 சுகாதார அமைச்சு 

 ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (MRO)    

1 (01) மவரஸ் ஆய்வுகூடம் (Dr. Jude) ✓ ✓ - 

2 (02) மூலக்கூற்று ஆய்வுகூடம்  (டாக்டர் 

நதீகா) 

- ✓ ✓ 

3 (03) விசர் நாய்க்கடி ஆய்வுகூடம் (டாக்டர் 

துல்ைின்) 

- ✓ ✓ 

4 தள மவத்தியசாமல முல்நலாியா - ✓ ✓ 

5  ண்டாரநாயக சர்வநதச விைான நிமலயம் - ✓ ✓ 

6 ந ாதனா மவத்திசயாமல அனுராதபுரம் ✓ ✓ - 

7 ஐடிஎச் மவத்தியசாமல - ✓ ✓ 

8 ந ாதனா மவத்திசயாமல கராப் ிட்டி ✓ ✓ - 

9 நதசிய மவத்தியசாமல கண்டி ✓ ✓ - 

10 ந ாதனா மவத்திசயாமல யாழ்ப் ாைம் - ✓ ✓ 

11 ந ாதனா மவத்திசயாமல ைட்டக்களப்பு - ✓ ✓ 

12 ப ாது மவத்தியசாமல ஸ்ரீ பஜயவர்தனபுரம் - ✓ ✓ 

13 அந க்ஷா மவத்தியசாமல - ✓ ✓ 

14 வட பகாழும்பு ந ாதனா மவத்தியசாமல - ✓ ✓ 

15 ந ாதனா மவத்திசயாமல இரத்தினபுாி - ✓ ✓ 

16 ைாகாை ப ாது மவத்தியசாமல  துமள - ✓ ✓ 

17 ைாவட்ட ப ாது மவத்தியசாமல 

நுவபரலியா 

- ✓ ✓ 

18 ந ாதனா மவத்திசயாமல குருநாகல் - - ✓ 

19 இலங்மக நதசிய மவத்தியசாமல - - ✓ 

20 பகாழும்பு பதற்கு ந ாதனா மவத்தியசாமல 

களுந ாவில 

- ✓ - 

21 NOHS களுத்துமற - - ✓ 

22 ந ாதனா மவத்தியசாமல நககாமல - - ✓ 

23 தள மவத்தியசாமல பதல்பதனியா - - ✓ 

  ாதுகாப்பு அமைச்சு 

24 இராணுவ ைருத்துவைமன - ✓ ✓ 

25 பகாத்தலாவல  ாதுகாப்பு  ல்கமலக்கழகம் 

(KDU) 

- ✓ ✓ 

 உயர் கல்வி அமைச்சு 

26 ஸ்ரீ பஜயவர்த்தனபுர ைருத்துவ விஞ்ஞான  

பீடம் 

- ✓ ✓ 
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1.6   COVID- 19   RCP பரிநசாதகனக்கான விநிநயாகச ்சங்கிலி 

நிரவ்ாகத்கத தநறிப்படுத்துதல் 

சுகாதார அமைச்சானது CIVOD-19   PCR பரிநொதகனை்ைான  வெதிைகள 

நமலும் வலுவூட்டுகின்ற மற்றும் விநிநயாைெ ் ெங்கிலி நிரவ்ாைத்கத 

சீராை்குகின்ற பணிகயெ்  பசய்கின்றது சுகாதார அமைச்சின் பசயலாளாின் 

அறிவுறுத்தல்களுக்நகற்  teehso lgooG  யன் ாட்டு பைன்ப ாருள் பதாடர்ந்தும் 

கண்காாைிக்கப் ட்டு வருகின்றது. 

1.7 COVID -19 நநாய் நிர்ையத்தில் ஈடு ட்டுள்ள ஆய்வுகூடங்களின் ைனித வளத்மத 

வலுப் டுத்துதல் 

CIVOD19  பதாற்றுநநாமய கண்டறிந்து கட்டுப் டுத்தும் பசயற் ாட்மட வலுப் டுத்தும் 

நநாக்கில்  இலங்மகயில் உள்ள  ல்நவறு  ல்கமலக்கழகங்களில் துமை ைருத்துவ 

விஞ்ஞான  ாடவிதானத்தின் 4 வருட  ட்டப் டிப்ம  முடித்த 150 ைருத்துவ ஆய்வுகூட 

விஞ்ஞானிகளுக்கு சுகாதார அமைச்சின் கீழ் 6 ைாதங்கள் நசமவ திமசமுகப் டுத்தல் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் வழங்கப் ட்டது. இந்த எண்ைிக்மகயுடன் விமரவில் நைலும் 63 

அதிகாாிகள் நசர்க்கப் டுவர் 

ஆதார மவத்தியசாமலகளின் தரத்திற்கு நைல் உள்ள நிறுவனங்களின் ைருத்துவ 

அதிகாாிகளுக்கு விமரவான ஆன்டிபஜன் நசாதமன )Pahgg Qptggop t est) குறித்து 

 யிற்சியளிக்கப் ட்டது. 

1.8   நடைாடும் ஆய்வுகூடச் நசமவகள் 

நடைாடும் ஆய்வுகூடம் ைற்றும் அதன் ஊழியர்கள் PCR ற்கான ைாதிாி நசகாிப்ம  

நைற்பகாண்டதுடன்  CIVOD – 19  பதாற்றுநநாமயக் கட்டுப் டுத்த  ங்களித்த சுைார் 

32,000 விமரவான ஆன்டிபஜன் ைதிப்பீடுகமளயும் நடத்தியுள்ளனர். 

1.9  பகாவிட்-19  PyP ைதிப்பீட்டிற்கான  ிசீஆர் இரசாயன மூலக்கூற்றுக் கலமவ  

ைற்றும் நுகர்ப ாருட்களுக்கான விவரக்குறிப்புகள். 

ஆய்வுகூடங்களிலிருந்து ப றப் ட்ட தகவல்களின் டி,  ிசீஆர் இயந்திரங்களின் 

 ல்நவறு வர்த்தகப் ப யர்கள் ைற்றும்  ைாதிாிகள்  யன் டுத்தப் டுகின்றன. எனநவ, 

PCR இயந்திரங்களுக்கு ப ாருந்திவரக்கூடிய விவரக்குறிப்புகளுடனான  ாிநசாதமனக் 

27 ைருத்துவ பீடம் பகாழும்பு - ✓ ✓ 

28 ைருத்துவ பீடம் கராப் ிட்டிய - ✓ - 

29 ைருத்துவ பீடம் யாழ்ப் ாைம் - ✓ ✓ 

30 ைருத்துவ பீடம் ந ராதமன - ✓ - 

31 ந ராதமன கால்நமட விஞ்ஞான பீடம் - - ✓ 

32 ைருத்துவ பீடம் களனி - - ✓ 
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கருவிகமள பகாள்வனவு பசய்வது அவசியைாகும்  இது  ாிநசாதமனயின் தரத்மத 

உறுதி பசய்யும். 

" yWVOC-19  PyP ைதிப்பீட்டிற்கான PCR இரசாயன மூலக்கூற்றுக் கலமவ  ைற்றும் 

நுகர்ப ாருட்களுக்கான விவரக்குறிப்புகள்” மவரஸ் ஆய்வாளர்களின் ஒருைித்த 

கருத்துடன் குழுவால் தயாாிக்கப் ட்டு  ைருத்துவப் ப ாருட்கள் விநிநயாகப்  ிாிவுடன் 

 கிரப் ட்டது. 

 

1.10   PCR பசயற் ாட்டு தரவுத்தளத்தின் உருவாக்கம் ைற்றும்  ராைாிப்பு.  

நாட்டில் CIVOD-19 நநாய்த் பதாற்று பதாடங்கியதிலிருந்து, பதாற்றுநநாய் காலத்தில்  

PCR  ைற்றும் விமரவான antigen  ாிநசாதமனகமள கண்காைிக்கபவன ஆய்வுகூட 

நசமவகள்  ிாிவு PCR பசயற் ாட்டு தரவுத்தளத்மத உருவாக்கி  ராைாித்துவந்தது. 

நைற்கண்ட தரவுத்தளத்தில் விநிநயாகச் சங்கிலி முகாமை, ஆய்வுகூட உ கரைங்கள், 

ைனித வள முகாமை ைற்றும் ஏமனய வள  கிர்வு ந ான்ற விடயன்கள் குறித்து 

 ல்நவறு அம்சங்கமள ஒருங்கிமைத்து  முடிபவடுப் தற்கு வசதியாக  இது 

 யன் டுத்தப் டுகிறது. 
 

1.11  பசயல் ாட்டு  கட்டமைப்ம   அமடயாளப் டுத்தும் குறிகாட்டிகள். 

ஆய்வுகூட நசமவகள்  ிாிவு 2021 நடுப் குதியில்  ின்வரும் பசயற்றிறன் 

குறிகாட்டிகள் ஒவ்பவான்றிலும் 80% க்கும் அதிகைான அமடவுகமளப்ப ற்றுள்ளது. 

1.  CIVOD-19 PCR  ாிநசாதமனத் திறன்  

2.   கிமடக்கப்ப ற்று 24 ைைி நநரத்திற்குள் பகாடுக்கப் ட்ட PCR  ாிநசாதமன 

முடிவுகளின் சதவீதம் (ஒவ்பவாரு ஆய்வகத்தால்) 

3.  பவளிவாாி தர ைதிப்பீட்டு அட்டவமை )PAQ ( மயப்  ின் ற்றும் 

ஆய்வுகூடங்களின் சதவீதம். 

 

1.12 நநனாபூர் ஜீன் சீகுபவன்சிங்  ிளட்ஃந ாமைப்  யன் டுத்தி ஜீன் சீகுபவன்சிங் 

ஆய்வுகூடங்கமள நிறுவதல்  

தற்ந ாமதய பகாவிட் 19 பதாற்றுநநாய்க் காலத்தில் ஜீன் சீகுபவன்சிங்க வசதிகமள 

நிறுவுவதற்குப் ப ாருத்தைான பதாழில்நுட்  ைிகவும் முக்கியைானதாகும். OHI 

ஆதரவுடன் நாநனாபூர் ஜீன் சீகுவன்சிங் தளத்மதப்  யன் டுத்தி கண்டி ந ாதனா 

மவத்தியசாமலயில் உள்ள MRO ைற்றும் PCR ஆய்வுகூடத்தில் உள்ள மூலக்கூறு ைற்றும் 

நச்சுயிாியல்ஆய்வகங்களில் ஜீன் சீகுபவன்சிங் வசதிகமள நிறுவ முடிவு 

பசய்யப் ட்டது.  

 

CIVOD-19 இன் கண்காைிப்பு நடவடிக்மககமள வலுப் டுத்த  பகாழும் ில் உள்ள 

ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவன நச்சுயிாியல் ைற்றும் மூலக்கூறு ஆயவகை கண்டி நதசிய 
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ைருத்துவைமனயின் நச்சுயிாியல் ஆய்வகங்களில் ஜீன் சீகுவன்சிங் வசதிகமள நிறுவ 

உலக சுகாதார அமைப்பு (OHI) அவுஸ்திநரலிய அரசாங்கத்தின் நிதியுதவியுடன் 

சுகாதார அமைச்சுக்கு மூன்று (3) ஜீநனாைிக் சீக்பவன்சிங் இயந்திரங்கமள 

நன்பகாமடயாக வழங்கியது. 

 

இந்நிகழ்வில் சுகாதார அமைச்சருடன் சுகாதார பசயலாளர், சுகாதார நசமவகள் 

 ைிப் ாளர் நாயகம், ஏமனய உயர் அதிகாாிகள்  ங்நகற்றனர். உலக சுகாதார 

ஸ்தா னத்தின்  ிரதிநிதி டாக்டர் அலாக சிங், UNIPS அதிகாாிகள் இந்நிகழ்வில் 

 ங்நகற்றனர். 
 

   
உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தின்  ிரதிநிதி டாக்டர் அலாக சிங் இந்த அன் ளிப்ம  சுகாதார அமைச்சாிடம் 

உத்திநயாகபூர்வைாகக் மகயளித்தார். 

 

நநனாந ார் ஜீன் சீக்பவன்சிங் தளத்மதப்  யன் டுத்தி ஜீன் சீக்பவன்ஸிங்கிற்கான 

 யிற்சி  (SEEG)  -பஜர்ைன் பதாற்றுநநாய் தயார்நிமல குழுவினால் பசய்யப் ட்ட  IDEA 

பசயலைர்வுக்கு WHO ஆதரளித்தது. 

2022 நவம் ர் 22ஆம் திகதி முதல் 25ஆம் திகதி வமர பகாழும்பு  ல்கமலக்கழகத்தின் 

விஞ்ஞான பீடத்துடன் இமைந்து நநனாந ார் ஜீன் சீக்பவன்சிங் தளத்மதப் 

 யன் டுத்தி ஜீன் சீக்பவன்சிங்  யிற்சி நடத்தப் ட்டது.  பஜர்ைனியின் ப ர்லினில் 

உள்ள பரா ர்ட் நகாச் இன்ஸ்டிடியூட்டில் (RKO) உயர் நநாய்க்கிருைி மவரஸ்கள் 

 ிாிவின் தமலவர் ந ராசிாியர் ஆண்ட்ாியாஸ் நிட்நச ைற்றும் குழுவினர் 

வளவாளர்களாக கலந்துபகாண்டனர். 

இந்த முக்கியைான  யிற்சித் திட்டத்திற்கான ஆய்வகங்களின்  ங்நகற்பு (PCR 

பரஃப்பரஷர்  ாடபநறி 16  ங்நகற் ாளர்கள் ைற்றும் சீக்பவன்சிங்  ாடபநறி 8 

 ங்நகற் ாளர்கள்), ஆநலாசகர்கள், ைருத்துவ அதிகாாிகள் ைற்றும் MLS கமள 

உள்ளடக்கியது. 
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அட்டவமை 7.   யிற்சி நிகழ்ச்சிகளில்  ங்நகற்றவர்களின் எண்ைிக்மக 

ஆய்வுகூடம் 
 ங்கு ற்றுநர்களின் 

எண்ைிக்மக 

நதசிய மவத்தியசாமல கண்டி - மூலக்கூற்று ஆய்வுகூடம் 4 

ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - மூலக்கூற்று ஆய்வுகூடம் 4 

ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - மவரபலாஜி ஆய்வுகூடம் 4 

பகாழும்பு வடக்கு ந ாதனா மவத்தியசாமல 2 

அந க்ஷா மவத்தியசாமல 2 

ந ாதனா மவத்திசயாமல கராப் ிட்டி 
இமையவழி ( ிந்திய திகதி 

ஒன்றில்) 

அட்டவமை 7.   யிற்சி நிகழ்ச்சிகளில்  ங்நகற்றவர்களின் எண்ைிக்மக 

 

2. இலஙமகயில் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புச் சக்திமய ஒழித்தல். 

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புச் சக்தி (AMR) என் து ைனிதகுலம் எதிர்பகாள்ளும் குறிப் ிடத்தக்க 

உலகளாவிய ப ாது சுகாதார அச்சுறுத்தல்களில் ஒன்றாகும். உலகளவில் ஒவ்பவாரு 

ஆண்டும் சுைார் 700,000 இறப்புகள், ைருந்து எதிர்ப்பு நநாய்களால் நிகழ்கின்றன, இந்த 

ந ாக்மகத் தைிக்க உடனடி நடவடிக்மக எடுக்கப் டாவிட்டால், எதிர்காலத்தில் 

ைில்லியன் கைக்கான இறப்புகள் ைற்றும் நீண்டகால நநாய்கள் தவிர்க்க முடியாதமவ.  

 

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புச்சக்திமய எதிர்த்துப் ந ாராட 2021 இல்  ின்வரும் 

நடவடிக்மககள் நைற்பகாள்ளப் ட்டன 

 பசயற்திட்டச் பசயற் ாடு வி ரம் ப ௌதிக 

முன்நனற்றம் 

 

1.0 இலங்மகயில் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புச் சக்திமய 

ஒழித்தலுத்தான் நதசிய உ ாயமுமறத் 

திட்டம் 

  

1.1 நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புச்சக்தி எதிர்ப்பு 

கண்காைிப்பு முமறமைக்கான OHINES ஐப் 

 யன் டுத்தி தரவு திரட்டுதல் ைற்றும் தரவு 

 குப் ாய்வு ஆகியவற்றின் திறமன 

வளர்ப் தற்கான  யிற்சித் திட்டம் 

20 ைருத்துவைமனகமளச் 

நசர்ந்த 60 சுகாதாரப் 

 ைியாளர்களுக்கு OHINES 

பைன்ப ாருளில் 

நடத்தப் ட்ட  யிற்சித் 

திட்டம், இது நுண்ணுயிர் 

எதிர்ப்ம க் கண்காைிக்கும் 

திட்டத்திற்கான தரவு 

நசகாிப்பு, திரட்டுதல் ைற்றும் 

 குப் ாய்வு 

ஆகியவற்றுக்குப்  யன் டும் 

கருவியாகும். 

 

பூர்த்தி 

பசய்யப் ட்ட 

பசயலைர்வுக

ளின் 

எண்ைிக்மக: 

2/2 – 100% 
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2021 இறுதி வமரயில் 

நைலும் 7 

மவத்தியசாமலகளுக்கு 

இமையவழிப்  யிற்சி 

நிகழ்ச்சிகள் 

நடாத்தப் ட்டன. 

1.2 பதாற்றுநநாய் தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப் ாடு 

குறித்த நதசிய பகாள்மகயின் வமரவு 

பதாடர் ில் இறுதித் தீர்ைாைம் 

எடுப் தற்கான 

 யிற்சிப் ட்டமறகள்,மவத்தியசாமல 

பதாற்றுநநாய் தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப் ாடு 

குறித்த மகநயட்மடப் புதிய 

தகவலிட்டுபுதுப் ித்தல்,  பதாற்று தடுப்பு 

ைற்றும் கட்டுப் ாடு பதாடர் ான நதசிய 

வழிகாட்டுதல்கள் 

OPC பதாடர் ான நதசியக் 

பகாள்மக, பதாடர்புமடய 

 ங்குதாரர்களின் 

 ங்நகற்புடன் நிகழ்நிமல 

கலந்துமரயாடல் ைன்றம் 

மூலம் வமரவு 

பசய்யப் ட்டது. 

பூர்த்தி 

பசய்யப் ட்ட 

பசயலைர்வுக

ளின் 

எண்ைிக்மக: 

8/8 -100% 

1.3 கண்கானிப்புத்தள ஊழியர்களுடன் AMR 

கண்காைிப்பு முமறமை தரவு  குப் ாய்வு 

ைற்றும் விளக்கக் குழு மூலம் ைாதாந்த நிகழ் 

நிமல (online)சந்திப்புகள்   

25 கண்கானிப்புத்தள 

ஆய்வக ஊழியர்களிமடநய 

AMR கண்காைிப்பு 

திட்டத்திற்காக OHINES ஐப் 

 யன் டுத்துவதற்கான 

திறன் விருத்தி 

நடத்தப் ட்டது. 

பூர்த்தி 

பசய்யப் ட்ட 

கூட்டங்களின் 

எண்ைிக்மக: 

6/6 – 100% 

1.4 நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு விழிப்புைர்வு 

வாரத்திற்கான (OAAO) OEC உள்ளடக்கத்மத 

இறுதி பசய்ய OPC இல்  ைிபுாியும் 

குழுவிற்கான பசயலைர்வுகமள நடத்துதல் 

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு 

விழிப்புைர்வு வாரத்திற்கான 

OEC விடயங்கமள இறுதி 

பசய்ய  ல துமறகளின் 

 ங்நகற்புடன் 3 

பசயலைர்வுகள் 

நடத்தப் ட்டன. நுண்ணுயிர் 

எதிர்ப் ிகளின் காரை 

விளக்கம், பதாற்று தடுப்பு 

ைற்றும் கட்டுப் ாடு, குடல் 

நுண்ணுயிர் ைற்றும் 

நுண்ணுயிர் எதிர்ப் ின் 

காரை விளக்கம்  ற்றி 

மூன்று பைாழிகளில் 

 தினாறு (16) முக்கிய 

பசய்திகள் 

உருவாக்கப் ட்டன. 

 

பூர்த்தி 

பசய்யப் ட்ட 

பசயலைர்வுக

ளின் 

எண்ைிக்மக: 

3/3 – 100% 

1.5 OAAO க்கான பசயல் ாடுகளின் வாிமச - 

2021 நவம் ர் 18 - 24 ஆந் திகதி 

 ல துமறகளின் 

 ங்நகற்புடன் ஒரு ஊடக 

சந்திப்பு, நைற்கூறிய முக்கிய 
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பசய்திகமளப்  யன் டுத்தி 

நாடு முழுவதும் சமூக ஊடக 

 ிரச்சாரம்.ப ாது ைற்றும் 

தனியார் துமறகளின் 

(ைருத்துவைமன சுகாதாரப் 

 ைியாளர்கள், ப ாது 

ைருத்துவர்கள், MIH 

ஊழியர்கள், ைருந்தாளர்கள் 

ைற்றும் தனியார் ைருந்தக 

உாிமையாளர்கள்)  ல்நவறு 

 ங்குதாரர் குழுக்களுக்கான 

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்ம ப் 

 ற்றிய 

கலந்துமரயாடல்களுக்காக  

பவ ினார் பதாடர்கள் 

நடத்தப் ட்டன 

1.6 2020 AMR தரவுகள் GLASS தளத்திற்குச் 

சைர்ப் ிக்கப் ட்டன 

10 கண்காைிப்பு தள 

ைருத்துவைமனகள், தரவு 

சைர்ப் ிக்கப் ட்டதுடன், 

1542  திவுகள் கிமடத்தன. 

(பநறிமுமறயின் 

அடிப் மடயில் ைாதிாி 

நதர்வு) இரத்தம், ைலம் 

ைற்றும் சிறுநீர் ைாதிாிகள் 

நசகாிக்கப் ட்டன. 

 

அட்டவமை 8. நுண்ணுயிர் தடுப் ாற்றமல எதிர்த்துப் ந ாராடுவதற்கான நடவடிக்மககள் 

 

 OHINES’ பைன்ப ாருள் என் து நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புச் பசயற் ாட்மட 

கண்காைித்து ைதிப்பீடு பசய்யும் திட்டத்திற்காக நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புச் 

பசயற் ாட்டு தரவுகமள நசகாித்து, ஒன்றுதிரட்டி  குப் ாய்வு பசய்வதற்காக 

 யன் டுத்தப் டும் பைன்ப ாருளாகும்.  

2021 ஆம் ஆண்டில் 20 ைருத்துவைமனகளின் 60 சுகாதாரப்  ைியாளர்களுக்கு  

நநரடியாகவும் நிகழ்நிமல  ங்நகற்புடன் OHINES பைன்ப ாருள்  பதாடர் ான 

 யிற்சித் திட்டங்கள் நடத்தப் ட்டன. 
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நதசிய AMR கண்காைிப்பு முமறயின் தற்ந ாமதய நிமல: 

 

 
  

 

ைாதிாி வமக நநாய்க் கிருைிகள் நநாயார்களின் 

எண்ைிக்மக 

இரத்தம் Acinetobacter spp. 317 

 E.coli 432 

 K. pneumoniae 323 

 Salmonella spp. 42 

 S. aureus 235 

 S.pneumoniae 28 

சிறுநீர் E.coli 3538 

 K. pneumoniae 724 

ைலம் Salmonella spp. 35 

 Shigella spp. 25 

 ிறப்புறுப்பு N.gonorrhoeae - 

அட்டவமை 9. நநர்ைமற ைாதிாிகமளக் பகாண்ட நநாயார்களின் எண்ைிக்மக 
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3. ஆய்வுகூடத் துமறயின் நிதி முகாமை 

முக்கிய பசயலாற்றுமகக் குறிகாட்டிகள் ைற்றும் இலக்குகளுடன் முன்நனற்றத்மத 

ஒப் ிடுதல் 

குறிகாட்டி 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

நதமவயான 

ஆய்வுகூட 

உ கரைங்கமள 

வழங்குதல் 

(ைில்லியன்களில்)  

வழங்கப் ட்ட 

ஒதுக்கீடுகள்                                                          

3
5

0
 

3
5

0
 

9
0

0
 

9
0

0
 

7
4

0
 

2
3

0
 

5
5

7
 

விடுவிக்கப் ட்ட 

ஒதுக்கீடுகள் 3
5

1
 

6
9

0
 

9
1

9
 

9
0

4
 

7
3

9
 

2
3

0
 

5
4

8
 

நடைாடும் ஆய்வுகூடப் 

 ாிநசாதமனகளின் 

எண்ைிக்மக  

  

1
4

5
 

1
2

9
 

1
2

6
 

4
0

4
 

1
7

0
 

நடைாடும் ஆய்வுகூட 

நநாய் நிர்ைய  

 ாிநசாதமனகள் 3
9

,4
3

6
 

4
7

,7
7

3
 

4
2

,6
7

4
 

4
2

,9
3

5
 

4
6

,5
7

4
 

5
5

,3
2

0
 

3
6

1
8

6
 

நுண்ணுயிர் 

எதிர் ாற்றமல 

எதிர்ப் து பதாடர் ில் 

 யிற்சியளிக்கப் ட்ட 

ஊழியர்களின் 

எண்ைிக்மக 

   

6
9

6
5

 

1
3

1
8

 

 

3
2

5
 

அட்டவமை 10. முக்கிய பசயலாற்றுமகக் குறிகாட்டிகள் ைற்றும் முன்நனற்றம் 2021 
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அட்டவமை 11. 2021 இல் நிதியியல் முன்நனற்றம் 

அட்டவமை 12. 2021 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டுகளில் ைாகாை நிறுவனங்களுக்கு 

உ கரைங்கள்  கிர்ந்தளித்தல் 

  

 

 

 

 

 

பசயற்றிட்டம் 

/பசயல் ாடு/ப ாருள் விளக்கம் 

 

 

 

விடய 

குறியீடு 

நிதி 

மூலம் 

2021.12.31 

வமர 

ஒதுக்கப் ட்

ட வரவு 

பசலவுத்தி

ட்ட 

ஏற் ாடுகள் 

ரூ ா.ைில் 

2021.12.31 

இல் 

உள்ளவாறா

ன திட்டிய 

பசலவினம் 

ரூ ா.ைில் 

2021.1

2.31 

இல் 

உள்ள

வாறான 

ப ளதீக 

முன்நன

ற்றம் 

1.1 நிரல் அமைச்சு 

நிறுவனங்களுக்கு புதிய 

ஆய்வுகூட  உ கரைங்கள் 

பகாள்வனவு பசய்வதற்கு 2021 

இல் ஒதுக்கீடு வழங்கல் 1
1

1
-2

-1
3

-0
1

3
-

2
1

0
3

-1
1

 
இலங்

மக 

அரசாங்

கம் 

470 ைில் 471 ைில் 95% 

1.2 ைாகாை 

ைருத்துவைமனகளில் உள்ள 

ஆய்வுகூடங்களுக்கு ஆய்வுகூட  

உ கரைங்கள் பகாள்வனவு 

பசய்வதற்கு 2021 இல் ஒதுக்கீடு 

வழங்கல். 1
1

1
-2

-1
3

-0
1

3
-

2
1

0
3

-1
1

 

இலங்

மக 

அரசாங்

கம் 

OB/PSS

P 

74 ைில் 62.2 ைில் 84% 

1.3 ப ாறுப் ான அமைச்சக 

நிறுவனங்களின்  ஆய்வுகூட  

உ கரைங்  ழுது ார்த்தல், 

நசமவ ைற்றும்  ராைாிப்பு கமள  

பசய்வதற்கு 2021 இல் ஒதுக்கீடு 

வழங்கல். 1
1

1
-2

-1
3

-0
1

3
-

2
1

0
3

-1
1

 

இலங்

மக 

அரசாங்

கம் 

10 ைில் 10 ைில் 100% 

1.4 ஆய்வுகூட நசமவகள் 

அலுவலகத்திற்கான அலுவலக 

உ கரைக் பகாள்வனவு 

1
1

1
-2

-1
3

-

0
1

3
-2

1
0

3
-1

1
 OB/PSS

P 
3 ைில் 4.5 ைில் 100% 

பைாத்தம்    557 ைில் 547.7 ைில்  
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4. ஆய்வுத் தகவல் முகாமை முமறமை 
 

இலங்மகயின் சுகாதார அமைச்சு தனது நசமவகமள விமனத்திறன்ைிக்கதாகவும் 

 யனுறுதி வாய்ந்ததாகவும் வழங்கும் நநாக்கில் அமனத்து சுகாதார  ராைாிப்பு 

நிறுவனங்களிலும் டிஜிட்டல் தீர்வுகமள அறிமுகப் டுத்தம் பசயற் ாடுகமள தற்ந ாது 

நைற்பகாண்டு வருகின்றது. இந்த முயற்சியில் ஆய்வுகூடத் தகவல் முகாமை 

முமறமைமய (LOMS) அறிமுகப் டுத்துவதற்காக ஆய்வுகூடங்கள் முன்னுாிமை 

அடிப் மடயில் அமடயாளம் காைப் ட்டுள்ளன.  

LOMS என் து ைாதிாிகள், உ கரைங்கள், நுகர்வுப் ப ாருட்கள் ைற்றும்  யனர் 

என் வற்மற முகாமை பசய்வதற்காகப்  யன் டுத்தப் டும் ஒரு பைன்ப ாருள் 

பதாகுதியாகும். கருவி ைற்றும்  யன் ாட்டு ஒருங்கிமைப்பு, இலத்திரனியல், தரவு 

 ாிைாற்றம், தரநிமல இைக்கம், ஆவை முகாமைத்துவம்,  ைியாளர்கள் ைற்றும் 

 ைிச்சுமை முகாமைத்துவம் ைற்றும் தர உத்தரவாதம் ைற்றும் கட்டுப் ாடு ந ான்ற 

பசயற் ாடுகளும் இதில் அடங்கும். 

சில ஆய்வுகூடங்கள் LOMS தீர்வுகமள முன்நனாடித் திட்டங்களாக 

நமடமுமறப் டுத்தத் பதாடங்கியுள்ளன, ப ரும் ாலான சந்தர்ப் ங்களில் அமவ 

பவற்றிகரைாக இருப் தாகக் கண்டறியப் ட்டது. எவ்வாறாயினும், இந்த 

நமடமுமறப் டுத்தல்கள் சாியாக ஒருங்கிமைக்கப் டவில்மல ைற்றும் ஏமனய 

அமைப்புகளுடன் இயங்கக்கூடிய தன்மை, உ கரை ஒருங்கிமைப்பு ைற்றும் 

அளவிடுதல் ஆகியவற்றுடன் பதாடர்புமடய  ல சிக்கல்கள் உள்ளன என் து 

குறிப் ிடத்தக்கது. சுகாதார தகவல்  ிாிவு ைற்றும் ஆய்வுகூட விஞ்ஞான நிபுைர்களின் 

ைன்றத்தின் ஆதரவுடன், DDG/LS அலுவலகம் நதசிய LOMS அமைப் ிற்கான  யனர் 

நதமவ விவரக்குறிப்பு ைற்றும் கைினி நதமவ விவரக்குறிப்ம  உருவாக்கத் 

பதாடங்கியுள்ளது.  

 

5. ஆய்வுகூடத் துமறயின் உயிாியல்  ாதுகாப்பு ைற்றும் உயிாியல்காப்பு 

உயிாியல் காப்பு என் து நநாய்க்கிருைிகள் ைற்றும் நச்சுகள் தற்பசயலாக 

பவளிப் டுவமதத் தடுக்க பசயற் டுத்தப் டும் கட்டுப் ாட்டுக் பகாள்மககள், 

பதாழில்நுட் ங்கள் ைற்றும் நமடமுமறகமள விவாிக்கிறது. 

உயிாியல்  ாதுகாப்பு, ஆய்வகங்களுக்குள் ப றுைதிைிக்க உயிாியல் ப ாருட்கள் (VBM) 

 ாதுகாப்பு, கட்டுப் ாடு ைற்றும் ப ாறுப்புைர்மவ விவாிக்கிறது, அவற்றின் 

அங்கீகாிக்கப் டாத அணுகல், இழப்பு, திருட்டு, தவறான  யன் ாடு, திமசதிருப் ல் 

அல்லது சர்வநதச பவளியீடு ஆகியவற்மறத் தடுக்கும்.  

 

இந்த விடயப்  ரப் ில் அமடயாளம் காைப் ட்ட முன்னுாிமைச் பசயற் ாடுகளில் 

 ின்வருவன உள்ளடங்கும்,  
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1. ஒரு விாிவான,  ல் துமற உயிாியல்  ாதுகாப்பு ைற்றும் உயிர்  ாதுகாப்பு உத்தி 

ைற்றும் அதனுடன் இமைந்த சட்டத்மத உருவாக்குதல். 

2. இந்த உ ாயமுமறயின் அடிப் மடயில் அரச ைற்றும் தனியார் துமறகளுக்காக 

 ின்வருவன அடங்கலாக நதசிய ைட்டத்தில் அமுலாக்த்திற்கான பசயல் ாட்டுத் 

திட்டபைான்மற உருவாக்குதல் 

 

பதாழில்முமற விழிப்புைர்வு  யிற்சிமய உள்ளடக்கிய உயிாியல் காப்பு ைற்றும் 

உயிாியல்  ாதுகாப்பு  யிற்சி திட்டம். 

அ ாயகரைான நநாய்க்கிருைிகள் ைற்றும் நச்சுப் ப ாருட்கமளப் 

இற்றமப் டுத்துவதற்கான நடவடிக்மககள். 

 

3. உயிாியல்  ாதுகாப்பு ைற்றும் உயிாியல்  ாதுகாப்பு நதமவகமள உள்ளடக்கிய 

ஆய்வக உாிை அங்கீகார பசயன்முமறமய இற்மறப் டுத்தல். 

4. உயிாியல்  ாதுகாப்பு ைற்றும் உயிாியல்  ாதுகாப்பு திட்டங்களுக்கு எவ்வாறு 

நீடித்த நிதியுதவிமய உறுதி பசய்ய முடியும் என் மதக் கண்டறிதல். 

 

சுகாதார அமைச்சில் உயிாியல்  ாதுகாப்பு ைற்றும் உயிாியல்  ாதுகாப்பு குறித்த நதசிய 

ஆநலாசமனக் குழுபவான்று இருந்தது. இருப் ினும் இது தற்ந ாது DDG-

ஆய்வுகூடநசமவகளின் கீழ் ைீண்டும் பசயற் டுத்தும் பசயன்முமறயில் உள்ளது.  

 

4.6.1 ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம்   

 

அறிமுகம்  
 

ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (MRO) என் து நநாயாளி  ராைாிப்புக்கான விநசட 

ைற்றும் குறிப்பு கண்டறியும் வசதிகமள வழங்கும் நாட்டின் முதன்மையான 

நிறுவனைாகும். உடல்நலம் பதாடர் ான உயிாியல் ைருத்துவ ஆராய்ச்சிகமள 

நைற்பகாள்வதிலும், இளங்கமல ைற்றும் முதுகமல ைருத்துவ ைாைவர்கள் ைற்றும் 

துமை ைருத்துவப்  ிாிவு ஊழியர்களுக்கு  ல்நவறு துமறகளில் கற் ித்தல் ைற்றும் 

 யிற்சி அளிப் திலும் முன்னைியில் உள்ளது. ைருத்துவ ஆய்வுகூட 

பதாழில்நுட் வியலாளர்களின் கல்லுாி ைற்றும் MRO இல் அமைந்துள்ள பூச்சியியல் 

வல்லுநர்களின் கல்லுாி ஆகியமவ நாட்டில் ைருத்துவ நசமவகமள 

நைம் டுத்துவதற்கு ைதிப்புைிக்க நசமவமய வழங்குகின்றன. 

நைலும்,  ரவக்கூடிய/பதாற்றாத ைற்றும் வளர்ந்து வரும் நநாய்களுக்கான 

கண்காைிப்புத் திட்டங்கமள நிர்வகிப் து ைத்திய ஆய்வகைாகும். 

 

நைலும், இது  ல OHI அங்கீகாரம் ப ற்ற ஆய்வகங்கமளக் பகாண்டுள்ளது. 

அத்துடன் அது உலக சுகாதார ஸ்தா னத்தால் அங்கீகாிக்க்  ட்ட  ல 
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ஆய்வுகூடங்கமளயும் பகாண்டுள்ளது. ந ாலிநயா ஆய்வுகூடைானது உலகளாவிய 

ந ாலிநயா ஆய்வுகூட வமலயமைப் ின்  ிரநதச உசாவுகமள ஆய்வுகூடைாக 

விளங்குகின்றது. பதன்கிழக்கு ஆசிய  ிராந்திய ஆய்வக வமலயமைப் ில் தட்டம்மை 

ைற்றும் JE ஆய்வகங்கள் நதசிய ஆய்வகங்களாக அங்கீகாிக்கப் ட்டுள்ளன.   

 ாக்டீாியாவியல், நநாபயதிர்ப்பு, மவபராபலாஜி,  ங்கசுவியல், ஒட்டுண்ைியியல், 

ஹிஸ்நடாபதாலஜி, குருதியியல், உயிர் இரசாயனவியல், ந ாஷாக்கு, ைருந்தியல், 

இயற்மக ப ாருட்கள், மூலக்கூற்று உயிாியல், பூச்சியியல், நீர்பவறுப்பு ைற்றும் 

தடுப்பூசி QC, உைவு ைற்றும் நீர், நரடிநயா இைியூன் அநை இலக்ட்நரான் 

மைக்பராஸ்பகா ி, விலங்கு விஞ்ஞானங்கள் என பைாத்தைாக  திபனட்டு 

திமைக்களங்கள் உள்ளன. 

 ல்நவறு துமறகளில்  ல விநசட நசாதமனகமள வழங்கும் நதசிய  ாிந்துமர 

ஆய்வக வளாகைாக MRO முக்கிய  ங்கு வகிக்கிறது. இந்த  ாிநசாதமனகளில் இந்த 

நாட்டில் ைருத்து ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் ைாத்திரநை நைற்பகாள்ள்  டுகின்றது.  

 

பதாமல நநாக்கு:  
 

நிறுவனவாாியாகவும்,  ிராந்திய ைற்றும் நதசிய ைட்டத்திலும் நநாயாளிகளுக்கு ைிக 

உயர்ந்த தரத்திலான ஆய்வக  ாிநசாதமன,  நிபுைத்துவைிக்க ஆய்வக நநாய் 

நிர்ையம் ைற்றும்  மவத்திய ஆநலாசமன  வழங்கக்கூடிய நாட்டின் முன்னைி 

சுகாதார நல ஆராய்ச்சி, கல்வி ைற்றும்  யிற்சி நிறுவனைாகத்திகழ்தல்.  

 

எைது  ைி  
 

சுகாதார அமைச்சினால் நிர்ையிக்கப் ட்ட நதசிய சுகாதார இலக்குகமள அமடயும் 

நநாக்கிலான உலகத்தரம் வாய்ந்த ைருத்துவ ஆராய்ச்சி ைற்றும்  ாிநசாதமனகளின் 

மூலம் இலங்மகயர்களின் சுகாதாரத்தரத்மத நைம் டுத்துதல். 

 

ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (MRI) குறிக்நகாள்கள் 
 

1. நதசிய ைற்றும் சர்வநதச அளவில்  ிரநயாக பசயல் ாட்டு ைற்றும் தமலயீட்டு 

ஆராய்ச்சிமய எளிதாக்குவதற்கும் நடத்துவதற்குைான  ஒரு கூட்டு நிறுவனைாக 

பசயற் டல் 

2. ஆராய்ச்சி மூலம் ப றப் ட்ட அறிவின் மூலம் சுகாதாரம் பதாடர் ான 

பகாள்மககள் குறித்து இலங்மக அரசாங்கத்திற்கு ஆநலாசமன ைற்றும் 

 ாிந்துமரகமள வழங்குதல். 

3. ஒரு முன்னைி  ாிநசாதமன ஆய்வுகூடைாக பசயற் டும் அநதநவமள 

அரசாங்க ைற்றும் தனியார் துமற சுகாதார நிறுவனங்களுக்கு விநஷட நநாய் 

நிர்ைய நசமவகமள வழங்குதல். 
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4. முன்னுாிமை சுகாதார  ிரச்சிமனகளுக்கு (அயடின் குமற ாடு, NCD, படங்கு, 

ந ாலிநயா, நர ிஸ், AMR) கண்காைிப்புத் திட்டங்கமளத் திட்டைிட்டு 

நடத்துதல் ைற்றும் சுகாதாரத் தமலயீடுகமள பசயற் டுத்துவதற்கான 

கண்காைிப்பு ைற்றும் ைதிப்பீட்டிற்கு சுகாதார அமைச்சுக்கு உதவியளித்தல். 

5. சுகாதாரம் பதாடர் ான இளைானி ைற்றும் முதுைானி  யிற்சி நிகழ்ச்சிகமள 

நடாத்துதலும் ஒத்துமழப்பு வழங்குதலும்.   

6. வளர்ந்து வரும் ைற்றும் ைீண்டும் வரும் நநாய்களுக்கான தயார்நிமல ைற்றும் 

திட்டைிடல் பதாடர் ாக  ங்குதாரர்களுக்கு விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகமள 

நடத்துதல்.  

 

 

அமடவுகள்    

2021 ஆம் ஆண்டில் அமடவுகள் ைற்றும் பவளியீடுகள்   

  

பவளியீடுகள்:  க்டீாியாவியல்  ிாிவு - 2020 

 

 2021 முதல் 2022 நை ைாதம் ஆம் திகதி வமரயில் கிமடக்கப்ப ற்ற விருதுகள் 

 

1. விஞ்ஞான பவளியீடுகளுக்கான ஜனாதி தி விருது 2018 2021 ஏப்ரல் 

ைாதத்தில் வழங்கப் ட்டது கடுமையான leptospirosis பதாடர் ில் அழற்சி 

எதிர்விமனகமள ஒழுங்கு டுத்தும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு ஒளடதங்களின் 

தாக்கங்கள் Antimicrobial Agents and Chemotherapy 62(5): e02312-17 May 2018 

DIO: 10.1128/ AAC.02312 -17  

 

2021 முதல் 2022 நை ைாதம் வமரயிலான பவளியீடுகளின்/ சஞ்சிமககளின் 

வி ரங்கள் 

1. இலங்மகயில் மநசீாியா மூமளக்காய்ச்சல் ைற்றும் ஸ்ட்பரப்நடாகாக்கஸ் 

நிநைானியாவின் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு உைர்திறன் ைற்றும் பசநராமடப்கள்: 

நதசிய உசாவுமக ஆய்வுகூடம் மூலைான அனு வம் Asian Pac J Srop Med 

2022; 15(3): 114-120. 

2. குழந்மதகளில் சி. டிப்தீாியா நநட்டிவ்-வால்வ் இதயத் தமசயழற்சி: வளர்ந்து 

வரும் நநாய்க்கிருைி? பதாற்று நநாய்கள்  ற்றிய சர்வநதச இதழில்101(S1) 

(2021)172 https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.09.463  

3. இலங்மகயின் நதசிய ைருத்துவைமனயின் ஸ்படஃ ிநலாநகாகஸ் ஆாியஸின் 

ைருத்துவ தனிமைப் டுத்தல்களில் பவவ்நவறு நசாதமன முமறகள் மூலம் 

வான்நகாமைசின் உைர்திறமனக் கண்டறிவதற்கான ஆய்வு-Onternational 

Journal of Antimicrobial Agents 2021:58(1) 
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4. எலிக் காய்ச்சலின் குருதிப் ாயவில் முமறக்குப்  திலாக உள்ளக ELOSA 

உருவாக்கம் Onternational Journal of Onfectious Diseases 105 (2021) 135–140 

இல்  

5. பைனிங்நகாநகாகல் பசப்சிஸின் வழக்குத் பதாடர்: நாம் உண்மையான 

 டத்மதப்  ார்க்கிநறாைா? பதாற்று நநாய்களுக்கான இலங்மக இதழ் 

2021:11(2) 

6. அநலா நவரா ைற்றும் நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ாக்டீாியா ைற்றும் பூஞ்மசகளுக்கு 

எதிரான நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு நடவடிக்மகயுடன் புதிய குநளாபரக்சிடின் 

குளுக்நகாநனட் மக ஸ்க்ரப் உருவாக்கம். Asian Journal of Pharmacognosy 

2021; 5(3): 44-50 eOSSN-0128-1119 p.44-50 

7. நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட நநாய்க்கிருைிகளுக்கு எதிராக உருவாக்கப் ட்ட 

ஆல்கஹால் அல்லாத மூலிமக மக ஸ்க்ரப்களின் இன் விட்நரா ைற்றும் எக்ஸ் 

விநவா ஆண்டிமைக்நரா ியல் பசயல்திறமன ைதிப்பீடு பசய்தல். Asian 

Journal of Pharmacognosy (2021); 5(3): 20-29 eOSSN-0128-1119 p. 20-29 

   

2021 ைற்றும் 2022 நை 30 வமரயான விநசட அமடவுகள் 

1. ஆய்வுகூடச் சான்றுப் டுத்தல் OSI 15189:  

நுண்ணுயிாியல் திமைக்களத்தின் ைருத்துவ நுண்ணுயிாியல் ஆய்வுக்கூடத்திற்கு 

(அதாவது ைருத்துவ நுண்ணுயிாியல் ைற்றும் மூலக்கூறு உயிாியல் ஆய்வுக்கூடம், 

பலப்நடாஸ் ிநராசிஸ் நதசிய  ாிந்துமர ஆய்வகம், தரக் கட்டுப் ாட்டு 

ஆய்வகம்) சர்வநதச தரநிமல OSI 15189 இற்கு  அங்கீகாரம் இலங்மக அங்கீகார 

சம யால் அங்கீகாிக்கப் ட்ட ைருத்துவ / சிகிச்மச ஆய்வகத்திற்கு இைங்க 

வழங்கப் ட்டுள்ளது. OSI 15189 இன் கீழ் அங்கீகாிக்கப் ட்ட  ாக்டீாியாவியல், 

பசநராலஜி ைற்றும் மூலக்கூறு உயிாியல் ஆகியவற்றில் 36 நுண்ணுயிாியல் 

ஆய்வுகள் உள்ளன. 

 

2. திறன் நசாதமன வழங்குநர் OSI 17043: 

நுண்ணுயிாியல் துமறயின் தரக் கட்டுப் ாட்டு ஆய்வகத்தால் நடத்தப் டும் 

ைருத்துவ நுண்ணுயிாியலில் நதசிய பவளி தர ைதிப்பீட்டுத் திட்டம் (NEQAS) 

சர்வநதச தரத்திலான OSI 17043 ஐ இலங்மக அங்கீகாரச் சம யால் 

சான்றளிக்கப் ட்ட ஒரு நிபுைத்துவ நசாதமன வழங்குனராக 

அங்கீகாிக்கப் ட்டது. 

 

ஒட்டுண்ைியியல் துமற - 2021 

1. நைல் ைாகாைத்திலுள்ள  ல்கமலக்கழகங்கள்,  ாடசாமலகள், புமகயிரத 

நிமலயங்கள் என் வற்மற உள்ளடக்கும் விதத்தில் நுளம்பு கண்காைித்தல் 

பசயற் ாடுகள் விாிவாக்கப் ட்டன. 
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2. வீட்டு பூச்சிக்பகால்லி தயாாிப்புகளின் உயிாியல் பசயல்திறமன ைதிப் ிடுவதற்கு 

ஆய்வுகூடச் நசாதமனகளுடன் நைலதிக களச் நசாதமனகள். 

3. ைருத்துவ ாீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகாசுக் கிருைிகள்  ற்றிய இரண்டு 

ஆராய்ச்சித் திட்டங்கள் பதாடங்கப் ட்டதுடன் அமவ 2022 ஆம் ஆண்டிலும் 

பதாடரப் டும். 

4. MLSகள், HEIக்கள், PHOகள்,  ட்டதாாி ைாைவர்கள் ைற்றும் முதுைாைி 

 ட்டதாாிகளுக்கான விாிவுமரகள் ைற்றும் நமடமுமற  யிற்சி அைர்வுகள் 

நடத்தப் ட்டன. 

கண்காைிப்பு /  ாிநசாதமன / 

ஆராய்ச்சி /  யிற்சி 

நடாத்தப் ட்ட கண்காைிப்புக்களின் 

/ ாிநசாதமனகளின் ஆராய்ச்சிகளின் 

எண்ைிக்மக அல்லது  யிலுநர்களின் 

எண்ைிக்மக 

                                 2019         2020   2021  

 நுளம்பு 

கண்காைித்தல்  

           155           171   162  

 உயிாியில் 

விமனத்திறன் 

 ாிநசாதமனகள்  

           221           294   197  

 ஆராய்ச்சி               01            01   02  

 விாிவுமரகள் 

ைற்றும் 

 ிரநயாகப் 

 யிற்சி 

அைர்வுகள்  

           208          256   227  

 

ந ாஷாக்குத் திமைக்களம்– 2021 
 

2021 ஆம் ஆண்டில் பவளியீடுகள் 

1. 2020 பகாழும்பு ைாவட்டத்தில் உள்ள நகர்ப்புற வசதியற்ற குடியிருப்புகளில் உள்ள 

குடும் ங்களின் ந ாசாக்கு நிமல, உைவு உட்பகாள்ளும் முமற, வாழ்வாதாரம் 

ைற்றும் உைவுப்  ாதுகாப்பு 

2. இந்த ஆராய்ச்சியில், பகாழும்பு ைாவட்டத்தில் உள்ள நகர்ப்புற வசதியற்ற 

குடியிருப்புகளில் உள்ள குடும் ங்களின் ந ாசாக்கு நிமல, உைவு நுகர்வு முமற, 

வாழ்வாதாரம் ைற்றும் உைவுப்  ாதுகாப்பு ஆகியவற்றில், ந ாசாக்கு குமற ாடு 

வாழ்க்மகச் சுழற்சி முழுவதும் காைப் ட்டது. 63% ப ண்கள் அதிக எமடயுடன் 

(36 %) அல்லது ஊழற்சமத பகாண்ட (27 %) இருப் தாக முடிவுகள் 

குறிப் ிடுகின்றன. ஆண்களில் 37% அதிக எமட அல்லது ஊழற்சமத 
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பகாண்டவர்கள். வயிற்றுப்  ருைன் பதாடர் ாக  ாலினங்களிமடநய கைிசைான 

நவறு ாடுகள் காைப் ட்டன, ஆண்களில் 48.6%, ப ண்களில் 88.2%. உயர்ந்த 

சுருங்கு குருதியழுத்தம் ஆண்களில் 12% உடன் ஒப் ிடும்ந ாது ப ண்களில் 20% 

ஆக இருந்தது. உயர் இரத்த அழுத்தம் ப ண்களிமடநய 19% ைற்றும் ஆண்களில் 

11% ஆகும். ஐந்து வயதுக்குட் ட்ட குழந்மதகமளக் கருத்தில் பகாண்டால், 17% 

வளர்ச்சி குன்றியதாகவும், 10.8% ைந்தந ாசமன எமட குமறவாகவும், 19.1% 

எமட குமறவாகவும், 14.4% குமறவான எமடயுடன்  ிறந்ததாகவும் முடிவுகள் 

காட்டுகின்றன. ஊட்டச்சத்து குமற ாட்டிற்கு உைவுப்  ாதுகாப் ின்மை ஒரு 

முக்கிய இயக்கி என் து குறிப் ிடத்தக்கது. ஆய்வுக்குட் ட்ட ைக்கள்பதாமகயில் 

22% குடும் ங்கள் உைவுப்  ாதுகாப் ற்றமவ என வமகப் டுத்தப் ட்டுள்ளன. 

உைவு நுகர்வு  குப் ாய்வு, ப ரும் ாலான வீடுகளில் ந ாசாக்கு ைதிப்பு அதிகம் 

உள்ள உைவு குமறவாகநவ உட்பகாள்ளப் டுகிறது என் மதக் குறிக்கிறது. 

   

3. குழந்மதகளின் ஊட்டச்சத்து குமற ாடு, ப ண்களின் உடல்  ருைன் ைற்றும் 

இலங்மகயில் குமறந்த நகர்ப்புற குடியிருப்புகளில் வீட்டு உைவு 

 ாதுகாப் ின்மை ஆகியவற்றில் CIVOD-19 இன் தாக்கம்: ஒரு முன்நனாக்கு 

 ின்பதாடர்தல் ஆய்வு, ப ாது சுகாதார ந ாசாக்கு: 24(11), 3233–3241, 

doi:10.1017/S1368980021001841 

 

4. ஆய்வில் சுட்டிக்காட்டப் ட்ட டி (குழந்மதகளின் ஊட்டச்சத்து குமற ாடு, 

ப ண்களின் உடல்  ருைன் ைற்றும் இலங்மகயில் குமறந்த நகர்ப்புற 

குடியிருப்புகளில் வீட்டு உைவு  ாதுகாப் ின்மை ஆகியவற்றில் CIVOD-19 இன் 

தாக்கம்: ஒரு முன்நனாக்கு  ின்பதாடர்தல் ஆய்வு, ) இலங்மகயின் குமறவான 

நகர்ப்புற குடியிருப்புகளில், அதிகாிப்பு ஏற் ட்டுள்ளது. நகாவிட்-19 

பதாற்றுநநாயின் முதல் அமலக்குப்  ிறகு குழந்மத ைந்த ந ாசமன ைற்றும் அதிக 

எமட ஆகியவற்றின்  ரவல். பைாத்தத்தில் குழந்மத ைந்தந ாசமன அ ாயகரைாக 

அதிகைாக இருந்தது. 

 

5. வர்த்தக தரச்சின்னம் பகாண்ட  ழச்சாறு தயாாிப்புகளில் சர்க்கமர ைற்றும் 

பசயற்மக வர்ைங்களின் நிர்ையம் ைற்றும் ஒப்பீட்டு ஆய்வு; ஹிந்தாவி, உைவுத் 

தர இதழ், பதாகுதி 2020, கட்டுமர ஐடி 7406506, 11  க்கங்கள் 

https://doi.org/10.1155/2020/7406506 

 

 

6. 'வர்த்தக தரச்சின்னம் பகாண்ட  ழச்சாறு தயாாிப்புகளில் சர்க்கமர ைற்றும் 

பசயற்மக வர்ைங்களின் நிர்ையம் ைற்றும் ஒப்பீட்டு ஆய்வு' என்ற ஆய்வின் 

முடிவுகளின் டி, ப ரும் ாலான  ழச்சாறு ைாதிாிகள் இயற்மகயான நிறங்கமளக் 

பகாண்டிருக்கின்றன. சில ைாதிாிகளில் அனுைதிக்கப் ட்ட பசயற்மக வண்ைங்கள் 
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ைற்றும் பைாத்த ைாதிாிகளில் 21.43% ைாதிாிகள் நல ிள் விதிமுமறகமள 

ைீறியுள்ளன. 

 

7. இலங்மகயில்  ாடசாமல ைாைவர்கள் உட்பகாள்ளும் உைவுப் ப ாருட்களில் 

இரும்புச் சத்து உள்ளடக்கத்தின் ைதிப்பீடு ைற்றும் அதன்  ங்களிப்பு Hindawi, 

Journal of Food Quality, பதாகுதி 2020, கட்டுமர அமடயாள இலக்கம் 6079379, 8 

 க்கங்கள் https://doi.org/10.1155/2020/6079379 

 

8. ஆய்வின் டி, ‘இலங்மகயில்  ள்ளி ைாைவர்களால் உட்பகாள்ளப் டும் இரும்புச் 

பசறிவூட்டப் ட்ட உைவுப் ப ாருட்களில் இரும்புச் சத்து ைற்றும் அதன் 

 ங்களிப்பு’ என்ற ஆய்வின் டி, நசாதமன பசய்யப் ட்ட ப ாருட்களில்  ாதிக்கும் 

குமறவானமவ ைட்டுநை அவற்றின் நல ல்களிலுள்ள தகவலுடன் இைக்கைாக 

இருந்தன. இந்த இரும்புச் பசறிவூட்டப் ட்ட உைவுப் ப ாருட்களில் அதிக 

இரும்புச் சத்து உள்ளதுடன் 15-16 வயதுமடய  ிள்மளகளின் தினசாி இரும்புத் 

நதமவகளுக்கு குறிப் ிடத்தக்க  ங்களிப்ம  வழங்க முடியும்.  ஒரு நவமள 

உைவுப்  ங்களிப் ின் அடிப் மடயில், இரும்புச் பசறிவூட்டப் ட்ட  ால்  வுடர் 

ைற்றும் இரும்புச் பசறிவூட்டப் ட்ட காமல உைவு தானியங்கள் இரும் ின் சிறந்த 

மூலங்களாகக் கருதப் ட்டன, அநத சையம் அமவ இளம் குழந்மதகள், இளம் 

 ருவத்தினர் ைற்றும் ப ாியவர்களுக்கு ஒநர நநரத்தில் RDAக்கு குறிப் ிடத்தக்க 

 ங்களிப்ம  வழங்குகின்றன.    

 

உைவு ஆக்கக்கூற்றுப்  குப் ாய்வு - 

தானியங்கள் ைற்றும் தானியத் தயாாிப்புக்கள், நவர்கள் ைற்றும் கிழங்குகள்,  ருப்பு 

வமககள், காய்கறிகள்,  ழங்கள், ைீன் ைற்றும் நீர்வாழ் உைவுகள்,  ால் ைற்றும்  ால் 

தயாாிப்புக்கள், முட்மட, நகாழி ைற்றும் இமறச்சிகள், பகாட்மடகள் ைற்றும் 

விமதகள், எண்பைய்கள் ைற்றும் பகாழுப்புகள், சுமவயூட்டிகள், வாசமனத் 

திரவியங்கள், மூலிமககள்,  ானங்கள் ஆகிய  ன்னிரண்டு உைவுக் குழுக்களிலுள்ள 

324 உைவுப் ப ாருட்களில்  குப் ாய்வுகள் ஆரம் ிக்கப் ட்டன. ப ாதுவாக 

உட்பகாள்ளப் டும் இலங்மக உைவுப் ப ாருட்களின் ந ாஷாக்கு உள்ளடக்கம் 

இதில் அடங்கும். SLFCS ைற்றும் தரவுத் தளத்திற்கு ந ாஷாக்குத் திமைக்களம், 

ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம் என் ன ப ாறுப் ாகவுள்ளன. SLFCS ஐப்  ராைாித்து 

இற்மறப் டுத்தும் ப ாறுப்பு ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திடம் 

ஒப் மடக்கப் ட்டுள்ளனது. இலங்மகயில் முதலாவது உைவு ஆக்கக்கூற்று 

அட்டவமை 1979 ஆம் ஆண்டில் ந ாஷாக்குத் திமைக்களம், ைருத்துவ 

ஆராய்ச்சிநிறுவனம் என் வற்றினால் பவளியிடப் ட்டன. புதிய  யிர்கள், 

நைம் டுத்தப் ட்ட புதிய  யிர்கள் உருவாக்கப் ட்டமை என் வற்றின் காரைைாக 

இலங்மகயில் உைவு முமற அன்று முதல் ைாற்றமைடந்து வருகின்றது. 

இலங்மகயர்களில் வாழ்க்மக முமறயில் ஏற் ட்டுள்ள ைாற்றங்களின் ைற்றும் உைவு 
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முமற அறிவில் ஏற் ட்டுள்ள முன்நனற்ங்கள் என் வற்றின் காரைைாக SLFCS ஐ 

இற்மறப் டுத்த நவண்டிய நதமவ நீண்ட காலைாக உைரப் ட்டு வந்தது. 

 

ைருத்துவப் ந ாஷாக்கு வழிகாட்டல்கள் -  

ைருத்துவ ஊட்டச்சத்து வழிகாட்டுதலின் இறுதி இலக்கு உள்ளூர் நநாயாளிகளுக்கு 

சிறந்த ைற்றும் ைிகவும் நைம் டுத்தப் ட்ட நிர்வாகத்மத ஒருங்கிமைப் தாகும். 

 ாிந்துமரகள் சர்வநதச வழிகாட்டுதல்களில் இருந்து எடுக்கப் ட்டமவ ைட்டுைல்ல, 

உள்ளூர் ைருத்துவைமன அமைப் ில் ைருத்துவப் ப ாருத்தத்துக்குப் ப ாறுப் ான 

 ைிக்குழுவின் தீர்ைானத்தின் அடிப் மடயிலும்  ாிசீலிக்கப் ட்டது. 

 

 ங்கசு ஆய்வுப்  ிாிவு 2021: 

இலங்மகயில்  ங்கசுத் பதாற்று உள்ள நநாயாளிகளுக்கானபுதிய நநாயறிதல் 

நசாதமனகள் ைற்றும் சிகிச்மச முமறகள் சைீ த்தில் அறிமுகப் டுத்தப் ட்டன. 

 

விலங்கு விஞ்ஞானங்கள் துமற 2021: 

 

2021 ைற்றும் 2022 நை 30 வமரயில் கிமடத்த விருதுகள்: 

நதசிய விஞ்ஞான ைன்றத்தின் அனுசரமையுடன் 2021 நவம் ர் 16 ஆந் திகதி, 

பகாழும்பு  ண்டாரநாயக ஞா கார்த்த சர்வநதச ைாநாட்டு ைண்ட த்தில் “நதசத்மத 

ைீளக்கட்டிபயழுப்புதல் விஞ்ஞானத்தின்  ிரநயாகம்” என் பதானிப்ப ாருளின் கீழ் 

உலக விஞ்ஞான தினம் பகாண்டாடப் ட்டது.  ாடசாமலகளுக்கிமடயிலான 

விஞ்ஞான ஆராய்ச்சித் திட்டப் ந ாட்டியின் (2019/2020) பவற்றி ப ற்ற சிறந்த 10 

பசயற்திட்டங்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப் ட்டதுடன் கலாநிதி ையூாி 

தம்ைித்தியபகாடநக நைற் ார்மவயிட்ட பசயற்திட்டம் ந ாட்டியில் சிறந்த 10 

திட்டங்களில் ஒன்றாக இருந்தது. விஸ்டார் எலிகளின் விலங்கு ைாதிாியில் 

பவர்நனானியா சினிாியா (பைானராகுடும் ிய) மூலம் தயாாித்த "பகாழுப்பு-

குமறக்கும்  ண்புகள் ைற்றும் நதநீாின் சாத்தியைான நச்சு விமளவுகள்" என்ற 

திட்டத்தின் முதன்மை நைற் ார்மவயாளராக அவர்  ைியாற்றினார். நீர்பகாழும்பு 

ஹாிஷ்சந்திர நதசிய  ாடசாமலமயச் நசர்ந்த பசல்வன் கவிந்து குசல் அந வர்தன, 

அவரது விஞ்ஞான ஆசிாிமய திருைதி ஏ.டி.எம்.முனசிநக ஆகிநயாாினால் 

இப் ாடசாமல பசயற்திட்டம் நடாத்தப் ட்டதுடன் இத்திட்டம் 2021 ஆம் ஆண்டல் 

நீர்பகாழும்பு ைாவட்டத்தில் நமடப ற்ற வலயங்களுக்கு இமடயிலான விஞ்ஞான 

திட்டப் ந ாட்டியில் சிறந்த விஞ்ஞான திட்டைாக பதாிவுபசய்யப் ட்டது.  

 

2021 முதல் 2022 நை 30 வமர விநசட அமடவுகள்: 

இலங்மக ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துடன் (MRO) இமைந்து இலங்மக 

ஆய்வுகூட விலங்கு விஞ்ஞானம் (SLALAS) ஆய்வுகூட விலங்கு விஞ்ஞான சான்றிதழ் 
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 ாடபநறி 40 க்கும் நைற் ட்ட ஆராய்ச்சியாளர்களின்  ங்நகற்புடன் 3 டிசம் ர் 2021 

அன்று பவற்றிகரைாக நிமறவு ப ற்றது. “விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியில் ஸிப்ராஃ ிஷ் 

ைாதிாிமயப்  யன் டுத்துதல்” என்ற பதானிப்ப ாருளின் கீழ் பகாழும்பு ைருத்துவ 

ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் SLALAS இனால் ஏற் ாடு பசய்யப் ட்ட பசயலைர்வுக்கு 

பைய்நிகராக விாிவுமரகள் நடாத்துவதன் மூலம்  ங்களிப்புச் பசய்யப் ட்ட 

அநதநவமள  ிரநயாக அைர்வுகள் ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் 

நடாத்தப் ட்டன.  நகாட் ாட்டு ைற்றும் நமடமுமற அம்சங்கமள உள்ளடக்கிய இந்த 

பைய்நிகர் பசயலைர்வில் கிட்டத்தட்ட 50  ங்நகற் ாளர்கள் இமைந்தனர். இந்தச் 

பசயலைர்வின் முழு நமடமுமற அைர்வும் ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் 

நடத்தப் ட்டது. 

பகாழும்பு  ல்கமலக்கழக ைருத்துவ பீடத்தினால் வழங்கப் டும் ஆய்வுகூட விலங்கு 

விஞ்ஞான  ட்டப் ின் சான்றிதழ் ைற்றும் டிப்நளாைா (PG Cert ைற்றும் Dip in LAS) 

ஆகியவற்றிற்கான விாிவுமரகள் ைற்றும் நமடமுமற அைர்வுகமள நடத்துவதன் 

மூலம் வளவாளர்  ங்களிப்பு வழங்கப் ட்டது. இப் யிற்சியில் பைாத்தம் 16 

ைாைவர்கள் கலந்து பகாண்டனர். 

 

2021 முதல் 2022 நை ைாதம் வமரயிலான பவளியீடுகளின்/ சஞ்சிமககளின் 

வி ரங்கள் 

 

வாய்பைாழி மூலைான முன்மவப்புக்கள் (2021): 

 ஸீப்ரா ைீன் முட்மட ைாதிாிமய ஒரு குறிகாட்டியாகப்  யன் டுத்தி 

இலங்மகயின் நைல் ைாகாைத்தில் இருந்து நசகாிக்கப் ட்ட நதாண்டப் ட்ட 

கிைற்று நீாில் நச்சுத்தன்மைமய அவதானித்தல். தம்ைிட்டியாபகாடநக எம்.ஜீ., 

கருைாகரைன் ஆர்., நதஷப் ிாிய ஏ. ி.எம்.ஜீ, பகாாியா எஸ், வன்னியாரச்சி டி. 

8 ஆது வருடாந்த விஞ்ஞான அைர்வுகளினதும் சர்வநதச ைாநாட்டினதும் 

நடவடிக்மககள். 2021 ஜனவாி 23, 24, பைய்நிகர் ைாநாடு, இலங்மக 

 

 நீர்பவறுப்புத் தடுப்பு தடுப்பூசிமயத் பதாடர்ந்து நியூசிலாந்து பவள்மள (NZO) 

முயல்களில் நநாய் எதிர்ப்பு சக்தி வளர்ச்சி முமற. ரத்னதிவாகர எச்., கிளிகுவட் 

எஃப், தம்ைிட்டியாபகாடநக எம்.ஜீ., வஸ்னீபவஸ்கி எம்., திந ால்ட் நஜ.சீ., 

சர்வட் ஏ., சைரநாயக டி., இஜாஸ் எம்.,  ிம்புரநக ஆர்.எம்.எஸ்., குைதிலக எம். 

8 ஆது வருடாந்த விஞ்ஞான அைர்வுகளினதும் சர்வநதச ைாநாட்டினதும் 

நடவடிக்மககள். 2021 ஜனவாி 23, 24, பைய்நிகர் ைாநாடு, இலங்மக 

 

 ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் விலங்கு நிமலயத்தில் வளர்க்கப் ட்ட 

பசம்ைறியாடுகளில் நீர்பவறுப்புக்கு எதிரான நநாய் எதிர்ப்புச் சக்தி. 

ரத்னதிவாகர எச்., கருைாகரன் ஆர்., தம்ைிட்டியாபகாடநக எம்.ஜீ., இஜாஸ் 

எம்., நதஷப் ிாிய ஏ. ி.எம்.ஜீ.,  ண்டார நஜ., கிளிகுவட் எஃப்,  வஸ்னீபவஸ்கி 
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எம்., திந ால்ட் நஜ.சீ., குைதிலக எம். 8 ஆது வருடாந்த விஞ்ஞான 

அைர்வுகளினதும் சர்வநதச ைாநாட்டினதும் நடவடிக்மககள். 2021 ஜனவாி 23, 

24, பைய்நிகர் ைாநாடு, இலங்மக 

 

வாய்பைாழி மூலைான முன்மவப்புக்கள் (2022): 

 

 ஸீப்ராஃ ிஷ் முட்மட ைாதிாியில் பைாத்த இறப்பு வீதத்தின் மூலம் 

பகாழும் ிலும் வட ைத்திய ைாகாைத்திலும் நதாண்டப் ட்ட கிைற்று நீாின் 

தரங்கள் ஒப் ிடப் ட்டன. தம்ைிட்டியாபகாடநக எம்.ஜீ., கருைாகரைன் ஆர்., 

நதஷப் ிாிய ஏ. ி.எம்.ஜீ, பகாாியா எஸ், வன்னியாரச்சி டி. 9 ஆது வருடாந்த 

விஞ்ஞான அைர்வுகளினதும் சர்வநதச ைாநாட்டினதும் நடவடிக்மககள். 

இலங்மக ஆய்வுகூட விலங்கு விஞ்ஞான ைன்றம். 2022 ஜனவாி 28 ைற்றும் 29 

 முயல்களின் நடுக் காதுச் நசாமனயிலிருந்து இரத்தம் எடுக்கும் ந ாது ஏற் டும் 

வலி ைற்றும் கஷ்டங்கள்  ற்றிய  குப் ாய்வு. ரத்னதிவாகர எச்., 

தம்ைிட்டியாபகாடநக எம்.ஜீ., கருைாகரன் ஆர்., குைதிலக எம்.  திந ால்ட் 

நஜ.சீ.,  9 ஆது வருடாந்த விஞ்ஞான அைர்வுகளினதும் சர்வநதச 

ைாநாட்டினதும் நடவடிக்மககள். இலங்மக ஆய்வுகூட விலங்கு விஞ்ஞான 

ைன்றம். 2022 ஜனவாி 28 ைற்றும் 29 

 பலப்நடாஸ்ம ராவின் நநாய்க்கிருைி ைற்றும் நநாய்க்கிருைி அல்லாத 

பசநராவர்களின் நநாபயதிர்ப்பு புரத சுயவிவரங்களின் ஒப்பீடு.அநுராத 

ட ிள்யு.ஜீ.நக., கங்கானி  ி.சீ., ப ர்னாண்நடா என்., கருைாநாயக எல்., 

தம்ைிட்டியாபகாடநக எம்.ஜீ., ஹந்துன்பஹட்டி எஸ்.எம். மூலக்கூறு ைற்றும் 

வாழ்க்மக விஞ்ஞானங்கள் முன்னைி பதாடர் ான மூன்றாவது சர்வநதச 

ைாநாட்டின் நிகழ்ச்சி ைற்றும் சுருக்கப் புத்தகம். 2022 ஏப்ரல் 6 - 7 ஆம் திகதிகள் 

 

சுவபராட்டி முன்மவப்புக்கள் (2021) 

 இலங்மகயில் ஆய்வுகூட விலங்குகளின்  யன் ாடு; 2015-2019 இலிருந்து 

ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவன, விலங்கு நிமலயத்திலிருந்து வழங்கப் ட்ட 

ஆய்வுகூட விலங்குகள்  ற்றிய ஒரு  ின்நனாக்கிய  குப் ாய்வு. 

தம்ைிட்டியாபகாடநக எம்.ஜீ., கருைாகரன் ஆர்., குைார ட ிள்யு.ஜீ.எஸ்.எஸ்., 

நதஷப் ிாிய ஏ.பீ.எம்.ஜீ., ஜயசிாி நக.எம்., குைாரதாச நக., குருநக எம். 8 ஆது 

வருடாந்த விஞ்ஞான அைர்வுகளினதும் சர்வநதச ைாநாட்டினதும் 

நடவடிக்மககள். 2021 ஜனவாி 23, 24, பைய்நிகர் ைாநாடு, இலங்மக 

 2015 ஜனவாி முதல் 2019 டிசம் ர் வமர ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் 

விலங்கு நிமலயத்திலிருந்து  ல்நவறு  ல்கமலக்கழகங்களுக்கு ஆராய்ச்சி 

நநாக்கங்களுக்காக வழங்கப் ட்ட விலங்குகளின்  ின்நனாக்கிப்  குப் ாய்வு 

தம்ைிட்டியாபகாடநக எம்.ஜீ., கருைாகரன் ஆர், நதஷப் ிாிய ஏ. ி.எம்.ஜீ,  
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குருநக எம். 8 ஆது வருடாந்த விஞ்ஞான அைர்வுகளினதும் சர்வநதச 

ைாநாட்டினதும் நடவடிக்மககள். 2021 ஜனவாி 23, 24, பைய்நிகர் ைாநாடு, 

இலங்மக 

 2015 முதல் 2019 வமரயிலான ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திடமுள்ள தரவுத் 

தளத்மதப்  யன் டுத்தி அரச ைற்றும் தனியார் துமற ஆய்வுகூடங்களுக்கு 

இரத்தம் வழங்கலின் நீண்ட காலப் ந ாக்குகள்  ற்றிய ஒரு  ின்நனாக்கிய 

ஆய்வு. நதஷப் ிாிய ஏ.பீ.எம்.ஜீ., கருைாகரன் ஆர்,  ிர ாத் நஜ.நக.ஐ, 

தம்ைிட்டியாபகாடநக எம்.ஜீ. 8 ஆது வருடாந்த விஞ்ஞான அைர்வுகளினதும் 

சர்வநதச ைாநாட்டினதும் நடவடிக்மககள். 2021 ஜனவாி 23, 24, பைய்நிகர் 

ைாநாடு, இலங்மக 

 ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் விலங்கு நிமலயத்தின் பசயற் ாடுகளில் 

பகாவிட் 19 பதாற்றுநநாயின் முதலாம் அமலயின் அளவுசார் தாக்கங்கமளப் 

புாிந்து பகாள்ளுதல். கருைாகரன் ஆர்., தம்ைிட்டியாபகாடநக எம்.ஜீ., குைார 

ட ிள்யு.ஜீ.எஸ்.எஸ்., நதஷப் ிாிய ஏ. ி.எம்.ஜீ., குருநக எம்., ஜயசிாி நக.எம்., 

குைாரதாஸ் நக. 8 ஆது வருடாந்த விஞ்ஞான அைர்வுகளினதும் சர்வநதச 

ைாநாட்டினதும் நடவடிக்மககள். 2021 ஜனவாி 23, 24, பைய்நிகர் ைாநாடு, 

இலங்மக 

 

முழுமையாக  த்திாிமகக் கட்டுமரகள் ( ிரசுாிக்கப் ட்டமவ): 

ஸ்டிபரப்நடாநசாநடாசின்-தூண்டப் ட்ட நீாிழிவு ைற்றும் ஆநராக்கியைான விஸ்டார் 

எலிகளில் சின்னநைாைம் சீலானிகம் (”ஸ்ரீ விஜயா” நசர்க்மக) நீாில் கமரயக்கூடிய 

ஊட்டச்சத்து ைருந்துகளின் இரத்தச் சர்க்கமரக் குமறவு ைற்றும் லிப் ிபடைிக் எதிர்ப்பு 

 ண்புகள். ைதுஷிகா வாாியப்ப ருை ட ிள்யு.ஏ., ஜயவர்தன  ி, தம்ைிட்டயாபகாடநக 

எம்ஜீ, கருைாகரன் ஆர், சிசிர குைார ட ிள்யு.ஜீ. Phcog Mag [serial online] 2021 

[cited 2022 Jul 26];17, Suppl S2:188-95. 

கிமடக்குைிடம்: http://www.phcog.com/text.asp?2021/17/6/188/326020 

 

முழுமையாக  த்திாிமகக் கட்டுமரகள் (அச்சுக்கு முந்திய): 

இலங்மகயின் வட ைத்திய ைாகாைம் ைற்றும் பகாழும்பு ஆகிய இடங்களில் குமறந்த 

நநாய்  ரவும்  குதிகளில் இருந்தும் ைற்றும் குமறந்த நநாய்  ரவும்  குதிகளில் 

இருந்தும் தண்ைீமர உட்பகாண்ட விஸ்டார் எலிகளின் நநாய் எதிர்ப்புத் துலங்கல் 

ைாற்றங்கள் ைற்றும் ஹிஸ்நடாந ாதாலஜிக்கல் ைாற்றங்களுடன் அவற்றின் இமை 

உறவுகள். ையுாி கீதாஞ்சலி தம்ைிட்டியாபகாடநக, ரஜீவ டி சில்வா,  ந்துல  ிரசன்ன 

கல்நஹன, சாைிக ரத்நாயக, ரைைி கருைாகரன், சரத் சிசிர குைார வரகக்பகாடபகதர, 

நிஷாலி ஏக்கநாயக, பைலியந்தி குைதிலக, ைிட்பரல் ஐராங்கனீ தா நர. ாிைர்ச் 

ஸ்பகயார். 2021-02-09 https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-187773/v1 

 

http://www.phcog.com/text.asp?2021/17/6/188/326020
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-187773/v1
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1. பதாடரும் அ ிவிருத்திச் பசயற்திட்டங்களின் வி ரங்கள் 

 

பசயற்திட்ட 

வி ரம் 

ைதிப் ிடப் 

ட்ட பைாத்தச் 

பசலவு 

31/12/2022 இல் 

உள்ளவாறான ப ௌதிக 

முன்நனற்றம் 

31/12/2022 இல் 

உள்ளவாறான நிதி 

முன்நனற்றம் 

 ைருத்துவ 

ஆராய்ச்சி 

நிறுவனத்திற்

கான புதிய 14 

ைாடிக் 

கட்டடம் 

3587 

ைில்லியன் 

அமைச்சரமவயின் 

அங்கீகாரம் 

ப றப் ட்டது, எனினும் 

ஒதுக்கீடுகள் 

கிமடக்கவில்மல. 

நிதிகள் 

கிமடக்கவில்மல  

 BSL3 

ஆய்வுகூடம் 

நிறுவுதல்  

1000 

ைில்லியன் 

இந்தச் 

பசயற்திட்டத்திற்கு 

உலக வங்கியினால் 

நிதியிடப் டுவதுடன் 

ப ரும் ாலான 

திட்டைிடல் நவமலகள் 

ஏற்கனநவ 

பசய்யப் ட்டுள்ளதனால் 

கூடிய விமரவில் 

நிர்ைாைப்  ைிகமள 

ஆரம் ிக்க முடியும் 

என்று 

எதிர் ார்க்கப் டுகின்றது

. 

 

நிர்ைைானப்  ைிகள் 

ஆரம் ிக்க 

எதிர் ார்க்கப் டுகின்ற

து  

 LIM 

முமறமய 

நிறுவதல் 

25 ைில்லியன் இந்தச் 

பசயற்திட்டத்திற்கு 

GFASM நிதி 

வழங்குவதுடன் ஆரம்  

கட்டச் பசயற் ாடுகமள 

விமரவாக ஆரம் ிக்க 

எதிர ார்க்கப் டுகின்றது

. 

நிர்ைைானப்  ைிகள் 

ஆரம் ிக்க 

எதிர் ார்க்கப் டுகின்ற

து 

 

கடந்த 5 வருடங்களுக்கான பசயலாற்றுமகப் ந ாக்கு: 

 

கடந்த 5 வருடங்களில் ைருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் வருடாந்தம் பசய்யப் ட்ட 

ஆய்வுகூடப்  ாிநசாதமனகளின் பைாத்த எண்ைிக்மக 
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:        

 

கடந்த ஐந்து வருடங்களில் நைற்பகாள்ளப் ட்ட ஆராய்ச்சிச் பசயற் ாடுகள்: 

 

           

 

இைக்கம் ைற்றும் ஆய்வுக்கான சீரான, விகிதாசார தரநிமலகமள 

நைம் டுத்துவதற்கும், நிதிமய வழங்குவதன் மூலம் இலங்மகயில் ைருத்துவ 

ஆராய்ச்சிமய எளிதாக்குவதற்கும், சுகாதார நைம் ாடு ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிர்வாகத்மத 

உறுதி பசய்வதற்காக ைற்ற நிறுவனங்களுடன் இமைந்து  ைியாற்றுவதற்கும் இந்த 

அமைப்புக்கு ஒரு ஒருங்கிமைந்த ஒப்புதல் பசயல்முமறமய வழங்குவதற்கான 

அனுைதிமயக் பகாண்டுள்ளது. 2021 ஆம் ஆண்டில் 17 ஆராய்ச்சி பசயற்திட்டங்கள் 

கிமடக்கப் ப ற்றதுடன் 12 பசயற்திட்டங்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கப் ட்ட நிதிகள் 

விடுவிக்கப் ட்டன. 
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2. 2022 ஆம் ஆண்டுக்காக திட்டைிடப் ட்டுள்ள விநசட அ ிவிருத்திச் 

பசயற் ாடுகள்: 

1. NEQAS நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கான பைன்ப ாருள் பகாள்வனவு 

2. புதிய  ாிநசாதமனகளுக்காக தற்ந ாதுள்ள ஆய்வுகூடங்கமள நைம் டுத்துதல். 

சீரம் பரட்டிநனால்/ஃப கல் இலாஸ்நடஸ், கல்ப்பராபடக்டின், பரட் பசல் 

ஃந ாநலட்ஸ் ந ான்றமவ 

3. மவரஸ்வியல் அலகில் சலாமகக் குறியீட்டு முமறமயத் தா ித்தல் 

4.  க்டீாியாவியல்  ிாிவு நஹால் ஜீநனாம் சீக்குபவன்சிங் ைற்றும் MALDOSIF - 

அட்வான்ஸ் பைட்ாிக்ஸ் பதாழில்நுட் த்மத ஆரம் ிக்க எதிர் ார்க்கின்றது. 

5. CML பைாலிகியூலர் பஜனடிக்ஸ்க்கான FOSH  குருதியியல் திமைக்களத்தினால் 

 ிைியாய்வு, ப்பராக்பனாசிஸ் ைற்றும் சிகிச்மச ைதிப்பீடு. 

6. நநாபயதிர்ப்புச் சக்தித் துமறயினால் நீர் சுத்தைாக்கல் முமறமைமய நிறுவுதல்  

7. ைாதிாிச் பசயலாக்க ஆற்றமல அதிகாித்து நியூபைாமசசிட்டிஸ் FAS நிறுவுதல் 

ைற்றும்  ங்கசுவியல் துமறயில் சிகிச்மச ைருந்துப் ப ாருட்களின் ைட்டத்மத 

அதிகாித்தல். 

8. பகன்டிடா RAS, ELOSA ைற்றும் ஹிஸ்நடா ிளாைைா சிறுநீர் ஏஜீ  ாிநசாதமன 

உருவாக்கம் -  ங்கசுவியல் திமைக்களம் 

9. ஒட்டுண்ைியல் துமறயில் மூலக்கூற்று  ிைியாய்வு நுட்ப்கமள அ ிவிருத்தி 

பசய்தல்.  

10. ஆநலாசகர் ஹிஸ்நடா ாதாலஜிஸ்டுகளுக்கான ஆநலாசகர் பவளிப்புற தரக் 

கட்டுப் ாட்டுத் திட்டத்மத விாிவு டுத்துதல் ைற்றும் ஹிஸ்நடாந ாதாலஜி 

துமறயால் SEM (இலக்ட்நரான் மைக்நராஸ்நகாப்) பகாள்வனவு பசய்தல்.  

11.  ங்கசுவியல்  ிாிவால் தற்ந ாதுள்ள வசதிகமள நைம் டுத்துதல் ைற்றும் 

பூச்சிகளின்  ராைாிப்பு 

 

 

 

4.6.2 ைருத்துவ வழங்கல்  ிாிவு  

அறிமுகம்  

சுகாதார அமைச்சின் ைருத்துவ வழங்கல்  ிாிவு (MSD) நாடு முழுவதிலுமுள்ள அரச 

துமற சுகாதாரப்  ராைாிப்பு நிறுவனங்களுக்கு அமனத்து வமகயான 

ைருந்துகமளயும், அறுமவ சிகிச்மசப் ப ாருட்கமளயும், ஆய்வுகூடப் 

ப ாருட்கமளயும், நரடிநயாஅக்டிவ் ப ாருட்கமளயும் அச்சிடப் ட்ட  டிவங்கமளயும் 

வழங்கல் பசய்வதற்குப் ப ாறுப் ான ைத்திய நிறுவனைாக உள்ளது. அத்துடன் இந்த 

ைருத்துவ வழங்கல்  ிாிவு, நாட்டிலுள்ள தனியார் துமறயினர் உட் ட அமனத்து 

மவத்தியசாமலகளுக்குைான அ ாயகர அவுடதங்களுக்கான ஏக வழங்குநராகவும் 

விளங்குகின்றது. 
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பதாமல நநாக்கு:  

 யனுறுதி வாய்ந்ததும் விமனத்திறன்ைிக்கதுைான ைருத்துவ வழங்கல் 

முகாமைபயான்றின் ஊடாக அரச துமற சுகாதார நிறுவனங்களில் சுகாதார 

 ராைாிப்புச் நசமவகளுக்கு ைருத்து வழங்கல்கள் (ைருந்துப்ப ாருட்கள், அறுமவ 

சிகிச்மசப் ப ாருட்கள், ஆய்வுகூடப் ப ாருட்கள்) பதாடர்ச்சியாகக் கிமடப் மத 

உறுதிபசய்வதன் மூலம் இலங்மகயில் ைருத்துவ வழங்கல் முகாமைத் துமறயில் சிறப்பு 

நிறுவனைாக விளங்குதல். 

  

எைது  ைி  

6 ஆர்கமள, சாியான ப ாருள், சாியான தரத்தில், சாியான அளவில், சாியான 

விமலயில், சாியான இடத்தில், சாியான நநரத்தில் கிமடப் மத, உறுதிபசய்யும் 

அநதநவமள அரசாங்க சுகாதார நிறுவனங்களுக்கு  யனுறுதி வாய்ந்த முமறயில் 

விமனத்திறனாகவும் ைருத்துவ வழங்கல்கள் பதாடர்ச்சியாக கிமடப் மத உறுதி 

பசய்வதற்கான அரசாங்கத்தின் பகாள்மககளுக்கு இைங்கவும் ைருத்துவ 

வழங்கல்கமள வழங்குவதன் ஊடாக ஆநராக்கியைான நதசம் என்ற சுகாதார 

அமைச்சின் பதாமல நநாக்மக அமடவதற்கு உதவுதல். 

  

குறிக்நகாள்கள் 

 6R (சாியான ப ாருள், சாியான தரத்தில், சாியான அளவில், சாியான 

விமலயில், சாியான இடத்திற்கும் சாியான ஆளுக்கும்,  சாியான நநரத்தில்) 

இல் கவனம் பசலுத்தி அரசாங்க ைருத்துவைமனகளுக்கு ைருத்துவ 

வழங்கல்கள் ( ைருந்துகள், அறுமவ சிகிச்மச, ஆய்வுகூட, நரடிநயா அக்டிவ், 

அச்சிடப் ட்ட/ ந ாமதப் ப ாருள்  டிவங்கள் ந ான்றமவ) உாிய 

நநரத்தில் வழங்கல் பசய்யப் டுவமத உறுதி பசய்தல்  

 ைத்திய ைட்டத்தில், உ  களஞ்சிய ைட்டத்தில் ைற்றும்  ிரநதச ைட்டத்தில் 

களஞ்சிய வசதிகமள நைம் டுத்துதல். 

 புதிதாகத் தா ிக்கப் ட்ட தர உத்தரவாத அலகின் ஊடாக ைருத்துவ 

வழங்கல்கள் முகாமையில் தர நைம் ாடு முமறமைபயான்மற 

உருவாக்குதல். 

 வழங்கல் சங்கில் முகாமையில் பதாடர்பு டும் நிறுவனங்களின் 

ஊழியர்களின் ஆற்றல்கமள அ ிவிருத்தி பசய்தல். 

 MSMOS ஊடாக தகவல் பதாழில்நட்  வமலயமைப்ம  உாிய முமறயில் 

உருவாக்கி நாடு முழுவமதயும் உள்ளடக்குதல். 
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பகாவிட் - 19 பதாற்றுநநாமய ஒழிப் தற்கு எடுக்கப் ட்ட நடவடிக்மககள்  

i. ைருத்துவ வழங்கல்களின் களஞ்சியப் டுத்தமலயும் நாடு முழுவதிலும் உள்ள 

பகாவிட் 19 சிகிச்மச நிமலயங்களுக்கும் ஏமனய பதாடர்புமடய 

நிறுவனங்களுக்குக்குைான விநிநயாகத்மதயும் ஒழுங்கு டுத்துவதற்காகத் 

தா ிக்கப் ட்ட விநசட அலமக உாிய முமறயில் பதாழில் ட மவத்தல். 

மவத்தியசாமலகளால் முன்மவக்கப் ட்ட நகாாிக்மககளுக்கும் வழமையான 

விநிநயாகத் திட்டத்திற்கும் இமைங்க  ிரதானைான 15 ப ாருட்கள் 

விநிநயாகிக்கப் ட்டன. இந்தப் ப ாருட்கள் சிமறச்சாமல மவத்தியசாமல, 

இராணுவம் மவத்தியசாமல, விைானப்  மட, நகரசம கள்,  நதர்தல் 

ஆமைக்குழு திமைக்களம் ைறும் விைான நிமலயம் என் வற்றுக்கு 

நகாாிக்மகயில் ந ாில் வழங்கப் ட்டன. ப யர் குறிப் ிடப் ட்ட பகாவிட் 

நிமலயங்கள் தவிர, நிரல் அமைச்சின் நிறுவனங்களுக்கும், தள 

மவத்தியசாமலகளுக்கும்,  ிரநதச மவத்தியசாமலகளுக்கும் வழங்கப் ட்டன. 

உலக வங்கி, ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கி, உலக சுகாதார ஸ்தா னம், சீனா 

ைற்றும் தனிப் ட்ட வழங்குநர்கள் ஆகிநயாாிடைிருந்து கிமடத்த 

அன் ளிப்புக்கள் இந்த விநசட அலகில் களஞ்சியப் டுத்தப் ட்டு 

விநிநயாகிக்கப் ட்டன. இந்த அலகு 24 ைைிநநரமும் இயங்கி வருவதுடன் 

 ைிப் ாளர்/ைருத்துவ வழங்கல்கள்  ிாிவினால் கண்காைிக்கப் டுவதுடன் 

 ிரதிப்  ைிப் ாளர் நாயகத்தினால் (ைருத்துவ வழங்கல்கள்) நைற் ார்மவ 

பசய்யப் டுகின்றது. நைலும், இந்த அலகு ப றுதல் ைற்றும் விநிநயாகம்  ற்றிய 

நாளாந்த அறிக்மகப் டுத்தல் முமறபயான்மறயும் பகாண்டுள்ளது. 

ii. பகாவிட்-19 பதாற்றுநநாயின் 1ம், 2ம், 3ம் அமலகளுக்கு எதிரான 

நடவடிக்மகக்குத் நதமவயான அமனத்து  ிைியாய்வுப் ப ாருட்கமளயும் 

( ிசீஆர், அன்டிபஜன் பதாகுதிகள் ந ான்றமவ) அவசரப் ப றுமக மூலம் 

ப ற்று வழங்கல் பசய்தல்  

iii. நாட்டில் பகாவிட்-19 முகாமைக்காக தனிப் ட்ட  ாதுகாப்புக்கான 

உ கரைங்கள், சனிட்மடசர் இரசாயனங்கள் ைற்றும் பதாற்றுநீக்கிகள் 

ப றுமக பசய்யப் ட்டு வழங்கப் ட்டன.  

iv. நாட்டில் பகாவிட்-19 முகாமைக்காக அமனத்து  ிைியாய்வுப் ப ாருட்களும் 

( ிசீஆர், அன்டிபஜன் பதாகுதிகள் ந ான்றமவ), தனிப் ட்ட  ாதுகாப்புக்கான 

உ கரைங்கள், சனிட்மடசர் இரசாயனங்கள் ைற்றும் பதாற்றுநீக்கிகள் 

பதாடர்ச்சியாக வழங்கப் ட்டன.  

 

முக்கிய அ ிவிருத்திகள் ைற்றும் அமடவுகள் (2021.01.01 முதல் 2022.06.30 வமர)   

1.  உலக வங்கி, சுகாதாரத் துமற அ ிவிருத்திச் பசயற்திட்டங்கள் (HSDP), இந்திய 

கடன் வசதி ைற்றும் ஆசிய உட்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கி (AOOB) 
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என் வற்றின் ஊடாகக் கிமடத்த ஒதுக்கீடு மூலம் 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான 

ைருத்துவ வழங்கல்களின் பகாள்வனவு முன்பனடுக்கப் ட்டது. 

2. நாடு முழுவதிலுமுள்ள மவத்தியசாமலகளில் உள்ள தரத்மதப் பூர்த்தி பசய்யத் 

தவறிய ைருத்துவ வழங்கல்கமளத் தள்ளு டி பசய்வதற்காக அழித்தல் அலகு 

(ைருத்துவ வழங்கல்  ிாிவின் தமலவர்,  ிரதை கைக்காளர் உள்ளிட்ட 5 

அங்கத்தவர்கள்) உருவாக்கப் ட்டது. 

3. அத்தியவசிய ைருந்துகளினதும் உ கரைங்களினதும்  ற்றாக்குமறமயக் 

குமறப் தற்காக வழங்கல் நிமலமை ைீளாய்வுக் கூட்டங்கள் பதாடர்ச்சியான 

முமறயில் நடாத்தப் ட்டன. இந்தக் கூட்டங்களுக்கு சுகாதார நசமவகள் 

 ைிப் ாளர் நாயகம் தமலமை தாங்கியதுடன் நதசிய ைருந்து ஒழுங்கு டுத்தல் 

அதிகாரசம  (NMRA), அரசு ைருந்துப்ப ாருட் கூட்டுத்த ானம் (SPC), சுகாதார 

அமைச்சு என் ன உள்ளிட்ட அமனத்து  ங்காளர் நிறுவனங்களினதும் 

 ிரதிநிதிகள்  ங்நகற்றனர். 

4. ைருத்து வழங்கல்  ிாிவின் 95% ைீளாய்வு நவமலகள் (ைருத்துவ ைருந்துகள் 

 ட்டியல், ைருத்துவ உ கரைப்  ட்டியல் ைற்றும் ஆய்வுகூடப் ப ாருட்  ட்டியல்) 

பூர்த்தி பசய்யப் ட்டன. 

5. நாட்டில் அதிகாித்து வந்த பகாவிட் 19 நிமலமைக்கு ைத்தியில் நிறுவன ைற்றும் 

 ிராந்திய ைட்டங்களிலான ைருந்து ைற்றும் சிகிச்மசமுமறக் குழுக் கூடங்கள் (DSC) 

படலிபகான்ஃ ிரன்சிங் ஊடாக பவற்றிகரைாக நடாத்தப் ட்டன. ைருத்துவ 

வழங்கல் முகாமையிமன நைம் டுத்துவதற்காக 2022.06.30 வமரயில் 

படலிபகான்ஃ ிரன்ஸ் ஊடாக 90 ைருந்து ைற்றும் சிகிச்மசமுமறக் குழுக் கூடங்கள் 

(DSC) நடாத்தப் ட்டன. 

6. வாடிக்மகயாளர்களுக்கு தரைான வாடிக்மகயாளர்  ராைாிப்ம  வழங்கும் 

நநாக்கில் விமலயிடல் ைற்றும்  ாிநசாதித்தல் அலகு தா ிக்கப் ட்டது.  

7. ைருத்துவ வழல்கல்கள்  ிாிவுக்கு இரண்டு உ  களஞ்சியங்கள் 

வியாங்பகாமடயிலும் சவஸ்திபுரத்திலும் வாடமகக்குப் ப றப் ட்டதுடன் 

நககாமலயில் புதிய உ  களஞ்சியபைான்மறப் ப றுவதற்கும் 

திட்டைிடப் ட்டுள்ளது.  

8. ப ளதிக வள நைம் ாடு (2021). 

a) நான்கு ப ல்லட் ட்ரக்குகள் பகாள்வனவு பசய்யப் ட்டன. 

b) ஒன் து படாட் பைட்ாிக்ஸ் அச்சுப்ப ாறிகள் பகாள்வனவு பசய்யப் ட்டன. 

c) ஒரு ஃந ாட்நடா பகாப் ி இயந்திரம் பகாள்வனவு பசய்யப் ட்டது. 

 

ைருத்துவ வழங்கல்கள்  ிாிவினால் நமடமுமறப் டுத்தப் ட்ட குறிப் ான சுகாதாரச் 

பசயற்திட்டங்கள் 

 

1. “நிரல் அமைச்சின் நிறுவனங்களின்,  ிராந்திய ைருத்துவ வழங்கல்  ிாிவுகளின், 

அமனத்து ைாகாைங்களிலும் உள்ள தள மவத்தியசாமலகளின் களஞ்சிய 
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வசதிகமள நைம் டுத்தும் பசயற்திட்டம்” நமடமுமறப் டுத்தப் ட்டது. 90 

நிறுவனங்களில் 70 நிறுவனங்களின் ைருந்துக் களஞ்சியங்கமள நைம் டுத்தும் 

 ைி 2021 ஆம் ஆண்டில் பவற்றிகரைாகப் பூர்த்திபசய்யப் ட்டது. 2022 ஆம் 

ஆண்டுக்காக 34 நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்கீடுகள் வழங்கப் ட்டன. 

 

 பைாத்தம் ஒட்டுபைாத்த 

ப ௌதிக 

முன்நனற்றம் 

ஒட்டுபைாத்த 

நிதி 

முன்நனற்றம் 

நிறுவனங்களின் பைாத்த 

எண்ைிக்மக 

90  76% 

பூர்த்திபசய்யப் ட்ட 

நிறுவனங்களின் பைாத்த 

எண்ைிக்மக 

70 77% 

பூர்த்திபசய்யப் டாத 

நிறுவனங்களின் எண்ைிக்மக 

20 23% 

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான பைாத்த 

நிதிஒதுக்கீடு (ைில்) 

305  

பைாத்தச் பசலவினம் (ைில்) 233.37  

2022 ஆம் ஆண்டு    

நிறுவனங்களின் பைாத்த 

எண்ைிக்மக 

34   

பூர்த்திபசய்யப் ட்ட 

நிறுவனங்களின் பைாத்த 

எண்ைிக்மக 

7   

வழங்கப் ட்ட பைாத்த 

நிதிஒதுக்கீடு 

127.718   

 

2. “ைருத்துவ வழங்கல் முகாமைத் தகவல் முமறமை (MSMOS) விாிவாக்கச் 

பசயற்திட்டத்தினால்” 145 ைாகாை மவத்தியசாமலகளுக்கு உட்கட்டமைப்பு 

வசதிகளும் MSMOS முமறமை இமைப்பும் வழங்கப் ட்டன.  

 

மவத்தியசாமல வமக பூர்த்திபசய்யப் ட்டது 

ந ாதனா மவத்தியசாமலகள்  01 

விநசட மவத்தியசாமலகள்  02 
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ைாவட்டப் ப ாது 

மவத்தியசாமலகள்  

10 

ஆதார மவத்தியசாமலகள் வமக ஏ  24 

ஆதார மவத்தியசாமல வமக பீ 46 

 ிரநதச மவத்தியசாமலகள் வமக ஏ 18 

 ிரநதச மவத்தியசாமலகள் வமக பீ 25 

 ிரநதச மவத்தியசாமலகள் வமக சீ 17 

PMCU 02 

பைாத்தம் 145 
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5 உட்கட்டமைப்பு அ ிவிருத்தி  

 

சுகாதாரக் குறிகாட்டிகமளயும் ைக்களின் சுகாதார வாழ்க்மகமயயும் அமடவதற்கும் 

நைம் டுத்துவதற்கும் நதமவயான சுகாதாரத் துமற உட்கட்டமைப்புக்கமள 

நைம் டுத்துவதன் முக்கியத்துவத்மத சுகாதார முகாமையாளர்கள் சிறப் ாக 

அமடயாளம் கண்டுள்ளனர்.  பதாடர்ச்சியான முதலீடுகளின்  யனாக, ைருத்துவ 

உ கரைங்கள், ந ாக்குவரத்து, கட்டடங்கள் உள்ளிட்ட நாட்டின் சுகாதார 

உட்கட்டமைப் ில்  ல வருடங்களாக  டிப் டியான முன்நனற்றத்மத 

அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது.     

  

அடிப் மட, ஆதார, ப ாது, ைாவட்ட ைற்றும் மூன்றா நிமல ஆகிய சுகாதாரத் 

துமறயின் அமனத்து ைட்டங்களிலும் நாட்டில் துாித வளர்ச்சிமயயும் 

அ ிவிருத்திமயயும் அமடவதற்குத் நதமவயான தரைானதும் 

விமனத்திறன்ைிக்கதுைான நசமவகமளத் பதாடர்ச்சியாக வழங்குதல். இந்தப் 

 ின்னைியில், கடந்த  ல ஆண்டுகளாக தனியார் சுகாதாரத் துமறயினாின் 

சுகாதாரத்திற்கான முதலீடு கைிசைான அதிகாித்துள்ள அநதநவமள நாட்டிலுள்ள 

 ிரதான சுகாதார நசமவ வழங்குநராகத் பதாடர்ந்து இருந்து வருகின்றது.  

  

அரசாங்கம் சுகாதார  ராைாிப்புச் நசமவகளின் தரத்மத நைம் டுத்துவதற்கான 

நடவடிக்மககமள எடுத்து வருகின்ற அநதநவமள ப ாது ைக்களின் நல்வாழ்மவ 

நைம் டுத்துவதற்கான  ல புதிய சுகாதாரச் பசயற்திட்டங்கமள பதாடர்ந்தும் 

முன்பனடுத்து வருகின்றது.  நிர்ைாைப்  ைிகமளத் தவிர, அரசாங்க சுகாதாரத் 

துமறயின் ைருத்துவ உ கரைத் பதாகுதி பைன் நைலும் நைம் டுத்தப் ட்டது.     

 

5.1   ைருத்துவ உ கரைங்கள்  

நிரல் அமைச்சின் மவத்தியசாமலகளுக்கான ைருத்துவ உ கரைங்கமள திட்டைிட்டு, 

ப றுமக பசய்து, ப ாருத்தி, இயக்கி  ராைாிக்கும்  ைிக்கு சுகாதார அமைச்சின் உயிர் 

ைருத்துவப் ப ாறியியல் நசமவகள்  ிாிவு ப ாறுப் ாக உள்ளது.  
  

இமவ தவிர உயிர் ைருத்துவப் ப ாறியியல்  ிாிவு ைருத்துவ உ கரைங்கள் பதாடர் ில் 

 ின்வரும்  குதிகளுக்கும் ப ாறுப் ாக உள்ளது.   

1. உலகிலுள்ள நவீன தரமுயர்த்தப் ட்ட பதாழில்நுட் ங்கமளப் பூர்த்தி 

பசய்யக்கூடிய வமகயில் ைருத்து உ கரைங்களுக்கான பதாழில்நுட்  விவரக் 

குறிப்புக்கமளத் தயாாித்தல்.  

2. உயர் ைற்றும் தாக்கமுறக் கூடிய உயர் ப றுைதி பகாண்ட உ கரைங்கமளச் 

நசர்விஸ் பசய்தல் ைற்றும்  ராைாிப்பு ஒப் ந்தங்கமளச் பசய்து பகாள்ளல்.   

3. இறுதிப்  யனர்களுக்கும் பதாழில்நுட்  ஊழியர்களுக்கும்  யிற்சியளித்தல் 
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4. ப ாறியியல்  ட்டதாாி ைாைவர்களுக்கு அரசாங்க ைற்றும் தனியார் துமறகளில் 

துமறசார்  யிற்சிகமளப் ப றுவதற்கான வசதிகமள வழங்குதல்   

5. ைருத்துவ உ கரைங்களில் பதாடர் ில் பதாழில்நுட்  நிபுைத்துவவம் 

வழங்குதல் 

உயிர் ைருத்துவப் ப ாறியியல் நசமவகள்  ிாிவு நவமலத் தள வசதிகமளயும்,  

உ கரைங்கமளயும் உதிாிப்  ாகங்கமளயும் களஞ்சியப் டுத்தி மவப் தற்கான 

களஞ்சிய வசதிகமளயும் நிர்வாகத் பதாழிற் ாடுகளுக்கான வசதிகமளயும் 

பகாண்டுள்ளது. 

 

நைற்குறித்த  ைிகமள நிமறநவற்றுவதற்கு தற்ந ாது  ின்வரும்  தவியைியினர் 

காைப் டுகின்றனர்.  

   

 

 

 

 

 

 

உயிர் ைருத்துவப் ப ாறியியல் நசமவகள்  ிரவு, கீநழ தரப் ட்டுள்ள நிரல் 

அமைச்சுக்குாிய மவத்தியசாமலகளில்  ிராந்திய உயிர் ைருத்துவப் ப ாறியியல் 

அலகுகமள உருவாக்கம்  ைியில் ஈடு ட்டுள்ளது.  

• அநுராதபுரம்  

•  துமள  

• கண்டி  

• யாழ்ப் ாைம்  

• ைட்டக்களப்பு  

• ராகமை  

• இரத்தினபுாி  

• குருநாகல்  

• அந க்ஷா மவத்தியசாமல ைகரகமை  

• கராப் ிட்டி ந ாதனா மவத்தியசாமல 

• NBC நாராநஹன் ிட்டி   
 

பதாழில்நுட்  ஊழியர்கள்  பதாழில்நுட் ைல்லா ஊழியர்கள்  

 ைிப் ாளர் 01 கைக்காளர் 01 

உயிர் ைருத்துவப் 

ப ாறியியலாளர் 

14 நிர்வாக உத்திநயாகத்தர் 01 

நைற் ார்மவயாளர் 40 அ ிவிருத்தி உத்திநயாகத்தர்கள் 14 

பதாழில்நுட் வியலாளர் 41 முகாமைத்துவ உதவியாளர் 21 

  சுகாதார அலுவலக உதவியாளர் 63 

  சாரதிகள் 13 
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ைருத்துவ உ கரைங்களின் மகயிருப்பு முகாமை முமறக்கான இமையவழி 

பைன்ப ாருமள உருவாக்கும்  ைிமய உயிர் ைருத்துவப் ப ாறியியல் நசமவகள் 

 ிாிவு ஆரம் ித்துள்ளது. 
 

பதாமல நநாக்கு:  

உயிர் ைருத்துவப் ப ாறியியல் நசமவகளில் பதன்னாசியாவிலுள்ள சிறப்புத் நதர்ச்சி 

நிமலயைாக விளங்குதல்  
  

எைது  ைி  

உயர் தரத்திலான  ாதுகாப்பு, தரம், நம் கத்தன்மை, துல்லியத்தன்மைமய 

உறுதிப் டுத்தும் அநதநவமள நாடு முழுவதிலும் உள்ள அரசாங்க 

மவத்தியசாமலகளுக்கு ப ாருத்தைான ஸ்நடட் ஒஃப்  ஆர் ைருத்துவ உ கரைத் 

பதாழில்நுட் ங்கமள வழங்குவதன் மூலம் ஆநராக்கியைான நதசத்மத உருவாக்கும் 

சுகாதார அமைச்சின் பதாமல நநாக்கிக்கு ஒத்துமழப்பு வழங்குதல்.  
 

குறிக்நகாள்கள்  

1. நிரல் அமைச்சின் மவத்தியசாமலகளில் உாிய நநரத்தில் ப ாருத்தைான 

ைருத்துவ உ கரைங்கமள கிமடப் மத உறுதிப் டுத்துதல்.  

2. உாிய நநரத்தில் நதமவயான ைட்டத்தில் உ கரைங்மளப்  ராைாிப் தற்கான 

உதிாிப்  ாகங்களும் துமைப்  ாகங்களும் கிமடப் மத உறுதிப் டுத்துதல்.  

  

2021 இல் அமடவுகள்/ விநசட நிகழ்வுகள்  

இல. பசயற்திட்டத்தின் ப யர் பதாமக ைதிப் ிடப் ட்ட 

பசலவு 

(ரூ ா.ைில்) 
1 தக்கவாறு ைாற்றியமைக்கக்கூடிய 

கட்டில்கள் 

803 52.195 

2 அம்பு ம கள் 90 36.00 

3 ையக்கைாக்கல் இயந்திரம் 14 77.00 

4 ஒட்நடா க்நளவ் இயந்திர நைமசயில் 

மவக்கக் கூடியது 

199 119.400 

5 BO PAP இயந்திரம் 377 301.600 

6 இரத்த திரவ நவார்ைர் 17 4.250 

7 இரத்த வாயுப்  குப் ாய்வு கருவி 23 23.00 

8 டிஜிட்டல் இரத்த அளவீட்டுக் கருவி 550 16.500 

9 டிஜிட்டல் இரத்த அளவீட்டுக் கருவி 487 2.435 

10 ந ார்ட்டப்ள் ப்பரான்பசாஜ்நகாப் 2 1.600 

11 C PAP இயந்திரம் 198 128.700 

12 C PAP இயந்திரம் நிநயாநட்டல் 15 37.500 

13 கார்டியக் அவுட்புட் பைானிட்டர் 10 32.000 

14 கத் பலப் இயந்திரம் 1 200.000 

15 களர் படா ள்ளர் 3 48.000 
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16 கூலிங் மைக்நரா பசன்றி ியூஜ் 7 45.500 

17 CRRS இயந்திரம் 14 56.000 

18 சீடி ஸ்நகனர் 5 800.000 

19 CSG இயந்திரம் 86 21.500 

20 படஃ ிப்ாிநலட்டர் 170 204.000 

21 டயமலசிஸ் இயந்திரம் 32 96.000 

22  ல்ைருத்துவக் கதிமர 139 69.500 

23 டிஜிட்டல் பவப் ைானி 125 2.500 

24 டயநதர்ைி இயந்திரம் 3 3.600 

25 DSA இயந்திரம் 1 200.000 

26 ஈசீஜீ  திவுகருவி 264 34.320 

27 எக்நகா கார்டிநயாகிரஃ ி 6 72.000 

28 எண்நடாஸ்பகா ி பதாகுதி 2 36.000 

29 ECS இயந்திரம் 6 24.000 

30 அவசர தள்ளு வண்டி 216 10.800 

31 குளுக்நகாைீற்றர் 30 0.150 

32 HDU கட்டில் 189 9.450 

33 நஹண்ட் பஹல்ட் படாப்லர் 63 1.890 

34 அதிக  ாய்ச்சல் ஒட்சிசன் இயந்திரம் 399 399.000 

35 உயர் அழுத்த பதாற்றுநீக்கி 14 168.000 

36 OCU கட்டில் 42 14.700 

37 இன்ஃ ான்ட் இன்கியூந ட்டர் 73 51.100 

38 இன்ஃ ான்ட் இன்கியூந ட்டர் 

ந ாக்குவரத்து 

13 10.400 

39 இன்ஃ ான்ட் நவார்ைார் 73 62.400 

40 இன்ஃ ியூஷன்  ம்ப் 1183 118.300 

41 பல பராஸ்பகா ி பதாகுதி 8 240.000 

42 லாின்பகாஸ்பகாப் 109 1.090 

43 லாின்பகாஸ்நகாப் வீடிநயா 35 31.500 

44 நலசர் பவப் ைானி 208 1.040 

45 மலட் கியுாிங் இயந்திரம் 17 0.85 

46 லித்பதாட்ாிப்டர் பதாகுதி 1 1.000 

47 பைம்நைாகிரஃ ி இயந்திரம் 5 300.000 

48 ைல்டி ரா பைானிட்டர் ஐசீயூ 195 487.500 

49 ைல்டி ரா பைானிட்டர் நவாட் 1040 364.000 

50 பந ியூமலசர் 362 10.860 

51 அறுமவ சிகிச்மச நைமச 31 77.500 

52 ஒட்சிசன் சீராக்கி 93 0.279 
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53 அறுமவ சிகிச்மசக் கூட விளக்கு (சீலிங்) 15 37.500 

54 ஒட்சிசன் பசறிவாக்கி 1667 500.100 

55 PCR இயந்திரம் 5 22.000 

56 ஃ ாநகா இைல்சிஃ ிக்நகஷன்ஸ் 

பைஷின் 

3 60.000 

57 ஃந ாட்நடாபதர ி இயந்திரம் 71 49.700 

58  ல்ஸ் ஒக்சிைீற்றர் 1311 170.430 

59  ல்ஸ் ஒக்சிைீற்றர் விரல் நுனி 2666 7.998 

60 ஆர்ஓ  ிளாண்ட் 2 2.000 

61 ஸ் ினல் நட ல் 1 4.000 

62 ஸ்ப ாட் விளக்கு 43 6.450 

63 உறிஞ்சு கருவி 196 58.800 

64 சிாிஞ்ச்  ம்ப் 590 59.000 

65 அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்நகனர் 7 105.000 

66 அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்நகனர் 

எடுத்துச்பசல்லத்தக்க 

167 501.000 

67 பவன்டிநலற்றர் ஐசீயூ 229 1145.000 

68 பவன்டிநலற்றர் நிநயானட்டல் 17 93.500 

69 பவன்டிநலற்றர் ந ாக்குவரத்து 108 324.000 

70 எக்ஸ்நர சீஆர் பதாகுதி 7 35.000 

71 எக்ஸ்நர இயந்திரம் நடைாடும் 26 390.000 

72 எக்ஸ்நர இயந்திரம் 

எடுத்துச்பசல்லத்தக்க 

33 33.000 

73 எக்ஸ்நர இயந்திரம் 

C ஆர்ம் 

3 75.000 

74 எக்ஸ்நர இயந்திரம் டிஜிட்டல் 24 600.000 

பைாத்தத் பதாமக (ரூ ா ைில்.) 9386.387 

  

பதாடரும் அ ிவிருத்திச் பசயற்திட்டங்கள்  ற்றிய வி ரங்கள்  
 

பதாடரும் அ ிவிருத்திச் பசயற்திட்டங்களின் வி ரங்கள் 

இல.  வி ரம் அளவு பதாமக 

(ரூ ா.ைில்) 

  கடன் கடிதம் திறக்கப் ட நவண்டியுள்ளது 

1 அந க்ஷா மவத்தியசாமலக்கான எம்ஆர்ஐ இயந்திரம் 

(1.5 ாீ) 

1 537.867 

2 ந ாக்குவரத்து பவண்டிநலற்றர்கள் 68 156.244 

3 அந க்ஷா மவத்தியசாமலக்கான சீாீ சிைியூநலட்டர்கள் 1 174.732 

4 துமைப்  ாகங்களுடன் சீடி ஸ்நகனர் ைாத்தமற 01 151.560 
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5 டிஜிட்டல் எக்ஸ்நர 6 184.766 

6 ந ாக்குவரத்து பவண்டிநலற்றர் 65 111.444 

7 கத் பலப். ைட்டக்களப்பு 01 226.718 

  கட்டமள வழங்கப் ட நவண்டியுள்ளது  

8 ஸ்ப ாட் விளக்கு 17 2.108 

9 ஃப ாட்நடாதர ி அலகு (தனி நைற் ரப்பு) 10 1.850 

10 நடாநனாைீற்றர் பகாண்ட சிலிட் விளக்கு 8 7.960 

11 ஓநராஸ்நகாப் 28 1.932 

12 IAE இயந்திரங்கள் 7 11.690 

13 கராப் ிட்டி ந ாதனா மவத்திசயாமலக்கான கார்டியக் 

எநைாஃந கல்  

01 179.609 

14 கராப் ிட்டி ந ாதனா மவத்திசயாமலக்கான  பகத் பலப் 01 192.060 

 ப றுமகக் குழுவின் வழங்கலுக்கான தீர்ைானம்/ ஆட்நச மை நகாரல்/ பதா.ை.கு அறிக்மக 

ைீளத் தயாாித்தல் நிலுமவயிலுள்ளமவ 

15 CRRS 10 35.000 

16 நியூநரா பைானிட்டர் 1 13.990 

17 சீ ஆம் எக்ஸ்நர அலகு 2 20.000 

18 விட்பரக்படாைி இயந்திரம் 5 80.000 

19 எம்ஆர்ஐ ஸ்நகனர் களுந ாவிமல 1 300.000 

20 டயநதர்ைி இயந்திரங்கள் 5 11.000 

21 எக்ஸ்நர டிஜிட்டல் 4 96.000 

22 சீடி ஸ்நகனர் 1 491.760 

ைதிப்பீடு பசய்ய்  ட்டு வருகினறது 

23 அவிசாவமளக்கான சீாீ ஸ்நகனர் 1 150.000 

24 ைல்டி ரா பைானிட்டர்கள் 26 15.000 

25 எக்ஸ்நர இயந்திரம் - டிஜிட்டல் 2 80.000 

26 பவண்டிநலற்றர் பகாண்ட ையக்கைாக்கல் இயந்திரம் 10 51.900 

27 இன்ஃ ியூஷன்  ம்ப்கள் 97 12.610 

28 ஃப ாட்நடாதர ி அலகு (இரட்மட நைற் ரப்பு) 3 0.930 

29 பவண்டிநலற்றர் (பதநரா ியூட்டிக்) - நிநயானட்டல் 16 80.000 

30 யூபராபலாஜி நலசர் இயந்திரம் (120O) 2 50.000 

31 களுத்துமற ப ாது மவத்தியசாமலக்கான சீடி ஸ்நகனர் 1 150.000 

32 அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்நகனர் (களர் படாப்லர்) 1 8.000 

33 எண்நடா ிரான்சியல் யுஎஸ்எஸ் (Ebus) 1 20.000 

34 சீ-ஆர்ம் ஃப்நளாபராஸ்பகா ி 1 15.000 

35 அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்நகனர் 9 90.000 

36 எக்ஸ்நர ந ார்ட்ட ல் 4 80.000 

37 46  எக்ஸ்நர இலுைிநனட்டர் - இரட்மட 46 0.690 

38 இன்ஃ ியூஷன்  ம்ப்கள் 90 9.000 

39 சிாிஞ்ச்  ம்ப்கள் 90 14.760 
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 ஆவைங்கள் தயாாித்தல்/ திறக்கப் ட நவண்டியுள்ள விமலைனுக்கள் 

40 DSA M/c 3 450.000 

41 பவண்டிநலற்றர் (பதநரா ியூட்டிக்) 84 252.000 

42 ஆர்த்பராஸ்பகா ி 4 96.000 

43 கார்டியக் அவுட்புட் 11 13.750 

44 CRRS 6 12.500 

45 ல பராஸ்பகா ி 3 60.000 

46 ல பராஸ்பகாிப் (ஒப் நரட்டிவ்) 2 32.000 

47 ஆர்கன ிளஸ்ைா பகாகியூநலஷன் M/c 1 3.500 

48 படாப்லர்கள் -  மகயினல் எடுத்துச் பசல்லக் கூடியமவ 2 0.400 

49 எக்நகா இயந்திரம் 3 45.000 

50 எண்நடாஸ்பகா ி பதாகுதி (ப்பராபசைர், மலட், 

நசாஸ், பைானிட்டர், கார்ட்) 

3 48.000 

51 டிநயாபடநனாஸ்நகாப்புகள் 6 12.000 

52 நகஸ்ட்பராஸ்நகாப் 6 12.000 

53 பகாபலாபனாஸ்பகாப் 6 30.000 

54 டப்ள்  லூன் எண்டபராஸ்நகாப் பதாகுதிகள் 1 16.000 

55 வீடிநயா ப்பரான்பகாஸ்நகாப் 2 8.000 

56 பதாரபகாஸ்நகாப் 2 10.000 

பைாத்த பதாமக (ரூ ா ைில்லியன்) 4917.330 

 

 

கடந்த 5 வருடங்களுக்கான பசயலாற்றுமகப் ந ாக்கு 
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நைநல ப றுைானங்கள் அமனத்தும் 2022 ஜூன் 31 இல் உள்ளவாறானமவயாகும். 
 

2022 ஆம் ஆண்டுக்காக திட்டைிடப் ட்டுள்ள விநசட அ ிவிருத்திச் பசயற் ாடுகள் 

2022 ஆம் ஆண்டுக்கான முக்கிய ைருத்துவ உ கரைங்கமளப் ப றுமக 

பசய்வதற்கான நிதிமய ஆசிய அ ிவிருத்தி வங்கி வழங்கியது. அதற்கிைங்க, சுகாதார 

முமறமை நைம் ாட்டுச் பசயற்திட்டத்துடன் (HSEP) பதாடர்புமடயதாக  ின்வரும் 

ைருத்துவ உ கரைங்களின் ப றுமகச் பசயற் ாடுகள் ஏற்கனநவ 

ஆரம் ிக்கப் ட்டுள்ளன. 
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இல.  வி ரம் அளவு பதாமக 

(ரூ ா.ைில்) 

1 நடைாடும் ஐசீயூ 9 405.00 

2 உயர் அழுத்த பதாற்றுநீக்கி 15 135.00 

3 இரத்த வாயுப்  குப் ாய்வு கருவி 5 1.50 

4 எண்நடாஸ்நகாப் 8 128.00 

5 நிநயாநட்டல் பவண்டிநலட்டர் 5 26.00 

6 ஐசீயூ பவண்டிநலட்டர் 10 35.00 

7 ட்ரான்ஸ்ப ார்ட் இன்கியூந ட்டர் 10 12.00 

8 டயபதர்ைி 15 18.00 

9 ையக்கைாக்கல் இயந்திரம் 5 26.00 

10 அறுமவ சிகிச்மச நைமச 5 12.50 

11 அறுமவ சிகிச்மசக்கூட விளக்கு 5 10.00 

12 CPR இயந்திரம்  5 5.00 

13 சிாிஞ்ச்  ம்ப் 50 4.00 

14 இன்ஃ ியூஷன்  ம்ப் 50 4.00 

15 சீ ஆர்ம் இயந்திரம் 1 25.00 

16 ந ஷண்ட் நவார்ைர் 10 5.00 

17 ஃப்லுய்ட் நவார்ைர் 10 3.00 

18 ைல்டி ரா பைானிட்டர் ந சிக் 20 6.00 

பைாத்த பதாமக (ரூ ா ைில்லியன்) 861.00 

 

 

5.2  நிர்ைாைங்கள்  
 

ஏற் ாட்டியல்  ிாிவு  ின்வரும் பசயற் ாடுகளின்  ராைாிப்புக்கும், நசமவகளுக்கும் 

அநதந ான்று சுகாதார, ந ாஷாக்கு ைற்றும் சுநதச ைருத்துவ அமைச்சின் 

கட்டுப் ாட்டின் கீழ் உள்ள மவத்தியசாமலகளுக்குத் நதமவப் டும் புதிய 

கட்டிடங்கள் நிர்ைாைத்திற்குைான ஒதுக்கீடுகமள வழங்குவதற்குப் 

ப ாறுப் ாகவுள்ளது.  

ஏற் ாட்டியல்  ிாிவு  ின்வரும் பசயற் ாடுகளின்  ராைாிப்புக்கும், நசமவகளுக்கும் 

அநதந ான்று சுகாதார, ந ாஷாக்கு ைற்றும் சுநதச ைருத்துவ அமைச்சின் 

கட்டுப் ாட்டின் கீழ் உள்ள மவத்தியசாமலகளுக்குத் நதமவப் டும் புதிய 

கட்டிடங்கள் நிர்ைாைத்திற்குைான ஒதுக்கீடுகமள வழங்குவதற்குப் 

ப ாறுப் ாகவுள்ளது.  
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பதாடரும் நிர்ைாைச் பசயற்திட்டங்கள் (உள்நாட்டு நிதியிடப் ட்டமவ) 

 
 

பசயற்திட்டம் 

ைதிப் ிடப் 

ட்ட 

பைாத்தச் 

பசலவு 

(ரூ ா.ைில்) 

1 தாதியர்  யிற்சிப்  ாடசாமலகமளத் தரமுயர்த்துதல் 2,933.34 

2 தாதியில் பீட/விடுதி நிர்ைாைம் 7,171.80 

3 
நிரல் அமைச்சு மவத்தியசாமலகளின் கீழ் உள்ள ESU வசதிகமள 

நைம் டுத்துதல் 
9,525.00 

4 
களுந ாவிமல ந ாதனா மவத்தியசாமலயில் ைிபலனியம் வாட்டுத் 

பதாகுதி 
988.76 

5 

ைட்டக்களப்பு ந ாதனா மவத்தியசாமலயில் இருதய நநாய் அலகு, 

கதீட்டர் ஆய்வுகூடம், ஆய்வுகூடத் பதாகுதி, வாட்டுத் பதாகுதிய 

நிர்ைாைம் 

427.00 

6 

அமடயாளம் காைப் ட்ட மவத்தியசாமலகளில் ைருத்துவ 

உத்திநயாகத்தர்கள், தாதிைார் ைற்றும் ஏமனநயாருக்கும் ஊழியர் விடுதி 

வீடுகள் நிர்ைாைம் 

400.00 

7 நதாட்டத் துமற மவத்தியசாமலகளின் அ ிவிருத்தி 373.22 

8 
சிலா ம் ைாவட்டப் ப ாது மவத்தியசாமலயில் புதிய சிகிச்மச 

வாட்டுக்கள் 
583.70 

9 கராப் ிட்டி ந ாதனா மவத்திசயாமலமய அ ிவிருத்தி பசய்தல் 1,024.00 

10 அமைச்சுக்கான கட்டட நிர்ைாைம் 5,979.00 

11 
முல்நலாியாமவ ஆதார மவத்தியசாமலயில் நதசிய  க்கவாத நிமலயம் 

நிர்ைாைித்தல் 
1,111.86 

12 

இலங்மகயிலுள்ள புற்றுநநாய் நநாயாளர்களுக்கு உயர் சக்திக் 

கதிர்வீச்சுக் பகாண்ட உயர் தரத்திலான கதிர்வீச்சுச் சிகிச்மச 

வழங்குதல். 

6,872.24 

13 
பதல்லிப் மள, கண்டி, காலி கராப் ிட்டி ஆகிய இடங்களில் புற்றுநநாய் 

மவத்தியசாமலகமள நிர்ைாைித்தல் 

3000 

 

14 

சகல வசதிகமளயும் பகாண்ட 10 ைாவட்ட  க்கவாத நிமலயங்கமள 

நிர்ைாைித்தலும், மவத்தியசாமலகளில் வி த்து ைற்றும் அவசர 

 ராைாிப்புச் நசமவகமளப்  லப் டுத்துதலும் 

500 

 

15 

 ிம்புமர தள மவத்தியசாமலயில் எக்ஸ்நர அலகு, பவளிநநாயாளர் 

 ிாிவு, வி த்து ைற்றும் அவசர அலகு,  இரத்த வங்கி என் ன மூன்று 

ைாடிக் கட்டட நிர்ைாைம் 

293.70 

16 
கராப் ிட்டி, அம் ாமற, யாழ்ப் ாை மவத்தியசாமலகளில் நிபுைத்துவ 

சிறுவர்  ராைாிப்புக் கட்டடத்பதாகுதிகமள நிறுவுதல் 
4676 

17 நிந்தவூாில் ஆதார மவத்தியசாமலபயான்மற நிறுவுதல் 878 

18 கராப் ிட்டி ந ாதனா மவத்தியசாமலயில் வாய்ச் சுகாதார 1,076 
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நிமலயபைான்மற நிறுவுதல் 

19 
கண்டி ப ாது மவத்தியசாமலயில் எலும்பு ைச்மச ைாற்றுச் சிகிச்மச 

அலபகான்மறத் நிறுவுதல் 
1,701.00 

20 நலடி ாிஜ்நவ மவத்தியசாமலயில் இருதய நிமலய நிர்ைாைம் 2,439.78 

21 

இரத்தினபுாி ைாகாைப் ப ாது மவத்தியசாமலயில் அமனத்து  ல் 

ைருத்துவ நிபுைத்துவத் துமறகமளயும் பகாண்ட வாய்ச் சுகாதாரக் 

கட்டடத்பதாகுதி நிர்ைாைம் 

340.00 

22 

கர்ப் காலத்தில் சிக்கல்கமள ஏற் டுத்தும் வயிற்றுக் நகாளாறுகள் 

ைற்றும் ைருத்துவ நநாய்கமள முகாமை பசய்வதற்காக பகாழும்பு. கண்டி, 

அநுராதபுரம் ஆகிய இடங்களில் உயர் நிபுைத்துவ நிமலயங்கமளத் 

தா ித்தல் 

1,844.78 

23 
இரத்தினபுாி ைாகாைப் ப ாது மவத்தியசாமலயில் ஒன்பகாபலாஜி 

அலகுக்கான வாட்டுத் பதாகுதி நிர்ைாைம் - கட்டம் OO 
530.00 

24 
நதசசமூக நநாய்கள்/எயிட்ஸ் கட்டுப் ாட்டு நிகிழ்ச்சிக்கான கட்டட 

நிர்ைாைம் 
126.00 

25 
இலங்மக அரசாங்க மவத்தியசாமலககளில் இலத்திரனியல் ைருத்துவப் 

 திவு முமறமய நமடமுமறப் டுத்துதல் 
400.00 

26 

காசல் வீதி ைகளிர் மவத்தியசாமலக்கான இனப்ப ருக்க சிகிச்மச 

நிமலயபைான்மறத தா ித்தல் 

 

104.7 

 

27 பைாரட்டுமவ ைாவட்ட மவத்தியசாமலக்கான நைம் ாடுகள் 1,000.00 

28 ந ருவமள ஆதார மவத்தியசாமலமய விாிவு டுத்துதல் 300.00 

29 
பைானராகமல ைாவட்டப் ப ாது மவத்தியசாமலயில் சத்திர சிகிச்மச 

வாட்டுக்கள் ைற்றும் சத்திர சிகிச்மசக் கூடத் பதாகுதி நிர்ைாைம் 
790.3 

30 
ஜய்கா கட்டடத்தின் நைல் ைாடியில் ஆய்வுகூட விாிவாக்கம் - ந ா.மவ - 

யாழ்ப் ாைம் 
90.00 

31 
சாக்கமட நீர் ைற்றும் கழிவு நீர் சுத்தீகாிப்புப் ப ாறித்பதாகுதி - தள 

மவத்தியசாமல கந்தளாய் 
100.00 

32 
நீடித்த சிறுநீரக நநாய் நிலவும்  ிரநதசங்களில் சிறுநீரக டயமலசிஸ் 

நிமலயங்கமள நிறுவுதல் 
6,500.00 

33 
ஸ்டூடிநயா வமக ஊழியர்கள் விடுதி வீடு நிர்ைாைம் - ஆ.மவ. 

திக்நகாயா 
27.00 

34 
அம் ாமற ைாவட்டப் ப ாது மவத்தியசாமலயில் பகத் பலப் 

வசதியுடனான இருதய நநாயியல்  ிாிமவத் தா ித்தல்    
354.68 

35 இரத்தினபுாி ந ாதனா மவத்தியசாமல அ ிவிருத்தி  1,074.77 

36 கஹவத்மத ஆதார மவத்தியசாமலயில் 5 ைாடிக் கட்டட நிர்ைாைம்    192.00 

37 பகாலன்மன ஆதார மவத்தியசாமலயில் 5 ைாடிக் கட்டட நிர்ைாைம்    344.29 
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5.3 விநசட பவளிநாட்டு நிதியிடப் ட்ட பசயற்திட்டங்கள்  
 

 
 

பசயற்திட்டம் 

ைதிப் ிடப் 

ட்ட பைாத்தச் 

பசலவு 

(ரூ ா.ைில்) 

1 

ஆரம்  சுகாதார  ராைாிப்பு முமறமைகமளப்  லப் டுத்தும் 

பசயற்திட்டம் 

(PSSP)-இலங்மக அரசாங்கம்-உலக வங்கி 

36,440.00 

2 

இலங்மக நதசிய மவத்தியசாமலயில் ஆம்புநலட்டாி  ராைாிப்பு 

நிமலய அ ிவிருத்தி (பவளிநநாயாளர்  ிாிவு), (இலங்மக அரசாங்கம், 

சீனா) 

14,600.00 

3 

களுத்துமற ைாவட்ட மவத்தியசாமலமய ைகப்ந ற்று ைற்றும் சிறுவர் 

நிபுைத்துவ மவத்தியசாமலயாக அ ிவிருத்தி பசய்தல். (இலங்மக 

அரசாங்கம் ைற்றும் பநதர்லாந்து) 

5,400.00 

4 
காலி கராப் ிட்டி பஹல்ைட் நகால் ைகப்ந ற்று மவத்தியசாமல 

(இலங்மக அரசாங்கம்-நஜர்ைனி- kfw) 
4,480.00 

5 

அரச ைருந்தாக்கக் கூட்டுத்த ானத்தின் உற் த்தியாற்றமலப் 

புனரமைத்து விாிவு டுத்துதல் 

 

16,594.00 

6 

ைாத்தமற ைாவட்ட ைகப்ந ற்று ைற்றும் புதுப் ிறப்பு சுகாதார 

 ராைாிப்ம   லப் டுத்தும் பசயற்திட்டம் (இலங்மக அரசாங்கம்- 

KIOCA) 

1,275.00 

7 

ைட்டக்களப்பு ந ாதனா மவத்தியசாமலயில் சத்திர சிகிச்மச அலகு 

ஒன்மற நிர்ைாைித்தலும் ைருத்துவ உ கரைளின் ப றுமகயும் 

(இலங்மக அரசாங்கம்-இந்தியா) 

275.00 

8 
பதாிவுபசய்யப் ட்ட மவத்தியசாமலகளில் சுகாதார வசதிகமள 

நைம் டுத்துதல் (சீனாவின் EXOM வங்கி) 
15,292.00 

9 
ப ாலனறுமவயில் நதசிய சிறுநீரகவியல் மவத்தியசாமல நிர்ைாைம் 

(ஐக்கிய இராச்சியம் - சம் த் வங்கி) 
5,825.00 

10 

டி பசாய்ைா மவத்தியசாமலக்கான புதுப் ிறப்பு ைற்று ைகப்ந ற்று 

உசாவுமக நிமலயம் 

ைகப்ந ற்று மவத்தியசாமல ( ிரான்ஸ்-ஹட்டன் நஷனல் வங்கி) 

830.00 

11 
சுகாதார முமறமை நைம் ாட்டுச் பசயற்திட்டம் ஆசிய அ ிவிருத்தி 

வங்கி 
10,500.00 

12 
சத்திர சிகிச்மசக் கூடங்கமளயும் ஐ.சீ.யூ உ கரைங்கமளயும் 

நைம் டுத்துதல் (இலங்மக அரசாங்கம்-ஒஸ்ட்ாியா) 
1,700.00 

13 
சுகாதார ைற்றும் ைருத்துவ நசமவ நைம் ாட்டுச் பசயற்திட்டம் 

(இலங்மக அரசாங்கம்- JOCA) 
16,594.00 

14 
வட ைாகாைத்திலுள்ள மவத்தியசாமலகமள அ ிவிருத்தி பசய்தல் 

(DROVE) (இலங்மக அரசாங்கம் -பநதர்லாந்து) 
12,225.00 
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15 
இலங்மக பகாவிட்19 அவசர துலங்கல் ைற்றும் சுகாதார முமறமைகள் 

தயார்நிமலச் பசயற்திட்டம் (உலக வங்கி-இலங்மக அரசாங்கம்) 
23,791.00 

16 
இலங்மகயில் உயிர் ைருத்துவப் ப ாறியியலாளர் நசமவக்காான 

ஆற்றல் விருத்தி (KIOCA) 
1,475.00 

17 
சுகாதார முமறமை நைம் ாட்டுச் பசயற்திட்டம் - நைலதிக நிதியிடல் 

(ஆசிய அ ிவிருத்த வங்கி) 
10,500.00 

18 

எயிட்ஸ், காச நநாய், ைநலாியா என் வற்றுக்கு எதிராகப் 

ந ாராடுவதற்கான உலகளாவிய நிதியம் 

(GFASM) 

1,548.00 

 

 

 5.4 ந ாக்குவரத்து  

ந ாக்குவரத்து அலகு   
  

சுகாதார  ராைாிப்பு, ந ாஷாக்கு, சுநதச ைருத்துவ அமைச்சின் ந ாக்குவரத்து அலகு 

நதமவயான ந ாக்குவரத்து வசதிகமள வழங்குவதன் மூலம் சுகாதார நிறுவனங்களில் 

நசமவகமள வழங்குவதில் ஒரு முக்கிய வகி ாகத்மத நிமறநவற்றுகின்றது. 

ந ாக்குவரத்துப்  ிாிவில்  ின்வரும்  ிாிவுகள் உள்ளடங்குகின்றன.   

• நசமவ நிமலயம் - முல்நலாியா  

• திருத்த நவமலப்  ிாிவு - உயிர்-ைருத்துவப் ப ாறியியல் அலகு   

  

சுகாதார அமைச்சுக்குச் பசாந்தைான நைற் டி நிமலயத்மத/ ிாிமவ அமைத்ததன் 

விமளவாக ஒழுங்கீனங்கமளத் தடுத்து பசலவினங்கமளச் நசைிப் து சாத்தியைாகியது. 

சுகாதார அமைச்சின் வாகனங்கள்  ற்றிய வி ரங்கள்  ின்வரும் அட்டவமையில் 

தரப் ட்டுள்ளன.     
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6. ைனித வள அ ிவிருத்தி   

 

6.1 கல்வி,  யிற்சி ைற்றும் ஆராய்ச்சி அலகு  
  

அறிமுகம்  

சுகாதார அமைச்சின் கல்வி,  யிற்சி ைற்றும் ஆராய்ச்சி அலகு  ிரதிப்  ைிப் ாளர் 

நாயகத்தின் (கல்வி,  யிற்சி ைற்றும் ஆராய்ச்சி) விடயப்  ரப் ின் இயங்குவதுடன் 

 யிற்சி, ஆராய்ச்சி ைற்றும் தாதியியல் (கல்வி) என  ைிப் ாளர் அலுவலகங்கமளக் 

பகாண்டுள்ளது.  

  

பதாமல நநாக்கு:  

இலங்மகயின் சமூக, ப ாருளாதார, உளவியல் ைற்றும் ஆன்ைிக அ ிவிருத்திக்குப் 

 ங்களிப்புச் பசய்யும் தரைான, தகுதிவாய்ந்த சுகாதாரப்  தவியைியின் அங்கத்தவர்கள் 

 

எைது  ைி  

அறிவு,  ஆற்றல், திறன் ,  யனுள்ள, நநாயாளிமய மையப் டுத்திய ைற்றும் புத்தாக்க 

ஊழியர்களின் விருத்திக்காக இலங்மக சுகாதாரத் துமறயில் கல்வி,  யிற்சி ைற்றும் 

ஆராய்ச்சித் துமறகளில் பதாழில்நுட்  நிபுைத்துவ முதன்மை வழங்குநராகவும், 

கண்காைிப்பு ைற்றும் ைதிப்பீட்டு ைத்திய நிறுவனைாகவும், வசதி வாய்ப் ளிப் தில் 

மையப் புள்ளியாகவும் இருத்தல்.  

  

குறிக்நகாள்கள்   

கல்வி,  யிற்சி ைற்றும் ஆராய்ச்சி அலகானது  பகாள்மக வகுத்தல்,  யிற்சி பதாடர் ான 

பதாழில்நுட்  வழிகாட்டல்கமள வழங்குதல் உற் ட நைலும் ைருத்துவ அலுவலர்கள் 

ைற்றும்  ல் அறுமவ சிகிச்மச நிபுைர்களுக்கான அடிப் மட  ட்டப் டிப்புத் 

திட்டங்கமளத் தவிர அமனத்து ஊழியர்  ிாிவுகளுக்கும் அடிப் மட  யிற்சித் 

திட்டங்கமள ஒருங்கிமைத்தல் என் னவற்றின் மையப் புள்ளியாக விளங்குகிறது. 

நைலும், இவ்வலகானது நசமவயில் உள்ள, நசமவக்கு முந்திய  யிற்சித் திட்டங்கள் 

மூலம் சுகாதாரப்  ைியாளர்களின் திறமன வளர்ப் தற்கு ப ாறுப் ானதாகும். நைலும், 

இவ்வலகானது சுகாதாரம் பதாடர் ான ஆராய்ச்சிக்கான பகாள்மககள் ைற்றும் 

திறமன விருத்திபசய்வதுடன்  ைியிட அடிப் மடயிலான ஆராய்ச்சிமய 

நைற்பகாள்வதற்காக சம் ந்தப் ட்ட அதிகாாிகளுக்கு நிதி பகாடுப் னவுகமளயும் 

வழங்குகிறது.   
 

நதசிய சுகாதார விஞ்ஞான நிறுவனமும் (NOHS) கல்வி,  யிற்சி ைற்றும் ஆராய்ச்சி அலகு 

 ிரதிப்  ைிப் ாளர் நாயகத்தின்  DDG (ES&R) இன் நிர்வாக ைற்றும் பதாழில்நுட்  

நைற் ார்மவயின் கீழ் உள்ளது.  
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நைலும், ES&R  ிாிவானது சுகாதாரத் துமறயின் ைனித வளத் திறமன வலுப் டுத்தும் 

நநாக்கத்துடன்.இலங்மக ைருத்துவக் கல்லூாி கவுன்சில்,  ல்கமலக்கழக ைானியங்கள் 

ஆமைக்குழு ைற்றும் இலங்மகயில் அதனுடன் பதாடர்பு ட்ட ஏமனய  கல்வி ைற்றும் 

பதாழில்முமற நிறுவனங்கள், அமைப்புகளுடன் ஒருங்கிமைகிறது. 
 

இலங்மகயில் சுகாதார  ைியாளர்களின் திறமன விருத்திபசய்யும் நநாக்குடன் 

சர்வநதச நிறுவனங்களுடன் முக்கிய  யிற்சி திட்டங்கமள ஒருங்கிமைப் தில் இந்த 

 ிாிவு அதன் திறமன விாிவு டுத்தியுள்ளது. 

 

 

2021 இல் அமடவுகள்/ விநசட நிகழ்வுகள்  

  

 ஆட்நசர்ப்பு ைற்றும் அடிப் மடப்  யிற்சி   
  

o அடிப் மட  யிற்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கான உள்வாங்கல்  

  யிற்சிக்கான உள்வாங்கல் ES&R  ிாிவு, திட்டைிடல்  ிாிவு ைற்றும் ைனிதவள 

ஒருங்கிமைப்பு  ிாிவு ஆகியவற்றுடன் கலந்தாநலாசித்து,  சுகாதார அமைச்சின் 

நிர்வாகப்  ிாிவுகளால் தீர்ைானிக்கப் டுகிறது. 2020-2021 ஆம் ஆண்டுக்கான  யிற்சி 

வி ரம் கீநழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ளது  

 

2020-2021 இல் நைற்பகாள்ளப் ட்ட அடிப் மட  யிற்சி நிகழ்ச்சிகள் ைற்றும்  ட்டம் 

ப ற்றவர்களின் விவரம் 

பதா. 

இல. 

ஊழியர் வகுதி ஆட்நசர்ப்

புக்களின் 

எண்ைிக்

மக 

2020 ஆம் 

ஆண்டில் 

 யிற்சிமய 

முடித்தவர்க

ளின் 

எண்ைிக்

மக 

2020 ஆம் 

ஆண்டில் 

ஆட்நசர்ப்பு

க்களின் 

எண்ைிக்

மக 

2021 ஆம் 

ஆண்டில் 

முடித்தவர்க

ளின் 

எண்ைிக்

மக 

2021 ஆம் 

ஆண்டில் 

1 தாதி உத்திநயாகத்தர்கள் 

(அடிப் மட  யிற்சி) 

2614 3431 

 

3625 2654 

2 ைருத்துவ ஆய்வுகூடத் 

பதாழில்நுட் வியலாளர்க

ள் 

113 133 187 

( ட்டதாாி) 

 

3 ைருந்தாளர்கள் 32 79 -  

4  ிஸிநயாபதரப் ிஸ்ட்கள் - 8 -  

5 பதாழில்சார் 

சிகிச்மசயாளர்கள் 

51 5   

6 கதிாியக்கவியலாளர்கள்  6 187 

( ட்டதாாி) 
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7 ப ாதுச் சுகாதார 

ைருத்துவச்சிகள் 

847 -  752 

8 ப ாதுச் சுகாதாரப் 

 ாிநசாதகர்கள் 

317 43   

9 பூச்சியியல் 

உதவியாளர்கள் 

15 23   

10 இருதயநநாய் நிபுைர்கள் - - 58  

11 மூமள ைின்னமல 

வமரபுப்  திவாளர்கள் 

16 - 17  

12 கண் ைருத்துவ நிபுைர்கள் - 8   

13  ல் ைருத்துவ 

பதாழில்நுட் வியலாளர்க

ள் 

12 -   

14  ாடசாமல  ல் 

சிகிச்மசயாளர்கள் 

55 14   

15 ப ாதுச் சுகாதார 

ஆய்வுகூடத் 

பதாழில்நுட் வியலாளர்க

ள் 

- 61 60 61 

16 ப ாதுச் சுகாதார கள 

உத்திநயாகத்தர்கள் 

- -   

17 பசயற்மக உறுப்பு ைாற்று 

நிபுைர்கள் 

8  14  

18 மவத்தியசாமல 

உதவியாளர்கள் 

409 394   

 பைாத்தம் 4489 4205 3993 3467 
 
 

 

 

 

o தாதி உத்திநயாகத்தர்களுக்கான  ிந்மதய அடிப் மட  யிற்சி  
  

ஆட்நசர்ப்புச் பசய்யப் ட்ட உத்திநயாகத்தர்களின் எண்ைிக்மக ைற்றும்  யிற்சிமய 

முடித்தவர்களின் எண்ைிக்மகயுடன் 2020-2021 இல் நடாத்தப் ட்ட  ிந்மதய அடிப் மட 

 யிற்சி நிகழ்ச்சிகளின் வமககள் 
  

  

 

 யிற்சி நிகழ்ச்சி 

 

 

காலப்  குதி 

ஆட்நசர்ப்பு 

பசய்யப் ட்ட 

எண்ைிக்மக  

முடித்தவர்களின் 

எண்ைிக்மக 

2020 2021 2020 2021 (ஜூன் 

வமர 

1 ைனநல தாதியர்  யிற்சி 6 ைாதங்கள்  - - 59 - 

2 வயிற்றுப்  ராைாிப்புப்  யிற்சி 6 ைாதங்கள் - - - - 
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3 ESU  யிற்சி  6 

ைாதங்கள்  

- - - - 

4 கற் ித்தலும் நைற் ார்மவ 

பசய்தலும்  

1 வருடம்  29 - 80 - 

5 விடுதி முகாமையும் நைற் ார்மவ 

பசய்தலும் 

1 ½ 

ஆண்டுகள் 

822 - - 847 

6 ைருத்துவச்சி  யிற்சி 6 

ைாதங்கள்  

- - 612 - 

7 ப ாதுச் சுகாதார தாதிச் சநகாதாி  125 - - 125  

8 ப ாதுச் சுகாதார தாதி 

உத்திநயாகத்தர் 

 88 - - - 

 பைாத்தம்  1064  751 952 
 

 

6.2  சுகாதாரத் திமைக்களத்தின் நசமவ வழங்குநர்களின் 

திறன் விருத்தி  

நதமவயான பதாழில்நுட்  ைற்றும் நிதி உதவிகமள வழங்குவதன் மூலம் சுகாதாரத் 

துமறயில் நசமவயில் உள்நளாருக்கான  யிற்சித் திட்டங்கமள நிர்வகிப் தில் ES&R 

 ிாிவு முக்கிய  ங்கு வகிக்கிறது. 2020 -2021 ஆம் ஆண்டில் நிறுவனத் நதமவகமளப் 

ப ாறுத்து, சுகாதாரப்  ைியாளர்களின்  ல  ிாிவுகளுக்குப்  யிற்சி அளிக்க நிதி 

ஒதுக்கப் ட்டது. சுகாதார நசமவகள்  ைிப் ாளர் நாயகத்தினால் அங்கீகாிக்கப் ட்ட 

வழிகாட்டல் பதாகுதிக்கு இைங்க சம் ந்தப் ட்ட நிறுவனங்களால் அமடயாளம் 

காைப் ட்ட  யிற்சித் நதமவப் ாட்டின் அடிப் மடயில் தகுதிக்காண் தற்காக ES&R 

 ிாிவு  யிற்சித் திட்டமுன் பைாழிவுகமள ைதிப் ாய்வு பசய்கிறது தகுதிகாண் 

நியைங்கமளப் பூர்த்தி பசய்யும்  யிற்சித் திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்கப் ட்டது. நிதி 

 யன் ாடு கண்காைிக்கப் ட்டு ைதிப்பீடு பசய்யப் டுகிறது.  

 

6.2.1   நசமவயில் உள்நளாருக்கான  யிற்சித் திட்டங்கள்.  

பதாழில் நிறுவனங்கள் ைற்றும்  கல்வி நிறுவனங்களின் தமலவர்களின் 

நவண்டுநகாளுக்கிைங்க   ல்நவறு ஊழியர்  ிாிவுகளில் நசமவயில் உள்நளாருக்கான 

 யிற்சித் திட்டங்கள் எட்&R  ிாிவினாநலநய பதாடர்ந்து 

பசயல் டுத்தப் ட்டுவருகின்றன.  
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குழுப்  யிற்சி நிகழ்ச்சிகள், பைாழிப்  யிற்சி நிகழ்ச்சிகள், தனிப் ட்ட  யிற்சி 

நிகழ்ச்சிகள் என் வற்றுக்காக 2020-2021 காலப் குதியில் ET&R இடைிருந்து 

நிதிகளுடன்  யிற்சி ப ற்ற  தவியைி எண்ைிக்மககளும் வகுதிகளும். 
 

 

 

6.2.2 ஏமனய  யிற்சி நிகழ்ச்சிகள்  
  

 PSSP நிதிகளின் கீழ் 

1. சுகாதார அமைச்சில் புதிதாக  ைியைர்த்தப் ட்ட முகாமைத்துவ 

உதவியாளர்களுக்கு நசமவயில் உள்நளாருக்கான 3 நாள்  யிற்சித் திட்டங்கள் 

நடத்தப் ட்டன - 3 நிகழ்ச்சிகமள நிமறவுபசய்து 210  ங்நகற் ாளர்களுக்கு 

 யிற்சியளிக்கப் ட்டது.  

2. 2021 இல்  140  ங்நகற் ாளர்களுக்கு 1ம் தர ப ாது சுகாதார நிர்வாக 

உதவியாளர்களுக்கான  20 நாள் நிகழ்ச்சிகள் இரண்டு திட்டைிடப் ட்டுள்ளன. 

3. CPD திட்டங்களுக்கு நதமவயான உ கரைங்களின் வழங்கல் நடந்து 

பகாண்டிருக்கிறது (பகாள்வனவு நடவடிக்மககள் இடம்ப றுகின்றன) 

  

 

 

 

 

 

 

சுகாதார ஆளைி வகுதி நசமவக் காலப்  யிற்சி - 2020 நசமவக் காலப்  யிற்சி - 2021  

குழுப் 

 யிற்சி 

தனிந ர் 

 யிற்சி 

பைாழிப் 

 யிற்சி 

குழுப் 

 யிற்சி 

தனிந ர் 

 யிற்சி 

பைாழிப் 

 யிற்சி 

ஆநலாசகர்கள் 85  140 163 -  

ைருத்துவ அதிகாாிகள் 1844 12 - 777 155 15 

அதி ர்கள்/ 

ந ாதனாசிாியர்கள் 

 17 - 10 - 11 

தாதி உத்திநயாகத்தர்கள் 3041 15 1344 3137 - 20 

PSM வகுதிகள் 975 - 90 288 -  

துமை ைருத்துவ 220 -  217 -  

PPO/PPA/DO/HMA/MA 888 62 - 1173 - 54 

சுகாதார உதவியாளர்கள்  535 - - 2512 - 1 

ஏமனய ஊழியர்கள் 701 - - - - 54 

பைாத்தம் 8298 106 1574 8277 155 155 
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 உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO ) நிதியின் கீழான நிகழ்ச்சிகள்  

இ

ல்

மல

.  

 திவி

லக்கம் 

பகாள்வ

னவுக் 

கட்ட

மள 

(PO)# 

Ex. 

வமக 

சிறு வி ரம் கிமடக்க

ப்ப ற்ற 

நிதி 

இலங்மக 

ரூ ாய் 

ஜூன் 2021 

வமரயான 

முன்நனற்றம் 

1 2020/

10373

73 

2025696

49 

511-

DFC 
சுகாதார அமைச்சின் 

கீழ் உள்ள 

 ாடசாமலகளுக்கும்,

 யிற்சி 

வழங்குவதற்கும் 

பதாமலக் கல்வி 

முமறமய நிறுவுதல் 

 

64,41,600 

பதாமலக்கல்விப் 

 ாடசாமலகளுக்

கான 

தகவல்பதாழில்நு

ட்  உதவி பூர்த்தி 

பசய்யப் ட்டதுட

ன் 

இமையவழிப் 

 யிற்சி 

நமடப ற்று 

வருகின்றது. 

அறிக்மகயின் 

வமரவு ஆவைம் 

சைர்ப் ிக்கப் ட்

டு 

கலந்துமரயாடப்

 ட்டது; இறுதி 

அறிக்மக 

கிமடக்க 

நவண்டியுள்ளது. 

உருவாக்கப் ட்ட 

அடிப் மட 

 யிற்சித் பதாகுதி 

திறன் 

நைம் ாட்டிற்காக  

 யன் ாட்டில் 

உள்ளது 

2 2021/

11078

25 

2026617

45 

511-

DFC 
துமை ைருத்துவ(Para 

Medical) ைற்றும் 

ைருத்துவ துமைத் 

பதாழில்களின்(PSM) 

 யிற்சித் 

திட்டங்களின் 

நிமலயான 

 

7,42,707.4

3 

EEG, ECG ,  ல் 

பதாழில்நுட் ம், 

கண் ைருத்துவம் 

ைற்றும் 

கதிாியக்கவியல் 

ஆகியவற்றின் 

அடிப் மடப் 
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பசயல் ாட்டு 

நமடமுமறகமள 

(SIP) திருத்துதல் 

ைற்றும் நிமறவு 

பசய்தல். 

 யிற்சியின் SIP 

நிமறவு 

பசய்யப் ட்டுள்ள

து. ஏமனய 

SIPகள் 

நமடப ற்றுக்

பகாண்டிருக்கின்

றன  

3 2021/

11031

79 

2026547

69 

511-

DFC 
இலங்மகக்கான 

நதசிய சுகாதார 

ஆராய்ச்சி 

மூநலா ாயத்மத 

உருவாக்குதல்  

ைற்றும் 

நதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட 

பசயற் ாடுகமள 

நமடமுமறப் டுத்தல் 

 

18,85,300 

3 

பசயற் ாடுகளுக்

கு நிதி 

கிமடக்கப்ப ற்ற

து. பசயல் ாடு 3 

முடிவமடந்துள்ள

துடன்  

பசயற் ாடு 2.a , 

2.b ஆகியன 80% 

முடிவமடந்துள்ள

து. பசயல் ாடு 1 

நமடப ற்றுக்

பகாண்டுள்ளது 

(பகாழும்பு 

 ல்கமலக்கழகத்

துடன்).  

4 2021/

11032

20 

2026541

92 

511-

DFC 

HELLOS 

வமலயமைப்பு 

நசமவகமள 

விாிவு டுத்தலும்  

இறுதிப்  யனர் 

 யிற்சி 

நசமவகளுக்கான 

பதாமலக் கல்வி 

கற்றல் 

உ கரைங்கமள 

உருவாக்குதல் 

 

6,20,993.3

7 

பசயல் ாடு 1 

ற்கான நிதி 

கிமடக்கப்ப ற்ற

து.  80% . 

காபைாளிகமள 

தயாாிப் ப் தற்

காக பசலவிட 

திட்டைிடப் ட்டு

ள்ளது.   
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6.3 ஆராய்ச்சி 
 

சுகாதார அமைச்சின் கல்வி,  யிற்சி ைற்றும் ஆராய்ச்சி  ிாிவு இலங்மகயில் சுகாதாரம் 

ைற்றும் சுகாதாரம் பதாடர் ான ஆராய்ச்சிகமள ஊக்குவிப் தற்காக நதசிய சுகாதார 

ஆராய்ச்சி கவுன்சிலுடன் (NHRC) இமைந்து ஆராய்ச்சி நடவடிக்மககமள 

ஒருங்கிமைக்கிறது.  
 

 ிரதான பசயற் ாடுகள் 
 

நிதியுதவிக்காக அலகுக்கு சைர்ப் ிக்கப் டுகின்ற ஆராய்ச்சி முன்பைாழிவுகள் சுகாதார 

அமைச்சின் ஆராய்ச்சி முகாமைத்துவ சம யால்  நியைிக்கப் ட்ட நிபுைர்கள் குழுவால் 

தகுதி/ ப ாருத்தம் குறித்து  ாிசீலிக்கப் ட்டு ஒருங்கிமைந்த நிதி மூலம் ஆராய்ச்சி 

உதவித்பதாமக பசலுத்த அனுைதிக்கப் டுகிறது. 
 

அரச துமற சுகாதார நிறுவனங்களில் நடத்தப் டும் ஆராய்ச்சி நடவடிக்மககளுக்கு 

நிர்வாக அங்கீகாரம் வழங்குவமத நைற் ார்மவ பசய்தல். சர்வநதச கூட்டு ஆராய்ச்சி 

நைற்பகாள்ளப் டும் ந ாது ப ாருள்  ாிைாற்ற ஒப் ந்தங்கள் ைற்றும் தரவு  ாிைாற்ற 

ஒப் ந்தங்களின்  ாிசீலமன உட் ட 
 

நாடளாவிய ாீதியில் பநறிமுமறகள் ைீளாய்வுக் குழுக்கககமள உருவாக்கி திறமன 

வளர்ப் தன் மூலம்   சுகாதார ஆராய்ச்சியின் பநறிமுமற அம்சங்கமள உறுதி பசய்தல். 

 

இலங்மகயில் சுகாதார ஆராய்ச்சிக்கான கட்டமளமய நிறுவுதல். 

 

அறிவியல் முமற ைற்றும் ஆராய்ச்சிக் கண்டு ிடிப்புகமள  ரப்புதல் என் வற்றில் 

ஆராய்ச்சியாளர்களின் திறமன வளர்த்தல். 
 

 

2021 வமரயிலான காலப் குதியில் ஆராய்ச்சிப்  ிாிவினரால் நைற்பகாள்ளப் ட்ட 

நடவடிக்மககள் 
 

பசயல் ாட்டின் ப யர் வி ரம் குறிப்பு 

1. நிகழ் நிமல ஆராய்ச்சி 

முமற நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

சுகாதார ஊழியர்களுக்கான 

அடிப் மட ஆராய்ச்சி முமற 

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

ைருத்துவர்களுக்கான உயர் 

ஆராய்ச்சி முமற நிகழ்ச்சித் 

திட்டம் 

 

ஜனவாி 2020 1வது 

 யிற்சிப் ட்டமற ைார்ச் 

2020 2வது 

 யிற்சிப் ட்டமற 

2. சுகாதார அமைச்சின் கீழ் 

பநறிமுமறகள் ைீளாய்வுக் 

குழுக்கமள ைதிப்பீடு 

சம் ந்தப் ட்ட ERC களில் 

இருந்து தரமவச் நசகாிக்க 

தரவு நசகாிப்பு வடிவம் 

பூர்த்திபசய்யப் ட்டுள்ளது  
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பசய்யத் பதாடங்கியது தயாாிக்கப் ட்டு 

சம் ந்தப் ட்ட ERC களுக்கு 

அனுப் ப் ட்டது   

சுகாதார ஆராய்ச்சிக்காக 

சுகாதார அமைச்சால் 

 திவுபசய்யப் ட்டு 

அங்கீகாிக்கப் ட்ட 

ERCகளின் எண்ைிக்மக 

3. ஆராய்ச்சி 

உதவித்பதாமகக்காக 

சைர்ப் ிக்கப் ட்ட 

ஆய்வுகளின் ஆராய்ச்சி 

கண்டு ிடிப்புகமள 

 ரப் த் பதாடங்கியது 

 ைிப் ாளர் சம களின் டி 

ஆராய்ச்சிகமள 

வமகப் டுத்தி 

இறுவட்டுக்களுக்கு 

நகபலடுக்கப் ட்டது 

அலகுகளுக்கு அனுப்  

தயாராக உள்ளது  

4. நகாவிட்19 பதாடர் ான 

03ஆராய்ச்சிகளுக்கும் 

ஏமனயவற்றிற்கும் 

நிர்வாக அனுைதி 

வழங்கப் ட்டது 

நிர்வாக அனுைதி 

வழங்கப் ட்டது 

பைாத்தம் 

அங்கீகாிக்கப் ட்டது -25 

தற்காலிக 

அங்கீகாிக்கப் ட்ட 4 

நிலுமவயில் உள்ளது 

ஒப்புதல் 1 

5. 2015 ைற்றும் 2017 ஆம் 

ஆண்டு வழங்கப் ட்ட 

நிர்வாக அனுைதி 

பதாடர் ான 

சுற்றறிக்மகமய 

திருத்தியது 

நிர்வாக அனுைதி  ற்றிய 

சுற்றறிக்மகமய திருத்த 

நவண்டியதன் அவசியத்மத 

அமடயாளம் கண்டுள்ளது. 

NHRC அமத உருவாக்க 

 ங்களித்தது 

இலக்கம் 01/30/2020 

இன் கீழ் பவளியிடப் ட்ட 

சுற்றறிக்மக 

 

6. நதசிய சுகாதார ஆராய்ச்சி 

முன்னுாிமைமய 

அமடயாளம் காைல்  

தரவு நசகாிப் தற்கான 

 டிவம் உருவாக்கப் ட்டது 

பசயல் ாடு - OHI ஆல் 

 ைியைர்த்தப் ட்ட 

நிபுைர் நசமவயால் 

நைற்பகாள்ளப் டுகிறது 

7. நிறுவன ைட்டத்தில் ERC 

கமள நிறுவுவதற்கான 

தற்ந ாமதய நதசிய 

வழிகாட்டல்கமள திருத்த 

நவண்டியதன் 

அவசியத்மத அமடயாளம் 

கண்டுள்ளது 

சுகாதார அமைச்சகத்தில் 

நிறுவப் ட்ட ERCக்கான 

வழிகாட்டல்கமளத் 

தயாாிக்க RMC 

அறிவுறுத்தியது 

வளத்பதாகுதி 

அமடயாளம் 

காைப் ட்டது.  

புதிய வழிகாட்டுதல் 

முடிந்து  திப் ிப் தற்கு 

முன் NHRC ைற்றும் RMC 

இன் ஒப்புதலுக்காகக் 

காத்திருக்கிறது. 

8. நிறுவன ஆராய்ச்சி 

கலங்களுக்கான மைய 

 ிராந்திய CCPகளுடன் 

சந்திப்பு ஏற் ாடு 

மையப் புள்ளியின் 

 ின்னூட்டல் நிலுமவயில் 
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புள்ளிகள் அமடயாளம் 

காைப் ட்டன 

பசய்யப் ட்டது உள்ளது 

9. ERC உறுப் ினர்கமளப் 

 யிற்றுவிப் தற்கான 

 ாடத்திட்டத்மத 

உருவாக்கத் பதாடங்கியது 

குழு அமடயாளம் 

காைப் ட்டது 

பசயல் ாட்டில் 

10. MTA உடன் ஆராய்ச்சி 

முன்பைாழிவுகமள 

அங்கீகாிக்க ஒரு 

ைார்க்கத்மத 

உருவாக்குதல் 

ஆராய்ச்சி முகாமைக் 

குழுவில் முதற்கட்ட 

கலந்துமறயாடல் 

இடம்ப ற்றது 

முக்கிய திசு ைாற்றுக் 

குழுவின் கீழ் DDG ESR 

தமலமையில் ஒரு 

துமைக்குழு 

அமைக்கப் ட்டுள்ளது. 

11. ைருத்துவம் அல்லாத 

 ிாிவினருக்கான 

ஆராய்ச்சி உதவித்பதாமக 

குறித்து விழிப்புைர்வு 

ஏற் டுத்தப் ட்டது 

உயிாியல் ைருத்துவ 

ப ாறியியளாலர்கள்/நிதி 

அதிகாாிகள் ைற்றும் நிர்வாக 

அலுவலர்கள் ந ான்ற 

ைருத்துவம் அல்லாத 

 ிாிவுகமள பதளிவூட்டவும் 

ஊக்குவிக்கவும் 

 யிற்சிப் ட்டமற 

நடத்தப் ட்டது. 

 

 

பூர்த்திபசய்யப் ட்டுள்ளது 

 ின்னூட்டத்திற்காக 

காத்திருக்கிறது 

12. NHRC சட்டத்திற்கு 

ஒப்புதல் வழங்கல்  

அமைச்சரமவப்  த்திரம் 

தயாாிக்கப் ட்டது   

சுகாதார அமைச்சாிடம் 

விளக்கம் அளிக்க 

காத்திருக்கிறது 

13. ைருத்துவ 

அதிகாாிகளுக்கான நிகழ் 

நிமல ஆராய்ச்சி முமற 

திட்டம்   

உயர் நிகழ் நிமல ஆராய்ச்சி 

முமற திட்டம் 

உருவாக்கப் ட்டது  

ைார்ச்-நை 2021 இல் 

முடிக்கப் ட்ட பைய்நிகர் 

 ட்டமற இறுதித் 

நதர்வுடன் முடிந்தது. 

14. நிகழ் நிமல ஆராய்ச்சி 

சைர்ப் ிப்பு ைற்றும் 

 ின்பதாடர்ந்து  

கண்காைிக்கும் 

அமைப்ம  உருவாக்கல் 

அமைப்பு நிமறவமடந்தது பதாடங்க காத்திருக்கிறது 

15. நதசிய சுகாதார ஆராய்ச்சி 

களஞ்சியம் 

ஆய்வுகளின்  திநவற்றம் 

ஆரம் ிக்கப் ட்டுள்ளது 

பசயல் ாட்டில் 
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 ஆராய்ச்சி பகாடுப் னவு பசலுத்துதல் 
 

2011 ஆம் ஆண்டு வரவு பசலவுத்திட்ட முன்பைாழிவின் டி நசமவ அனு வம் கூடிய 

அதிகாாிகளுக்கான ஆராய்ச்சி உதவித்பதாமக 2011 இல் பதாடங்கப் ட்டது. 2021 

இல்  ைம் பசலுத்துவதற்கு அனுைதிக்கப் ட்ட  ிநரரமைகளின்  ின்வருைாறு. 
 

ஆராய்ச்சி பகாடுப் னவு பசலுத்துதல் - 2020 

 

ஆராய்ச்சி பகாடுப் னமவ பசலுத்துதல் - 

2021 ஜூன் வமர  

 

அங்கீகாிக்கப்

 ட்ட திகதி  

புதிய 

முன்பைாழி

வுகள் 

முன்நனற்

ற 

அறிக்மக

கள் 

பவளியீ

டுகள் 

tions 

அங்கீகாிக்க

ப் ட்ட திகதி  

புதிய 

முன்

பைாழி

வுகள் 

முன்நன

ற்ற 

அறிக்மக

கள் 

பவளி

யீடுக

ள் 

tions 

2020.01.25 20 4 3 2021/01/16 5 2 2 

2020.02.15 5 2 1 2021/02/20 3 5 3 

2020.04.18 14 2 1 2021/04/12 9 3 2 

2020.05.23 5 3 4 2021/05/19 2 2 2 

2020.06.23 4 2 3 2021/06/16 - 2 3 

2020.07.18 6 10 3     

2020.08.15 6 8 5     

2020.09.19 13 8 1     

2020.10.17 5 10 0     

2020.11.21 4 7 4     

பைாத்தம் 82 56 25  19 14 12 

கடந்த 5 வருட பசயலாக்க ந ாக்கு   
 

இ

ல்

மல 

குறிகாட்டி வருடங்கள் 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. அடிப் மடப் 

 யிற்சிபநறியில் 

நசர்த்துக்பகாள்ளப் ட்

நடாாின் எண்ைிக்மக 

1794 2968 2757 835 4489 - 

2. பவற்றிகரைாக 

நிமறவுபசய்த 

 யிற்சியாளர்களின் 

எண்ைிக்மக 

448 3975 3951 2541 1853 812 

3. திமசமுகப் டுத்தல் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

நிமறவுற்ற  யிற்சி 

ப ற்றவர்களின் 

எண்ைிக்மக 

( ட்டதாாிகள்) 

264 356 351 341 340 187 
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4  ிந்மதய அடிப் மட தாதி  

 யிற்சிமய 

முடித்தவர்களின் 

எண்ைிக்மக 

1596 179 1011 173 751 

 

952 

5. நசமவயில் 

உள்நளாருக்காக 

நடத்தப் ட்ட 

 யிற்சித்திட்டங்களின் 

எண்ைிக்மக 

203 468 குழுப் 

யிற்சி.59

6 

தனிந ர் 

 யிற்சி -

386 

பைாழிப் 

 யிற்சி 

115 

 

குழுப்

 யிற்

சி - 

708 

தனிந

 ர் 

 யிற்

சிகள்- 

358 

பைாழி

ப் 

 யிற்

சிகள்.1

10 

 

குழுப் யி

ற்சி .- 1017 

Sr.- 1017 

தனிந ர் 

 யிற்சிகள்

- 143 

பைாழிப் 

 யிற்சிகள்

. 16 

 

குழுப் யி

ற்சி .- 603 

Sr.- 603 

தனிந ர் 

 யிற்சிகள் 

- 155 

பைாழிப் 

 யிற்சிகள்

. 4 

 

6 ஆராய்ச்சி 

உதவித்பதாமக 

பசலுத்துவதற்காக 

ப றப் ட்ட ஆராய்ச்சி 

முன்பைாழிவுகளின் 

எண்ைிக்மக 

251 287 259 114 29 19 
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7 கூட்டுத்த ானச் சம யால் முகாமைபசய்யப் டும் 

நிறுவனங்கள்  

 

  7.1 mur kUe;jhf;fg; nghUs; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk;   (SPMC) 
 

mur kUe;jhf;fw; nghUl;fs; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk; (m.k.ngh.c.$) 1957Mk; 

Mz;bd; 49 Mk; ,yf;f ifj;njhopy; $l;Lj;jhgdr; rl;lj;jpd; fPo; jhgpf;fg;gl;lJ. 

,yq;if kf;fspd; Rfhjhug; guhkupg;Gf;fhf mj;jpahtrpakhd kUe;Jg; nghUl;fis 

tu;j;jf uPjpahf cw;gj;jp nra;tjpy; 2021 Mk; Mz;L 34 tUlq;fis mur 

kUe;jhf;fw; nghUl;fs; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk; G+u;j;jp nra;jJ. mur kUe;jhf;fw; 

nghUl;fs; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk; mJthfNt 88 gaDWjpahd 

kUe;Jg;nghUl;fspd; tbtikg;igf; nfhz;Ls;sJ. 

 

mjd; Kf;fpakhd gzpfshtd:  

1. xd;wpy; jhdhfNth my;yJ mj;jifa $l;L Kaw;rp> gfpuq;f jdpahu; 

gq;fhz;ik my;yJ mj;jifa NtW cld;gbf;ifiar; nra;J nfhs;tjd; 

%yk;> kUe;Jfis cw;gj;jp nra;jy;> gjdply;> fsQ;rpag;gLj;jy; nghjpaply; 

kw;Wk; kPs;nghjpaply;.  

2. Jizepiyf; fk;gdpfis cUthf;Fjy;. 

3. KjyPl;lhsu;fshf tuTs;NshUld; rh;tNjr cld;gbf;iffisr; nra;J 

nfhs;Sjy;. 

4. kUe;Jg; nghUl;fspd; cw;gj;jp  kw;Wk; gjdplYf;fhd njhopy;El;;g cjtpia 

toq;fy;.  

5. thfltpaw;rhh; kw;Wk; kUe;jhf;fw;rhu; Muha;r;rp kw;Wk; kUe;;jpd;; jug;gLj;jiyg; 

nghWg;Ngw;wy;. 

6. $l;Lj;jhgdk; my;yJ $l;L Kaw;rp my;yJ mj;jifa NtW 

cld;gbf;iffspdhy; jahupf;fg;gl;l kUe;Jrhu; cw;gj;jpg; nghUl;fisr; 

re;ijg;gLj;jy; 

 

re;ijf;F tpLtpf;fg;gLk; vkJ vy;yh cw;gj;jpfSk; gpupj;jhdpa thfl E}y; 

[Rgarmacepeoia (BR)] kw;Wk; If;fpa mnkupf;f thfl Ehy; (USR) Mfpatw;wpd; 

Njitg;ghLfSf;F Nkyjpfkhf vkJ cs;sf tpjpg;GiufSf;F mikthditahFk;. 

jw;Nghija rpwe;j cw;gj;jp eltbf;iffspd; (ctMR) xOq;F tpjpfisAk; 

eltbf;if KiwfisAk; eilKiwg;gLj;jy; xOq;fhd juf;fl;Lg;ghl;L Ma;tpd; 

%yKk; njhopw;rhiy Nkw;ghu;it %yKk; fpukkhff; fz;fhzpf;fg;gLfpd;wd. m.k. 

$l;Lj;jhgdkhdJ cyf Rfhjhu jhgdj;jpdhy; (WHO) tpjpf;fg;gl;l rpwe;j cw;gj;jp 

eilKiwfis (tMR) kpf EZf;fkhff; filg;gpbf;fpd;wJ.  
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1. ,t;thz;by; toq;fg;gl;l Nritfs; gw;wpa RUf;fkhd tpguk; 

mur kUe;jhf;fw; nghUl;fs; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk; njhlu;e;Jk; jukhdJk; 

gaDWjpahdJkhd jpz;k tbtpyhd kUe;Jg; nghUl;fis cw;gj;jp nra;J Rfhjhu 

mikr;rpd; kUj;Jt toq;fy; gpupT> mur kUe;jff; $l;Lj;jhgdk; (SRC) kw;Wk; mur 

kUe;jhf;fw; nghUl;fs; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; Neub tpepNahfj;ju; 

MfpNahUf;F toq;FfpwJ.  

 

2. 2021 bnrk;gu; 31k; jpfjp tiuahd kdpj ts mgptpUj;jp  

tFjp  Copau;fspd; vz;zpf;if 

rpNu~;l Kfhikahsu 20 

fdp~;l Kfhikahsu 39  

njhopy;El;gg; gzpahsu 138  

njhopy;El;gkw;w 
gzpahsu 

28  

rpwpa juq;fs;                          88  

gapYdu;fs;                            13 

xg;ge;j mbg;gil                       03 

nkhj;jk;                              329 

                

3. gpujhd rhjidfs;  

tpw;gid kw;Wk; nrayhw;wk; 2021 brk;gu; 31tiu (kpy;ypad;)   

tpw;gid 8,538.94 kpy;ypad; 

njhopw;ghl;L ,yhgk;  1,078.81 kpy;ypad; 

tupf;F Ke;jpa Njwpa 

,yhgk;  
1,235.33 kpy;ypad; 

tupf;Fg; gpe;jpa Njwpa 

,yhgk; 
1,006.19 kpy;ypad; 
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2021 Mk; Mz;Lf;fhd nkhj;j cw;gj;jp ntspaPL – 3043.783 Fspiffs;/$l;Lf; Fspiffs;  

kpy;ypad; myFfspy;. 
  

tpw;gid topfs;  

tpw;gid Mf;f mikT  ngWkjp 
(&gh.kpy;) 

% 

Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;  6,963.00 81.55 % 

mur kUe;jhf;fw; $l;Lj;jhgdj;jpd; 
Neub tpepNahf tiyaikg;G 

1,482.29 17.35 % 

tpw;gid Mf;f mikT    93.65 1.10 % 

Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;  8,538.94 100 % 
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4. mgptpUj;jpg; gzpfs;  

 n`hwd, kpy;yhthtpy; xU mjp etPd cw;gj;jp Miyia epWt 

Fj;jif xg;ge;jj;jpd; fPo; efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapypUe;J xU 

Gjpa epyj;ij ifafg;gLj;jpaJ.    
 

5.   Gjpa cw;gj;jpfis mwpKfk; nra;jy; - 2021 
 

epNkhbgpd; Fspiffs; BR 30 kpfp   

buhkNlhy; $.Fspiffs; IR 50 kpfp   

ypNthijnuhf;rpd; Fspiffs; IR 50 ikfp 

xkpgpuNrhy; $.Fspiffs; IR 20 kpfp 

 

2022 a+d; khjk; 30 Mk; jpfjp tiuapyhd nrayhw;wk; 
 

kdpj ts mgptpUj;jp  

tFjp Copau;fspd; vz;zpf;if 

rpNu~;l Kfhikahsu 22 

fdp~;l Kfhikahsu 39 

njhopy;El;gg; gzpahsu 138 
njhopy;El;gkw;w 
gzpahsu 

26 

rpwpa juq;fs; 87 

gapYdu;fs 24 

xg;ge;j mbg;gil 03 

nkhj;jk; 312 
 

gpujhd rhjidfs; 
 

2022.01.01 Kjy;; 2022 a+d; tiuapyhd tpw;gid kw;Wk; nrayhw;wk; (kpy;ypad;)  

tpw;gid  6,109.01 kpy;ypad; 

njhopw;ghl;L ,yhgk;  993.15 kpy;ypad; 

tupf;F Ke;jpa Njwpa ,yhgk;  1,127.67 kpy;ypad; 

tupf;Fg; gpe;jpa Njwpa ,yhgk; 898.78 kpy;ypad; 

 

2022.01.01 Kjy; 2022.06.30 tiuahd nkhj;j cw;gj;jp ntspaPL – 1599.531 

Fspiffs;/$l;Lf; Fspiffs;  kpy;ypad; myFfspy;. 
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tpw;gid topfs; 2022.01.01 Kjy; 2022.06.30 tiu 

tpw;gid Mf;f mikT 
ngWkjp 
(&gh.kpy;) 

% 

Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk; 4,917.10 80.49 % 

mur kUe;jhf;fw; 
$l;Lj;jhgdj;jpd; Neub 
tiyaikg;G 

1,083.50 17.74 % 

mur kUe;J $l;Lj;jhgdk; 108.41 1.77  % 

nkhj;jk; 6,109.01 100 % 

 

Gjpjhf ntspaplg;glTs;s cw;gj;jpfs; – 2022   

i. GSFnshf;rrpypd; $. Fspiffs;  250kpfp 

ii. gpNrhGnuhNyhy; Fspiffs; 5 kpfp (NMRA gjpT ngwg;gl;lJ) 

iii. nkngdkpf; mrpl; Fspiffs; BR 500 kpfp 
 

 

2023 Mk; Mz;bw;fhf jpl;lkplg;gl;Ls;s rpwg;G mgptpUj;jp eltbf;iffs; 
 

gpd;tUtdtw;iw cw;gj;jp nra;tjw;fhf xU mjp etPd cw;gj;jp Miyia 

epWt jpl;lkpl;Ls;sJ.  

 vYk;gpay; cs;itg;Gfs; 

 Gw;WNehapay; kUe;Jfs; 

 tha;top jpz;k kUe;J tbtq;fs; 

 

 

  7.2  mur kUe;Jg; nghUs; $l;Lj;jhgdk;  (SPC) 
 

mur kUe;jff; $l;Lj;jhgdk; ehl;L kf;fSf;F ghJfhg;ghdJk; 

gaDWjpahdJk; jukhdJkhd Rfhjhug; guhkupg;G cw;gj;jpfis epahakhd 

tpiyapy; toq;Fk; Nehf;Fld; 1971Mk; Mz;L jhgpf;fg;gl;lJ. 

2021 - 2022Mk; Mz;by; [{d; 2022 tiu nghJkf;fSf;F Fwpg;gplj;jf;f 

Nritia toq;Ftjd; %yk; mjd; ,yf;FfisAk; mile;Js;sJ. 

2021 brk;gu; 31Mk; jpfjp KbTw;w Mz;by; 2020Mk; Mz;by; gjpT nra;ag;gl;l 

&gh 63>122 kpy;ypaDf;F vjpuhf &gh 80>258 kpy;ypaidg; gjpT nra;Js;sJ. 

NkNy nrhy;yg;gl;lthW Gus;Tfspy; fhzg;gl;l Nkk;ghl;bd; %yk; mur 

kUe;jff; $l;Lj;jhgdk; 2021 brk;gu; 31,y; KbTw;w Mz;by; tupf;F Ke;jpa 

,yhgk; &gh 3>157 kpy;ypaidAk; tupf;Fg; gpe;jpa ,yhgk; &gh 2>385 

kpy;ypaidAk; <l;bAs;sJ. 

mj;Jld; ngWkjpkpf;f kUe;Jfs; kw;Wk; mWitr; rpfpr;ir cgfuzq;fisAk; 

nfhs;Kjy; nra;J toq;FtNjhL kUj;Jt tpepNahf gpuptpd; NjitfSf;fhf 

71 gpy;ypad; tpw;gidAk; jpwe;j re;ijapy; 9 gpy;ypaDk; tpw;gid nra;Js;sJ 
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,J Ke;ija Mz;il tpl 7% mjpfkhFk;. 2021 – 2022 Mk; Mz;by; [{d; 

2022,y;  NkYk; 03 mur xRry tpw;gid epiyaq;fSk; Muk;gpg;gjd;%yk; 

mur xRry tiyaikg;gpid 50 fpisfis jhz;ba rhjid vl;baJld; ,J 

NkYk; Fwpg;gplj;jf;f Kd;Ndw;wj;ij milaTk; cjtpaJ. 

kdpjts Nkyhz;ik Jiwia tpuTgLj;Jtjw;F NkYk; 28 Gjpa Ntiyfis 

cUthf;fpAs;Nshk;. 

Nfhtpl; 19 jLg;G+rp jpl;lj;jpw;fhd jLg;G+rpfis ntspg;gilj;jd;ikAld; 

nfhs;Kjy; nra;J toq;Ftjd; %yk; Nfhtpl; 19f;F vjpuhd kw;Wk; midj;J 

kUj;Jt nghUl;fs; Njit jpl;lq;fis toq;Ftjd; %yKk; mur kUe;jff; 

$l;Lj;jhgdk; jdJ Njrpa flikia epiwNtw;wpaJ. 

 

 

7.3  tp[a FkhuJq;f Qhgfhh;j;j itj;jparhiy    

விஜய குைாரதுங்க ஞா கார்த்த மவத்தியசாமலயானது “1991 ஆம் ஆண்டின் 31 ஆம் 

இலக்க விஜய குைாரதுங்க ஞா கார்த்த ைன்றச் சட்டம்” அமழக்கப் டும்  ாராளுைன்றச் 

சட்டபைான்றின் மூலம் உருவாக்கப் ட்டது. இந்த மவத்தியசாமலயானது காலஞ் 

பசன்ற திரு. விஜய குைாரதுங்க அவர்களின் ஞா கார்ததைாகத் தா ிக்கப் ட்டதுடன் 

அது கட்டுநாயக்கா சீதுமவ நகர சம ப்  ிரநதசத்தில் 3 ஏக்கர் காைியில் 

அமைந்துள்ளது. 

இந்த மவத்தியசாமல 1999 ஒக்நடா ர் 09 ஆம் திகதி அப்ந ாமதய ஜனா தி சந்திாிகா 

 ண்டாரநாயக குைாரதுங்க அவர்களால் ப ாது ைக்களுக்காக உத்திநயாகபூர்வைாகத் 

திறந்து மவக்கப் ட்டது. 

ஆரம் த்தில் இந்த மவத்தியசாமல ஒரு பவளி நநாயாளர்  ிாிமவயும் 02 

வாட்டுக்கமளயும் பகாண்டதாக இருந்ததுடன் ஒரு ஆரம் ச் சுகாதாரப்  ராைாிப்பு 

நிமலயைாகத் பதாழிற் ட்டது. 

இந்த மவத்தியசாமல தவிசாளமரயும் 5  ைிப் ாளர்கமளயும் பகாண்ட ஒரு 

 ைிப் ாளர் சம யினால் நிர்வகிக்கப் டுகின்றது. இந்த மவத்தியசாமல  ிரதானைாக, 

சீதுமவ, ஜா-எமல, கட்டுநாயக்கா, ரத்பதாலுகமை ைற்றும் முதலீட்டுச் சம ப் 

 ிரநதசங்களுக்குச் நசமவகமள வழங்குகின்றது. 

2021 ஆம் ஆண்டில் இந்த மவத்தியசாமல பவளி நநாயாளர்  ிாிவு, ஆரம் ப் 

 ராைாிப்பு அலகு,  ற் சிகிச்மசப்  ிாிவு, கண் நநாய் அலகு, ப ாதுச் சத்திர சிகிச்மசப் 

 ிாிவு, ைருத்துவ அலகு, குடும் ைருத்துவ அலகு ஆகியவற்மறக் பகாண்டிருந்தது.  

 

 யன் ாடுகள் ைற்றும் வசதிகளின் வி ரங்கள் 

  வாட்டுக்களின் 

எண்ைிக்மக   

05 வாட்டுக்கள்  

   கட்டில்களின் 137 
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எண்ைிக்மக   

  

 

 

 

உல்ல நிபுைத்துவம் 

ப ற்றவர்களின 

எண்ைிக்மக     

3 நிரந்தர அடிப் மடயிலான ஆநலாசகர்கள் 

(ப ாது மவத்திய நிபுைர், அறுமவ சிகிச்மச 

நிபுைர்) கண் அறுமவ சிகிச்மச நிபுைர்) 

 1  தில் கடமை நிபுைர்கள் ( தில் கடமை கண் 

அறுமவ சிகிச்மச நிபுைர்)  

 2 அமைச்சிலிருந்து இமைக்கப் ட்டுள்ள 

நிபுைர்கள் -  (குடும்  ைருத்துவ நிபுைர்,  

ையக்கவியல் ைருத்துவ நிபுைர்) 
 

 1 வருமக தரும் அடிப் மடயிலான நிபுைர்கள் - 

(உட்சுரப் ியல் நி ைர்  

 

ைனித வள வி ரங்கள்  
 

 வமக 2020 டிசம் ாில் உள்ளவாறானது 

1 ைருத்துவப்  ைிப் ாளர் 01 

2 மவத்திய நிபுைர்கள் - நிரந்தர 03 

3 நிபுைர்கள் - -அமைச்சிலிருந்து 

இமைக்கப் ட்டுள்ளவர்கள் 

02 

4 நிபுைர்கள் -  தில் கடமை 01 

5 வருமக தரும் நிபுைர்கள் 01 

6  ிரதான ைருத்துவ உத்திநயாகத்தர் 01 

7 கைக்காளர் 01 

8 உள்ளகக் கைக்காய்வாளர் 01 

9 ைருத்துவ உத்திநயாகத்தர் 18+1-  தில்கடமை நிபுைருடன் 

10 ஆர்எம்ஓ 03 

11  ல் அறுமவ சிகிச்மச CMI இனால்  தில் கடமை 

12 நிர்வாக உத்திநயாகத்தர் 01 

13 விநசட தர தாதி உத்திநயாகத்தர் 01 

14 தாதி உத்திநயாகத்தர்கள் 82 

15 எம்எல்ாி 05 

16 ைருந்தாளர்கள் 06 

17 கதிாிக்கவியலார்கள் 01 

18 கண் ைருத்துவத் பதாழில்நுட் வியலாளர் 03 

19 ஈசீஜீ  திவாளர் 01 

20 ைருந்து வழங்குநர் 02 

21 எழுதுநர் ைற்றும் அதமனபயாத்த 

 தவியைி 

13 

22 ஏமனய  தவியைி 13 
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23 சுகாதாார உதவியாளர் 67 

பைாத்தம் 227 

  

 யன் ாட்டு வி ரங்கள்  
  

 வழங்கி நசமவகள் பைாத்த நநாயாளிகளின் எ 

1 கண் அறுமவ சிகிச்மச -  ாாிய 5,165 

2 கண் அறுமவ சிகிச்மச - சிறிய 356 

3 ப ாது அறுமவ சிகிச்மச -  ாாிய 628 

4 ப ாது அறுமவ சிகிச்மச - சிறிய 139 

5 பவளிநநாயாளர்  ிாிவு 47,514 

6 பவளிநநாயாளர்  ிாிவு2-ஊசி ைருந்து 1,126 

7 பவளிநநாயாளர்  ிாிவு2-கட்டுப்ந ாடுதல் 6,395 

8 PCU 11,256 

உள் வந்த நநாயாளிகள் எண்ைிக்மக - வாட்டு 

அனுைதிகள் 
9,552 

கிளினிக்குகள் 

1 கண் கிளினிக்குகள் 27,603 

2 கண் கிளினிக்குகள் - குளுக்நகாைா 117 

3 கண் கிளினிக்குகள் - நீாிழிவு 148 

4 நலசர் சிகிச்மச 1,072 

5  ல் ைருத்துவம் 3,671 

6 ைருத்துவம் 30,212 

7 நீாிழிவு/உயர் குருதி அழுத்தம் 2,960 

8 அறுமவ சிகிச்மச 4,829 

9 சிறுவர் - 

10 ைனநநாய் 1,601 

11 வீ ி பரஃ ரல் கிளினிக் ஓ ிடி 984 

12 குடும்  ைருத்துவ கிளினிக் 5,275 

13 ஆநராக்கிய ைகளிர் கிளினிக் 439 

14 குடும் க் கட்டுப் ாடு 16 

15 காயப்  ராைாிப்பு அலகு 9,316 

16 பதாற்றா நநாய்கள் கிளினிக் 426 

17 எண்நடாகிமரன் கிளினிக் 1.65 

புலன் விசாரமைகள் 

1 ஆய்வுகூடம் 53,177 

2 எக்ஸ்நர 1,816 

3 ஈ.சீ.ஜீ. 3,869 

4 எண்படாஸ்பகா ி அலகு 566 
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5 கதிர்திாிபுப்  ாிநசாதமன 5,549 

6 ICS  ாிநசாதமன 1,573 

 

2021 இலும், 2022 இன் ஆரம் த்திலும் அமடவுகள்/ விநசட நிகழ்வுகள் 

 

1. புத்தாக்கங்கள், புதிய தா ிப்புக்கள் ைற்றுை நிகழ்வுகள் 
 

 பகாவிட் 19 பதாற்றுக் நநாய்க் காலப்  குதியில் ஊழியர்கமளயும் 

நநாயாளிகமளயும்  ாதுகாப் தற்காக நநாய்த் தடுப்பு நடவடிக்மககள் 

எடுக்கப் ட்டன.  

 2021 ஆம் ஆண்டில் தடுப்பூசி ஏற்றல் நிகழ்ச்சிகள் நடாத்தப் ட்டு பைாத்தைாக 

11,386 ந ருக்கு பகாவிட் தடுப்பூசிகள் வழங்கப் ட்டன.  

 அமனத்து ஊழியர்களுக்கும் ஃம சர் பூஸ்டர் ைாத்திமர உட் ட 3 தடுப்பூசிகள் 

வழங்கப் ட்டன.  

 தற்ந ாதுள்ள எக்ஸ்நர இயந்திரம் 21 வருடங்கள்  ழமையானதாக 

இருப் தனால் சிறப் ான நிமலயில் இல்லாதிருப் தனாலும் தற்ந ாமதய 

 ைிப் ாளர் டாக்டர் பராய் ப நரரா அவர்களின் முயற்சியினால் சுகாதார 

அமைச்சின் உயிர்-ைருத்துவப் ப ாறியியல் நசமவகள்  ிாிவிடைிருந்து 

அன் ளிப் ாகக் கிமடத்தது.  
 

2. ைருத்துவ உ கரைங்களின் பகாள்வனவு 

சுகாதார நசமவகமளத் தரமுயர்த்துவதற்காக  ின்வரும் உ கரைங்கள் 

பகாள்வனவு பசய்யப் ட்டன. 

கண் அறுமவ சிகிச்மசக் கூடத்திற்கான ஒப் நரட்டிங் மைக்நராஸ்நகாப் ரூ ா 

19.32 ைில்லியன் 

HbA1C  குப் ய்வு உ கரைம்       ரூ ா 4.8 ைில்லியன் 

படன்டல் CR சிஸ்டம்-2020      ரூ ா 1.38 ைில்லியன் 

ைினி ஒட்நடாகிநளவ் ஸ்நடாிமலைர்     ரூ ா 0.51 ைில்லியன் 

அயன் சிலக்டிவ் அனமலசர்      ரூ ா ைில் 0.28 

ஏமனய ைருத்துவ உ கரைங்கள்     ரூ ா 0.73 ைில்லியன் 

ைருத்துவ சாதனங்கள்       ரூ ா 2.33 ைில்லியன் 

3. கட்டட நவமலகள் 

ைலசலகூடத் தாள்கள் - சத்திர சிகிச்மசக் கூடம்   ரூ ா 1.30 ைில்லியன் 

குடும்  ைருத்துவ கிளினிக் புதுப் ித்தல்    ரூ ா 2.05 ைில்லியன் 

வாகனத் தாிப் ிடம் புதுப் ித்தல்     ரூ ா 2.71 ைில்லியன் 

 

4. நன்பகாமடகள் 

தகவல் பதாழில்நுட்  சாதனங்கள் பகாள்வனவு   ரூ ா 2.51 ைில்லியன் 

தள ாடங்கள் ைற்றும் ப ாருத்திகள்     ரூ ா ைில் 1.67 
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5. கடந்த 5 வருட பசயலாற்றுமகப் ந ாக்கு 

 

பசயலாற்றுமகப் புள்ளிவி ரச் சுருக்கம்  

 ிாிவ/ஆண்டு சிகிச்மசயளிக்கப் ட்ட பைாத்த நநாயாளார் எண்ைிக்மக 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

பவளிநநாயாளர்  ிாிவு  1,31,953 1,17,080 1,03,420 1,09,102 71,212 47,514 

ETU  20,901 23,054 21,718 22,435 15,134 11,256 

 ல் ைருத்துவம்  8,057 7,556 8,756 6,711 4,757 3,671 

 
ைருத்துவ அலகு 

 கிளினிக்கிற்கு வருமக தந்த பைாத்த நநாயாளர் எண்ைிக்மக 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ைருத்துவ 

கிளினிக் 

43,282 43,180 40,695 42,436 34,012 30,212 

       

 நவாடுக்கு வருமக தந்த பைாத்த நநாயாளர் 

எண்ைிக்மக 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 WD-1 (ைருத்துவ 

வாடு-ஆண் ) 

1,541 1,434 1,509 1,140 731 619 

 WD-2 (ைருத்துவ 

வாடு- ப ண் ) 

1,973 1,802 2,238 1,555 1,046 851 

 

 

      

வருமக தரும் கிளினிக்குகள் 

 

 

கிளினிக்கிற்கு வருமக தந்த பைாத்த நநாயாளர் 

எண்ைிக்மக 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

நீாிழிவு/உயர் 

குருதி அழுத்த 

கிளினிக் 

2,346 3,046 3,548 3,897 5,413 22,960 

சிறுவர் கிளினிக் 1,295 1,145 904 532 182  

ைனநநாய் 

கிளினிக் 

2,056 2,609 2,344 1,915 1,895 1,601 

காது, மூக்கு, 

பதாண்மட 

  339  135  
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ஏமனய கிளினிக்குகள் 

 கிளினிக்கிற்கு வருமக தந்த பைாத்த நநாயாளர் 

எண்ைிக்மக 

 

 2016 2017 2018 2019 2020  

பதாற்றா 

நநாய்கள் 

கிளினிக் 

79 566 484 523 279 426 

குடும்  ைருத்துவ 

கிளினிக் 

  2,123 5,336 6,929  

5275 

ஆநராக்கிய 

ைகளிர் கிளினிக் 

  74 58 15 439 

       

கண் அலகு 

 பைாத்த நநாயாளிகளின் எண்ைிக்மக  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

கண் கிளினிக் 69,338 49,423 47,570 47,854 30,078 27,686 

கண் அறுமவ 

சிகிச்மச 

10,910 1,994 1,336 2,849 3,724 5,521 

WD-3 கண் 

வாட்டு (ஆண் 

ைற்றும் ப ண்) 

5,789 3,129 1,863 3,747 4,410 5,679 

நலசர் 

சிகிச்மசகள் 

1,943 962 1,648 988 723 1,072 

கதிர்திாிவு 

நசாதமனக்ள 

15,193 7,484 8,622 2,197 5,602 5,549 

 3      

அறுமவ சிகிச்மசப்  ிாிவு 

 பைாத்த நநாயாளிகளின் எண்ைிக்மக  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

அறுமவ சிகிச்மச 

கிளினிக் 

2,415 3,697 4,494 4,427 3,261 4,829 

எண்நடாஸ்பகா

 ி 

 ாிநசாதமனகள் 

 657 950 1,085 748 566 

ப ாது அறுமவ 

சிகிச்மசகள் 

477 889 1,023 1,047 675 767 

WD-6 (ஆண் 

ைற்றும் ப ண் 

வாடு ) 

- 2,631 3,541 3,512 2,544 2,284 
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காயப்  ராைாிப்பு 

நநாயாளிகள் 

24,221 19,926 15,556 16,745 11,179 9,316 

WD-5 -காயப் 

 ராைாிப்பு 

வாட்டு (ஆண் 

ைற்றும் ப ண் 

வாட்டு) 

292 408 358 279 119 119 

       

உதவிச் நசமவகள் 

 பைாத்த நநாயாளிகளின் எண்ைிக்மக  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ஆய்வுகூடப் 

 ாிநசாதமனகள் 

59,178 90,605 1,11,620 1,01,066 69,697 53,177 

எக்ஸ்நர 

 ாிநசாதமனகள் 

5,478 2,796 4,728 3,791 1,929 1,816 

ஈசீஜீ 

 ாிநசாதமனகள் 

4,303 7,344 7,776 8,882 5,409 3,869 

 

2022 ஆம் ஆண்டுக்காக திட்டைிடப் ட்டுள்ள விநசட அ ிவிருத்திச் பசயற் ாடுகள் 
 

கண், சத்திர சிகிச்மச ைற்றும் ைருத்துவ அலகுகளில் நநாயாளர் நசமவகமள 

அ ிவிருத்தி பசய்வதற்கான ைருத்துவ உ கரைங்களின் பகாள்வனவு  

நநாயாளர்களுக்கு வசதிகமள வழங்குவதற்காக உட்கட்டமைப்பு வசதிகமள 

அ ிவிருத்தி பசய்தல் 

 

 

7.4   ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர ப ாது மவத்தியசாமல  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர ப ாது மவத்தியசாமல 1983 ஆம் ஆண்டின் 54 ஆம் இலக்க 

ஜயவர்தனபுர ப ாது மவத்தியசாமலச் சட்டத்தின் மூலம் 1984 பசப்டம் ர் 17 ஆம் 
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திகதி ஆரம் ிக்கப் ட்டு 2021 ஆம் ஆண்டில் 37 வருடங்கள் பூர்த்தியமடகின்றன.இந்த 

மவத்தியசாமலயானது இலங்மகயில் குைப் டுத்தல் சுகாதாரச் நசமவகளுக்கான ஒரு 

ைிமக நிரப் ியாகவும் ைருத்துவப்  ட்டதாாி ைாைவர்கள், முதுைானிப்  ட்டதாாிகள் 

ைற்றும் ஏமனய சுகாதார  ராைாிப்பு ஆளைியினர் ஆகிநயாருக்குப் 

 யிற்சியளிப் தற்கு உதவுவதற்காகவும் ஆரம் ிக்கப் ட்டது. உயர் தகுதிவாய்ந்த, 

அனு வமுள்ள, நதர்ச்சிைிக்க ைருத்துவ, தாதி, பதாழில்நுட்  ஊழியர்கள் நநாயாளர் 

 ராைாிப் ிலும் மவத்தியசாமலயின் ஏமனய பசயற் ாடுகளிலும் 

ஈடு டுத்தப் ட்டுள்ளனர்.   

    

இந்த மவத்தியசாமல ஜப் ான் அரசாங்கத்தினால் இலங்மக ைக்களுக்கு 

அன் ளிப் ாக வழங்கப் ட்டதாகும். அது எதிர்காலத் நதமவகமளப் பூர்த்தி 

பசய்யக்கூடிய வமகயில் நைலும் விாிவாக்கங்கமளச் பசய்யக்கூடிய வமகயில் 

சிறப் ாக வடிவமைக்கப் ட்ட ஒரு கட்டடத் பதாகுதிமயக் பகாண்டுள்ளது. இந்த 

மவத்தியசாமலக்கு கைிசைானளவு நிதி ப ாதுத் திமறநசாியினாலும் 

வழங்கப் டுகின்றது.  

ப ாது ைக்களின் தற்ந ாமதய நதமவகமளப் பூர்த்திபசய்வதற்காக நசமவகமள 

விாிவு டுத்த நதமவ அதிகாித்து வருகின்றது.  
 

பதாமல நநாக்கு 

2030 ஆம் ஆண்டாகும் ந ாது பதன்னாசியவில் ைிகச் சிறந்த மூன்றாம் நிமலச் சுகாதார 

 ராைாிப் ாளராக விளங்குதல்  
 

எைது  ைி  

“நவீன பதாழில்நுட் த்மதப்  யன் டுத்தி பசலவுப்  யனுறுதி பகாண்ட சுகாதார 

 ராைாிப்புத் தீர்வுககமள வழங்கும் அநதநவமள விதிவிலக்கான,  ாதுகாப் ான, 

பநறிமுமற சார்ந்த, தர நியைங்கமளப் ந ைி வருதலும் ைருத்துவ ைற்றும் துமைச் 

சுகாதாரச் நசமவகள் பதாடர் ான இளைானி ைற்றும் முதுைானிப்  ட்டக் கல்வி 

வழங்குதல்” 

 

2021 ைற்றும் 2022 ஆரம் த்தில் முக்கிய அமடவுகள்/ விநசட நிகழ்வுகள்   

நசமவகள் உட்கட்டமைப்பு அ ிவிருத்திகள்   

 ஆரம் ப்  ராைாிப்பு அலகு ஆரம் ம்(ஆரம் நிமல) 

 ஆய்வுகூடச் நசமவகளின் விாிவாக்கம் 

 நாட்டில் பகாவிட் 19 பதாற்றுநநாமய ஒழிப் தற்கான புதிய நடவடிக்மககளின் 

அறிமுகம் 

  ிசீஆர் ைற்றும் பர ிட் அன்டிஜன்  ாிநசாதமனகமள தா ித்தல் 
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 பகாவிட் 19 பதாற்றுநநாய்க்கு ைத்தியில் வழமையான நநாயாளர்  ராைாிப்புச் 

நசமவகமளப் ந ைி வருதல் 

 அவசர  ராைாிப்ம  ஒழுங்கு டுத்துதல் 

 

 உட்கட்டமைப்பு அ ிவிருத்திகள்   

 துப்புரவு வசதிகளின் ப ளதிக நிமலமைகமள நைம் டுத்துதல். 

       (கட்டங்கமளப் புதிப் ித்து புத்துயிரூட்டுவதற்கான  டிமுமறய திட்டபைான்மற 

முகாமைத்துவம் உருவாக்கியுள்ளது. இந்தப்  ாாிய முயற்சி நமடப ற்று 

வருகின்றது. இந்தப் புதுப் ித்தல்கள் பூர்த்தியமடயுைித்து ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர ப ாது 

மவத்தியசாமலக்கு தனியார் துமறச் சுகாதார வசதிகளுடன் ந ாட்டியிடும் 

வாய்ப்புக் கிமடக்கும்.) 

 2021 ைற்றும் இதுவமரயான காலப்  குதியில் அமனத்து  தவியைி 

வகுதிகமளயும் உள்ளடக்கியதாக புதிய  யிற்சி ைற்றும் அ ிவிருத்தி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் அறிமுப் டுத்தப் ட்டு நடாத்தப் ட்டன. 

 மவத்தியசாமல தகவல் முகாமை முமற உருவாக்கப் ட்டு வருகின்றது. 

 மவத்தியசாமலயின் தகவல் பதாழில்நுட்  முமறமையானது ைருந்துகள்,  

சத்திர சிகிச்மச ைற்றும் ஏமனய விடயங்கமள காகித நவமலகளின்றி 

முகாமை பசய்யக் கூடிய விதத்தில் மகயிருப்புக் கட்டுப் ாட்டு முமறமைய 

நிர்வகிக்கக் கூடிய விதத்தில் நைலும் விாிவாக்கப் ட்டது. 

 

புதிய பதாழில்நுட் ம் 

 2021 - 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய ைருத்துவ உ கரைங்களின் 

பகாள்வனவு 

  ிசீஆர் ைற்றும் பர ிட் அன்டிபஜன்  ாிநசாதமன உ கரைங்கள் 

உட்கட்டமைப்பு அ ிவிருத்தி (தற்ந ாதுள்ள வசதிகள்) 

 அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்நகன் அலமகப் புனரமைத்தல் 

 சவக் கூடத்மதப் புதுப் ித்தல் 

 தற்ந ாமதய துப்புரவு வசதிகமளப் புதுப் ித்தல் (நமடப ற்று வருகின்து) 

      (அமனத்து வாட்டுக்களிலும் அமறகளிலும் ஆண்/ப ண் ைலசலகூடக் 

கட்டடத்பதாகுதிகமளப் புதுப் ிக்கும்  ைி பூர்த்திபசய்யப் ட்டது) 

 கட்டடங்களுக்கு நிறப்பூச்சு பூசுதல் 

  

தர அமடவுகள் 

• நதசிய உற் த்தித்திறன் பசயலகத்தின் உதவியுடன் 5 எஸ் எண்ைக்கரு 

நமடமுமறப் டுத்தப் ட்டது.. 
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2021 ஆம் ஆண்டில்  யன் ாடுகள் ைற்றும் வசதிகளின் வி ரங்கள்(மவத்தியசாமல)  

குறிகாட்டி 2021 

1. நநாயாளார்  டுக்மககளின் எண்ைிக்மக 993 

2. அனுைதிக்கப் ட்ட பைாத்த நநாயாளர்களின் 

எண்ைிக்மக 

39,916 

3. நிபுைத்துவ மவத்தியர்களின் எண்ைிக்மக 46 

4. அவசர சிகிச்மசப்  ிாிவுக்கான அனுைதிகளின் 

எண்ைிக்மக 

1,190 

5. ETU ஊடான அனுைதிகளின் எண்ைிக்மக 19,236 

6. ைகப்ந ற்று அனுைதிகள் 3,374 

7. சராசாி தங்கியிருத்தல் காலம் (நாட்கள்) 4.8 

8. மவத்தியசாமல கட்டில்களின் நிரம் ிய நிமல (%) 54.29 

அ. ப ாது வாட்டில் கட்டில்களின் நிரம் ிய நிமல (%) 54.02 

ஆ. கட்டைம் பசலுத்தும் வாட்டில் கட்டில்களின் நிரம் ிய 

நிமல (%) 

60.93 

9. பவளிநநாயாளர்  ிாிவுக்கு வருமக தந்த நநாயாளர் 

எண்ைிக்மக 

13,337 

10. அவசர சிகிச்மச அலகுக்கான வருமககளின் 

எண்ைிக்மக 

25,702 

1.1 ைருந்து கட்டல்களின் எண்ைிக்மக 8,318 

12. நடாத்தப் ட்ட சிறுவர் கிளினிக்குகளின் எண்ைிக்மக 4,292 

13. கிளினிக்குகளுக்கு வருமக தந்த பைாத்த 

நநாயாளர்களின் எண்ைிக்மக 

136,085 
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2021 இல் நைற்பகாள்ளப் ட்ட பசயற் ாடுகளின் பைாத்த எண்ைிக்மக 

குறிகாட்டி 2021 

1 பசய்யப் ட்ட சத்திர சிகிச்மசகளின் பைாத்த 

எண்ைிக்மக 

 சிறிய சத்திர சிகிச்மசகளின் பைாத்த எண்ைிக்மக 

 

 நடுத்தர சத்திர சிகிச்மசகளின் பைாத்த எண்ைிக்மக 

 

 ப ாிய சத்திர சிகிச்மசகளின் பைாத்த எண்ைிக்மக 

 

 அதிசிறந்த சத்திர சிகிச்மசகளின் பைாத்த எண்ைிக்மக 

 

 சிக்கலான சத்திர சிகிச்மசகளின் பைாத்த எண்ைிக்மக 

10,493 

2249 

2926 

3811 

724 

320 

2. பசய்யப் ட்ட கார்டிநயா பதாராசிக் அறுமவ 

சிகிச்மசகளின் எண்ைிக்மக 

616 

3. பசய்யப் ட்ட CABG (ம - ாஸ்) சத்திர சிகிச்மசகளின் 

எண்ைிக்மக 

485 

4. பசய்யப் ட்ட சிறுநீரக ைாற்றுச் சத்திர சிகிச்மசகளின் 

எண்ைிக்மக 

50 

5. பசய்யப் ட்ட டயமலசிஸ்களின் எண்ைிக்மக 5,637 

6. சிறுநீரக  பயாப்சிகளின் எண்ைிக்மக 160 

7. பசய்யப் ட்ட எநகா கார்டிநயாகிராம்களின் 

எண்ைிக்மக 

11,975 

8. பகாநரானாி அஞ்சிநயாகிராம்  ாிநசாதமனகளின் 

எண்ைிக்மக 

1,330 

9.அழுத்தப்  ாிநசாதமனகளின் எண்ைிக்மக 960 

10.பசய்யப் ட்ட நஹால்டர் பைானிட்டாிங் 

 ாிநசாதமனகளின் எண்ைிக்மக 

881 

11. பசய்யப் ட்ட ஈசீஜீ  ாிநசாதமனகளின் 

எண்ைிக்மக 

34,973 

12. எடுக்கப் ட்ட EMGகளின் எண்ைிக்மக 814 

13. எடுக்கப் ட்ட EEGகளின் எண்ைிக்மக 1,012 

14.ைருந்து கட்டல்களின் எண்ைிக்மக 8,318 

15. நரடிநயாபலாஜி நசமவகளின் எண்ைிக்மக 57,825 

16. CT ஆய்வுகளின் எண்ைிக்மக 9,740 

17. பசய்யப் ட்ட பைம்நைாகிராம்களின் எண்ைிக்மக 430 

18.அல்ட்ராசவுண்டி ஸ்நகன்களின் எண்ைிக்மக 7,054 

19. ிசிநயாபதர ி நசமவகளின் எண்ைிக்மக 27,165 

20.நுமரயீரல் பதாழில் ாட்டுப்  ாிநசாதமன 285 

21.உநராமடனைிக்  ாிநசாதமனகளின் எண்ைிக்மக    25 

22. பசனல் நநாயாளிகள் எண்ைிக்மக    7,446 

23. பசய்யப் ட்ட பரஃப்ரக்ஷன்  ாிநசாதமனகளின் 

எண்ைிக்மக 

283 

24.  நயாபைட்ாீஸ்களின் எண்ைிக்மக 3,250 

26. வழங்கப் ட்ட ந ாஷாக்கு ஆநலாசமனகளின் 

எண்ைிக்மக 

1,742 

27. பசய்யப் ட்ட ந ச்சுப்  யிற்சிச் சிகிச்மசகளின் 

எண்ைிக்மக 

711 

28. ஓடிநயாகிராம்களின் எண்ைிக்மக 1,592 

29.டிம் நனாகிராம்களின் எண்ைிக்மக 883 

30. ைருத்துவ நசாதமனகளின் எண்ைிக்மக 1,740 

31. பசய்யப் ட்ட உளவியல் ஆநலாசமனகளின் 

எண்ைிக்மக 

1,431 

32. பசய்யப் ட்ட நநாயியல்  ாிநசாதமனகளின் 

எண்ைிக்மக  

1,076,751 

33. பசய்யப் ட்ட எண்நடாஸ்பகா ி  ாிநசாதமனகளின் 

பைாத்த எண்ைிக்மக 

4,434 

34. உயிருடனான  ிறப்புக்களின் எண்ைிக்மக 2,670 

35. ப ண் நநாய் ைற்றம் ைகப்ந ற்று ஸ்நகன்களின் 

எண்ைிக்மக 

9,740 

14. இரத்த நசகாிப்புக்களின் எண்ைிக்மக 4,833 

15. பைாத்த ைரை எண்ைிக்மக 813 
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2021/2022 இல் அமடவுகள்/ விநசட நிகழ்வுகள் 

 

            
ஆண் தாதியர் விடுதிவீடுகள்                        புதிய  ிசீஆர் ஆய்வுகூடம் 

 

கடந்த 5 வருடங்களுக்கான பசயலாற்றுமக 
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8. தனியார் சுகாதாரத் துமற அ ிவிருத்தி  

  

அறிமுகம்  

ஆற்றல் விருத்தி, பதாழில்நுட்  உதவி என் வற்றின் ஊடாக வழிகாட்டல்கள் ைற்றும் 

அ ிவிருத்தியின் ஊடாக கண்காைிப்பு, ைதிப்பீடு ைற்றும் ஒழுங்கு டுத்தல் ஊடாக 

அரச அல்லது தனியார் சுகாதார  ராைாிப்புச் நசமவகளின் ஊடாக  ாதுகாப் ான, 

விமனத்திறன்ைிக்க, தரம் வாய்ந்த சுகாதார நசமவகமள வழங்குவதன் ப றுைதிய 

சுகாதார அமைச்சு அறிந்து மவத்துள்ளது. 

பதாமல நநாக்கு 

தனியார் சுகாதாரத் துமற ஊடாக  ாதுகாப் ான, விமனத்திறன்ைிக்க, தரைான 

சுகாதார நசமவகள் 

எைது  ைி  

தனியார் ைருத்துவ நிறுவின்ஙகளின்  திமவ சீராக்குதல், தரநியைங்கமளயும் 

வழிகாட்டல்கமளயும் உருவாக்குதல், ைனித வள அ ிவிருத்தி நிகழ்ச்சிகளுக்கு 

பதாழில்நுட்  வழிகாட்டல்கமளயும் உதவிகமளயும் வழங்குதல், நிறுவனங்கமள 

நைற் ார்மவ பசய்ல் ைற்றும் நசாதமனயிடுதல், நிறுவனங்களுக்கு எதிரான 

முமறப் ாடுகமளக் மகயாளுதல், நிறுவனங்களால் இமழக்கப் டும் குற்றங்கமளக் 

குமறத்தல், உாிய தண்டமனகமள அமுலாக்குதல் என் வற்றின் ஊடாக  தனியார் 

சுகாதாரத் துமறயின் பதாழிற் ாடுகமள ஒழுங்கு டுத்துதல். 

குறிக்நகாள்கள்  

 தனியார் ைருத்துவ நிறுவனச் சட்டத்மத திருத்தும் பசயன்முமறமயப் பூர்த்தி 

பசய்தல் 

 தனியார் ைருத்துவ நிறுவனங்களின்  திமவயும் ஒழுங்கு டுத்தமலயும் 

நைம் டுத்துதல்  

 தனியார் சுகாதாரத் துமறயிடைிருந்து சுகாதாரத் தகவல்கமளச் நசகாிப் தற்கான 

ப ாறிமுமறமய பநறிப் டுத்துதல்  

 தனியார் சுகாதாரத் துமறயின் ைனித வள ஆற்றமலப்  லப் டுத்துதல் 

 ைாகாை ைட்டத்திள்ள அமனத்து அதிகாரைளிக்கப் ட்ட 

உத்திநயாகத்தர்களுக்கும் தனியார் ைருத்துவ நிறுவனச் சட்டம், அவர்களுக்கு 

வழங்கப் ட்டுள்ள அதிகாரங்கள் பதாடர் ில் அறிவூட்டுதல்    

 சுகாதார பதாழில் வல்லுநர்கள், ப ாது ைக்கள் ைற்றும் நநாயாளர் உாிமைக் 

குழுக்க ைத்தியில் தனியார் ைருத்துவ நிறுவனச் சட்டம், நநாயாளர் உாிமைகள், 
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சுகாதார பதாழில் வல்லுநர்களின் கடமைகள் என் ன பதாடர் ில் 

விழிப்புைர்மவ ஏற் டுத்துதல்.   

 

 பதாிவுபசய்யப் ட்ட  ாிநசாதமனகளினதும் நமடமுமறகளினதும் விமலகமள 

ஒழுங்கு டுத்துதல்.    

 தனியார் சுகாதாரத் துமற அ ிவிருத்திப்  ைிப் ாளர் அலுவலகத்திலும் தனியார் 

சுகாதாரச நசமவகள் ஒழுங்கு டுத்தல் சம யிலும் உள்ள ைனித வளங்கள், 

உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ந ான்றமவ உள்ளிட்ட வளங்கமளத் தரமுயர்த்துதல்.  

 

2021 இல் அமடவுகள்/ விநசட நிகழ்வுகள் 

 

 பகாவிட்-19 உடன் பதாடர்புமடய தனியார் சுகாதாரப்  ராைாிப்புச் நசமவகளின் 

விாிவாக்கம்; 

சுகாதார அமைச்சின் அங்கீகாரத்துடன் தனியார் மவத்தியசாமலகள் 

இமடநிமலப்  ராைாிப்பு நிமலயங்கமளயும் (OCC) பகாவிட் சிகிச்மச 

நிமலயங்கமளயும் உருவாக்குதல் 

 தனியார் ைருத்துவ நிறுவனங்களிலுள்ள ஊழியர்கமளப்  ாதுகாப் தற்காக 

பகாவிட்-19 பதாடர் ில் சுகாதார ஊழியர் தடுப்பு ைருந்து வழங்கல் 

நிகழ்ச்சிமய நடாத்துதல். 

 நுகவர்நவார் அதிகாரசம யுடன் இமைந்து தனியார் துமறக்கான 

 ிசீஆர் ைற்றும் பர ிட் அன்டிஜன்  ாிநசாதமன என் வற்றுக்காக  

தனியார் துமற ஆய்வுகூடப்  ாிநசாமனகளுக்கான ப ாருத்தைான 

கட்டைங்கள்/விமலகள் உருவாக்கப் ட்டன. 

 

 தனியார் துமற ைருத்துவ நிறுவனங்களால் வழங்கப் டும் நசமவகளின் 

தரத்மத அ ிவிருத்தி பசய்தல்:  

தடுப்புச் நசமவகமள நடாத்தும் ந ாது நதசிய வழிகாட்டல்கமள  ிரசாரம் 

பசய்து  ின் ற்றலும் பதாடர்புமடய வி ரங்கமள பதாற்று நநாயியல் அலகுக்கு 

ைாற்றுதலும். உதாரைம்: படங்கு தமலயீடு 

 தனியார் துமற ஆய்வுகூடங்களில் பர ிட் அன்டிபஜன் 

 ாிநசாதமனகமள நடாத்துவதற்கான வழிகாட்டல்கள் 

உருவாக்கப் ட்டன. 

 நதசிய புற்றுநநாய்க் கட்டுப் ாட்டுக் பகாள்மககளில் அமடயாளம் 

காைப் ட்டுள்ளவாறு, புற்நநாய் சிகிச்மச நிமலயங்களாகத் 
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பதாழிற் டும் தனியார் மவத்தியசாமலகள் நதசிய புற்றுநநாய்ப் 

 திநவட்டுக்குத் தகவல்கமள வழங்கும்  ங்களிப்பு. 

 தனியார் சுகாதாரத் துமறயின் ைனித வள ஆற்றமலப்  லப் டுத்துதல் 

  

(அ)  தனியார் சுகாதாரத் துமற அ ிவிருத்திப்  ிாிவு (PHSD), தனியார் சுகாதார 

நசமவகள் ஒழுங்கு டுத்தல் ைன்றம் (PHSRC), நதசிய  யிலுநர் ைற்றும் 

மகத்பதாழிற்  யிற்சி அதிகார சம  (NAOSA), தனியார் மவத்தியசாமலகள் 

ைற்றும் நநர்சிங் நஹாம்கள் (APHNH) என் வற்றின் ஒத்துமழப்புடன் தனியார் 

 ல் ைருத்துவ நிமலயங்களில்/ கிளினிக்குகளில் தற்ந ாமத கடமையாற்றும் 

“தனியார் துமறத் தாதியர்” க்கான புதிநயார்/ இமடபவளி நிரப் ல் 

 ாடபநறிகமள ஆரம் ித்தல். 

(ஆ) PHSD, PHSRC, NAOSA இலங்மக  ல்ைருத்துவச் சங்கம் (SLDA) என் வற்றின் 

ஒத்துமழப்புடன் தனியார்  ல் ைருத்துவ நிமலயங்களில்/ கிளினிக்குகளில் 

தற்ந ாமத கடமையாற்றும் “ ல்ைருத்துவ அறுமவ சிகிச்மச உதவியாளர்கள்” 

க்கான புதிநயார்/ இமடபவளி நிரப் ல்  ாடபநறிகமள ஆரம் ித்தல். 

 தனியார் மவத்தியசாமலகளின்/ நிறுவனங்களின்  திமவ அதிகாித்தல் 

ைற்றும் தனியார் மவத்தியசாமலகளுக்கான உாிைப் த்திரங்கமளப் 

புதுப் ித்தல். 

 தனியார் சுகாதாரத் துமறயிடைிருந்து சுகாதாரத் தகவல்கமளச் 

நசகாிப் தற்கான ப ாறிமுமறமய பநறிப் டுத்துதல். 

 ஜனாதி தி நிதியத்தில்  திவுபசய்வதற்கான அங்கீகாரம் வழங்குவதற்காக 

தனியார் மவத்தியசாமலகமளச் நசாதமனயிடுவதற்கான விஜயங்கள்.  

 நதமவ ஏற் டும் ந ாது சுகாதார அமைச்சு, இலங்மக ைருத்துவ ைன்றம், 

சுகாதாரத் துமற பதாழிற் சங்கங்கள், பதாழில் வாண்மையாளர் 

நிறுவனங்கள் என் வற்றின்  ைிப் ாளர் அலுவலங்களுடன் 

ஒருங்கிமைப்புச் பசய்தல். 

 இறுதிக் கட்டத்திலுள்ள சிறுநீரக நநாயாளர்களுக்கு தனியார் 

மவத்தியசாமலகளில் சிறுநீரக ைாற்று அறுமவ சிகிச்மசகமள 

நைற்பகாள்வதற்கு சுகாதார அமைச்சு அனுைதி வழங்குவதுடன் 

பதாடர்புமடய ஆவைங்கமள PHSD ஊடாகச் பசயலாக்கம் பசய்தல்.   

 பவளிநாட்டு நிபுைர்களின் தற்காலிக  திவுடன் பதாடர்புமடய 

ஆவைங்கமளத் தயார் டுத்துதல். 

 தனியார் ைருத்துவ நிறுவனங்களுக்கு எதிராக உாிய நநரத்தில் 

விசாரமைகமள நைற்பகாள்வன் மூலம் முமறப் ாடு மகயாளல் 
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நமடமுமறகமள நைம் டுத்துதலும்  ாிகார நடவடிக்மககமள 

அமுலாக்குதலும். 

 சுகாதார அமைச்சினது சட்டத் தீர்ைானங்களுக்கு இைங்க தற்ந ாது 

நமடமுமறயிலுள்ள தனியார் ைருத்துவ நிறுவன ( திவு) சட்டத்தில் திருத்தம் 

பசய்வதற்கான பசயன்முமறமய ஒருங்கிமைப்புச் பசய்தல்.   

 தனியார் ைருத்துவ நிறுவனங்கமளப்  திவு பசய்தல் ைற்றும் உாிைப் 

 த்திரங்கமளப் புதுப் ித்தல்  ைிகமளத் பதாடர்ந்து முன்பனடுத்தல் 

 ைாகாைங்களினாலும் தனியார் சுகாதார நிறுவனங்களினாலும் 

நடாத்தப் டும் ைனித வள அ ிவிருத்திப்  யிற்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கு 

பதாழில்நுட்  நிபுைர்கமள வழங்குதல் 

 தனியார் ைருத்துவ நிறுவனங்களுக்கு எதிரான முமறப் ாடுகமளக் 

மகயாளுதல் 

 தனியார் ைருத்துவ நிறுவனங்கமளச் நசாதமனயிடுதல் ைற்றும் அவற்றுக்கு 

அவதானிப்பு விஜயங்கமள நைற்பகாள்ளுதல், குறிப் ாக சிறுநீரக ைாற்று 

அறுமவ சிகிச்மசகளுக்கு அனுைதி வழங்குதல். 

 தனியார் ைருத்துவ நிறுவனங்களில் ப ாருத்தைான தகவல் முமறமைகமள 

நிறுவுதல் 

 பசயற்திட்டப்  ிநரரமைகமள ைதிப்பீடு பசய்ததன்  ின்னர் புதிய தனியார் 

மவத்தியசாமலகமள தா ிப் தற்கு பூர்வாங்க அங்கீகாரம் வழங்குதல் 
 

பதாடரும் அ ிவிருத்திச் பசயற்திட்டங்களின் வி ரங்கள் 

 

பசயற்திட்ட வி ரம் ைதிப் ிடப் ட்ட 

பைாத்தச் பசலவு 

2020.12.31 இல் 

உள்ளவாறான 

ப ௌதிக 

முன்நனற்றம் 

2020.12.31 இல் 

உள்ளவாறான நிதி 

முன்நனற்றம் 

1. தனியார் ைருத்துவ 

நிறுவனங்களின் 

தரப் டுத்தல்  

10 ைில்லியன் 

ஆகும். 

  

2. இமையவழிப் 

 திவு முமறமை 

1 ைில்லியன் 

ஆகும். 

95% 95% 
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கடந்த 6 வருட பசயலாற்றுமகப் ந ாக்கு  
 

2016 முதல் 2021 வமர PHSRC இல்  திவுபசய்யப் ட்ட நிறுவனங்களின் எண்ைிக்மக  

(22/06/2022 இல் உள்ளவாறான தரவுத் தளம்) 

வமக சுருக்க

ப் 

ப யர்

கள் 

 திவுகளின் எண்ைிக்மக 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

முழுநநர  ற்சிகிச்மச 

நிமலயங்கள் 

FDS 26 27 33 40 35 27 

முழுநநர ப ாது 

நிமலயங்கள்/ 

டிஸ்ப ன்சாிகள்/ 

ைருத்துவ கிளினிக்குகள் 

FGP 116 117 171 196 157 137 

முழுநநர நிபுைத்துவம்  

ைருத்து நசமவ 

FMS 4 4 6 7 2 3 

ைருத்துவ நிமலயங்கள்/ 

நசாதமன 

நிமலயங்கள்/ நாள் 

 ராைாிப்பு  ைருத்துவ 

நிமலயங்கள்/ ைருத்துவ 

ஆநலாசமனகள் 

MC 152 191 182 187 154 160 

ைருத்துவ 

ஆய்வுகூடங்கள் 

L 374 405 449 437 381 445 

ஏமனய தனியார் 

ைருத்துவ நிறுவனங்கள் 

IPMO 34 40 45 60 51 65 

 குதிநநர  ற்சிகிச்மச 

நிமலயங்கள் 

PDS 7 12 20 25 24 14 

 குதி நநர ப ாது 

நிமலயங்கள்/ 

டிஸ்ப ன்சாிகள்/ 

ைருத்துவ கிளினிக்குகள் 

PGP 178 188 355 419 276 221 
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 குதி நநர நிபுைத்துவம்  

ைருத்து நசமவ 

PMS 9 4 7 5 4 3 

தனியார் அம் ியூலன்ஸ் 

நசமவகள் 

AS 12 10 10 11 8 9 

தனியார் 

மவத்தியசாமலகள், 

நநர்சிங் நஹாம்கள் 

ைற்றும் ைகப்ந ற்று 

இல்லங்கள் 

PH 104 116 117 115 107 134 

பைாத்த தனியார் 

ைருத்துவ நிறுவனங்கள் 

 1016 1114 1395 1502 1199 1218 

 

தனியார் ைருத்துவ நிறுவன  திவுகளின் நிமல வகுதிகளின் அடிப் மடயில்  
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2022 ஆம் ஆண்டுக்காக திட்டைிடப் ட்டுள்ள விநசட அ ிவிருத்திச் 

பசயற் ாடுகள்  

 சுகாதார மவத்திய அதிகாாி  ிரநதசங்களில் ப ாதுச் சுகாதாரப் 

 ாிநசாதகர்களின் உதவியுடன் தனியார் சுகாதாரத் துமற பதாடர் ான 

ைதிப் ாய்வு ஒன்மற ஆரம் ித்தல். 

 தனியார் ைருத்துவ நிறுவனங்களுக்கான தரப் டுத்தல் முமறபயான்மற 

உருவாக்குதல். 

 சுகாதார அமைச்சின்  ிரதிப்  ைிப் ாளர் நாயகம் (ைருத்துவச் நசமவகள்) 

OO உடன் இமைந்து PHSD, PHSRC என் வற்றுக்கான டிஜிட்டல் சுகாதார 

தமலயீட்டு முமறமைபயான்மற உருவாக்குதல்.   
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 ஔடத உை்பத்திகள் 

மை்றும் விநிநயாகப் பிரிவு 
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9.  ஔடத உை்பத்திகள் மை்றும் விநிநயாகப் பிரிவு 

 

தூரநநாக்கு  

தரத்தில் உயரந்்த மருந்துைள் உற்பத்தி, விநிநயாைம் மற்றும் ஒழுங்குறுதத்ுகை ஆகியவற்றின் 

ஊடாை ஆநராை்கியமான ஒரு மை்ைள் ெமூைத்கதை் ைட்டிசயழுப்பல் 

 

தசயை்பணி  

மருந்துைளின் உற்பத்தி மற்றும் விநிநயாைம் ஆகியவற்கற ஊை்குவிப்பதற்கு நதகவயான 

சைாள்கைைகள ஆை்குதல் மற்றும் சபாதிைகளத் தயாரித்து மருந்துைளின் தரத்கத 

ஒழுங்குறுத்தல் மற்றும் சுைாதாரத் துகற நிறுவனங்ைளுை்கு உரிய ைால நநரத்திற்கு 

மருந்துைகள விநிநயாகிப்பதன் மூலம் உயரந்்த சுைாதார மட்டத்கத அகடதல்  

 

 குறிக்நகாள்கள் 

ஆநராை்கியமான ஒரு மை்ைள் ெமூைத்கதை் ைட்டிசயழுப்பும் முைமாை சுைாதாரத் துகறை்கு 

நதகவயான தரத்தில் உயரந்்த மருந்துைகள உற்பத்தி செய்தல் மற்றும் விநிநயாகித்தல் 

என்பன மருந்துைள் உற்பத்தி மற்றும் விநிநயாைம் பற்றிய பிரிவின் முை்கிய சபாறுப்புப் 

பணிைளாகும். உரிய தரத்தில் அல்லாமல் தரம் குகறந்த மருந்துைகள இலங்கைை்கு 

இறை்குமதி செய்வகத முழுகமயாை தகட செய்வதற்கு நடவடிை்கை எடுத்தல் மற்றும் 

ெரவ்நதெ தர நியமத்திற்கு ஏற்ப நாட்டிற்கு இறை்குமதி செய்ய கூடிய ெைல வகையான 

மருந்துைகளயும் மற்றும் மருந்துைள் கமய உபைரணங்ைகளயும் இந்த நாட்டினுள் உற்பத்தி 

செய்ய நதகவயான நடவடிை்கைைகள எடுத்தல் இந்த பிரிவின் முை்கியமான சபாறுப்பாகும். 

ஆகையால், உள்நாடட்ு முதலீடட்ுத் தரப்புைகளயும் மற்றும் சவளிநாடட்ு முதலீடட்ுத ்

தரப்புைகளயும் ஊை்குவிப்பதன் ஊடாை ெரவ்நதெ தரங்ைள் நியமங்ைளுை்கு ஏற்ப இந்த 

நாட்டினுள் உற்பத்தி செய்யை் கூடிய ெைல வகை மருந்துைகளயும் இலங்கையில் உற்பத்தி 

செய்து, மருந்துைகள இறை்குமதி செய்வதற்குெ ் செலவாகும் அந்நிய செலாவணிகயை் 

குகறத்து, தரத்தில் உயரந்்த மருந்துைகள ெலுகை விகலைளில் மை்ைளுை்கு சபற்றுை் 

சைாடுை்கும் ஒரு முகறயியலாை “மருந்துைள் உற்பத்தி வலயங்ைகள” இந்த நாட்டில் 

அகமப்பதற்கு ஏற்சைனநவ நடவடிை்கைைள் ஆரம்பிை்ைப்படட்ுள்ளன. அந்த வலயங்ைளின் 

ஊடாை, 2025 ஆம் ஆண்டளவில், இந்த நாட்டின் மருந்துைளுை்ைான நதகவைளில் 60% வீதத்கத 

இந்த நாட்டிநலநய உற்பத்தி செய்வதற்கு திடட்மிடப்படட்ுள்ளது. 

                      

பிரதான கரும பணிக 

 மருந்துைளின் தரத்கத உறுதிப்படுத்தும் முைமாை உலை சுைாதார ஸ்தாபனத்தின் 

சிபாரிசுைளுை்கு இணங்ை இரொயன ஆய்வு கூட வெதிைகள விஸ்தரித்தல்.  

 தரமான மருந்துைகள உற்பத்தி செய்தல், இறை்குமதி செய்தல் மற்றும் ெந்கதயில் 

நுைரந்வார ் பாதுைாை்ைப்படும் வகையில் விகலைகள நிரண்யித்து செயற்படுத்தி 

மருந்துைள் ெந்கதயில் நிலவும் ஏைநபாைவுரிகம நிகலகய தவிரத்்தல் அநத நபால் 

தரத்தில் உயரந்்த மருந்துைகள விற்பகன செய்யும் விற்பகன நிகலயங்ைகள 

ஊை்குவித்தல் ஆகியவற்றுை்கு நதகவயான ஒரு ஒழுங்குறுத்துகை முகறயியகல 

தயாரித்தல்.  

 மருந்துைளின் உற்பத்திைளுை்கு உள்நாடட்ு வணிைரை்களயும் மற்றும் உள்நாடட்ு 

முதலீடட்ுத் தரப்புைகளயும் ஊை்குவிப்பதற்ைான ஒரு முகறயியகல தயாரித்தல்.  
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xslj cw;gj;jpfs;> toq;Fiffs; kw;Wk; xOq;FWj;Jifg; gpupT 

 COVID -19 தடுப்பூசி வழங்கும் நிகழ்சச்ித் திட்டம் 
 

சைாவிட் சதாற்றுநநாை்கு சவற்றிைரமாை 

முைம்சைாடுை்கும் முைமாை பாதுைாப்பான 

மற்றும் பயனுள்ள ஒரு தீரவ்ாை தடுப்பூசி 

வைங்கும் நிைை்ெச்ித் திட்டத்கத உலை 

சுைாதார நிறுவனம்  இனங்ைண்டுள்ளது. 

அதற்கு அகமவாை இந்த நாடட்ு மை்ைளுை்கு 

தடுப்பூசிைகள வைங்ைத் நதகவயான 

தடுப்பூசி மருந்துைகள இறை்குமதி 

செய்வதற்கு ஒழுங்குைள் நமற்சைாள்ளப் 

பட்டன. அதன் பயனாை, 2021 ஆம் ஆண்டு 

ஆரம்பத்திலிருந்து  தடுப்பூசி மருந்துைகள 

வைங்குகின்ற இந்த நிைை்ெச்ித் திட்டத்கத  

ஆரம்பிை்ை முடிந்தது. உலை சுைாதார 

நிறுவனம் அனுமதித்த தடுப்பூசி மருந்துைளில்  அதிைமான தடுப்பூசி மருந்துைகள எமது 

நாட்டிற்கு இறை்குமதி செய்ய ைடந்த ைாலப் பகுதியினுள் எம்மால் முடிந்துள்ளது. அவ்வாறு 

இறை்குமதி செய்த நபாது, அரொங்ைம் செய்திருந்த சைாள்வனவுைளுை்கு நமலதிைமாை நமலும் 

நநரடி நன்சைாகடைளினதும் COVAX நிைை்ெச்ித் திட்டத்தினதும் கீை் கிகடத்த நன்சைாகட 

மருந்துைளும் அந்த மருந்துைளில் அடங்குகின்றன. எமது நாட்டில் நாம் முன்சனடுத்த தடுப்பூசி 

வைங்ைல் முன்நனற்றத்கத உலை சுைாதார நிறுவனமும் கூட பாராட்டியகம 

குறிப்பிடத்தை்ைதாகும். 2022.05.31 ஆம் திைதியளவில் இந்த நாட்டிற்கு கிகடத்துள்ள சமாத்த 

தடுப்பூசி மருந்துைளின் அளவுைள் 50,642,990 ஆகும். இந்த மருந்துைள் பற்றிய விபரங்ைள் கீநை 

தரப்படட்ுள்ளன.  

இந்த நாட்டிை்கு கிகடத்த தடுப்பூசி மருந்துகளின் அளவு பை்றிய விபரம்  (2022.05.31 ஆம் 

திகதிை்கு) 

 அஸ்ட்ரா 

தசனிக்கா 

(AstraZeneca) 

ஸ்புட்டின

க் V 

(Sputnik V) 

பி-

கபஷர் 

(Pfizer) 

சிநனாபாம் 

(Sinopharm) 

தமாதடர்

னா 

(Moderna) 

நநடியாக கிகடத்த 

நன்தகாகட 

மருந்துகள்  

500,000 

 

5,000  3,000,000  

தகாள்வனவு தசய்த 

மருந்துகள் 

500,000 330,000 18,999,630 2,3000,000  

WHO (COVAX) 

நிகழ்சச்ித் 

திட்டத்தின் கீழ் 

மானியமாக 

கிகடத்த மருந்துகள்  

1,719,840  1,088,420  1,500,100 

தமாத்தம் 2,719,840 335,000 20,088,05

0 

26,000,000 1,500,100 
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உலை சுைாதார நிறுவனம் அனுமதித்துள்ள தடுப்பூசி மருந்துைள் கிகடதத்கம மற்றும் அந்த 

மருந்துைளின் பாவகன ஆகியன பற்றிய விபரங்ைள் கீநை தரப்படட்ுள்ளன.   

                          AstraZeneca                                                               Sinopharm  

 

 

 

                         

 Sputnik V                                                                                              Pfizer                                

                                                                                                   

                                                                                

                                              

 

                        Moderna 

 

        Moderna                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 கட   - 000,500  

 WHO (UNDER COVAX) - 

1,719,840தகாள்வனவு 

- 000,500  

 நன்தகா 

 தமாத்தம்    - 840,719,2  

 

 தகாள்வனவு  -  

330,000 

 நன்தகாகட   -  

5,000 

 தமாத்தம்      - 

335,000 

 

 தகாள்வனவு  -    

18,999,630                                        

 WHO (UNDER COVAX) 

– 1,088,420 

 தமாத்தம்  – 

20,088,050 

 தகாள்வனவு  - 

23,000,000  

 நன்தகாகட   -  

000,000,3  

 தமாத்தம்        - 

000,000,26  

 

 

 WHO (UNDER COVAX) - 100,500,1  

 தமாத்தம்  - 100,500,1  
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AstraZeneca 

முதலாவது 

மாத்திகர 

 1,479,631 

இரண்டாவது 

மாத்திகர 

 1,418,593 

தமாத்தம்  2,898,224 

Sinopharm 

முதலாவது 

மாத்திகர 

 12,048.787 

இரண்டாவது 

மாத்திகர 

 11,179,991 

தமாத்தம்   23,228,778 

Sputnik V   

முதலாவது 

மாத்திகர 

 159,110 

இரண்டாவது 

மாத்திகர 

 155,812 

தமாத்தம்   314,922 

  Pfizer 

முதலாவது 

மாத்திகர 

 2,579,876 

இரண்டாவது 

மாத்திகர 

 968,596 

மூன்ைாவது 

மாத்திகர 

7,983,646 

மூன்ைாவது 

மாத்திகர 

5,362 

தமாத்தம்   11,537,480 

Moderna   

முதலாவது 

மாத்திகர 

 804,801 

இரண்டாவது 

மாத்திகர 

 787,361 

தமாத்தம்   1,592,162 

தடுப்பூசி மருந்துைள் நிைை்ெச்ித் 

திட்டத்தின் முன்நனற்றம்   

)202 2.05.31 ஆம் திைதிற்கு( 
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 மருந்து உை்பத்தி வலயங்ககள தாபித்தல் 

 

ெரவ்நதெ தர நியமங்ைளுை்கு ஏற்பஉள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யை் கூடிய ெைல வகையான 

மருந்துைகளயும் இலங்கையில் உற்பத்தி செய்து மருந்து உற்பத்திைளின் இறை்குமதிைளுை்கு 

செலவாகும் அந்நிய செலாவணிகய குகறத்து தரத்தில் உயரந்்த மருந்துைகள குகறந்த 

விகலயில் சபாது மை்ைளுை்கு சபற்றுை் சைாடுை்கும் முைமாை உள்நாட்டிலுள்ள வியாபார 

தரப்புைகளயும் மற்றும் முதலீடட்ுத் தரப்புைகளயும் ஊை்குவிப்பதற்ைான ஒரு 

மூநலாபாயமாை, உள்நாட்டில் நிலவும் மருந்துைளுை்ைான நைள்விகய பூரத்்தி செய்யும் 

சபாருடட்ு மருந்துைளின் உற்பத்தி நிமித்தம் தனி  “மருந்துைள் உற்பத்தி வலயங்ைகள” 

தாபிை்கும் நிைை்ெச்ித் திட்டத்தின் கீை் அனுராதபுர மாவட்டத்தின் ஒயாமடுவ, சஹாரண 

பிரநதெத்தின் மில்நலவ மற்றும் அம்பாந்நதாடக்ட மாவட்டத்தின் ஆறுசபாை்ை முதலிய 

பிரநதெங்ைளில் மருந்து உற்பத்தி வலயங்ைகள நிரம்ாணிை்கும் பணிைள் 

ஆரம்பிை்ைப்படட்ுள்ளன.   

அம்பாந்நதாடக்ட மாவட்டத்திலுள்ள 

ஆறுசபாை்ை பிரநதெத்தில் தாபிப்பதற்கு 

உத்நதசிை்ைப்படட்ுள்ள மருந்து உற்பத்தி வலயம் 

இலங்கை முதலீடட்ு ெகபயினால் 

செயற்படுத்தப் படும். அந்த மருந்து உற்பத்தி 

வலயத்தின் மூலம் அடிப்பகட ரீதியில் 

சவளிநாடட்ு ெந்கதயில் இலை்குை் சைாள்ள 

எதிரப்ாரை்்ைப்படுகின்றது. சஹாரண மில்நலவ 

பிரநதெத்தில் தாபிை்ைப்படும் மருந்து உற்பத்தி 

வலயம் இலங்கை மருந்தாை்ைல் கூடட்ு 

தாபனத்தினால் செயற்படுத்தப்படும். அந்த 

மருந்து உற்பத்தி வலயத்தின் மூலம், இலங்கை 

மருந்தாை்ைை் கூடட்ுத் தாபனத்தின் உற்பத்திை் 

சைாள்ளளகவ அதிைாரிை்ை 

எதிரப்ாரை்்ைப்படட்ுள்ளது.   

ஔதடங்ைள் உற்பத்தி, விநிநயாைம் மற்றும் ஒழுங்குறுத்துகை இராஜாங்ை அகமெச்ு 

அனுராதபுர மாவட்டத்தின் ஒயாமடுவ பிரநதெத்தில் ஒரு மருந்து உற்பத்தி வலயத்கத 

தாபிப்பதற்ைான பணிைகள ஆரம்பித்தது. அந்த மருந்து உற்பத்தி வலயத்கத தாபிை்கும் 

நிமித்தம் சுமார ் 80 ஏை்ைர ் அளவான ைாணிகய மைவிலெச்ி பிரநதெ செயலாளர ்

அலுவலைம்சபற்றுத் தந்தது. திட்டமிடல் திகணை்ைளத்தின் அங்கீைாரம் 2020.11.26 ஆம் திைதி 

சபற்றுை் சைாள்ளப்பட்டதன் பின்னர ் பிரசித்த செய்திப் பத்திரிகை விளம்பரத்தின் ஊடாை 

2021.01.10 ஆம் திைதி இந்தை் ைருத் திட்டத்தின் நிமித்தம் முதலீடட்ுத ் தரப்புைளிடமிருந்து 

விருப்பப் பிநரரகணைள் (EOI) அகைை்ைப்பட்டன. அந்தப் பிநரரகணைள் அகைை்ைப்பட்டதன் 

பின்னர ் 31 ைருத் திட்டப் பிநரரகணைள் கிகடத்து இருந்தன. அந்த ெைல ைருத் திட்டப் 

பிநரரகணைளும் விநஷடமாை நியமித்த விநஷட குழுவுை்கு குறிப்பீடு செய்யப்படட்ு அந்தை் 

குழுவின் சிபாரிசும் சபறப்பட்டது. அதற்கு இணங்ை, இறுதியாை 20 உள்நாடட்ு முதலீடட்ுத ்

தரப்புைள் இந்தை் ைருத் திட்டத்தின் நிமித்தம் நதரந்்சதடுை்ைப்பட்டன. வலய அபிவிருத்தி (ZONE 

Development) பணிைளின் நிமித்தம் 3 ைருத் திட்டப் பிநரரகணைள் கிகடதத்ு இருந்தன. அந்தை் 

ைருத் திட்டப் பிநரரகணைகள மதிப்பிடும் முைமாை நியமித்த குழுவினால் Spectrum Pharma Tec 

Lanka நிறுவனம் நதரந்்சதடுை்ைப்பட்டது. இந்தை் ைருத் திட்டத்கத செயற்படுத்தும் நிமித்தம் 

அகமெெ்ரகவயின் அங்கீைாரம் 2021.03.23 ஆம் திைதி கிகடத்தது. அநத நபால், சுற்றாடல் 

மதிப்பீடு பற்றிய அறிை்கையும் மத்திய சுற்றாடல் அதிைார ெகபை்கு ெமரப்்பிை்ைப்பட்டதன் 
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பின்னர,் அந்த ைருத் திட்டத்கத செயற்படுத்தும் சபாருடட்ு நதகவயான சுற்றாடல் 

அங்கீைாரம் 2021.07.15 ஆம் திைதி கிகடத்தது. இந்தை் ைருத் திட்டத்திற்ைான ஒடட்ு சமாத்த 

முதலீடு சுமார ் 28,200 மில்லியன் ரூபாவாகும். அந்த ஒடட்ுசமாத்த முதலீடும் நதரந்்து 

எடுை்ைப்படட்ுள்ள முதலீடட்ுத் தரப்பினால் சபாறுப்நபற்றுை் சைாள்ளப்படும். அநத நபால், இந்த 

ைருத் திட்டத்தின் ஊடாை, நநரடியாை சுமார ் 2,000 சதாழில் வாய்ப்புைளும் மற்றும் 

மகறமுைமாை சுமார ்5,000 சதாழில் வாய்ப்புைளும் உருவாகும்.    

நதரந்்சதடுை்ைப்படட்ுள்ள வலய அபிவிருத்தி முதலீடட்ுத் தரப்புை்கும் மற்றும் ஔதடங்ைள் 

உற்பத்தி, விநிநயாைம் மற்றும் ஒழுங்குறுத்துகை இராஜாங்ை அகமெச்ுை்கும் இகடயில் ஒரு 

அபிவிருத்தி மற்றும் முைாகமத்துவ ஒப்பந்தத்தில் கைெெ்ாத்திடும் சபாருடட்ு ெட்டமா அதிபர ்

திகணை்ைளத்தின் அங்கீைாரம் 2021.08.26 ஆம் திைதி கிகடத்தது. 2021.08.30 ஆம் திைதி குறித்த 

அந்த ஒப்பந்தத்தில் கைெெ்ாத்திடப்பட்டது. அதற்கிணங்ை, வலய அபிவிருத்தி முதலீடட்ுத ்

தரப்பு மருந்து உற்பத்தி வலயத்தின் ஆரம்ப அபிவிருத்திப் பணிைகள ஏற்சைனநவ 

ஆரம்பித்துள்ளது.  

 

 “];t];jh” kUj;Jt tpepNahf Kfhikj;Jt jfty; mikg;ig 
epWTtjw;fhd jpl;lk;. 

 

,yq;ifapy; cs;s midj;J itj;jparhiyfs; kw;Wk; Rfhjhu epWtdq;fspy; 
kUj;Jfs;> rj;jpu rpfpr;ir Efu;Tg; nghUl;fs; kw;Wk; Ma;T$lg; nghUl;fSf;fhd 
nfhs;tdit Kfhikj;Jtk; nra;tjw;fhd jfty; Kfhikj;Jt mikg;G epWTjy; 
Rfhjhu mikr;rpd; Clhf 2008 Mk; Mz;L Kjy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJld;> 
,yq;ifapy; cs;s 1159 itj;jparhiyfspy; Rkhu; 256 itj;jparhiyfs; me;j 

mikg;gpy; (MSMIS) cl;thq;fg;gl;Ls;sd. mj;jpl;lj;jpd; xg;ge;jjhuu;fSld; 
ifr;rhj;jpl;l xg;ge;j fhyk; epiwtile;j epiyapy;> kUe;Jfspd; nfhs;tdT 
kw;Wk; tpepNahfk; njhlu;ghf kUe;jhsu;fs;> kUj;Jtu;fs; kw;Wk; gpw Rfhjhu 
mjpfhupfspdhy; Kd;itf;fg;gl;l eilKiw rpf;fy;fs; kw;Wk; gupe;Jiufspd; 
mbg;gilapy;> ,J Fwpj;J fzpdp epGzu;fspd; fUj;J Nfl;fg;gl;lJld;> mq;F 

Kd;nkhopag;gl;l Gjpa jfty; Kfhikj;Jt mikg;ghd “];t];;jh”  ,w;fhf 2022 
[dtup 10 Mk; jpfjp mikr;ruit mDkjp fpilj;jJ.  

“];t];jh” jpl;lj;jpd; %yk; ,yq;ifapy; cs;s 
midj;J itj;jparhiyfs; kw;Wk; epWtdq;fisAk; 
cs;slf;Fk; tifapy; mur kUe;jhf;fy; $l;Lj;jhgdk;> 
mur kUe;Jfs; cw;gj;jpf; $l;Lj;jhgdk; kw;Wk; Njrpa 
xslj xOq;FgLj;jy; mjpfhu rig Mfpa midj;J 
epWtdq;fisAk;  xd;Wld; xd;W ,izf;Fk; tifapy; 
cUthf;FtNj ,jd; ,Wjp ,yf;fhFk;. ,jw;fhf 
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Rfhjhu mikr;rpw;F KOikahfr; nrhe;jkhd> kpfTk; tpidj;jpwd;kpf;f> nryT 
Fiwe;j kw;Wk; cz;ikahd jfty;fis Jy;ypakhf fz;fhzpf;ff;$ba jfty; 
mikg;ig cUthf;FtJ mtrpakhFk;. mjw;fhd Kd;nkhopTfSf;fhd miog;G 
2022 [dtup khjk; Nkw;nfhs;sg;gl;lJld;> mjpy; njupTnra;ag;gl;l 
tpepNahfj;jUf;F me;j mikg;ig cUthf;Ftjw;F 2022 khu;r; khjj;jpy; 
xg;gilf;fg;gl;lJ. 

,j;jpl;lk; 76 kpy;ypad; &gh nrytpy; cUthf;fg;gLk;. fzpdp nkd;nghUs; 
cUthf;fk;> fzpdpfspd; tiyaikg;G kw;Wk; ,iza ,izg;Gfis toq;Fjy; 
Mfpait ,e;j jpl;lj;jpd; Kf;fpa %d;W gFjpfshFk;. ,Jtiu nkd;nghUs; 
Nkk;ghl;L eltbf;iffspy; ngUk;ghyhf Nju;e;njLf;fg;gl;l 438 
itj;jparhiyfspd; fzpdp tiyaikg;G jpl;lq;fis cUthf;Fjy;     

(NoGwerk Dolihn Drawinh) epiwtile;Js;sJ. NkYk;> me;j 

itj;jparhiyfSf;F Njitahd fzpdpfs;> fzpdp Nkirfs; kw;Wk; fjpiufs; 
tpepNahfpf;fg;gl;Ls;sd. 

jw;NghJ fz;b gpuNjrj;jpy; njupT nra;ag;gl;l 5 itj;jparhiyfspy; Kd;Ndhbj; 
jpl;lkhf tbtikf;fg;gl;l nkd;nghUs; nraw;gLj;jg;gl;L tUtJld;> ,t;tUl 
,Wjpapy; fzpdp nkd;nghUis cUthf;Fk; gzpia epiwT nra;a 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 
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ஆரம்  சுகாதாரம், பதாற்றுநநாய் 

ைற்றும் நகாவிட் நநாய் 

கட்டுப் ாட்டு  ிாிவு  
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10. ஆரம்  சுகாதாரம், பதாற்றுநநாய் ைற்றும் நகாவிட் நநாய் 

கட்டுப் ாட்டு  ிாிவு 

 
njhiyNehf;F 

r%fj;jpd; ftdj;jpypUe;J Xukhf;fg;gl;l kf;fspd; cupikfis cWjp nra;jy; 

kw;Wk; midj;J ,yq;ifau;fspd; capu;fisAk; ghJfhj;jy;. 

 
nraw;gzp 
,yq;ifapy; thOk; kf;fshy; fz;Lnfhs;sg;glhj r%fkhd “tpNrl Njitfs;” 

cila Ml;fisAk; rpNu\;l gpui[fis ,dq;fhZjy;> mtu;fspd; tho;f;if 

juj;ij Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; ,yq;if kf;fspd; capu;fisg; ghJfhg;gjw;fhf 

trjpfis toq;Fjy; 

 

Nehf;fq;fs; 

 1990 Rtnrupa kd;wj;jpd; %yk; nraw;gLj;jg;gLk; gpzpahsu; tz;b 

Nritfis NkYk; tpupTgLj;JTjw;fhf Njitahd epjpVw;ghLfis 

toq;Ftjd; %yk; kf;fs; Njitfis epiwNtw;Wjy;. 

 tpNrl NjitfisAila gps;isfspd; tho;thjhu gapw;rp re;ju;g;gq;fis 

Vw;gLj;JTjw;fhf nfhs;iffis jahupj;jYk; mtu;fspd; tho;f;ifj; juj;ij 

ghJfhj;jYk 

 tpNrl  Njitfisf; nfhz;l gps;isfSf;fhd topfhl;Ljy; njhlu;ghd 

nfhs;iffis cUthf;Fjy; kw;Wk; njhlu;Gila nray;ghLfis 

xUq;fpizg;G %yk; mtu;fspd; vjpu;fhyj;ijg; ghJfhg;gJ. 

 Nghijg; nghUl;fSf;F mbikahNdhiu Gdu;tho;topg;gw;fhf trjpfis 

Nkk;gLj;Jtjw;F MNyhriz toq;fYk; topfhl;lYk; 

 rpNu\;l gpui[fspd; Njitfis epiwNtw;Wtjw;Fupa nfhs;iffis 

jahupg;gjpD}lhf mtu;fspd; cupikfisg; ghJfhj;jYk; mKyhf;fYk 

 KjpNahUf;fhd Njrpa kd;wj;jpd; jiytuhf ,e;j ,uh[hq;f mikr;rpd; 

nrayhsu; cj;jpNahfG+u;tkhf epakdk; nra;ag;gLtjhy; KjpNahUf;fhd 

Njrpa kd;wj;jpd;  Neub fz;fhzpg;G kw;Wk; topfhl;Ljy; 

 
mikr;rpd; Nkw;ghu;itf;F cl;gLk; epWtdq;fs; 

1. 1990 Rtrupa kd;wk;  

2. r%f Nritfs; jpizf;fsk;  

3. Njrpa KjpNahu; nrayfk;> KjpNahUf;fhd Njrpa Nguit 

 

2021-2022 Mk; Mz;bw;fhd tpNrl mgptpUj;jp nraw;ghL 

Muk;g Rfhjhu Nritfs; njhw;W Neha;fs; kw;Wk; nfhtpl; Neha; fl;Lg;ghl;L 

mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;Rf;fhf xJf;fg;gl;l mikr;R fhupahyaj;jpy; 

mikr;ir ];jhgpf;Fk; jUdj;jpy; ,lk; ,d;ikahy; mikr;ruitapd; mDkjpA+lhf 

thlif mbg;gilapy; ,yf;fk; 525 A+dpad; gpuNjrk;, nfhOk;G 02 vd;w 
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Kftupapy; mike;Js;s fl;blj;jpd; ,uz;lhk; khbapy; Muk;g Rfhjhu Nritfs; 

njhw;W Neha;fs; kw;Wk; nfhtpl; Neha; fl;Lg;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f 

mikr;rpd; fhupahyak; 2021 Mk; tUlk; brk;gu; khjk; ];jhgpf;fg;gl;lJ. 

mjNdhL ,yf;fk; 2277/53 kw;Wk; 2022.04.28 Mk; jpfjp mjptpNrl tu;j;jkhdp 

mwpTWj;jYf;fika Muk;g Rfhjhu Nritfs; njhw;W Neha;fs; kw;Wk; nfhtpl; 

Neha; fl;Lg;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;rpid KbTWj;jg;gl;lJ. Nkw; 

Fwpg;gpl;l tu;j;jkhdpapd; gb vkJ epWtdj;ij Rfhjhu ,uh[hq;f mikr;R 

kPz;Lk; ];jhgpf;fg;gl;lJ. ,e;j Rfhjhu ,uh[hq;f mikr;Rf;F 06 epWtdq;fs; 

cupj;JilaJ. vdpDk; ,yf;fk; 2281/41 kw;Wk; 2022.05.27 Mk; jpfjpa 

tu;j;jkhdpf;fikthf Rfhjhu ,uh[hq;f mikr;R KbTWj;jg;gl;likahy; mt; 

epWtdq;fSld; ,lk;ngw;w eltbf;iffs; ,ilepWj;jg;gl;lJ.  

 

 

10.1 1990 சுவாபசாிய   அறக்கட்டமள    

 

அறிமுகம் 

"1990 சுவ பசாிய" இலவச அம்புலன்ஸ் நசமவயானது, இலங்மகயில் 

முதன்முமறயாக, 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூமல 28 ஆம் திகதி பதன் ைற்றும் நைல் 

ைாகாைங்களில் 88 முழு வசதிகளுடன் கூடிய அதிநவீன நநாயாளர் காவு 

வண்டிகளுடன் தனது முன்நனாடி  யைத்மத ஆரம் ித்தது. நாட்டில்  யனுள்ள 

ைற்றும் தரைான முன் ைருத்துவைமன அவசர சிகிச்மச நசமவமய வழங்குவதற்காக, 

இலங்மகயின் ராஜகிாியமவ தளைாகக் பகாண்ட விமனத்திறன் ைிக்க  அவசர 

கட்டமள ைற்றும் கட்டுப் ாட்டு மையம் ஆகும். தற்ந ாது இந்த நசமவ 297 

ஆம்புலன்ஸ்கள் மூலம் நாடு முழுவதும் உள்ளது. 

குறிக்நகாள்கள் 

1990 சுவா பசாியவின் கவனம்,  ைி, பதாமலநநாக்கு ைற்றும் குறிக்நகாள் "ஒரு 

உயிமரக் காப் ாற்று" என்ற ஒரு விஷயத்திற்காக ைட்டுநை அமைக்கப் ட்டது. 

எந்தபவாரு வளர்ச்சியும் அல்லது முன்நனற்றமும் எப்ப ாழுதும் அதிகைான 

உயிர்கமள எவ்வாறு காப் ாற்ற முடியும் என் மதப் நநாக்கிக்பகான்நட  பகாண்நட 

இருக்கும். 
 

காாிய சாதமனகள் 

 

1990 ஆம் ஆண்டின் சுவா பசாியவின் 2வது குழு  

 ைியாளர்கள் நதசிய ைனநல சுகாதார 

நிறுவனத்துடன் இமைந்து ைனநநாயால் 

 ாதிக்கப் ட்ட நநாயாளிகளின் ந ாக்குவரத்மத 
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மகயாள்வதற்கான  யிற்சிமய அக்நடா ர் 2020 இல் முடித்தனர். 

 

1990 சுவா பசாிய முன் ைருத்துவைமன 

ஆம்புலன்ஸ் நசமவயானது, ஏப்ரல் ைாதம் 

2020 ஆண்டு, 1990 ஆம்புலன்ஸ் நசமவயின் 

மூலம் பகாண்டு பசல்லப் டும் இருதய 

நநாயாளிகமளக் மகயாள்வது குறித்த 

பதாழில்முமற ஆநலாசமனமயப் 

ப றுவதற்காக இலங்மக இருதயவியல் 

கல்லூாியுடன் புாிந்துைர்வு ஒப் ந்தத்தில் 

மகபயழுத்திட்டது. 
 

பசயல் திட்டங்கள் அட்டவமை 
 

கடந்த 5 வருட பசயல்திறன் 

 

பசயல் திட்டம் நிமல 

ஆம்புலன்ஸ்களுக்கு இடம் வழங்குவது குறித்த ைக்களுக்கான 

கல்வி 

njhடர்கிறது 

விழுதல் குறித்து கண்டறியும் அைி  (ைருத்துவ அவசரநிமலயில் 

1990 ஐ எச்சாிக்க வயதானவர்கள் அைியக்கூடியது) 

njhடர்கிறது 

நநாயாளிகமள  காவிச்பசல்வதில்  247 & 1904க்கு  ஆதரவு பதாடர்கிறது 

கார்டியாக் நநாயாளிகமள நநரடியாக CATH நலப்களுக்கு 

பகாண்டு பசல்லுதல் 

பதாடர்கிறது 

ைனநல நநாயாளிகள் ைற்றும் ந ாக்குவரத்மத மகயாள 

 ைியாளர்களுக்கு  யிற்சி 

பதாடர்கிறது 

கடற் மடக்கு 25 படாநயாட்டா ஆம்புலன்ஸ்கமள ஏற்றிச் 

பசன்றது 

கட்டுைாை நிமல 

60 ஆம்புலன்ஸ்கள் வாங்குதல் வழங்கல் நிமல 
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2016 முதல் 2021 வமர மகயாளப் ட்ட சம் வங்களின் எண்ைிக்மக 

வருடம் 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

சம் வங்களின் 

எண்ைிக்மக 

7,376 49,980 84,521 240,170 335,630 349,815 

 

 

10.2 சமூக நசமவகள் திமைக்களம்   
 

 

2021 ஆம் ஆண்டில் அமடயப்ப ற்ற இலக்குகள் 
 

01. அமுணுகும்புர வாழ்மகத் பதாழிற் யிற்சி நிமலயத்தில் தங்குைிடம் ைற்றும் உைவு 

பதாழில்நுட்   ிாிவு நவீனையைாக்கல் 

Child Fund நிறுவனத்தின் நிதி 

 ங்களிப் ின் கீழ் நவீனையைாக்கப் ட்ட 

அமுணுகும்புர வாழ்மகத் பதாழிற் யிற்சி 

நிமலயத்தில் ப ண்கள் தங்குைிட வசதி 

ைற்றும் பதாழிற் யிற்சியிமனப் ப றும் 

 யிலுனருக்காக Pizza தயாாிப் து 

பதாடர் ான  யிற்சியிமன வழங்குதல் 

ைற்றும்  யிற்சியின்  ின் உாிய 

நிறுவனத்தில் பதாழில் வாய்ப்பு வழங்கும் 

முன்நனாடி கருத்திட்டைாக அமுணுகும்புர வாழ்மகத் பதாழிற் யிற்சி நிமலயத்தில் 

உைவு பதாழில்நுட்   ிாிவின் கீழ் நிர்ைாைிக்கப் ட்ட சமையலமற 2021.02.11 ஆம் திகதி 

திறந்து மவக்கப் ட்டது. 

 

02.  %is வளர்ச்சி குன்றிய ந ர்களுக்கான  ாதுகாப்பு நிமலயத்மத விாிவாக்குதல் / 

பகாள்ளவிமன அதிகாித்தல் 

ப ற்நறார் ைற்றும்  ாதுகாவலர்கமள இழந்த மூமள வளர்ச்சி குன்றிய ஆண்களுக்கு 

 ாதுகாப்பு வழங்கும் கருத்திட்டத்தின் கீழ் சமூக நசமவகள் திமைக்களத்தின் மூலம் 

நடத்திச் பசல்லப் டும் புவக் ிட்டிய ஜயவிரு பசவன நிறுவனத்தில் காைப் டும் 

பகாள்ளளவு நாளுக்கு நாள் அதிகாித்துச் பசல்லும் நசமவ ப றுநர்களின் நகள்விக்கு 

ந ாதுைானதாக இல்மல என் தனால் அதன் பகாள்ளளமவ அதிகாித்து ைற்றுபைாரு 

மூமள வளர்ச்சி குன்றிய 50 ஆண்  ிள்மளகளுக்கு  ாதுகாப்பு வழங்கும் நநாக்கத்தில் 

நிர்ைானிக்கப் ட்ட புவக் ிட்டிய புதிய இரண்டு ைாடிக் கட்டிடம் 2021.04.01 ஆம் திகதி 

திறந்து மவக்கப் ட்டது. அதன்  ிரகாரம் அதன் பைாத்த பகாள்ளளவு 130 ந ர்கள் வமர 

அதிகாிக்கப் ட்டுள்ளன.  
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03. சர்வநதச பவள்மளப்  ிரம்பு காதுகாப்புத் தினக் பகாண்டாட்டத்துடன்  இமைந்து 

கண் ார்மவயற்ற  மடப் ாளிகளின்  மடப்புக்கள் அடங்கிய புத்தகம் 
 

நாடு பூராகவுமுள்ள கண் ார்மவயற்ற  மடப் ாளிகளுக்கு சிறுகமத ைற்றும் கட்டுமரப் 

ந ாட்டிகமள நடாத்தி பதாிவு 

பசய்யப் ட்ட  மடப் ாளிகமள 

உள்வாங்கி கடதுறாவ என்ற 

ப யாில்   மடப்ம த் பதாகுத்து 

2021 ஒக்நடா ர் ைாதம் 15 ஆம் 

திகதி இலங்மக ஜனநாயக 

நசாசலிச குடியரசின்  ிரதைர் பகௌரவ ைகிந்த ராஜ க்ச 

அவர்களால் பவளியிடப் ட்டது. 

 

04. நதாலங்கமுவ இமைந்த பதாழிற்  யிற்சி நிமலயத்மத திறந்து மவத்தல்  

 

சமூக நசமவகள் திமைக்களத்தின் கீழ் பசயற் டும் 

பதாழிற்  யிற்சி நிறுவனத்தின் மூலம் வதிவிடத்துடன் 

வழங்க முடியுைான அளவு ஆகக் கூடியது அறுநூறு 

ைாைவர்களுக்கு ைட்டுப் டுத்தப் ட்டுள்ள 

நிமலமையில் ைற்றும் வீட்மட விட்டு நீண்ட காலம் 

பவளியில் இருப் தற்கு விரும் ாத அங்கவீனமுற்ற 

 ிள்மளகளுக்கு பதாழிற் யிற்சி வழங்கும் 

நவமலத்திட்டத்தின் கீழ் அதற்கு ஆரம் ைாக 

இமைந்த பதாழிற்  யிற்சி நிமலயம் வத்நதகை  

பதாழிற்  யிற்சி நிமலயத்துடன் இமைந்த நககாமல ைாவட்டத்தின் வரக்காப ால  ிரநதச 

பசயலகப்  ிாிவில் நதாலங்கமுவ இமைந்த பதாழிற்  யிற்சி நிமலயம் என 2021 நவம் ர் 

ைாதம் 17 ஆம் திகதி திறந்து மவத்து பதாிவு பசய்யப் ட்ட 17 ைாைவர்களுக்கு  த்திக் 

 ாடபநறி ஆரம் ிக்கப் ட்டது.  

 

05. சுவ அ ிைானி நதசிய விருது வழங்குதல் 

அங்கவீனமுற்ற ந ர்களின் சுவசக்தி அமைப் ின் 

ைதிப்பீட்டிமன நதசிய நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 

2019 ைற்றும் 2020 வருடங்களுக்காக  ாிசு ைற்றும் 

விருது வழங்குதல் 2021 பநாவம் ர் ைாதம் 25 ஆம் 

திகதி  த்தரமுல்ல அந கை இடத்தில் 

இடம்ப ற்றது. 
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06. ைட்டக்களப்பு புதிய பதாழிற்  யிற்சி நிமலயத்மத திறந்து மவத்தல் ைற்றும்  யிற்சிப் 

 ாடபநறிகமள ஆரம் ித்தல் 

  

அங்கவீனமுற்ற இமளஞர் யுவதிகளுக்காக தைிழ் பைாழி மூலம் பதாழிற் யிற்சி 

வழங்குவதமன நநாக்கைாக பகாண்டு கிழக்கு ைாகாைத்தின் ைட்டக்களப்பு  ிரநதசத்தில் 

நிர்ைாைிக்கப் ட்ட புதிய பதாழிற்  யிற்சி நிமலயம் 2021.12.02 ஆம் திகதி திறந்து 

மவக்கப் ட்டதுடன் இலத்திரனியல் ைற்றும் மதயல் ஆகிய இரண்டு  ாடபநறிகளின் கீழ் 

40  யிலுநர்கள் ஆட்நசர்க்கப் ட்டு  ாடபநறி நடவடிக்மககள் ஆரம் ிக்கப் ட்டன.  

 

2022 Mk; Mz;by; milag;ngw;w ,yf;Ffs; (2022.06.30 tiu) 
 

01. ஹம் ாந்நதாட்மட  சிறுவர் வழிகாட்டி 

நிமலயத்திமன  ஆரம் ித்தல். 
 

முன் ிள்மளப்  ருவத்திலுள்ள அங்கவீனமுற்ற 

 ிள்மளகளிமன முன்கூட்டிநய அமடயாளம் 

காணுதல் ைற்றும் அங்கவீன  நிமலமையிமனத் 

தவிர்ப் தற்கு நடவடிக்மக எடுப் தற்பகன சமூக 

நசமவகள் திமைக்களத்தின் கீழ் தற்ந ாது 

பசயலாக்கப் டும் நாவின்ன சிறுவர் வழிகாட்டி 

நிமலயத்திமன முன்ைாதிாியாகக் பகாண்டு  ஹம் ாந்நதாட்மட ைாவட்டத்தில் 

முன் ிள்மளப்  ருவத்திலுள்ள அங்கவீனமுற்ற  ிள்மளகளுக்பகன்று நசமவயிமன 

வழங்குவதற்காக அம் லந்பதாட்ட  ிரநதச பசயலகப்  ிாிவில் “சித்திஜய ”என்ற ப யாில் 

ைாவட்ட சிறுவர் வழிகாட்டி நிமலயம்  2022 .01.25 ஆம் திகதி ஆரம் ித்து மவக்கப் ட்டது. 

 .   

02. அங்கவீனமுற்ற ந ர்களின் நதசிய பைய்வல்லுனர் விமளயாட்டுப் ந ாட்டி நடாத்துதல் 

 

அங்கவீனமுற்ற ந ர்களின் விமளயாட்டு திறமைகமள அதிகாிக்கும் நநாக்கில் ஒழுங்கு 

பசய்யப் ட்ட நதசிய பைய்வல்லுனர் விமளயாட்டுப் ந ாட்டி, 2022 ஆம் வருடம் ைாவட்ட 

ைட்டத்தில் ந ாட்டியிமன நடாத்தி பவற்றி ப ற்ற  ந ாட்டியாளர்கள் நதசிய  ரா 

ஒலிம் ிக்காக அனுப் ிமவக்கப் ட்டு அதில் நதசிய ைட்டத்தில் 08 ந ர் பவற்றியிமன 

ப ற்றுள்ளனர் 
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10.3 முதிநயார்களுக்கான நதசிய கவுன்சில் ைற்றும் முதிநயார்களுக்கான 

நதசிய பசயலகம்  

 

2021 ஆம் வருடத்தின் அகடவுைள்.  
             

1. முதிநயார் பகல்நநர கமயத்திகன ஆரம்பம் தசய்தல்  

 

முதிநயார ் ெமூதாயதத்ினரின் ஓய்வு நநரத்கத மிைவும் 

பயனுகடயதாைவும் மற்றும் ஆத்ம திருப்த்தியிகனயும் 

நமம்படுத்துவதகன இலை்ைாைை்சைாண்டு பைல்நநர 

கமயங்ைள் நாடு பூராைவும் அகமை்ைப்படும் நிைை்ெச்ி 

நகடமுகறப்படுத்தப்படட்ு வருகின்றது  .அநதநநரத்தில் 2021 

ஆம் வருடத்திற்குள் ெமனல முதிநயார ் பைல் நநரகமயம் 

சபால்ைஹவலயில் திறந்து கவை்ைபட்டது. இந் 

நிரம்ானத்திற்சைன நிதி பங்ைளிப்பு இவ் அலுவலைத்தினூடாை 

வைங்ைப்பட்டது . 

                                                                                          

 

2 சுய ததாழில்க்கான நிதி உதவி வழங்குதல் 

சுயசதாழில் உதவி வைங்கும் நிைை்ெச்ித் திட்டதத்ின் கீை் 

முதிநயாரை்ளின் அறிவு திறன் மற்றும் அனுபத்திகனப் 

பயன்படுத்திெ ் விகனத்திறனான சபாருளாதார 

நடவடிை்கைைளுை்கு பங்ைளிப்பு வைங்குவநத இத் 

திடத்தின் நநாை்ைமாகும். இதனடிப்பகடயில் இந் 

நிைை்ெச்ித் திடட்தத்ில் சுய சதாழிலின் சபாருடட்ு 2021 ஆம் 

வருடத்தில் 95 நபரை்ளுை்கு சுயசதாழில் நிதி உதவி 

வைங்ைப்படட்ுள்ளது.  
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3 2021 ஆம் வருடம் ஒக்டாபர் மாதம் முதலாம் திகதி சர்நதச முதிநயார் தின 

நிகழ்வு   
 

ஒவ்சவாரு வருடமும் ஒை்நடாபர ் மாதம் 01 ஆம் திைதி 

ெரவ்நதெ முதிநயார ் தின நிைை்விகன முன்னிடட்ு இவ் 

வருடத்திற்குள் நாட்டில் இடம்சபற்ற சைாவிட் சதாற்றின் 

ைாரணமாை ெரவ்நதெ முதிநயார ் தின நிைை்வு ZOOM 

சதாழில் நுட்பத்தினூடாை இடம்சபற்றது. இதன்சபாருடட்ு 

முதிநயாரை்ள் பலர ்  ZOOM மூலம் பங்குபற்றெ ் செய்து 

அரத்்தமுள்ள நிைை்ெச்ி நடாத்தப்பட்டது. இவ் வருடம் 

முதிநயார ் தின சதாணிப்சபாருளாை “ெைல வயதுப் 

பிரிவினருை்கும் டிஜிட்டல் சதாழில் நுட்பம்” என்பதாகும்.  

நமலும் ெரவ்நதெ முதிநயார ் தினத்திற்கு இகணயாை 

2021.10.01 ஆம் திைதி மு.ப 7.00 மணிை்கு சுயாதீன 

சதாகலை்ைாட்சியில் ஔிபரப்பான 7 ஆவது மணிநநர 

நிைை்ெச்ியில் இராஜங்ை அகமெெ்ர,் அகமெச்ின் 

செயலாளர ் மற்றும் முதிநயாரை்ளுை்ைான நதசிய செயலைப் பணிப்பாளர ் அவரை்ளும் 

ைலந்துசைாண்டனர.்  

 

4 முதிநயார் பகல்நநர கமயங்களுக்கு 

உகரணங்கள்   

வைங்கும் நிைை்ெச்ித் திட்டத்தின் கீை் 2021.11.05 ஆம் 

திைதி நாவலர ் - அம்பாகர முதிநயார ் பைல்நநர 

கமயத்திற்ைான உபைரணங்ைள் வைங்குதல்.  

முதிநயாரை்ளின் ஓய்வு நநரங்ைகள பயனுறுதி 

வாய்ந்ததாை ைழிப்பதற்கும் அவரை்ளின் ஆத்மீை 

நலனிற்ைாைவும் இந் நிைை்ெச்ித் திடட்ம் 

நகடமுகறப்படுத்தப்படட்து.                                                                                                                 

 

 

2022.06.30 ஆம் திகதிய அகடவுகள்.  
  

01.கதிரக்ாமம் முதிநயார் இல்ல நிர்மானம் 
 

முதிநயாரை்ளுை்ைான நதசிய செயலைத்திற்குெ ்

சொந்தமான ைதிரை்ாமம்  முதிநயார ் இல்லத்தில் 

முதிநயாரை்ள்  140 நபரை்ள் வகர  தங்கியிருப்பதற்ைான 

வெதிைகள நமற்சைாள்ளும் சபாருடட்ு புத்தம் புதிய 

முதிநயார ் இல்லம் ஒன்றாை ைட்டட நிரம்ானம் 

ஆரம்பிை்ைப்படட்ுள்ளநதாடு  ,2022.04.25 ஆம் திைதி 

அடிை்ைல்லும் நாட்டப்பட்டது . 
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03 முதிநயா்களுக்கான தவளியீடுககள வழங்குதல் 

ெமுதாயத்தில் முதியவரை்ள் மற்றும் வயது வந்நதார ் பற்றிய 

நநரம்கறயான மற்றும் உணரத்ிறன் மனப்பான்கமகய 

உருவாை்குவதற்ைாை, சவற்றிைரமான வயது வந்த 

வாை்ை்கைை்ைான பாகதயின் 2 வது இதை் மாரெ் ் 2022 இல் 

இந்த அலுவலைத்தால் சவளியிடப்பட்டது. 

 

 

 

04 முதிநயாரக்ளுக்கான நதசிய தசயலகத்தினால் மூநலாபாயத் திட்டம் 

தயாரித்தல். 

 

முதிநயாரை்ளுை்ைான நதசிய ெகபயின் 

உறுப்பினரான நபராசிரியர ் லக்்ஷமன் 

திொநாயை்ை அவரை்ளின் பூரண 

வழிைாட்டலின் கீை் முதிநயாரை்ளுை்ைான 

நதசிய செயலைத்தின் மூநலாபாயத் திட்டம் 

ஒன்று தயாரிை்ைப்பட்டது.  
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11. RNjr kUj;Jtg; gpupT 
 

mwpKfk; 
 

RNjr kUj;Jtj; Jiw njhlu;gpy; tpNrl ftdk; nrYj;jg;gLtJld;; gy fbdkhd 
Neha;fis RNjr kUj;Jtj;jpd; %yk; Fzg;gLj;jy;>> gf;f tpisTfs; Fiwe;j 
kw;Wk; nryTfs; xg;gPl;lstpy; Fiwthf ,Uf;fpd;wikAk; fhzf;$bajhf cs;sJ.. 

fhzg;gl;l Nfhtpl;-19 njhw;WNeha; epiyikiaf; fUj;jpy; nfhz;L> RNjr 
kUj;Jtj;jpd; cjtpAld; Nkw;nfhs;sg;gl;l rpfpr;ir kpfTk; ntw;wpfukhf ,Ue;jJ 
kw;Wk; mjw;fhd mq;fPfhuj;ijAk;; ngw;wJ. "Rt juzp" Nghd;w Nehnajpu;g;Gj; jLg;G 
kUe;Jfspd; mwpKfk; kw;Wk; MAu;Ntj kUj;Jtkid mikg;G %yk; kf;fspd; Neha; 
vjpu;g;G rf;jp mjpfupf;fg;gl;lJld;; Nehahspfs; ,wf;fhky; my;yJ rpf;fy;fis 
cUthf;fhky; ,Ug;gjw;Fk; mJ cWJizahf ,Ue;jJ.. 

ghuk;gupa RNjr kUj;Jtk; kw;Wk; MAu;Ntjk;> rpj;j kw;Wk; Adhdp kUj;Jt 
Kiwfs; ,e;j ehl;by; Muk;g Rfhjhu guhkupg;G kw;Wk; Neha; jLg;Gf;F ngUk; 
gq;fspg;igr; nra;J tUfpd;wd. NkYk;> khw;W kUe;jhf N`hkpNahgjp kUj;Jtk; 
kf;fspilNa Vw;Wf;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 

,Ug;gpDk;> Nkk;ghl;Lf;fhf NkYk; Muha;r;rp kw;Wk; fz;Lgpbg;Gfs; kpfTk; mtrpak; 
kw;Wk; mjw;F NkYk; KjyPL nra;ag;glTk; Ntz;Lk;. 

RNjr kUj;Jtj; Jiwapd; Clhf ehl;bd; Nghrhf;Fj;; Njitfs; kw;Wk; me;epar; 
nryhtzpg; gpur;rpidfSf;F epiyahd jPu;Tfis toq;Ftjw;F mikr;rpd; RNjr 
kUj;Jtg; gpupT Vw;fdNt nraw;gl;L tUfpd;wJ. 

eQ;rw;w rj;Js;s RNjr czT kw;Wk; ghdq;fis kf;fs; kj;jpapy; 
gpugyg;gLj;JtJk;> ,J njhlu;ghd Nghjpa mwpit kf;fSf;F toq;FtJk; mtrpak;. 
RNjr kUe;J cw;gj;jpf;Fj; Njitahd ngUk;ghyhd %yg;nghUl;fs; ntspehLfspy; 

,Ue;J ,wf;Fkjp nra;ag;gLfpd;wd> mjw;fhf Mz;LNjhWk; Rkhu; 300 - 350 
kpy;ypad; \&gha; me;epa nryhtzp ntspehLfSf;F nry;Yfpd;wJ. vdNt> me;epar; 
nryhtzpiar; Nrkpg;gjw;fhfTk;> Gjpa Ntiy tha;g;Gfis cUthf;Ftjw;fhfTk; 
,e;ehl;by; tpistpf;ff;$ba midj;J kUe;JfSk; ,e;ehl;by; Kiwahfg; 
gapuplg;gl;L tUfpd;wd. 

NkYk;> ntspehl;bdiu ,yf;fhff; nfhz;L Rfhjhu Rw;Wyhj; Jiwia 
Cf;Ftpg;gjd; %yk;> mjpf me;epar; nryhtzpiag; ngWtjw;Fj; Njitahd 
mbg;gil eltbf;iffshd ntspehLfspy; RNjr kUj;Jt Kiwia Nkk;gLj;Jjy; 
kw;Wk; ,j;Jiwapy; Ntiytha;g;ig mjpfupg;gJ Nghd;w mbg;gil eltbf;iffs; 
Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sd. 

RNjr kUe;Jfis Vw;Wkjp nra;tjw;F jw;NghJs;s epWtd kw;Wk; rl;lj; jilfis 
ePf;Fk; tifapy;> ,e;j kUe;Jfis Vw;Wkjp nra;tjw;fhd Gjpa rl;lq;fs; kw;Wk; 
tpjpKiwfis tpiutpy; cUthf;f Njitahd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L 
tUfpd;wd. 

Gjpa njhopy;El;gj;ij cs;thq;fp RNjr itj;jpak; NkYk; Kd;Ndw Ntz;Lk; ,jd; 
%yk; vjpu;fhyj;jpy; vkJ kf;fis RNjr itj;jpaj;jpd; %yk; Fzg;gLj;j KbAk;
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J}uNehf;F 
RNjr kUj;Jtj;jpd; Clhf midtUf;Fk; MNuhf;fpak; 
 
nraw;gzp 
,yq;ifapd; milahsj;ij NgZk; tpjj;jpy; Muha;r;rp kw;Wk; Gjpa 
njhopy;El;gj;ij gad;gLj;jp nkhj;j r%fj;Jf;Fk; MNuhf;fpaj;ij toq;fp kdpj 
tYit tpupj;jp nra;tjd; Clhf mtu;fs; Njrpa nghUshjhu kw;Wk; 

mgptpUj;jp,yf;if va;J nfhs;Stjw;fhf ghupa gq;fspg;ig ey;Fjy;. 

flikfs; kw;Wk; fUkq;fs; 
 

RNjr kUj;Jtj;ij Nkk;gLj;JtJ njhlu;ghd nfhs;iffs;> jpl;lq;fs; 
kw;Wk; fUj;jpl;lq;fis cUthf;Fjy;> nray;gLj;Jjy;> gpd;D}l;ly; 
kw;Wk; kjpg;gPL nra;jy;. 
 

01. ghuk;gupa kUj;Jtj;ijg; ghJfhf;fTk; Nkk;gLj;jTk; eltbf;if 
vLj;jy; 

  

02.  MAu;Ntj> rpj;j> Adhdp kw;Wk; N`hkpNahgjp kUj;Jt Kiwfis 
Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; xOq;FgLj;Jjy;. 

 

03.  MAu;Ntj> rpj;j> Adhdp kw;Wk; N`hkpNahgjp kUe;Jfspd; cw;gj;jp 
 

04.  MAu;Ntj> rpj;j> Adhdp kw;Wk; N`hkpNahgjp kUj;Jt KiwfSf;fhd gr;ir 
kw;Wk; jahupf;fg;gl;l kUe;Jfspd; ,wf;Fkjp> tpw;gid kw;Wk; tpepNahfk;. 

 

05.  MAu;Ntjk;> rpj;jh> Adhdp Nghd;w cs;ehl;L kUj;Jt Kiwfis 
Nkk;gLj;Jtjw;fhf njhlu;Gila kUj;Jtkidfs;> Muha;r;rp kw;Wk; gapw;rp 
epWtdq;fs; kw;Wk; kUe;J; tpw;gid epiyaq;fis epWTjy; kw;Wk; 
Kfhikj;Jtk; nra;jy;. 

 

06.  kUj;Jt nrbfs; kw;Wk; jahupf;fg;gl;l MAu;Ntj> rpj;j kw;Wk; Adhdp 
kUe;Jfspd; Vw;Wkjpia xOq;FgLj;Jjy; 

 

07.  MAu;Ntj kUe;J cw;gj;jpahsu;fis xOq;FgLj;Jjy; 
 

08.  kUj;Jt nrbfs; tsu;g;gij Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; RNjr kUe;Jfis  
Nkk;gLj;Jjy; njhlu;ghd jpl;lq;fis rk;ge;jg;gl;l epWtdq;fSld; 
xUq;fpize;J nray;gLj;Jjy;. 

 

09.  MAu;Ntj cw;gj;jpahsu;fs;> MAu;Ntj kUj;Jt njhopy;rhu;ghsu;fs;; kw;Wk; 
MAu;Ntj Jiz kUj;Jt Nrit gzpahsu;fspd; gjpT 

 

10.  MAu;Ntj kUj;Jtkidfs;> MAu;Ntj Muha;r;rp epWtdq;fs;> gapw;rp 
epWtdq;fs; kw;Wk; kUe;jfq;fis epWTjy;> Kfhikj;Jtk; nra;jy; kw;Wk; 
Nkk;gLj;Jjy; 
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11.  Rw;Wyhg; gazpfspd; rpfpr;irf;fhf RNjr ghuk;gupa kw;Wk; MAu;Ntj 
rpfpr;irfSf;F Kd;Dupik mspj;J Rw;Wyhj;Jiw xUq;fpizg;G kw;Wk; 
xOq;FKiwapd; fPo; xU jpl;lj;ij nray;gLj;Jjy;> 

 

12.  cs;ehl;L kUj;Jtk; njhlu;ghd kUe;Jfs; kw;Wk; rpfpr;irfs; gw;wpa 
Muha;r;rpia Cf;Ftpj;jy; 

 

13. RNjr kUj;Jt Nritapd; epu;thfk; kw;Wk; Mszp Kfhikj;Jt eltbf;iffs; 
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1 nghuis MAu;Ntj Nghjdh 
kUj;Jtkid 

2 fk;g`h tpf;ukhur;rp Nghjdh 
kUj;Jtkid 

3 rpj;j Nghjdh kUj;Jtkid> 
ifjb 

4 rpj;j Nghjdh kUj;Jtkid> 
jpUNfhzkiy 

mikr;rpd; fPOs;s epWtdq;fs;  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r%f Rfhjhu 
Cf;Ftpg;Gr; Nrit 

mDuhjGuk; 

 

 

 

 
N`hkpNahgjp  
kUj;Jt rig 

 

 
N`hkpNahgjp 
kUj;Jtkid 

MAu;Ntjj; 
jpizf;fsk; 

 

MAu;Ntj kUe;Jg; nghUl;fs; 
$l;Lj;jhgdk ; 

 

Nghjdh 
kUj;Jtkidfs; 

%ypifj; Njhl;lq;fs; Muha;r;rp kUj;Jtkidfs; 

 

 

RNjr kUj;Jt 
Kiw njhlu;ghd 
Njrpa epWtfk; 

gz;lhuehaf;f 
Qhgfhu;j;j 

MAu;Ntj Muha;r;rp 
epWtfk; 

 

 

RNjritj;jpaNkk;ghL>fpuhkpakw;Wk; 
MAh;Ntjitj;jparhiymgptpUj;jpkw;Wk; 

rKjhaRfhjhu,uh[hq;fmikr;R 

 

1 gz;lhuehaf;f Qhgfhu;j;j MAu;Ntj Muha;r;rp kUj;Jtkid> 
ehtpd;d. 

2 MAu;Ntj Muha;r;rp kUj;Jtkid> mk;ghiw 
3 MAu;Ntj Muha;r;rp kUj;Jtkid> kQ;rj;njhLtha; 
4 rky; uh[gf;~ MAu;Ntj Muha;r;rp kUj;Jtkid> `k;ghe;Njhl;il. 
5 rpWePuf Neha; epthuz MAu;Ntj Muha;r;rp kUj;Jtkid> kjthr;rp 
6 njhw;wh Neha; Muha;r;rp kUj;Jtkid> epe;jT+u; 
7 ikj;jpupghy Nrdehaf;f ghuhk;gupa Muha;r;rp kUj;Jtkid> 

kp`pe;jiy 

1 ehtpd;d 
2 `y;JKy;y 
3 gl;bnghy 
4 fpuhe;JUNfhl;il 
5 gy;Nynfy 
6 gpd;dJt 
7 fz;nzypa 

 

MAu;Ntj 
kUj;Jtg; 
Nguit 

 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2022 

 

400 

 

RNjr kUj;Jtg; gpuptpd; epWtdg; gzpfs; 
 

01. mikr;rpd; gzpfs; kw;Wk; fUkq;fis ntw;wp ngwr; nra;tjw;fhd rl;lf; 
fl;likg;nghd;iw cUthf;Fjy;. 

 
 2016 Mk; Mz;bd; 10 Mk; ,yf;f N`hkpNahgjp rl;lj;jpd;gb> 

N`hkpNahgjp itj;jpa njhopy;rhu;ghsu;fspd; gjpT njhlu;ghd 

fl;lis ,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpy; 2294/55 Mk; ,yf;f; 
26.08.2022 Me; jpfjpapl;l tu;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;Ls;sJ. 
 

 1961 Mk; Mz;bd; 31 Mk; ,yf;f MAu;Ntjr; rl;lj;ij mg;Nghija 
Kf;fpa tplaq;fis Nru;j;J jpUj;j Ntz;ba mtrpak; cs;sJ. 1962 Mk; 
Mz;bd; 05 Mk; ,yf;f;> 1969 Mk; Mz;L ,yf;fk; 09 Mk; ,yf;fk;> 1977 
Mk; Mz;L ,y 07 Mk; ,yf;fk; kw;Wk; 1978 Mk; Mz;L ,yf;fk; 06 
Mk; ,yf;f rl;lq;fs; %yk; ,r;rl;lk; jpUj;jg;gl;Ls;sJld; 1978 f;Fg; 
gpd;du; jpUj;jg;gltpy;iy. nfsut mikr;rupd; MNyhridapd; Ngupy; 
epakpf;fg;gl;l FO> MAu;Ntj jpizf;fsj;ij kWrPuikg;gjw;Fk; 
Nritfis tpupTgLj;Jtjw;Fk; NkYk; Nritfis toq;Ftjw;Fk; 
nghUj;jkhd gupe;Jiufis toq;fpAs;sJ kw;Wk; tiuit kPsj; jpUj;Jk;; 
gzpfSk; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. 

 

 MAu;Ntj rl;lf; Nfhit jahupf;fg;gl;L> rl;ltiuQUf;F mDg;gg;gl;L> 
jw;NghJ ,Wjpf; fl;lj;jpy; cs;sJ. 

 

 jdpahu; MAu;Ntj kUj;Jtkidfs; kUe;jfq;fs; kw;Wk; MAu;Ntj 
Rfhjhu guhkupg;G ikaq;fs;> fz;fhzpg;G kw;Wk; xOq;FKiwf;fhd 
topfhl;Ljy;fs; rl;ltiuQUf;F mDg;gg;gl;Ls;sd. 

 

02. Mw;wy; tpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 
 

2022.01.01 njhlf;fk;2022.07.31tiu eilngw;w gapw;rpg; ghlnewpfs; 
jpfjp eilngw;w 

gapw;rpg; 
ghlnewpfs; 

ts Mszp fye;J 
nfhz;l 
cj;jpNahfj;
ju;fs; 

vz;zpf;
if 

nryT nra;j 
njhif (&) 

29.04.2022 Ratpguf; 
Nfhit 
Kfhikj;Jtk; 

,yq;if kd;wk; mgptpUj;jp 
cj;jpNahfj;
ju;/murhq;f 
Rfhjhu 
Kfhikj;Jt 
cjtpahsu; 

3 12,000.00 

26.05.2022 fzpdp gapw;rp 
ghlnewp 

Rfhjhu mikr;R mgptpUj;jp 
cj;jpNahfj;
ju;/murhq;f 
Rfhjhu 
Kfhikj;Jt 
cjtpahsu; 

2 - 
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03. RNjr kUj;Jt Kiwika Nkk;gLj;Jtjw;F El;g gq;fspg;ig toq;Fjy;. 
 

I. ghuk;gupa kUj;Jt Kiwf;fhd nfhs;if cUthf;fk; 

Njrpa tpQ;Qhd kw;Wk; njhopy;El;g Mizf;FO (NASTEC) kw;Wk; cyf 

Rfhjhu mikg;G (WHO) Mfpatw;wpd; MjuTld;> ghuk;gupa kUj;Jtj;jpw;fhd 
nfhs;ifia cUthf;Ftjw;fhd Muk;g gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 
,jdbg;gilapy;> topelj;jy; FO> nfhs;if tiuTf; FO kw;Wk; 
xUq;fpizg;Gf; FO Mfpa 03 FOf;fs; Vw;fdNt epakpf;fg;gl;Ls;sd. 

 
 

II. tq;fhs tpupFlh gyjug;G njhopy;El;g kw;Wk; nghUshjhu xj;Jiog;Gf;fhd 

mZFKiw (BIMSTEC) 

 ghuk;gupa kUj;Jtj;jpw;fhd nrayhw;Wif gilazp(BIMSTEC)tUlj;jpw;F 
xUKiw $b mjd; nray;ghLfspd; mbg;gilapy; nray;jpl;lk; 
tFf;fg;gLfpwJ. 

 ePupopT kw;Wk; COVID – 19Mfpait Muha;r;rpf;fhd Neha;fshf milahsk; 
fhzg;gl;Ls;sd. ,e;j Ma;tpy; Kd;nkhopag;gl;l epGzu; Muha;r;rp 
FOf;fSf;F ,uz;L Muha;r;rpahsu;fs; ngauplg;gl;Ls;sdu;. 

 nray; jpl;lj;jpd; gb> ,J njhlu;ghf ,yq;if kj;jpa FO xd;iw 
epakpj;Js;sJ. 

  

 

15.06.2022 epWtdj;jpd; 
Mf;fj;jpwid 
Nkk;gLj;Jtjw;f
hd gapw;rp 
epfo;r;rpj; jpl;lk; 

RNjr kUj;Jt 
Kiw njhlu;ghd 
Njrpa epWtdk; 

mgptpUj;jp 
cj;jpNahfj;
ju;/murhq;f 
Rfhjhu 
Kfhikj;Jt 
cjtpahsu; 

26 - 

16.06.2022 epWtdj;jpd; 
Mf;fj;jpwid 
Nkk;gLj;Jtjw;f
hd gapw;rp 
epfo;r;rpj; jpl;lk; 

RNjr kUj;Jt 
Kiw njhlu;ghd 
Njrpa epWtdk; 

epWtdj;jpd; 
Mf;fj;jpwid 
Nkk;gLj;Jtj
w;fhd gapw;rp 
epfo;r;rpj; 
jpl;lk; 

19 - 

17.06.2022 epWtdj;jpd; 
Mf;fj;jpwid 
Nkk;gLj;Jtjw;f
hd gapw;rp 
epfo;r;rpj; jpl;lk; 

RNjr kUj;Jt 
Kiw njhlu;ghd 
Njrpa epWtdk; 

mgptpUj;jp 
cj;jpNahfj;
ju;/murhq;f 
Rfhjhu 
Kfhikj;Jt 
cjtpahsu; 

17          -    

01.07.2022 fzpdp gapw;rp 
ghlnewp 

Rfhjhu mikr;R mgptpUj;jp 
cj;jpNahfj;
ju;/murhq;f 
Rfhjhu 
Kfhikj;Jt 
cjtpahsu; 

2  
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III. Njrpa mikg;GfSld; xj;Jiog;G 
 

cyf Rfhjhu mikg;G (WHO) %Nyhgha jpl;lk; 2014 - 2023 cWg;G 
ehLfspy; ghuk;gupa kUj;Jtj;jpd; tsu;r;rpia Mjupf;fpwJ. ,e;j mgptpUj;jp 
Ntiyj;jpl;lj;jpy; ,yq;if jPtpukhf gq;Fgw;wpAs;sJld;> jw;NghJs;s 
rhj;jpaq;fis KOikahfg; gad;gLj;Jtjw;fhd Nkyjpf Kaw;rpfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. 
 
MAu;Ntj jpizf;fsk; ,Jtiuapy; 3 jpl;l Kd;nkhopTfis mikr;rpd; 
mDkjpAld; cyf Rfhjhu epWtd mYtyfj;jpy; rku;g;gpj;Js;sJ. nfhs;if 
cUthf;fk;> r%f Rfhjhu kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;fspd;Mw;wy; tpUj;jp 
kw;Wk; Ma;tf Muha;r;rp cj;jpNahfj;ju;fspd; Mw;wy; tpUj;jp Mfpatw;wpw;fhf 

cyf Rfhjhu epWtdj;jhy; (WHO) ,e;j jpl;lq;fSf;fhd epjp toq;fg;gl;lJ. 

 

ntspehl;L gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lk;- 2022 

Name of the programme Centre Country Period Officers 

Early Childhood Health Promotion and 

Healthcare Management From 02 to 15 March 

2022 

Thailand 
02 to 15 

March 2022 
5 

Specialized Training Program in HealthCare 

Information Technology From 23rd May - 

17th June 2022 (Online) 

India 

23rd May - 

17th June 

2022 

1 

Tropical Medicine: community health care & 

research from 01 to 25 August 2022 (Online) 
Thailand 

01 to 25 

August 2022 
5 

Promoting Healthy Communities through 

community health management & 

empowerment from 19 to 20 September 2022 

(online) 

Thailand 

19 to 20 

September 

2022 

1 

Training Course of Maternal & Child 

Healthcare to Reduce Infant & Maternal 

Mortality for BRI Countries from 12 to 25 

April 2022 (Online) 

China 
12 to 25 

April 2022 
1 

Bilateral Seminar on Hospital Management 

for Sri Lanka from 11 to 24 May 2022 (online) 
China 

11 to 24 May 

2022 
2 

ITEC Certified Course in Pharmacovigilance 

from 03rd 16th May 2022 (online) 
India 

03rd 16th 

May 2022 
3 

Training Course on Intensive Care 

Techniques for Developing Countries from 8 

to 21 June 2022 (Online) 

China 
8 to 21 June 

202 
3 
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Seminar on Prevention & treatment of 

tuberculosis for officials from B & R Countries 

18 to 31 May 2022 (online) 

China 
18 to 31 May 

2022 
2 

Total No. of Officers 
  

23 

 

04. RNjr kUj;Jtg; gpuptpd; fPo; eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;w mgptpUj;jpf; 

fUj;jpl;lq;fspd;/ epfo;r;rpj; jpl;lq;fspd; Kd;Ndw;wk; 

I. fhg;gf rigfs; 
 

 

gy Mz;Lfshfj; njhlUk; ghuk;gupa itj;jpa Kiwiag; ghJfhf;fTk;> ghuk;gupa 
itj;jpaupd; tho;f;ifj; juj;ij cau;j;jTk;> mtu;fspd; nrhe;j kUj;Jtj; njhopypd; 
milahsj;ijg; ghJfhf;fTk;> gq;fspg;gjw;fhfTk; gpuNjr nrayf kl;lj;jpy; 
ghuk;gupa itj;jpau;fis xd;wpizj;J MAu;Ntj fhg;gf rigfs; 
eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;wd.  
 

2022 Mk; Mz;by;> MAu;Ntj fhg;gf rigfSf;F &.3 kpy;ypad; xJf;fPL 
nra;ag;gl;lJ> NkYk; Nkw;nfhs;sg;gl;l gzpfspd; Kd;Ndw;wk; gpd;tUkhW. 

 
 

gzpfspd; tpguq;fs; Kd;Ndw;wk; 

MAu;Ntj fhg;gf rig 
kUj;Jtu;fis gjpT nra;jy; 
njhlu;gpy; tpopg;G+l;Lk; kw;Wk; 
gyg;gLj;Jk; epfo;r;rpj; jpl;lk;. 

kpdpNg kw;Wk; jpTygpl;ba gp/nr gpupTfs; kw;Wk; 
fhyp> khj;jiw khtl;lk; MA. fhg;gf rig 
tpopg;Gzu;T epfo;r;rpfs; elj;jg;gl;ld. Gj;jsk;> 
mk;ghe;Njhl;il> ,uj;jpdGup> nkhduhfiy> 
fz;b> khj;jis> FUehfy; khtl;lq;fspy; 
fhg;gf rig cWg;gpdu;fis tYg;gLj;Jk; 
tifapy; gapw;rp epfo;r;rpfs; elj;jg;gl;ld. 
 

fhg;gf rigf;F E}yf 
trjpfis toq;Fjy;. 

10 gp.nrayfq;fspypUe;J fpilj;j 
Nfhupf;iffis Kd;Dupik mbg;gilapy; 
gl;bayplg;gl;bUe;jhYk; mur nryTfisf; 
fl;Lg;gLj;j Ntz;Lk; vd;gjdhy; ,e;jg; gzpfs; 
,ilepWj;jg;gl;ld. 

fhg;gf rigf;fhd kUe;J 
cw;gj;jp cgfuzq;fis 
toq;Fjy;. 

= [atu;jdGu Nfhl;Nl fsdp tyy;yhtpl;l 

fhg;gf rigfSf;F 03 rhW kw;Wk; vz;nza; 
vLf;Fk; cgfuzq;fs; toq;fg;gl;Ls;sd. 
 

 

 

 

 

fhyp kw;Wk; khj;jiw khtl;l fhg;gf rigfisg; gyg;gLj;jy ; 
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II. Nghrhf;F khspif 
 

er;Rj;jd;ikaw;w czit kf;fs; kj;jpapy; gpugyg;gLj;jp> njhw;whj Neha;fisj; 
jLf;f> Kiwahd czT Kiwf;F kf;fis topelj;Jk; Nehf;fpy;>Nghrhf;F 
khspifj; jpl;lk; Mz;LNjhWk; nray;gLj;jg;gLfpwJ. 2021 tUlhe;j tuT nryTj; 
jpl;lj;jpd; fPo; epu;khzpf;fg;gl;l jpTyg;gpl;ba kw;Wk; kpdpNg Nghrhf;F khspif 
KiwNa 26.01.2022 kw;Wk; 04.03.2022 Mfpa ehl;fspy; kf;fsplk; 
ifaspf;fg;gl;Ls;sd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III. Rt juzp fhg;gf epfo;r;rpj; jpl;lk; 
 

;Mrpuk gpf;Ffs;;> KjpNahu; ,y;yq;fs; kw;Wk; khw;Wj;jpwdhspfs; FbapUg;G r%fj;jpd; 
Rfhjhug; ghJfhg;ig ngWtjpy; rpukk; cs;stu;fspd; Rfhjhug; ghJfhg;ig cWjp 
nra;tjw;fhf ,e;j Rtjhuzp RtNrth fhg;Gj;; jpl;lk; mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,jd; 
Kjw;fl;lkhf>Mrpukg; gpf;Ffs; cly;eyg; gpur;rpidfs; fz;lwpag;gl;L>RNjr kUj;Jt 
Kiwapd; %yk; mtu;fspd; Rfhjhug; ghJfhg;G kw;Wk; Rfhjhuj; Njitfis 
Nkk;gLj;Jtjw;fhd Kaw;rpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. 

RNjr kUj;Jtg; gpupT> MAu;Ntj jpizf;fsk; kw;Wk; khfhz MAu;Ntj 
jpizf;fsq;fSld; ,ize;J ehlshtpa uPjpapy; ,j;jpl;lj;ij eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd 
Vw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. 2022 Mk; Mz;bd; Kjy; epfo;r;rpahdJ fe;Jnghl 
rpaNd ru;tNjr tpg];]dh jpahd epiyaj;jpy; 2022 ngg;utup 06 Mk; jpfjp RNjr  
kUj;Jt Cf;Ftpg;G> fpuhkpa kw;Wk; MAu;Ntj itj;jparhiy mgptpUj;jp kw;Wk; r%f 
Rfhjhu ,uh[hq;f mikr;ru; nfsut .rprpu [af;nfhb mtu;fspd; jiyikapy; eilngw;wJ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Rt juzp fhg;gf Rt Nrit epfo;r;rpj; jpl;lk;"njy;nfhlåy; cs;s fz;LNghl 
ågr;rdh §ahd epiyaj;§y; 
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IV. %ypif tptrha fpuhk jpl;lk ; 

%ypif tptrha fpuhkq;fs; fpuhkg;Gw kf;fspd; nghUshjhu kw;Wk; r%f Nkk;ghl;by; ftdk; 
nrYj;Jtjd; %yk; cs;Su; kUe;Jfspd; cw;gj;jpf;fhd %yg;nghUl;fis ,wf;Fkjp 
nra;tjd; Clhf nrytopf;fg;gLk; ngUkstpyhd me;epa nryhtzpia cs;Su; 
Nrkpg;Gf;fhfTk;; cs;Su; nra;iffSf;fhfTk; kf;fis topelj;Jtjw;F. "Rtjhuzp" 
kUj;Jt jhtuq;fs; jpl;lk; mKy;gLj;jg;gLfpd;wJ. 

,J fSj;Jiw khtl;lj;jpd; tyy;yhtpl;l> ,`y n`nt];] fpuhkj;jpy; G+u;thq;f epfo;T 
eilngw;wJld;. ,j;jpl;lj;jpd; fPo;> gpuNjrq;fspy; cs;s G+u;tPf kUj;Jt jhtuq;fs; 
,dq;fhzg;gl;L> me;j kUj;Jt jhtuq;fs; gapupLtjw;F tzpfkakhf;fg;gl;L> kf;fsplk; 
,Ue;J kUe;Jg; nghUl;fs; nfhs;tdT nra;ag;gLfpd;wd.Rfhjhu mikr;rpd; RNjr kUe;Jg; 
gpupT> MAu;Ntj jpizf;fsk; kw;Wk; ,yq;if MAu;Ntj kUe;Jfs; $l;Lj;jhgdk; ,jw;fhf 
$l;lhfr; nray;gLj;Jfpd;wdu;. 

 

 

 

 

 

 

 

tpNrl epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

 ghlrhiy %ypiff; fQ;rp fUj;jpl;lk;. 
ehl;by; Vw;gl;Ls;s nghUshjhu neUf;fbf;F Kfq;nfhLj;Js;s ghlrhiy khztu;fspd; 
Nghrhf;F FiwghLfis eptu;j;jp nra;Ak; tifapy; RNjr kUj;Jtg; gpuptpd; jiyikapy; 
ghlrhiyfspy; %ypif fQ;rp toq;Fk; jpl;lk; nfsut ,uh[hq;f mikr;ru; rprpu [anfhb 
mtu;fspdhy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. ehlshtpa uPjpapy; cs;s MAu;Ntj r%f Rfhjhu 
itj;jpa mjpfhupfs; kw;Wk; gpuNjr nrayf kl;lj;jpy; epakpf;fg;gl;l RNjr kUj;Jt 
mgptpUj;jp cj;jpNahfj;ju;fspdhy; gpuNjrj;jpy; cs;s r%f mikg;Gf;fs; kw;Wk; jd;dhu;t 
njhz;L epWtdq;fspd; MjuTld; ,j;jpl;lk; eilKiwg;gLj;jg;gLfpwJ. 
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 RNjr kUj;Jtj; Jiwapd; Gjpa cj;jpfspd; Clhf me;epa nryhtzpia 
ehl;Lf;Fs; nfhz;L tUjy;. 

 

RNjr kUj;Jtj;Jiwapy; jw;NghJs;s rhj;jpaf;$Wfis NkYk; tpupTgLj;jp ehl;bw;F me;epa 
nryhtzpia nfhz;L tUtjw;fhd tha;g;Gfis fz;lwpe;J> jw;NghJs;s rl;lj; jilfis 
ePf;fp> me;epa nryhtzpia ehl;bw;F nfhz;L tu> RNjr kUj;Jtj;Jiwahy; tpupthd 
Ntiyj;jpl;lk; jahupf;fg;gl;L> Kjw;fl;lkhf ,J njhlu;ghd fye;Jiuahly; 23.09.2022 md;W 
nfsut RNjr itj;jpa ,uh[hq;f mikr;ru; nfsut .rprpu [af;nfhb jiyikapy; Rfhjhu 
mikr;rpy; eilngw;wJ. 
 

 

,ytr MAu;Ntj kUe;jfq;fSf;fhd xJf;fPLfs; - 2022 

,y khfhzk; xJf;fPl;bd; msT 2022.09.25 tiu 
nrYj;jpAs;s njhif 

(&) 

01. Nkw;F 10,000,000.00 8,850,000.00 

02. kj;jpa 9,000,000.00 6,000,000.00 

03 njw;F 8,000,000.00 5,562,500.00 

04. tlf;F 9,000,000.00 4,500,000.00 

05. fpof;F 6,500,000.00 6,500,000.00 

06. tlNkw;F 8,000,000.00 5,875,000.00 

07. tl kj;jpa 6,000,000.00 6,000,000.00 

08. Cth 6,500,000.00 6,500,000.00 

09. rg;ufKt 8,000,000.00 4,589,625.00 

 nkhj;jk; 71,000,000.00 54,377,125.00 

 

nfsut mikr;ru; fye;Jnfhz;l tpNrl epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

RNjr kUj;Jt Cf;Ftpg;G> fpuhkpa kw;Wk; MAu;Ntj itj;jparhiy mgptpUj;jp kw;Wk; 
r%f Rfhjhu ,uh[hq;f mikr;ru; nfsut. rprpu [af;nfhb> kh];Nfhtpy; RNjr kUj;Jt 
Nkk;ghL njhlu;ghd gy ,Ujug;G fye;Jiuahly;fis elj;j Vw;ghL nra;Js;shu;. 15.12.2021 
md;W kh];Nfhtpy; RNjr MAu;Ntj kUj;Jt Kiwia gpugyg;gLj;Jtjw;fhd ikaq;fis 
cUthf;Ftjw;Fk; u~;ahTf;Fk; ,yq;iff;Fk; ,ilapy; ghuk;gupa kUj;Jt Kiwfs; gw;wpa 
fy;tpia; gupkhwpf;nfhs;tjw;fhf  u~;ah -,yq;if el;GwTr; rq;fj;Jld; fye;Jiuahly; 
eilngw;wJ. u~;ahtpd; kf;fs; el;G gy;fiyf;fofk; (Ngl;upf; YKk;gh gy;fiyf;fofk;) 
ghuk;gupa kUj;Jtk; Fwpj;J gPlj;jpd; mjpfhupfSld; ,Ujug;G fye;JiuahliyAk; 
elj;jg;gl;lJ. 
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NkYk;> cs;ehl;by; cw;gj;jp nra;ag;gLk; MAu;Ntj czT tiffs;;> MAu;Ntj Nkyjpf 
czTg; nghUl;fs; kw;Wk; MAu;Ntj moF rhjdg; nghUl;fis Cf;Ftpg;gJ njhlu;ghf 
nrd;; gPl;lu;];gu;f;fpy; cau;kl;l tu;j;jf r%fj;jpdUld; re;jpg;Gk; eilngw;wJ. 

   

gy;tif njhopy;El;g kw;Wk; nghUshjhu xj;Jiog;Gf;fhd tq;fhs tpupFlh mZfy; 

ghuk;gupa kUj;Jtj;jpw;fhd nrayhw;Wif gilazp ;apd; (BIMSTEC) 04tJ mku;T 
20.01.2022 md;W ,izatop Clhf elj;jg;gl;lJ> ,k;Kiw ,yq;ifahy; elj;jg;gl;lJ. 
,e;j mku;tpy;> cWg;G ehLfSf;Nf cupa RNjr kUj;Jt Kiwfs;> ehLfSf;fpilNa 
mwpTg; gupkhw;wk;> RNjr kUj;Jt Kiwfis Nkk;gLj;Jjy;> jpl;lj;ijg; ghJfhj;jy; kw;Wk; 
gug;Gjy; Nghd;wtw;wpd; %yk; kf;fspd; Rfhjhu epiyia Nkk;gLj;Jtjw;F vLf;fg;gl 
Ntz;ba kw;Wk; Nkw;nfhs;s Ntz;ba eltbf;iffs; Kf;fpakhf fye;Jiuahlg;gl;ld. 

 
 

1. ghlrhiy khztu;fis Nfhtpl; njhw;WNeha; R+o;epiyapy; ,Ue;J fhg;ghw;w “ Rt 

juzp - Rt ru;ah” ghlrhiy khztu;fspd; tpopg;Gzu;T topfhl;b ntspaPL 

12.11.2021 md;W nfhOk;G ehye;jh fy;Y}upapy; eilngw;wJ. ghlrhiyfs; kPz;Lk; 
jpwf;fg;gl;l epiyapy;> ghlrhiy khztu;fspd; md;whl tof;fj;jpy; elj;ij 
khw;wj;jpd; %yk; njhw;W kw;Wk; njhw;whj Neha;fisj; jtpu;g;gjw;F ,e;j "Rt 
juzp - Rt rhu;ah" topfhl;b; ngUk; cjtpahf ,Ue;jJ. 
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07. RNjr kUj;Jtj;Jtg; gpuptpd; epjp Kd;Ndw;wk; 

2022.09.30 Me; jpdj;jd;W epjp Kd;Ndw;wk; 

nryTj; jiyg;G jpUj;jg;gl;l 

xJf;fPL   (&.) 

nryT 

(&.) 

nryT 
tpfpjk; 

(%) 

kPz;LtUk; 355,700,000.00 238,564,493.57 67.07 

nghJ epUthfk;/NtW 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

303,200,000.00 144,949,127.76 47.81 

jhgdr; Nrit    

mur epWtdq;fs; 30,500,000.00 20,192,215.07 66.20 

N`hkpNahgjp kUj;Jtg; 
Nguit 

22,000,000.00 14,075,169.25 63.98 

N`hkpNahgjp kUj;Jtkid 11,500,000.00 2,413,076.00  20.98 

மூலதனம் 5,500,000.00 1,458,201.00 26.51 

nghJepUthfk; 3,000,000.00 792,215.00 26.41 

epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 1,000,000.00 - - 

ghJfhg;G rig 1,000,000.00 - - 

N`hkpNahgjp Nguit 1,000,000.00  - - 

N`hkpNahgjp Kiw mgptpUj;jp 
 

195,000,000.00 2,469,465.00 - 

Nghrhf;F khspif epWTjy; 85,000,000.00 469,465.00 0.55 

kf;fs; ika Rfhjhu Nrit 
Cf;Ftpg;G 

110,000,000.00 2,000,000.00 1.82 

gRik ,yq;if 562,200,000.00 243,447,034.57 43.30 

 

08. MAu;Ntjj; jpizf;fsk; 

J}u Nehf;F 
MAu;Ntjk; kw;Wk; Njrpa kUj;Jt Kiwfspd; Clhf rfyUf;Fk; MNuhf;fpak; 
 

 

nraw;gzp 
 

MAu;Ntj kw;Wk; ghuk;gupa cs;ehl;L kUj;Jt Kiwfisg; NgZjy;, 
mgptpUj;jpnra;jy; kw;Wk; milahsj;ijg; ghJfhg;gjd; Clhf midtUf;Fk; 
MNuhf;fpaj;ij toq;Ftjw;fhf Njrpa kl;lj;jpyhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fis jpl;lkpl;L 
eilKiwg;gLj;jy; 
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gpujhd gzpfs;න් 

1. Muha;r;rp kw;Wk; Nghjdh gzpfSf;fhf kUj;Jtidfs; kw;Wk; Vida 
gpupTfisj; jhgpj;jy; kw;Wk; guhkupj;jy;. 

2. fUj;juq;Ffs;> gapw;rp tFg;Gfs; kw;Wk; fw;ifg; ghlnewpfs; elj;Jjy;. 

3. cs;ehl;L kUj;Jtj; Jiwf;F cupa kUe;Jfs;> fpspdpf;Ffs; kw;Wk; ,yf;fpa 
Muha;r;rpfis elj;Jjy;. 

4. ghuk;gupa kw;Wk; cs;ehl;L kUj;Jt Kiwfspd; milahsj;ijg; ghJfhj;J 
Fwpj;j kUj;Jt Kiwia gpugy;ag;gLj;Jjy; kw;Wk; ghJfhj;jy;. 

5. ehL G+uhTk; cs;s rfy gjpT nra;ag;gl;lMAu;Ntj kUj;Jtu;fis 
Nkw;ghu;it nra;jy; kw;Wk; epUtfpj;jy;. 

6. cs;ehl;L kUj;Jtj; Jiwf;F cupa midj;J mur kw;Wk; jdpahu; 
epWtdq;fs;>   kUe;Jfs;> cgfuzq;fs; epthuz kw;Wk; rpfpr;ir Nritfis 
 xOq;FgLj;jy;. 

7. %ypifr; nrbfis gapupLjy;> ghJfhj;jy; kw;Wk; gpugy;ag;gLj;jy;. 
8. cs;ehl;L kUj;Jt Kiwia mgptpUj;jp nra;tjw;Fj; Njitahd Njrpa 
 kw;Wk; ru;tNjr nraw;ghLfis Kd;ndLj;jy;. 
 
 

jiyf;F vz;nza; Nja;f;Fk; mur tpoh 

2022 Mk; Mz;Lf;fhd jiyf;F vz;nza; Nja;f;Fk; mur tpoh; 17.04.2022 md;W fz;b = 
jyjh khspif = ehj kfh Mya ikjhdj;jpy; kpfTk; tpku;irahfTk;> ntw;wpfukhfTk;; 
eilngw;wJ. 

m];fpup kw;Wk; ky;tj;J jug;G kfh ehaf;fu;fspd; jiyikapy; ,lk;ngw;w ,e;j 
itgtj;jpw;F Kd;du;;>; ehlshtpa uPjpapy; cs;s midj;J tpfhiufSf;Fk; MAu;Ntj 
gQ;rhq;fk; tpepNahfpf;fg;gl;ld. 

 

nghuy;y Njrpa MAu;Ntj Nghjdh kUj;Jtidapd; vl;L khbf; fl;llk; kf;fs; 
ghtidf;fhf tplg;gl;lNghJ. 

ehl;bd; gpujhd MAu;Ntj Nghjdh itj;jparhiyahd nghuis Njrpa MAu;Ntj Nghjdh 
itj;jparhiyapy; epu;khzpf;fg;gl;l vl;L khbfisf; nfhz;l Gjpa fs tshfj;jpd; Kjy; 
fl;lk; Rfhjhu mikr;ru; nfsut.nf`ypa uk;Gf;nty;y kw;Wk; RNjr kUj;Jt Cf;Ftpg;G> 
fpuhkpa kw;Wk; MAu;Ntj itj;jparhiy mgptpUj;jp kw;Wk; r%f Rfhjhu ,uh[hq;f 
mikr;ru; nfsut .rprpu [af;nfhb jiyikapy; 24.03.2022 md;W nghJkf;fsplk; 
ifaspf;fg;gl;lJ. 

,e;j Gjpa fs tshfj;jpd; %yk; 360 NehahspfSf;fhd jq;Fkpl trjpfs; fpilj;Js;sd. 
kUj;Jtkidapd; ,e;j jq;Fkpl fs tshfj;jpy; fhj;jpUf;Fk; fsq;fs;;> mWit rpfpr;ir 
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gpupTfs; kw;Wk; kfspu; Neha; gpupTfs; cs;spl;l rpfpr;ir NritfSf;fhf 120 MAu;Ntj 
kUj;Jtu;fs;> nrtpypau;fs; kw;Wk; Rfhjhu Copau;fs; cs;sdu;. 

nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpy; MAu;Ntj kUj;Jtk; kw;Wk; Adhdp gl;lk; fw;Fk; khztu;fs; 
cl;gl ,yq;ifapd; midj;Jg; gy;fiyf;fofq;fspd; MAu;Ntj kw;Wk; Adhdp 
khztu;fSf;Fk; ,e;j itj;jparhiyapy; gapw;rpf;fhd trjpfs; toq;fg;gl;Ls;sd. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
RNjr gapw;rp jpl;lq;fs; 

epWtdj;jpy; gzpGupAk; cj;jpNahfj;ju;fis ,yf;fhff; nfhz;L 06 

Ntiyj;jpl;lq;fs; elhj;jg;gl;L mjd; fPo;; fPo; 16 Ngu; gapw;rp ngw;Ws;sdu;. 

 

ngsjPf ts mgptpUj;jpg; gzpfs; kw;Wk; mjd; Kd;Ndw;wq;fs; (30.09.2022 md;W ) 
 

nryTj; 
jiyg;G 

gzpfs; jpUj;jg;gl;l  
epjp xJf;fPL 

(&.kp) 

epjp 
Kd;Nd
w;wk; 

(%) 

ngsjPf 
Kd;Nd

w;wk;(%) 

220-01-01-

1303 

jiyik mYtyfj;jpd; ehshe;j 
rpwpa gOJfs; 

100,000 75.58 100 

220-01-01-

2001 

jiyik mYtyfj;jpd; Kf;fpa 
gOJfs; 

1,000,000 39.07 50 

220-02-02-

1303 

MAu;Ntj Nghjdh 
kUj;Jtkidfspy; rpwpa gOJfs; 

200,000 71.93 100 

220-02-02-

2001 

MAu;Ntj Nghjdh 
kUj;Jtkidfspd; Kf;fpa 
gOJfs; 

10,900,000 23.16 50 

220-02-03-

1303 

ehtpd;d gz;lhuehaf;f Qhgfhu;j;j 
MAu;Ntj Muha;r;rp epWtdj;jpd; 
rpwpa gOJfs; 

100,000 83.90 100 

220-02-03-

2001 

ehtpd;d gz;lhuehaf;f Qhgfhu;j;j 
MAu;Ntj Muha;r;rp epWtdj;jpd; 
Kf;fpa gOJfs; 

1,600,000 64.44 75 

220-02-02-04-

2001 

RNjr kUj;Jt Kiw njhlu;ghd 
Njrpa epWtdj;jpd; Kf;fpa 
jpUj;jq;fs; 

500,000 0.00 0 

220-02-02-05-

2001 

%ypifj; Njhl;lq;fspd; Kf;fpa 
jpUj;jq;fs; 

2,000,000 19.71 40 

220-02-02-05-

2105 

%ypif Njhl;lq;fspy; epy 
Nkk;ghL 

500,000 0.00 0 
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epjpg; gpuptpd; Kd;Ndw;wk; 

 

tplak; / nryTj; jiyg;G 

jpUj;jg;gl;l 
xJf;fPL (&) 

 

 
2022.07.31   md;W 

 
nryT(&) 

 
Ehw;W 
tpfpjk; 
(%) 

kPz;LtUk; nryTfs; 1,925,000,000 1,450,007,503 75.33 

1. nghJ epu;thfk; 131,500,000 77,492,102 58.93 

2. kUj;Jtkid Nritfs; 1,387,000,000 1,127,737,368 81.31 

3. Muha;r;rp 294,000,000 174,124,043 59.23 

4. fy;tp kw;Wk; gapw;rp 31,550,000 19,852,200 62.92 

5. kUj;Jt jhtuq;fisg; 
ghJfhj;jy; kw;Wk; gug;Gjy; 

80,950,000 50,801,791 62.76 

%yjd nryT 32,000,000 8,415,564 26.30 

1. nghJ epu;thfk; 4,500,000 1,474,257 32.76 

2. kUj;Jtkid Nritfs; 15,900,000 3,562,693 22.41 

3. Muha;r;rp 4,600,000 1,384,662 30.10 

4. fy;tp kw;Wk; gapw;rp 2,500,000 1,115,417 44.62 

5. kUj;Jt jhtuq;fisg; 
ghJfhj;jy; kw;Wk; gug;Gjy; 

4,500,000 903,535 20.08 

nkhj;;j nryTfs; 1,957,000,000 1,458,423,067 74.52 

1. nghJ epu;thfk; 136,000,000 78,966,359 58.06 

2. kUj;Jtkid Nritfs; 1,402,900,000 1,131,300,705 80.64 

3. Muha;r;rp 298,600,000 175,508,705 58.78 

4. fy;tp kw;Wk; gapw;rp 32,050,000 20,942,617 65.34 

5. kUj;Jt jhtuq;fisg; 
ghJfhj;jy; kw;Wk; gug;Gjy; 

85,450,000 51,705,326 60.51 

nkhj;jk; 3,912,000,000 2,916,846,779 397.85 

 

guPl;irfs; elj;Jjy; 

MAu;Ntj kUj;Jtu;fs; kw;Wk; kUj;Jt khztu;fSf;fhd gpd;tUk; guPl;irfs;; 
elj;jg;gl;lJkd; ,jpy; 780 Ngu; fye;Jnfhz;Ls;sdu;. ,e;jg; guPl;irfshtJ> 

 yq;fh rpj;j MAu;Ntj kUj;Jtf; fy;Y}upapd; ,Wjpahz;L khztu;fSf;fhd Nkyjpf 

tUlhe;jg; guPl;ir – 2022 

 ghuk;gupa kUj;Jtu;fshf Ml;Nru;g;Gf;fhd vOj;Jj; guPl;ir - 2022 

 MAu;Ntj kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;fSf;fhd tpidj;jpwd; fhz; jilg; guPl;ir - 2021 

 MAu;Ntj rh];jpup Nkyjpfg; guPl;ir - 2021 
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njhopy;El;g gpupT 

,y epiwNtw;wpa gzpfs; tpz;zg;gq;f
spd; ngWkjp 

(&.kp) 

tpz;zg;
gq;fspd; 
vz;zpf;
if 

fpilj;j 
tUkhdk; 

(&.kp) 

01. MAu;Ntj jpizf;fsj;jpy; 
gjpTf;fhf tpz;zg;gq;fis 
toq;Fjy;. 

600 925 127,700.00 

02. gjpTf;fhf tpz;zg;gq;fisg; 
nghWg;Ngw;wy;. 

38,850.00 540 1,048,550.00 

03. MAu;Ntj jpizf;fsj;jpd; %yk; 
mDkjpg;gj;jpuq;fs; toq;Fjy;. 

72,300.00 916 1,475,136.00 

 nkhj;jk; 111,750.00 2,381 2,651,386.00 
 

MAu;Ntj jpizf;fsj;jpd; %yk; 2022 Mk; Mz;Lf;Fs; R+j;jpuf; FO> njhopy;El;gf; 
FO kw;Wk; gpw FOf;fspd; 37 $l;lq;fs; elj;jg;gl;ld. 

MAu;Ntj kUe;J cw;gj;jpf;$lj;Jf;fhf fQ;rh> ];gpupl; rpghupRfs; toq;fg;gl;lit 

fQ;rhTf;fhf toq;fg;gl;l rpghupRf; fbjq;fspd; 
vz;zpf;if 

07 

toq;fpa fQ;rh R+u;zj;jpd; msT 75kg 
];gpupl; toq;fpa msT 44830l500ml 

 

I. MAu;Ntj Nghjdh kUj;Jtkidfs; kw;Wk; Muha;r;rp kUj;Jtkidfs; 
MAu;Ntj Muha;r;rp kUj;Jtkidfs; 

Nehahsu; rpfpr;ir Nritfs;(2022.06.30)Me; jpdj;jd;W 

kUj;Jtid ehtpd;d mk;ghiw mk;ghe;Njhl;
il 

kjthr;rp kQ;rj;njh
Ltha; 

kp`pe;ji
y 

ntsp 17,379 9,535 8,750 7,000 5,310 1,450 

jq;fpapUe;J 350 103 248 128 -  

fpspdpf; 10,280 - - - - 136 

gQ;rfu;k 374 - - - -  

 
ehtpd;d MAu;Ntj Muha;r;rp kUj;Jtid %yk; MAu;Ntjf; fz;fhl;rp 1 
ck; tpopg;G+l;Lk; epfo;r;rpfs; 06 ck; elj;jg;gl;ld. 
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kUe;J cw;gj;;jp 

kUj;Jtid mk;ghiw mk;ghe;Njhl;il kjthr;rp ehtpd;d 

Nghj;jy;fs; 
Mrtk;    500 

ijyk; 124 49  202 

ghdp     

Fthjk;  1,525 - 6,490 

frhak; Nghj;jy; 35, 

202ml 

809 228 2,800 

mDghdk; Nghj;jy;115, 

920ml 

7 27 248 

ghdk; gf;fl; 23    

NtW (mtpj;j ePu;)   168  

Nej;juh Jsp     

fpNyh fpuhk; 
R+uzk; 73kg 

950g 

64.815kg  956.26 

ghz;lk; 20kg 

400g 

   

gj;J  8.295kg 108.85  

njtpyp  25.558kg   

tu;j;jp    Fspif628 

gQ;rty;fy    Nghj;jy; 600 

 

MAu;Ntj Nghjdh trjpfs; toq;fg;gl;l itj;jpa khztu;fs; 

kUj;Jtkid nghuis af;fy ifjb jpUNfhzkiy 
Mz;L 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Nghjdh trjpfisg; 
ngw;Wf; nfhz;l 
gadhspfspd; 
vz;zpf;if 

198 192 201 309 357 210 300 300 

 

Nehahsu; rpfpr;ir Nritfisg; ngw;w kUj;Jt khztu;fs; 

kUj;Jtkid nghuis af;fy ifjb jpUNfhzkiy 
Mz;L 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

ntsp 82,957 56,684 20,912 14,520 25,645 12,505 9,481 5,393 
jq;fpapUe;J 1,549 1,487 382 465 449 433 17 13 
fpspdpf; 79,690 55,987 19,612 13,120 8,883 4,819 1,591 4,627 
gQ;rfu;k 3,267 1,038 300 151 112 147 24 16 
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r%f cjtpr; Nritfisg; ngw;w gadhspfs; 

MAu;Ntj fz;fhl;rp 01 ck; tpopg;G+l;Lk; epfo;r;rp 06 ck; elj;jg;gl;ld. 

kUe;J cw;gj;jp 

kUj;Jtkid nghuis ifjb af;fy jpUNfhzkiy 

Nghj;jy;fs; 
ijyk; 2,233 - 553.875L - 

rpug; - 122  1210ml 

Fthjk; 5,655 - 153.75L - 

ghdk; - 165.21  - 

frhak; 6,788 1,526.08 2092.981 - 
NtW 343   - 

mDghdk;(kp.yP 60) 14 621.6  - 

mtpj;j ePu; -  533.251 - 

Nej;uh Jsp 12  - - 

fpNyh fpuhk; 
Fspif - 34.27 - - 

fy;fk; - - 52.9 - 

Nygk; - 0.82 - - 

R+uzk; - 269.14 326.25 8kg+400g 

ghz;lk; - - 1024.4 - 

gj;J - 258.24 111.42 - 

Nyfk; - - 102.95 - 

Fq;FY - - 20.13 - 

nghl;lbdp - - 311.3 - 

NtW - 0.48 15.6 500g 
 

II. gz;lhuehaf;f Qhgfhu;j;j MAu;Ntj Muha;r;rp epWtdk;. 

 
J}uNehf;F 

rpwe;j Rfhjhu guhkupg;Gf;fhf RNjr kUj;Jt Kiwfis tYg;gLj;j cau;ju Ma;Tfis 
elj;Jjy; 

nraw;gzp 

,yq;if kf;fspd; Rfhjhuj; NjitfSf;fhf Kiwahd kw;Wk; jukhd RNjr Rfhjhu 
Muha;r;rpfis elj;Jtjw;F Njrpa jiyikj;Jtj;ij toq;Fjy;. 
 
 

MAu;Ntjk;> rpj;j> Adhdp kw;Wk; RNjr kUj;Jt Kiw njhlu;ghd Njrpa epWtdk; 17 Vf;fu; 
epyg;gug;gpy; mike;Js;sJ. jw;NghJ>,J kUj;Jt Muha;r;rpg; gpupT> ,yf;fpa Muha;r;rpg; 
gpupT> ghuk;gupa kUj;Jtk;> rpfpr;irg; ghJfhg;Gj; jpl;lq;fs;> kUe;J jug;gLj;jy; gpupT kw;Wk; 
kUe;J cw;gj;jp Miy Mfpatw;wpd; Kf;fpa gpupTfisf; nfhz;Ls;sJ. 
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kUj;Jtg; gpuptpy; Rkhu; 450 ntspNehahspfs; guhkupf;fg;gLfpd;wdu; kw;Wk; rpwg;G kUj;Jt 
kidfs; jpdKk; nray;gLfpd;wd. cs;Nehahspfs; gpuptpy; 68 gLf;iffs; kw;Wk; gpf;F fsk; 
cl;gl 4 fsq;fs; cs;sd. 

gy Neha;fs; gw;wpa Ma;Tfs; jw;NghJ eilngw;W tUfpd;wd kw;Wk; gy Ma;Tf; 
fl;Liufs; newpKiwf; FOtplk; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd.  
                                  
Nkw;nfhs;sg;gl;l kw;Wk; Nkw;nfhs;sg;gl;Lf; nfhz;bUf;fpd;w Muha;r;rpfs; njhlu;ghd 
nghopg;G 

 Activity Progress 

 Progress (2021-2022 August)  

 

01. 

 

Preparation of Quality standards for selected 

12 plant species (collected from different 

zones) which are economically important in 

Sri Lanka.  

 Heen bin Kohomba-(wet zone, intermediate 

zone) 

 Oriweriya-(wet zone, intermediate zone) 

 Heenarattaala-(wet zone, intermediate zone) 

 Sewendara-(wet zone, intermediate zone) 

 Amukkara-( intermediate zone) 

 Elabatumul-(dry zone) 

 Katuwelbatu-(intermediate zone) 

 Ongurupiyalli 

 Onguru-(wet zone, intermediate zone) 

 Bebila(behethbebila)-(wetzone,dryzone, 

intermediate zone) 

 Malitha mal -(wet zone, intermediate zone) 

 Kollan kola-(wet zone, dry zone) 

 

75% completed  

 

02. Updating drug museum and Identification of 

Medicinal plants and raw materials 

 

i. Updating and modification of dry 

herbarium 

 

 

 

 

 

 

ii. Updating and modification of Drug 

 

 

 

50% completed 

Re-arranged specimens 

Discarded destroyed 50 

specimens  

Data recorded 

Add new specimens (about 

80)from April to July  

 

Re-arranged samples 



nray;jpwd; kw;Wk; Kd;Ndw;w mwpR;if 2022 

 

416 

 

 

 

 

museum 

 

 

iii.Identification and authentication  

 

Discarded destroyed 45 samples 

 

Plants                - 62   

Raw materials -  82  

03. Research based studies  
 

01.Comparative studies of Authentic plants 

with substitutes  
 

O. Odentification of “KONDA’’ species used in 

traditional medicine of Sri Lanka  
 

II. Pharmacognostic study of Deththa species 

Baliospermummontanumand 

Boehmerianivea 

 

III. Rathhandun with its adulterants 

Pterocapussantalinus with market samples 

 

IV. Elabatu with selected Solanum species 

 Solanuminsanum 

 Solanummelongena 

 Solanummacrocarpum 

 Solanumindicum 

V. L-odhra   with its adulterants 

(Symplocosracemosa, S. cochinchinensis 

andMelaleucaleucodandrum) 
 

I. Morphological, anatomical and biochemical 

analysis of selected Piper species for future 

plant improvement programs. 

 

 

 

 

 

50%  completed 

 

 

95% completed 

 

started from February 2022    

 

 30% completed 

 

 

 

45% completed 

 

 

 

 
 

 80% completed 

 

50% completed 

04. 

 

Tissue culture project 

 

Total no of plants taken out from 

the tissue culture laboratory   

       - 2000 plants 
 

 Ekaweriya- 1320 Plants 

 Rathnitol - 500 Plants 

 Duhudu - 100 Plants 

 Binkohomba - 60 Plants 

 Walmee - 20 Plants 
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,yf;fpa Muha;r;rpg; gpupT 

gioa VLfs; ghJfhg;Gg; gpuptpy; 400f;Fk; Nkw;gl;l gpujpfs; cs;sd kw;Wk; RNjr; fz; 
kUj;Jtk;> fl;b Gw;WNeha; kUj;Jtk;>; jPf;fha kUe;J Nghd;wtw;wpy; ,yf;fpa Muha;r;rp 
nra;ag;gLfpwJ. jy;gj itj;jpak;> jy;gj XR kfpik Nghd;w ngWkjpkpf;f E}y;fs; 
,g;gpuptpdhy; ntspaplg;gl;Ls;sd. ,e;j E}yfj;jpy; ngWkjpkpf;f MAu;Ntj kw;Wk; RNjr 
kUj;Jt Gj;jfq;fs; cs;sd. MAu;Ntj kUe;Jfs;> RNjr kUe;Jfs;> RNjr rpfpr;irfs;> 
kUj;Jt Mguzq;fs; Nghd;w ngWkjp tha;e;j Gj;jfq;fs; ntspaplg;gl;Ls;sd. 

jug;gLj;jy; gpupT 

juepiyg;gLj;jy; gpupT MAu;Ntj kw;Wk; ghuk;gupa kUe;Jfs;> kUj;Jt jhtuq;fspd; juk; 
kw;Wk; juepiyfs; Fwpj;J Muha;r;rp nra;Ak; Muha;r;rpahsu;fSf;F njhopy;El;g cjtp 
kw;Wk; MNyhridfis toq;FfpwJ. ,jw;fhf etPd fUtpfs; nghUj;jg;gl;l Ma;tfKk;> 
capu; Ntjpapay;> Ez;Zapupay;> kUe;jpay;> gFg;gha;T Ntjpapay;> iry eLif; kw;Wk; 
Nehapay; Ma;Tf;nfd jdp gpupTfs; mikf;fg;gl;Ls;sd. MAu;Ntjj;jpy; Muha;r;rp 
nra;gtu;fSf;F etPd Muha;r;rp njhopy;El;gj;jpy; gapw;rp mspg;gJ ,jd; %yk; toq;fg;gLk; 
kw;nwhU NritahFk;. 

jhtutpay; Jiw 

jhtutpay; jhtuq;fis fz;lwpjy; kw;Wk; Muha;r;rp nra;tJ ,g;gpuptpd; Kf;fpa gzpahFk;. 
,jpy; 2000f;Fk; Nkw;gl;l jhtu khjpupfs; cs;sd. jpR eLif trjpfSld; $ba jhtutpay; 
Muha;r;rp elj;Jtjw;F xU rpwpa Ma;tfk; cs;sJ. jhtutpay; jhtuq;fis milahsk; 
fhz gy;fiyf;fof khztu;fs;> kUj;Jt khztu;fs; kw;Wk; kUj;Jtu;fSf;F gapw;rp 
mspg;gJ kw;Wk; mjw;fhd msT MNyhridfis toq;FtJ kw;nwhU gzpahFk;.. 

 

III. RNjr kUj;JtKiw njhlu;ghd Njrpa epWtdk; 
 

J}uNehf;F 

mLj;j jrhg;jj;jpw;F mwpT kw;Wk; jpwikahd RNjr kUj;Jt r%fj;ij 
cUthf;Fjy;nraw;gzpMAu;Ntj kdpj ts mgptpUj;jpapd; kpfr; rpwe;j 
epWtdkhf;Fjy; 
 
 
 

Year Research 

2021-

2022 

Preliminary Comparative Chemical analysis of selected Piper sp. 

2021-

2022 

Comparative Phyto-chemical & TLC study of Lothsumbul&Bombu 

2021-

2022 

Standardization of Dashanga Guggulu 

2021 Assessment of Microbial quality of some heavily used powdered herbal drugs 

prepared in pharmaceutical drug manufacturing unit of BMARI 

2021-

2022 

Comparative evaluation of microbiological quality of Triplachoorna, Kwatha& 

their raw material 

2021-

2022 

Determination of microbial contamination of some selected raw materials 

heavily used in Ayurvedic treatments. 
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Nehf;fk; 
 

 MAu;Ntjk;> rpj;j> Adhdp kw;Wk; ghuk;gupa kUj;Jtj;jpy; fy;tp> njhopy;Kiw 
kw;Wk; njhopy;rhu; fy;tpia toq;Fjy; kw;Wk; jug;gLj;Jjy;. 

 ghuk;gupa kUj;Jtj;jpy; Muha;r;rp kw;Wk; fz;Lgpbg;Gfis Cf;Ftpj;jy;. 

 ghuk;gupa mwpitg; ghJfhj;jy;. 

 kUj;Jt jhtuq;fisg; ghJfhj;jy; kw;Wk; %ypifiag; gug;Gjy;. 
 

elj;jpa gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fspd; Kd;Ndw;wq;fs;  (2022.07.31 Me; jpfjpf;F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gjpa topfhl;Ljy;fspd; fPo; gapw;rp kUj;Jtu;fSf;fhd Log Book ; jahupg;G> kjpg;gha;T 

kw;Wk; E – bookjahupg;G. 

 NITM kl;lk; kw;Wk; khfhz MAu;Ntj Mizahsu;fs; kw;Wk; epWtd jiyik 
itj;jpau;fis cs;slf;fpa gpur;rpidfisj; jPu;g;gjw;Fk; Njrpa kl;lj;jpy; 

MNyhridfisg; ngWtjw;Fk; ,Jtiu 03 Ntiyj;jpl;lq;fs; elj;jg;gl;Ls;sd. 
vjpu;tUk; fhyq;fspy; epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; elj;Jtjw;Fk; jpl;lkplg;gl;Ls;sd. 

 

 

 

 

 

 

  

 

epfo;r;rpj; jpl;lk; gapw;rp 
epfo;r;rpfspd; 
vz;zpf;if 

 

gadhspfspd; 
vz;zpf;if 

ghuk;gupa kUj;Jt 
eilKiwfs; 

3 120 

cs;sf kUj;Jtg; gapw;rp - 321 

kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; 
gapw;rp 

7 60 

jdpahu; krh[;fs; - 27 

%ypif Njhl;l Copau;fs; - 20 

kUj;Jt cjtpahsu; gapw;rp 15 - 

nkhj;jk; 25 548 
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nghJkf;fspd; tpopg;Gzu;it mjpfupf;f tbtikf;fg;gl;l gpuRuq;fs; 

,yq;if kf;fis MAu;Ntj kUj;Jt Kiwapd; gf;fk; ftUk; Nehf;fpy; kUj;Jt 
jhtuq;fs; kw;Wk; ifkUe;Jfs;> ghlrhiy khztu;fSf;fhd Cl;lr;rj;ij 
mgptpUj;jp nra;jy;> kUj;Jt jhtuq;fs;> Rw;Wr;R+oypy; %ypif nrbfs; 
Nghd;wtw;wpd; gpuRuq;fis mr;rbj;J tpepNahfpj;jy;. 

 

IV. MAu;Ntj kUj;Jtg; Nguit 

 
J}uNehf;F 

njhopy;Kiw juk; kw;Wk; ngUikiag; ghJfhg;gjd; %yk; ,yq;if MAu;Ntj Jiwapy; 
cr;r epWtdkhf khWjy; 

nraw;gzp 

njhopy;Kiw newpKiwfSf;F Vw;g mjpfgl;r nghJ Nritia toq;Ftjd; %yk; 
MAu;Ntj Jiwapd; ju Nkk;ghl;bw;F Njitahd rl;l mbg;gilia ghJfhj;jy;. 

MAu;Ntj kUj;Jt Nguitapd; fUkq;fs; 

MAu;Ntj kUj;Jtg; Nguitapd; nraw;;ghL> MAu;Ntj kUj;Jtu;fs;> kUe;J fyitahsu;fs;;> 
guhkupg;ghsu;;> njhopy; elj;ijfis xOq;FgLj;Jjy; kw;Wk;; gjpT nra;jy;> gjpT ,uj;J 
nra;jy; my;yJ ,ilepWj;Jjy; ;. 

 

epjp cUthf;fk; 
 
 

tUlhe;j tUkhdk;> nryT kw;Wk; mur nfhil 

cUg;gb 1202  

)&gh( 

30.06.2202  

)&gh( 
mur nfhil 000,002,7 .00 3,6 000,00 .00 

cioj;j tUkhdk; 5,633,507.25 7,821,833.43 

nkhj;jg; ngWif 12,833,507.25 11,421,833.43 

nkhj;jr; nryT 12,717,649.21 7,481,862.15 

 

 

2021-2022  Mk; Mz;L MAu;Ntj kUj;Jtg; Nguit elj;jpa $l;lq;fs; njhlu;ghd 
tpguq;fs;. 
Mz;L Mz;Lf;Fs; elj;jpa $l;lq;fspd; vz;zpf;if 

2021 08 

2022.06.30 tiu 05 
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eilKiwg;gLj;Jfpd;w epiyahd cg FOf;fs; kw;Wk; mtw;wpd; nraw;ghLfs;. 

1. guPl;irf; fl;Lg;ghl;Lr; rig 
2. jz;lidfs; njhlu;ghd FO 
3. Nkyjpf jifikfis jPu;khdpf;Fk; cg FO 

 
gjpT MAu;Ntj kUj;Jtu;fspd; Nkyjpf jifikfisj; jPu;khdpf;fk; cg FO 

cUg;gb 2018 2019 2020 1202  30.06.2202  

Nkyjpf jifikfis cs;slf;fp 
rhd;wpjo; toq;fpa vz;zpf;if 

11 09 08 21 07 

 
 

tprhuiz eltbf;iffs; 

cUg;gb 2018 2019 2020 1202  30.06.2202  

tprhuizf;fhf fpilj;Js;s 
Kiwg;ghLfspd; vz;zpf;if 

13 59 100 50 03 

tprhupf;fg;gl;Ls;s Kiwg;ghLfspd; 
vz;zpf;if 

11 48 82 36 01 

 

tpNrl kUj;Jt rig 

cUg;gb 2018 2019 2020 2021 2022.06.30 

elj;jg;gl;Ls;s tpNrl kUj;Jt 
rigapd; vz;zpf;if 

04 05 03 05 01 

 

2021/2022Mk; Mz;Lf;Fs; tpNrl kUj;Jt rigf;F rku;g;gpg;gjw;fhf mur 
epWtdq;fs;> jpizf;fsq;fs;> mikr;rf;fspdhy; rku;g;gpj;j 58 Nehahsu;fSf;fhf 
nghJ 142 gbtj;Jf;F mikthf kUj;Jt rig mwpf;iffs; toq;fg;gl;Ls;sd. rpy 
Nehahsu;fspd; Nfhg;Gfspy; FiwghLfs; fhzg;gLtjhy; ,uz;L jlitfs; 
Nfhug;gl;ld. 
 

2018 njhlf;fk; 2022.06.30 tiu MAu;Ntj kUj;Jtg; Nguitapy; tUlhe;jg; gjpT 
MAu;Ntj kUj;Jtu;fspd; vz;zpf;if 

 

cUg;gb 2018 2019 2020 2021 20 30.06.22  

nghJ (nghJr; rpfpr;ir) 

gl;ljhupfs; 274 462  502  32 283 

bg;Nshkhjhupd; 27 13 01 18 04 

ghuk;gupa - nghJ 11 19 07 27 21 

ghuk;gupa - tpNrl 44 74 20 45 90 

nkhj;jk;  ) nghJ  / tpNrl( 356 352 278 122 398 
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2022.06.30 Me; jpfjpad;W MAu;Ntj kUj;Jtg; Nguitapy; gjpT nra;J nkhj;j 
kUj;Jtu;fspd; vz;zpf;if 

 
cUg;gb 

2022.06.30Me; 
jpfjpad;W nkhj;j 
kUj;Jtu;fspd; 
vz;zpf;if 

(1) nkhj;j gjpT nra;j vz;zpf;if nghJ (nghJthd 

rpfpr;ir)A+B+C 

16,311 

A. gl;ljhupfs; 3,689 

B. bg;Nshkhjhupfs; 5,747 

C. ghuk;gupa nghJ 6,875 

(2) nkhj;j gjpT nra;j vz;zpf;if ghuk;gupa tpNrl 10,270 

nkhj;jk;  (tpNrl kUj;Jtu;/ nghJ kUj;Jtu;) (1+2) 26,581 

kuzpj;Js;s kUj;Jtu;fspd; vz;zpf;if 2022.06.30  Me; 

jpfjpf;F- 

3,815 

   

 

2021/2022 Mz;Lf;Fs; Nkw;nfhs;sg;gl;l Vida gzpfs; 
cUg;gb 2021 30.06.2202  

gjpT nra;j MAu;Ntj kUj;Jtu;fSf;fhd 
milahs ml;ilfs; toq;Fjy; 

105 426 

thfdj;jpd; cj;jpNahfG+u;t ,yr;rpid 

toq;Fjy;. 
78 43 

kUj;Jtr; rhd;wpjo;fis cWjpg;gLj;jy; 
vz;zpf;if 

512 169 

toq;fg;gl;l kUj;Jtr; rhd;wpjo; Gj;jf 
vz;zpf;if 

821 797 

 

V. %ypifj; Njhl;l mgptpUj;jp 

 
RNjr %ypifj; Njhl;l mgptpUj;jp nra;tjw;fhf Vw;fdNt gpd;tUkhW eltbf;if 
vLf;fg;gl;Ls;sJ. 

 jpizf;fsj;jpd; mgptpUj;jpg; gpuptpw;Fs; %ypifj; Njhl;l mgptpUj;jpg; gpupT 
epWtg;gl;L> %ypifg; gapu;r; nra;if jpl;lq;fis xUq;fpizf;f itj;jpa 
mjpfhup xUtu; epakpf;fg;gl;L mjd; fPo; xt;nthU %ypifj; Njhl;lj;jpw;Fk; xU 
%ypifj; Njhl;l Nkw;ghu;it kUj;Jtu; epakpf;fg;gl;Ls;shu;. 

 xt;nthU %ypifj; Njhl;lj;jpd; rhj;jpaf;$W Ma;T nra;ag;gl;L> 2025Mk; 
Mz;Lf;Fs; %ypifj; Njhl;lj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhd Nkk;ghl;Lj; jpl;lq;fs; 
jahupf;fg;gl;L tUfpd;wd. 

 %ypifj; Njhl;lq;fspy; kUe;J cw;gj;jpia Jupjg;gLj;jTk;> NkYk; 
mj;jpahtrpa kUe;Jfis cw;gj;jp nra;aTk; Kaw;rpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 
kUj;Jt mWtilia kUe;J cw;gj;jpf;F gad;gLj;jTk; Vw;ghL 
nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 %ypifj; Njhl;lq;fspy; Rw;Wyhj;Jiwia Nkk;gLj;j Kaw;rpfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. 
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 mupatif kUe;Jfisg; ghJfhj;jy;> gug;Gjy; kw;Wk; jug;gLj;jg;gl;l jhtu 
ehw;wq;fhiyg; guhkupg;gJ Nghd;w eltbf;iffs; vLf;fg;gl;Ls;sd. 

 

Muha;r;rp kw;Wk; tpupthf;fy; Nrit %ypifj; Njhl;l Kd;Ndw;wk;. 
,
y 

%ypifj; 
Njhl;lj;
jpd; 
ngau; 

tp];
jPuz
k; 

(Vf;f
u;) 

2022 

ehw;W 
cw;gj;jp 

ghJfhf;fg;
gl;l ehw;W 
tif 

tpw;gid 
nra;j 

ehw;Wfsp
d; 

vz;zpf;
if 

fpilj;j 
tUkhdk; 

(&) 

Nkw;nfhs;sg;gl;l 
mgptpUj;jg; 
gzpfs; 

01. `y;JK
y;y 

65 653,4  tPl;Lf;Fs;:

-58  

vz;zpf;i

f - 388  

567,2  .00320,117  Vf;fu; - 02  

Gjpjhf ehw;Wfs; 

elg;gl;ld. 

 

02. gy;Nynf
Ny 

3 939,6  391 150,1  .00900,37  ,ytrkhf 1200 
ngWkjp & 36.000 

03. gpd;dJt 6.5 121,5   546,3  .00185,129   

04. gl;bngh
y 

32 528,4  10 108,1  .00685,43  01 Vf;fUf;F 
MlNjhil kw;Wk; 
muj;j elg;gl;ld. 

05. fpuhe;JU
Nfhl;il 

168 10,740 25 967 3,289,0 .00 0

0 

ngupa kw;Wk; 
rpwpa %ypifj; 
Njhl;lq;fs; 

06. ehtpd;d 15 3,947 275 884,2  .00955,100  %ypifj; 
Njhl;lq;fis 
Jg;guT nra;jy;. 
rpwpap msptpyhd 
nra;iffis 
NgZjy;. 
%ypifr; nrb 
cw;gj;jp %ypifr; 
nrbfs; 
,ytrkhf 
toq;Fjy;. 

 

VI.mDuhjGuk; MAu;Ntj r%f Rfhjhu Cf;Ftpg;Gr; Nrit 

RNjr kUj;Jt mikr;rpd; MAu;Ntj jpizf;fsj;jpd; fPo; ,aq;Fk; MAu;Ntj r%f 
Rfhjhu Cf;Ftpg;G NritahdJ mDuhjGuk; khtl;lj;jpd; 22 gpuNjr nrayfg; 
gpupTfspYk; nraw;gLk; Neha;j;jLg;Gj; jpl;lkhFk;. 2001 Mk; Mz;L mDuhjGuk; 
khtl;lj;jpy; Kd;Ndhb jpl;lkhf Muk;gpf;fg;gl;l ,J jw;NghJ epue;ju Nritahf 
khwpAs;sJ. 

 
J}uNehf;F 

MAu;Ntj vz;zf;fUf;fspd; %yk; ,yq;ifapy; MNuhf;fpakhd r%fj;ij 
cUthf;Fjy;. 
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nraw;gzp 

MAu;Ntj tho;f;ifj; jj;Jtj;jpd; %yk; cly; uPjpahfTk;>cs uPjpahfTk;> Md;kPf 
uPjpahfTk;> r%f uPjpahfTk;> nghUshjhu uPjpahfTk; tskhd r%fj;ij 
cUthf;Fjy;. 

Nkw;nfhz;l gpujhd gzpfs; kw;Wk; mjd; Kd;Ndw;wk 

 

 
,y 

 

fUj;jpl;lk;/epfo;r;rpj;jpl;lk; 

epfo;r;rpj; 
jpl;l 

vz;zpf;if 

 
gadhspfs; 

1. njhw;whj Neha; fl;Lg;ghL jpl;lk; 980 16,401 

2. njhw;W Neha; fl;Lg;ghl;L jpl;lk; 988 15,792 

3. Cl;lr;rj;J jpl;lk; (Kd;gs;sp/ghlrhiy/gpw) 560 6,795 

4. rpWtu; Rfhjhu guhkupg;G (fpspdpf;Ffs; kw;Wk; 
tpopg;Gzu;T) 

806 15,521 

5. r%fk; rhu;e;j KjpNahu; eyg; ghJfhg;Gj; jpl;lk;- 
fpspdpf;Ffs; kw;Wk; Nkw;ghu;it 

134 11,663 

(Nkw;ghu;it 

nra;j 6,129) 

6. kdey Nkk;ghl;L jpl;lk; 24 329 

7. kfg;NgW guhkupg;G 18 156 

8. ghlrhiy epfo;r;rpfs; 4 371 

9. r%f guhkupg;G Nrit jpl;lq;fs; kw;Wk; gpw rpwg;G 
jpl;lq;fs; 

102 3,192 

10. %ypifr; nrbfspd; ghJfhg;G kw;Wk; epiyahd gad;ghL 

1. khjpup ehw;W Nkilfs;/%ypifj; Njhl;lq;fs; 

(elg;gl;l/tpdpNahfpf;fg;gl;lJ) 
75 8,310 (ehw;W) 

2. tPl;Lj; Njhl;lk; kw;Wk; cs;Su; new;nra;if 

(tPl;Lj;Njhl;lq;fs;/jpl;lq;fs;) 
687 1,538 

11. tPl;L myFfs; tpopg;Gzu;T 38,121 96,315 
 

 r%f cjtpj; jpl;lk; - Neha;j;jLg;G kUe;J tpepNahfk;/kUj;Jtr; nrbfs; 

gw;wpa tpopg;Gzu;T/ghlrhiyfSf;F Gj;jfq;fs; tpepNahfk;/kUe;J nrbfs; 

gw;wpa tpopg;Gzu;T/if kUe;J gw;wpa tpopg;Gzu;T/kUe;Jfs; 

tpepNahfk;/epWtdq;fSf;F Jz;Lg;gpuRuq;fs; tpepNahfk;/jiyf;F vz;nza; 
G+Rk; jpl;lk; 
 

 RNjr czit Nkk;gLj;Jk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;- jhdk; / fpuhkpa fhg;gf 
rigfis epWTjy;. 
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01. N`hkpNahgjp kUj;Jt Kiw 
njhw;whj Neha;fspd; jhf;fk; mjpfupj;J tUk; ,t;Ntisapy;> clypd; ,aw;ifahd 
Neha; vjpu;g;G rf;jpia mjpfupj;J Neha;fisf; Fzg;gLj;Jk; N`hkpNahgjp kUj;Jt 
Kiw gf;ftpisTfs; ,y;yhj khw;W kUe;jhFk;. Nehnajpu;g;Gr; rf;jp; %yk; 
fl;Lg;gLj;j Kbahj itu]; Neha;fSf;Fk; N`hkpNahgjp kUe;Jfs; rpwe;jit. 
N`hkpNahgjp kUe;Jfs; jhtuq;fs;> tpyq;Ffs;> cNyhfq;fs; Nghd;w ,aw;ifg; 
nghUl;fspypUe;J jahupf;fg;gLfpd;wd> NkYk; N`hkpNahgjp kUe;Jfs; kpff; Fiwe;j 
mstpyhd kUe;Jg; nghUl;fisg; gad;gLj;jp cw;gj;jp nra;ag;gLtjhy;> ,e;j 
kUe;Jfs; gf;ftpisTfspypUe;J tpLgLfpd;wd. cw;gj;jpr; nryTk; Fiwthf 
,Ug;gjhy; kypthdjhf ,Ug;gJld; N`hkpNahgjp kUe;Jfs;; gad;gLj;j 
vspjhdjhfTk; ,Uf;Fk;. 

 

 

I. N`hkpNahgjp kUj;Jtkid 

 
J}uNehf;F 
,yq;ifapd; nkhj;j kf;fspd; mgptpUj;jpf;F gq;fspf;ff;$ba MNuhf;fpakhd kf;fis 
cUthf;Fjy;. 
 
nraw;gzp 
,yq;ifapYs;s midj;J kf;fSf;Fk; Fiwe;j nrytpy; Neha;fisf; Fzg;gLj;Jtjw;Fk; 
jLg;gjw;Fk; vspjhd kw;Wk; ,yhgfukhd kUj;Jt Kiwahf N`hkpNahgjp kUe;J Kiwia 
gpugyg;gLj;Jtjw;fhd nraY}f;fkhd Ntiyj;jpl;lj;ij kf;fs; kj;jpapy; ntypru 
N`hkpNahgjp itj;jparhiy %yk; Kd;ndLj;Jr; nry;yy;. 

 
19 Mz;Lfshf Nritiag; G+u;j;jp nra;Js;s ntypriw muR N`hkpNahgjp kUj;Jtkid> 
Rfhjhu> Nghrhf;F kw;Wk; eyd;Gup mikr;rpdhy;; 2003 Mk; Mz;L Muk;gpf;fg;gl;lJ. Rfhjhu 
mikr;rpd; RNjr kUj;Jt gpuptpdhy;; epu;tfpf;fg;gLk; ,e;j kUj;Jtkid> ntspNehahsu; 
gpupT kw;Wk; cs;Nehahspfs; gpupT Mfpatw;iwf; nfhz;Ls;sJ. ntspNehahsu; gpuptpy; 
jpdKk; 150 NgUf;F Fiwahky; rpfpr;ir mspf;fg;gLfpwJ> cs;Nehahspfs; gpuptpy; 20 
cs;NehahspfSf;F rpfpr;ir mspf;Fk; trjp cs;sJ. ,J jtpu> N`hkpNahgjp kUj;Jtk; 
kw;Wk; Neha; jLg;G gw;wpa tpopg;Gzu;T kw;Wk; elkhLk; fpspdpf;Ffis elj;Jjy; 
Mfpait ,e;j kUj;Jtkidahy; toq;fg;gLk; gpw Nritfs;. ,e;j kUj;Jtkid 
N`hkpNahgjp kUj;Jtg; Nguitapd;; fl;Lg;ghl;by; cs;s fpspdpf;FfSf;F N`hkpNahgjp 
kUe;Jfis toq;FfpwJ kw;Wk; ntspehl;L gapw;rp ngw;w N`hkpNahgjp kUj;Jtu;fSf;F 
kUj;Jt eltbf;iffSf;fhd trjpfis toq;FfpwJ. 
 
gzpfs;. 

i. ntspNehahspfs; kw;Wk; cs;NehahspfSf;fhd rpfpr;irfis toq;Fjy;. 

ii muR N`hkpNahgjp kUj;Jt kidfSf;F kUe;Jfs; tpepNahfk; 

iii elkhLk; fpspdpf;Ffs; kw;Wk; tpopg;Gzu;T epfo;r;rpfis elj;Jjy;. 

iv. ntspehl;L jFjp tha;e;j kUj;Jtu;fSf;F kUj;Jtg; gapw;rp mspj;jy; 
 
jw;Nghija epiy kw;Wk; Kd;Ndw;wk; 
 

 muR N`hkpNahgjp kUj;Jtkid 02 fsqfs;; kw;Wk; 20 fl;by;fs; nfhz;lJ. 

 cs;Nehahspfs; gpupT Nfhtpl;-rpfpr;ir ikakhfg; gad;gLj;jg;gl;l gpwF> gOJghu;f;Fk; 
tiu jq;fpapUe;J rpfpr;ir ngWk; gpupT jw;fhypfkhf %lg;gl;Ls;sJ. 
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 2022 ,y;> 14>754 Nehahspfs; ntspNehahsu; gpuptpy; ,Ue;J rpfpr;ir ngw;wdu; kw;Wk; 
2022 Mk; Mz;L Kjy; 6 khjq;fSf;Fs; 9>484 Nehahspfs; rpfpr;ir ngw;wdu;. 

 ,e;jpahtpy; MA~; mikr;rpdhy; toq;fg;gLk; tUlhe;j Gyikg;guprpy;fspd; fPo; 
10 ,yq;if khztu;fSf;F fy;fj;jh Njrpa N`hkpNahgjp epWtdj;jpy; N`hkpNahgjp 
kUj;Jtk; fw;gjw;fhd tha;g;G toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 mur kUe;Jf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;L ntypru N`hkpNahgjp 
itj;jparhiyf;F toq;fg;gl;l 4.427 kpy;ypad; N`hkpNahgjp kUe;Jfs; 2021 Mk; 
Mz;by; N`hkpNahgjp kUj;Jtg; Nguitapd;; fPo; murhq;fj;jpd; ,ytr N`hkpNahgjp 
fpspdpf;FfSf;F tpepNahfpf;fg;gl;Ls;sd. 

 tj;jis gpuNjr nrayfj;jpd; fPo; njupT nra;ag;gl;l KjpNahu; rpfpr;ir 
epiyaq;fSf;F rpfpr;irr; Nritfisg;ngw;Wf; nfhs;tjpy; rpukk; cs;s 
r%fj;jpdiu ,yFgLj;Jk; Nehf;fpy; elkhLk; fpspdpf;Ffs; elj;jg;gLfpd;wd. 

 

2023  Mk; Mz;L jpl;lkplg;gl;Ls;s mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fs; 
 

1. N`hkpNahgjp kUj;Jtkidapy; ,urhad$l kUj;Jt gupNrhjidfis 
elj;Jtjw;fhd ,urhad$lj;ij epWTjy; 

2. .cs;Nehahspfs; gpupit GJg;gpj;jy; kw;Wk; kPz;Lk; epWTjy; 
3. N`hkpNahgjp kUj;Jtkid Nritapd;; ,izaj;jsnkhd;iw cUthf;Fjy;. 
4. N`hkpNahgjp kUj;Jtkidia Nghjdh kUj;Jtkidahf Nkk;gLj;jp 

kUj;Jtf; fy;Y}up mikg;gjw;Fj; Njitahd G+u;thq;fg; gzpfisj; 
njhlq;Fjy;.. 

5. FNshgpANyh]; cw;gj;jp njhlu;ghd trjpfisg; ngwy;. 

 

II.N`hkpNahgjp kUj;Jtg; Nguit 

 

J}uNehf;F 

N`hkpNahgjp kUj;Jtj;ij Njrpa Rfhjhu Nritahf Nkk;gLj;Jjy; 

nraw;gzp 

kdpj kw;Wk; ngsjPf tsq;fspd; Nkk;ghL njhlu;ghd Kiwahd nfhs;iffis tFj;J> 
N`hkpNahgjp kUj;Jt Kiwiag; gpugyg;gLj;jTk;> Nkk;gLj;jTk;> nghJ kf;fspilNa 
Nkk;gLj;jTk;. 

,e;j kUj;Jt KiwahdJ 18 Mk; E}w;whz;by; Nkw;fj;jpa kUj;Jtj;jpy; epGzuhd n[u;kd; 
fpwp];bad; gpnul;upf; `hdpkd; vd;gtuhy; cyfpw;F mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ> NkYk; ,e;j 
kUj;Jt Kiwapd; mbg;gilahdJ "rkkhdtw;iw rkkhdjhy; mopf;fpwJ" vd;w ,aw;iff; 
nfhs;ifahFk;. mjd;gb> 1970 Mk; Mz;bd; 07 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; %yk; epWtg;gl;l 
N`hkpNahgjp kUj;Jt Nguit> ,yq;ifapy; ,e;j kUj;Jt Kiwia cUthf;fp 
Nkk;gLj;Jtjpy; xU Kf;fpa gzpia nra;fpwJ. N`hkpNahgjp kUj;Jtj;ij mjd; 
Nehf;fq;fis miltjw;fhf N`hkpNahgjp kUj;Jt Kiwia nghJkf;fs; kj;jpapy; 
gpugyg;gLj;Jtjw;fhf> ,yq;ifapy; Vw;fdNt 13 fpspdpf;Ffs; epWtg;gl;Ls;sd. 

muR N`hkpNahgjp fpspdpf;Ffspd; Kfhikj;Jtk;;. 

muR N`hkpNahgjp fpspdpf;Ffs; N`hkpNahgjp kUj;Jt Nguitapdhy;; epu;tfpf;fg;gLfpwJ. 
mjd;gb> 2021 Mk; Mz;bYk;> 2022 Mk; Mz;L [_d; 30 Mk; jpfjp tiuapYk;>me;j 
fpspdpf;Ffs; njhlu;e;J elj;Jtjw;F>Copau;fspd; rk;gsk; kw;Wk; nfhLg;gdTfis 
toq;Fjy; epWtdq;fspd; gjtpazp; epu;thfk;> 
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fpspdpf;FfSf;F jz;zPu;> kpd;rhuk; kw;Wk; Rfhjhu Nritfs;> kUj;Jt cgfuzq;fs;> 
kUe;J kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fis toq;FtJ kl;Lky;yhky; fl;blq;fis 
guhkupg;gjw;Fk; gq;fspg;G toq;fg;gl;lJ. 

  2022 [_d; tiu> muR ,ytr N`hkpNahgjp fpspdpf;Ffshy; 14 elkhLk; 
fpspdpf;Ffs; elj;jg;gl;L> mtw;wpy; rpfpr;ir ngw;w Nehahspfspd; vz;zpf;if 

908 MFk;. 

  2021 Mk; Mz;by;> murhq;f ,ytr N`hkpNahgjp fpspdpf;Ffshy; 

elj;jg;gLk; gpw r%f cjtpj; jpl;lq;fspd; vz;zpf;if 11 MFk;. 

  2021 Mk; Mz;by; gj;jpupiffSf;fhf 25 fl;Liufs; ntspaplg;gl;Ls;sd 

kw;Wk; 2022 Mk; Mz;bd; Kjy; 6 khjq;fs; tiu 14 njhiyf;fhl;rp Clf 
epfo;r;rpfSk; N`hkpNahgjp kUj;Jt Kiw gw;wp kf;fSf;F tpsf;fkspf;Fk;; 
kw;Wk; Nkk;gLj;Jk; Nehf;fj;jpw;fhf elj;jg;gl;Ls;sd. 

 gjpTf;F tpz;zg;gpj;j 10 N`hkpNahgjp kUj;Jtu;fs;> 2021 ,y; 5 Ngu; kw;Wk; 2022 
,y; 5 Ngu; gjpT nra;ag;gl;Ls;sdu;. mjd;gb> ,yq;ifapy; gjpT nra;ag;gl;l 
N`hkpNahgjp kUj;Jtu;fspd; nkhj;j vz;zpf;if 313 MFk;. 

 2021 Mk; Mz;by; N`hkpNahgjp kUj;Jtu;fs; kw;Wk; epWtdq;fSf;F nlhyu; 
63>846.9 kw;Wk; ,e;jpa &gh 155>092.00 kjpg;Gs;s 16 ,wf;Fkjp cupkq;fSf;fhd 
gupe;Jiufs; nra;ag;gl;Ls;sd. 

 2022 [_d; 30 tiu 05 kUj;Jtu;fSf;F m.nlhyu; 18>297.20 kjpg;Gs;s 05 ,wf;Fkjp 
cupkq;fSf;fhd gupe;Jiufs; toq;fg;gl;Ls;sd. 

 N`hkpNahgjp kUj;Jt Nguitapd;; fPo; fl;Lg;gLj;jg;gLk; murhq;fj;jpd; 13 ,ytr 
N`hkpNahgjp fpspdpf;Ffspy; 2021 Mk; Mz;by; 43>615 NehahspfSk;> 30.06.2022 ,y; 
30>685 NehahspfSk; rpfpr;ir ngw;Ws;sdu;. 
 

 

2023 Mz;Lf;fhf jpl;lkplg;gl;Ls;s mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fs; 

,y fUj;jpl;lk; nkhj;jr; nryT 
kjpg;gPL (&.kp) 

 

01.  
 

Gjpa fpspdpf;Ffis Muk;gpj;jy; 
 

4.5 

02.  ,aq;Ffpd;w fpspdpf;Ffis kWrPuikj;jy;. 2.0 

03 kUj;Jtu;fSf;F gapw;rpg; gl;liwfis elj;Jjy;. 0.946 

00 mYtyf Copau;fSf;F gapw;rpg; gl;liwfis 
elj;Jjy;. 

0.0708 

06 N`hkpNahjp kUj;Jtg; Nguit Nfl;Nghu; $lj;ij 
kWrPuikj;jy; 

2.1 

 

9 .  ,yq;if MAu;Ntj kUj;Jf; $l;Lj;jhgdk; 

J}u Nehf;F  

MNuhf;fpakhd kf;fs; rKjhaj;jpd; nghUl;L Njrpa kUj;Jttpaypd; milahsj;ijg; Ngzp 
Njrpa kUe;J cw;gj;jpapy; Kd;Ndhb epWtdkhjy;. 

nraw;gzp 
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cau; juj;Jldhd; MAu;Ntj kUe;J cw;gj;jp> ,wf;Fkjp> tpepNahfpj;jy;> Muha;r;rp 
Nritfis toq;Fjy; kw;Wk; ,jidg; ghJfhg;gjd; %yk; kf;fs; Njitfis 
g+u;j;jpahf;FtJ kl;Lkd;wp Copau; mgptpUj;jpia Vw;gLj;Jjy; kw;Wk; r%f eyd;fis 
epiwNtw;wp MNuhf;fpaj;Jldhd kf;fs; rKjhaj;jpd; nghUl;L Kd;Ndhbahfr; nraw;gLjy;. 

1957 Mk; Mz;bd; 49 Mk; ,yf;f mur ifj;njhopy; rl;lj;jpd; tpjpfspd; fPo; 1969 Mk; 

Mz;L Nk 11 Mk; jpfjpa 14853/1 Mk; ,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdp mwptpj;jy; %yk; 1969 
Mk; Mz;L ];jhgpf;fg;gl;lJ> ,J 52 tUlq;fSf;Fk; Nkyhf ,yq;if MAu;Ntj kUe;Jj; 
Jiwapy; gpujhd gzpfis epiwNtw;wp tUfpd;wJ. . 
 
 

,e;jf; $l;Lj;jhgdk;; ehlshtpa uPjpapy; cs;s MAu;Ntj itj;jparhiyfs;> kUe;jfq;fs;> 
itj;jpau;fs; kw;Wk; nghJkf;fSf;F Njitahd MAu;Ntj kUe;Jfis jahupj;J 
tpepNahfpf;fpwJ. murhq;ff; nfhs;iffspd;gb> RNjr kw;Wk; MAu;Ntj kUj;Jtj; Jiw 
njhlu;ghd nfhs;iffspy; tpNrl ftdk; nrYj;jp gue;j ghu;itAld; eltbf;if 
vLf;fg;gLfpd;wJ.. 
 
 

Nfhtpl; 19 njhw;WNeha; R+o;epiyapy; jw;Nghija fl;Lg;ghLfspd; fPo; $l> 2020 Mk; Mz;L 
Kjy;  
cw;gj;jpia cau; kl;lj;jpy; guhkupf;f Kbe;jJ kw;Wk; 53.654 kpy;ypad; &gha; cw;gj;jp> 
,e;j $l;Lj;jhgdj;jpd; tuyhw;wpy; kpf cau;e;j khjhe;j cw;gj;jp> 2021 [_iy khjk; gjpT 
nra;ag;gl;lJ.  (2016 Mk; Mz;bd; mbg;gil tpiyapd; gb) NkYk; 2018 Mk; Mz;L Kjy; 
2022 [_d; tiuapyhd fhyg;gFjpapy;> 2022 Vg;uy; khjj;jpy; 58.589 kpy;ypad; &gh mjpf 
cw;gj;jpahf gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.  

jpl;lkplg;gl;l cw;gj;jp kw;wk; cs;sgbahd cw;gj;jp - 2022 Mk; Mz;L 

tpguk; ngWkjp (&.kp) E}w;wptpfpjk; 

jpl;lkplg;gl;l cw;gj;jp 683.458  

cs;sgbahd cw;gj;jp(2022 [{iy 31 Me; 

jpfjpf;F) 

303.280 44.37 % 

vjpu;tUk; fhyhz;Lf;Fs; ngw;Wf; nfhs;s Ntz;ba 
cw;gj;jp 

380.175 55.63 % 

 

tpw;gid 2022Mk; Mz ;L. 

2022 [dtup njhlf;fk; [{iy tiu mur Jiwf;F &.kp. 359.059ck;; jdpahu; 

Jiwf;F &.kp. 30.71ck; kUe;Jfs; tpw;gid nra;ag;gl;Ls;sd.   

   

2018  Mz;L njhlf;fk; ,w;iw tiu tpw;gid ,yf;if miljy;.    

,y gpupT 2018 
(&.kp) 

2019 
(&.kp) 

2020 
(&.kp) 

2021 
(&.kp) 

2022 [{iy 

31 tiu 
(&.kp) 

01. mur 531.754 575.150 504.447 576.000 

 

359.059 

02. jdpahu; 156.489 143.659 179.621 224.966 

 

130.710 

nkhj;jk; 688.243 718.809 684.068 800.966 489.769 
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2022Mk; Mz;l ,w;iw tiu 04 tpw;gid Cf;Ftpg;G epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

eilngw;Ws;sJld; ,jd; %yk; & 182,914.00Njwpa ,yhgk; ngwg;gl;lJ. 

epy;kh tpw;gid Cf;Ftpg;G epfo;r;rpj; jpl;lk; 

 

 

 

 

 

 

 

vk;gpypg;gpl;b kw;Wk; fpupgj;nfhl Gjpa MAu;Ntj tpw;gid epiyaq;fs; Muk;gpf;fg;gl;ld. 

 

 

 

 

 

 

$l;Lj;jhgd n`y kUe;jfk; kw;Wk; kUe;J %yg;nghUl;fs; Nrfupg;G epiyak; 
vk;gpypgpl;ba kw;Wk; fpupgj;nfhltpy; jpwf;fg;gl;Ls;sd. 

 

Gjpa MAu;Ntj cw;gj;jpfs; 5 mwpKfg;gLj;jy;. 

,yq;if MAu;Ntj kUe;Jf; $l;Lj;jhgdk; 27.05.2022 md;W jUgu;gjh khj;jpiufs;> 
Rju;rd khj;jpiufs;> jpyhjp Nygk;> uf;j re;jd; Ngry; nth]; kw;Wk; ntdpnty; 
N`z;l; rhdpilru; Mfpa jahupg;Gfis mwpKfg;gLj;jpaJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

tdrPtuhrpfs; kw;Wk; td ghJfhg;G mikr;rpd; epjpxJf;fPl;bd; fPo; %ypifj; 

Njhl;lq;fis mgptpUj;jp nra;Ak; fUj;jpl;lk;. 

RNjr kUj;Jt ,uh[hq;f mikr;rpd; xUq;fpizg;gpd; fPo; tdrPtuhrpfs; kw;Wk; td 
ghJfhg;G mikr;rpd; xJf;fPl;bd; mbg;gilapy; epfntul;ba kw;Wk; mk;gd;nghy 
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%ypifj; Njhl;lq;fis mgptpUj;jp nra;tjw;fhf 18.4 kpy;ypad; &gh xJf;fg;gl;L> 
mjd; Kjw;fl;lkhf 31.03.2022. Me; jpfjp 02 kpy;ypad; &gh ngWkjp tha;e;j 
Ntiyfs; KbTWj;jg;gl;ld. 

 

 

 

 

 

 

 

10.  2023 Mk; Mz;L jpl;lkplg;gl;Ls;s mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; 

epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;- 

1.  Njrpa Rfhjhu Kiwikapy;; mjpf gq;fspg;G nra;a MAu;Ntj kUj;Jtkid 
Kiwikia Nkk;gLj;Jjy;. 

2.  RNjr kUj;Jtj; Jiwapy; ,Uf;Fk; rhj;jpaf;$Wfs; %yk; ehl;by; me;epar; 
nryhtzpia cUthf;fg; eltbf;if vLj;jy;. 

3.  RNjr kUj;Jtj; Jiw njhlu;ghd nghUl;fis Vw;Wkjp nra;a trjp nra;jy;. 

4.  ntspehl;by; ,Ue;J kUe;Jfis ,wf;Fkjp nra;tij Cf;fg;gLj;jhky;> %ypif 
tsu;g;gpd; %yk; me;epa nryhtzpiar; Nrkpj;jy;;. 

5.  ghuk;gupa kUj;Jtj;ij Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; ghJfhj;jy;. 

6.  jw;NghJs;s %ypifj; Njhl;lq;fis mtw;wpd; mjpfgl;r jpwdpy; ,af;fp mjd; %yk; 
kUj;JtkidfSf;Fj; Njitahd kUj;Jtg; nghUl;fisg; ngw Vw;ghL nra;jy;. 

7.  er;Rj;jd;ikaw;w Nghrhf;Fs;s czit Cf;Ftpj;jy;. 

8.  Rw;Wyhg; gazpfisf; Fwpitj;J milahsk; fhzg;gl;l kUj;Jtkidfspy; gQ;rfu;k 
gpupit epWTjy;. 

9.  ehtpd;d kw;Wk; af;fiyia ikag;gLj;jp MAu;Ntj tyaq;fis cUthf;Fjy;. 

10. khw;W kUe;jhf N`hkpNahgjp kUj;Jtj;ij kf;fsplk; nfhz;L Nru;f;Fk; gzp. 

11. ghlrhiy khztu;fspd; Cl;lr;rj;J Njitfis eptu;j;jp nra;tjw;fhd xUq;fpize;j 
mZFKiwapy; jpl;lq;fis nray;gLj;Jjy; 
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11.  2023 %yjd KjyPL 

 RNjr kUj;Jtg; gpupT 

 
,y 

 
epfo;r;rpj; jpl;lk; 

gad;gLj;j 
cj;Njrpj;Js;s 
njhif (&.kp) 

01. fhg;gf rigfisg; gyg;gLj;jy;. 10.00 

02. Nghrhf;F khspiffis jhgpj;jy;. 25.00 

03. N`hkpNahgjp kUj;Jtg; Nguit 10.00 

04. N`hkpNahgjp Kiw mgptpUj;jp 15.00 

05. cs;s nrhj;Jf;fis Gduikj;jy; kw;Wk; gOJ 
ghu;j;jy;. 

9.00 

06. %yjdr; nrhj;Jf;fisg; ngWjy;. 4.00 

07. Mw;wy; tpUj;jp 1.00 

08. %ypifj; Njhl;l Cf;Ftpg;Gf;fhd cjtp 
Ntiyj;jpl;lq;fs; 

15.00 

09. Rt Rw;Wyhj; Jiw Cf;Ftpg;G 15.00 

10. ,yq;if MAu;Ntj kUj;Jf; $l;Lj;jhgdk; 190.00 

 nkhj;jk; 294.00 
 

MAu;Ntjj; jpizf;fsk; 
 

,y 
 

epfo;r;rpj; jpl;lk; 
gad;gLj;j 

cj;Njrpj;Js;s 
njhif (&.kp) 

01. njhopw;ghl;Lr; nraw;ghLfs; 32.1 

02. Nghjdh kUj;Jtkidfs; kw;Wk; mDuhjGu 
MAu;Ntj r%f Rfhjhu Nritfs; mgptpUj;jp. 

904 

03. Muha;r;rpg; gzpfs; 43 

04. fy;tp kw;Wk; gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;. 22.3 

05. %ypifj; Njhl;lf; fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; tpupthf;fy; 
Nritfs; 

55.2 

 nkhj;jk; 1,056.6 

 

 

 

 
 

 

 

 






