
 

 

 

බුදුපුත් සුරක්ෂා ස ෞඛ්ය රරක්ෂ  ැඩස හන  

 

මෙෙ අොත්ාාංශයට අය අඅබු ්ධශාසශයට ාඅර අදල මඟ ේ ක් රිඅාබුෙම මෙෙ ඩසටඅය ර රී ඟාාංකම 

පුදඩසසි, මඩරබු දක්ෂණ ක්රෙඅකක් වඩදණඅ මර ඩර සිඅුමෙ ිකක්ූනක් ඩ ක්මඅ ඟා 

මඩනුමඩක් රිඅාබුෙම ඩසටඅය රක  

 

01) බුදුපුත් සුරක්ෂා ස ෞඛ්ය රරක්ෂ  හිමිකම් ප්රතිලාා  ිළිබඳ  ිස තරර ඇමුණුම  1)  

 

02) බුදුපුත් සුරක්ෂා ස ෞඛ්ය රරක්ෂ  සජ න ා ්ර ජ ජහසත්  ියජාදිංචි  ී  

මෙෙ අොත්ාාංශයට අ ේ ක් ුත් බු මු ්ධුතපුබු ක්දක්ෂා මඅ ය වදක්ෂණ ියඅාදිංාංියඅ 

ඉල්ලුම් කරීමම් අඅුතම්දත් (ඇල ණුෙ 2) පුදඩා ජාතිම  සුතනුම්දමත්හි  ා ප්රතිඟා  ල මල් 

මඅ ල  මු යුතු  මත් දතුරු ඇතුුබු බසාං්  ගිණුමෙහි අමාඟ පිටුමඩහි අ තිම මු ඡාඅා 

පියදබු අහිත්ඩ ප්රාමශාය අ මල්මම් ේ ක් අොත්ාාංශයට අ මඩත් අඅුතම්දත් ඉිංත්දබු මු 

යුතුඅ  

   

03) ියජාදිංචි  භික්ෂූන් ැනන්ස ේාා වැද්ය හිමිකම් ප්රතිලාා  ාඳා ැඩීම    නා 

මෙෙ අොත්ාාංශයට අ ේ ක් ුත් බු මු වඩම  ා මද  ල් ාාඅතතු හිිකමම් ඉල්ලුම් ද්රඅ 

(ඇල ණුෙ 03) පුදඩා ද ත් අඳ ක් ියපි මල්යර අෙඟ ප්රාමශාය අ මල්මම් ේ ක් 

අොත්ාාංශයට අ මඩත් ඉිංත්දබු මු යුතුඅ  

 

 වඩම ප්රතිඟා  ඉල්ලුම් ද්රඅ 

 මද ා ුතශයට තචඅ මාඩ් දමත්හි අ තිම මු පියදත්ක් 

 අමාඟ මද  ල් ාත්විෙ අම්බක්සමඅක් මද  මඟක් ුත් බු මද ඇති බිල්දබුඩඟ ල ල් පියදබු  ා 

එෙ බිල්දබු මාවු බඩය අමාු මද  මඟක් මමනු ඟබර ත්සිට්දබුහි ල ල්පියදබු 

 හිිකමම් අ තිම ද්රමේ  පියදත්  

  සුතනුම් දමත්හි  ා බසාං්  ගිණුම් අාංමඅ අහිත් පිටුමඩහි අ තිම මු පියදත්ක් 

 

 

 

                                       

 



               ඇල ණුෙ01 

 චස  ධිර සැීම් ාඩයි තතුැ 
 

ප්රතිලාා  ැින ාක                     ඩදෂඅමය උදත්ෙ හිිකමෙ (රු) 

01. සදෞද්ැියක සර නාක සර නල් ැරී         (රු)             100,000 00 
මාෙද ාාඅතතු 
(ිංරමය රු  3000 00 බසගික් උදත්ෙ ිංර 03)   9,000 00 
ඖෂස ශයට ඟාාාද විඅමෙ    80,000 00 
වඩම ාාඅතතු     50,000 00 
වඩම දරීක්ෂණ ාාඅතතු    40,000 00 
(ඩදමය උදත්ෙඅ රු 100,000 00) 
 

02. සදෞද්ැියක  රයුරසේද් සර නාක සර නල් ැරී  
 මාෙද ාාඅතතු 
(ිංරමය රු  3000 00 බසගික් උදත්ෙ ිංර 03)   9,000 00 
                                                                                                                                    50,000 00 
ඖෂස ශයට ඟාාාද විඅමෙ    40,000 00 
වඩම ාාඅතතු     25,000 00 
වඩම දරීක්ෂණ ාාඅතතු    20,000 00 
(ඩදමය උදත්ෙඅ රු 50,000 00) 
 

03. රනසේ සර නාක සර නල් ැරී   
මක්ඩාසිම දීෙරාඩ                                                     5000 00 
( ිංරමය රු 1000 බසගික් ිංර 05 ක් අඳ ා දෙණි )                                                                                                        
(බාහිත්ක් මඅ ය  ා වඩම දරීක්ෂණ සිුතමු යුතු විය ) 
                                                                                                                                    100,000 00 
ඖෂස විඅමෙ     40,000 00 
වඩම දරීක්ෂණ ාාඅතතු      40,000 00 
(එක් ඩදමය උදත්ෙඅ රු 50,000 00) 
 

04. රනසේ රයුරසේද් සර නාක සර නල් ැරී  
මක්ඩාසිම දීෙරාඩ                                                     5000 00 
( ිංරමය රු 1000 බසගික් ිංර 05 ක් අඳ ා දෙණි )                                                                                    
(බාහිත්ක් මඅ ය  ා වඩම දරීක්ෂණ සිුතමු යුතු විය )                                                50,000 00 
 

ඖෂස විඅමෙ     20,000 00 
වඩම දරීක්ෂණ ාාඅතතු      20,000 00 
(එක් ඩදමය උදත්ෙඅ රු 25,000 00) 
 
 

05. ිසස ේෂිර ප්රතිලාා  ඇ සදෞද්ැියක සර නාක කක් වැ තාාැක්   නා ද ි.)   

                                                                                            (  රු )                                                                            

I.  මඩබු 

a. ශයට ඟමදෙ    - 200,000 00   

b. Stents    - 100,000 00     

II. ඩ් ාඩු මද ා    - 200,000 00 

III. පිළිමා     - 200,000 00 

IV. මෙ ුඅ ශයට ඟමදෙ   - 200,000 00 

V. මණහිඅත බශාස කරීෙ   - 200,000 00 

VI. උ් ල් ඇය බශාස කරීෙ   - 200,000 00 

VII. ශ්රඩර උදමදණ    - 100,000 00 

VIII. ඇඅතමණ්ණාඩි (ඩඅද 3 මය ඩදක්)  -     5,000 00 

IX. අක්ෂි මාච    -     5,000 00 



06. සැ ත් 
i.   ඉ ත් මාවීම් ඟසයිඅතතුමේ අනු අාංම 01, 02, 03, 04 අයමබු ඩදෂඅමය උදත්ෙ 

හිිකමෙ රු:- 100,000/= මේ  

ii. ඉ ත් මාවීම් ඟසයිඅතතුමේ අනු අාංම 05 අයමබු ඩර (i) සිය (Vii) මක්ඩා ඩර විමශයට  ෂ 

ප්රතිඟා  මද ශාාියම මද  ඟමදී (ීවවිත් මාඟඅ තුුදීෙ) එක් මද ාඅක් අඳ ා එක් 

අඩඅතථාඩමය දෙණක් සීො මේ  

iii. ඉ ත් 6 (ii) අයමබු උදත්ෙ ප්රතිඟා  ඟම විය (ඟක්ෂ 2 ම   ඟක්ෂ 1)  6 (i) අයමබු 

එක් ඩදෂඅක් තුුදී හිිකමම් ඟබා ාත් මර  සක අත්ද 6 (ii) අයමබු ප්රතිඟා  ඟම 

අතඩාමීක්ඩ ක්මඅ  රෙමය   6 (i) අයමබු ඩර අමර් බු ප්රතිඟා  මඩරබු ඩදෂඩඟදී 

ඟබා ාසනීෙය බාසාඩක් රසත්  

iv. ඉ ත් මාවීම් ඟසයිඅතතුමේ අනු අාංම 01, 02 අයමබු මද  ල් ාත්වීෙ මඩනුමඩක් 

මාෙද ් ලී මාඩනු ඟබක්මක් බිල්දමබු අඳ ක් ඩටිරාමෙ ම   ඉ ත් 01, 02 
අයමබු දඩතිර ඩටිරාමිකක් අඩු ඩටිරාමම් මේ  

v. ඉ ත් මාවීම් ඟසයිඅතතුමේ අනු අාංම 01, 02, 03, 04, අයමබු මද  ල් ාත්වීෙමදී  

එෙ මාඟ දත්ච්මේමඅ තුු බාහිත්ක් සිුතමදර වඩම දරීක්ෂණ , ඖෂස ඟබා ාසනීෙ 

අඳ ා හිිකමම් ඟබා ාත්  සක අත්ද ඊය දත්බාහිද මාඟඅය අමාඟ මෑ හිිකමම් ඟබා 

ාසනීෙ අඳ ා අමාඟ මර මේ  

 

 ස   ප්රතිලාා  බුද්ශ ා   වරුණද්සල් දාාක  ණ්සාසේ  න බුදුපුත් සුරක්ෂා  වනුකමිටුසේ 

කියන් කාහ කරනු ාඳ    ාසා ච ජන්හ ැරින් ැර  ාන ජ සේ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ඇල ණුෙ 02 

 

 

භික්  සු  ාශ  ැඩස හන  - බුද්ශ ා   ව ාරයාච ජ  

බුදුපුත් සුරක්ෂා ස  ඛ්ය රරක්ෂ  සජ න ා ්ර ජ   නා ියජාදිංචි ජ 

 ල් ම්   සම් රක තිල ද ජ 

1. ාරු අතඩාමීක්ඩ ක්මඅතම  අම් දණ රෙ ( සිාං මඟක් ) :-  ජ ............................................... 

............................................................................................................................................ 

 ( ඉාං සිමඅක් - මසපියල් අ් ත්ක් ) :-          . .......................................................................... 

............................................................................................................................................. 

2. ඩසටඩාඅඅ මදර වි ාදඅතථාරමේ  රෙ අ  ියපිරඅ ( සිාං මඟක් ) :- ........................................ 

............................................................................................................................................. 

             ( ඉාං සිමඅක් - මසපියල් අ් ත්ක් ) :-  ................................................................................... 

            .......................................................................................................................................... 

3.  ාෙ ුතඟසාරී ඩඅෙ - ............. ප්රාමශාය අ මල්මම් මමාට් ාශයට අ  - ...............ිංඅත ක්මඅ -............ 

4. උදක් ිංරඅ :- .......................................... 

5. ජාතිම  ස නුම්දබු අාංමඅ :- ............................................................ 

6. අාෙමක්ද ියඅාදිංාංිය අාංමඅ  ා ිංරඅ :- .................................................................................. 

උදඅම්දමා ියඅාදිංාංිය අාංමඅ  ා ිංරඅ :- ................................................................................. 

7. මබ ශාස මයයුතු මමදාදත්මම්ක්තුඩ ේ ක් ුත් බු මු ිකක්   ස නුම්දබු අාංමඅ :- ................... 

8. ුතදමථර අාංම :-  

ඩසටඩඅර වි ාදඅතථාරඅ :- ................................... ජාංාෙ ුතදමථර අාංමඅ :- .......................... 

9. ඊ-මම්ල් ියපිරඅ :- ................................................................................................................ 

10.  කඅාඩ :- ....................................................                විශ්රාිකම :-    
 

11.  කඅා අතථාරඅ  ා ියපිරඅ  :- .............................................................................................. 
 

12. මසරය දජඅ ේ ක් දජඅය අනුබශාස වඅත්රඅක් ේ ක් ම   මද ශාාියම  දක්ෂණ ක්රෙඅකක් 

ප්රතිඟා  ඟබක්මක් රම් දක්ෂණ වඅත්රමේ  රෙ :- ............................................................... 
 

 

 

13. ප්රතිඟා  ල මල් මඅාල  මු යුතු බසාං්  ගිණුම් පිළිබඳ විඅතත්දඅ ( ඡාඅා පියදත්ක් ේ ක් අරාථ 
මදක්ර)  
 

I බසාං්  ගිණුමම් අඳ ක් රෙ :- ..................................................................................... 
II බසාං් මේ රෙ :- ................................... බසාං්  ශයට ායාඩ :- ............................................ 
III ගිණුම් අාංමඅ :- ........................................................................................................ 

වි ාදඅතථාර මක්ත්අ  

අොමඅ ජම ුතඟසාරී විසික් අම්පුදණ මු යුතුඅ 

මාදඅාලීඅ ප්රමඅ ජරඅ අඳ ා දෙණි 

ියඅාදිංාංිය අාංමඅ  

 ේ  රසත් 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ො මසරය දජමේ   කඅාඩක් මර මදර අත්ද විශ්රාෙ ඩසටුදක් මර ඟබර බසවික් ම  මඩරබු මද ශාාියම 
දක්ෂණ ක්රෙඅකක්  වඩදණඅක් මර ඩර බසවික් ම ්ධුතපුබු ක්දක්ෂා මඅ ය වදක්ෂණ ඩසටඅය ර 
අයමබු ියඅාදිංාංිය වීෙය ක්ුතක්මම් ඇත්  ඉ ත් අඳ ක් මරුණු අත්  ා ුතඩසදිං බඩය ප්රමාශයට  මද සිටිික  

                                                          

ඉල්ලුම්මදර අතඩාමීක්ඩ ක්මඅ ම  අබුඅර 
  

ප්රාමශාය අ ශයට ාඅරාදක්ෂම ෙණ්ටඟ ාරු මල්යමාකාමාරී අතඩාිකක්ඩ ක්මඅ ම  ුතදමශාශයට අ  
ුතදමශාශයට  මදික/මර මදික  
                                                                   

ප්රාමශාය අ ශයට ාඅරාදක්ෂම ෙණ්ටඟ ාරු මල්යමාකාමාරී අතඩාිකක්ඩ ක්මඅ ම  අබුඅර 

ිංරඅ :-                                                   

ුතඟ ල ද්රාඩ - 
 

 
 

මබ ශාස මයයුතු අොමඅ ජම ුතඟසාත්ම  ුතදමශාශයට අ  
 

ඉ ත් රම් අඳ ක් ිකක් ක් ඩ ක්මඅ  අඳ ක් මද ඇති මත් දතුරු ුතඩසදිංඅ/ ුතඩසදිං මර මේ   ්ධුතපුබු 
ක්දක්ෂා මඅ ය වදක්ෂණ මඅ ජරා ක්රෙඅ අයමබු ියඅාදිංාංිය කරීෙ  ුතදමශාශයට  මදික/මර මදික  

                                                                   

මබ ශාස මයයුතු අොමඅ ජම ුතඟසාත්ම  අබුඅර 

ිංරඅ :-                                                            
 

ප්රාමශාය අ මල්මම්ම  ුතදමශාශයට අ  
ුතදමශාශයට  මදික/මර මදික  
                                                                                    

ප්රාමශාය අ මල්මම්  
( ුතඟ ල ද්රාඩ ත්බක්ර ) 
ිංරඅ :-                          

   

කාරජාලීජ ප්රසජ න ජ   නා ද ි.) 

ාරු අතඩාමීක්ඩ ක්මඅ ම  රෙ  ා ිකක්  ියඅාදිංාංිය මත් දතුරු ුතඩසදිං බඩය අ තිම මදික  
 

                                           

මබ ශාස මයයුතු මමදාදත්මම්ක්තුමේ  
ිකක්  ියඅාදිංාංිය අාංශයට මේ  අාංශයට  ප්රසාරම  ුතදමශාශයට අ  
 
     ියජාදිංචි ජ   නා වනු ඩතිලජ 

     අනුෙත් මදික/මර මදික  

                                                                                                      

ිංරඅ              ප්රසාර විසාඅම ුතඟසාරී / ාණමාීකමාරී  



      

 

 

බුදුපුත් සුරක්ෂා ස ෞඛ්ය රරක්ෂ  සජ න ා ්ර ජ   නා ියජාදිංචි ජ 

 ල් ම්  සම් රක තිල ද ජ  ම්පූර        නා උදසද් ත  

 

1. මෙෙ මඅ ය වදක්ෂණ මඅ ජරා ක්රෙඅ අඳ ා ියඅාදිංාංියඅ හිිකඩනුමේ  රී ඟාංකම පුදඩසසි ාරු 

අතඩාමීක්ඩ ක්මඅ ඟා අඳ ා දෙණි  දසිකණිමම් වීඅා / ඩාඅ වීඅා ෙත් මෙදය ඩසටඩාඅඅ මදර 

විමශාය අ ාරු අතඩාිකක්ඩ ක්මඅ ඟාය මෙෙ මඅ ජරා ක්රෙඅ අයමබු ියඅාදිංාංියඅ ඟබා ාත් 

මර  සම  

 

2. මෙෙ මඅ ය වදක්ෂණ මඅ ජරා ක්රෙඅ අඳ ා ඩාත්ම ල මල් අඅමදනු මර ඟසම.  

 
 

3. මසරය දජමේ  ම   දජඅය අනුබශාකාත් වඅත්රඅම  කඅාඩක් මර මදර අතඩාිකක් ඩ ක්මඅ  

රෙක් විඅ යුතු අත්ද විශ්රාෙ ඩසටුදක් මර ඟබර අමඅ්  විඅ යුතුඅ  

 

4. ාරු අතඩාිකක්ඩ ක්මඅ  මසරය දජමේ  ම   දජඅය අනුබශාකාත් වඅත්රඅම ම   මද ශාාියම 

දක්ෂණ මඅ ජරා ක්රෙඅමය මාඅම මර විඅ යුතුඅ / ප්රතිඟා  මර ඟසබිඅ යුතුඅ  

 

5. ියඅාදිංාංිය අඅුතම්දබු අෙඟ ජාතිම  සුතනුම්දමබු අ තිම මු ඡාඅා පියදත්ක් මෙක්ෙ ප්රතිඟා  

ල මල් මඅ ල  මු යුතු බසාං්  ගිණුමෙහි  ගිණුම් හිික ාරු අතඩාමීක්ඩ ක්මඅ ම  මත් දතුරු ඇතුුබු 

පිටුමඩහි අ තිම මු ඡාඅා පියදත්ක් ඇිකණිඅ යුතුඅ  
 

 

6. අඅුතම්දත් අම්පුදණ කරීමම් දී දස සිංිය අබු අ් ත්ක් අම් දණ මු යුතුඅ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


