
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වෛද්ය අස ේල ගුණෛර්ධන  
ස ෞඛ්ය ස ේෛා අධයක්ෂ ජනරාල් 
ස ෞඛ්ය අමාත්යාාංශය, 

අාංක 385,  

පූජය බද්සද්ගම විමලෛාංශ හිමි මාෛත් සකාළඹ 10 
 

 

ජාතික ස ෞඛ්ය ප්රතිපත්තතිය (2016-2025)  මාස ෝචනය පිළිබද මහජන 

මතය  බාගැනීසේ කා ය දිර්ඝකිරිම 
 

ෛර්ත්මාන ජාතික ස ෞඛ්ය ප්රතිපත්තතිය (2016-2025) ක්රියාත්තමක වීම පිළිබඳ 
 මාසලෝචනයක් පැෛැත්තවීමට ස ෞඛ්ය අමාත්යාාංශය තීරණය කර ඇත්. 
 

පෛතින ජාතික ස ෞඛ්ය ප්රතිපත්තතිසේ ක්රියාත්තමක කිරීසේ ක්රියාෛලිය 
 විබලගැන්වවිමත්ත එහි පෛතින අඩුපාඩු   ේබන්වධසයන්ව අද්හ ේ ලබාගැනීමත්ත  ද්හා  
 ාමානය ජනත්ාෛට, ප්රජාෛට   හ විවිධ  ාංවිධානෛලට සමමගින්ව ආරාධනා 

සකසර්. ත්ෛද් , 2026 සිට ඇරසඹන මීළඟ ජාතික ස ෞඛ්ය ප්රතිපත්තතිය  ඳහා 

නිර්සද්ශ ඉදිරිපත්ත කිරීමට ද් සමය ප්රසයෝජනෛත්ත ෛනු ඇත්. 
  

ජාතික ස ෞඛ්ය ප්රතිපත්තතිය විවිධ  උප ආාංශික පැතිකඩ ෛලින්ව  මන්වවිත් ජාතික 

ස ෞඛ්ය උපාය මාර්ගික ප්රධාන  ැළැ ේම (2016-2025) පහත්  ඳහන්ව ක්සෂේත්ර 
යටසත්ත  ක ේ කර ඇත්. 
 

1. සෛළුම- I- (නිෛාරණ ස ේෛා) 

2. සෛළුම- II- (සරෝග නිෛාරණ ස ේෛා) 

3. සෛළුම- III- (පුනරුත්තථාපන ස ේෛා) 
4. සෛළුම- IV- (ස ෞඛ්ය පරිපාලනය  හ ස ෞඛ්ය මානෛ  ේපත්ත) 

 

(ඔබට ස ෞඛ්ය අමාත්යාාංශසේ සෛබ් අඩවිය තුලින්ව සමම සල්ඛ්න සෛත් ප්රසේශ 

විය හැක: http://www. health. gov.lk        ප්රකාශන     

ප්රතිපත්තති   උපාය මාර්ග  ැළැසුේ 
 

සේ හා   ාංබන්වධ ඔබසේ අද්හ ේ 2022 මැයි 15 දිනට සහෝ ඊට සපර 
policyunitmoh@gmail.com දරණ විද්ුත්ත ලිපිනයට සහෝ අධයක්ෂ, ප්රතිපත්තති 
විශේසල්ෂණ  හ  ාංෛර්ධන, කළමනාකරණ  ාංෛර්ධන  හ  ැලසුේ ඒකකය, 

ස ෞඛ්ය අමාත්යාාංශය, "සුෛසිරිපාය" අාංක 385, පූජය බද්සද්ගම විමලෛාංශ 

හිමි මාෛත් සකාළඹ 10 යන ලිපිනයට එෛන සල  ඔසබන්ව ඉල්ලා සිටීමි.  
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Njrpa Rfhjhu nfhs;if 2016 – 2025 kPsha;tpd; kf;fs; fUj;J 

(rkHg;gpg;gjw;fhd jpfjp ePbf;fg;gl;Ls;sJ) 

 

Rfhjhu mikr;rhdJ Njrpa Rfhjhu nfhs;if 2016 – 2025 ,w;fhd kPsha;tpid elhj;j 
jPHkhdpj;Js;sJ. 

 

jw;NghJ eilKiwapy; ,Uf;;fpd;w Njrpa Rfhjhuf; nfhs;if 2016 ,y; cs;s 
,ilntspfis Fiwf;fpd;w> mjd; mKyhf;fj;ij tYg;gLj;Jfpd;w> Fwpf;NfhSld; $ba 

fUj;Jf;fis Njrpa Rfhjhuf; nfhs;if  2016 – 2025 ,y; NrHf;Fk; nghUl;L 
nghJkf;fSf;Fk;> r%f FOkq;fSf;Fk; kw;Wk; epWtdq;fSf;Fk; miog;G tpLf;fpd;wJ. 
,f;fUj;Jf;fs; 2026 ,y; ,Ue;J Muk;gpf;Fk; Njrpa Rfhjhuf; nfhs;iff;Fk; rpghupRfis 
toq;Fk;. 

 

Njrpa Rfhjhu nfhs;if 2016 – 2025 MdJ Njrpa Rfhjhu je;jpNuhgha fUj;jpl;lk; 2016 
-2025 ,d; gpd;tUk; cg gpupTfisf; nfhz;L cUthf;fg;gl;ljhFk;. 

1. gFjp 1 – Neha;j;jLg;G toq;fy; Nritfs; 

2. gFjp 2 – Neha;jPHFk; kUe;J nra;fpd;w Nritfs; 

3. gFjp 3 – Gzu;tho;T toq;Ffpd;w Nritfs; 

4. gFjp 4 – kUj;Jt epUthfk; kw;Wk; Rfhjhu kdpjts Nritfs; 
 

gpd;tUk; ,izg;gpid fpspf; nra;tjd; %yk; Rfhjhu mikr;rpd; ,iza tiyj;jsj;jpy; 
,J njhlHghd Mtzq;fis ghHf;f KbAk;. 

http://www.health.gov.lk → Publication → Policies, Strategies and plans 

cq;fsJ mKyhf;fy;> tYthf;fy; jpl;lq;fisAk; kw;Wk; milahsk; fhzg;gl;l 
,ilntspfisAk; 2022k; Mz;L Nk khjk; 15Me; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;dH 

policyunitmoh@gmail.com  vd;w kpd;dQry; Clhf my;yJ gzpg;ghsH> nfhs;if 

tFj;jy; kw;Wk; Kfhikj;Jt jpl;lkply; gpupT> Rfhjhu mikr;R> “Rtrpupgha” ,y. 385> 

kjp. gj;Njfk  tpkytd;r NjuH khtj;ij> nfhOg;G – 10 vd;w Kftupf;F mDg;gp itf;fTk;  

 

 

 

itj;jpaH. mNry FztHj;jd> 
Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH ehafk;> 
Rfhjhu mikr;R> 

“Rtrpupgha”   
,y. 385> kjp. gj;Njfk tpkytd;r NjuH khtj;ij>  

nfhOk;G – 10 

http://www.health.gov.lk/
mailto:policyunitmoh@gmail.com


 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Asela Gunawardena  
Director General of Health Services, 
Ministry of Health, 385,  
Rev. Baddegama Wimalawansa Thero Mawatha,  
Colombo 10. 
 

Public Opinion for the  
Review of the National Health Policy 2016-2025 

Extended Dates for Submission 
 

 
Ministry of Health has decided to conduct a review of the National Health 
Policy 2016-2025. 
 
General public, communities and organizations are invited to submit 
opinions regarding the National Health policy 2016-2025" with focus on 
its implementation strengths and gaps in order to strengthen the existing 
National Health Policy 2016. This would also be useful to make 
recommendations for the next National Health Policy starting from 2026. 
 
The National Health Policy 2016- 2025 is developed with sub sectoral 
profiles in the National Health Strategic Master Plan 2016 - 2025 under 
following areas:  

1. Vol. I -Preventive Services 
2. Vol. II -Curative Services 
3. Vol. III -Rehabilitative Services 
4. Vol. IV -Health Administration & HRH 

 
(You can access these documents from the Ministry of Health Web site 
from the following link: http://www. health. gov.lk → Publications → 
Policies, Strategies and Plans 
 
You are requested to send the implementation strengths and gaps on or 
before 15th May 2022 via the email  policyunitmoh@gmail.com or to 
Director, Policy Analysis and Development, Management Development & 
Planning Unit, Ministry of Health, "SUWASIRIPAYA," No 385, Rev. 
Baddegama Wimalawansa Thero Mawatha Colombo 10. 
 


