
 

පුරවැසි ප්රඥප්තිය  
වයඹ පළාත් ස ෞඛ්ය ස  වා ධ්යක්ෂ  ාා්යායය  

වයඔ පළාත 

 

මෙෙ ප්රඥප්තිය  ප  ය නයම  ැක්ෙ මෙමවර  ප  ු  බනය මප රවර්  හවව පැවබ ප්රමිතීන්  පව මප රව පක යීමේ විධිවිධවය ් ැ එෙ මප රව  විශිෂ ඨ  ප් ැමිත්  පක යීෙ 
පඳවව ප  ය නයම  කක වීෙ පව ප  විසි්  පු ගෙය  ක ු  බනය යචව  ධර්ෙ   ද්ධතිය ැ පිළිනඳ ප්රකවනය ි. 

ඔන පිවිමප් ම්  ඔන මරු මර්  කක  වී නකඳී සිටිය ය නය ් මරනයි. 
 
1. පම් කක වීෙ 
    ෙවජයනවර/මප රවබවභී්  මරු මර්  ප  විසි්  ඉටු ක ු  බනය මප රවර්  පරංකරැ, නීනයවු ලවබරැ, යචව ලීවදරැ, පරමනයධම ් ැ, ප ්ෂ වීනරැ,    
    රගකීමේ ැ, විනිවිැ භවරම ්  යු්නරැ, පල්බසි්  වව දූෂණම ්  මනව රැ, පප්රෙවැර කවර් ්ෂෙරැ ඉටු ිරීෙට කක වී සිටිය නර මෙෙ ප්රඥප්තියම ්       
    ප්රකවන ක ු. 
 
    දැක්ෂම 
    2020 දී ර ඹ, ශ්රී බංකවමන නීම යමතෙම ෙ ජයනවර මරමපය  තවන නරට  ම  වීෙ. 
 
    සමසෙවර 
      රතියය පේ ම  ෙයව කතෙයවක ණ  තුළි්  ර ඹ  තවමම  මපෞඛ්ය ය නය යගව සිටුවීෙ ව වව ර ඹ ජයනවර මරන කවර් ්ෂෙ, පඵබැවයී පව    
     ප්රතියචව වම ෙක මපෞඛ්ය මප ර ් පක යීෙ. 
 
ප  ය නය  පල්බසි්  වව දූෂණම ්  මනව  ය නය ි. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

2. ඔමේ යුතුකෙ 

   පු රකසි ් /මප රව බවභී්  මබප ඔන ඔමේ රගකීෙ වව පයිතියරවසිකේ ෙකයවි්  පරමනයධ ක  ගු  ඇනකයිැ, මප රව බනව ගකනීෙ පඳවව ක ු  බනය      ඉල්වදේ 

නීනයවු ලවබරැ,පප්රෙවැරැ,පරංකර පව පනයරවදීරැ පරනය මනව තුු  පිතනරැ ඉිරිප ම  ක ු  ඇනකයි පපි පම්්ෂව ක ු.   

 

3.පම් ප්රමිතීන්     

 

    (ප)   පු රකසි ් / මප රව බවභී්  විසි්  ක ු  බනය සි ලු ඉල්වදේ ප්රකවන ් , ප් නිමනැය ්  යිර ට වකි වකෙ පරප ාවරකදීෙ බකුණු        පරප ාවමනදී මවය 

එමප  යකනමවවම  පනිරවර්ම ්  ිරය 07 ් තුබ ඔන මරන ප්රතියචව  ් ැක්වීෙට පපි මෙයි්  නකදී සිටිු.   

   

   (ය)  පරනය ුදුසුදකෙ පපු ව ඇමනවම  ඔනම  ඉල්වදේ පු රකසි ප්රඥප්තියම ිත පඳව්  කවබ  තුත ඉටු ක  ිර  වකි . 

  



 
පු  
පංක  

 
පංන  

 

 
ප  ු  බනය මප රවර 

 
මප රවරට පැවත විප න   

 
පපු වලි  යුතු පරනයනව 

 
ඉල්වදෙ ඉිරිප ම   
  කත යුතු  
 නිබධවිප ව  

 
කවබ  

01 ය නය 
පංන  

 

1 . යර  ම විේ බවභී්  
මප ර ට පු යු්න ිරීෙ 

- යර  ම වීේ බනව  කමිතමණය 
නිබධවරී්   තවනට පු යු්න 
ිිපෙ 

- ෙධයෙ  ජම   ම විේ බැ 
නිබධවිප්   තවම   වජය 
මප ර ට ප් නර්රවණ  ිිපෙ 
පැවව ර ඹ  තවම  මපෞඛ්ය 
මල්කේ ෙගි්   තවම   වජය 
මප රව මකවමිතෂ්  පභවර මරන 
 කවීෙට ලිපි ් නිකුම  ිරීෙ 

-  තවම   වජය මප රවමර්  
 ම වීේ බැ නිබධවිප්  
ය නය ට පු යු්න ිිපෙ 
පැවව ප්රවමද්ශි  මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂ මරන ම වු ිරීෙ  

පැවත  ම විේ ලිපි  
ජවතියක වකුසු ේ න 

 තවම  මපෞඛ්ය  
මප රව පධය්ෂ 
 
නිම යජය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය) 

ිරය 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.  ම වීෙ ප ී  ිිපෙට 
පැවත කටයුතු සිුස ිිපෙ 
 
 

 ිපරවප කවබ  පතුටුැව ක 
මබප පරප්  ක  තියබීෙ /  රකඩ 
නකවදමේ කවබ  පතුටුැව ක 
මබප පරප්  ක  තියබීෙ 

1.  ම වීෙ ප ී  ිිපෙට පැවත 
ප ුසේ  ත්ර  

2. ු ල් ම විමේ ලිපිම  පවතියක 
කත පිට න  

3. රකඩ භව  ගකනිමේ ලිපිම  
පවතියක කත පිට න 

4. පංක 05  ිපශිෂ ඨ  
5. විභවග මකවෙපවිපප  විසි්  
පවතියක ක ය බැ පධයව ය 
පවතියකරබ පිට ම / 
විප න වම ෙක උ වධි 
පවතියක / ශිෂය කවර්   
ැර්නය  

6. කවර් ්ෂෙනව කඩඉේ 
විභවග ප්රතියඵබ රබ පිට ම  

 තවම  මපෞඛ්ය  
මප රව පධය්ෂ 
 
නිම යජය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය) 

ිරය 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ප් නර්රවණ  ක ය බැ 
ලිපි (ඇම යේ) 

8. වකුසු ේ මම  පවතියක කත 
පිට න 

9. උ් ක් ය පවතියනම  
පවතියක කත පිට න 

10. යමේ මරයප් ඇම යේ 
ිරවුු ේ ප්රකවන  

11.  වරැය රවර්නවමන 
පවතියක කත පිට න 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

  3. ප ාවය ෙවු  කටයුතු ිරීෙ 
(රවර්ික, ුදවැ, පභය් න , 
ප් නර්  තවම ) 

රවර්ික ප ාවය ෙවු  
එකෙ මප රව ප ාවයම  පවු. 
05ට රඩව රකඩි කවබ ් මප ර  
ක ය නිබධවිප්  පඳවව 
රවර්ික ප ාවය ෙවු  නිම යග 
බනවිරෙ වව හරව ක්රි වම ෙක 
ිිපෙ 
 
 
 
ුදවැ ප ාවය ෙවු  
ඉල්ලුේ  ත්ර පඳවව පැවත 
නිම යග බනව ිරෙ වව පැවත 
නිර්මද්න බනවදීෙ  
 
 
 
 

 ප ුසේ ම  කකඳරව තියබීෙ 
 පවු. 05ට රඩව රකඩිම ්  
එකෙ ප ාවයම  මප ර  
ිරීෙ 

 පවු.02ට රඩව මප ර  ක  
ඇම යේ සි කකෙකම මන්  
ප ුසේ ම  පේූර්ණ ිරීෙ 

 
 

 පැවත නිර්මද්න ්  පිතන 
ප ුසේ න  
 ප ාවය ෙවු  පම්්ින 
මැමැයවම  ඉල්ලිේ ලිපි 

 
 
 
 

 තවම  මපෞඛ්ය  
මප රව පධය්ෂ 
 
නිම යජය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය) 
 
 
 
 
 තවම  මපෞඛ්ය  
මප රව පධය්ෂ 
 
නිම යජය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය) 
 
 
 

ෙවප 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ිරය 03 
 
 
 
 
 
 
 



මප රව පරනයනවර  ෙන වව 
නිබධවරී් ම  ඉල්ලිෙ ෙන වව 
විය  මව තූ්  ෙන ප ාවය ෙවු  
නිම යග බනවදීෙ වව හරව 
ක්රි වම ෙක ිිපෙ 

 
 
 
 
ප් නර්  තවම  ප ාවයෙවු ර  
ප් නර්  තවම  ප ාවයෙවු  
ප ුසේ ත්ර පඳවව පැවත 
නිර්මද්න ්  බනව දීෙ වව 
එකඟනව බනවදීෙ 
 
 
 
 

 නිර්මද්ශින ප ුසේ න 
පෙඟ පැවත ලිපි  

 
 
 
 
 
 
 

 ප් නර්  තවම  ප ාවයෙවු   
 ප ුසේ ත්ර 
 ඉල්ලිේ ලිපි  
  වජය මප රව මකවමිතෂ්    
 පභවර නිකුම  කත ලිපි  
 

 

 තවම  මපෞඛ්ය  
මප රව පධය්ෂ 
 
 
 
 
 
 
 
 තවම  මපෞඛ්ය  
මප රව පධය්ෂ 
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ිරය 01 

 
 

 4.  උපප  වීේ බනවදීෙට  
පැවත කටයුතු සිුස ිිපෙ 

නෙ මප රවමන මප රව 
විප න ම  පඳව්   ිපිර උපප  
වීමිත රබට පරනය ුදුසුදකේ 
පපු ව තියබීෙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ු ල් ම විමේ ලිපි  

2. කවර් ්ෂෙනව කඩඉේ 
විභවග ප්රතියඵබ 

3.  ම වීෙ ප ි  කත ලිපි  
4. උ් ක් ය පවතියන  
5.  වජය භවෂව ප්රවියනවර 
ප්රතියඵබ මල්ඛ්ය  

6. ර. . ව.මප .ප් නර්රවය  
කත ලිපි  

7.  මප රව රයරප ාවරට 
ප් නර්රවය  කත ලිපි  

8. ජවතියක වකුසු ේ මම    
    පිට න 
 

ර ඹ  තවම  
මපෞඛ්ය  
මප රව පධය්ෂ 
 
නිම යජය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය) 

ිරය 04 



 
 
 
 

 5. නයතුිප්  ුැව වකිපෙට 
පැවත කටයුතු සිුස ිිපෙ 
(නවරකවලික මවය ප ි ර) 

නයතුිප්  ුැව වකිපෙ පඳවව 
පැවත ප ුසේ න පෙඟ ඉල්වදේ 
ක  තියබිෙ 

1.  ඉල්වදේ ලිපි  
2. පංක 10 මවය පංක 11 
 ිපශිෂ ඨ  

3.  ම   නයතුමර්  වජකවිප   
   භව ගම  ලිපි  

4.  ම   නයතුමර්  ම වීේ 
ලිපි  

5. යර නයතුමර්  ම වීේ ලිපි  
6. යර නයතුමර් රකඩ භව ගම  
ලිපි  

7. විය  කටයුතු මයවෙකතිය 
නරට ලිපි  
 
 

ර ඹ  තවම  
මපෞඛ්ය  
මප රව පධය්ෂ 
 
නිම යජය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය) 

ිරය 04 

  6. විශ්රවෙ ගක් විෙට පැවත 
කටයුතු සිුස ිිපෙ 

විශ්රවෙ  වෙට පැවබර මප රව 
කවබ  පේූර්ණ ක  ෙවප 
03කට ම   ප ුසේ න බනව 
දීෙ   

1. විශ්රවෙ ගක් විමේ 
ප ුසේ ත්ර  (//2000) 

2. පුද්ගබයි්  විශ්රවෙ ගක් විෙ 
පඳවව ඉල්වදේ ලිපි  

3. උ් ක් ය පවතියකම  
පිට න් 

4. වකුසු ේ මම  පිට න් 
5. ුල් ම විමේ ලිපිම  වව 
ප ි  ිරීමේ ලිපිම  
පිට න් 

6. විශ්රවෙ ග් යව නයතුමර් 
 ම වීේ ලිපි  වව ප ි  
ිරීමේ ලිපිම  පිට න් 

7. යමේ මරයප් ඇතියයේ 
ිරවුු ේ ප්රකවන ් 

ර ඹ  තවම  
මපෞඛ්ය  
මප රව පධය්ෂ 
 
නිම යජය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය) 

ිරය 03 

  7.යෙ නිරක ිර ිරීෙට පැවත 
කටයුතු සිුස ිිපෙ  

 වජකවරී ලි විලිරබ යෙ රක ිර 
මබප පඳව්  වීෙ 

1. ඉල්වදේ ලිපි  
2. උ් ක් ය පවතියකම  

පිට න් 
3. වකුසු ේ මම  පිට න් 
4. ිරවුු ේ ප්රකවන  

 
නිම යජය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය) 

ිරය 03 



5. පැවත රය පමයකුම  
ලි විලි 

 
 
 

 /.මකව් ත්රවම   ැයෙ ෙන 
මප රම  ම ැවීෙට පැවත 
කටයුතු සිුස ිිපෙ 

පනිරවර්  විශ්රවෙ ග් රව ඇතිය 
නිබධවරී්  මප රව පරනයනවර  
ෙන මකව් ත්රවම  මප රම  
ම වැරව ගකනීෙ 

1. මකව් ත්රවම   ැයෙ ෙන 
නඳරව ගකනීමේ ප ුසේ න 

2. විශ්රවෙ ග් රය බැ ලිපි  
3. නිබධවිප වම  ඉල්ලිේ ලිපි  
4. මකව් ත්රවම   ැයෙ ෙන 
මප රම  ම ැරව ගකනීෙ 
පඳවව පරනය රය වරැය 
පවතියක  

 

ර ඹ  තවම  
මපෞඛ්ය  
මප රව පධය්ෂ 
 
නිම යජය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය) 

ිරය 03 

  9.රකටු් රර්ධක බනව ිරෙ රකටු් රර්ධක ිරය  එෙ 
ෙවපම  1 ිරයයේ එෙ 
ෙවප ටෙ ැ, ඉ්   ුද ිරය ්  
පඳවව යප් යෙ ෙවපම  
රකටු ට ැ රකටු් රර්ධක  
නිර්මද්න ිිපෙ වව පු ෙන 
ිිපෙ  

 

 කවර් පවධය රවර්නව     
ක  තියබිෙ 

 පැවත කවර් ්ෂෙනව 
කඩඉේ පෙම  වී තියබීෙ 

 පැවත භවෂව ප්රවීණනව බනව 
තියබීෙ 

 රකටුම ිත උ ිපෙ ට 
මගවප  මයවතියබීෙ 

ර ඹ  තවම  
මපෞඛ්ය  
මප රව පධය්ෂ 
 
නිම යජය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය) 
 
 ිප වබය 
නිබධවිප 

ිරය 02 

  10.විරසි පයතුු  / විමන ෂ 
පපනී  නිරවඩු බනව දීෙට 
පැවත කටයුතු සිුස ිිපෙ 

ම වුස 05 යකෘතියම  ප ුසේ න 
බකබීමේ   ුද ඊට පැවබ සි ලුෙ 
ලි විලි පෙඟ ර ඹ  තවම  
මපෞඛ්ය මල්කේ  මරන  කවීෙ. 

1. ම වුස 05 යකෘතිය  
2. වරැය  රී්ෂණ  
     ෙණ්ඩබ I වව II යකෘතිය 
3. වරැය පවතියක  
4. ෙවර්ගම දී සිුස  
    පයතු ්යේ ම වලිප  
රවර්නවර/විෙර්ෂණ රවර්නවර 
මනයරය ම යග ්යේ 
ම යවමල් සිටි නරට ඇඳ 
ඉව ම  පංක  පවතියක කත 
රවර්නවර 

ර ඹ  තවම  
මපෞඛ්ය  
මප රව පධය්ෂ 
 
නිම යජය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය) 

ිරය 03 



  11.විමද්න නිරවඩු ( වජකවරී) 
බනවදීෙට පැවත නිර්මද්න ්  
බනවදීෙ 

ප ුසේ න නිර්මද්න ක  මපෞඛ්ය 
මල්කේ ෙඟි්  ප්රධවය මල්කේ 
මරන ම වු ිරීෙ  

 ම වුස 126 යකෘතිය 
 ත්ර  පිට ම  4 

 16  ිපෂ ඨ  පිට ම  4 
 මනය ව ගකනීෙ පයවා 

ිරීෙට පැවබ ලිපි 
පිට ම  3  

 නිබධවිප වම  
ඉල්වදෙ  

  වජකවරී යර ණ 
ලිපි  පිට ම  3  

 ප ුසේ  ත්ර  ඉිරිප ම  
ිරීෙට ප්රෙවැ ට 
මව තු  

 ගිවිුදෙ  
  ජ ට ප වීෙට 

ිසිර් මයවෙකතිය නර 
පයවා ක ය ලිපි   

 යණ්ඩුකව ර  වම  
ූර්ර පු ෙකතිය  බනව 
ගකනීමේ ලිපි   

 ර ප පවු.55ට ම   
පනිරවර්  මප රව 
කවබ  පරප්  රය 
නරට පවතියක   

 පවු.50ට රකඩි යේ 
ඔහු/ඇ  ම දීෙට 
පේන් ධ මව තු  

 වි ැේ රවර්නවර  

ර ඹ  තවම  
මපෞඛ්ය  
මප රව පධය්ෂ 
 
නිම යජය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය)  
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  12.විමද්න 
නිරවඩු(ම ෞද්ගලික) පැවත 
නිර්මද්න ්  බනවදීෙ  

ප ුසේ න නිර්මද්න ක  මපෞඛ්ය 
මල්කේ ෙඟි්  ප්රධවය මල්කේ 
මරන ම වු ිරීෙ  

 මනය ව ගකනීෙ පයවා 
ිරීෙට පැවබ ලිපි  

  වජකවරී යර ණ 
ලිපි  

 වරැය ප්රතියකව  
පඳවව යේ හ නර 
පයවා ිරීෙට 
වරැය රවර්නවර  

 ගිවිුදෙ  

  ජ ට ප වීෙට 
ිසිර් මයවෙකතිය නර 
පයවා ක ය ලිපි   

 ර ප පවු.55ට ම   
පනිරවර්  මප රව 
කවබ  පරප්  රය 
නරට පවතියක   

 ම වුස 126 යකෘතිය 
 ත්ර  පිට ම  4 

 නිබධවිප වම  
ඉල්වදෙ  

ර ඹ  තවම  
මපෞඛ්ය  
මප රව පධය්ෂ 
 
නිම යජය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය)  
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  13.රවවය ගේ  නබ ත්ර  
බනවදීෙට  පැවත 
නිර්මද්න ්  බනවදීෙ 

ප ුසේ න නිර්මද්න ක  මපෞඛ්ය 
මල්කේ ෙඟි්  ප්රධවය මල්කේ 
මරන ම වු ිරීෙ  

 තුර   
  ම වීේ ප ී  ිරීමේ 

ලිපි   
  ම වීේ ලිපි   
 වකුසු ේ න 
 ප ුසේ න 

 විය  ලිපි  
මැරයර  

 ප ුසේ න 
  ම වීේ ලිපි   
 වකුසු ේ න 
 විය  ලිපි  

ර ඹ  තවම  
මපෞඛ්ය  
මප රව පධය්ෂ  
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 පරප්  ර ට බනවගම  
ණ ර  ලිපි  
යකම යේ නකංකුර 
විසි්  ඉිරිප ම  ක ය 
ණ ර  ලිපිම  ුල් 
පිට න  

 පරප්  ර ට  නබ 
 ත්ර ම  පිට න  

 

 

  



 

 

 
පු  
පංක  

 
පංන  

 

 
ප  ු  බනය මප රවර 

 
මප රවරට පැවත විප න   

 
පපු වලි  යුතු පරනයනව 

 
ඉල්වදෙ ඉිරිප ම   
  කත යුතු  
 නිබධවිප ව  

 
කවබ  

02  
 වබය 

1.මප රව වකුසු ේ ම  පකප   
ිරීෙ පව පැවබ ප ට නිකුම  
ිරීෙ. 
 

ප ුසේ ම  බකබීමේ   ුද 
පයයයනවර  පවතියක 
ක , පැවබ කවඩ් ම  
ුද්රණ  ක  නිම යජය 
පධය්ෂ ( ිප වබය) 
පම ප්  ිරීමේ   ුද 
බකේම් ටි්  ක  
වකුසු ේ න නිකුම  ිරීෙ 

නිබ ඇඳුමිත්  බනව ගම  පඟල් 1 1/2 
ප්රෙවණම  ජව වූප  02් තියබීෙ  
 
ජව වූප   ය නය ප්රධවනි ව පවතියක 
ක  තියබීෙ   

ප්රවමද්ලී  මපෞඛ්ය 
මප රව 
පධය්ෂම  
නිර්මද්න  පිතනර 
 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 
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2.මද් ත ණ  පු ෙන ිරීෙ 

  
ප්රවමද්ලී  මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂම  නිර්මද්න  
පිතනර පැවත ණ  
ප ුසේ ම  බකුණු   ුද 
නිරක ිරනවර  නවවුු  
ක  ගකනීමේ  
පයතුු ර  තවම  
මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂම  පු ෙකතිය ට 
ඉිරිප ම  ිරීෙ 

 වජය මප රම  ප ී  රප  05ක මප රව 
කවබ ් පේූර්ණ ක  තියබීෙ 
 
 ම වීෙ ප ී  තියබීෙ 
 
0//2005 චක්රමල්ඛ් ට පු ර ණ  
ඉල්ලුේ ිරීෙට පැවබ පමයකුම  
පරනයනව පේූර්ණ ක  තියබීෙ 

ප්රවමද්ලී  මපෞඛ්ය 
මප රව 
පධය්ෂම  
නිර්මද්න  පිතනර 
 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 
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3.ය ැව ණ  පු ෙන ිරීෙ 

පැවත ණ  ප ුසේ ම  
බකුණු   ුද 
නි රැයනවර  නවවුු  
ක  ගකනීමේ  
පයතුු ර නිම යජය 
පධය්ෂ ( ිප වබය) 
ම  නිර්මද්න  පිතනර  
 තවම  මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂම  පු ෙකතිය ට 
ඉිරිප ම  ිරීෙ  

 වජය මප රම  වීශ්රවෙ රකටු් ිතමිත 
නයතු ් වීෙ 

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ  
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   4.ුලික විෙර්නය ් සිුස 
ක  පැවබ විය  නිම යග 
නිකුම  ිරීෙ පඳවව විය  
නිතධවරී්  මරන ම වු 
ිරීෙ.  

ර ඹ  තවම  මපෞඛ්ය 
මැ වර්තුමේ් තුරට 
ප ම  සි ළු ය නය රබ 
කවර්  ෙණ්ඩබ  

මචයැයව ම ම පේ විධිෙම   ිපිර 
ඉිරිප ම  ක  තියබීෙ  

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ  

ෙවප 03 

   5.පතියකවබ පු ෙන සීෙව තුත 
ඉල්ලුේ ම  පු ෙන ිරීෙ 
පව පමයකුම  ප ුසේ ම  
නිර්මද්න ක  ප්රධවය මල්කේ 

- පෙවනයවංන මල්කේ මරන 
ම වු ිරීෙ.  

පතියකවබ ප ුසේ ම  
බකබීමේ   ුද  රී්ෂව 
ක  නබව නිර්මද්න  / 
පු ෙකතිය    තවම  
මපෞඛ්ය මප රව පධය්ෂ 
මරන ම වු ිරීෙ 

මප රව පරනයනවර  ෙන පරනය 
පතියකවබ නිර්මද්න ක මිත්  ය නය 
ප්රධවනි ව/ ප්රවමද්ලී  මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂ විසි්  නිර්මද්න ක ය බැ 
පතියකවබ ඉල්ලුමිත ම  ඉිරිප ම  ිරීෙ  

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ  
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  6.පරවව   ්ෂණ ිතමිතකේ 

බනව ගකනීෙ පඳවව පැවත 
ප ුසේ ම   ්ෂණ මරන 
ම වු ිරීෙ. 

පැවබ ප ුසේ ම  
බකබීමේ   ුද  රී්ෂව 
ක  නබව නිර්මද්න පඳවව  
 තවම  මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂ  මරන ම වු 
ිරීෙ 

ඇප කණ්ණවඩි පඳවව  
 පැවබ ප ුසේ න 
 වරැය නිර්මද්න   
 පැවත බිල් ම   

 ජවතියක වකුසු ේ මම   
පවතියක කත පිට න  

 
ම් රවසික ප්රතියකව  පඳවව 

 ම යග විනින ච   ත්රිකවමන 
පිට න 

 වරැය පවතියක  

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ  
 
 
 
 
 
 

ිරය 03  
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  ම් රවසික කවබ  තුත 
නකවකිප්  බනව ගම  ඹෞෂධ 
රබට පැවත බිල් ම   

 ජවතියක වකුසු ේ මම   
       පවතියක කත පිට න  
 

ැු  ප්රසූතතියම දී  

 ම යග විනින ච  ප්රතියකවමන 
පිට න  

 වරැය පවතියක  
 ැු රවම  උ් ක් ය 

පවතියක  
 ජවතියක වකුසු ේ මම   
      පවතියක කත පිට න  

 
 
 

 
  

  7. තවම  මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂ කවර් වබම  කවර්  
ෙණඩබම  නිරවඩු පු ෙන 
ිරීෙ  

පනි ේ . පපනී  ප්රසූතන 
නිරවඩු ප ුසේ ම  නිරවඩු 
මල්ඛ්ණම  පටව්  ක  
පු ෙකතිය  පඳවව 
ඉිරිප ම  ිරීෙ  

පනි ේ නිරවඩු 
      ම වුස 125  යකෘතිය  ත්ර   
 
පපනී  නිරවඩු 
      ම වුස 125  යකෘතිය  ත්ර  පෙඟ  
      වරැය පවතියක  
 
ප්රසූතන නිරවඩු 
     නිබධවිප ව විසි්  ඉල්වදේ  
     ඉිරිප ම  කත යුතු . 
 
     ුල් ිරය /4 පඳවව වරැය  
     පවතියක  ෙඟි්  පයවා රය  ිපිර   
     නිරවඩු පු ෙන ක ු  බකමේ 
 

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 

පතිය 01 



     නිබධවිප වම  ඉල්ලිෙ  ිපිර  
     ය නය ප්රධවනි ව නිර්මද්න   
     ක ් ම්  යේ  ෙණ්  ිරය /4   
     පඩ රකටු් නිරවඩු වව ිරය /4 රකටු්  
     ිතන නිරවඩු පු ෙන ක ු  බකමේ. 
 

  8.ගේ  වි ැේ  වව පතියකවබ 
ප ුසේ ම  පු ෙන ක  
මගවීෙ පඳවව ගිු ේ පංන ට 
ම වු ිරීෙ. 

පතියකවබ 
ප ුසේ ත්ර  බකබීමේ  
 ුද  කමිතණීමේ මල්ඛ්ය  
පෙඟ  රී්ෂව ක  නබව 
නිර්මද්න / පු ෙන 
ිරීමේ   ුද ගිු ේ 
පංන  මරන භව  දීෙ 
 
ගේ  වි ැේ 
ප ුසේ ම  බකබීමේ   ුද 
 වජකවරී ගේ  
මල්ඛ්ය  වැනික 
ධවරය පටව්    රී්ෂව 
ක  නබව නිර්මද්න / 
පු ෙන ිරීමේ   ුද 
ගිු ේ පංන  මරන භව  
දීෙ 
    

පතියකවබ මප රම  ම දීෙ පඳවව ූර්ර 
පු ෙකතිය  බනව තියබිෙ 
 
 
 
 
 
 
 
පැවත කවර් ම  නි න වීෙ පඳවව  
ූර්ර පු ෙකතිය  බකබී සිටීෙ  
 
පුහුු  රකඩපටව්  රබදී කකැවීෙ පව 
 කමිතණීෙ පයවා වී තියබීෙ  

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ  
 
 
 
 

ිරය 03 
 
 
 
 
 
 
 
ිරය 03 
 
 

  9.ජබ , විුසලි ,ුස කනය 
ුසේිප  බිල් ම  පු ෙන ක  
මගවීේ ිරීෙ පඳවව ගිු ේ 
පංන ට ම වු ිරීෙ. 

නින ින කවබ සීෙවර් 
පඳවව පැවබ 
ය නය ් මග්  
බකමනය බිල් ම  
 රී්ෂව ක  නබව 
නිර්මද්න  / පු ෙකතිය  
ිරීමේ   ුද  ගිු ේ 
පංන  මරන භව  දීෙ 
 

පැවත මප රවර බනව මගය ඇතිය නරට 
නවවුු  ක  ගකනීෙ  

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ  
 
 

ිරය 03 



 

 

 
පු  
පංක  

 
පංන  

 

 
ප  ු  බනය මප රවර 

 
මප රවරට පැවත විප න   

 
පපු වලි  යුතු පරනයනව 

 
ඉල්වදෙ ඉිරිප ම   
  කත යුතු  
 නිබධවිප ව  

 
කවබ  

03 ගිු ේ 
පංන   

1.රකටු්, ගේ  වි ැේ, 
පීනනකවබ දීෙයව, 
පම තියකව ේ, ඉිරිරීේ රබට 
පැවබ මගවීේ. 

කවර්  ෙණ්ඩබ  පඳවව 
පැවබ කවබ සීෙවර් ට 
රකටු්, පනි ේ රකටු්,  
ගේ  වි ැේ වව 
පීනකවබ, පම තියකව ේ 
මගවීෙ. 

නබ  දීෙ, පු ෙන ිරීෙ පතුළුර නිසි 
මබප පේූර්ණ ක ය බැ රවුචර් ම  
පැවබ ලි විලි පෙඟ  

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ  
 
නිම යඡ්ය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය) 
 
ප්රධවය 
ගණකවධීකවරී 
 
 ිප වබය 
නිබධවරී  

 
 
 
 
 
ිරය 02 

 
 

2.ජබ ,  විුසලි , ඉ් ධය, 
ුස කාය  ඇතුලු මරයම  
මගවීේ  

නින ින කවබ සීෙවර් 
පඳවව ය නයම ්  
බකමනය බිල් ම   

නිසි මබප පේූර්ණ කත රවුචර් ම  
පැවත ලි විලි පෙඟ  

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ  
 
නිම යඡ්ය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය) 
 
ප්රධවය 
ගණකවධීකවරී 
 
 ිප වබය 
නිබධවරී  

 
 
 
 
 
 
ිරය02 



  3.පක යුේ වව යඩම තු රබට 
පැවබ රවුචර් මගවීෙ. 

එ් එ් පංනරලි්  
බකමනය ඉල්වදේ   

පැවබ ඉල්වදේ ලිපි  වව මප රවර 
පක යීෙ පඳවව නබ  දීෙ , පිිපවින   
විප න   
විුසලි  ,ජබ ,  ් ත්ර සූතත්ර යිර  නිසි 
 ිපිර පේූර්ණ ක  ඇතිය රවුචර් 

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ  
 
නිම යඡ්ය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය) 
 
ප්රධවය 
ගණකවධීකවරී 
 
 ිප වබය 
නිබධවරී  

 
 
 
ිරය 14 
 
 

  4.මරයම  මප රවර්  රබට 
බකමනය ඉල්වදේ රබ 
ප්රපේ වැය ෙණ්ඩබ 
පු ෙකතිය  බනව දීෙ. 

වරැය උ ක ණ 
පක යීෙ ,  විපමභයජය 
ද්රරය පක යීෙ, පු යවව  
පක යීෙ ,පිසූත යවව  
පක යීෙ, ිළිටි ම ිර 
මප දීෙ, ම යවල් ය ය 
නවබව , රවවය 
යකරතුේම වත 
 රම රවමගය  වෙ 
ප්රපේ වැය කටයුතු  

ප්රපේ වැය පඳවව පරනය ඉල්වදේ වව 
ැම න පැවබ නබ  දීෙ පිතනර  

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ  
 
නිම යඡ්ය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය) 
 
ප්රධවය 
ගණකවධීකවරී 
 
 ිප වබය 
නිබධවරී 

ෙවප 02 

 

  



 

 

 
පු  
පංක  

 
පංන  

 

 
ප  ු  බනය මප රවර 

 
මප රවරට පැවත විප න   

 
පපු වලි  යුතු පරනයනව 

 
ඉල්වදෙ ඉිරිප ම   
  කත යුතු  
 නිබධවිප ව  

 
කවබ  

04 පකබුදේ 
පංන  

 

1.රවර්ික පංරර්ධය 
පකබකප ෙ පකප  ක  නිර්මද්න 
ක  පු ෙකතිය  පඳවව 
පෙවනයවංන  මරන ඉිරිප ම  
ිරීෙ. 

1-1 පංරර්ධය ම යජයව 
බනව ගකනීෙ 

 
1-2 පකබකප ෙ පකප  

ිිපෙ 
 

 
1-3 පු ෙකතිය  පඳවව 

ඉිරිප ම   ිිපෙ 

*ය නය ප්රධවනි වම  ඉල්වදෙ 
 
 
*ිරප ත්රි් මපෞඛ්ය මප රව පධය්ෂ   
 නිර්මද්න පෙඟ ම යජයව ඉිරිප ම   
 ිිපෙ 

*පැවත ය නය 
ප්රධවනි ව ෙඟි්  
ප්රවමද්ශි  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 
  
* තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 

පතිය 02 
 
 
පතිය 02 

  

 
2.පංරර්ධය පකබකප ෙ 
ක්රි වම ෙක ිිපෙ, උ ක ණ 
මිතබදී ගකනිෙ, මගවඩයකඟිලි 
ඉිරිරීෙට පැවබ කටයුතු සිුස 
ිරීෙ. 
 
 

2-1 රයව ෘතිය ම යජයව   
      ඇප නමේ් තු පකප   
      ිිපෙ 
 
2-2 රයව ෘතිය ම යජයව  
       ඇප නමේ් තු  
       පු ෙන ිිපෙ 
 
2-3 රයව ෘතිය ක්රි වම ෙක  
      ිරීෙ 

*  පකබකප ෙ පඳවව පු ෙකතිය  
 
 
 
*  රයව ෘතිය ම යජයව /        
    ඇප නමේ් තු වව ප්රෙවණ  ත්ර 
 

*පැවත ය නය 
ප්රධවනි ව ෙඟි්  
ප්රවමද්ලී  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 
 
* තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 

ෙවප 02 
 
 
 
පතිය 02 
 
 
පතිය 04 සිට 
06 ැ්රව 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.මපෞඛ්ය මගවඩයකඟිලි 
පලුම රකඩි වර වව යඩම තුරට 
පැවබ කටයුතු සිුස ිරීෙ. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-1 ප්රෙවණ  ත්ර,  
      ඇප නමේ් තු පකප   
      ිිපෙ 
 
3-2 ඇප නමේ් තු  
       පු ෙන ිිපෙ 
 
3-3 ප්රපේ වැය 
ක්රි වරලි  
 
 
3-4 ගිවිුදේ පම ප්   
      ිරීෙ 
 
3-5 ගිවිුදේ ක්රි වම ෙක  
      ිරීෙ 
 

 
*ය නය ප්රධවනි වම  ඉල්වදෙ 
 
 
*ප්රමද්ලී  මපෞඛ්ය මප රව පධය්ෂම  
නිර්මද්න , පැවත ප්රෙවණ  ත්ර , 
ඇප නමේ් තු 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*පැවත ය නය 
ප්රධවනි ව ෙඟි්  
ප්රවමද්ශි  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 
  
* තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ිරය 07 
 
 
ිරය 2 
 
 
ිරය 14 
 
 
 
ිරය  01 
 
 
ිරය 07 
 

 
 

  
4.කවර්  ෙණ්ඩබ පු ෙන 
ක  ගකනීෙ පඳවව පැවත 
නිර්මද්න ්  පෙඟ කඩයිේ 
ව වව කතෙයවක ණ මප රව 
මැ වර්තුමේ් තුර මරන 
ඉිරිප ම  ිරීෙට පැවත 
කටයුතු සිුස ිරීෙ  

 
4-1  තවම  මපෞඛ්ය 
ය නය රබට පරනය 
යර පිිපප  නබ පරනයනව 
 තවම  මපෞඛ්ය මල්කේ, 
ප්රධවය මල්කේ ෙඟි්  
පතියමර්ක පධය්ෂ 
මජය වල්  
කතෙයවක ණ මප රව 
මැ වර්නමේ් තුර 

 
*ය නය ප්රධවනි වම  ඉල්වදෙ 
 
 
* ප්රවමද්ලී  මපෞඛ්ය මප රව පධය්ෂ   
   නිර්මද්න පිතන රවර්නවර 

 
*  තවම  මපෞඛ්ය  
   මප රව පධය්ෂ 
 
*නිම යජය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය) 

 
පතිය 04 

 

 

 



පු  
පංක  

පංන  ප  ු  බනය මප රවර්  මප රවරට පැවත විප න   පපු වලි  යුතු පරනයනව ඉල්වදේ ඉිරිප ම  
කතයුතු නිබධවිප ව 

කවබ  

 
05 

 
මනව තුු   
නව්ෂණ 
පංන  

 
1. ිපගණ ක/ ිපගණක උ වංග මිතතදී 
ගකනීේ රබදී ප්රපේ වැය පප නතිය  
මරු මර්  ම යගය පිිපවින  බනවදීෙ 

 
ර ඹ  තවම  මපෞඛ්ය 
මැ වර්නමේ් තුර  ටමම  ඇතිය 
ය නය රබට පරනය ක ය 

 ිපගණක /  ිපගණක උ වංග මිතබ 
දී ගකනීේ රබදී ඉල්බව සිටිය විට එෙ 
ය නයම   වජකවිප රබට ම යගය 
රය  ිපිර ප්රපේ වැය පප නතිය  
මරු මර්  පැවබ පිිපවින  බනවදීෙ 

 
ර ඹ  තවම  මපෞඛ්ය 
මැ වර්නමේ් තුර  ටමම  ඇතිය 
ය නය ් වීෙ 
 
 ිපගණක /  ිපගණක උ වංග 
භවවින ට ගකමයය  වජකවරී පව 
හරවම  ප රභවර  
 
පැවත භවණ්ඩ  මිතබදී ගකනීෙ 
පඳවව පු ෙකතිය  බනව දී ඇතිය 
ලිපිම  පිට න් 
 

 
කඩඉේ නිර්මද්න 
පිතනර  තවම  
මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂ ෙගි්  
 තවම  මපෞඛ්ය 
මනව තුු මනදී මරන 

 
පතිය 01 

   
2.මපෞඛ්ය මනව තුු  / මනව තුු  නව්ෂණ 

මප රවප ා පුහුු   වඨෙවබව බනවදීෙ 

 
ර ඹ  තවම  මපෞඛ්ය 
මැ වර්නමේ් තුර තුත මප ර  
ක ය මපෞඛ්ය කවර්  ෙණ්ඩබ/ 
කවර් වබගන කවර්  ෙණ්ඩබ පඳවව 
පරනයනවර  ෙන මපෞඛ්ය 

මනව තුු  / මනව තුු  නව්ෂණ 
ුලික පුහුු   වඨෙවබව බනවිරෙ 

 
ර ඹ  තවම  මපෞඛ්ය 
මැ වර්නමේ් තුර  ටමම  ඇතිය 
ය නය ක මප ර  ක ය 
නිබධවිපම කු විෙ 
 
ය නය ප්රධවනි වම  නිර්මද්න  

 
විධිෙම  ප ුසේ න් 
ෙගි්   තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ ෙගි්  
 තවම  මපෞඛ්ය 
මනව තුු මනදී මරන 

 
පැවබ යකන 

 
 

  
3.ුස කාය පනඳනව බනවදීෙ 

 
ර ඹ  තවම  මපෞඛ්ය 
මැ වර්නමේ් තුර  ටමම  ඇතිය 
ය නය පඳවව පරනයනවර  ෙන 
ුස කාය පනඳනව බනවදීෙ 

 
 තවම  මපෞඛ්ය මැ වර්නමේ් තුර 
 ටමම  ඇතිය ය නය ් විෙ 
 
කඩඉේ නිර්මද්න  පිතන ලිපි 
 

 
කඩඉේ ෙගි්   තවම  
මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂ මරන 

 
පු ෙකතිය  
බකබී 
පතිය ් 
ඇතුතන 
ුස කනය 
 වුදකේ 
බනව 



 තවම  මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂකම  පු ෙකතිය  පිතන 
ලිපි  
 
 
 

ග් යව 
ය නය  
මරන 
ැකු ේ මැු  
බකමේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
4.ප් නර්ජවබ පනඳනව බනවදීෙ 
පෙවමබයචය  

 
ර ඹ  තවම  මපෞඛ්ය 
මැ වර්නමේ් තුර  ටමම  ඇතිය 
ය නය පඳවව පරනයනවර  ෙන 
ප් නර්ජවබ පනඳනව බනවදීෙ 

  
 තවම  මපෞඛ්ය මැ වර්නමේ් තුර 
 ටමම  ඇතිය ය නය ් විෙ 
 
කඩඉේ නිර්මද්න  පිතන ලිපි 
 
 තවම  මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂකම  පු ෙකතිය  පිතන 
ලිපි  
 

 
 
කඩඉේ ෙගි්   තවම  
මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂ මරන 

 
පු ෙකතිය  
බකබී 
පතිය ් 
ඇතුතන 
ප් නර්ජවබ 
 වුදකේ 
බනවග් යව 
ය නය  
මරන 
ැකු ේමැු  
බකමේ 
 

 
 
 
 

  
5.ප්රපේ විරන  ිපගණක  /  ිපගණක 

/උ වංග /මනව තුු  ප් නිමනැය උ ක ණ 
පැවව නව්ෂණික රවර්නව බනව ිරෙ  
 

 
ර ඹ  තවම  මපෞඛ්ය 
මැ වර්නමේ් තුර  ටමම  ඇතිය පංන 

වලට මිලදී ගත් පරිගණකය / 
පරිගණක උප ාංග පැවව 
නව්ෂණික රවර්නව බනව ිරෙ 
 

  
ර ඹ  තවම  මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂ කවර් වබ   ටමම  ඇතිය 
පංන ් විෙ 
 
ප්රධා   ගණක ධික රිගේ  අත්ස  
සහිත ඉල්ලීගේ ලිපිය  
 

 
 තවම  මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂ ෙගි්  
 තවම  මපෞඛ්ය 
මනව තුු මනදී මරන 

 
සති 02 
 



අද ළ භ ණ්ඩ මිලදී ගැනීම සිදු 
කල ත ක්ෂණික ඇගයීේ කමිටු 
ව ර්ත ගේ සතය පිටපතක්  
 
මිලදී ගත් ආයත ය විසින් නිකුත් 
කල බිල්ලපගත් සතය පිටපතක්  
 
වගකීගේ සහතිකපත්  
 
උපකරණ භ විතය පිලිබඳ වු 
අත්ගප ත් පවති   ේ ඒව   
 
උපකරණ වලට අද ළ වූ 
මෘදුක ාංග පවතී ේ ඒව  
 
උපකරණ මිලදී ගග  දි  02 
අතුලත ගමම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් 
කල යුතුය  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 6.පභයයන  ුස කනය  ද්ධතිය,  ිපගණක 

ජවබක ණ  ද්ධතිය, මනව තුු   ද්ධතිය, 
ෙෘුසකවංග රබ මප රව ගිවිුදේ රබට පැවතර 
නිර්මද්න බනව දීෙ 

 
ර ඹ  තවම  මපෞඛ්ය 
මැ වර්තුමේ් තු  ටමම  ඇතිය 
ය නය රබ භවවින ට ගකමයය 
 ද්ධතිය/ ෙෘුසකවංග රබට 
පරනයනවර  ෙන මප රව ගිවිුදේ 

පඳවව නිර්මද්න බනව දීෙ. 

  
මප රව ගිවිුදෙක පරනයනවර  
කඩයිේ නිර්මද්න පිතනර ඉිරිප ම  
කත යුතු   
 
කල්ඉකුම වීෙට පැවබ ගිවිුදේ 
යේ, කල්ඉකුම වීමේ ිරයට පතිය 
වන කට ම   ැකයට  රතියය 
ගිවිුදමේ පිට න් පිතනර   තවම  
මපෞඛ්ය මනව තුු මනදී මරන 
බකමනය මප  එවි  යුතු  

 
පැවබ කඩයිේ පව 
 තවම  මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂ ෙගි්  
 තවම  මපෞඛ්ය 
මනව තුු මනදී මරන 

 
සති 04 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 7.මැයෂ පිතන/ භවවින කත මයවවකි  

 ිපගණක ක /  ිපගණක උ වංග 

/මනව තුු  ප් නිමනැය උ ක ණ 

පේන් ධම ්  නිර්මද්න බනව දීෙ. 

 
ර ඹ  තවම  මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂ කවර් වබ   ටමම  ඇතිය 
පංන රබ භවවින ක ය 

 ිපගණක ක /  ිපගණක උ වංග 

/මනව තුු  ප් නිමනැය උ ක ණ 
නිසි  ිපිර ක්රි වමයවක ය විට හරව 
පළුම  රකඩි ව ිරීෙ මවය 
භවවිනම ්  ඉරම  ිරීෙ පඳවව 

නිර්මද්න බනව දීෙ. 

  
ර ඹ  තවම  මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂ කවර් වබ   ටමම  ඇතිය 
පංන ් විෙ 
 
ය නය ප්රධවනි වම  පම පය 
පිතනර විධිෙම ර පේූර්ණ ක ය 
බැ මප රව ප ුසේ න 

 
වගකීගේ සහතිකපත්  
 
උපකරණ වලට අද ළ වූ 
මෘදුක ාංග පවතී ේ ඒව  
 
උ ක ණ භවවින  පිළිනඳ වූ 
පම ම වම  
 
 
 

 
 තවම  මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂ ෙගි්  
 තවම  මපෞඛ්ය 
මනව තුු මනදී මරන 

 
සති 02 
 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
පු  
පංක  

 
පංන  

 

 
ප  ු  බනය මප රවර 

 
මප රවරට පැවත විප න   

 
පපු වලි  යුතු පරනයනව 

 
ඉල්වදෙ ඉිරිප ම   
  කත යුතු  
 නිබධවිප ව  

 
කවබ  

06 ම ෞද්ගලික 
මපෞඛ්ය 
මප රව 
නි වෙය 

 

1.පුද්ගලික වරැය 
ෙධයප ාවය ලි ව ිරංි ිරීෙ 
 
 

ප ුසේ ත්ර භව  ගකනීෙ වරැය පවතියක   
MLTපවතියක  
 ිපප  නබ ත්ර  
ුැල් මගවූ ිපසිටි  ත්ර  

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 

ිරය 01 

  

 
2.ලි ව ිරංි පවතියක නිකුම  
ිරීෙ 
 
 

 තවම  පධය්ෂක 
තුෙවම  පවතියක කත 
ප ුසේ  ත්ර මකවතඹ 
ම ෞද්ගලික වරැය 
මප රව නි වෙක පභවර 
මරන  කවීෙ 

*පේූර්ණ ක ය බැ ප ුසේ  ත්ර  
ඉවන පඳව්  පවතියක පෙඟ  

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 
ෙඟි්  මකවතඹ 
ප්රධවය කවර් වබ  

ෙවප 01 

  3.පුද්ගලික වරැය 

ෙධයප ාවය කවර්  ෙණ්ඩබ 
පුහුු  ිරීෙ 
  
 

මද්නණනවබව , පුහුු  
මද්නකරු ්  වව 
 වුදකේ පක යීෙ 

ම ෞද්ගලික වරැය මප රව නි වෙක 
පභව පු ෙකතිය  ුැල් ප්රතිය වැය මර්  
ක  ගකනීෙ  

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 

ෙවප 01 



 

 

 

 
පු  
පංක  

 
පංන  

 

 
ප  ු  බනය මප රවර 

 
මප රවරට පැවත විප න   

 
පපු වලි  යුතු පරනයනව 

 
ඉල්වදෙ ඉිරිප ම   
  කත යුතු  
 නිබධවිප ව  

 
කවබ  

07 ඵබැවයිනව වව 
නම ර 
කබෙයවක ණ 
හකක  

1.ර ඹ  තවමම  මපෞඛ්ය 
ය නය රබ මප රවර් ිත  
ගුණවම ෙකනවර  රකඩි 
ිරයුු  ිරීෙ.( පභය් න  
වව භවිත   ිපප   පකප  
ිරීෙ) 
 

ම යජයව බනව ගකනීෙ වව 
පකබකප ේ පකප  ිරීෙ 
 
ම යජින පකබුදේ 
ක්රි වම ෙක ිරීෙ 
 
එෙ පකබකප ෙ ක්රි වම ෙක 
ිරීෙට පරනය ැකු ෙ ෙඟ 
ම ් වීෙ වව පරනය 
 වුදකේ බනව දීෙ 

ය නය ප්රධවනි වම  ඉල්වදෙ  
 
ම යජින පකබුදේ රබට පැවත 
ය නය ් වීෙ  
  

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂක  
 
නිම යජය 
පධය්ෂක 
( ිප වබය)  
 
පවකව  පධය්ෂ 
(ඵබැවයිනව වව 
නම ර 
කබෙයවක ණ 
හකක ) 
 
 

ෙවප 01 
 

 
 

2.මපෞඛ්ය ය නය ෙඟි්  
බනව මැය මප රවර්  රබ 
ගුණවම ෙක භවර  රකඩි 
ිරීෙ උමැපව ක්රි වරලි රකඩි 
ිරයුු  ිරීෙ.  
 

පරනය ැකු ෙ පව ැකු ෙ 
බනව දීෙ 
 
ක්රි වම ෙක ිරීෙ වව  ුද 
වි  ෙ  
 
 

ය නය ප්රධවනි වම  ඉල්වදෙ  
 

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂක  
 
නිම යජය 
පධය්ෂක 
( ිප වබය)  
 
පවකව  
පධය්ෂක 
(ඵබැවයිනව වව 
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නම ර 
කබෙයවක ණ 
හකක ) 
 

 
 

3.ර ඹ  තවම  මපෞඛ්ය 
ය නය රබ මප රවර් ිත  
ගුණවම ෙකභවර  උමැපව 
මප රව කවර් ෙණ්ඩබම  
ැකු ෙ රකඩි ිරයුු  ිරීෙ  
 
 

පුහුු  පරනයනව වුසයව 
ගකනීෙ  
 
හ පඳවව පුහුු  
පකබකප ේ පකප  
ිරීෙට  
ුදුසුද නවිත  පේ ම  
ැව කයි් ම  
ැව කම ර  බනව ගකනීෙ  
 
එෙ ක්රි වරලි  පඳවව 
පරනය  වුදකේ පකබසීෙ  
  
 

ය නය ප්රධවනි වම  ඉල්වදෙ  
 

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂක 
නිම යජය 
පධය්ෂක 
පවකව  
පධය්ෂක 
ඵබැවයිනව වව 
නම ර 
කබෙයවක ණ 
හකක  
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4.මප රවර්  රබ 
ගුණවම ෙකභවර  රකඩි 
ිරයුු  ිරීෙ පඳවව 
පධී්ෂණ , නි වෙය  වව 
ඇගයීෙ(ුදර විශිෂ ටනව 
පේෙවය උමතබ 
 කරකම වීෙ) 
 
 
 
 
 
 

 

. 
නිර්මද්න පකප  ිරීෙ 
පධී්ෂණ කණ්ඩව ේ 
 ම  ිරීෙ 
 
මෙෙ ක්රි වරලි  පඳවව 
පකබකප ේ පකප  ිරීෙ  
පරනය ප්රතිය වැය බනව 
ගකනීෙ 
  

 
පධී්ෂණ නි වෙය ක්රි වරලිම  
පකබකප ෙ පඳවව  තවම  
පධය්ෂකම  පු ෙකතිය  බනව 
ගකනීෙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂක 
නිම යජය 
පධය්ෂක 
පවකව  
පධය්ෂක 
ඵබැවයිනව වව 
නම ර 
කබෙයවක ණ 
හකක  
 

නි මිතන 
රප  තුත 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. වජය පුහුු  ය නයරබ 
පව වින ර විැයවබ රබ 
ුදුසුදකේබම  සිුද සිුදවි ්  
එෙ  වඨෙවබවරබ ප්රම යගික 
පුහුු ර පඳවව පු යු්න 
ිරීෙ  

රෘම ීන  පධයව ය 
ය නයරබ වයතියක 
පුහුු ර බකබූ ශිෂයවර්  
පඳවව 
 ිපගණක/ගිු ේ/මල්කේ 
 ිපර  පිළිනැ ප්රවම යගික 
පුහුු   වුදකේ බනව 
දීෙ. (ර ඹ ප්රධවය 
මල්කේම  පු ෙකතිය  
ෙන) /  වජය පුහුු  
ය නය රබ  වඨෙවබව 
වැව ව ුදුසුදකේබම  සිුද 
සිුදවි ්  වින ර 
විැයවබරබ උ වධි 
 වඨෙවබව වැව ය මැරය 
,තු් රය, වව වන රය 
රප රබ උ වධි 
පම්්ින/ 
පම්්ිකවර්  
මරු මර්  ප්රවම යගික 
පුහුු ර පඳවව පු යු්න 
ිරීෙ (ර ඹ  තවම  
මපෞඛ්ය මල්කේම  
පු ෙකතිය  ෙන) 

රෘම ීන  පධයව ය ය නය ෙඟි්  
නිකුම  කත ලිපි ./  

  වජය පුහුු  ය නය 
ෙඟි්  නිකුම  කත ලිපිම  
ුල් පිට න  

 

 පවතියක කබ ජවතියක 
වකුසු ේ ම  පිට ම   
 

 ප ුසේකු  විසි්  
සිුසක ය බැ ඉල්වදේ 
ලිපි   

 

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ  
 
නිම යඡ්ය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය) 
 
ප්රධවය 
ගණකවධීකවරී 
 
 ිප වබය 
නිබධවරී  
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  6. ර ඹ  තවම  මපෞඛ්ය 
මැ වර්තුමේ් තුමන 
නිතධවරී්  පඳවව විමද්න 
පුහුු  පරප ාව බනව දීෙ  

මැ වර්තුමේ් තුමන 
පරනයනවර  ෙන 
රෘම තිය ට පැවබර 
ඉල්ලුේ ක ු  බනය 
විමද්න පුහුු  වීමිත පඳවව 
ම වු ිරීෙ(ර ඹ 
 තවම  මපෞඛ්ය මල්කේ 
ෙඟි්  ප්රධවය මල්කේ 
මරන) 

ප්රවමද්ලී  මපෞඛ්ය මප රව  
පධය්ෂක විසි්  නිර්මද්ශින ලිපි   
පව එෙ විමද්න පුහුු රට පඳවව 
ඉල්ලුේ ක  ඇතිය පමයකුම  ලි විලි 
ඉිරිප ම  ිරීෙ  

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ  
 
නිම යඡ්ය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය) 
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 7.ර ඹ  තවම  
කතෙයවක ණ පංරර්ධය 
වව පුහුු  ෙඟි්  සිුස ක ය 
බැ පුහුු  රකඩ පටව්  
පඳවව ර ඹ  තවම  මපෞඛ්ය 
මැ වර්තුමේ් තුමන 
නිතධවරී්  ම වු ිරීෙ   

ර ඹ ප්රධවය මල්කේ 
කවර් වබම  
කතෙයවක ණ 
පංරර්ධය වව පුහුු  
හකක  වුස් රව දී ඇතිය 
ෙවර්ග ගන ැම න 

 ද්ධතිය  (Online Data 
Base System)  ෙඟි්  
පුහුු  පරනයනව ඉල්ලුේ 
ිරීෙ  

 වඡ්කවරී කටයුතු පඳවව පුහුු ර 
පරනය නරට ය නය ප්රධවනි වම  
නිර්මද්න පිතන ලිපි ./ කවර්  
ෙණ්ඩබ  විසි්  නෙ  වජකවරී 
කටයුතු පඳවව පුහුු ර පරනය 
නරට පංන ප්රධවනීම  වව ය නය 
ප්රධවනීම  නිර්මද්න පිතන ඉල්වදෙ    

සි ලුෙ පංන 
ප්රධවනී්  ෙඟි්   
 
 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ  
 
නිම යඡ්ය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය) 
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  8.භවෂව පුහුු    වජය  ිප වබය 
චමක්රල්ඛ් ෙඟි්  
නිර්මද්න ක  ඇතිය  ිපිර 
 වජය නිබධවිප්  විසි්  
පපු ව ලි  යුතු මැරය 
 වජය භවෂවර ( මැෙත/ 
සිංවබ) පඳවව පැවත 
භවෂව පුහුු  ඉල්වදේ 
ප්රධවය මල්කේ මරන 
ම වු ිිපෙ  

 වජය  ිප වබය චමක්රල්ඛ් පු ර 
එෙ භවෂව පුහුු ර පරනය නරට 
ය නය ප්රධවනී්  ෙඟි්  නිර්මද්න 
පිතන ලිපි   

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ  
 
නිම යඡ්ය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය) 
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පු  
පංක  

 
පංන  

 

 
ප  ු  බනය මප රවර 

 
මප රවරට පැවත විප න   

 
පපු වලි  යුතු පරනයනව 

 
ඉල්වදෙ ඉිරිප ම   
  කත යුතු  
 නිබධවිප ව  

 
කවබ  

08. පුහුු  
පංන  

 

1.මපෞඛ්ය මප රවමන 
ගුණවම ෙකභවර  වව 
නම ර  ඉවත යකංවීෙ පඳවව 
සි ළුෙ මපෞඛ්ය 
කවර් ෙණ්ඩබ කණ්ඩව ේ 
මරන පුහුු  බනව දීෙ. 
(මප රප ා පුහුු  පකබකප ෙ 
පකප  ිරීෙ.) 

 පුහුු  පරනයනව වුසයව 
ගකනීෙ. 

 පුහුු ර බනව ිර  යුතු 
කණ්ඩව ේ පිළිනඳ 
ප්රුඛ්නවර  පකප  
ිරීෙ 

 පකබුදේ ිරීෙ  
 පු ෙකතිය  බනව ගකනීෙ  
 පුහුු ර  කරකම වීෙ 
  ුදවි  ේ ිරීෙ 

 පරනය ප්රුඛ්නවර  පකපව 
ගකනීෙ  

 ය නය ප්රධවනි ව ෙඟි්   
 ප්රවමද්ලී  මපෞඛ්ය මප රව 

පධය්ෂම  නිර්මද්න 
ෙඟි්   තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂම  
පු ෙකතිය  

 මර්ඛී  පෙවනයවංනම  
පු ෙකතිය   

 

පුහුු  
පරනයනවර ්  
පැවබර ය නය 
ප්රධවනි ව ෙඟි්  
ප්රවමද්ලී  මපෞඛ්ය 
මප රව 
පධය්ෂම  
නිර්මද්න ෙඟි්  
 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 
මරන 
 

ෙවප 03 

  

 
2.මර්ඛී  පෙවනයවංන  
ෙඟි්   රම රු  බනය 
මූලික පුහුු  බනව 
දීෙ.(පභයවපබවභී ෙවජය 
මපෞඛ්ය  රී්ෂක / ෂෂධ 
පංම යජක/මවැ 
නිතධවිපණි/ ිප වබය  වුල් 
මපෞඛ්ය මප රව නිතධවිපණි/ 
උ ප ාව ක/ෙවජය 
මපෞඛ්ය ්මෂ ත්ර නිතධවරී 
යදී රනම ්  මූලික පුහුු  
 වඨෙවබවරබට ඇතුළු 

 සිුද්  ලි ව ිරංි ිරීෙ 
 පරනය විටදී 

ම් රවසිකවගව  
 වුදකේ බනවදීෙ  

 පධය ය කටයුතු 
පඳවව පරනය සි ළුෙ 
කටයුතු පකබකසීෙ 

 ම් රවසිකවගව  සිුද්  
පඳවව පරනය යවව  
 වය බනවදීෙ  

 විභවග  කරකම වීෙ 
             පුහුු ර පරප්                         

 මර්ඛී  පෙවනයවංන  
ෙඟි්  පු ෙන වීෙ  

  තවම  මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂ යකරන ැකු රම  
ිරීෙ  

 මර්ඛී  පෙවනයවංනම  
ුලික පුහුු  පඳවව 
පු ෙන ලිපි   

 විමන ින පරප ාවර්  
පඳවව  තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂකම  
පු ෙන ලිපි   

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 

රප  02 



ක ග් යව කවර්  
ෙණ්ඩබ ) 
 
 

             ිරීෙ  

  3.පුහුු  කටයුතු පඳවව 

පරනය ම් රවසිකවගව  
 වුදකේ පක යීෙ  
 

 ම් රවසින  වුදකේ 
ඇතිය නර නවවුු  ක  
ගකනීෙ  

 ම් රවසින  වුදකේ 
බනවගකනීෙ ුදුසුදකේ  
පපු ව ඇතිය නර 
නවවුු  ක  ගකනීෙ  

  වුදකේ බනව දීෙ  
 

  තවම  මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂකම  පු ෙකතිය   

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ  

ිරය 03 

  4. තවම  වව ප්රවමද්ලී  
මපෞඛ්ය මප රව පධය්ෂ 
කවර් වවද  පරනයනව පඳවව 
මභයජයවගව   වුදකේ වව 
පවව   වය පක යිෙ  

 ප්රවමද්ලී  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂම  
මවය  තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂම  
නර නවවුු  ක  
ගකනීෙ  

  වුදකේ බනව දීෙ  

 ප්රවමද්ලී  මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂම  මවය  තවම  
මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂම  පු ෙකතිය  

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ  

ිරය 02 



  5. තවම  වව  ප්රවමද්ලී  
මපෞඛ්ය මප රව පධය්ෂ 
කවර් වවද   පඳවව පරනය 
පුප නකවබ  වුදකේ 
පක යිෙ 

   ප්රවමද්ලී  මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂම  මවය  තවම  
මපෞඛ්ය මප රව  
පධය්ෂම  කවර් වබම  
මප ර  ක ය නර නවවුු  
ක  ගකනීෙ   

පවකව  පධය්ෂ 
(පුහුු ) 

ිරය 01 

  6.මප රප ා පුහුු  

රකඩපටවය පඳවව පරනය 
මපෞඛ්ය මද්නණ රබට 
පේ ම  ැව කම ර  බනව 
දීෙ  

 පරනයනවර  පු ර 
පේ ම ැව කම ර ්  
මනය ව ගකනීෙ  

 පේ ම ැව කම ර ් ට 
ැකු ේ දීෙ  

 පරනය ප්රරවවය 
 වුදකේ වව 
පමයකුම   වුදකේ 
පබපව දීෙ   

 ප්රවමද්ලී  මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂම  මවය  තවම  
මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂම  කවර් වබම  
මප ර  ක ය නර නවවුු  
ක  ගකනීෙ   

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 
ෙඟි්   පවකව  
පධය්ෂ පුහුු  
මරන 

පතිය 02 

  7.මද්නය නවබව  වුදකේ 
බනව දීෙ  

 මද්නණ නවබවර්  
නිැවප  නර මපව ව 
නකවදෙ  

 රකඩපටවය  රම  රය 
ිරයට කවර් වබ කවර්  
පව ක ෙවමනකු 
ම ැවීෙ  

  තවම  මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂකම  පු ෙකතිය   

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 

ිරය 01 

 

  



 

 
පු  
පංක  

 
පංන  

 

 
ප  ු  බනය මප රවර 

 
මප රවරට පැවත විප න   

 
පපු වලි  යුතු පරනයනව 

 
ඉල්වදෙ ඉිරිප ම   
  කත යුතු  
 නිබධවිප ව  

 
කවබ  

09 ප්රජව 
මපෞඛ්ය 
හකක  

 

1.ර ඹ  තවන තුත සිුසක ු  
බනය මපෞඛ්ය ්මෂ ත්ර ට 
පැවත  ර්ම ෂණ ම යජයව 
පඳවව ර ඹ  තවම  
යචව ධර්ෙ පෙවමබයචය 
කමිතටු පු ෙකතිය  බනව දීෙ 

1.1  ර්ම ෂණ 
ම යජයවර බනව ගකනීෙ 
 
1.2 පෙවමබයචය  
පඳවව කමිතටු 
පවෙවජික ්  
මැමැමයකු මරන 
ඉිරිප ම  ිරීෙ 
 
1.3 කමිතටු පු ෙකතිය  
පඳවව ඉිරිප ම  ිරීෙ 
  
1.4 ෙවසිකර කමිතටු 
රැප වීෙ  කරකම වීෙ වව 
පඩු වඩු මයවෙකතිය යේ 
 ර්ම ෂණ ම යජයවර 
ක්රි වම ෙක ිරීෙ පඳවව 
කමිතටු පු ෙකතිය  බනව 
ගකනීෙ  
 
1.5 පඩු වඩු තියමේයේ හ 
නර පැවත නිබධවිප ව 
මරන ැ් රව  කවීෙ  
 
1.6  රතියය පඩු වඩු 
පකප  කත  ුද යකරන 
පෙවමබයචය  පඳවව 
කමිතටු පවෙවජික ්  

1. ර්ම ෂණ ම යජයවර ඉිරිප ම  
ිරීෙ  
 
2.  ර්ම ෂණ ම යජයවර ඉිරිප ම  
ක ් යවම  ජීර ැම න  ත්රිකවර  
3. ප්රන ණවරලි  සිංවබ, මැෙත, වව 
ඉංග්රීසි භවෂව ෙවධය 3් ෙ ඉිරිප ම  
ිරීෙ  
 
4. එමප  භවෂව 3් ෙ ඉිරිප ම  
මයවක ් ම්  යේ හ පඳවව මව තු 
ැ්රව ලිපි ් ඉිරිප ම  ිරීෙ. 
  
5)  ර්ම ෂණ ට භවජය  
ර් යයම  කකෙකම න බනව ගකනීමේ 

ලිපි (Consent form) 
 
6) කලි්  මරයම  ය නය ි්  එෙ 
 ර්ම ෂණ ම වජයවර පඳවව 
යචව ධර්ෙ පෙවමබයචය කමිතටුරක 
පු ෙකතිය  බකබී ඇතිය යේ එෙ පු ෙන 
ලිපි   

පැවත  ර්ම ෂණ 
සිුසක ය 

නිබධවිප වPrincipal 
Investigator ෙඟි්  
ර ඹ  තවම  යචව  
ධර්ෙ කමිතටුමන 
පභව තිය  

ෙවප 01 



මැමැමයකු මරන 
ඉිරිප ම  ිරීෙ 
 
1.7 කමිතටු පු ෙකතිය  
පඳවව ඉිරිප ම  ිරීෙ 
 
1./  ර්ම ෂණ 
ම යජයවර  ක්රි වම ෙක 
ිරීෙ පඳවව කමිතටු 
පු ෙකතිය  බනව දීෙ 
  
1.9 කලි්  මරයම  
ය නය ි්  එෙ 
 ර්ම ෂණ ම යජයවර  
පඳවව යචව ධර්ෙ 
පෙවමබයචය කමිතටුරක 
පු ෙකතිය  බකබී ඇතිය 

යේ Expedite  ක්රෙ ට 
පු ෙකතිය  බනව දීෙ  
  

  

 
2. නකබසීමිත ව රවවක නම ර  
 රී්ෂව ිරීෙ  
 
 

 2.1 පැවත  වපල් තු්  
වව ගුු  ෙණ්ඩබ  
නකබසීමිත ව පිළිනඳ 
ැකු රම  ිරීෙ  
 
2.2  වපල් රබ පවු.13 ට 

රකඩි (Grade /) 
තු් ම  ු ධි   රී්ෂව 
ිරීෙ 
  
2.3 ු ධි   රී්ෂණ 
රවර්නව බනව ගකනීෙ 
  
2.4 පැවත කවඩ් ම  
 රී්ෂණ ට භවජය  වූ 

1. ු ධි   රී්ෂවරට එකඟ නරට 
මැෙවපි ් මග්  කකෙකම න ප්රකවන 
ලිපි   
 
2.  රී්ෂවරට භවජය  රය 
න ය ම නවම  ජීර ැම න මනව තුු  
පේූු ණ කත ම ය ෙ  පේූු ණ 
ිරීෙ  

ප්රජව මපෞඛ්ය පංන  
/ නකබසීමිත ව 
නිරව ණ 
පේන් ධීක ණ 
හකකම  වරැය 
නිබධවරී  

විපන  ම  
බවභී්  
පඳවව ෙප් 
ඇතුබන 
පැවත 
කවඩ් ම  
නිකුම  ිරීෙ  



නකයකම නව මරන බනව 
දීෙ  
 
2.5 ු ධි   රී්ෂණ 
රවර්නවමන මැයෂ  රීන 

යේ HPLC   රී්ෂවර 
පඳවව කුු ණෑගබ 
ශි්ෂණ ම යවබ මරන 
ඉිරිප ම  ිරීෙ   

  3. ෙවජය  කමිතණිලි 
පේන් ධර කටයුතු ිරීෙ   
  
 

3.1 ිරප ත්රි් මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ ෙඟි්  
පැවත මපෞඛ්ය වරැය 
නිබධවරී මරන 
 කමිතණිල්බ ම වු ිරීෙ 
  
3.2 පැවත මපෞඛ්ය 
වරැය නිබධවරී පව 
ෙවජය මපෞඛ්ය 
 රී්ෂක ඇතුළු 
කණ්ඩව ේ ෙගි්  හ 
පිළිනඳ  විෙර්නණ  ක  
විපුසේ බනව දීෙ  
 
3.3 පැවබ ගකටලුර 
නි වක ණ  වී 
මයවෙකතිය පරප ාවරබ 
ිරප ත්රි් /  තවම  
නිතධවරී්  කණ්ඩව ෙි 
ෙඟි්   රී්ෂණ කටයුතු 
සිුසක  පරනය පි ර  
ගකනීෙ  

 තවම  මපෞඛ්ය මප රව පධය්ෂ මරන 
 කමිතණිල්බ ඉිරිප ම  ිරීෙ  

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ  
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පු  
පංක  

 
පංන  

 

 
ප  ු  බනය මප රවර 

 
මප රවරට පැවත විප න   

 
පපු වලි  යුතු පරනයනව 

 
ඉල්වදෙ ඉිරිප ම   
  කත යුතු  
 නිබධවිප ව  

 
කවබ  

10  
 ව් ත්රික 
ඉංජිම් ු  

1.ර ඹ  තවම  මපෞඛ්ය 
මැ වර්තුමේ් තුරට ප ම  

රවවය පලුම රකඩි වර, 
පධී්ෂණ   

මෙෙ පළුම  රකඩි වර්  
ර ඹ  ව් ත්ර උ ක ණ 
පධිකවිප  ෙඟි් ැ ලි.  
ම ෞද්ගලික ග වජ් ෙගි්  
ැ ප  පංනම  
පධී්ෂණ   ටමම  සිුස 
මකමර්   

උපප  නම රම  පෙන  මකවටප  
ම වැව පලුම  රකඩි ව ිරීෙ පව 
නිෂ  වැකයි් ම  ප්රමිතතිය ට පු ර 
පලුම  රකඩි ව සිුස ිරීෙ   

රවවය පළුම  
රකඩි වර  පඳවව 
පැවබ රවවයම  
ිප ුසු  ම යවමල් 
ප්රධවනි ව ෙඟි්  
ප්රවමද්ලී  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 
මරන ඉල්වදේ කත 
යුතු   

පලුම  
රකඩි වමන 
පුෙවණ  
පු ර ිරය 
01 සිට පතිය 
02 ් ැ්රව 
කවබ ් 
ගන 
වි වකක. 
රවවය රබ 
නවඩු රකඩ 
ක  ීන් න 
යමල්  
ක ් ම්  

යේ ෙවප 02 
්  ෙණ 
ගන මන.   

  

 
2.පලුම  රකඩි වමර්   ුද 
නම ර   රී්ෂව ක  මගවීේ 
නිර්මද්න ිරීෙ   
 
 

   ජයක  ් ත්ර 
පළුම  රකඩි වර 
පඳවව පැවබ 
ම යවල් රලි්  
ඉල්ලුේ රලි්  
ඉල්ලුේ බකමනය 
 ිපිර මප ර  
ප  ු  බකමේ.  

 



  3.ර ඹ  තවමම  ම යවල් රබ 
ජයක  ් ත්ර මප රව ිරීෙ  
  
 

ජයක  ් ත්ර මප රවර ප  
පංන  ෙඟි්  සිුස ක ු  
බනයි.  
පරනය නිම යජින 
ය නය පෙඟ 
පේන් ධීක ණ  ක  
පළුම  රකඩි වර්  ක ු  
බකමේ. 

   

  4.ම යවල් රලි්  බකමනය 
විරසි පළුම  රකඩි වර්  
කවර්  ෙණ්ඩබ   රව ඉටු 
ි  දීෙ 

    

  5.නව්ෂණික ඇගයීේ 

කටයුතු (භවණ්ඩ මිතබදී ගකනීෙ 
පඳවව) 

නව්ෂණික ඇගයීේ 
කමිතටුරබ  පභව තිය මවය 
පවෙවජික මබප කටයුතු 
ක ු  බකමේ  

නම රම ්  උපප  භවණ්ඩ බනව ගකනීෙ    

  6.රවයු පමීක ණ  ද්ධතිය 

ිබර්ප  යිර  
පේන් ධක ්  පරනය 
කවර්මිතක නිර්මද්න බනව දීෙ  

ඉල්වදේ බකමනය  ිපිර  නබයවගව  රබ තියබි  යුතු නම ර ් ට 
පු ර පළුම  රකඩි වර ක  ඇද්ැ  ් ය 
 රී්ෂව ිරීෙ  

  

  7.ර ඹ  තවම  මපෞඛ්ය 
පෙවනයවංනම  රවවය පළුම  
රකඩි වර පධී්ෂණ 

ඉල්වදේ බකමනය  ිපිර     

 



 

 

 
පු  
පංක  

 
පංන  

 

 
ප  ු  බනය මප රවර 

 
මප රවරට පැවත 
විප න   

 
පපු වලි  යුතු පරනයනව 

 
ඉල්වදෙ ඉිරිප ම   
  කත යුතු  
 නිබධවිප ව  

 
කවබ  

11 යවව  
 පව යවගව   

 

1.යවව  වින මල්නණ සිුස 

ක  වින මල්ෂණ රවර්නව 
නිකුම  ිරීෙ 

පවේ බ ලි ව ිරංි  
කවර්   ත්රිකව පකකසීෙ 
වින මල්ෂණ  පවතියක 
 ත්ර නිකුම  ිරීෙ  

1)පවේ බ සීල් ක  තියබීෙ 
2)පංමද්න ් පෙඟ යර ණ 
ලිපි ම  මගය හෙ  
3)වකුසු ේ න 

  තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 
ෙගි්  මපෞඛ්ය 
පතියමර්ක පු ෙන 
 ප  රී්ෂක 

ෙවප 01 

  

 
2.ජබ වින මල්ෂණ  සිුස ක  

වින මල්ෂණ රවර්නව නිකුම  
ිරීෙ  
 
 

 පවේ බ ලි ව ිරංි  
කවර්   ත්රිකව පකකසීෙ 
වින මල්ෂණ  පවතියක 
 ත්ර නිකුම  ිරීෙ  

1)පවේ බ සීල් ක  තියබීෙ 
2)පංමද්න ් පෙඟ යර ණ 
ලිපි ම  මගය හෙ  
3)වකුසු ේ න 

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 
ෙගි්  මපෞඛ්ය 
පතියමර්ක පු ෙන 
 ප  රී්ෂක 

ෙවප 01 

  3.ැකු රම  ිරීමේ 
රකඩපටව්  ක්රි වම ෙක 
ිරීෙ (ඵබැවයිනව නිබධවරී 
පෙඟ එ්ර) 
  
 

ුදලු  ිපෙවණ යවව  
නිෂ  වැය ්  ැකු රම  
ිරීෙ  

1) තවම  මපෞඛ්ය මප රව පධය්ෂ 
තුෙවම  පු ෙකතිය  බනව ගකනීෙ 
2)පැවත නිබධවරී් ම  කකැවුේ 
ලිපි  

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 
ෙගි්  මපෞඛ්ය 
පතියමර්ක පු ෙන 
 ප  රී්ෂක  

පතිය 02් 
ඇතුතන 

  



 

 

 
පු  
පංක  

 
පංන  

 

 
ප  ු  බනය මප රවර 

 
මප රවරට පැවත 
විප න   

 
පපු වලි  යුතු පරනයනව 

 
ඉල්වදෙ ඉිරිප ම   
  කත යුතු  
 නිබධවිප ව  

 
කවබ  

12  තවම  
 පව යවගව  
පංන  

 

1.ර ඹ  තවන තුබ ඇතිය 
 ජම  වරැය  පව යවගව  
පැවව වරැය  ර්ම ෂණ 
සිුස ිරීෙට පරනය  පව ය 
ද්රරය ප  ව දීෙ  

 තවම  ම යවල් 
 පව යවගව  ෙඟි්  එෙ 
 පව යවගව   ප ම  
ප්රමද්නම  මප රව 
බවභී් ට නිරක ිර වව 
කවර් ්ෂෙ මප රවර් 
බනව දීෙ 

නිසි යකව ර පේූර්ණ ක ය බැ 
රවර්ික ඇප නමේ් තුර  
ඉල්වදේ ලිපි    

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 
 
 තවම  වරැය 
 ර්ම ෂණ 
නව්ෂණ විැයවඥප 

ෙවප 01 

  

 
2.1ර ඹ  තවන තුබ ඇතිය 
 ජම  වරැය  පව යවගව  
පැවව වරැය  ර්ම ෂණ 
උ ක ණ බනව දීෙ 
 
2.2පලුම රකඩි වර පව මප රව 
යඩම තුර පඳවව ම වු 
ිරීෙ 
 

 නි රැය පව 
කවර් ්ෂෙ මප රවර් 
පඳවව යර නව්ෂණ  
වුස් රව දීෙ 
කවර් ්ෂෙර වව 
නිරක ිර  පව යවගව  
රවර්නව බනව දීෙ 

නිසි යකව ර පේූර්ණ ක ය බැ 
රවර්ශික ඇප නමේ් තුර  
ඉල්වදේ ලිපි    

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 
 
නිම යජය 
පධය්ෂ ජීර 
වරැය හකක  
 
 තවම  වරැය 
 ර්ම ෂණ 
නව්ෂණ විැයවඥප 

ෙවප 03 
 
 
 
 
පතිය 01 

  3.මවයමෙයය  රී්ෂවර සිුස 
ක  රවර්නව නිකුම  ිරීෙ 
  
 

 තවන තුබ ප්රධවය 
ම යවල් ෙඟි්  එරු  
බනය නිැර්නක  රී්ෂව 
ක  රවර්නව බනව දීෙ  

නෙ ප්රමද්නම  ම යවල් ෙඟි්   
නිසි යකව ර පේූර්ණ කබ ඉල්ලුේ 
 ත්ර  පෙඟ එ ට පැවබ නිැර්නක 
පේෙන නම ර  ටමම   තවම  
 පව යවගව   මරන බනව දීෙ 

 තවම  වරැය 
 ර්ම ෂණ  
නව්ෂණ විැයවඥප 

නිර්මද්නක 
බකබී  ිරය 
03 ් 
ඇතුතන 



  4.   මනයමයවරය ම යග 
 රී්ෂවර පඳවව පැවත 
රවර්නව බනව දීෙ  

ර ඹ  තවන තුබ 
මනයමයවරය ම යග 
 වබය ට පැවබර 
 රම රය පව ය පඳවව 
 පව යවගව  රවර්නව 
බනව දීෙ 

නෙ ප්රමද්නම  මපෞඛ්ය වරැය 
නිබධවරී කවර් වබ  ෙඟි්   රම රය 

පව ය (NCD) තුළි්  නිසි යකව ර 
පේූර්ණ කබ ඉල්ලුේ  ත්ර  පෙඟ 
එ ට පැවබ නිැර්නක පේෙන නම ර 
 ටමම   තවම   පව යවගව   මරන 
බනව දීෙ 

වරැය නිබධවරී 
මනයමයවරය 
ම යග 
 
පැවබ ප්රමද්නම  
මපෞඛ්ය වරැය 
නිබධවරී 
 
 තවම  වරැය 
 ර්ම ෂණ 
නව්ෂණ විැයවඥප 

නිර්මද්නක 
බකබී  ිරය 
03 ් 
ඇතුතන 

  5රකුගඩු ම යග  රී්ෂවර 
පඳවව පැවත රවර්නව බනව දීෙ  

ර ඹ  තවන තුබ 
රකුගඩු ම යමත්  වුසයව 
ගකනීෙ පඳවව  රම රු  
බනය පව ය පඳවව 
 පව යවගව  රවර්නව 
බනව දීෙ 

නෙ ප්රමද්නම  මපෞඛ්ය වරැය 
නිබධවරී කවර් වබ  ෙඟි්   රම රය 

පව ය (CKD/CKDu) තුළි්  නිසි 
යකව ර පේූර්ණ කබ ඉල්ලුේ 
 ත්ර  පෙඟ එ ට පැවබ නිැර්නක 
පේෙන නම ර  ටමම   තවම  
 පව යවගව   මරන බනව දීෙ 

වරැය නිබධවරී 
රකුගඩු ම යග 
නිරව ය 
රකඩපටවය 
පැවබ ප්රමද්නම  
මපෞඛ්ය වරැය 
නිබධවරී 
 
 තවම  වරැය 
 ර්ම ෂණ 
නව්ෂණ විැයවඥප 

නිර්මද්නක 
බකබී  ිරය 
03 ් 
ඇතුතන 

  6.නම ර  වබය රකඩපටවය 
පඳවව පැවත රවර්නව බනව දීෙ  

ර ඹ  තවන තුබ ඇතිය 
මූලික ම යවල්ිත ඇතිය 
 පව යවගව   රී්ෂණ 
නම ර  වබය  ිරීෙ 

නිසි යකව ර පේූර්ණ ක ය බැ 
ඉල්ලුේ  ත්ර  ෙඟි්  මකවතඹ 
වරැය  ර්ම ෂණ ය නයම  
නම ර  වබය රකඩපටවයට 
පේන් ධර ලි ව ිරංි   
වරැය  ර්ම ෂණ ය නය  ෙඟි්  
ෙවප 03කට ර ් බනව මැය 
නිැර්නක  රී්ෂව ක  වරැය 
 ර්ම ෂණ ය නය ට ම වු ිරීෙ 

 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ 
 තවම  වරැය 
 ර්ම ෂණ 
නව්ෂණ විැයවඥප 

නිර්මද්නක 
බකබී  ිරය 
10 ් 
ඇතුතන 

 

 



 

 

 
පු  
පංක  

 
පංන  

 

 
ප  ු  බනය මප රවර 

 
මප රවරට පැවත විප න   

 
පපු වලි  යුතු පරනයනව 

 
ඉල්වදෙ ඉිරිප ම   
  කත යුතු  
 නිබධවිප ව  

 
කවබ  
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විුසලි 
ඉංජිම් ු   

1.ර ඹ  තවමම  සි ළුෙ 
ම යවල් වව මපෞඛ්ය ය නය 
රබට පේන් ධ විුසලි  ද්ධතිය 
පේන් ධ මප රව  

1) යර ඉිරිරීේ 
රබට පැවබ 
විුසලි  ද්ධතිය 
පකප  ිිපෙ  
 

2) ැකයට 
ප ාව ය  ක  
ඇතිය විුසලි 
 ද්ධතිය පලුම  
රකඩි ව ිරීමේ 
කටයුතු සිුස 
ිරීෙ  
 

 
3) යර විුසලි 

 ද්ධතිය පකප  
ිරීෙට වව 
ැකයට 
ප ාව ය  ක  
ඇතිය විුසලි 
 ද්ධතිය පලුම  
රකඩි ව ිරීෙට 
පැවබ 
ඇප නමේ් තු 
පකප  ිරීෙ  
 

1) 17th edition of IEE wiring 
regulation එකට පු ලවබ 
වීෙ  

2) ප්රමිතතියම ්  යුතු උ ක ණ 
භවවින   

3) පරනය ක ය ෙවයර පේ ම  
වව උ වංග පක යීෙ  

ප්රවමද්ලී  මපෞඛ්ය 
පධය්ෂ ෙඟි්   
 
 තවම  මපෞඛ්ය 
මප රව පධය්ෂ  

මප රවමන 
විනවබම ර  
ෙන මරයප  
මන 



 
 

4) විුසලි  ද්ධතිය 
පවව පරනය 
ක ය උ වංග 
මිතබදී ගකනීෙට 
පැවත 
නව්ෂණික 
පිිපවින  පකප  
ිරීෙ  
 

5) විුසලි  ද්ධතිය 
පඳවව පරනය 
උ වංග මිතබදී 
ගකනීෙට පැවබ 
මට් ඩර් 
ඇගයීේ රබට 
පරනය ක ය 
නව්ෂණික 
පව  බනව දීෙ   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
පු  
පංක  

 
පංන  

 

 
ප  ු  බනය මප රවර 

 
මප රවරට පැවත විප න   

 
පපු වලි  යුතු පරනයනව 

 
ඉල්වදෙ ඉිරිප ම   
  කත යුතු  
 නිබධවිප ව  

 
කවබ  
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ජීර 
වරැය 
ඉංජිම් ු  
මප රව 
පංන   

1.මපෞඛ්ය ය නය පඳවව 
පරනය වරැය උ ක ණ 
රවර්ිකර මිතබ දී ගකනීෙ පව 
මනැව දීෙ  

1. ප්රවමද්ලී  මපෞඛ්ය 
මප රව  පධය්ෂ 
ෙඟි්  පරනයනව 
මග් රව ගකනීෙ  
 

2. ඇප නමේ් තු 
පකකසීෙ  

 
3. මපෞඛ්ය 

පෙවනයවංන 
මල්කේ ෙඟි්  
නව්ෂණික 
ඇගයීේ කමිතටුර 
 ම  ක  ගකනීෙ  

 
4. පිිපවින  පකකසීෙ 

 
5. ගිු ේ පංන  

ෙඟි්  මට් ඩර් 
ක  බනව මැය 
මිතත ගණ්  රබට 
පැවබ නව්ෂණික 
ඇගයීේ කටයුතු 
සිුස ිරීෙ  
 

1. රවර්ීක වරැය උ ක ණ 
මිතත දී ගකනීෙ පඳවව මර්  
ක  ඇතිය ප්රතිය වැය ප්රෙවණ  
ැකය ගකනීෙ  

2. ප්රවමද්ලී  මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂකම  නිර්මද්න  
පිතන උ ක ණ බකයිප තුර 
බනව දීෙ  

ය නය ප්රධවනි ව 
විසි්  ප්රවමද්ලී  
මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂකම  
නිර්මද්න  
පිතනර  තවම  
මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂ මරන 

රවර්ිකර 
එ්  
රනවර් 
 ෙණ් 
උ ක ණ 
මිතත දී ගකනීෙ 
සිුස ක ය 
නකවි්  
ඉල්වදේ 
ඉිරිප ම  කත 
රර්ෂ  තුත 
බනව දීෙ  



6. භවණ්ඩ ය නය 
රබට මනැව වකරීෙ 

  

 
 
2.ය නය පතුර ඇතිය 
උ ක ණ යඩම තුර, 
පළුම රකඩි ව ිරීෙ පව 
ප ව ණ  ිරීෙ  
 
 

  
මපෞඛ්ය ය නය ක  
වරැය උ ක ණ ් 
යඩම තු ිිපෙට මවය 
පලුම රකඩි ව ිිපෙට 
හකක  මරන ැක් විමේ  
 ුද එ  ජීර වරැය 
ඉංජිම් ු  හකකම ්  සිුස 
ිිපෙට වකි යේ මකටි 
කවබ සීෙවරි්  එ  සිුස 
ිිපෙ පැවත පෙවගෙ ෙඟි්  
සිුස ිිපෙට පරනය යේ එෙ 
පෙවගමේ  ඇප නමේ් තු 
මග් රවමගය ප්රපේ වැ 
ෙණ්ඩබම  පු ෙකතිය  
බනව මගය එ  සිුස ක  
ගකනීෙ පව හ පැවව පැවබ 
පෙවගෙට මගවීේ ිරීෙට 
පරනය කටයුතු ිරීෙ.  

 
1. පළුම  රකඩි ව කත යුතු 

උ ක ණ පිළිනඳ ය නය 
ප්රධවනි ව විසි්  ැකු ේ දීෙ  

ය නය ප්රධවනි ව 
ෙඟි්    තවම  
මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂ මරන / 
ය නය ප්රධවනි ව 
විසි්  ප්රවමද්ලී  
මපෞඛ්ය මප රව  
පධය්ෂම  
නිර්මද්න  
පිතනර  තවම  
මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂ මරන 
 

උ ක ණම  
ප රභවර  වව 
උ ක ණ  
පලුම රකඩි ව 
කත යුතු 
ය නය  
පු ර කවබ  
මරයප  මන. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
පු  
පංක  

 
පංන  

 

 
ප  ු  බනය මප රවර 

 
මප රවරට පැවත විප න   

 
පපු වලි  යුතු පරනයනව 

 
ඉල්වදෙ ඉිරිප ම   
  කත යුතු  
 නිබධවිප ව  

 
කවබ  
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ප්රරවවය 
පංන  

 

 
1.රවවය මර්  තියරීෙ 

 
 වජකවරී ගේ  පඳවව 
කවර් වවද  රවවය මර්  
ිරීෙ  

 
රවවය ඉල්වදමේ ප ුසේ  න පු ෙන වී 
තියබීෙ 

 
ර ඹ  තවම  
මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂ 
 
නිම යජය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය)  
 
 ිප වබය 
නිබධවිප 

 
වියවඩි  03 

 
 

 

 
 
 
2.ඉ් ධය නිකුම  ිරීෙ 

  
 
 වජකවරී ගේ  පඳවව 
ම වැරය රවවය පඳවව 
ඉ් ධය බනව ිරෙ 

 
 

  වජකවරී ගෙය පඳවව 
ප ුසේ න පු ෙන වි තියබිෙ 

  වජකවරී ගෙයට පරනය 
ඉ් ධය ප්රෙවණ  පු ෙන වි 
තියබිෙ 

 වැනික ධවරය පටවය වව 
මනල් නිකුම  ිරීමේ ම වන 
නිසි මබප පේූර්ණ ිිපෙ 
 

 
 
නිම යජය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය)  
 
 ිප වබය 
නිබධවිප 
 
ප්රධවය 
කතෙයවක ණ 
පවකව  

 
 
වියවඩි 03 



 
 

  
  
3.නිැවප  යැව ේ නබ ත්ර 
බනව ගකනීෙට පරනය කටයුතු 

 
 
කවර් වවද  රවවය පඳවව 
නිැවප   යැව ේ නබ ත්ර 
බනව ගකනිෙ 

 
 

 ුසේ පවතියක  බනව ිබිෙ 
 ම යගයනව පවතියක  බනව 

තියබිෙ 
 රවවය   ්ෂණ  ක  තියබීෙ 

 
 
නිම යජය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය)  
 
 ිප වබය 
නිබධවිප 
 
 

 
 
වියවඩි 05 

 
 

  
4.රවවය මප රව ිරීෙට 
ම වු ිරීෙ 

 
කවර් වවද  රවවය 
නි මිතන ුස  ප්රෙවණම දී 
රව  මප රව ිරීෙ 

 

 ිප ුසු  ෙවනවම  ඉල්වදෙ 
  ව් ත්රික ඉංජිම් ු  

නිර්මද්න  
 මප ර   පු ෙන ිිපෙ 

 

 
නිම යජය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය)  
 
 ිප වබය 
නිබධවිප 
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5.බිල් ම  පි වීෙ 

 
ප්රරවවය පංන ට පැවත 
රවවය පලුම රකඩි ව , 
රවවය මප රව ිරීේ වව 
ඉ් ධය බිල් ම  මගවීෙ 

 මප රවර පලුම රකඩි වර 
පතුටුැව ක නරට ිප ුසු ම  
ප්රකවන   

  ව් ත්රික ඉංජිම් ු  
නිර්මද්න  

 පැවත පු ෙන ිිපේ 

 මබව  පටව්  නකබීෙ 

 
ර ඹ  තවම  
මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂ 
 
නිම යජය 
පධය්ෂ 
( ිප වබය)  
 
 ිප වබය 
නිබධවිප 
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6. වජකවරී කටයුතු පඳවව  
පුද්ගලික රවවය / ඉල්බව ගම  
රවවය භවවින ට පු ෙකතිය  
දීෙ.  

 
පුද්ගලික රවවය 
 වජකවරී කටයුතු පඳවව 
ම වැව ගකනීමේ 
පු ෙකතිය  දීෙ 

 

  නිබධවිප වම  ඉල්වදමේ ලිපි  
 ප්රවමද්ලී  මපෞඛ්ය මප රව 

පධය්ෂ නිර්මද්න  
 රවවයම  යැව ේ නබ ත්ර , 

 ්ෂණ  
 ිප ුසු  නබ ත්ර  

 

 
ර ඹ  තවම  
මපෞඛ්ය මප රව 
පධය්ෂ 
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ප්රඥප්තිය ට ඇතුතම  ක  ඇතිය මප රවර්  නි තුු ර පංමනයධය  ිරීෙට වව රකඩි ිරයුු  ිරීෙට නකදී සිටිු. 

ඔමේ ඉල්වදෙ ඉටු ිරීෙ මයවරකතක්වි  වකි මව තුර් නිපව ප්රෙවැ ර් ම්  යේ හ පිළිනඳර පපි ඔනට පප්රෙවැර ැකු ේ මැ් මයු.  

4.  කමිතණිලි පව ගකටලු නි වක ණ  ිරීෙ පිළිනඳ පම් විධි විධවය  

 

ප ම  කවර්  ෙණ්ඩබ  යචව ලීලිර පව පවම යගලීවදර ඔනට පරනය මප ර  පක යීෙට නකඳී සිටී. මකමප  වුරැ හ පිළිනැර ඔනට  කමිතණිල්බ් ිරීෙට මවය ගකටළු ් 

නි වක ණ  ිරීෙට තියමේ යේ  වන පඳව්  නිබධවරී්  මරන හ පිළිනඳර ැකු ේ මැ් ය.  

 

යෙ                     - වරැය එ් .රරීඩ්                                             යෙ - මජ්. ජී.ජී. හ. වි රර්ධය   

නයතු                -  තවම  මපෞඛ්ය මප රව පධය්ෂ ර ඹ                 නයතු  - නිම යඡ්ය පධය්ෂ ( ිප වබය)  

මප රව ප ාවය    - ර ඹ  තවම  මපෞඛ්ය මප රව                               මප රව ප ාවය - ර ඹ  තවම  මපෞඛ්ය මප රව පධය්ෂ                             

                           පධය්ෂ කවර් වබ                                           කවර් වබ        

ුස කාය           - 037-7393392                                                  ුස කාය   - 037-22255/4  

රක්ප                  - 037-7393391  

ඊමේල්                - info@heaithdept.nw.gov.lk   

             

mailto:info@heaithdept.nw.gov.lk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඔමේ  කමිතණිලි බකුණු  නර ිරය 3් තුත ැකු ේ මැු  බනය පන  ිරය 7් තුත හ පිළිනඳ පරපවය පිලිතු ් ඔනට බනව මැු  ඇන.  

 පු රකසි ප්රඥප්තිය  පිළිනඳ ඔනම  පැවප  වව ම යඡ්යව ඇම යේ ප ට බනව මැ් ය.  

(ප) මෙෙ  පු රකසි ප්රඥප්තිය  පිළිනඳ පෙවමබයචය ු ප වීෙ පර්ධ රවර්ිකර/ රවර්ිකර  කරකම මන. ඔන ු ප වීේරබට පවභවමත වීෙට කකෙතිය යේ කු ණවක   තවම  මපෞඛ්ය 

මප රව පධය්ෂ වරැය එ් .රරීඩ් ෙවනව පෙන් ය. 

ප  ය නය  ඔන මරු මර්  මප ර  ිරීෙට නකදී සිටි් මයු. 


