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පටුන 

 

 පූර්විකාෛ  

 දැක්ම 1 

 මමමෙවර 1 

 මමමෙයුම් මූලධර්මයන් 1 

 අරමුණු 2 

 ක්රමමෝපායන් 3 

 ඇමුණුම් 8 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

පූර්විකාෛ 

මානසික ම ෞඛ්යය යනු හුමදක් මානසික මරෝගාබාධ වලින් ම ාරවිම පමණක්ම 

මනාමේ. සලෝක ස ෞඛ්ය  ාංිධානසේ (2014) අර්වථ ද්ැක්වීමට අනුව, “මානසික 

ම ෞඛ්යය යනු පුද්ගලමයකුට  මාමේ ෙැකියාවන් පිළිබඳ අවමබෝධ කර ගැනීම, 

එදිමනදා ජීවි මේ ඇතිමවන  ාමානය ආ තිවලට  ාර්ථකව මුහුණ දීමට ෙැකිවීම, 

ඵලදායි මල  වැඩ කිරීමට ෙැකිවීම මමන්ම, ප්රජාවට දායකත්වයක් ලබා දිය ෙැකි 

යෙපැවැත්මම්  ත්ත්වයකි”. 

 

ම ෞඛ්යයට  ැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරමින් මලාව පුරා මානසික මරෝගාබාධ 

වර්ධනය මේ. මමය විශාල  මාජයීය  ෙ ආර්ික ප්රතිවිපාකයන්ට මේතුවී ඇ  

(මලෝක ම ෞඛ්ය  ංවිධානය, 2015). 

මලාව පුරා සියළුම රටවල  ෑම ප්රජාවකම,  ෑම වයස් කාණ්ඩයකම මානසික, 

ස්නායුග ,   ෙ මත්රවය භාවි ය නි ා ඇතිවන මරෝගාබාධ  බහුලව දක්නට ලැමේ. 

මලෝකමේ මිනිසුන් පීඩා විඳින මරෝගවලින් 14% ක් ඉෙ  මරෝගාබාධ ගණයට වැමේ.  

 

ශ්රී ලංකාමවහි, අවුරුදු 15ට වැඩි පුද්ගලයන්මගන් 6.6% විශාදමයන් මපමේ (Ball et al, 

2010). අවුරුදු 65ට වැඩි පුද්ගලයන්මගන් 4% කට පමණ ඩිමමන්ියාව වැළඳී ඇ  (de 

Silva et al, 2003).  ශ්රී ලංකාමවහි මානසික මරෝගාබාධ නි ා ඇතිවන බලපෑමට අනුව 

මානසික ම ෞඛ්ය මස්වා  ැපයීම  ෙ ප්රජාමවහි මානසික ම ෞඛ්ය අවශය ා අ ර 

විශාල පර රයක් දක්නට ලැමේ.  වද, සියදිවි ොනි කර ගැනීමම් ඉෙළ අනුපා , 

මදය ාර  ෙ අමනකුත් මත්රවය භාවි ය  ෙ දශක ගණනාවක් රමටහි පැවති 

ගැටුම්  ෙ යුද්ධය, ෙදිසි අවස්ථා  ෙ ස්වාභාවික ආපදා නි ා ඇතිවූ 

මමනෝ මාජයීය ප්රතිවිපාක රමටහි ම ෞඛ්ය මස්වාවට ප්රබල අභිමයෝග වී ඇ . 

 



 

 

මපර පැවති ශ්රී ලංකා ජාතික මානසික ම ෞඛ්ය ප්රතිපත්තිය මීට ව ර දෙයකට 

ඉෙ   කස් කරන ලද්දකි. එවක් පටන් මස්වාවන් වයාප්  කිරීමම්  ෙ වැඩිදියුණු 

කිරීමම් අවශය ාවය වැඩි වී තිමේ. මමම ප්රතිපත්තිය මඟින් ප්රතිකාර කිරීම, 

පුනරුත්ථාපනය, මානසික මරෝගාබාධ  නිවාරණය  ෙ මානසික ම ෞඛ්ය 

ප්රවර්ධනය  ඳො මානසික ම ෞඛ්ය මස්වා වැඩිදියුණු කිරීම නිර්මද්ශ මකමර්. 

මානසික ම ෞඛ්ය මස්වාමවහි  ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම   ෙ 

පවත්වාමගන යාම ද ඉ ා වැදගත්මේ. මමම ප්රතිපත්තිය මඟින් සියළු මේටම් වල 

මානසික ම ෞඛ්ය මස්වා  ැපයීමම් ෙැකියාව ඉෙළ නැංවීම  ෙ ප්රතිවයූෙග  කිරීම 

තුළින් ඉෙ  අවශය ා  පුරා ගැනීම  ඳො උපායමාර්ික රාමුවක්  ෙ ක්රියාකාරී 

 ැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරනු ලැමේ.  

පුද්ගලයන්මේ මානසික ම ෞඛ්ය නඟා සිටුවීම ම ෞඛ්ය අංශයට  නිව කළ මනාෙැකි 

කාර්යයක් බව පැෙැදිළිය. ඒ  ඳො අධයාපන,  මාජ මස්වා, මයෞවන කටයුතු, ළමා 

 ෙ කාන් ා කටයුතු, අධිකරණ  ෙ මවනත් රාජය ො රාජය මනාවන  ංවිධාන ආදී 

අමනකුත් මබාමෙෝ අංශ වලට ද  ැළකිය යුතු  කාර්යභාරයක් පැවරී ඇ . මමම 

ප්රතිපත්තිය මඟින් බහුආංික මැදිෙත්වීම්  ෙ  ෙමයෝි ාවමේ වැදගත්කම 

අවධාරණය මකමර්.   

 

මමම මානසික ම ෞඛ්ය ප්රතිපත්තිය  ප්රධාන වයූෙයකින්  ෙ විස් ර අඩංගු ඇමුණුම් 

8 කින්  මන්වි ය.



 

1 
 

ද්ැක්වම 

ප්රශස්  මානසික ම ෞඛ්යයකින් යුතු ශ්රී ලාංකික ජන ාවක් 

 

සමසහෛර 

මානසික ම ෞඛ්ය ප්රවර්ධනය, මරෝග වැළැක්වීම, ප්රතිකාර කිරීම, පුනරුත්ථාපනය, 

මමනෝ මාජයීය රැකවරණය, මානව හිමිකම් සුරැකීම  ෙ ප්රවර්ධනය තුළින්  ැම 

මේ  මානසික ම ෞඛ්යය  ෙ යෙපැවැත්ම වැඩි දියුණු කිරීමට ඉඩ  ල න 

වටපිටාවක් ඇති කිරීම 

 

සමසහයුම් මූලධර්වමයන් 

මමම ප්රතිපත්තිය පෙ   ඳෙන් මමමෙයුම් මූලධර්මයන් ම  පදනම් වී ඇ : 

1. මානසික මරෝගාබාධ  හි  පුද්ගලයන්මේ, ඔවුන්ව රැකබලාගන්නන්මේ  ෙ 

සියළුම ශ්රී ලාංකිකයන්මේ මානසික යෙපැවැත්ම  ප්රවර්ධනය කිරීම  ෙ 

මානව හිමිකම් සුරැකීම 

 

2. පුද්ගල මක්න්රග , ඵලදායී,   ාධාරණ වූ, කාර්යක්ෂම, සුරක්ි ,  ැමට දැරිය 

ෙැකි මිලකට, ලබා ග  ෙැකි, ගුණාත්මක මස්වාවක්  ැපයීම  ඳො:  

 

 මානසික මරෝගාබාධ  හි  පුද්ගලයන්  ඳො විශ්වවීය ම ෞඛ්ය ආවරණය 

 ෙතික කිරීම  

 

 ප්රශස්  මානසික ම ෞඛ්යයක්  ෙතික කිරීමට පුළුල්, පරිපූර්ණ ජීවි මේ  ෑම 

අවධියකටම අනුරූප, මද්ශීයත්වයට ගැළමපන  ාක්ි ම  පදනම්වූ ප්රතිපත්ති 

 ෙ ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීම 

 

  ෑම මේටමකදීම බහුවිධ නිපුණ ා  ෙ බහු ආංික  ෙමයෝගීත්වය 

වර්ධනය කිරීම 
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3. මානසික ම ෞඛ්ය ප්රවර්ධනය, මරෝග නිවාරණය, ප්රතිකාර කිරීම, 

පුනරුත්ථාපනය  ෙ මමනෝ මාජයීය රැකවරණය  ඳො මද්ශීයත්වයට 

ගැළමපන,  ංස්කෘතික  ෙ  මාජ  ංමේදී ප්රමේශ මගාඩනැංවීම මින් 

මානසික මරෝගාබාධ  හි   ෙ මමනෝ මාජයීය ආබාධ  හි  පුද්ගලයන් 

මමන්ම ඔවුන්ව රැකබලාගන්නන් ඇතුළුව ප්රජාව බලගැන්වීම  ෙ ඔවුන්මේ 

පූර්ණ  ෙභාගීත්වය  ෙතික කිරීම 

 

4. ජාතික ම ෞඛ්ය ප්රතිපත්තිය  ෙ දැනට පවතින මවනත් අදාළ රාජය 

ප්රතිපත්ති  ෙ ක්රියාමාර්ගයන්  මඟ ගැළපීම  ෙතික කිරීම 

අරමුණු 

 

1. මානසික ම ෞඛ්ය මස්වා  ඳො නායකත්වය, භාරකාරත්වය, නීති 

 ම්පාදනය, පර්මේෂණ,  ෙ කළමනාකරණය යන කාර්යයන්  ශක්තිමත් 

කිරීම 

 

2. මානසික ම ෞඛ්ය ප්රවර්ධනය කිරීම  ෙ මානසික මරෝගාබාධ වල බලපෑම අඩු  

කිරීම  ඳො පුළුල් මානසික ම ෞඛ්ය මස්වා ො  ෙය  ැපයීම බලගැන්වීම 

 

3. මානසික ම ෞඛ්ය මස්වා  ඳො අවශය මානව  ම්පත්, යටි ල පෙසුකම්,  ෙ 

මූලය ප්රතිපාදන  ැපයීම ශක්තිමත් කිරිම 

 

4. මානසික මරෝගාබාධ ො බැඳුණු අපවාද,  ෙ මවනස්මකාට  ැළකීම අවම 

කිරීම  ෙ මානසික යෙපැවැත්ම ප්රවර්ධනය කිරීම  ඳො ප්රජාව බලගැන්වීම 

 

 

ක්රසමෝපායන් 

එක් එක් අරමුණු  ාක්ෂාත් කර ගැනීම  ඳො පෙ   ඳෙන් ක්රමමෝපායන් 

ෙඳුනාමගන ඇ . 
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අරමුණ 1. මානසික ම ෞඛ්ය මස්වා  ඳො නායකත්වය, භාරකාරත්වය, නීති 

 ම්පාදනය,  

     පර්මේෂණ,  ෙ කළමනාකරණ කාර්යයන්  ශක්තිමත් කිරිම 

 

මානසික ම ෞඛ්ය ප්රවර්ධනය  ෙ මානසික ම ෞඛ්ය මස්වා  ැපයීම උපරිම 

කාර්යක්ෂම ාවයකින්, ගුණාත්මකභාවයකින්  ෙ   ාධාරණ මල  සිදුකළ යුතුය. 

එමස්ම, විනිවිදභාවයකින් යුතු  ෙ ප්රජාවට වගකිවයුතු අ ර  ෙ මස්වාලාභින්මේ 

 ෙ මස්වාදායකයන්මේ අවශය ාවන්ට ප්රතිචාර දැක්විය යුතුය.  ම ෞඛ්ය 

අමා යංශය මඟින් මානසික ම ෞඛ්ය ප්රවර්ධනය, මරෝග නිවාරණය, ප්රතිකාර කිරීම 

 ෙ පුනරුත්ථාපනය පිළිබඳ පුළුල් වැඩ ටෙනක් නිවැරදි නායකත්වයක්, 

පාලනයක්,  ෙ බහු ආංික ප්රමේශයක්  මඟ දියත් කළ යුතුය. 

ජාතික මේටමම්දී, ම ෞඛ්ය මල්කම්මේ  භාපතිත්වමයන් යුතු ජාතික මානසික 

ම ෞඛ්ය උපමද්ශක  භාව, ප්රධාන උපමද්ශක මණ්ඩලය වන අ ර ප්රතිපත්ති 

මමමෙයවීම ඉන් සිදු කරනු ඇ . ම ෞඛ්ය මස්වා අධයක්ෂ ජනරාල්මේ 

 භාපතිත්වමයන් යුතු මානසික ම ෞඛ්යය  ඳො වන ජාතික කමිටුව මඟින් ජාතික 

මානසික ම ෞඛ්ය ප්රතිපත්තිමයහි ක්රමමෝපායන් ක්රියාවට නැංවීමට අවශය පරිපාලන 

 ෙ  ාක්ෂණික මගමපන්වීම සිදු කරනු ඇ . පළාත් මේටමම්දී, පළාත්  ම ෞඛ්ය 

මස්වා අධයක්ෂ මේ  භාපතිත්වමයන් යුතුව පළාත් මානසික ම ෞඛ්ය කමිටු 

පිහිටුවනු ලබන අ ර, එහි  ාක්ෂණික මගමපන්වීම පළාත් මමනෝ වවදය විමශ්වෂඥ 

විසින්  පයනු ඇ . දිස්ික් මේටමම්දී, ප්රාමද්ශීය ම ෞඛ්ය මස්වා අධයක්ෂ මේ 

 භාපතිත්වමයන්  ෙ දිස්ික් මමනෝ වවදය විමශ්වෂඥ මේ  ම භාපතිත්වමයන් 

 ෙ   ාක්ෂණික මගමපන්වීමමන් යුතුව දිස්ික් මානසික ම ෞඛ්ය කමිටුව 

පිහිටුවනු ලැමේ. 

(ජාතික  ෙ අමනකුත් මේටම්වල උපමද්ශක  ෙ  ම්බන්ීකරණ මණ්ඩල පිහිටුවීම 

 ෙ ඒවාමේ  ංයුතිය  ඳො 1සිට 4 දක්වා ඇති ඇමුණුම් මව  මයාමුවන්න) 

1.1 ජාතික  ෙ අමනකුත් මේටම්වල මානසික ම ෞඛ්ය මස්වා  ඳො නායකත්වය,  

භාරකාරත්වය  ෙ අන් ර්ආංික  ෙමයෝගීත්වය ශක්තිමත් කිරීම 

 

1.2 බුද්ධිමය/ ංජානන ආබාධි භාවමයන් මපමළන  ෙ අත්අඩංගුමේ සිටින 

පුද්ගලයන් ද ඇතුළුව මානසික මරෝගාබාධ  හි , මමනෝ  මාජයීය ආබාධයන් 

 හි  පුද්ගලයන්  ෙ අවදානමට ලක්විය ෙැකි කණ්ඩායම් වල මානව හිමිකම් 

සුරැකීම  ෙ ප්රවර්ධනය කිරීම 
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1.3 මානසික ම ෞඛ්ය කළමනාකරණ ම ාරතුරු පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීම 

 

1.4 සියළුම මේටම්වල දී මානසික ම ෞඛ්ය මස්වා  ැපයීමම්  ත්ත්වය  නියාමනය 

කිරීම  ෙ ඇගයීම 

 

1.5 උපමද්ශනයන්ට  ෙ යෙපත් භාවි යන්ට පෙසුකම්  ැලසීමට අවශය  ාක්ි 

උපදවාගැනීම  ඳො මානසික ම ෞඛ්ය ක්මේත්රමයහි පර්මේෂණ කිරීමට 

මපළඹවීම 

 

අරමුණ 2. මානසික ම ෞඛ්ය ප්රවර්ධනය කිරීම  ෙ මානසික මරෝගාබාධ වල 

බලපෑම අඩුකිරීම  ඳො 

    පුළුල් මානසික ම ෞඛ්ය මස්වාවක්  ැපයීම  ෙතික කිරීම  

 

මානසික ම ෞඛ්ය මස්වාවන් ප්රාථමික ම ෞඛ්ය මස්වා මේටමට අන් ර්රෙණය 

කිරීමමන් අරඹා සියළුම මේටම්වල දී මානසික ම ෞඛ්ය මස්වාවන් කරා ළඟාවීමම් 

ෙැකියාව පුළුල් කිරීම මමම ප්රතිපත්තිය මඟින්  ෙවුරු මකමර්.  

ප්රාථමික වවදය  ත්කාර ආය නවල (ප්රාමද්ශීය මරෝෙල්  ෙ ඉන් පෙළ) මස්වය 

කරන වවදයවරුන් මානසික ම ෞඛ්ය ගැටළු  මඟ පළමු ම ෞඛ්ය මස්වා  ැපයීම් 

මේටමට පැමිමණන පුද්ගලයන්ට ප්රතිකාර කිරීමට ෙැකි වන මල   ම්ම  මානසික 

ම ෞඛ්ය මස්වා කේටලය අනුව පුහුණු මකමරනු ඇ .  

ප්රාමද්ශීය මේටමම්දී, මානසික ම ෞඛ්ය මස්වා  ැපයීම මමනෝ වවදය 

විමශ්වෂඥවරමයකුමේ  ායනික අීක්ෂණය යටමත් මානසික ම ෞඛ්ය වවදය 

නිලධාරී  මෙෝ මමනෝ වවදය විදයාව පිළිබඳ වවදය නිලධාරී විසින් සිදු මකමරන 

අ ර, ඔවුන් විමශ්වි  මානසික ම ෞඛ්ය මස්වාවන්හි පළමු  ම්බන්ධ ාවය වනු 

ඇ .  ෑම ම ෞඛ්ය වවදය නිලධාරී  මකාේඨාශයකම ඇති ප්රාමද්ශීය මරෝෙලක 

ප්රාථමික මානසික ම ෞඛ්ය මස්වා මධයස්ථානයක් බැින් ස්ථාපි  කරනු ලබන 

අ ර, මානසික ම ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිමයකු මෙෝ මමනෝ වවදය විදයාව පිළිබඳ 

වවදය නිලධාරිමයකු එහි මස්වය කරනු ඇ . ඔවුන් ම ෞඛ්ය වවදය නිලධාරී  ෙ 

මෙජන ම ෞඛ්ය කණ්ඩායම, ප්රාථමික වවදය මස්වා කණ්ඩායම  ෙ අදාළ 

අමනකුත් නිලධාරීන්  මඟ  මීප  ෙමයෝගීත්වමයන් කටයුතු කරනු ඇ .   
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ම ෞඛ්ය වවදය නිලධාරී  මකාේඨාශ මේටමමන් ප්රජා  ෙමයෝි ා මධයස්ථාන 

පිහිටුවනු ඇ  (ඇමුණුම 5). 

මමනෝ වවදය විමශ්වෂඥවරමයකු  ෙ මානසික ම ෞඛ්ය කණ්ඩායමක්  හි  මූලික 

මරෝෙල් ද්විතීක මේටම මල  ක්රියාකරනු ලැමේ. ‘ඒ’ වර්ගමේ මූලික මරෝෙල්  ෙ ඉන් 

ඉෙළ  ෑම මරෝෙලකම මමනෝ වවදය විමශ්වෂඥවරමයකු විසින් අීක්ෂණය කරනු 

ලබන මන්වාසික මානසික මරෝගී  ත්කාර ඒකක  ෙ බාහිර මරෝගී පෙසුකම් 

ස්ථාපනය කරනු ලැමේ. ‘බී’ වර්ගමේ මූලික මරෝෙල් වල මානසික ම ෞඛ්ය ඒකක  ෙ 

බාහිර මරෝගී පෙසුකම් ස්ථාපනය මකමරනු ඇ . ‘බී’ වර්ගමේ මූලික මරෝෙල්  ෙ 

ඉන් ඉෙළ  ෑම මරෝෙලක් අනුබද්ධි ව දිවා මධයස්ථාන පිහිටුවනු ලැමේ.  

මපාදු  ෙ විමශ්වි  මානසික ම ෞඛ්ය මස්වා  පයන ික්ෂණ මරෝෙල්, පළාත් මො 

මරෝෙල්, දිස්ික් මො මරෝෙල්, විශ්වව විදයාල  ෙ විමශ්වි  මරෝෙල්  ෘතීක මේටමට 

අයත් වන අ ර, විමශ්වෂඥ මයාමු කිරීමම් මධයස්ථාන මල  කටයුතු කරනු ඇ . 

අධිකරණ මමනෝ වවදය මස්වා  ඳො ජාතික මානසික ම ෞඛ්ය විදයා නමයහි 

මක්න්ීය අධි ආරක්ෂි  ඒකකයක්ද, සුළු වැරදිකරුවන්  ඳො රටම ආවරණය වන 

පරිදි මධය ප්රමාණ ආරක්ෂි  ඒකක පෙක්ද  ස්ථාපනය මකමර්. 

මධයකාලීන මානසික ම ෞඛ්ය පුනරුත්ථාපන ඒකක  ෑම දිස්ික්කයකම ද, 

දිගුකාලීන මන්වාසික පෙසුකම්  ෑම පළා කම ඇති කරනු ලැමේ (ඇමුණුම 6).  ෑම 

දිස්ික්කයකම මදය ාර  ෙ මත්රවය පුනරුත්ථාපන මධයස්ථාන ස්ථාපි  කරනු 

ලැමේ. 

 

ජාතික මානසික ම ෞඛ්ය උපමද්ශක  භාව යටමත් පෙ   ඳෙන් ප්රමුඛ් නිවාරණ 

අංශ  ඳො විමශ්වෂඥ කමිටු  පිහිටුවනු ලැමේ: 

 මදය ාර  ෙ අමනකුත් මත්රවය භාවි ය (මදය ාර පාලනය  ඳො වන 

ජාතික ප්රතිපත්තියට අනුකූලව)  

 ළමා  ෙ නවමයාවුන් මානසික ම ෞඛ්යය  

 සියදිවි ොනිකර ගැනීම වැළැක්වීම  

 ප්රචණ්ඩත්වය වැළැක්වීම 

 විමශෝධන මානසික ම ෞඛ්යය 

 වයස්ග වූවන් මේ මානසික ම ෞඛ්යය 

 වෘත්තීය මානසික ම ෞඛ්යය 
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 ආපදා  ෙ ෙදිසි අවස්ථා වලදී මානසික ම ෞඛ්ය  ෙ මමනෝ මාජජීය 

 ොය 

අනාග  මානසික ම ෞඛ්ය අවශය ා අනුව අදාළ විමශ්වෂඥ කමිටු පිහිටුවනු ලැමේ. 

 

2.1.මානසික යෙපැවැත්ම ප්රවර්ධනය කිරීම  ෙ නිවාරණ ක්රමමෝපායයන් ශක්තිමත් 

කිරීම 

2.2. මානසික මරෝගාබාධ  හි  සියළුම පුද්ගලයින්ට දැනට පවතින මොඳම  ෙ 

මද්ශීයව අනුවර් නය කළ ෙැකි ප්රතිකාරාත්මක  ෙ පුනරුත්ථාපන මස්වා ෙැකි 

ඉක්මනින් ලබාදීම 

2.3. සියදිවි ොනිකරගැනීමම්  ෙ හි ාම ා  මන්ටම ොනිකර ගැනීමම් 

අනුපා යන් අඩුකර ගැනීම 

2.4. මදය ාර  ෙ අමනකුත් මත්රවය භාවි ය ො බැඳුණු මානසික මරෝගාබාධ 

 හි  පුද්ගලයන්  ඳො    වන නිවාරණ, ප්රතිකාරාත්මක,  ෙ පුනරුත්ථාපන 

මස්වා ශක්තිමත් කිරීම 

2.5. බුද්ධිමය ආබධි  ාවයන්  හි  පුද්ගලයන් ආදී අවදානමට ලක්විය ෙැකි 

කණ්ඩායම්   ෙ 

       අත්අඩංගුමේ සිටින පුද්ගලයන්  ඳො ප්රශස්  මානසික ම ෞඛ්ය මස්වාවක් 

 ැපයීම  ෙතික කිරීම 

 

2.6. වය නයන්හිදී  ෙ ෙදිසි අවස්ථාවන්හිදී මානසික ම ෞඛ්ය  ෙ මමනෝ මාජයීය  

උපකාර  ැපයීමට 

       අවශය යාන්ත්රණ වැඩිදියුණු කිරීම 

 

අරමුණ  3. මානසික ම ෞඛ්ය මස්වා  ඳො අවශය මානව  ම්පත්, යටි ල 

පෙසුකම්,  ෙ මූලය ප්රතිපාදන 

     ශක්තිමත් කිරිම 
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මානසික ම ෞඛ්ය ප්රතිපත්තිය ය ාර්ථයක් බවට පත්වීමට නම් ප්රමාණවත්  ම්පත් 

සුරක්ි  කිරීම  ෙ පවත්වාගැනීම තීරණාත්මක මේ. ප්රමාණවත් මුදල් මවන්කිරීම, 

යටි ළ පෙසුකම්  ැපයීම, වවදය  ැපයුම්, මානව  ම්පත්, ඉගැන්වීම්  ෙ 

පුහුණුවීම් ආදියට අම රව  මවනත් අවශය ා ද මමයට ඇතුළත් මේ.  

 

3.1 මස්වා  පයන සියළුම මේටම් වලදී ගුණාත්මක මානසික ම ෞඛ්ය මස්වාවන් 

ලබාදීම  ඳො  ඳො වන බහුවිධ නිපුණ ා  ත්කාරයන්ට අවශය මානව 

 ම්පත්, වවදය  ැපයුම්  ෙ යටි ල පෙසුකම්  ැපයීම 

 

3.2 ජාතික, පළාත්  ෙ දිස්ික් මේටම්වලින් මානසික ම ෞඛ්ය මස්වා  ඳො මුදල් 

මවන්කිරීම පාලනය 

       ෙ පුළුල් කිරීම 

 

 

අරමුණ 4. මානසික මරෝගාබාධ ො බැඳුණු අපවාද  ෙ මවනස්මකාට  ැළකීම අඩු 

කිරීම  ෙ මානසික 

    යෙපැවැත්ම ප්රවර්ධනය කිරීම  ඳො ප්රජාව  ෙ පරිශ්ර බලගැන්වීම 

 

ශ්රී ලංකාමවහි මානසික මරෝගාබාධ  හි  පුද්ගලයන් බහු රයකට ඔවුන්මේ 

පවුල්වල  ාමාජිකයන් මගන් රැකවරණය  ෙ  ෙමයෝගය  ැලමස්. එවන් පවුල් 

ෙඳුනා ගැනීම අවශය වන අ ර, දැනුම, කු ල ා,  ාවකාලික රැකවරණ මස්වා, 

නිවා   ෙ මූලයමය ආධාර වැනි උපකාර ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට උදවු කළ යුතුය. 

මානසික ම ෞඛ්ය ප්රවර්ධනය  ඳො මානසික ම ෞඛ්යයට  ෘජු මෙෝ වක්ර මල  

බලපෑමක් ඇති සියළුම  ංවිධාන,  ෙ අංශයන්මේ  ාමූහික ප්රයත්නයන් අවශය මේ.  

4.1.  ම මානසික යෙපැවැත්ම ප්රශස්  මේටමට මගන ඒම  ඳො විමශ්වෂමයන් ම 

වාණිජ නිර්ණායක  ඇමතීමට ප්රජාව බලගැන්වීම 

4.2. ප්රතිපත්ති  කස් කිරීමම්දී, ක්රියාවට නැංවීමම්දී, මස්වා වැඩිදියුණු කිරීමම්දී, මස්වා 

 ැපයීමම්දී  ෙ  ත්කාර කිරීමම්දී මස්වාදායකයන්මේ, ඔවුන්මේ පවුල්වල  ෙ 

රැකවරණ  පයන්නන්මේ පූර්ණ දායකත්වය  ෙවුරු කිරීම උමද ා ඔවුන් 

බලගැන්වීම 
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4.3.මානසික මරෝගාබාධ  හි  පුද්ගලයන් ො බැඳුණු අපවාද  ෙ මවනස්මකාට 

 ැළකීම අඩු කිරීමට  ෙ ඔවුන්මේ අභිමානය වර්ධනය කිරීමට විවිධ අංශයන් 

ඒකරාශී කර ගැනීම 

4.4. මූලයමය ස්ථාවරත්වයක් ලබා ගැනීමට මානසික මරෝගාබාධ  හි  

පුද්ගලයන්මේ ෙැකියාව   වැඩිදියුණු කිරීම 

 

ප්රතිපත්තතිය ක්රියාත්තමක කිරීම  

ජාතික මානසික ම ෞඛ්ය ප්රතිපත්තිය පූර්ණ මල   ෙ නියමි  කලට ක්රියාවට 

නැංවීම  ෙතික කිරීමමහි මූලික වගකීම ම ෞඛ්ය අමා යාංශය  ෙ එයට අයත් 

මානසික ම ෞඛ්ය අධයක්ෂ කාර්යාලය විසින් දරනු ලබයි.  

පළාත්  ෙ දිස්ික් මේටමින් ජාතික මානසික ම ෞඛ්ය ප්රතිපත්තිය පූර්ණ මල   ෙ 

නියමි  කලට ක්රියාවට නැංවීම  ෙතික කිරීම  ඳො පළාත්  ම ෞඛ්ය මස්වා 

අධයක්ෂ මේ  ෙ දිස්ික් ම ෞඛ්ය මස්වා අධයක්ෂ මේ  භාපතිත්වමයන් යුතු 

මානසික ම ෞඛ්ය කමිටු වගකියනු ඇ . 

පළාත්, දිස්ික්  ෙ ප්රාමද්ශීය මේටමින් නිපුණ මානසික ම ෞඛ්ය මස්වා බලකායක් 

තිබීම ජාතික මානසික ම ෞඛ්ය ප්රතිපත්තිය පූර්ණ මල   ෙ නියමි  කලට ක්රියාවට 

නැංවීම  ෙතික කිරීමට තීරණාත්මක  ාධකයක් මේ. 
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උපසේශක  හ  ම්බන්ීකරණ මණ්ඩල 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නියාමනය  හ ඇගයීම 

මමම ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම  ඳො නියාමන දර්ශක  හි  ජාතික 

ක්රමමෝපායික  ෙ ක්රියාකාරී  ැලැස්මක් පිළිමයළ කරනු ලැමේ. 

 

ජාතික මානසික ම ෞඛ්ය උපමද්ශක 

 භාව 

මානසික ම ෞඛ්යය  ඳො වන ජාතික 

කමිටුව 

දිස්ික් මානසික ම ෞඛ්ය කමිටුව 

පළාත් මානසික ම ෞඛ්ය කමිටුව 

 

 

 

ජාතික 

මට්ටම 

 

 

පළාත්ත 

හ 

දිස්ත්රික්ව 

මට්ටම 

 

මානසික 

ම ෞඛ්ය 

අධයක්ෂ 

කාර්යාලය 

නිවාරණ, 

ප්රතිකාරා

ත්මක  ෙ 

පුනරුත්ථා

පන 

ආය න 

 

ම ෞඛ්ය 

මනාවන 

රාජය 

ආය න 

 

 

රාජය 

මනාවන 

 ංවිධාන 

 

ජාතික 

මානසික 

ම ෞඛ්ය 

විදයාය න

ය 



 

ඇමුණුම් 

ඇමුණුම 1:ජාතික මානසික ස ෞඛ්ය උපසේශක  භාව 

ජාතික මට්ටමින් ස ෞඛ්ය සේකම්සේ  භාපතිත්වසෙන් යුතු ජාතික මානසික 

ස ෞඛ්ය උපසේශක  භාව, ප්රධාන උපසේශක මණ්ඩලෙ වන අතර ප්රතිපත්ති 

සමසෙෙවීම ඉන් සිදු කරනු ඇත. කමිටුසේ සේකම් සල  මානසික ස ෞඛ්ය අධයක්ෂ 

කටයුතු කරනු ඇත. 

ජාතික මානසික ස ෞඛ්ය උපසේශක  භාව, පෙත  ඳෙන්  ාමාජිකෙන්සෙන් 

 මන්ිතවනු ඇත: 

 ස ෞඛ්ය සේකම් ( භාපති) 

 අධිකරණ සේවා සේකම් 

 සේකම්,  මාජ සේවා අමාතයාාංශෙ 

 සේකම්, අධයාපන අමාතයාාංශෙ 

 සේකම්, රාජය පරිපාලන අමාතයාාංශෙ 

 අතිසේක සේකම්/ වවද්ය සේවා 

 අතිසේක සේකම්/මෙජන ස ෞඛ්ය සේවා 

 ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂ ජනරාේ 

 අධයක්ෂ ජනරාේ/ මුද්ේ, ස ෞඛ්ය අමාතයාාංශෙ 

 නිසෙෝජය අධයක්ෂ ජනරාේ/ස ෝ සනාවන සරෝෙ 

 නිසෙෝජය අධයක්ෂ ජනරාේ/ වවද්ය සේවා I 

 නිසෙෝජය අධයක්ෂ ජනරාේ/ වවද්ය සේවා II 

 නිසෙෝජය අධයක්ෂ ජනරාේ/  මෙජන ස ෞඛ්ය සේවා I 

 නිසෙෝජය අධයක්ෂ ජනරාේ/  මෙජන ස ෞඛ්ය සේවා II 

 නිසෙෝජය අධයක්ෂ ජනරාේ/  අධයාපන, පුහුණු,  ෙ පේසේෂණ 

 අධයක්ෂ/ මානසික ස ෞඛ්ය (සේකම්) 

 ප්රධාන නීති නිලධාරී, ස ෞඛ්ය අමාතයාාංශෙ 

 ප්රධාන අධිකරණ වවද්ය නිලධාරී, අධිකරණ වවද්ය නිලධාරීකාේොලෙ, 

සකාළඹ  

 පළාත් ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂවරුන් 

 පළාත් මානසික ස ෞඛ්ය කමිටු නිසෙෝජනෙ කරමින් පළාත් මසනෝ වවද්ය 

ිසේෂඥවරුන් 

 ශ්රී ලාංකා මසනෝවවද්ය ිසේෂඥ  ාංෙමසෙහි  භාපති  ෙ සේකම් 

 ශ්රී ලාංකා ළමා  ෙ නවසොවුන් මසනෝවවද්ය ිසේෂඥ  ාංෙමසෙහි  භාපති 



 

 අධිකරණ මසනෝවවද්ය, වෘේධ මසනෝවවද්ය, මත්රවය වලට ඇබ් ැහිවීම් 

පිළි ඳ මසනෝවවද්ය ආදී උප ිසේෂිතෙන්  නිසෙෝජනෙ කරමින් 

මසනෝවවද්ය ිසේෂඥසෙකු  ැගින් 

 ිේව ිද්යාල මසනෝවවද්ය ඒකකෙක නාමිකසෙකු  ැගින් 

 ශ්රී ලාංකා ප්රජා වවද්ය ිසේෂඥ  ාංෙමසෙහි  භාපති 

 අධයක්ෂ/ජාතික මානසික ස ෞඛ්ය ිද්යාෙතනෙ 

 අධයක්ෂ/සෙද් (වවද්ය සේවා) 

 අධයක්ෂ/සෙද්(මෙජන ස ෞඛ්ය සේවා) 

 ශ්රී ලාංකා මසනෝ ිද්යාඥ  ාංෙමසෙහි  භාපති  

 සේවාලාභීන්  ෙ රැකවරණ  පෙන්නන්සේ  ාංිධාන වල නිසෙෝජිතෙන් 

සද්සද්සනක් 

 සපෞේෙලිකවවද්ය සේවා නිසෙෝජිතෙන් සද්සද්සනක් 

 මානසික ස ෞඛ්ය සේවා  පෙන ලිොපදාංචි,රාජය සනාවන  ාංිධානවල 

නිසෙෝජිතෙන් සද්සද්සනක් 

 නිරීක්ෂකෙන්: සලෝක ස ෞඛ්ය  ාංිධානෙ, යුනිස ෆ්  ෙ සලෝක  ැාංකුව 

ජාතික මානසික ස ෞඛ්ය උපසේශක  භාව  ෑම මා  6කට වතාවක් රැේිෙ යුතුෙ. 

 

ඇමුණුම 2: මානසික ස ෞඛ්යය  ඳහා වන ජාතික කමිටුව 

ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂ ජනරාේසේ  භාපතිත්වසෙන් යුතු මානසික ස ෞඛ්යෙ 

 ඳො වන ජාතික කමිටුව මඟින් අද්ාළ නිසෙෝජය අධයක්ෂ ජනරාේවරුන්, මානසික 

ස ෞඛ්ය අධයක්ෂ කාේොලෙ, අද්ාළ වෘත්ීෙ  ාංෙම්  ෙ සිෙළුම පාේශවකරුවන් 

 මඟ එක්ව ජාතික මානසික ස ෞඛ්ය ප්රතිපත්තිසෙහි ක්රසමෝපාෙන් ක්රිොවට 

නැාංවීමට අවශය පරිපාලන  ෙ තාක්ෂණික මෙසපන්වීම සිදු කරනු ඇත. 

මානසික ස ෞඛ්යෙ  ඳො වන ජාතික කමිටුව පෙත  ඳෙන්  ාමාජිකෙන්සෙන් 

 මන්ිත වනු ඇත: 

 ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂ ජනරාේ( භාපති) 

 නිසෙෝජය අධයක්ෂ ජනරාේ/ස ෝ සනාවන සරෝෙ 

 නිසෙෝජය අධයක්ෂ ජනරාේ/ වවද්ය සේවා I 

 නිසෙෝජය අධයක්ෂ ජනරාේ/ වවද්ය සේවා II 

 නිසෙෝජය අධයක්ෂ ජනරාේ/  මෙජන ස ෞඛ්ය සේවා I 

 නිසෙෝජය අධයක්ෂ ජනරාේ/  මෙජන ස ෞඛ්ය සේවා II 

 නිසෙෝජය අධයක්ෂ ජනරාේ/  අධයාපන, පුහුණු,  ෙ පේසේෂණ 



 

 අධයක්ෂ/ මානසික ස ෞඛ්ය (සේකම්) 

 පළාත් මානසික ස ෞඛ්ය කමිටුවල නිසෙෝජිතසෙකු  ැගින් 

  ශ්රී ලාංකා මසනෝවවද්ය ිසේෂඥ  ාංෙමසෙහි  භාපති  ෙ සේකම් 

 ශ්රී ලාංකා ළමා  ෙ නවසොවුන් මසනෝවවද්ය ිසේෂඥ  ාංෙමසෙහි  භාපති 

 අධිකරණ මසනෝවවද්ය, වෘේධ මසනෝවවද්ය, මත්රවය වලට ඇබ් ැහිවීම් 

පිළි ඳ මසනෝවවද්ය ආදී උප   ිසේෂිත ක්සේත්ර  නිසෙෝජනෙ කරමින් 

මසනෝවවද්ය ිසේෂඥසෙකු  ැගින් 

 අධයක්ෂ/ජාතික මානසික ස ෞඛ්ය ිද්යාෙතනෙ 

 අධයක්ෂ/සෙද් (වවද්ය සේවා) 

 අධයක්ෂ/සෙද්(මෙජන ස ෞඛ්ය සේවා) 

 මානසික ස ෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරී (සක්න්රෙත), මානසික ස ෞඛ්ය වවද්ය 

නිලධාරී  සෙෝ මසනෝ වවද්ය ිද්යාව පිළි ඳ වවද්ය නිලධාරී, මසනෝ ිද්යාඥ, 

මසනෝ වවද්ය  මාජ සේවක, ප්රජා මසනෝ වවද්ය සෙද් නිලධාරී, වෘත්ීෙ 

චිකිත් ක ෙන කාණ්ඩ වල නිසෙෝජිතසෙකු  ැගින් 

 සේවාලාභීන්  ෙ රැකවරණ  පෙන්නන්සේ  ාංිධාන වල නිසෙෝජිතෙන් 

සද්සද්සනක් 

 මානසික ස ෞඛ්ය සේවා  පෙන ලිොපදාංචි,රාජය සනාවන  ාංිධානවල 

නිසෙෝජිතෙන් සද්සද්සනක් 

නිරීක්ෂකෙන්: සලෝක ස ෞඛ්ය  ාංිධානෙ 

*වැඩ ටෙන්වල අවශයතාව අනුව සවනත්  ාමාජිකෙන්සේ  ම  ෙභාගීත්වෙ  

ල ාෙත ෙැක. 

මානසික ස ෞඛ්යෙ  ඳො වන ජාතික කමිටුව  ෑම මා  3කට වතාවක් රැේිෙ 

යුතුෙ. 

 

ඇමුණුම 3: පළාත් මානසික ස ෞඛ්ය කමිටුව 

පළාත් මට්ටසම්දී, පළාත්  ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂ සේ  භාපතිත්වසෙන් යුතුව 

ප්රාසේශීෙ ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂවරුන්, ිේව ිද්යාල මසනෝවවද්ය ඒකක වල 

මසනෝ වවද්ය ිසේෂඥවරුන් ඇතුළු පළාත් මසනෝ වවද්ය ිසේෂඥවරුන් සේ 

 ෙභාගිත්වසෙන් පළාත් මානසික ස ෞඛ්ය කමිටුව පිහිටුවනු ලැසබ්. 

පරිපාලන රාජකාරී පළාත් ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂ ිසින් සමසෙෙවනු ල න අතර, 

 ාෙනික  ෙ  තාක්ෂණික මෙසපන්වීම පළාත් මසනෝ වවද්ය ිසේෂඥ ිසින් 



 

 පෙනු ඇත. පළාත් ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂ ිසින්,  මාරම්භක රැේවීසම්දී, පළාසත් 

මසනෝ වවද්ය ිසේෂඥවරුන්සේ එකඟතාවෙ මත පළාත් මසනෝ වවද්ය 

ිසේෂඥවරසෙකු  නම් කරනු ඇත. එසේම, පළාත් ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂ ිසින් 

මානසික ස ෞඛ්ය (සක්න්රෙත) වවද්ය නිලධාරීන් අතරින් සකසනකු සේකම් සල  

නම් කරනු ඇත. පළාත් මට්ටමින්, නිවාරණ, ප්රවේධන කටයුතු  ෙ අන්තේ ආාංශික 

 ෙසෙෝගීතාව  ම් න්ීකරණෙ කිරීසමන් ප්රජා වවද්ය ිසේෂඥ ිසින්  පළාත් 

ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂට  ෙසෙෝෙෙ ද්ක්වනු ඇත.  

ජාතික මානසික ස ෞඛ්ය ප්රතිපත්තිෙට අනුව, පළාසත් මානසික ස ෞඛ්ය 

ක්රිොකාරකම්  ැළසුම් කිරීම, ස ද්ාෙැරීම  ෙ නිොමනෙ කිරීම  ම් න්ධසෙන් 

පළාත් මානසික ස ෞඛ්ය කමිටුව වෙකිෙනු ඇත. 

 

පළාත් මානසික ස ෞඛ්ය කමිටුව පෙත  ඳෙන්  ාමාජිකෙන්සෙන්  මන්ිත වනු 

ඇත: 

 පළාත්  ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂ( භාපති) 

 පළාත්  ස ෞඛ්ය සේකම්සෙෝ නාමිකසෙක්  

 පළාතට අෙත් සිෙළුම ප්රාසේශීෙ ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂවරුන් 

 ිේව ිද්යාල මසනෝ වවද්ය ඒකක ද් ඇතුළත්ව පළාසතහි සේවෙ කරන 

මසනෝ වවද්ය ිසේෂඥවරුන් 

 සිෙළුම පළාත් ප්රජා වවද්ය ිසේෂඥවරුන් 

 පළාතට අෙත් දේික් මානසික ස ෞඛ්ය(සක්න්රෙත) වවද්ය නිලධාරීන්  

 පළාතට අෙත් පළාත් මෙ සරෝෙේ/ දේික් මෙ සරෝෙේ වල 

අධයක්ෂකවරුන්/ වවද්ය අධිකාරීන් 

 පළාතට අෙත් දේික් මානසික ස ෞඛ්ය කමිටු වල සිටින මානසික ස ෞඛ්ය 

වවද්ය නිලධාරී  සෙෝ මසනෝ වවද්ය ිද්යාව පිළි ඳ වවද්ය නිලධාරී, මසනෝ 

ිද්යාඥ , මසනෝ වවද්ය  මාජ සේවක, ප්රජා මසනෝ වවද්ය සෙද් නිලධාරී, 

වෘත්ීෙ චිකිත් ක  ෙ උපසේශන නිලධාරී ෙන කාණ්ඩ වල නිසෙෝජිතසෙකු 

 ැගින් 

 අසනකුත්  ිසේෂඥ ක්සේත්රෙන්ට අද්ාළ, පළාත් ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂ 

ිසින් නම් කරනු ල න නිසෙෝජිතසෙකු  ැගින්: ළමා සරෝෙ ිසේෂඥ/ළමා 

සරෝෙ ප්රජා ිසේෂඥ, කායික සරෝෙ ිසේෂඥ, ප්ර ව  ෙ නාරිසේද් ිසේෂඥ, 

අධිකරණ වවද්ය ිසේෂඥ 



 

 අද්ාළ පළාත් අමාතයාංශ  ෙ සද්පාේතසම්න්තු වල නිසෙෝජිතසෙකු  ැගින්  ෙ 

පළාත් ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂ ිසින් නම් කරනු ල න අසනක් 

පාේශවකරුවන්  

 සේවාද්ාෙකෙන්  ෙ රැකවරණ  පෙන්නන්සේ කණ් ඩාෙම්වල නිසෙෝජිතෙන් 

සද්සද්සනක් 

 

*අධයක්ෂ/මානසික ස ෞඛ්ය, ජාතික පරිපාලන  ෙ තාක්ෂණික මෙසපන්වීම ල ා 

දීමට   ෙභාගී වනු ඇත. 

පළාත් මානසික ස ෞඛ්ය කමිටුව  ෑම මා  6කට වතාවක් රැේිෙ යුතුෙ. 

 

 

 

ඇමුණුම 4: දිස්ත්රික් මානසික ස ෞඛ්ය කමිටුව 

දේික් මට්ටසම්දී, ප්රාසේශීෙ ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂ සේ  භාපතිත්වසෙන්  ෙ 

දේික් මසනෝ වවද්ය ිසේෂඥ සේ  ම භාපතිත්වසෙන්  ෙ  තාක්ෂණික 

මෙසපන්වීසමන් යුතුව දේික් මානසික ස ෞඛ්ය කමිටුව පිහිටුවනු ලැසබ්. 

පරිපාලන රාජකාරී දේික් ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂ ිසින් සමසෙෙවනු ල න අතර, 

 ාෙනික  ෙ  තාක්ෂණික මෙසපන්වීම දේික් මසනෝ වවද්ය ිසේෂඥ ිසින් 

 පෙනු ඇත. දේික් ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂ ිසින්,  මාරම්භක රැේවීසම්දී, 

දේික්කසේමසනෝ වවද්ය ිසේෂඥවරුන්සේ එකඟතාවෙ මත දේික් මසනෝ 

වවද්ය ිසේෂඥවරසෙකු  නම් කරනු ඇත. දේික් මානසික ස ෞඛ්ය (සක්න්රෙත) 

වවද්ය නිලධාරී සේකම් සල  ක්රිො කරනු ඇත. දේික් මට්ටමින්, දේික් මසනෝ 

වවද්ය ිසේෂඥ සේ උපසද්ේ ල ාසෙන නිවාරණ, ප්රවේධන කටයුතු  ෙ අන්තේ 

ආාංශික  ෙසෙෝගීතාව  ම් න්ීකරණෙ කිරීසමන් දේික් මානසික ස ෞඛ්ය 

(සක්න්රෙත) වවද්ය නිලධාරී ිසින්  දේික් ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂට  ෙසෙෝෙෙ 

ද්ක්වනු ඇත.  

ජාතික මානසික ස ෞඛ්ය ප්රතිපත්තිෙට අනුව, දේික්කෙ තුළ මානසික ස ෞඛ්ය 

සේවා  ැළසුම් කිරීම, ැපයීම,  ෙ නිොමනෙ කිරීම  ම් න්ධසෙන් දේික් 

මානසික ස ෞඛ්ය කමිටුව වෙකිෙනු ඇත.අද්ාළ දේික්කෙට ිසේෂිත වූ අවශයතා 



 

වලට අනුරූපී වන සල   දේික් මානසික ස ෞඛ්ය  ැළැේම දේික් මානසික 

ස ෞඛ්ය කමිටුව ිසින්  කේ කරනු ඇත. 

 

දේික් මානසික ස ෞඛ්ය කමිටුව පෙත  ඳෙන්  ාමාජිකෙන්සෙන්  මන්ිත වනු 

ඇත: 

 ප්රාසේශීෙ ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂ( භාපති) 

 දේික් සේකම් සෙෝ නිසෙෝජිතසෙක් 

 ිේව ිද්යාල මසනෝ වවද්ය ඒකක  ෙ උප  ිසේෂිත ක්සේත්රෙන්ද් ඇතුළත්ව 

දේික්කසෙහි සේවෙ කරන මසනෝ වවද්ය ිසේෂඥවරුන් 

 දේික් මානසික ස ෞඛ්ය(සක්න්රෙත) වවද්ය නිලධාරී (සේකම්) 

 මානසික ස ෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරී  සෙෝ මසනෝ වවද්ය ිද්යාව පිළි ඳ වවද්ය 

නිලධාරී, මසනෝ ිද්යාඥ , මසනෝ වවද්ය  මාජ සේවක, ප්රජා මසනෝ වවද්ය 

සෙද් නිලධාරී, වෘත්ීෙ චිකිත් ක  ෙ උපසේශන නිලධාරී ෙන කාණ්ඩ වල 

නිසෙෝජිතසෙකු  ැගින් 

 අසනකුත්  ිසේෂඥ ක්සේත්රෙන්ට අද්ාළ, දේික් ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂ 

ිසින් නම් කරනු ල න නිසෙෝජිතසෙකු  ැගින්: ප්රජා වවද්ය ිසේෂඥ, ළමා 

සරෝෙ ිසේෂඥ/ ළමා සරෝෙ ප්රජා ිසේෂඥ, කායික සරෝෙ ිසේෂඥ, ප්ර ව 

 ෙ නාරිසේද් ිසේෂඥ, අධිකරණ වවද්ය ිසේෂඥ 

 අද්ාළ අමාතයාංශ  ෙ සද්පාේතසම්න්තු වල නිසෙෝජිතසෙකු  ැගින්, රාජය 

සනාවන  ාංිධාන වල නිසෙෝජිතසෙකු  ැගින්, ප්රාසේශීෙ ස ෞඛ්ය සේවා 

අධයක්ෂ ිසින් නම් කරනු ල න අසනක් පාේශවකරුවන්  

 සේවාද්ාෙකෙන්  ෙ රැකවරණ  පෙන්නන්සේ කණ් ඩාෙම්වල නිසෙෝජිතෙන් 

සද්සද්සනක් 

 

දේික් මානසික ස ෞඛ්ය කමිටුව  ෑම මා  3කට වතාවක් රැේිෙ යුතුෙ.  ෑම 

ව රකම පළමු කමිටු රැේවීසම්දී, පසුගිෙ ව සරහි කාේෙ  ාධනෙ  මාසලෝචනෙ 

කළ යුතුෙ.  

 

ඇමුණුම 5: ප්රාසේශීය මට්ටමින් මානසික ස ෞඛ්ය සස්ත්රවා  ැපයීම 

ප්රාසේශීෙ මට්ටමින්, මානසික ස ෞඛ්ය සේවා  ැපයීම ප්රාසේශීෙ ස ෞඛ්ය සේවා 

අධයක්ෂ සේ පරිපාලන අීක්ෂණෙ  ෙ මසනෝ වවද්ය ිසේෂඥවරසෙකුසේ 



 

 ාෙනික අීක්ෂණෙ ෙටසත් මානසික ස ෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරී/මසනෝ වවද්ය 

ිද්යාව පිළි ඳ වවද්ය නිලධාරීිසින් සිදුසකසරනු ඇත. එක්ස ෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරී 

සකාට්ඨාශෙක් ආවරණෙ කිරීමට එහි පිහිටි සරෝෙලකට මානසික ස ෞඛ්ය වවද්ය 

නිලධාරී/මසනෝ වවද්ය ිද්යාව පිළි ඳ වවද්යනිලධාරී සකසනකු පත්කරනු ඇත.  

මානසික ස ෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරී/මසනෝ වවද්ය ිද්යාව පිළි ඳ වවද්ය නිලධාරී, 

ස ෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරී  ෙ මෙජන ස ෞඛ්ය කණ්ඩාෙම, ප්රාථමික වවද්ය සේවා 

කණ්ඩාෙම  ෙ අද්ාළ අසනකුත් නිලධාරීන්  මඟ  මීපව  ෙසෙෝගීත්වසෙන් 

කටයුතු කරනු ඇත. සේවාද්ාෙක කණ්ඩාෙම් වල  ෙ සිිේ  මාජ වල 

 ෙභාගීත්වෙ ද් සමහිදී වැද්ෙත් සේ. දේික් මානසික ස ෞඛ්ය කණ්ඩාෙම ස ෞඛ්ය 

වවද්ය නිලධාරී  මඟ එක්ව සිෙළුම ඉලක්ක කණ්ඩාෙම් සකසරහි අවධානෙ සොමු 

කරමින් ප්රාසේශීෙ මට්ටමින් මානසික ස ෞඛ්ය ප්රවේධනෙ  ෙ සරෝෙ වැළැක්වීම 

 ඳො කටයුතු කරනු ඇත. මත්රවය භාිතෙ වැළැක්වීම  ෙ පාලනෙ, සිෙදි ොනි 

කර ෙැනීම් වැළැක්වීම, මාතෘ  ෙ ළමා මානසික ස ෞඛ්ය ප්රවේධනෙ, පා ේ  ෙ 

සේවා ේථාන වල සරෝෙ නිවාරණ  ෙ ප්රවේධන මැදෙත්වීම්, වය නවලින් පසු  

මසනෝ මාජයීෙ වශසෙන්  ාමානය තත්ත්වෙට පත්වීම ෙැන ිසේෂ අවධානෙක් 

සොමු සකසරනු ඇත.  

 

 

 

ප්රාථමික මානසික ස ෞඛ්ය සේවා මධයේථාන 

ප්රාසේශීෙ මට්ටමින්, මානසික ස ෞඛ්ය සේවා  ැපයීම මසනෝ වවද්ය 

ිසේෂඥවරසෙකුසේ  ාෙනික අීක්ෂණෙ ෙටසත් මානසික ස ෞඛ්ය වවද්ය 

නිලධාරී  සෙෝ මසනෝ වවද්ය ිද්යාව පිළි ඳ වවද්ය නිලධාරීිසින් සිදුසකසරන 

අතර, ඔවුන් ිසේෂිත මානසික ස ෞඛ්ය සේවාවන්හි පළමු  ම් න්ධතාවෙවනුඇත. 

 ෑම ස ෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරී  සකාට්ඨාශෙකම ඇති ප්රාසේශීෙ සරෝෙලක ප්රාථමික 

මානසික ස ෞඛ්ය සේවා මධයේථානෙක්  ැගින් ේථාපිත සකසරනුල න අතර, 

මානසික ස ෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරිසෙකු සෙෝ මසනෝ වවද්ය ිද්යාව පිළි ඳ වවද්ය 

නිලධාරිසෙකු  එහි සේවෙ කරනුඇත. ප්රජා මසනෝ වවද්ය සෙද් නිලධාරී  ෙ ප්රජා 

 ොෙ  ෙකාර සකසනකු එෙට අනුයුක්ත කරනු ඇත.ප්රජා  ොෙ  ෙකාරිසින් 

අළුත් සරෝගීන් ස ාො ෙැනීම  ෙ පසුිපරම්  ඳො මූලික වශසෙන් ප්රජාව තුළ වැඩ 

කරනු ඇත. ප්රාථමික මානසික ස ෞඛ්ය සේවා මධයේථානෙ, ප්රසේශෙ භාර මසනෝ 

වවද්ය ිසේෂඥවරොසේ  ෘජු අීක්ෂණෙ ෙටසත් පවතින අතර, දේික්කසේ 



 

 හුිධ නිපුණතා මානසික ස ෞඛ්ය  කණ්ඩාෙම්වල  ෙසෙෝෙෙද් ඊට ලැස නු ඇත. 

මසනෝ වවද්ය ිසේෂඥවරො ප්රාථමික මානසික ස ෞඛ්ය සේවා මධයේථානෙට 

වරින් වර පැමිසණනු ඇත.  

ප්රාථමික මානසික ස ෞඛ්ය සේවා මධයේථානසෙන්  ැපසෙන සේවා මඟින් 

ප්රජාසවහි ද්ැනුවත්භාවෙ, සරෝගීන් කේතිො ෙඳුනා ෙැනීම  ෙ මානසික සරෝො ාධ 

නැවත ඇතිවීම අවම කිරීමට අඛ්ණ්ඩ  ත්කාර ල ා දීම වැඩි කරනු ඇත. අද්ාළ 

මසනෝ වවද්ය ිසේෂඥවරො  ෙ ප්රාථමික මානසික ස ෞඛ්ය සේවා 

මධයේථානසෙහි කාේෙ මණ්ඩලෙ, මානසික ස ෞඛ්ය ප්රවේධනෙ  ඳො ස ෞඛ්ය 

වවද්ය නිලධාරී  ෙ මෙජන ස ෞඛ්ය කණ්ඩාෙම  ෙ අද්ාළ අසනකුත් පිරිේ   මඟ 

 මීපව  ෙසෙෝෙසෙන් කටයුතු කරනු ඇත. 

ප්රජා  හසයෝගිතා මධ්යස්ත්රථාන  

ප්රජාව, පවුේ, සේවාද්ාෙකෙන්සේ  ෙභාගීත්වසෙන් ෙ ෙැකි  ෑම ිටම අසනකුත්  

අමාතයාංශ  ෙරාජය සනාවන  ාංිධාන වල  ෙ සෙෝගීත්වසෙන් ප්රජාව තුළ ස ෞඛ්ය 

වවද්ය නිලධාරී  සකාට්ඨාශ මට්ටමින්ප්රජා  ෙසෙෝගිතා මධයේථාන පිහිටුවනු 

ලැසබ්. 

සමම මධයේථාන පිහිටුවීසම් මූලික අරමුණ වනුසේ පුේෙලෙන්සේ  ෙ ප්රජාසවහි 

මානසික ෙෙපැවැත්ම ප්රවේධනෙ කිරීම, මසනෝ මාජයීෙ උපකාර  ැපයීම 

 ෙඅවශය පුේෙලෙන්  ඳො පුනරුත්ථාපනසේවා  ැපයීම සේ.සම්වා මඟින් සේශීෙව 

ප්රසේශ ිෙ ෙැකි  ෙ  ාංේකෘතිෙට ෙැළසපන සේවා ල ා සද්නු ඇත. තවද්, නිවාරණ, 

ප්රතිකාරාත්මක,   ෙ පුනරුත්ථාපන ස ෞඛ්ය සේවා සමන්ම අසනකුත් අාංශ  මඟ 

මානසික ස ෞඛ්ය සේවාවන්හි  ම් න්ධතාවෙ ඇති කිරීම තෙවුරු කරනු ල න 

අතර, මානසික සරෝො ාධ  හිත පුේෙලෙන් සේ අභිමානෙ  ෙ මානව හිමිකම් 

සුරකිනු ඇත. සමෙ අසනකුත් අමාතයාංශ/රාජය සනාවන  ාංිධාන  ෙ ාමානය 

ජනතාව අතර  ම් න්ධතා මධයේථානෙක් සල  ක්රිො කරනු ඇත. 

ප්රසේශෙ භාර මසනෝ වවද්ය ිසේෂඥවරො  ෙ මානසික ස ෞඛ්ය වවද්ය 

නිලධාරීන්/ මසනෝ වවද්ය ිද්යාව පිළි ඳ වවද්ය නිලධාරීන්සේ තාක්ෂණික 

මඟසපන්වීම එම මධයේථානෙට අනුයුක්ත සකසරන ප්රජා  ොෙ  ෙකාරවරොට 

ලැස නු ඇත. සමම මධයේථානවල සුමට ක්රිොකාරිත්වෙට පෙසුකම්  ැළසීම  ඳො 

ප්රජා  ෙසෙෝගිතා මධයේථාන පිහිටුවීම  ෙ පවත්වාසෙන ොම පිළි ඳ සමසෙයුම් 

මාේසෙෝපසේශ  කේ කර ඇත. 

 



 

ඇමුණුම 6: ප්රජා පුනරුත්ථාපන සස්ත්රවා 

මධයකාලීන මානසික ස ෞඛ්ය පුනරුත්ථාපන ඒකක: 

මානසික සරෝො ාධ  හිත පුේෙලෙන්, ඔවුන්සේ පවුේ,  මාජ සේවා, කුඩා 

කේමාන්ත, වෘත්ීෙ පුහුණු ආෙතන, සේවාද්ාෙකෙන්  ෙ රැකවරණ 

 පෙන්නන්සේ කණ් ඩාෙම්  ෙ  මෘේධි සේවා  මඟ ෙවුේකාරිත්වසෙන් සමම 

සේවා ක්රිොත්මක කරනු ඇත. 

ඒ ඒ දේික්කවල ඇති මධයකාලීන මානසික ස ෞඛ්ය පුනරුත්ථාපන ඒකකඑම 

ප්රසේශෙට අද්ාළ මසනෝ වවද්ය ිසේෂඥවරො ිසින් ප්රාථමික මානසික ස ෞඛ්ය 

සේවා මධයේථානසෙහි කාේෙ මණ්ඩලසේ  ෙෙ ඇතිව අීක්ෂණෙ කරනු 

ඇත.සමම පුනරුත්ථාපන වැඩ ටෙන් ඳො ප්රජා මසනෝ වවද්ය සෙද් නිලධාරීන්, 

වෘත්ීෙ චිකිත් කෙන්  ෙ මසනෝ වවද්ය  මාජ සේවකෙන් සේ සේවෙ ල ා ෙත 

ෙැක. ප්රාසේශීෙ ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂ ෙටසත් සමහි පරිපාලනෙ සිදුසේ. අද්ාළ 

මසනෝ වවද්ය ිසේෂඥවරොසේ මෙසපන්වීම ෙටසත් ප්රාථමික මානසික ස ෞඛ්ය 

සේවා මධයේථානසෙහි කාේෙ මණ්ඩලෙ ිසින් ප්රජා  ත්කාර  ෙ උපකාර සිදු 

කරනු ඇත. 

 

දගුකාලීන සන්වාසික පෙසුකම්: 

 රපතළ මානසික සරෝො ාධ  ඳො ප්රතිකාර ල ා තවදුරටත් ආ ාධිත 

තත්ත්වසේ පසුවන පුේෙලෙන්,   ෙ උපකාර  ඳො රැකවරණ  පෙන්නන් සෙෝ 

පවුේ සනාමැති අෙ  ඳො සෙෞරවනීෙ නිවා  පෙසුකම්  ප්රජාව තුළ  පෙනු ඇත. 

සමවැනි පෙසුකම්, අවශය  ොෙක කාේෙ මණ්ඩලෙ  මඟ   ෑම පළාතකම අවම 

වශසෙන් එක  ැගින් ඇති කරනු ලැසබ්. අවශය  ාෙනික  ත්කාර එම ප්රසේශෙට 

අද්ාළ මසනෝ වවද්ය ිසේෂඥවරොසේ අීක්ෂණෙ ෙටසත් මානසික ස ෞඛ්ය 

වවද්ය නිලධාරී ිසින්  පෙනු ලැසබ්. 

 

ඇමුණුම 7:අවදානමට ලක්ිය හැකි කණ්ඩායම්  ඳහා මානසික 

ස ෞඛ්යසස්ත්රවා  ැපයීම 

 

ළමා  හ නවසයාවුන් ිසේ පසුවන්නන්  ඳහා සස්ත්රවා: 



 

ළමයින්  ෙ නවසොවුන් ිසේ පසුවන්නන් සේ මානසික සරෝො ාධ ඔවුන්සේ 

අධයාපන  ෙ  මාජ ක්රිොකාරිත්වෙට සමන්ම, මුළු පවුලටම  ලපෑමක් ඇති කරන 

අතර, වැඩිහිටිෙන්සේ මානසික සරෝො ාධ ඇතිවීසම් අවද්ානම වැඩි කරයි. 

ළමා ිසේ මානසික ස ෞඛ්ය ෙැටළු  හුිධ වන අතර, පුළුේ  ත්කාර  ැපයීමට නම් 

අසනකුත් අාංශවලින්  ැපසෙන සේවා  මඟ එක්ිෙ යුතුෙ.  සමෙට ළමා පරිවා  

සද්පාේතසම්න්තුව, අධයාපන අමාතයාාංශෙ,  මාජ සේවා අමාතයාාංශෙ, ළමා  ෙ 

කාන්තා කටයුතු, තරුණ වරද්කරුවන්  ඳො වන අධිකරණ  ෙ ජාතික ළමා 

රක්ෂණ අධිකාරිෙ සමන්ම අද්ාළ අසනකුත් රාජය සනාවන  ෙ ප්රජා   ාංිධාන ද් 

ඇතුළත් සේ. 

පවුේ ස ෞඛ්ය කාේොාංශෙ මඟින් අද්ාළ සිෙළුම පාේශවකරුවන් ො එක්ව  කේ 

කරන ලද් ිසේෂ අවශයතා  හිත ළමයින්  ඳො වන ජාතික ක්රසමෝපාෙ  ෙ 

ක්රිොකාරී  ැලැේම රසටහි ප්රමුඛ් අවශයතාවෙක් සල   ක්රිොවට නැාංිෙ යුතුෙ. 

සමවැනි සේවාවන්ට  ෙසෙෝෙෙ දීම  ෙ පෙසුකම්  ැළසීම  දේික් මානසික 

ස ෞඛ්ය කමිටුසවහි  ෙ ප්රාසේශීෙ ස ෞඛ්ය සේවා අධයක්ෂ සේ වෙකීමකි. ළමා  ෙ 

නවසොවුන් මානසික ස ෞඛ්ය ප්රවේධනෙ, ජීවන කු ලතා සොඩනැඟීම  ෙ මත්රවය 

භාිතෙ ො ප්රචණ්ඩත්වෙ වැළැක්වීම අවධානෙ සොමු කළ යුතු වැද්ෙත් ක්සේත්ර සේ. 

ආෙතනික රැකවරණ ල න ළමයින් සේ  ෙ නවසොවුන් ිසේ පසුවන්නන් සේ 

මානසික ෙෙපැවැත්ම සකසරහි ිසේෂ අවධානෙක් සොමු කළ යුතුෙ. 

මානසික සරෝගාබාධ්  හිත වැරදිකරුවන්  ඳහා සස්ත්රවා: 

ප්රජා මානසික ස ෞඛ්ය සේවාවන්හි වේධනෙත්  මඟ අධිකරණ මසනෝවවද්ය සේවා 

ද්  ිමධයෙත කළ යුතුෙ. ජාතික මානසික ස ෞඛ්ය ිද්යාතනසෙහි සක්න්ීෙ අධි 

ආරක්ෂිත ඒකකෙක්ද්, රටම ආවරණෙ වන පරිද මධය ප්රමාණ ආරක්ෂිත ඒකක 

පෙක්ද්  ේථාපනෙ සකසේ. 

 න්ධනාොර  ෙ රැඳවුම් ආෙතන  ඳො ප්රතිකාරාත්මක, මානසික ස ෞඛ්ය 

ප්රවේධන,  ෙ පුනරුත්ථාපන සේවා  ැපයීම අද්ාළ දේික්කසෙහි සේවෙ කරන 

මසනෝවවද්ය ිසේෂඥවරෙන් ිසින් සිදුකළ යුතුෙ. ඔවුන්ට අවශය  ත්කාර  ැපයීම 

 ෙ ඔවුන්ව ප්රශේත සල  පුනරුත්ථාපනෙ කිරීම  ඳො  අද්ාළ පළාත් අධිකරණ 

මසනෝවවද්ය ිසේෂඥවරො, දේික්කසෙහි සේවෙ කරන මසනෝවවද්ය 

ිසේෂඥවරෙන්  මඟ  ෙසෙෝෙසෙන් කටයුතු කළ යුතුෙ. 

වයස්ත්රගතවූවන්  ඳහා සස්ත්රවා: 



 

ශ්රී ලාාංකික ජනෙෙනෙ ිෙපත් සවමින් පවතින අතර, වැඩිහිටි ජනෙෙනසෙහි 

අනුපාතෙ ක්රමසෙන් ඉෙළ ෙමින් පවී. සම් නි ා, ඒ ො  ැඳුණු ස ෞඛ්ය  ම් න්ධ 

ෙැටළු  ෙ ස ෞඛ්ය සේවා  ඳො ඇති ඉේුම ද් වැඩිවී ඇත. අද්ාළ පාේශවකරුවන් 

ිසින් සකසරන ස ෞඛ්ය ම්පන්න වෙ ට ොම පිළි ඳ  ෙ පූේව ිශ්රාම වැඩ ටෙන් 

වලට මානසික ස ෞඛ්ය ප්රවේධනෙ ඇතුළත් කළ යුතුෙ. 

පූර්ව හ පසුප්ර ව මවුවරුන්  ඳහා සස්ත්රවා: 

පූේව  ෙ පසුප්ර ව මවුවරුන් ෙනු ිසේෂ  ත්කාර අවශය වන අධි අවද්ානම් 

කණ්ඩාෙම් සේ.  ෑම සන්වාසික මානසික සරෝගී  ත්කාර ඒකකෙකම, නම් කළ මවු 

ළද්රු  ත්කාර ඒකක පිහිටුවීම තුළින් ිසේෂිත මසනෝවවද්ය සේවා ඔවුන්ට ල ාදෙ 

ෙැක. 

 

කම්පනයට ලක්වූ පුේගලයන්  ඳහා සස්ත්රවා: 

ේවභාික සමන්ම මිනි ා ිසින් ඇති කරන ලද් ස ාසෙෝ වය න මඟින් ශ්රී ලාංකාවට 

 ලපෑම් එේලවී තිසබ්. සම්වාසෙහි ප්රතිඵල සල  ස ාසෙෝ පුේෙලෙන්ට කම්පන, 

සශෝක, අිනිේචිත පාඩු,  ෙ කායික ො මානසික ආ ධිතතාවෙන් සේ 

 ලපෑම් මඟ ෙැටීමට සිදුවී ඇත. පුළුේමානසික ස ෞඛ්ය සේවා මඟින් සමවැනි 

පුේෙලෙන්සේ අවශයතා  පුරාලනු ඇත. 

 

 ංක්රමණික ශ්රමිකයන්  ඳහා සස්ත්රවා: 

 ාංක්රමණික ශ්රමිකෙන් අපසෙෝජනෙට ො ජාවාරමට පවා ලක්වීසම් අවද්ානමක් ඇත. 

 ාංක්රමණික සේවකයින්සේ  ෙ තනිවූ ඔවුන්සේ පවුේවල මානසික ස ෞඛ්ය ො 

මසනෝ මාජයීෙ අවශයතා  පුරාලනු ඇත. 

 

ඇමුණුම 8: මානසික ස ෞඛ්ය සස්ත්රවා  ඳහා මානව  ම්පත්  ම්මතයන් 

කාණ්ඩය  ම්මතය 
මසනෝ වවද්ය ිසේෂඥ අවම වශසෙන් ‘බී’ වේෙසේ මූලික සරෝෙේ  ෙඉන් 

ඉෙළ සරෝෙේ  ඳො එක් අසෙකු 

ළමා  ෙ නවසොවුන් අවම වශසෙන් දේික්කෙකට එක් අසෙකු  



 

මසනෝ වවද්ය ිසේෂඥ 

අධිකරණ මසනෝ වවද්ය 

ිසේෂඥ 

අවම වශසෙන් පළාතකට  එක් අසෙකු 

වෘේධ මසනෝ වවද්ය 

ිසේෂඥ 

අවම වශසෙන් පළාතකට එක් අසෙකු 

ඇබ් ැහිවීම් පිළි ඳ මසනෝ 

වවද්ය ිසේෂඥ 

අවම වශසෙන් පළාතකට එක් අසෙකු 

දේික් මානසික ස ෞඛ්ය  

(සක්න්රෙත) වවද්ය 

නිලධාරී 

දේික්කෙකට එක් අසෙකු  
 

මානසික ස ෞඛ්ය වවද්ය 

නිලධාරී/ මසනෝ වවද්ය 

ිද්යාව පිළි ඳ වවද්ය 

නිලධාරී 

අවම වශසෙන් ස ෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරී 

සකාට්ඨාශෙකට එක් අසෙකු 

ප්රජා මසනෝ වවද්ය සෙද් 

නිලධාරී 

අවම වශසෙන් සන්වාසික මානසික සරෝගී  ත්කාර 

ඒකකෙකටම/මානසික ස ෞඛ්ය ඒකකෙකට එක් 

අසෙකු  ෙ මධයකාලීන මානසික ස ෞඛ්ය 

පුනරුත්ථාපන ඒකකෙකට එක් අසෙකු 

 ෙප්රාථමික මානසික ස ෞඛ්ය සේවා 

මධයේථානෙකට එක් අසෙකු 

මසනෝ ිද්යාඥ  අවම වශසෙන් දේික් මෙ සරෝෙේ  ෙ ඉන් ඉෙළ 

සරෝෙේ  ඳො  එක් අසෙකු 

මසනෝ වවද්ය  මාජ 

සේවක 

අවම වශසෙන් සන්වාසික මානසික සරෝගී  ත්කාර 

ඒකකෙකටම/මානසික ස ෞඛ්ය ඒකකෙකට එක් 

අසෙකු  ෙ මධයකාලීන මානසික ස ෞඛ්ය 

පුනරුත්ථාපන ඒකකෙකට එක් අසෙකු  

වෘත්ීෙ චිකිත් ක අවම වශසෙන් සන්වාසික මානසික සරෝගී  ත්කාර 

ඒකකෙකටම/මානසික ස ෞඛ්ය ඒකකෙකට එක් 

අසෙකු  ෙ මධයකාලීන මානසික ස ෞඛ්ය 

පුනරුත්ථාපන ඒකකෙකට එක් අසෙකු  

උපසේශන නිලධාරී අවම වශසෙන් සන්වාසික මානසික සරෝගී  ත්කාර 

ඒකකෙකට/මානසික ස ෞඛ්ය ඒකකෙකටඑක් 

අසෙකු 

ප්රජා  ොෙ  ෙකාර අවම වශසෙන්  ප්රාථමික මානසික ස ෞඛ්ය සේවා 

මධයේථානෙකට එක් අසෙකු ෙප්රජා  ෙසෙෝගිතා 

මධයේථානෙකටඑක් අසෙකු 

ේසේච්ඡා සේවකෙන්  ෑම මානසික ස ෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරිසෙකුටම 

ස ෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරී සකාට්ඨාශෙකට අෙත් 

එක කණ්ඩාෙමක්  ැගින් 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Njrpa csey nfhs;if 
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Rfhjhu>Nghriz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;R 

,yq;if 

 

 

 

 



 

 

 

KfTiu 

cseyk; vd;gJ csNeha;fsw;w jd;ikf;Fk; mg;ghw;gl;l nghUs;nfhz;lJ.cyf Rfhjhu 

mikg;gpw;Nfw;g cseyk; MdJ “XUtu; jdJ nrhe;j jpwd;fis czu;e;J  md;whl 

tho;ifapd; mOj;jq;fis vjpu;nfhz;L gydspf;Fk; cw;gj;jpj;jpwDld; nrayhw;wp jdJ 

r%f Nkk;ghl;bw;F gq;fspg;G nra;af;$ba ed;dpiy vd” tiutpyf;fzg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

cyfshtpa uPjpapy;> csNeha;fspdhy; Vw;gLfpd;w RikNaw;wkhdJ Fwpg;gplj;jf;fsT 

jhf;fq;fisr; Rfhjhuj;JiwapYk;> ghupa mstpdjhd tpisTfisr; r%f kw;Wk; 

nghUshjhuj; jsq;fspYk; cUthf;fpagb> njhlu;r;rpahf mjpfupj;Jf; nfhz;L nry;fpd;wJ 

(WHO 2015). cstpay;> euk;gpay;> Nghijt];Jfspd; ghtid Mfpatw;NwhL njhlu;Gila 

Neha;fs; cyfpd; midj;Jg; gFjpfSf;Fk; nghJthditahf ,Ug;gNjhL> cyf ehLfspy; 

,Uf;fpd;w xt;nthU rKjhaq;fisAk;> mr;rKjhaq;fspy; cs;s vy;yh taJf; 

FOkj;jpdiuAk; ghjpf;fpd;wd. cyfj;jpy; Neha;fspdhy; Vw;gLj;jg;gLk; RikNaw;wj;jpy; 

gjpdhd;F tPjkhdit Nkw;Fwpg;gpl;l Neha;fspdhNyNa Vw;gLj;jg;gLfpd;wd. ,yq;ifiag; 

nghWj;jtiuapy;>gjpide;J taJf;F  Nkw;gl;NlhupdJ tho;ehs; kdr;Nrhu;tpd; 

Neha;jhf;fkhdJ 6.6% MFk;(Ball et al, 2010).NkYk; 65 taJf;F Nkw;gl;NlhupdJ 

bnkd;\pahtpdhy; ghjpg;Gw;Nwhupd; tpfpjk; mz;zsthf 4% MFk; (de Silva et al, 2003). 

Neha;fspd; RikNaw;wk; kw;Wk; nghJkf;fspd; csey Njitfspdbahf Nehf;Fk;NghJ> cs 

Neha;fSf;fhd Nritfis toq;Ftjpy; xU ngupa ,ilntsp fhzg;gLfpd;wJ. ,jw;Fk; 

Nkyhf> mjpfstpdjhd jw;nfhiy tpfpjq;fs;> kJ kw;Wk; Vida Nghij jUk; 

gjhu;j;jq;fspd; Ju;g;ghtid> jrhg;j fhyq;fshfj; njhlu;e;jpUe;j 

Kuz;ghL;,Aj;jk;,mtrufhyepiyik kw;Wk; ,aw;if mdu;j;jq;fs; Mfpatw;wpdhy; cUthfpa 

csr%f tpisTfs; Mfpad gpujhd rthy;fshf ,Uf;fpd;wd.  

,yq;ifapd; Kd;ida cseyf; nfhs;if cUthf;fg;gl;Lg; gj;J tUlq;fSf;Fk; Nkyhfp 

tpl;lJ. mjd; gpd;duhd fhyg;gFjpapy;> csey Nritfspd; tpupthf;fk; kw;Wk; Gjpa 

Nritfspd; cUthf;fk; vd;gtw;Wf;fhd Njitfs; mjpfupj;jpUf;fpd;wd. ,e;j cseyf; 

nfhs;ifahdJ csNeha;fSf;fhd rpfpr;ir> mtw;wpw;fhd Gdu;tho;T> csNeha;fs; 

Vw;glhky; jLj;jy;> kw;Wk; csey Nkk;ghL vd;gtw;Wf;fhd Nritfis tpUj;jp nra;a 

Ntz;Lk; vd;W gupe;Jiuf;fpd;wJ. mj;Jld;> csey Nritfspd; juj;ij Nkk;gLj;JtJk;> 

mjidj; jf;fitj;Jf; nfhs;tJk; kpFe;j Kf;fpaj;Jtk; ngWfpd;wd. ,e;jj; Njitfisg; 

G+u;j;jp nra;Ak; Kfkhf> midj;J kl;lq;fspYk; csey Nrit toq;fy;fSf;fhd 

nfhs;ssit kPsf; fl;likf;fTk;> tpupthf;fk; nra;aTk; ,e;jf; nfhs;ifahdJ> xU 

%Nyhghaf; fl;likg;igAk;> nraw;ghl;Lj; jpl;lj;ijAk; toq;Ffpd;wJ.  

kf;fspd; csey  Kd;Ndw;wfukhdjhf;FtJ vd;gJ Rfhjhuj; Jiwapduhy; kl;Lk; 

nra;JKbf;ff; $ba gzpay;y vd;gJ njspthdJ. mjpy; fy;tp> r%f Nritfs;> ,isQu; 

tptfhuq;fs;> rpWtu; kw;Wk; ngz;fs; tptfhuq;fs;> ePjp> kw;Wk; Vida mur> murrhu;gw;w 



 

 

 

epWtdq;fs; MfpaitAk; fhj;jpukhd tfpghfj;ijf; nfhz;bUf;fpd;wd.Mjyhy; ,e;j 

cseyf; nfhs;ifahdJ> gy;NtW Jiwfspd; <LghL kw;Wk; mtw;wpd; xj;Jiog;G 

vd;gtw;wpd; Kf;fpaj;Jtj;jpid typAWj;Jfpd;wJ.   

,e;j csey nfhs;if MtzkhdJ xU gpujhd gFjpiaAk;> tpgupg;Gfis cs;slf;fpa 08  

gpd;dpizg;GfisAk; nfhz;Ls;sJ. 

 

 



 

 

 

cs;slf;fk; 

 

njhiyNehf;F 1 

gzpf;$w;W 1 

topfhl;Lk; Nfhl;ghLfs; 1 

nfhs;ifapd; Fwpf;Nfhs;fs; 2 

%Nyhghaq;fs;  2 



 

1 

 

njhiyNehf;F 

midj;J ,yq;ifau;fSk; ngupJk; cfe;jjha; mikaf;$ba cseyj;ijf; nfhz;bUj;jy;. 

 

gzpf;$w;W 

csey Nkk;ghL> Neha;fs; Vw;glhJ jLj;jy;> rpfpr;ir kw;Wk; Gdu;tho;tspj;jy;> csr%fg; 

guhkupg;;G> kdpj cupikfisg; ghJfhj;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;jy;  vd;gtw;wpD}lhf 

midtupdJk; cseyk; kw;Wk; ed;dpiyia Nkd;ikg;gLj;Jk; ,aYikAila Xu; #oiy 

cUthf;Fjy;. 

 

topfhl;Lk; Nfhl;ghLfs; 

,e;jf; nfhs;ifahdJ fPo;f; Fwpg;gplg;gLk; Nfhl;ghLfis mbnahw;wp mike;Js;sJ. 

1. csNeha;fshy; ghjpf;fg;gl;l egu;fspdJk;> mtu; jk; guhkupg;ghsu;fspdJk; ,midj;J 

,yq;ifau;fspdJk; csed;dpiyia Nkk;gLj;JjYk;> kdpj cupikfisg; 

ghJfhj;jYk;. 

2. fPNo Fwpg;gpl;bUg;gtw;iwf; filg;gpbg;gjd; %yk; Ms; ikag;gLj;jg;gl;l> 

nraY}f;fKila> epahakhd> jpwdhw;wYila> ghJfhg;ghd> vspjpy; mZfj;jf;f> 

kw;Wk; Fiwe;j nryTila> juTWjp mspf;fg;gl;l Nritfis toq;Fjy;. 

 csNeha;fisAila kf;fSf;fhdJk;,midj;J ,yq;ifau;fspdJk; ru;tNjr 

Rfhjhuf; fhg;gPl;il cWjp nra;jy;. 

 cs;ehl;Lr; #oikTf;Fg; nghUj;jkhd tifapy; Mjhuq;fis mbnahw;wpa 

nfhs;iffisAk;> eilKiwfisAk; jj;njLj;jy;. 

 csey Nkk;ghL> csNeha;fs; Vw;gLtjidj; jLj;jy; kw;Wk; ngupJk; 

cfe;jjha; mikaf;$ba cseyj;ij cWjpnra;jy; vd;gtw;Wf;fhf xU 

tprhykhd> KOikahd> tho;f;if KOtjw;Fkhd mZF Kiwikiaf; 

nfhz;bUj;jy; 

 gy;epWtd> gy;gpupT> gy;Jiwrhu; ,iztpid midj;J kl;lq;fspYk; 

cUthf;Fjy;. 

3. fPNo $wg;gpl;bUg;gjidf; filg;gpbg;gjd; %yk; r%fk; cs;slq;fshf csNeha;fs; 

kw;Wk; csr%fj; jpwdhw;wy; FiwghLfisAila egu;fs; kw;Wk; mtu;fsJ 

guhkupg;ghsu;fs;,; MfpNahu;fis tYT+l;b> mtu;fsJ KOikahd gq;fspg;gpid 

cWjp nra;jy;.  

 csey Nkk;ghL> csNeha; tuhJ jLj;jy;> rpfpr;iraspj;jy;> 

Gdu;tho;tspj;jy;> csr%f Mjuit toq;Fjy; vd;gtw;Wf;fhf #oikTf;Fg; 
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nghUj;jkhd> gz;ghL kw;Wk; r%fk; njhlu;gpy; $Uzu;r;rpAila 

mZFKiwfis cUthf;Fjy;. 

4. Njrpa Rfhjhuf; nfhs;if kw;Wk; murhq;fj;jpy; cs;s Vida> njhlu;Gila 

nfhs;iffs; kw;Wk; eilKiwfs; vd;gtw;NwhL ,irTgLk; jd;ikia cWjpnra;jy;. 

nfhs;ifapd; Fwpf;Nfhs;fs; 

1. csey NritfSf;fhd jiyikj;Jtk;;> rl;lthf;fg; nghWg;Gilik> Ma;Tfs; kw;Wk; 

Kfhikj;Jtk; njhlu;ghd tplaq;fisg; gyg;gLj;Jjy;. 

 

2. csNeha;fshy; Vw;gLj;jg;gLk; Rikiaf; Fiwf;Fk; KfkhfTk;> cseyj;ij  

Nkk;gLj;Jk; KfkhfTk; KOikahd csey Nrit kw;Wk; cjtp toq;fy;fisg; 

gyg;gLj;Jjy;. 

 

3. csey NritfSf;Ff; fpilf;ff;$ba kdpj tsq;fs;, fl;Lkhd trjpfs; kw;Wk; epjp 

trjpfisg; gyg;gLj;Jjy;.  

 

4. csed;dpiyia Nkk;gLj;Jtjw;fhfTk;> fsq;fk; kw;Wk; ghFghl;bidf;  

Fiwg;gjw;fhfTk; rKjhaq;fis tYT+l;ly;. 

 

 

%Nyhghaq;fs; 

,e;jf; nfhs;ifapd; Fwpf;Nfhs;fs; xt;nthd;wpidAk; miltjw;fhd %Nyhghaq;fshf 

gpd;tUtd milahsk; fhzg;gl;Ls;sd. 

 

Fwpf;Nfhs; 01:  csey NritfSf;fhd jiyikj;Jtk;;> rl;lthf;fg; nghWg;Gilik> 

Ma;Tfs; kw;Wk; Kfhikj;Jtk; njhlu;ghd tplaq;fisg; gyg;gLj;jy;. 

csey Nkk;ghL kw;Wk; csey Nritfis toq;FjyhdJ jpwdhw;wy;> juk;> rkj;Jtk; 

vd;git cr;r mstpy; epiwe;jitahfTk;> ntspg;gilj;jd;ik cilajhfTk;> 

nghJkf;fSf;Fg; nghWg;Gf; $WtjhfTk;> Nrit ngWeu;fs; kw;Wk; Nrit toq;Fgtu;fs; 

MfpNahuJ NjitfSf;F vjpu;tpidahw;wf; $bajhfTk; mike;jpUf;f Ntz;Lk;. cupa 

jiyikj;Jtk;> Ml;rp Kiwik kw;Wk; gy;NtW Jiwfspd; xd;wpize;j mZFKiwik 

vd;gw;wpD}lhf csey Nkk;ghL> csNeha;fSf;fhd rpfpr;ir> Gdu;tho;T> jLg;G Kiwfs; 

Nghd;wtw;wpw;fhd xU KOikahd cseyr; nraw;jpl;lk; Rfhjhu mikr;rpdhy; 

eilKiwg;gLj;j Ntz;bAs;sJ. 
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Njrpa kl;lj;jpy;> nfhs;if topfhl;Ljy;fis Kiwg;gLj;Jk; gpujhd MNyhrid mikg;ghf 

Rfhjhu mikr;rpd; nrayhsuhy; jiyik jhq;fg;gLk; Njrpa csey MNyhridr; rig 

,Uf;Fk;. Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; ehafj;jpdhy; jiyik jhq;fg;gLk; cseyj;jpw;fhd 

Njrpa nraw;FOthdJ Njrpa cseyf; nfhs;ifapd; %Nyhghaq;fis mKy;gLj;JtJ 

njhlu;ghd epu;thf kw;Wk; njhopy;El;g topfhl;Ljy;fis toq;Fk;. khfhz kl;lj;jpy;> 

khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsupdhy; jiyik jhq;fg;gLk; khfhz cseyr; 

nraw;FOtpw;F> khfhz cskUj;Jt epGzupdhy; njhopy;El;g jiyikj;Jtk; toq;fg;gLk;. 

khtl;l kl;lj;jpy;> gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsupdhy; jiyik jhq;fg;gLk; khtl;l 

cseyr; nraw;FOtpw;F khtl;l cskUj;Jt epGzu; ,izj;jiyikj;Jtk; 

toq;FgtuhfTk;> njhopy;El;g jiyikj;Jtj;ij toq;FgtuhfTk; nraw;gLtu; (Njrpa, 

khfhz kw;Wk; khtl;l kl;l MNyhridf; FOf;fs; kw;Wk; xUq;fpizg;Gf; FOf;fspd; 

cUthf;fk; kw;Wk; mjpy; cs;slq;FNthu; njhlu;ghd tpguq;fspw;F gpd;dpizg;G 1 njhlf;fk; 

4 tiu ghu;itaplTk;). 

1.1. cseyj;jpw;fhd jiyikj;Jtk;> Ml;rpKiwik kw;Wk; gy;Jiwrhu; ,iztpid 

Njrpa> khfhz> khtl;l kl;lq;fspy; gyg;gLj;Jjy;. 

1.2. csNeha;fs;;> csr%fj; jpwdhw;wy; FiwghLfisAila egu;fs;> kw;Wk; jLj;J 

itj;jpUg;gtu;fs;, cstpUj;jpf;/mwpthw;wy; FiwghLilatu;fs; Nghd;wtu;fis 

cs;slf;fpapUf;Fk; ghjpf;fg;glf;$ba FOf;fs; vd;Nghupd; kdpj cupikfis 

ghJfhj;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;jy;. 

1.3. cseyj;jpw;fhd  jfty; kw;Wk; Kfhikj;Jt mikg;G Kiwiag; gyg;gLj;Jjy;. 

1.4. csey Nrit toq;fy;fSf;fhd fz;fhzpg;G kw;Wk; kjpg;gPl;L Kiwia midj;J 

kl;lq;fspYk; NgZjy;. 

1.5. gupe;J NgRjYf;Fk;> rpwe;j eilKiwfSf;Fkhd Mjhuq;fis cUthf;Fk; Kfkhf  

cseyg;gug;Gfspy; Jiwrhu; Ma;Tfis Cf;Ftpj;jy;. 

 

Fwpf;Nfhs; 02: csNeha;fshy; Vw;gLj;jg;gLk; Rikia Fiwf;Fk; KfkhfTk;> cseyj;ij  

Nkk;gLj;Jk; KfkhfTk; KOikahd csey Nrit toq;fy;fisg; gyg;gLj;Jjy;. 

Muk;g Rfhjhug; guhkupg;G kl;lj;jpy; xUq;fpizf;fg;gl;l csey Nritfis 

toq;FtjpypUe;J njhlq;fp> midj;J kl;lq;fspYk; toq;fg;gLk; csey Nritfs; $basT 

mZff;$ba tifapy; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W ,e;jf; nfhs;if cWjp nra;fpd;wJ. 

Muk;g Rfhjhu guhkupg;G epiyaq;fspy; (gpuNjr itj;jparhiyfSk; mjw;Ff; 

fPo;g;gl;litAk;) cs;s kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; cseyg; gpur;rpidfs; cs;stu;fs; Rfhjhuj; 

JiwNahL jkJ KjyhtJ njhlu;ig Vw;gLj;Jfpd;wNghJ> mtu;fsJ gpur;rpidfis 

Kfhikj;Jtk; nra;af;$ba tpjkhf> cseyg; guhkupg;gpw;fhd epakkhd tplaq;fspy; 

gapw;rpaspf;fg;gLthu;fs;. 
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gpuNjr kl;lj;jpy; toq;fg;gLk; csey Nritfs; cseyj;jpw;fhd kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; 

my;yJ cskUj;Jtj;jpw;fhd kUj;Jt cj;jpNahfj;jupdhy; cskUj;Jt epGzupd; 

kUj;JtuPjpahd Nkw;ghu;itapd; fPo; toq;fg;gLk;. ,e;j Nrit toq;fyhdJ cseyj;jpwfhd 

tpNrl Jiwrhu; Nritfspd; KjyhtJ gbepiyahfj; njhopw;gLk;. xt;nthU Rfhjhu 

itj;jpa mjpfhup gpuptpYk; cs;s xU gpuNjr itj;jprhiyapy; Xu; Muk;g cseyg; guhkupg;G 

epiyak; xd;W cUthf;fg;gl;L> mq;F cseyj;jpw;fhd kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; xUtu; 

my;yJ cskUj;Jtj;jpw;fhd kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; xUtu; epakpf;fg;gLtu;. mtu; Rfhjhu 

itj;jpa mjpfhup> nghJ Rfhjhu mzpapdu;> Muk;g kUj;Jtg; guhkupg;Gf; FOtpdu;> kw;Wk; 

Vida nghUj;jkhd cj;jpNahfj;ju;fSld; xd;wpize;J gzpahw;Wthu;. Rfhjhu itj;jpa 

mjpfhup gpupT kl;lq;fspy; rKjha MjuT epiyaq;fs; cUthf;fg;gLk; (gpd;dpizg;G 05). 

,uz;lhk; epiykl;l Nrit toq;fy;fs; cskUj;Jt epGzu; kw;Wk; csey mzpapdiuf; 

nfhz;l Mjhu itj;jparhiyfshf mikAk; vdf; fUjg;gLfpd;wJ. A tifiar; rhu;e;j 

Mjhu itj;jparhiyfs; kw;Wk; mtw;wpw;F Nkw;gb epiyapy; cs;s itj;jparhiyfs; 

cskUj;Jt epGzupdhy; Nkw;ghu;it nra;ag;gLk; cs;sf tpLjpfisAk;> ntspNehahsu; 

guhkupg;G trjpfisAk; nfhz;bUf;Fk;. B tifiar; rhu;e;j xt;nthU Mjhu 

itj;jparhiyfspYk;> ntspNehahsu; guhkupg;G trjpfisf; nfhz;l csey myFfs; 

epWtg;gLk;. B tifiar; rhu;e;j Mjhu itj;jparhiyfNshLk;> mjw;F Nkw;gb epiyapy; 

cs;s itj;jparhiyfNshLk; ,ize;jjhf ehs; epiyaq;fs; epWtg;gLk;.  

xt;nthU khtl;lj;jpYk; ,ilf;fhyj; jq;F cseyg; Gdu;tho;T epiyaq;fs; epWtg;gLk;. 

NkYk;> xt;nthU khfhzj;jpYk; ePz;l fhyk; jq;Fk; trjpfs; nfhz;l epiyaq;fs;  

epWtg;gLk; (gpd;dpizg;G 6). kJ kw;Wk; NghijjUk; gjhu;j;jq;fSld; njhlu;Gila 

Gdu;tho;T epiyaq;fs; xt;nthU khtl;lj;jpYk; epWtg;gLk;. 

%d;whtJ epiyahdJ> nghJthd kw;Wk; tpNrlkhd csey Nritfisf; nfhz;bUf;Fk; 

Nghjdh itj;jparhiyfs;> khfhzg; nghJ itj;jparhiyfs;> khtl;lg; nghJ 

itj;jparhiyfs;> gy;fiyf;fof myFfs;> tpNrl itj;jparhiyfs; Mfpatw;iw 

cs;slf;fpapUg;gNjhL> mit (tpNrl Nrit toq;fy;fSf;fhfr;) rpghupR nra;ag;gLk;; 

epiyaq;fshfTk; njhopw;gLk;. jlatpay; cskUj;Jtg; guhkupg;Gf;fhf> kj;jpapy; kpf 

cau;e;j ghJfhg;GfNshL $ba myF xd;W Njrpa kdey epWtdj;jpy; epWtg;gLk;. mj;Jld; 

eLj;jukhd ghJfhg;G trjpfisf; nfhz;l rpW Fw;wq;fs; GupNthUf;fhf Ie;J gpuhe;jpa 

myFfs; ehlshtpa uPjpapy; epWtg;gLk;.  

jLg;G eltbf;iffspy; Kf;fpaj;Jtk; ngWfpd;w gpd;tUk; gug;GfSf;fhd ty;Ydu; FOf;fs; 

Njrpa csey MNyhridr; rigapd; fPo; mikf;fg;gLk;. 

 kJ kw;Wk; Vida Nghij jUk; gjhu;j;jq;fspd; ghtid (kJf; fl;Lg;gl;bw;fhd 

Njrpa nfhs;ifapid mbnahw;wpajhf) 

 rpWtu; kw;Wk; fl;bsikg; gUtj;jpduJ cseyk; 



 

5 

 

 jw;nfhiyfisj; jLj;jy; 

 td;Kiwfisj; jLj;jy; 

 rPu;jpUj;jj;Jld; njhlu;Gila cseyk; 

 KjpNahupd; cseyk; 

 Ntiyj;jsj;jpy; njhopyhsu;fspd; cseyk; 

 mdu;j;jk; kw;Wk; mtrufhy epiyfspy;  cseyk; kw;Wk; csr;r%f cjtp toq;fs; 

vjpu;fhy csey NjitfSf;Nfw;g Fwpj;j  ty;Ydu; FOf;fs; mikf;fg;gLk;. 

 

2.1.  cs ed;dpiyia Nkk;gLj;JtNjhL> Neha;tuhJ jLg;gjw;fhd %Nyhghaq;fisAk;     

gyg;gLj;Jjy;. 

2.2.  fpilf;ff;$ba mjprpwe;j kw;Wk; cs;ehl;bw;F Vw;w tpjj;jpy; khw;wpaikf;ff;$ba 

rpfpr;ir kw;Wk; Gdu;tho;Tr; Nritfis rhj;jpakhdsT Muk;gj;jpNyNa csNeha;fSila 

midtUf;Fk; toq;Fjy;. 

2.3.  jw;nfhiy kw;Wk; jdf;Fj;jhNd jPq;fpioj;jy; Mfpatw;wpd; tpfpjq;fisf; Fiwj;jy;. 

2.4.  kJ kw;Wk; Vida NghijjUk; gjhu;j;jq;fspd; ghtidahy; Vw;gLk; Neha;fis 

cilatu;fSf;fhd jLg;G> rpfpr;ir kw;Wk; Gdu;tho;Tld; njhlu;Gila Nritfis 

gyg;gLj;Jjy;. 

2.5.  jLj;J itf;fg;gl;bUg;gtu;fSf;Fk; kw;Wk; cstpUj;jpf; FiwghLilatu;fs; Nghd;W 

ghjpf;fg;glf;$ba FOf;fSf;Fk; cfe;j cseyg; guhkupg;Gf; fpilg;gjid cWjp nra;jy; 

(gpd;dpizg;G 7). 

2.6.  mdu;j;jq;fs; kw;Wk; neUf;fb epiyikfspy; csey kw;Wk; csr%f Mjuit 

toq;Ftjw;fhd nghwpKiwfis cUthf;Fjy;. 

 

Fwpf;Nfhs; 03: csey NritfSf;Ff; fpilf;ff;$ba kdpj tsq;fs;, fl;Lkhd trjpfs; 

kw;Wk; epjp trjpfisg; gyg;gLj;Jjy;.  

cseyf; nfhs;ifia ajhu;j;jKilajhf;Ftjw;F> NghjpasT tsq;fisg; ngw;Wf; 

nfhs;tjw;fhd %yq;fisg; ghJfhj;Jf; nfhs;tJk;> mtw;iwj; jf;fitj;Jf; nfhs;tJk; 

kpfTk; Kf;fpakhdjhFk;. ,tw;Ws;> fl;Lkhd trjpfs;> kUe;Jfs;> Nghf;Ftuj;J> kdpj 

tsq;fs;> fw;gpj;jy; kw;Wk; gapw;rpaspj;jy; Nghd;wit cs;slq;Fk;. 

3.1. Nrit toq;fy;fSf;fhd midj;J kl;lq;fspYk; jukhd csey Nritfis 

toq;FjYf;fhd kdpj tsq;fs; (gpd;dpizg;G 8)> kUe;Jfs; kw;Wk; cl;fl;Lkhd 

trjpfis toq;Fjy;. 
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3.2. cseyj;jpw;fhd epjp xJf;fPLfis Njrpa> khfhz kw;Wk; khtl;l kl;lq;fspy; 

Ml;rp nra;jy; kw;Wk; tpupthf;Fjy;.  

 

 

 

 

 

 

 

Fwpf;Nfhs; 04: jkJ csed;dpiyia Nkk;gLj;Jtjw;fhfTk;> fsq;fk; kw;Wk; ghFghl;bidf;  

Fiwg;gjw;fhfTk; rKjhaq;fis kw;Wk; r%f mikg;Gf;fis tYT+l;ly;. 

,yq;ifapy; cs;s kpfg; ngUk;ghd;ikahd csNehahsu;fs; mtu;fsJ 

FLk;gq;fspdhNyNa MjuT toq;fg;gl;Lg; guhkupf;fg;gLfpwhu;fs;. me;jf; FLk;gq;fs; 

milahsq; fhzg;gl;L> mtu;fSf;Fj; Njitg;gLk; mwpT> jpwd;fs;> FWfpa fhy mDkjp> 

tPlikg;G> epjp mDruiz Nghd;wtw;iw toq;FtjD}lhf> mtu;fs; Mjutspf;fg;gl 

Ntz;Lk;. 

csey Nkk;ghldhJ> cseyj;Jld; NeubahfNth my;;yJ kiwKfkhfNth jhf;fj;ij 

Vw;gLj;Jfpd;w midj;Jj; Jiwfs; kw;Wk; epWtdq;fspd; $l;L Kaw;rpfis Ntz;b epw;Fk;. 

4.1 jkf;F cfe;jjhd Xu; csed;epiyiag; ngWk; tz;zk; rKjhaq;fis  

tYg;gLj;JjYk; NkYk; Kf;fpakhf cseyj;jpw;fhd tzpf epu;zaq;fis 

fUj;jpw;nfhs;Sjy;. 

4.2 Nritfspd; gadhspfs;> FLk;gq;fs;> guhkupg;ghsu;fs; vd;Nghiu tYT+l;b> 

nfhs;if mKyhf;fk;> Nritfspd; cUthf;fk;> guhkupg;G toq;Fjy; kw;Wk;  

Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;Sjy; njhlu;ghd tplaq;fspy; mtu;fSila 

KOikahd gq;fspg;G ,Ug;gjid cWjp nra;jy;. 

4.3 csNeha;fSilatu;fspd; fz;zpaj;ij Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; mtu;fs; 

njhlu;;ghf ,Uf;Fk; fsq;f kdg;ghq;F kw;Wk; ghFghL vd;gtw;iwf; Fiwj;jy; 

Mfpatw;wpy; gy;NtW Jiwapdiu <Lglitj;jy;. 

4.4 epjp rhu;ghd ];jpuj;jd;ikia milAk; tz;zk; csNeha;fis cila 

egu;fspd; Mw;wy;fis Nkk;gLj;Jjy;. 

 

nfhs;if eilKiwg;gLj;jy; 

Njrpa cseyf; nfhs;ifapid KOikahf> Fwpf;fg;gl;l Neu tiuaiwf;Fs; 

mKyhf;Ftij cWjpg;gLj;Jk; gpujhd nghWg;G Rfhjhu mikr;rpidAk;> me;j mikr;rpDs; 

,aq;Fk; cseyj;Jf;fhd gzpafj;ijAk; rhu;e;jpUf;Fk;. 
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khfhz kw;Wk; khtl;l kl;lq;fspy; cseyf; nfhs;ifapid KOikahf Fwpf;fg;gl;l Neu 

tiuaiwf;Fs; mKyhf;Ftij cWjpg;gLj;Jk; gpujhd nghWg;G khfhz Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghsupdhYk;> gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsupdhYk; jiyik jhq;fg;gLk; 

cseyr; nraw;FOf;fisr; rhu;e;jpUf;Fk;.   

Njrpa cseyf; nfhs;ifahdJ KOikahfTk; Fwpf;fg;gl;l Neu tiuaiwf;Fs;Sk; 

mKyhf;fg;gLjiy cWjpg;gLj;Jtjw;F khfhz> khtl;l> kw;Wk; gpuNjr kl;lq;fspy; 

Mw;wYila csey Mszpapdu; ,Uf;f Ntz;baJ kpf Kf;fpakhdJ. 
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MNyhrid kw;Wk; xUq;fpizg;G mikg;Gfs; 

 

 

 

 

Njrpa csey MNyhridr; rig 

csey gzpafk; Rfhjhu mikr;R 

cseyj;jpw;fhd Njrpa nraw;FO 

 

 

 

 

 

Njrpa 
kl;lk; 

Njrpa 
kdey 
epWtdk; 

khfhzj;Jf;fhd cseyr; nraw;FO 

khtl;l cseyr; nraw;FO 

 

 

khfhz 

kw;Wk; 

khtl;
l  

kl;lk; 

Neha; jLg;G 
kw;Wk; 
Gdu;tho;T 
epiyaq;fs; 

 

 

Rfhjhuk; 
jtpu;e;j mur 
epWtdq;fs; 

 

 

 

mur rhu;gw;w 
epWtdq;fs; 
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fz;fhzpg;G kw;Wk; kjpg;gPL 

,e;jf; nfhs;if eilKiwg;gLj;jg;gLtjw;Fupa nraw;ghl;L tbtj;ijf; nfhLg;gjw;fhf xU 

Njrpa %Nyhghaj;jpl;lk;> kw;Wk; fz;fhzpf;fg;glf;$ba fhl;bfis cs;slf;fpa nraw;ghl;Lj; 

jpl;lk; vd;gd cUthf;fg;gLk;. 

 



 

 1 

பின்னிணைப்புக்கள் 

gpd;dpizg;G 1 

Njrpa csey MNyhridr; rig 

Njrpa csey nfhs;if topfhl;Ljy;fis newpg;gLj;Jk; gpujhd MNyhrid mikg;ghf 

Rfhjhu mikr;rpd; nrayhsuhy; jiyik jhq;fg;gLk; Njrpa csey MNyhridr; rig 

,Uf;Fk;. ,r;rigapd; nrayhsuhf cseyg; gzpg;ghsu; gzpahw;Wthu;. 

,e;j MNyhridr; rigahdJ gpd;tUk; mq;fj;jtu;fis cs;slf;fpapUf;Fk;.  

 Rfhjhu mikr;rpd; nrayhsu; (jiytu;)  

 ePjpj;Jiw mikr;rpd;  nrayhsu; 

 r%f Nritfs; mikr;rpd;  nrayhsu; 

 fy;tp mikr;rpd;  nrayhsu; 

 nrayhsu; / nghJ epu;thfk; 

 Nkyjpf nrayhsu; - kUj;Jt Nritfs; 

 Nkyjpf nrayhsu; - nghJr; Rfhjhu Nritfs; 

 Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; ehafk; 

 gzpg;ghsu; ehafk; epjp - Rfhjhu mikr;R 

 gpujp gzpg;ghsu; ehafk; - njhw;wh Neha;fs; 

 gpujp gzpg;ghsu; ehafk; - kUj;Jt Nritfs; I 

 gpujp gzpg;ghsu; ehafk; - kUj;Jt Nritfs; II 

 gpujp gzpg;ghsu; ehafk; - nghJr; Rfhjhu Nritfs;; I 

 gpujp gzpg;ghsu; ehafk; - nghJr; Rfhjhu Nritfs; II 

 gpujp gzpg;ghsu; ehafk; - fy;tp, gapw;rp, kw;Wk; Ma;Tf; fpis 

 gzpg;ghsu; -  cseyk; (nrayhsu;) 

 gpujhd rl;l mYtyu; - Rfhjhu mikr;R 

 gpujhd rl;l kUj;Jt mYtyu; - gpujhd rl;l kUj;Jt mYtyu; mYtyfk;> nfhOk;G  

 khfhz Rfhjhu Nritfs;; gzpg;ghsu;fs; 

 xt;nthU khfhzj;jpYk;> khfhz cseyr; nraw;FOtpidg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; khfhz 

cskUj;Jt epGzu;fs;  

 jiytu; kw;Wk; nrayhsu;  - ,yq;if cskUj;Jt epGzu;fspd; fy;Y}up 

 jiytu; -,yq;if rpWtu; kw;Wk; fl;bsikg; gUtj;jpdUf;fhd cskUj;Jt epGzu;fspd; 

fy;Y}up 
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 jlatpay; cskUj;Jtk;> KjpNahu; cskUj;Jtk;> (Nghijg; nghUl;fSf;F) mbik 

epiyf;fhd cskUj;Jtk; Nghd;w cskUj;Jt Nritfspd; cg gpupTfisg; 

gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; cskUj;Jt epGzu;fs; 

 gy;fiyf;fof cskUj;Jt myFfisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; Xu; cskUj;Jt epGzu; 

 jiytu; - ,yq;if rKjha kUj;Jt epGzu;fspd; fy;Y}up 

 gzpg;ghsu; - Njrpa kdey epWtdk; 

 gzpg;ghsu; - jhjpau;fs; ( kUj;Jt Nritfs;) 

 gzpg;ghsu; - jhjpau;fs; ( nghJr; Rfhjhu Nritfs;) 

 jiytu; - ,yq;if  cstpayhsu;fspd; rq;fk; 

 Nrit ngWeu;fs; kw;Wk; guhkupg;ghsu;;fspd;   nraw;FOf;fisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; 

,uz;L gpujpepjpfs; 

 jdpahu; kUj;Jt Nritfisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; ,uz;L gpujpepjpfs; 

 csey Nritfis toq;Fk; gjpT nra;ag;gl;;l murrhu;gw;w epWtdq;fisg; 

gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; ,uz;L gpujpepjpfs; 

 ghu;itahsu;fs; - cyf Rfhjhu mikg;G,  If;fpa ehLfs; rpWtu; epjpak;> kw;Wk; cyf tq;fp 

,f;FOthdJ MW khjq;fSf;F xUKiw $Lk; 

 

gpd;dpizg;G 2 

cseyj;jpw;fhd Njrpa nraw;FO 

Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; ehafj;jpdhy; jiyik jhq;fg;gLk; cseyj;jpw;fhd Njrpa 

nraw;FOthdJ> rk;ge;jg;gl;l gpujp Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu;> cseyj;Jf;fhd nrayfk;> 

nghUj;jkhd Jiwrhu; FOf;fs; kw;Wk; Vida gq;Fjhuu;fSld; ,ize;J Njrpa cseyf; 

nfhs;ifapd; %Nyhghaq;fis mKy;gLj;JtJ njhlu;ghd epu;thf kw;Wk; njhopy;El;g 

topfhl;Ljy;fis toq;Fk;. 

,e;j   cseyj;jpw;fhd Njrpa nraw;FOthdJ gpd;tUk; mq;fj;jtu;fis cs;slf;fpapUf;Fk; 

 Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; ehafk; (jiytu;) 

 gzpg;ghsu; ehafk; epjp - Rfhjhu mikr;R 

 gpujp gzpg;ghsu; ehafk; - njhw;wh Neha;fs; 

 gpujp gzpg;ghsu; ehafk; - kUj;Jt Nritfs; I 

 gpujp gzpg;ghsu; ehafk; - kUj;Jt Nritfs; II 

 gpujp gzpg;ghsu; ehafk; - nghJr; Rfhjhu Nritfs;; I 



 

 3 

 gpujp gzpg;ghsu; ehafk; - nghJr; Rfhjhu Nritfs; II 

 gpujp gzpg;ghsu; ehafk; - fy;tp, gapw;rp, kw;Wk; Ma;T fpis 

 gzpg;ghsu; - cseyk; (nrayhsu;) 

 xt;nthU khfhzj;jpYk; cs;s khfhzj;Jf;fhd cseyr; nraw;FOtpidg; 

gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; xU gpujpepjp  

 jiytu; kw;Wk; nrayhsu; ,yq;if cskUj;Jt epGzu;fspd; fy;Y}up 

 jiytu;>  ,yq;if rpWtu; kw;Wk; fl;bsikg; gUtj;jpdupdUf;fhd cskUj;Jt 

epGzu;fspd; fy;Y}up 

 jlatpay; cskUj;Jtk;> KjpNahu; cskUj;Jtk;> (Nghijg; nghUl;fSf;F) mbik 

epiyf;fhd cskUj;Jtk; Nghd;w cskUj;Jt Nritfspd; cg gpupTfisg; 

gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; cskUj;Jt epGzu;fs; 

 gzpg;ghsu; - Njrpa kdey epWtdk; 

 gzpg;ghsu; - jhjpau;fs; ( kUj;Jt Nritfs;) 

 gzpg;ghsu; - jhjpau;fs; ( nghJr; Rfhjhu Nritfs;) 

 khtl;lf; Ftpikakhf ,Uf;Fk; cseyj;jpw;fhd kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;> 

cseyj;jpw;fhd kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;;> cskUj;Jtj;jpw;fhd kUj;Jt 

cj;jpNahfj;ju;> cskUj;Jtr; r%fg; gzpahsu;> r%f cskUj;Jtj; jhjp> njhopy;topr; 

rpfpr;irahsu;> kw;Wk; kUj;Jt cstpayhsu;fs; Mfpa gpuptpdu;fisg; 

gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; xt;Nthu; gpujpepjp;fs; 

 Nrit ngWeu;fs; kw;Wk; guhkupg;ghsu;;fspd;   nraw;FOf;fisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; 

,uz;L gpujpepjpfs; 

 murrhu;gw;w epWtdq;fs; 

ghu;itahsu;fs; - cyf Rfhjhu mikg;G 

*Njitapd; epkpj;jk; Vida mq;fj;jtu;fisr; nraw;jpl;lq;fSf;Nfw;g ,izj;Jf; nfhs;syhk;. 

,r;nraw;FOthdJ fhyhz;Lf;nfhUKiw $Lk;. 

 

gpd;dpizg;G 3 

khfhzj;Jf;fhd cseyr; nraw;FO 

khfhzj;Jf;fhd cseyr; nraw;FOthdJ khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsuJ 

jiyikapy;> gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu;fs;> gy;fiyf;fof cskUj;Jt epGzu;fs; 

cs;slq;fyhf khfhzj;jpd; cskUj;Jt epGzu;fs; MfpNahupd; gq;Fgw;WjNyhL 

cUthf;fg;gLk;.  
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khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu;fs; jkJ khfhz cskUj;Jt epGzu;fspd; kUj;Jt 

kw;Wk; njhopy;El;gj; jiyikj;Jtj;Jld; ,r;nraw;FOtpd; epu;thff; flikfis Kd;ndLj;Jr; 

nry;thu;fs;. 

,f;FOtpd; njhlf;fkhf mikAk; KjyhtJ $l;lj;jpy;; khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; 

Vida cskUj;Jt epGzu;fspd; xg;GjNyhL khfhz cskUj;Jt epGzu; xUtiu epakdQ; 

nra;thu;. mj;Jld; khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; ,f;FOtpw;fhd nrayhsuhf 

khtl;lf; Ftpikakhf ,Uf;Fk; cseyj;jpw;fhd kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;fspy; xUtiu 

epakdQ; nra;thu;. 

khfhzj;jpy; ,lk;ngWfpd;w jLg;G> Nkk;ghL> gy;NtW Jiwfspd; xd;wpizT Nghd;tw;iw 

xUq;fpizg;gjpy; khfhz rKjha kUj;Jt epGzu;fs;> khfhz Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghsUf;F cjtpahf ,Ug;ghu;fs;.  

,e;jr; nraw;FOthdJ Njrpa cseyf; nfhs;iff;F Vw;g jpl;lkply;;> Nrit toq;Fjy; kw;Wk; 

csey Nritfspd; nraw;ghLfis Kfhikj;Jtk; nra;jy; Nghd;wtw;wpw;Fg; nghWg;Gilajhf 

mikAk;. 

,e;j   khfhzj;Jf;fhd cseyr; nraw;FOthdJ gpd;tUk; mq;fj;jtu;fis 

cs;slf;fpapUf;Fk; 

 khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; (jiytu;) 

 khfhz Rfhjhu mikr;rpd; nrayhsu; my;yJ mtuJ gpujpepjp 

 khfhzj;jpYs;s midj;J khtl;lq;fspdJk;  gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghsu;fs; 

 gy;fiyf;fof cskUj;Jt epGzu;fs; cs;slq;fyhf khfhzj;jpYs;s cskUj;Jt 

epGzu;fs;  

 rfy khfhzj;Jf;fhd rKjha kUj;Jt epGzu;fspy; xUtu; 

 khfhzj;jpYs;s khtl;lf; Ftpikakhfj; njhopw;gLk; cseyj;jpw;fhd kUj;Jt 

cj;jpNahfj;ju;fs; 

 khfhzj;jpYs;s khfhzg; nghJ itj;jparhiyfs;> kw;Wk; khtl;lg; nghJ 

itj;jparhiyfs; Mfpatw;wpd; gzpg;ghsu;fs;> kw;Wk; mj;jpal;rfu;fs; 

 cseyj;jpw;fhd kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;;> cskUj;Jtj;jpw;fhd kUj;Jt 

cj;jpNahfj;ju;> cskUj;Jtr; r%fg; gzpahsu;> r%f cskUj;Jtj; jhjp> njhopy;topr; 

rpfpr;irahsu;> kUj;Jt cstpayhsu;fs; kw;Wk; khtl;l cseyr; nraw;FOtpidr; 

rhu;e;j cstsj;Jizahsu;fs; Mfpa gpuptpdu;fisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; xt;Nthu; 

gpujpepjp;fs; 

 khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsupdhy; gpNuupf;fg;gLk; khfhzj;jpYs;s Foe;ij 

kUj;Jtk;> rKjhaf; Foe;ij kUj;Jtk;> nghJ kUj;Jtk;;> ngz; Nehapay; kw;Wk; 
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kfg;Ngw;W kUj;Jtk;> rl;l kUj;Jtk; Nghd;w Jiwfis gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; xt;nthU 

kUj;Jt epGzu;fs; 

 khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsupdhy; gpNuupf;fg;gLk;; nghUj;jkhd Vida khfhz 

muR mikr;Rf;fs; kw;Wk; jpizf;fsq;fs;, mur rhu;gw;w epWtdq;fs; kw;Wk; Vida 

gq;Fjhuu;fisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; gpujpepjpfs; 

 khfhzj;jpYs;s Nrit ngWeu;fs; kw;Wk; guhkupg;ghsu;;fs; FOf;fisg; 

gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; ,uz;L mq;fj;jtu;fs; 

 

*csey gzpg;ghsu; ,r;nraw;FOtpd; mku;Tfspy; gq;Fgw;wp Njrpa uPjpahd epu;thf kw;Wk; 

njhopy;El;g topfhl;Ljy;fis toq;Fthu;. 

khfhzj;Jf;fhd cseyr; nraw;FOthdJ MW khjq;fSf;F xUKiw $Lk;. 

 

gpd;dpizg;G  4 

khtl;l cseyr; nraw;FOf;fs; 

khtl;l kl;lj;jpy; gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu;fspd; jiyikapy;> khtl;l 

cskUj;Jt epGzupd; ,izj; jiyikj;Jtj;Jld; khtl;l cseyr; nraw;FO epWtg;gLk;. 

khtl;l cskUj;Jt epGzupd; kUj;Jt kw;Wk; njhopy;El;gj; jiyikj;Jtj;Jld; gpuhe;jpa 

Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu;fs; epu;thff; flikfis Kd;ndLj;Jr; nry;thu;fs;. ,f;FOtpd; 

njhlf;fkhf mikAk; KjyhtJ $l;lj;jpy;; gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; 

khtl;lj;jpYs;s Vida cskUj;Jt epGzu;fspd; xg;GjNyhL> khtl;l cskUj;Jt epGzu; 

xUtiu epakdQ; nra;thu;. khtl;lf; Ftpikakhf ,Uf;Fk; cseyj;jpw;fhd kUj;Jt 

cj;jpNahfj;ju; ,f;FOtpd; nrayhsuhf ,Ug;ghu;. 

khtl;lj;jpy; ,lk;ngWfpd;w jLg;G> Nkk;ghL> gy;NtW Jiwfspd; xd;wpizT Nghd;tw;iw 

khtl;l cskUj;Jt epGzupd; MNyhridAld; xUq;fpizg;gjpy; khtl;lf; 

FtpikakhftpUf;Fk; cseyj;jpw;fhd kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghsUf;F cjtpahf ,Ug;ghu;. 

,e;jr; nraw;FO khtl;lj;jpw;fhd csey Nritfspd; jpl;lkply;;> Nrit toq;fy;; kw;Wk; 

kjpg;gPL nra;jy; Nghd;wdtw;wpw;Fg; nghWg;Giljhf mikAk;. 

Fwpj;j khtl;lj;jpd; jdpj;Jtkhd NjitfSf;Nfw;g khtl;l cseyr; nraw;jpl;lk; xd;iw 

,r;nraw;FO cUthf;Fk;. 

,e;j  khtl;l  cseyr; nraw;FO  gpd;tUk; mq;fj;jtu;fis cs;slf;fpapUf;Fk;. 
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 gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; (jiytu;) 

 khtl;lr;  nrayhsu; my;yJ mtupd; gpujpepjp 

 gy;fiyf;fofq;fs;> khtl;lj;jpYs;s cskUj;Jt cggpupTfs; cs;slq;fyhf 

khtl;lj;jpYs;s cskUj;Jt epGzu;fs; midtUk;. 

 khtl;lf; Ftpikakhf ,Uf;Fk; cseyj;jpw;fhd kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; (nrayhsu;) 

 cseyj;jpw;fhd kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;;;> cskUj;Jtj;jpw;fhd kUj;Jt 

cj;jpNahfj;ju;> cskUj;Jtr; r%fg; gzpahsu;> r%f cskUj;Jtj; jhjp> njhopy;topr; 

rpfpr;irahsu;> kUj;Jt cstpayhsu;fs; kw;Wk; cstsj;Jizahsu; Mfpa 

gpuptpdu;fisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; xt;Nthu; gpujpepjp;fs; 

 gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsupdhy; gpNuupf;fg;gLk; rKjha kUj;Jtk;> Foe;ij 

kUj;Jtk;> rKjhaf; Foe;ij kUj;Jtk;> nghJ kUj;Jtk;;> ngz; Nehapay; kw;Wk; 

kfg;Ngw;W kUj;Jtk;> rl;l kUj;Jtk; Nghd;w Jiwfisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; 

xt;nthU kUj;Jt epGzu;fs; 

 gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsupdhy; gpNuupf;fg;gLk;; nghUj;jkhd muR 

mikr;Rf;fs; kw;Wk; jpizf;fsq;fs;, mur rhu;gw;w epWtdq;fs; kw;Wk; Vida 

gq;Fjhuu;fisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; gpujpepjpfs; 

 khfhzj;jpYs;s Nrit ngWeu;fs; kw;Wk; guhkupg;ghsu;;fs; FOf;fisg; 

gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; ,uz;L mq;fj;jtu;fs; 

khtl;l cseyr; nraw;FOthdJ %d;W khjq;fSf;F xUKiw $Lk;. tUl Muk;gj;jpy; 

eilngWk; KjyhtJ nraw;FOf; $l;lj;jpy; Kd;ida Mz;bd; nraw;jpwd; gw;wpa kPsha;T 

elj;jg;gl Ntz;Lk;.   

 

 

gpd;dpizg;G  5  

gpuNjr kl;lj;jpy; toq;fg;gLk; csey Nritfs; 

gpuNjr kl;lj;jpy; toq;fg;gLk; csey Nritfs; cseyj;jpw;fhd kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; 

my;yJ cskUj;Jtj;jpw;fhd kUj;Jt cj;jpNahfj;jupdhy; gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghsupd; epu;thf Nkw;ghu;it kw;Wk; cskUj;Jt epGzupd; kUj;Jt Nkw;ghu;it vd;gw;wpd; 

fPo; toq;fg;gLk;. xt;nthU Rfhjhu itj;jpa mjpfhup gpupTfisAk; cs;slf;fpr; Nritfis 

toq;ff;$ba tpjkhf> cseyj;jpw;fhd kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; my;yJ cskUj;Jtj;jpw;fhd 

kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; xUtu;> kUj;Jtg; guhkupg;ig toq;Ffpd;w xU epiyaj;jpy; 

epakpf;fg;gLthu;. ,e;j cseyj;jpw;fhd kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; my;yJ csUj;Jtj;jpw;fhd 

kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; Rfhjhu itj;jpa mjpfhup> nghJ Rfhjhu mzpapdu;> Muk;g kUj;Jtg; 

guhkupg;Gf; FOtpdu;> kw;Wk; Vida nghUj;jkhd cj;jpNahfj;ju;fSld; xd;wpize;J 
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gzpahw;Wthu;. jPu;khdq;fis Nkw;nfhs;Sk;NghJ> mjpy; Nrit ngWeu;fs; kw;Wk; rptpy; 

r%fj;jpdUila gq;Fgw;Wjy; vd;gJ Kf;fpakhdJ. khtl;l csey mzpapdu;> Rfhjhu 

itj;jpa mjpfhupNahL xd;wpize;J gpuNjr kl;lj;jpy; cs;s midj;J ,yf;Ff; FOf;fisAk; 

Ftpag;gLj;jp csey Nkk;ghL> Neha; tuhJ jLj;jy; Nghd;wtw;wpy; <LgLthu;fs;. Fwpg;ghf> 

Nghij jUk; gjhu;j;jq;fs; gad;gLj;Jtijf; fl;Lg;gLj;jy; kw;Wk; jLj;jy;> jw;nfhiyfisj; 

jLj;jy;> jha; Nra; cseyj;ij Nkk;gLj;Jjy;> ghlrhiy Ntiyj;jyk; Nghd;w ,lq;fspy; 

Neha;tuhJ jLj;jy; kw;Wk; csey Nkk;ghl;Lld; njhlu;Gila ,ilaPLfis Nkw;nfhs;Sjy;;> 

mdu;j;jq;fspypUe;J csr%f uPjpapy; kPz;L tUjy;; Nghd;w tplaq;fspw;F Kf;fpaj;Jtk; 

mspf;fg;gLk;. 

 

Muk;g cseyg; guhkupg;G epiyak; 

xt;nthU Rfhjhu itj;jpa mjpfhup gpuptpYk; cs;s xU gpuNjr itj;jprhiyapy; Xu; Muk;g 

cseyg; guhkupg;G epiyak; xd;W cUthf;fg;gLk;. ,e;j epiyaq;fs; tpNrlkhd csey 

Nritfisg; ngWtjw;fhd KjyhtJ gbepiyahfj; njhopw;gLk; tz;zk;> cseyj;jpw;fhd 

kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; my;yJ cskUj;Jtj;jpw;fhd kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; xUtiuf; 

nfhz;bUf;Fk;.  

NkYk; ,e;j epiyaq;fspy; r%f cskUj;Jtj; jhjp xUtUk;> rKjha MjuT cjtpahsu; 

xUtUk; ,izf;fg;gLthu;fs;. rKjha MjuT cjtpahsu; gpujhdkhf rKjhaj;jpy; 

gzpahw;wpf; nfhz;L> csNehAilatu;fis tpidj;jpwNdhL milahsq; fhZtjpYk;> 

mtu;fSf;fhd njhlu; guhkupg;G toq;FtjpYk; <LgLthu;.  

Muk;g cseyg; guhkupg;G epiyak; MdJ mg;gpuNjrj;J cskUj;Jt epGzupd; Neub 

Nkw;ghu;itapd; fPo; ,Ug;gJld; mk;khtl;lj;J gy;Jiwrhu; csey Fotpduhy; 

Mjutspf;fg;gLk;. 

Muk;g cseyg; guhkupg;G epiyaj;jpy; toq;fg;gLk; Nritfs; r%f tpopg;Gzu;tpid 

mjpfupg;gjhfTk;> csNehAilatu;fis Muk;gj;jpNyNa milahsq; fhz;gjhfTk;> 

csNeha;fspd; kWfypg;igf; Fiwf;Fk; tpjkhf njhlu;guhkupg;ig toq;FtjhfTk; 

mike;jpUf;Fk;. 

cskUj;Jt epGzUk;> Muk;g cseyg; guhkupg;G epiyaj;jpd; gzpahsu;fSk;> csey 

Nkk;ghL njhlu;ghd eltbf;iffspy; khtl;l Rfhjhu itj;jpa mjpfhup> nghJ Rfhjhu mzp 

kw;Wk; nghUj;jkhd Vida egu;fSld; xd;wpize;J gzpahw;Wthu;fs;.  
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rKjha MjuT epiyaq;fs; 

Rfhjhu itj;jpa mjpfhup gpupT kl;lq;fspy; rKjhak;> FLk;gk; kw;Wk; Nrit ngWeu;fspd; 

gq;fspg;GlDk;> ,aYkhd re;ju;g;gq;fspy; Vida mikr;Rffs;> kw;Wk; epWtdq;fspd; 

xd;wpizNthLk; rKjha MjuT epiyaq;fs; cUthf;fg;gLk;. 

rKjha MjuT epiyaq;fis cUthf;Fjd; Kf;fpa Fwpf;Nfhs;fshf jdpegu;fspdJk;> 

rKjhaj;jpdJk; csed;dpiyia Nkk;gLj;Jjy;> Njitg;gLNthu;f;F csr%f MjuT kw;Wk; 

Gdu;tho;Tr; Nritfis toq;Fjy; vd;gd mike;jpUf;fpd;wd. ,e;j epiyaq;fs; kf;fs; jkJ 

,lq;fspNyNa mZfj;jf;f> gz;ghl;bw;Fg; nghUj;jkhd Nritfis toq;Fk;. ,tw;wpw;F 

Nkyhf> ,e;j epiyaq;fs; csey Nritfis> Vida Rfhjhu Nritfshd Neha;j;jLg;G> 

Neha;r;rpfpr;ir kw;Wk; Gdu;tho;Tr; NritfNshLk;> Vida JiwfNshLk; ,iztjid 

cWjpg;gLj;JtNjhL> csNehAilatu;fsJ kdpj cupikfs; kw;Wk; fz;zpak; vd;gtw;iwAk; 

ghJfhf;Fk;. rKjha MjuT epiaq;fshdit nghJ kf;fSf;Fk; Vida mikr;Rfs; kw;Wk; 

mur rhu;gw;w epWtdq;fs; vd;gtw;wpw;Fk; ,ilNa njhlu;Gfis Vw;gLj;Jfpd;w 

epiyaq;fshfTk; njhopw;gLk;.  

rKjha MjuT epiyaq;fspy; ,izf;fg;gl;Ls;s rKjha MjuT cjtpahsu;fSf;F  

mg;gpuNjrj;jpw;F nghWg;ghd cskUj;Jt epGzu;> cseyj;jpw;fhd kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;> 

cskUj;Jtj;jpw;fhd kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; vd;Nghu; njhopy;El;g topfhl;Ljy;fis 

toq;Fthu;fs;. 

,e;j epiyaq;fs; ,yFthd Kiwapy; nraw;gLtjw;fhf cUthf;fg;gl;l> rKjha MjuT 

epiyaq;fis epWTtJk; mtw;iwr; nraw;gLj;JtJk; njhlu;ghd> nraw;ghl;L topfhl;bfs; 

Vw;fdNt ,Uf;fpd;wd.  

 

 

gpd;dpizg;G  6   

rKjha Gdu;tho;Tr; Nritfs; 

,ilf;fhyj; jq;F cseyg; Gdu;tho;T myFfs; 

,e;jg; Gdu;tho;Tr; Nritfshdit csNehahsu;fspd; FLk;gk;> r%f Nritfs;> rpW 

njhopw;rhiyfs; jpzf;fsq;fs;> njhopw;gapw;rp epWtdq;fs;> Nrit ngWeu;fs; kw;Wk; 

guhkupg;ghsu;;fs; FOf;fs; kw;Wk; rKu;j;jp Nritfs; vd;gdtw;wpd; MjuNthL 

eilKiwg;gLj;jg;gLk;. 

xt;nthU khtl;lj;jpYk; ,Uf;Fk; ,ilf;fhyj; jq;F cseyg; Gdu;tho;T myFfspd; 

Nkw;ghu;itahdJ Muk;g cseyg; guhkupg;G epiyaq;fspd; gzpahsu;fspd; cjtpNahL me;jg; 
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gpuNjrj;jpw;Fupa cskUj;Jt epGzupdhy; toq;fg;gLk;. ,e;jg; Gdu;tho;T epiyaq;fspy; 

rKjha cskUj;Jtj; jhjp> njhopy;topr; rpfpr;irahsu; kw;Wk; cskUj;Jtr; r%fg; gzpahsu;; 

vd;Nghu; jkJ Nritfis toq;Fthu;fs;. ,e;j epiyaj;jpid epu;tfpg;gjw;Fg; nghWg;ghf 

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; ,Ug;ghu;. ,e;j epiaj;jpw;Fupa rKjha MjuT kw;Wk; 

guhkupg;G Mfpait Muk;g cseyg; guhkupg;G epiyag; gzpahsu;fspdhy; cskUj;Jt 

epGzupd; topfhl;lypd; fPo; toq;fg;gLk;. 

 

ePz;l fhyj; jq;F trjpfs; 

ghupa csNeha;fSf;fhfr; rpfpr;iraspf;fg;gl;l gpd;dUk; jpwdhw;wy; FiwghLfNshL 

,Ug;gtu;fs;> kw;Wk; FLk;gk; my;yJ guhkupg;ghsu;;fspd; MjuT mw;wtu;fs; MfpNahu; 

fz;zpakhf> tPl;bypUg;gJNghy; tjpaf;ff;$ba trjpfs; rKjha kl;lj;jpy; toq;fg;gLk;. 

xt;nthU khfhzj;jpYk; Fiwe;jJ xU ePz;l fhyj; jq;F trjpfs; nfhz;l myF NghjpasT 

Jiz Nritahsu;fisf; nfhz;ljhf epWtg;gLk;. ,e;j epiyaj;jpw;Fj; Njitg;gLfpd;w 

kUj;Jt uPjpahd guhkupg;gpid ,e;j epiyak; mike;Js;s ,lj;jpy; ,Uf;Fk; cseyj;jpw;fhd 

kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; my;yJ cskUj;Jtj;jpw;fhd kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; cskUj;Jt 

epGzupd; Nkw;ghu;itapd; fPo; toq;Fthu;.  

 

gpd;dpizg;G 7 

 ghjpf;fg;glf;$ba FOf;fSf;F cseyg; guhkupg;gpid toq;Fjy; 

rpWtu;fs; kw;Wk; fl;bsikg; gUtj;jpdUf;fhd Nritfs ; 

rpWtu;fs; kw;Wk; fl;bsikg; gUtj;jpdupy; Vw;gLfpd;w cseyg; gpur;rpidfs; mtu;fsJ 

fy;tpapYk;> r%f ,aq;FjpwdpYk; Fwpg;gplj;jf;f ghjpg;Gfis Vw;gLj;JtNjhL> mtu;fsJ 

FLk;gq;fspYk; nry;thf;Fr; nrYj;Jfpd;wd. mj;Jld; mit tsu;e;jtu;fspy; Vw;gLfpd;w 

csNeha;fs; mjpfstpy; cUthtjw;fhd ,lu;jfitAk; mjpfupj;J tpLfpd;wd. 

rpWguhaj;jpy; Vw;gLfpd;w cseyg; gpur;rpidfs; gd;Kfj;jd;ikNahL ,Ug;gjdhy;> 

mtu;fSf;fhd KOikahd guhkupg;ig toq;Ftjw;F gy;NtW epWtdq;fNshL ,ize;J 

gzpahw;w Ntz;bapUffpwJ. ,e;j xd;wpizthdJ rpWtu; ed;dlj;ijj; jpizf;fsk;>fy;tp  

mikr;R r%f Nritfs; mikr;R> rpWtu; kw;Wk; ngz;fs; tptfhu mikr;R> rpWtu; ePjp> Njrpa 

rpWtu; ghJfhg;G mjpfhurig> rpWtu;fSld; rk;ge;jg;gl;l muR my;yhj kw;Wk; rKjha kl;l 

mikg;Gfs; Nghd;w  epWtdq;fNshL mike;jpUf;Fk;. 

FLk;g Rfhjhug; gzpkidapdhy; rk;ge;jg;gl;l midj;Jj; JiwapdUlDk; ,ize;J 

cUthf;fg;gl;l> tpNrl NjitfSila rpWtu;fSf;fhd Njrpa %Nyhghak; kw;Wk; nraw;jpl;lk; 

Mfpatw;iw ehl;bd; Kd;Dupikg;gLj;jg;gl;l Njit vd;w tifapy; mKy;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. 
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,t;thwhd Nritfis Vida JiwapdUld; ,ize;J toq;Ftjid topg;gLj;Jtjw;F 

khtl;l cseyr; nraw;FO kw;Wk; gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; MfpNahu; nghWg;ghf 

,Ug;ghu;fs;. ,tw;wpy; rpWtu; kw;Wk; fl;bsikg; gUtj;jpdupd; csey Nkk;ghL> tho;f;ifj; 

jpwd;fisf; fl;bnaOg;Gjy;> NghijjUk; gjhu;j;jq;fisg; ghtpg;gjpypUe;J tpyfpapUj;jy; kw;Wk; 

td;Kiw jtpu;j;jy; Nghd;w Kf;fpakhd tplaq;fs; cs;slf;fg;gl Ntz;Lk;. tpNrl 

ftdpg;ghdJ epWtdg;ghuhkupg;gpy; cs;s Foe;ijfSf;fhd cseyj;jpw;fhf 

toq;fg;glNtz;Lk;. 

 

csNeha;fisAila Fw;wkpioj;jtu;fSf;fhd Nritfs; 

rKjha kl;l csey Nritfspd; tpupthf;fj;NjhL jlatpay; cskUj;Jt NritfSk; 

gutyhf;fg;gl Ntz;Lk;. kj;jpapy; kpf cau;e;j ghJfhg;GfNshL $ba myF xd;W Njrpa 

kdey epWtdj;jpy; mike;jpUf;Fk;. eLj;jukhd ghJfhg;G trjpfisf; nfhz;l Ie;J gpuhe;jpa 

myFfs;> ehL KOtjw;Fk; Nritfis toq;ff;$ba tifapy; cUthf;fg;gLk;.  

xt;nthU khtl;lj;jpYk; gzpahw;Wfpd;w cskUj;Jt epGzu;fs; jkJ khtl;lj;jpy; cs;s 

rpiwr;rhiyfs; kw;Wk; Vida milj;J itf;Fk; epiyaq;fspy; cs;stu;fSf;Fj;  

Njitg;gLk; rpfpr;iraspj;jy;> csey Nkk;ghL kw;Wk; Gdu;tho;T eltbf;iffis 

toq;Fthu;fs;. rk;ge;jg;gl;l khfhzj;Jf;fhd jlatpay; cskUj;Jt epGzu;fs; khtl;lq;fspy; 

cs;s cskUj;Jt epGzu;fNshL ,ize;J ,t;thwhd Nrit toq;fy;fspy; <LgLtNjhL> 

mtu;fSf;fhd Gdu;tho;T eltbf;iffisAk; rpwg;ghdjhf khw;Wthu;fs;. 

 

KjpNahUf;fhd Nritfs; 

,yq;ifapd; rdj;njhifapd; taJ $bf;nfhz;L Nghtjdhy;> mJ gbg;gbahf taJ 

Kjpu;e;jtu;fis mjpfk; nfhz;lnjhU rdj;njhifahf khw;wkile;J nfhz;L tUfpwJ. ,jd; 

fhuzkhf mtu;fsJ MNuhf;fpak; njhlu;ghd gpur;rpidfSk;> Rfhjhu Nrit toq;fy;fs; 

njhlu;ghd Nfs;tpAk; mjpfupj;Jr; nry;fpd;wd. MNuhf;fpakhf KJikailjy;> Xa;tpw;F 

Kd;duhd jpl;lq;fs; Nghd;wtw;iw cs;slf;fpa csey Nkk;ghl;L epfo;Tfs; nghUj;jkhd 

gq;Fjhuu;fNshbize;J Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;Lk;.  

 

fu;g;gkile;j kw;Wk; gpurtj;jpw;Fg; gpd;duhd jha;khUf;Fupa Nritfs ; 

fu;g;gkile;j kw;Wk; gpurtj;jpw;Fg; gpw;gl;l fhyj;jpy; cs;s jha;khu;fs; ,lu;jfT mjpfk; 

cs;stu;fshf> tpNrl guhkupg;Gj; Njitg;gLgtu;fshf ,Uf;fpwhu;fs;. xt;nthU jPtpu 

cskUj;Jt guhkupg;G gpupTfspSk; jha;khUf;fhd tpNrl jha;Nra; guhkupg;G myFfis 

epWTjypd; Clhf ,tu;fSf;fhd tpNrlkhd cskUj;Jtg; guhkupg;G toq;fg;gLk;. mjpf 

,lu;jfTila jha;khiu milahsq; fhZjy;> nghUj;jkhd topg;gLj;Jjy;fis 

Nkw;nfhs;sy;> njhlu; guhkupg;ig toq;Fjy; Mfpatw;iwj; jpwk;glr; nra;tjw;F> Muk;g 

Rfhjhug; guhkupg;G mzpapdUldhd njhlu;Gfs; gyg;gLj;jg;gl Ntz;Lk;.  
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kdtLtpdhy; ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;fhd Nritfs; 

,yq;if kdpjupdhYk;> ,aw;ifapdhYk; cUthf;fg;gl;l vz;zw;w mdu;j;jq;fspdhy; 

ghjpf;fg;gl;bUf;fpwJ. ,j;jifa epiyikfs; gyiu kdtL> ,otpuf;fk;> njsptpy;yhj ,og;G> 

cly; - cy jpwdhw;wy; FiwghLfs; Nghd;wtw;iw vjpu;nfhs;s epiyia Vw;gLj;jpAs;sJ.  

mtw;wpdhy; ghjpf;fg;gl;Nlhupd; Njitfis eptu;j;jp nra;Ak; Kfkhf KOikahd kw;Wk; 

tpupthd csey Nritfs; toq;fg;gl Ntz;Lk;. 

Gyk;ngau;e;j njhopyhsu;fSf;fhd Nritfs; 

Gyk;ngau;e;j njhopyhsu;fs; J\;gpuNahfk; kw;Wk; flj;jy; Nghd;w mgha epiyapy; 

cs;sdu;.mtu;fspd;; kw;Wk; mtu;fshy; tpl;Lr;nry;yg;gl;l FLk;gq;fpspd; csey>csr;r%f 

Nritfs; njhlu;gpy; ftdk; nrYj;jg;gl Ntz;Lk;.  

 

gpd;dpizg;G  8 

 cseyj;jpw;fhd Mszp tsq;fspd;  epu;zak; njhlu;ghd tpjpKiwfs; 

 

cseyj;jpw;fhd Mszpapd; tif epakk; 

 

cskUj;Jt epGzu; B tifiar; rhu;e;j Mjhu 

itj;jparhiyfspYk;> mjw;F Nkw;gl;l 

epiyapy; cs;s itj;jparhiyfspYk; 

Fiwe;jgl;rk; xUtu;  

rpWtu; kw;Wk; fl;bsikg; gUtj;jpdUf;fhd  

cskUj;Jt epGzu; 

Fiwe;jgl;rk; khtl;lj;jpw;F xUtu; 

jlatpay; cskUj;Jt epGzu; Fiwe;jgl;rk; khfhzj;jpw;F xUtu;;   

KJik cskUj;Jt epGzu; Fiwe;jgl;rk; khfhzj;jpw;F xUtu;; 

Nghijt];J (Nghijg; nghUl;fSf;F) 

mbik epiyf;fhd cskUj;Jt epGzu; 

Fiwe;jgl;rk; khfhzj;jpw;F xUtu;; 

khtl;lf; Ftpikakhfj; njhopw;gLk; 

cseyj;jpw;fhd kUj;Jt cj;jpNahfj;ju; 

khtl;lj;jpw;F xUtu;  

cseyj;jpw;fhd kUj;Jt cj;jpNahfj;ju;/ 

cskUj;Jtj;jpw;fhd kUj;Jt 

cj;jpNahfj;ju; 

xt;nthU Rfhjhu itj;jpa mjpfhup 

gpupTfspYk; Fiwe;jgl;rk; xUtu; 
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r%f cskUj;Jtj; jhjp xt;nthU jPtpu cskUj;Jt guhkupg;G 

my;yJ csey myFfspYk; Fiwe;jgl;rk; 

xUtu;. xt;nthU ,ilf;fhyj; jq;F cseyg; 

Gdu;tho;T myFfspYk;> Muk;g cseyg; 

guhkupg;G epiyaj;jpYk; xt;nthUtu;  

kUj;Jt cstpayhsu; khtl;lg; nghJ  itj;jparhiyfspYk; mjw;F 

Nkw;gb epiyapy; cs;s 

itj;jparhiyfspYk; Fiwe;jgl;rk;; xUtu;  

cskUj;Jtr; r%fg; gzpahsu; xt;nthU jPtpu cskUj;Jt guhkupg;G 

gpuptpYk;; my;yJ csey myFfspYk; 

Fiwe;jgl;rk; xUtu;. ,ilf;fhyj; jq;F 

csey Gdu;tho;T myFfspy; xUtu;.   

njhopy;topr; rpfpr;irahsu; xt;nthU jPtpu cskUj;Jt guhkupg;G 

gpuptpYk my;yJ csey myFfspYk; 

Fiwe;jgl;rk; xUtu;. ,ilf;fhyj; jq;F 

csey Gdu;tho;T myFfspy; xUtu;. 

cstsj; Jizahsu; xt;nthU jPtpu cskUj;Jt guhkupg;G 

gpuptpYk;; my;yJ csey myFfspYk;; 

Fiwe;jgl;rk; xUtu; 

rKjha MjuTg; gzpahsu; Muk;g cseyg; guhkupg;G epiyaj;jpYk;> 

rKjha MjuT epiyaq;fspYk; 

Fiwe;jgl;rk; xt;nthUtu; 

njhz;lh;fs; xt;nthU Rfhjhu itj;jpa gpuptpYk; 

Fiwe;jgl;rk; xUtu; ,Uf;Fk; tifapy; 
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Preamble 
Mental health is more than the absence of mental illness. The World Health Orgnization (2014) 

defines mental health as “a state of well-being in which the individual realizes his or her own 

abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is 

able to make a contribution to his or her community”. 

Worldwide, the burden of mental disorders continues to grow, with significant impacts on health 

leading to major social and economic consequences (WHO, 2015). Mental, neurological, and 

substance use disorders are common in all regions of the world, affecting every community and 

age groups across all countries. Fourteen percent of the global burden of disease is attributed to 

these disorders.  

In Sri Lanka, life time prevalence of Depression was 6.6 % of people over age of 15 years (Ball 

et al, 2010). Nearly 4% over age of 65 was suffering from Dementia (de Silva et al, 2003). There 

is a wide gap in provision of mental health services based on the disease burden and mental 

health needs of the population.  Moreover high rates of suicide, alcohol and substance abuse and 

psychosocial consequences of decades of conflict and war, emergencies and natural disasters 

remain as main challenges.   

The previous mental health policy of Sri Lanka was formulated more than ten years ago. Since 

then the need for expansion and development of services has increased. This policy recommends 

the development of mental health services for the treatment, rehabilitation, prevention of mental 

disorders and mental health promotion. Improvement and maintenance of quality of mental 

health services will also be of utmost importance. This policy provides a strategic framework and 

action plan to meet above needs by restructuring and expanding the capacity to deliver mental 

health services at all levels.  

It is clear that the health sector alone cannot work towards improvement of mental health of 

people. Many other sectors such as education, social services, youth affairs, child and women’s 

affairs, justice and other government and non-governmental organizations have a significant role. 

Hence, this policy emphasizes the importance of multi-sectorial involvement and cooperation. 



 
 
 

 
 

This mental health policy document consists of a main body and the details as 8 annexures.  

 

Vision  
 

All Sri Lankans shall have optimal mental health 

 

       
     Mission 

 
Establish an enabling environment for enhancement of mental health and wellbeing for all, 

through mental health promotion, illness prevention, treatment and rehabilitation, psychosocial 
care, protection and promotion of human rights. 

     
   Guiding Principles 
 

The policy is based on the following principles: 

1. Promotion of mental well-being and protection of human rights of the persons with 

mental disorders, their care givers and all Sri Lankans 

2. Provision of quality-assured services which are person-centered, cost effective, equitable, 

efficient, safe, accessible and affordable by: 

• ensuring universal health coverage for people with mental disorders and all Sri 

Lankans 

• adoption of evidence-based policies and practices appropriate to the local context 

having a comprehensive, holistic, life course approach to ensure optimal mental 

health   



 
 
 

 
 

• Developing multi-agency, multidisciplinary and multi-sectoral collaboration at 

all levels. 

3. Empowerment of and ensure full participation by community including persons with 

mental disorders and psychosocial disabilities as well as care givers by developing 

context-appropriate, culturally and socially sensitive approaches to mental health 

promotion, illness prevention, treatment, rehabilitation and psychosocial support 

 

4. Ensure consistency with the national health policy and other related existing 

government policies and practices. 

 

  

POLICY OBJECTIVES 

 

1. To strengthen leadership, legislation, stewardship, research and 

       management functions of the mental health services.  

 

2. To strengthen the delivery of comprehensive mental health services and  

support, in order to reduce the burden of mental disorders and promote 

mental health. 

 

3. To strengthen human resources, infrastructure and financing for mental 

          health services.  

 
 

4. To empower communities in promoting their mental well-being and 

      reducing stigma and discrimination.  



 
 
 

 
 

Strategies 
 

The following strategies are identified for achieving each policy objective.  
 
Objective1. To strengthen leadership, legislation, stewardship, research and management 

functions of the mental health services  

 

The promotion of mental health and the provision of mental health services should maximize 

efficiency, quality and equity, be transparent and accountable to the public and be responsive to the 

needs of service recipients and service providers. A comprehensive mental health programme on 

promotion, prevention, treatment and rehabilitation has to be achieved by the Ministry of Health 

with proper leadership, governance and multi-sectoral approach.  

 
At the national level, the National Mental Health Advisory Council (NMHAC) chaired by the 

Secretary of Health is the main advisory body and will provide the policy direction. The National 

Committee on Mental Health (NCMH), chaired by the Director General of Health Services 

(DGHS) will provide the administrative and technical guidance for the implementation of the 

strategies of the National Mental Health Policy. At the provincial level, Provincial Mental Health 

Committee (PMHC) will be established with the chairmanship of Provincial Director of Health 

Services (PDHS), with technical leadership from the Provincial Consultant Psychiatrist. At the 

district level, the District Mental Health Committee (DMHC) will be established with the 

chairmanship of the Regional Director of Health Services (RDHS) and co-chaired by the District 

Consultant Psychiatrist, who will give the technical leadership (refer annexures 1 to 4 on the 

establishment and composition of national and subnational advisory and coordinating bodies).  

 
 

1.1 Strengthen leadership, governance and inter-sectoral collaboration for mental health 

service at national and sub-national level 

1.2 Protect and promote human rights of persons with mental disorders, psychosocial 

disabilities and vulnerable groups including people with intellectual /cognitive 

disability and people in custody 

1.3 Strengthen the mental health management information systems   



 
 
 

 
 

1.4 Monitor and evaluate status of mental health service delivery at all levels 

1.5  Promote research in the field of mental health to generate evidence for advocacy and 

facilitation of best practices 

Objective2. To ensure delivery of comprehensive mental health services in order to 

reduce the burden of mental disorders and promote mental health. 

 

This policy ensures increased accessibility for mental health services at all levels, starting from 

integration of mental health services at the primary health care level.  

The Medical Officers in Primary Medical Care Institutions (PMCI-Divisional hospital and below) 

will be trained according to the standard package for mental health care, to manage the persons 

presenting with mental health conditions at the first health contact level. 

At the divisional level, mental health services will be delivered by the Medical Officer/Mental 

Health (MOMH) or Medical Officer/ Psychiatry (MO/Psychiatry) under clinical supervision of the 

consultant psychiatrist and will act as the first level of contact to specialized mental health services. 

The Primary Mental Health Care Centre (PMHCC) will be established at a Divisional Hospital in 

each Medical Officer of Health (MOH) area and shall be manned by the MOMH or Medical 

Officer/Psychiatry (MO/Psychiatry) and will closely collaborate with the Medical Officer of 

Health (MOH) and public health team, primary medical care team and other relevant officers. 

Community Support Centres (CSC) will be established at MOH level (Annexure 5). 

 

It is envisaged that the secondary level shall consist of base hospitals with a consultant psychiatrist 

and mental health team. Base Hospital-Type A and above will have acute inpatient psychiatry units 

which will be supervised by a consultant psychiatrist and out patient care facilities. Mental health 

units with outpatient care facilities will be established at each Base Hospital-Type B. Day centres 

will be established attached to each Base Hospital-Type B and above.  

 

The tertiary level includes Teaching, Provincial General, District General, University and 

Specialized Hospitals with general and specialized mental health services and will act as referral 



 
 
 

 
 

centres. For forensic psychiatric care, one central High Secure Unit will be established at the 

National Institute of Mental Health (NIMH) and five Medium Secure Units for minor offenders 

will also be established to cover whole country. 

Medium stay mental health rehabilitation units will be established in each district. Further, Long 

stay residential facilities will be established in each province (Annexure 6). Alcohol and drug 

rehabilitation centres will be established in each district. 

 

The expert committees will be established under the NMHAC to address following  priority areas 

for prevention;  

• Alcohol and other substance use (in accordance with the National Policy on Alcohol 

Control) 

• Child and adolescent mental health 

• Suicide prevention 

• Prevention of violence 

• Correctional mental health  

• Elderly mental health 

• Occupational mental health 

• Mental health and psychosocial support in disasters and emergencies 

 

According to future mental health needs, relevant expert committees will be established. 

 

 

2.1 Promote mental wellbeing and strengthen preventive strategies 

2.2 Provide best available, and locally adaptable treatment and rehabilitation services 

to all persons with mental disorders at earliest possible time  

2.3 Reduce rates of suicide and deliberate self-harm 

2.4 

 

2.5 

Strengthen services for prevention, treatment, and rehabilitation of those with 

alcohol and other substance use disorders 

Ensure optimal mental health care for people in custody and vulnerable groups, 



 
 
 

 
 

 
Objective 3. To strengthen human resources, infrastructure and financing for mental health 

services 

 

Securing and maintaining adequate resources is critical for the Mental Health Policy to be 

realized. This includes, but is not limited to, adequate financial allocations, provision of 

infrastructure, medical supplies, human resources, teaching and training.  

 

 

3.1 Provide human resources (Annexure 8), medical supplies and infrastructure for 

multidisciplinary care to deliver quality mental health services at all levels of 

service provision 

3.2 Govern and expand the financial allocations to mental health services at national, 

provincial and district level 

 

Objective 4. To empower communities and settings in promoting mental well-being and 

reducing stigma and discrimination. 

 
Most of the persons with mental disorders in Sri Lanka are being cared for and supported by 

their families. Such families need to be identified and provided with support in the form of 

knowledge, skills, respite care, housing and financial assistance. 

 

Mental health promotion requires the collective efforts of all organizations and sectors that 

may have a direct or indirect impact on mental health. 

 

4.1 Empower communities in optimizing their own mental well-being specially 

such as people with intellectual disability (Annexure 7) 

2.6 Develop mechanisms to provide mental health and psychosocial support in 

disasters and emergencies 

 



 
 
 

 
 

by addressing commercial determinants of mental health   

4.2 Empower service users, families, carers to ensure their fullest participation in 

policy development, implementation, service development, provision and 

reception of care 

4.3 Engage multiple sectors to improve dignity and reduce stigma and 

discrimination among persons with mental disorders   

4.4 Enhance the capacity of persons with mental disorders to achieve financial 

stability 

 

 

Policy Implementation 

The Ministry of Health and the Directorate of Mental Health within the Ministry holds primary 
responsibility for ensuring the complete and timely implementation of the National Mental 
Health Policy. 

At provincial and district levels, Mental Health Committees chaired by Provincial Directors of 
Health Services and the Regional Directors of Health Services are responsible for ensuring the 
complete and timely implementation of the National Mental Health Policy. 

The availability of a skilled mental health workforce at the provincial, district and divisional 
level is critical to ensure complete and timely implementation of the National Mental Health 
Policy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Advisory and Coordinating Bodies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring and Evaluation 
A national strategic and action plan with monitoring indicators will be developed to operationalize the 
policy implementation.  

National Mental Health Advisory Council (NMHAC) 

District Mental Health Committee (DMHC)  

Provincial Mental Health Committee (PMHC) ( 

National 
Level  

 

Provincial 
and 

District 
Level 

 Directorate of 
Mental Health  

Preventive, 
Curative and 
Rehabilitative 

Institutions 

Non-health 
Governmental 

Institutions 

Non-
Governmental 
Organizations 

National 
Institute of 

Mental Health 
(NIMH) 

 National Committee on Mental Health (NCMH) 



 

 

Annexes  
Annexure 1: National Mental Health Advisory Council (NMHAC) 

The National Mental Health Advisory Council, chaired by the Secretary of Health is the main 
advisory body, which will provide the policy direction. The Director/Mental Health will be 
the secretary to the committee. 
 
This NMHAC shall have the following composition:   

• Secretary of Health (Chairperson) 
• Secretary ofJudicial Services 
• Secretaryof Social Services  
• Secretary of Education 
• Secretary/Public Administration 
• Additional Secretary/Medical Services  
• Additional Secretary/Public Health Services 
• Director General of Health Services 
• Director General/Finance, Ministry of Health 
• Deputy Director General/Non Communicable Diseases 
• Deputy Director General/Medical Services I  
• Deputy Director General/Medical Services II 
• Deputy Director General/Public Health Services I  
• Deputy Director General/Public Health Services II 
• Deputy Director General/Education, Training & Research 
• Director/Mental Health (Secretary) 
• Chief Legal Officer, Ministry of Health 
• Chief Judicial Medical Officer, Judicial Medical Officer’s Office, Colombo 
• Provincial Directors of Health Services 
• Provincial Consultant Psychiatrists to represent each Provincial Mental Health 

Committee (PMHC) 
• The President and Secretary from the Sri Lanka College of Psychiatrists 
• The President of the College of Child and Adolescent Psychiatrists 
• A representative from psychiatry subspecialties including forensic psychiatry, 

geriatric psychiatry, addiction psychiatry 
• A nominee to represent University Psychiatry Units 
• President, College of Community Physicians of Sri Lanka 
• Director/National Institute of Mental Health 
• Director Nursing (Medical Services) 
• Director Nursing (Public Health Services) 
• President/Sri Lanka Psychology Association 
• Two representatives from consumer and carer organizations  
• Two representatives from private health services 
• Two representatives from registered Non Governmental Organizations (NGOs) 

providing mental health care 
• Observers: World Health Organization, UNICEF and World Bank 



 

 

 
The NMHAC shall hold meetings every six months. 
 
Annexure 2: National Committee on Mental Health (NCMH) 
 

The National Committee on Mental Healthchaired by the Director General of Health Services 
(DGHS) will provide the administrative and technical guidance for the implementation of the 
strategies of the National Mental Health Policy along with the respective Deputy Director 
Generals, Directorate of Mental Health, relevant professional bodies and all stakeholders. 
 
The NCMH shall have the following composition:   

• Director General of Health Services (Chairperson) 
• Deputy Director General/Non Communicable Diseases 
• Deputy Director General/Medical Services I  
• Deputy Director General/Medical Services II  
• Deputy Director General/Public Health Services I  
• Deputy Director General/Public Health Services II  
• Deputy Director General/Education, Training & Research 
• Director/Mental Health (Secretary) 
• A representative from each Provincial Mental Health Committee (PMHC)  
• The President, and Secretary from the Sri Lanka College of Psychiatrists 
• The President of the College of Child and Adolescent Psychiatrists 
• A representative from psychiatry subspecialties including: forensic psychiatry, 

geriatric psychiatry, addiction psychiatry 
• Director/National Institute of Mental Health  
• Director/Nursing (Medical Services)  
• Director/Nursing (Public Health Services)  
• A representative fromMedical Officer/Mental Health (Focal Points), Medical 

Officer/Mental Health, Medical Officer/Psychiatry, Clinical Psychologists, 
Psychiatric Social Workers, Community Psychiatry Nurses, Occupational Therapists 

• Two representatives from consumer and carer organizations 
• Two representatives from registered Non Governmental Organizations (NGOs) 

providing mental health care 
 
Observers: World Health Organization 
 

*Other members may be co-opted as necessary depending on program needs. 
 
The NCMH shall hold quarterly meetings. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Annexure 3:  Provincial Mental Health Committee (PMHC) 
 
At the provincial level, Provincial Mental Health Committee (PMHC) will be established 
with the chairmanship of Provincial Director of Health Services (PDHS), with the 
participation of Regional Directors of Health Services (RDHS) and Consultant Psychiatrists 
of the Province including university psychiatrists. 
 
Administrative duties will be led by the PDHS, with clinical and technical leadership from 
provincial consultant psychiatrist. At the inaugural PMHC meeting, the PDHS will nominate 
a Provincial Consultant Psychiatrist with the concurrence of the consultant psychiatrists of 
the province. The PDHS will also nominate a secretary to the PMHC among the Medical 
Officer/Mental Health (Focal Point)s. The PDHS will be supported by the Consultant 
Community Physician (CCP) at the provincial level by coordinating prevention, promotion 
activities and inter-sectoral collaboration related to mental health. 
 
The PMHC will be responsible for planning, delivering and monitoring the mental health 
activities of the province according to the National Mental Health Policy.  
 
 
The PMHC shall have the following composition:   

• Provincial Director of Health Services (Chairperson) 
• Provincial Health Secretary or nominee 
• All Regional Directors of Health Services of the province 
• Consultant Psychiatrists from the province including university psychiatrists 
• All Consultant Community Physicians of the province 
• The District Medical Officer/ Mental Health (Focal Point)s in the province  
• Directors/Medical Superintendents of Provincial General Hospitals/District General 

Hospitals in the province 
• A representative each from the Medical Officer/Mental Health, Medical 

Officer/Psychiatry, Clinical Psychologists, Psychiatric Social Workers, Community 
Psychiatry Nurses, Occupational Therapists and counselors of the DMHCs in the 
Province 

• A representative from other specialties, nominated by PDHS: Consultant 
Paediatrician/Community Paediatrician, Consultant Physician, Gynaecologist and 
Obstetrician and Consultant Judicial Medical Officer 

• A representative from relevant Provincial Ministries and Departments, Non-
Governmental Organizations (NGO), and other stakeholders nominated by PDHS 

• Two representatives from consumer and carer groups 
 

*Director/Mental Health will participate to provide national administrative and technical 
guidance. 

 
The PMHC shall hold meetings once in six months.  
 



 

 

 

Annexure 4:  District Mental Health Committee (DMHC) 

 

The District Mental Health Committee (DMHC) will be established with the chairmanship of 
Regional Director of Health Services (RDHS), and co-chaired by the district Consultant 
Psychiatrist.  
 
Administrative duties will be led by the RDHS, with clinical and technical leadership from 
district consultant psychiatrist. At the inaugural DMHC meeting, the RDHS will nominate a 
District Consultant Psychiatrist with the concurrence of the consultant psychiatrists of the 
district. The Medical Officer/Mental Health (Focal Point) will be the secretary of the 
committee. RDHS will be supported by the Medical officer/Mental Health (Focal Point) at 
the district level by coordinating prevention, promotion and curative activities and inter-
sectoral collaboration, in consultation with the District Consultant Psychiatrist. 
 
The DMHC will be responsible for planning, delivering and evaluating the mental health 
services within the district. The DMHC will develop a district mental health plan in line with 
the unique needs of the respective district.  
 
 
The DMHC will have the following composition:   

• Regional Director of Health Services (Chairperson) 
• District Secretary or a representative 
• All consultant psychiatrists from the district, including from the Universities and from 

all subspecialties in the district 
• Medical Officer/Mental Health (Focal Point) (Secretary) 
• A representative each from the Medical Officer/Mental Health, Medical 

Officer/Psychiatry, Clinical Psychologists, Psychiatric Social Workers, Community 
Psychiatry Nurses, Occupational Therapists and Counselors  

• A representative from other specialties, nominated by RDHS: Consultant Community 
Physicians, Consultant Paediatrician/Community Paediatrician, Consultant Physician, 
Gynaecologists and Obstetricians, Consultant Judicial Medical Officer 

• A representative from relevant Ministries and Departments, Non-Governmental 
Organizations (NGO), and other stakeholders nominated by RDHS 

• Two representatives from consumer and carer groups 
 
The DMHC shall hold meetings once in three months. Review of the previous year’s 
performance should be done at the first committee meeting of each year. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Annexure 5: Mental health services at divisional level 

 

At the divisional level, mental health services will be deliveredby the Medical Officer/Mental 
Health (MOMH) or Medical Officer/Psychiatry under administrative supervision of the 
Regional Director of Health Services (RDHS) and clinical supervision of the consultant 
psychiatrist. A MOMH orMedical Officer/Psychiatry will be appointed to a clinical care 
institution to cover each Medical Officer of Health (MOH) area. The MOMH or Medical 
Officer/Psychiatry will also closely collaborate with the MOH and Public Health team, 
Primary Medical Care team and other relevant officers. Consumer groups and civil society 
participation will also be necessary. District mental health team in collaboration with MOH 
will engage in mental health promotion and illness prevention focusing on all target groups at 
divisional level. Special emphasis will be paid on prevention and control of substance use, 
suicide prevention, maternal and child mental health promotion, preventive and promotive 
interventions in schools and work places and psychosocial recovery from disasters. 
 

Primary Mental Health Care Centres (PMHCC) 

Primary Mental Health Care Centres (PMHCC) will be established at a Divisional Hospital in 
each Medical Officer of Health (MOH) area and shall be manned by the Medical 
Officer/Mental Health (MOMH) or Medical Officer/Psychiatry as the first level of contact to 
specialized mental health services. One Community Psychiatric Nurse (CPN) and one 
Community Support Assistant (CSA) will be attached to the PMHCC. The CSAwill work 
mainly in the community, for active case finding and follow up. The PMHCCwill be under 
direct supervision of the consultant psychiatrist in charge of the area and will also be 
supported by the district multidisciplinary mental health teams. The consultant psychiatrist 
will visit the PMHCC periodically. 
 
The services provided by the PMHCC will be to increase community awareness, early 
detection of cases and provision of continuing care to minimize relapses of mental disorders. 
The relevant psychiatrist and staff of the PMHCC will also closely collaborate with the MOH 
and the Public Health team, and other relevant personnel, with regards to mental health 
promotion. 

 

Community Support Centres (CSC) 

Community support centers (CSC) will be established atMedical Officer of Health (MOH) 
area level with community, family, consumer participation and in collaboration with other 
ministries and organizations whenever possible.  
 
The main objective of establishing these centres will be promotion of mental wellbeing of 
individuals and community, provision of psycho social support and rehabilitation services for 
needy population groups.These centres will provide locally accessible and culturally 
appropriate services. Furthermore, CSC ensures mental health services will be linked to 
preventive, curative and rehabilitative health services as well as to other sectors, and protects 



 

 

human rights and dignity of people with mental disorders. Community support centers will 
act as liaison centres between other ministries/Non-Governmental Organizations (NGO) and 
the general public.  
 
Consultant psychiatristin charge of the area and Medical Officers (Mental Health)/Medical 
Officer/Psychiatry will provide technical guidance to the Community Support Assistant 
(CSA) who will be attached to the CSC. Operational Guidelines for establishing and 
maintaining CSCs are already available to facilitate smooth functioning of these centres.   
 

Annexure 6: Community Rehabilitation Services 

 

Medium stay mental health rehabilitation units 

These services will be conducted in partnerships with families of the persons with mental 
disorders, the Departments of Social Services, Small Industries, Vocational Training 
Institutes, Consumer & Carer Groups, and Samurdhi Services. 
The medium stay mental health rehabilitation units in each district will be supervised by the 
relevant consultant psychiatrist of the catchment area, with the assistance of the Primary 
Mental Health Care Centre (PMHCC) staff. Community Psychiatric Nurses (CPN), 
Occupational Therapists (OT) and Psychiatric Social Workers (PSW) shall provide services 
for these rehabilitation units. The Regional Director of Health Services (RDHS) will be 
responsible for the administration of the unit. Care and support in the community willbe 
provided by the PMHCC team under the guidance of the relevant Consultant Psychiatrist. 
 

Long stay residential facilities 

Persons who have been treated for serious mental disordersand have residual disability and 
who do not have family or carers for support shall be provided dignified homely living 
facilities in the community. 
There shall be a minimum of one such unit per province, with the necessary supportive staff. 
The necessary clinical care will be provided by the Medical Officer/Mental Health (MOMH) 
or Medical Officer/Psychiatry in the locality under the supervision of Consultant Psychiatrist 
of the area. 

 
 
Annexure 7: Provision of mental health care for vulnerable groups 
 
Services for children and adolescents 
Mental disorders in children and adolescents cause a significant impact on their academic and 
social functioning, effect the whole family and increase the risk of adult mental disorders. 
Childhood mental health problems are multifaceted and collaboration with services from 
other sectors is needed to provide comprehensive care. These collaborations include, but are 
not limited to the Department of child probations, Ministry of Education, Ministry of Social 
Services, Child and Women’s Affairs, Juvenile Justice, and the National Child Protection 
Authority (NCPA) as well as relevant non-state and community organizations.  
 



 

 

The national strategy and action plan for children with special needs developed by the Family 
Health Bureau with all relevant stakeholders should be implemented as a priority need of the 
country. The District Mental Health Committee (DMHC) and the Regional Director of Health 
Services (RDHS) shall be responsible for collaborating and facilitating such services. Child 
and adolescent mental health promotion, life skill building, prevention of substance use and 
violence are important areas to be addressed. Special attention should be given to mental 
wellbeing of children in institutional care.  
 
 
 
Services for mentally ill offenders 
With the development of community mental health services, forensic psychiatric services 
also need to be decentralized. One central High Secure Unit will be established at the 
National Institute of Mental Health (NIMH). Five Medium Secure Units will also be 
established to cover whole country. 
 
Psychiatrists working in the relevant district shall provide treatment, mental health promotion 
and rehabilitation services for the prisons and other custodial institutions. The relevant 
provincial forensic psychiatrist shall collaborate with the psychiatrists in the district in the 
provision of care and optimize their rehabilitation. 
 
Services for elderly  
The Sri Lankan population is ageing and the proportion of older population is rising 
gradually, with increasing associated health related problems and demands on health services. 
Mental health promotion should be included in healthy ageing and pre-retirement 
programmes carried out by relevant stakeholders.  
 
Services for pregnant and post-partum mothers 
Pregnant and post-partum mothers are high risk groups who need special care. Specialized 
psychiatric care will be provided through establishment of designated mother baby care 
facilities in every acute inpatient psychiatry unit. The linkage with Medical Officer of Health 
(MOH) and Public Health team will be strengthened for detection of high risk mothers, 
referral, and follow up care. 
 
Services for trauma affected individuals 
Sri Lanka has been affected by numerous disasters, both man made and natural. These 
situations have resulted in many individuals having to deal with effects of trauma, grief, 
ambiguous loss and physical and mental disability. Comprehensive mental health services 
will address the needs of those affected. 
 
Services for migrant workers 
 
Migrant workers are at risk of abuse and even being trafficked. Psychosocial 
and mental health needs of migrant workers and their left behind families will be addressed.   

 



 

 

Annexure 8: Human Resource Normsfor Mental Health Services 
 
 

Category Norm 
General Psychiatrist Minimum of one per Base Hospital B and above 

Child and Adolescent Psychiatrist Minimum of one per district 

Forensic Psychiatrist Minimum of one per province 
 

Geriatric Psychiatrist Minimum of one per province 
 

Addiction psychiatrists  Minimum of one per province 
 

Medical Officer/ Mental Health 
(Focal Point) 

One per district 
 

Medical Officer/ Mental Health or 
Medical Officer/ Psychiatry 

Minimum of one per Medical Officer of Health (MOH) area 
 

Community Psychiatry Nurse Minimum of one per acute inpatient psychiatry ward/mental 
health unit; one per medium stay mental health rehabilitation 
unitand Primary Mental Health Care Centre (PMHCC) 
 

Clinical Psychologist Minimum of one for District General Hospital and upwards 
 

Psychiatric Social Worker Minimum of one per acute inpatient psychiatry ward/mental 
health unit; one per medium stay mental health rehabilitation unit 

Occupational Therapist Minimum of one per acute inpatient psychiatry ward/mental 
health unit and one per medium stay mental health rehabilitation 
unit 
 

Counselor Minimum of one per acute inpatient psychiatry ward/mental 
health unit 

Community Support Assistant Minimum of one per Primary Mental Health Care Centre 
(PMHCC) and minimum of one per Community Support Centre 
(CSC) 
 

Volunteers  Every Medical Officer Mental Health to have at least one 
group of volunteers in each MOH area 

 
 
 
 
 


