
 

HEALTHCARE POLICIES AND REFORMS FOR A BETTER SRI LANKA 2020. 

 

ප්රතිපත්තති ප්රකාශය: ස ෞඛ්ය ස ේවය 

දැක්ම: ආර්ථික මට්ටම සනාතකා සියළු පුරවැසියන්ට  මාන ස ේවාවන් ලබාගත හැකි, විශේවා වන්ත  හ ඉහළ ගුණාත්තමක මට්ටමකින් යුත්ත, 

ආචාරශීලී හා කාර්යක්ෂම නිදහ ේ ස ෞඛ්ය ස ේවයක්! 

HEALTHCARE POLICIES AND REFORMS FOR A BETTER SRI LANKA-A PRACTICAL AND REACHABLE 
UNIVERSAL HEALTHCARE SERVICE FOR EVERY SRI LANKAN! 

 

 

1. ස ෞඛ්ය ස ේවය අතඅතයාවශ්ය ස ේවාවක් සෙ  පප්රකාශ්යට පත් කිරීම. 

2. ස ෞඛ්ය ස ේවසේ විවිධ අංශ් සවන සවනම  ැළකිල්ෙට ගනිමින්, ප්රතිකාර, සරෝග වැළැක්ීම, මහජන ස ෞඛ්ය , සපෝෂණය  හ 
මාතෘ ස ෞඛ්යය , ස ෞඛ්යය පර්සේෂණ,සහද ස ේවා, සරෝහල් වෙ ආරක්ෂාව, වැනි විවිධ අංශ් පිළිබඳව අදාෙ අංශ් ප්ර ධානීන් සමන්ම 
මහජනතාව ද නිසයෝජනය වන පරිදි විසශ්ේෂ කමිටු පත් කර, එක් එක් අංශ්සේවර්තමාන තත්වය  හ  ංවර්ධන අවශ්යතා පිළිබඳ 

සියළුම ප්රධාන භාශ්ාවන් කතා කරන පුරවැසියන්සේ නිසයාජනය  හිතව, ආබාධ  හිත පුද්ගෙයන්සේ  හ, දරුවන් සේ 
 හභාගීත්වය ඇති කමිටු හරහා සහෝ පුවත්පත් මාර්ගසයන් අදහ ේ විමසීමට , පුළුල් කතිකාවක් ඈති කරන්සනමු. තවද එම 

කතිකාවන් වාර්තා සකාට, ගන්නා තීරණක්රියාත්මක කිරීම  ම්බන්ධව අධීක්ෂණ කමිටු ද පත් සකාට ප්රගතිය නියාමනය කරමු. 

3. ග්රාමීය සරෝහල්, මූලික සරෝහල්, දි ේික්ක සරෝහල්, ජාතික සරෝහල්, වතු සරෝහල් හා ශික්ෂණ සරෝහල් වෙ මූලික අඩුපාඩු කම් 
ස ායා බො ඒවා  ම්ූර්ණ කරීමටක්රමාණුකූෙ වැඩ පිළිසවෙක්  ක ේ කරමු. එය ක්රියාත්මක කිරීසම්දී පහළම මට්ටමක ඇති ග්රාමීය 
හා වතු සරෝහල් වලින් ආරම්් කිරීමට කටයුතු කරන්සනමු. 

4. අවශ්ය ඖෂධ වර්ග පිටතින් සගන ඒම අවම වශ්සයන් 90% කින් අඩු කිරීමට කටයුතු කරමු. 

5. දෑනට අවිධිමත් සෙ  සබදී ඇති සරෝහල් කාර්ය මන්ඩෙය වඩා විධිමත් ආකාරයට සබදා මානව  ම්පත් අවශ්යතා  ම්ූර්ණ කරමු. 

සියළු සරෝහල් වෙ. යම්කිසි අංශ්යකපුරප්පාඩු ඇත්නම් සහෝ අවශ්ය තරම් පුහුණුව ෙත් ස ේවකයින් රට තුළ සනාමැති නම්, එම 
පුරප්පාඩු වහාම  ම්ූර්ණ කිරීමට අවශ්ය සකටි කාලීන හා දීර්ඝ කාලීනවැඩපිළිසවෙවල්  කක් කරමු. 

6. සියළුම සරෝහල් වෙ මානසික ස ෞඛ්ය   ායන, උපසද්ශ්ණ ස ේවාවන් (counseling services), කථන භාෂා (speech therapy), 
සභෞත චිකිත් ක (physiotherapy), වෘතීයචිකිත් ක (occupational therapy), අක්ි  ායන, දන්ත  ානය, මාතෘ  ානය, 

සරෝග නිවාරණ අංශ්, කුඩා ශ්ෙයාගාර, වැනි  ම ේත ස ේවාවන්  ැපයීමට අවශ්යය වන මානව ම්පත  හ සභෞතික  ම්පත් 
 ංවර්ධනය කරමු. 

7. දැනට පවතින ඖෂද හිඟය  හ, මිළ අධික ඖෂද, ශ්ෙයකර්මයන්  ඳහා අවශ්යය වන උපකරණ, වැනි අඩුපාඩු ක්ර මාණුකූෙව 
 ම්ූර්ණ කරමු. 

8.   ෑම සරෝහෙක්  ඳහාම අවම වශ්සයන් ගිෙන් රථයක්  හ,  ෑම මූලික සරෝහෙකටම අවම වශ්සයන් සියළු උපකරණ හා කාර්ය 
මණ්ඩෙයක්  හිත නීන පහසුකම්  හිතගිෙන් රථ සදකක් තිබිය යුතු යැයි අප සිතන්සනමු. 

9. මතසේද වෙට තුඩු දී ඇති වැටුප් තෙයන්, වැටුප් වර්ධක, දිරි දීමනා, අතිකාෙ දීමනා ආදිය  ම ේත කාර්ය මණ්ඩෙ නිසයෝජිතයින් 
සේ  හභාගීත්වය ඇති කමිටු මගින්නිර්සද්ශ් සකාට ජාතික ප්රතිපත්තියක් වශ්සයන් ප්රකාෂයට පත් කරමු. 

10. ස ෞඛ්ය අංශ්සේ සියළු  ේතාන මාරුීම් වෙට අදාෙ ජාතික ප්රතිපත්තියක්  ක ේ සකසරන අතර ඒ  ඳහා මැදිහත් ීමට වෘතීය  මිති 
වෙට සහෝ සද්ශ්පාෙකයින්ට ඉඩසනාසදමු. 

11. වවදයය  හ අසනකුත් ස ෞඛ්ය ස ේවකයින් සේ වෘතීය වගකීම් වඩා ගුණාත්මක සෙ   හ මහජනතාවට වාසිගත වන ආකාරයට 
ඉටු කිරීමට අවශ්යය පසුබිම  හ නීතිරීති  ක ේ කරන්සනමු. 

12. දැනට සරෝහල් වෙ ඉතාම බරපතෙ විදියට ක්රියාත්මක වන මාෆියාක් වන, සපෞද්ගලික ගිෙන් උප ේථාන ස ේවාවන් වහාම අවාෙංගු 

සකාට, නිසි වෘතීය පුහුණුවක් ඇතිස ේවකයින් අවශ්ය තරමට බඳවා ගනු ෙැසේ. එමහින් අ  රණ සරෝගීන් සූරා කෑම  හ, අහිං ක 
ස ේවකයින්සේ ශ්ර ම සූරා කෑම නැවැත්ීමට කටයුතු කරමු. එමවැඩපිළිසවසල්දී රැකියා අහිමි වන, අවශ්යය සුදුසුකම්  හ 
නිපුණතාවයන් ඇති සියළුම සදනාට රැකියා අව ේථා දීසම්දී ප්රමුඛ්තාවය හිමිවනු ඇත. 

13. සියළු වවදයය වරුන්ට  හ අසනකුත් අනුබද්ධ ස ේවාවන් වෙ වෘතිකයන්ට (දැනට සමම වරප්ර ාද භුක්ති විඳින සියළු සශ්රේණි වෙට) 
තීරු බදු  හන යටසත් වාහනෙබාගැනීසම් වරප්ර ාද හිමි වන නමුත්, එස ේ මිළදී ගත හැකි සියළු වාහන රජසේ අනුමැතියට යටත්, 



එකම වර්ගයක හා පංතියකට අයත්, ශ්රී ෙංකාව තුළ එකෙ ේ කරන සහෝශ්රී ෙංකාව තුළ නිපදවන වාහන පමණක් වන සල්  නීති රීති 
 ම්පාදනය කරමු. 

14. ස ෞඛ්ය ස ේවසේ සියළු සදනාසේ ආකල්ප වර්ධන වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කරමින්, සියළු සදනාව වෘතීය  ංවර්ධනයට අවශ්යය 
සද්ශීය  හ විසද්ශීය පුහුණු  ාධාරණව හ, සියළු දි ේික්ක වෙට සබදී යන සෙ  ෙබා සදනු ෙැසේ. 

15. ස ෞඛ්ය  ැපයුම් ෙැයි ේතුව (Medical Supplies List) නැවත විමසීමකට ෙක් සකාට, දැනට එහි ඇතුළත් ී නැති ඇ ේ කන්ණාඩි, 

ඇස ේ සුද ඉවත් කිරීම  ඳහා අවශ්යඅක්ි කාච, ශ්රවණාධාර උපකරණ, කාන්තාවන්සේ  නීපාරක්ශ්ක තුවායන් ඇතුලු අතයාවශ්යය 
සියළු එන්නත්, පිළිකා ඇතුළු සවනත් බරපතෙ සරෝගාබාධ වෙටඅවශ්ය ද්රව්ය  හ උපකරණ ආදිය ඇතුෙත් කිරීමට ඇති හැකියාව 
පිළිබඳ ස ායා බො කටයුතු කරමු. දෑනට සමම සියල්ෙ සපෞද්ගලික අංශ්ය මගින් පාෙනය වනඒකාධිකාරයක් බවට පත් ව ඇති බව 
අපි දනිමු. 

16. පා ල් ස ෞඛ්ය ස ේවාව තුළ දරුවන් පරීක්ෂාවට ෙක් කිරීසම් සීමාව පුළුල් සකසරන අතර, එයට හැසිරීම් රටාසව් 
අ ේවාභාවිකතාවයන් ඇතුළු සියළුම ආබාද  හිත දරුවන්ද ෙක් කිරීම  ඳහා, පා ල් විසිත්ත කරන ස ෞඛ්ය කණ්ඩායසම්  ංයුතිය 
සවන ේ සකසරනු ඇති. අපසේ අධයාපන ප්රතිපත්තිසේ  ඳහන් පරිදි, ගුරු  හායකයින් පත් කරසිටින නි ා සම් ක්රියාවලිය 
ගුරුවරුන්සේ අමතර වගකීමක් සනාවනු ඇත. 

17. සියළු සරෝහල් වෙට කථන භාශ්ා පරිවර්තක වරුන්සේ ස ේවාව ෙබා සදන්සනමු. විසශ්ේශ්සයන් සරෝගීන් ඇතුළත් කරන අවශ්ේථාවෙ 
 හ කථනාබාද  හිත නීවාසිකසරෝගීන්සේ අවශ්යතාවයන්  ඳහා සමම ස ේවාව  පයනු ෙැසේ. 

18. සියළු ජංගම මාතෲ  ායන ස ායා බො නව  ේි ර සගාඩනැගිලි ඉදි කරමු. 

19. පවුල් ස ෞඛ්ය ස ේවසේ ගුණාත්මක වර්ධනයක් ඇති කිරීම  ඳහා, එක් පවුල් ස ෞඛ්ය ස ේවිකාවක වගකිව යුතු පවුල්  ංඛ්යාව 200 
දක්වා අඩු කරනු ෙැසේ. දැනට එක්පවුල් ස ෞඛ්ය ස ේවිකාවක් පවුල් 600 ත් 800 ත් අතර  ංඛ්යාවක් ආවරණය කළ යුතු අතර 
ඔවුන්සේ ප්රවාහන පහසුකම් සවනුසවන්  ැළකිය යුතු පහසුවක් රජසයන්සනාෙැසේ. එම සහේතුව නි ා පවුල් ස ෞඛ්ය ස ේවිකාවන්ට 
තමන්සේ රාජකාරිය ඉටු කිරීසම්දී එක පවුෙක් සවනුසවන් ගත කළහැකි කාෙය ඉතාම අල්ප ී ඇත. නමුත්ඔවුන්ට  ාධාරණ 

කාෙයක් එක පවුෙක් සවනුසවන් ගත කිරීම  ඳහා ඉඩ කඩ ෙැසබන්සන් නම්, දැනට ග්රමීය සපසද ේ වෙ හා වතු ආශ්රීතව දැඩිව 
පවතින මත්පැන් උවදුර, සියදිවි න ා ගැනීම්, දරුවන් පා ල් අධයාපනය අතරමඟ නතර කිරීම්  හ ගැහැණු දරුවන් ලිංගික 
අපසයෝජනයට ෙක්ීම් ආදිය 50% න් පමණ පාෙනය කළ හැකි බව අපඅත්දැකීසමන් දනිමු. එම ක්රි රියාවලිසේ දී ඇති වන විශ්ාෙ 

පුරප්පාඩු  න්ඛ්යාව සහේතුසකාටසගන, රජසේ රැකියා අවශ්ේථා වැඩි දියුණු වනු ඇත. 

20. මහජන ස ෞඛ්ය අංශ් සියළු නිළධාරීන්සේ කාර්යය පටිපාටිය අධයයනය සකාට, වඩා පුළුල් ස ේවාවක්  ැපයීමට අවශ්ය බෙතෙ, 
පුහුණුව  හ කු ෙතා වර්ධයනකරමින්, දැනට එක් නිළධාරිසයකුට ඇති පවුල්  න්ඛ්යාව  ැළකිය යුතු මට්ටමී අඩු කිරීමක් සකාට, 
ඒ හරහා වැඩි වන වගකීම් ඉටු කිරීමට අවශ්ය කාෙ ීොව ෙබා සදමු. 

21. මහජන ස ෞඛ්ය ස ේවාව දැනට ඇති ක්රමය වන පැමිණිලි  ඳහා ප්රතිචාර දැක්ීමී ක්රමසව්දය සවනුවට, සිද්ධීන් වැළක්ීමට වගකීමක් 
පැවසරන සෙ  මහජන ස ෞඛ්යපරීක්ෂක වරුන්සේ කාර්ය පටිපාටිය  ංසශ්ෝදනය කරමු. 

22. සියළු වතු සරෝහල් වෙට සුදුසුකම්  ම්ූර්ණ කරන ෙද වවදය වෘතිකසයක් පත් කරන අතර, වත්තක පිහිටා තිබුණද සියළු සරෝහල් 
ස ෞඛ්ය අමාතයාංශ්ය යටතී පාෙනයවහ අධීක්ෂණය වන සරෝහල් බවට පත් කරමු. 

23. සපෞද්ගලික සරෝහල් වෙ  හ. සපෞද්ගලික අංශ්සේ සියළුම ස ේවාවන් වෙ ගා ේතු යම් මට්ටමකින් පාෙනයකට ෙක් කිරීම  ඳහා 
(උපරිම මිළ සීමාවක් තීරණය කිරීම  ඳහා)අවශ්යය නීති  ම්පාදනය සකසරන අතර, සියළුම සපෞද්ගලික සරෝහල්  හ සුව ස ේවා 
මධය ේථාන ආදිය රජසේ ඍජු අධීක්ශ්ණය යටසත් සිදු කිරීමට අවශ්යය නීති  ම්පාදනයකරමු. 

24. ජීවිත  හ වවදය රක්ෂණ වරයන් වලින් හිමිකම් ෙබාගැනීසම්දී ආයුර්සව්ද ක්රමය යටසත් තම සරෝගවෙට ප්රතිකාර ෙබාගත් අයට 
හිමිකම් ෙබාගැනීසම් සීමාවන් ඉවත් කර, අවශ්ය ූර්ව සකාන්සද්සි යටසත්  ේවකීය කැමැත්තට අනුව ප්රර්තිකාර ක්රමය සතෝරාසගන, 
ඒ  ඳහා තමන්ට හිමි රක්ෂණ හිමිකම් ෙමාගැනීමට ජනතාවට ඉඩ  ළ ේවා සදමු. 

25. සියළු ප්රධාන ආයුර්සව්ද සරෝහල්, පහසුකම් වලින් පරිූර්ණ කිරීමට අවශ්යය ප්රතිපාදන  පයමු. තවත් එම සරෝහල් වෙට අවශ්ය 
පරිූරක ස ේවාවන් ස ායා බො ඒ ම්බන්් පුහුණු අවශ්යතා  ම්ූර්ණ කරමු. 

26. තවද ආයුර්සව්ද නිශ්ේපාදන  ැපයුම් කරුවන්ට අවශ්ය කර්මාන්ත දැනුම, පුහුණු, තීරු බදු  හන, ප්රමිතිකරණ  හතික, අමුද්රවය වගා 

කරන සගාවියන්ට අවශ්ය පහසුකම්,ආදිය  ංවර්ධනය කරමින් ග්රමීය ආර්තිකය, රැකියා අව ේථා, කර්මාන්ත හා සද්ශීය 
වයව ායකයින්ට ආසයෝජන අව ේථා උදා කිරීමට කටයුතු කරමු. 

27. සඩංගු සරෝගය ශ්රී ෙංකාසව්න් තුරන් කිරීම  ඳහා ජාතික වැඩපිළිසවෙක්  ක ේ කරමු. ඒ  ම්බන්ධව කරන සියළු පසර්යේශ්ණ වෙට 
රජසේ ූර්ණ  හසයෝගෙ ෙැසබනුඇත. 

28. සතාරතුරු තාක්ෂණ ක්රම උපසයෝගී කරසගන, උපන් දිනසේ සිට සහා ෙංකාසව් පදිංචි දින සිට යාවත්කාලීන වන ලිපි සගානුව ක් 
 ෑම වැසිසයක්  මිබන්බව සරාහෙ තුෙ පවත්වා සගන යා යුතුයි ඒ අනුව  ෑම සරාගිසයකුසේම සරාග ඉතිහා ය පරිගණක 
පද්ධතිය හරහා ෙබා ගැනීම වවදය වරයාට පහසුසව් ලිපි සල්ඛ්ණ පවත්වා ගැනීම, සතාරතුරු ෙබා දීම  හ ෙබා ගැනීම,  ානයන 

 ඳහා දින  හ සව්ොවන් සවන් කරගැනීම ඇතුලු, ම ේත ස ේවය මහජන මිත්රශීලී කිරීම  ඳහා අවශ්ය වන යතිටෙ පහසුකම් 
 ංවර්ධනය කරමු. 

29. දැනට මධය ගතී පවතින ස ෞඛ්ය ස ේවාසව් ඇතැම් අංශ් (උදා. වවදය පසර්යේශ්ණ ආයතනය - Medical Research Institute) 
වැනී අවම වශ්සයන් පළාතකට එකක්බැගින් පිහිටුීම  ඳහා වැඩපිළිවෙක්  ක ේ කරමු. 

30.  මාජ සරෝග  හ ව ංගත සරෝග පාෙනය, මහජනතාව දැනුවත් කිරීම, උපසද්ශ්ණ ස ේවාවන් වඩා සුෙබ සකාට ගම් මට්ටමින් 
ස ේවාවන්  ැපයීමට අවශ්ය නිළධරීන් හාපුහුණුව ෙත්  ේසව්ච්ඡා භට කණ්ඩායම් ගම් මට්ටමින් සතෝරා පත් කරමු. 



31. නා ේතිකාර පළාත්  භා ක්රමය අසහෝසි කිරීමට කටයුතු කරන බැවින්, සියළු සරෝහල් මදයම රජය යටසත් පාෙනය වනු ඇත. 

32. නා ේතිය  හ දූෂේණය අවම වූ රටසක ඉහත  ඳන සියළු සද් ක්රියාත්මක කිරීම එතරම් අපහසු සනාවන අතර, සෙෝක ස ෞඛ්යය 

 ංවිධානය, එක් ත් ජාතීන්සේ ස ෞඛ්යය  ඳහා ආධාර සදන  ංවිධාන  හ රාජය සනාවන  ංවිධාන වෙ  හසයෝගය ෙබාගැනීමට 
අසප්ක්ශ්ා කරමු. 

33. අප විසින් ඉහත ප්රතිපත්ති ප්රකාෂසේ ආවරණය සනාකරන ෙද ස ෞඛ්ය ක්සෂේත්රසේ ගැටළු (වෘතිකයන්ට  හ මහජනතාවට බෙපාන) 

අපසේ පිටුව තුළ  ාකච්ඡා කිරීමටත්,ධනාත්මකව හා මතවාදීව අපගී වැඩපිළිසවෙ ශ්ක්තිමත් කිරීමට අවශ්ය  හසයෝගන දීමටත් 
ඔබට සගෞරවසයන් ඇරයුම් කරමු. 
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