මාලබේ බ ෞද්ගලික වෛද්ය ිදද්යාලප ලිලි ස බෑ ත ු
විශව විද්යල අ ්යපනය ස සාහ රවේශශ විායස ව
්යපනය ස සාහ පනයවන 

ද්ක්ෂ ූදද්ුවව් 

සසස වේපනයළ විායස වේරට

ද් ත ඟටාරත්් වස සහ ටය විශව විද්යල අවල අ පනයවන 

පනයව වේරට

පනයසල්වල අ හවේයනුර ල අ

ටවේ

ෛවද්ය විද්යල අවල අ

සිකම්  සාහද් වේරට

ුුළළ්  මටර

ූදද්ුවව්  හහින්  සර්  ුවවද් ට

ුළළ

මිත ඟ පනයහකමර හ වේහුුළවේව්  වේ ොවේහෝ

වේ ොහරඑ ෙවේර් ර ඟය් ඟට

ුළළ ්වසථවක් වේ ොරඟඑ ෙ වි්  ඔුව්  වේරවේසු වේහෝ

ෛවද්යවටවේසකු මටවේ හ ්ිපරවේස්  විවේගශයඟ වේවන එ සසස ්යපනය ස සාහ වේරට

ුළළ ්වසථව්  මිත ඟ

වි්  ඒ වේවනුවේව්  විවේගශයඟ වූ සිකම්  සංඛ්යව වේ ොවේහෝස; ඔුව්  වේවනුවේව්  වේද්රයනස්  වි ද ක්ක් ්පනයර.සඑ
ෙවේර් ර, ෙරගි්  ට

්හිත  වූ විවේගශ විනිරස වේරවේඟක් සයි කිව වේ ොහකිසඑ ්පනය විසි්  ආට හා රට

වේරර සයි  හ ආසඟ ස නිස ෛවද්ය ්යපනය ස සාහ සිකම්  විවේගශ යඟ මටවේර්  ව

ල අද්

්හිඟරට ආර්ථිර හ සරජීස

ල අපනය් හ ්වරවේශඑ සයි  හ ෛවද්ය ීඨයස යනිබ ා ස ් ඟුළ වේරර ිබයනස කිසව ව හ ය්  එ

බයිටම් ආපුනබේ ආරම්භප:
වසස ්ුවුවක් 84 විවේසහි පනයකමව

ෛවද්ය වේ විල් ර ් ක් රන ුළර , ෛවද්ය ීඨයස ුුළු  සයි  හ ආසඟ ස ආට හා රට

ල අගවේග ් යඟ ද්ුවද්රිස් වේේ ්ිපවෘර්ධිස සවේද්ස ත ස ල අා හපනයයීවේ හ වේපනයෞගයිබර පනයටරර්ථවේස්  වේ ොවේශඑ ෙවර
සුළව පනයවන  “ආශ වේස් ට්රල්” වේපනයෞගයිබර වේටෝහල අ විකිණීවේර්  ල අද් මුද්ල අ වේ හ සාහ ආවේසෝ ස රට
ත ිබස

ඔහු

ල අදීඑ ුවයනසල්

800 ක් විසද් හ රට සිසලුර පනයහකමර හ සහිඟව ්ක්රට 4 ½ ර භුත  ායසක් ුළළ වර්ය ් ත 96000 ර වේයොඩ ගිිබ

සංකීර්.සක් ුළළ ෛවද්ය ීඨයස ුුළු  සයි  හ ආසඟ ස ආට හා කිත්ර

්පනය ර යුුළ රවේළමුඑ ෛවද්ය ීඨයස ආට හා

කිත්ර රථර වේසෞඛ්ය ්රඟයංශස, රී ල අංර ෛවද්ය සාව, විශව විද්යල අ රන පනයද්

වේරොත ෂ්  සාව සහ සසස ්යපනය

්රඟයංශස ද්නුව්  රළ ්ඟට ඔුව් වේේ නිර්වේගතඟ ක්රිසපනයපාපනයපා ්නුව වේරර ීඨයස ආට හා රට

ල අදී.

ශ්රී ලාකා ආබපන න මඩලයලබේ ුනුමෑයප
ආට හාවේ දී වේරර ආසඟ ස “බබෞත් ඒෂිපන් ඉන්බ්ටිටියුට් ඔෆ් බටක්බනොබලොජි ඇන්ඩ් මෑබන්ජ්මන්ට් ප්රයිෛට් ලිිටටඩ්
(SAITM)” ස

ත ්  රී ල අංර ආවේසෝ

ත ්  ිබසපනයදංචිස සාහ ්සක් හ රට

රඩලඩල අවේ (BOI) වයපනයෘන සක් වේල අස ආට හා රල අ ්ඟට ෙහිදී Health Science

ල අදීඑ (ුමුණු හ 1)

වේසෞඛ්ය විද්යව ස ඟ , වේසෞඛ්ය ස හ ්  ව

න ්ර විෂස ටවක් ුුළල අ් වේශඑ ඒ ්නුව, ෛවද්ය විද්යව (Medicine),

වේහද්රර (Nursing), ඖෂ විද්යව (Pharmacology) සහ රවේ ෝවිද්යව (Psychology) ස

්ංශසස්  ආට හා රට

ල අදීඑ

රී ල අංරවේශ සරහට ටවේ ෛවද්ය විද්යල අවල අ වේර් ර ුඟ හ ඟය් ඟට ෛවද්ය විද්යල අද් වේසෞඛ්ය විද්යව ස වේ්  ආට හා
රට ුඟඑ වේසෞඛ්ය ෛවද්ය විද්යව ස වේ්  ආට හා රට ුන  රී ල අංරවේශ

වේය හිට විශව විද්යල අස වේ හ සාහ වේහොාර

සද්හට.සකිඑ (ුමුණු හ 2)
ෛවද්ය ීඨයස ආට හා කිත්වේ හදී, රී ල අංර ආවේසෝ

රඩලඩල අස ්පනයවේය්  හල්ල අ සිපාවේ

විද්යල අසක් සරා සහවේසෝතාඟවේව්  සහ වේසෞඛ්ය ්රඟයංශවේ
(ුමුණු හ 3)

~1~

ඟය් ඟටව යනිනය්  විශව

්නුරන ස සහිඟව ්පනයවේේ ෛවද්ය ීඨයස ්ටන

වේල අසසඑ

නිෂ්නි බනොව්බගොබරනඩ් රා ය වෛද්ය ිදද්යාලප බමස බෝබපනතාුාෛප
රී ල අංර ආවේසෝ

රඩලඩල අවේ

(BOI) හල්ලීර රඟ, 2009 රයි රසදී ්පනය ආසඟ ස ුවසිසවේශ නිෂනි වේ ොශවේයොවේටෝඩ්

ටය ෛවද්ය විද්යල අස සරා ්වවේ ෝඟ ගිවිකමරර
ආසඟ සක්
්රඟයංශවේ

වි් , වේසෞඛ්ය ්රඟයංශවේ
වේපනයෞගයිබර ්ංශ සංවර්

්් ස්  රට

ල අදී (ුමුණු හ 4)එ සයි  හ ආසඟ ස වේපනයෞගයිබර

සපනයවේද්ස පනයරිද ෛවද්ය ීඨයස යනහිුවමටර සාහ ්වශය ්නුරන ස වේසෞඛ්ය

්යක්ෂරවේය්  ල අ  ය්   ල අදීඑ ඒ ්නුව, වේසෞ්  ඒියස්  හ් සපාපායු්  ඔෆ

වේ ක්වේ ොවේල අොජි ු් ඩ් රවේ් ජ්ර් ්  රයිව්  ිබත  ඩ් හි ෛවද්ය ීඨයස, නිෂනි වේ ොශවේයොවේටෝඩ් ටය ෛවද්ය විද්යල අවේ
(NNSMA) සහවේසෝතාඟවවේස්  MD සපනයධිස යනරි මීර සාහ රී ල අංර ආවේසෝ
ල අදීඑ (ුමුණු හ 5 හ 6) වේරහි හවේයනුර ල අ

රඩලඩල අවේ ්නුරන ස ුන ව යනහිුවව

සිකම්  සපනයධිස ස හපූර්. කිත්ර සාහ වසට 4 ර රල අසක් සයි  හ

ආසඟ වේ ද් ්වස්  වසට ුවසිසවේශ නිෂනි වේ ොශවේයොවේටෝඩ් ටය ෛවද්ය විද්යල අවේ ්යපනය ස හද්්රිස යුුළ විසඑ නිෂනි
වේ ොශවේයොවේටෝඩ් ටය ෛවද්ය විද්යල අස සනු රී ල අංර ෛවද්ය සාව (SLMC) (ුමුණු හ 7), බ්රිඟ ය ෛවද්ය සාව
(GMC) (ුමුණු හ 8), සහ වේල අෝර වේසෞඛ්ය සංවි ස (WHO) වනි ඟය් ඟට සංවි

ුුළු  වේල අොව යනිනය්  ුවසිසනු

ටය ෛවද්ය විද්යල අසකිඑ සයි  හ විුවගවදී් , ුවසිසවේශ සිපා රී ල අංර ඟ පනයන ුළරවේය්  NNSMA ශඛ්වක් රී
ල අංරවේශ ුන  ද්යි විරස ුන  වි දී, ෙුළර විසි්  සහ ුවසිසවේශ National Accreditation Agency
විසි්  රී ල අංරව ුළළ නිෂනි වේ ොශවේයොවේටෝඩ් ටය ෛවද්ය විද්යල අවේ

ශඛ්වක් වේ ොරන 

ව

වේපනය් වත ්  විුවගවදී්  නිඟටර සයි  හ යනිබ ා ්සඟය රචාට පනයුළටන  (ුමුණු හ 9 සහ 10)එ
වේ ොශවේයොවේටෝඩ් ටය ෛවද්ය විද්යල අවේ
විද්යල අවේ
්යස

ආචාර්ස රඩලඩල අස ්පනය ආසඟ ස
ර යුුළවල අ

ිබස ුන  ිබයන වේද්රක්
මු්  සයි  හ සනු නිෂනි

ශඛ්වක් වේ ොව ෙහි සහවේසෝතාඟවස ුන ව ආට හා රට

(ුමුණු හ 11)එ ඟවක්ට ්  වේරර සහවේසෝතාඟවස ්පනය ආසඟ

රන  ආසඟ ස

ල අද් ආසඟ සකි

වේද්ර ්ඟට ුන  ්ඟට නිෂනි වේ ොශවේයොවේටෝඩ් ටය ෛවද්ය

පනයත . වේගශ

පනයව් මටර හ විාය ර යුුළ නිත්ක්ෂ.ස කිත්ර වනි

සහාතා වේශඑ රී ල අංරවේශ ුවසිසනු ඟ පනයන ුළරද් වේරර සහවේසෝතාඟවස යනිබ ා ඟහුවුව රට

ුඟ(ුමුණු හ 12 සහ 13)එ

ලිපා දාචි නාමප බෛනබ් කිරීම
ආට හාවේ දී වේරර ආසඟ ස “බබෞත් ඒෂිපන් ඉන්බ්ටිටියුට් ඔෆ් බටක්බනොබලොජි ඇන්ඩ් මෑබන්ජ්මන්ට් ප්රයිෛට් ලිිටටඩ්”
ත ්  හ ද් ුවවද් (ුමුණු හ 14), වේරස ෛවද්ය විද්යව මිබර රටය්  ආසඟ සක් වූ වි් , ෙහි

ර පනයකමව නිඟයනුකල අව

“බබෞත් ඒෂිපන් ඉන්බ්ටිටියුට් ඔෆ් බටක්බනොබලොජි ඇන්ඩ් බමඩිසින් ලිිටටඩ්” වේල අස සරය හ වේටජිසට්රර් ස වේ් 
නිඟයනුකල අ වේල අස ිබසපනයදංචි රට ුඟ (ුමුණු හ 15) එ

උ ාධි ප්රද්ානප කිරීබම් ෝෑකිපාෛ
රී ල අංර ෛවද්ය සාවේශ සාපනයන ුළත ස වූ, රහචාර්ස ල අිබඟ වේර්  තස රහ් ත සවේේ හල්ලීර පනයරිද, සපනයධි රද් ස කිත්වේ හ
හකිසව ල අ  යනීර සාහ ්යන විශව විද්යල අ රන පනයද්
සසස ්යපනය

්රඟයංශස, විශව විද්යල අ රන පනයද්

වේරොත ෂ්  සාවේව්  හල්ලී හ රට

ල අදී (ුමුණු හ 16) පනයකමව,

වේරොත ෂ්  සාව, වේසෞඛ්ය ්රඟයංශස, රී ල අංර ෛවද්ය සාව සහ

ටය ෛවද්ය ීඨයවල අ ීඨයධිපනයන වුව්  නිවේසෝ ස රටත ්  පනයත ි  විගව්  රත ුවවක් පනයත ි  ්ඟට ෙර රත ුවව රහචාර්ස
රවේල අෝ වේෆෝ වේසුර රහඟද් ුුළළ්  විස (ුමුණු හ 17) ඔුව් වේේ නිර්වේගශ රඟ පනයකමව ඟව්  විගව්  රත ුව වේද්රක් විසි් 

~2~

්පනයවේේ ෛවද්ය ීඨයස සිශ ද ක් ුරට පූර්. නිත්ක්ෂ.ස්  ල අක් රට
පනය වේ්  යුව සසස ්යපනය

ල අදීඑ (ුමුණු හ 18 සහ 19)එ ් ුළුවව විශව විද්යල අ

්රඟයවටස පනයවත් ුන  ල අඟල අ ්නුව 30එ08එ2011 ද න  ්න විවේශුෂ යස්  නිවේශද් වේස් 

රරතඟ පනයරිද (ුමුණු හ 20) හ 27එ09එ2013 ද

රරතඟ ්න  විවේශුෂ යස්  නිවේශද් වේස්  සංවේශෝදඟ පනයරිද සයි  හ

ආසඟ ස ෛවද්ය හ ශල අය ෛවද්ය සපනයධිස (MBBS) රද් ස කිත්ර

යනිබය්  ආසඟ සක්

ව

රරශ රට

ල අදී

(ුමුණු හ 21)එ

ශ්රී ලාකා වෛද්ය බභාෛ
සයි  හ ෛවද්ය ීඨයස ආට හා කිත්ර රථර 2009 වසවේර්දී ්යන වේ හ යනිබ ා රී ල අංර ෛවද්ය සාවේශ ෙවර සිපා සාපනයන  ව
ෛවද්ය ේ.එ ේ.එ ආර්එ සරටසිංහ රහඟ ුුළු  ෛවද්ය සාව ද්නුව්  රවේළමුඑ
ආසඟ ස නිත්ක්ෂ.ස කිත්ර ඔුව්  නීන රස

වේරවේසු

්පනයවේේ

ල අඟල අ වේ ොරන  ව්  ්වර නිර්වේගතඟ රත ීන්  (Minimum Prescribed

Standards) පනයර්ිබවේ හ් ුළවේශ ස හරඟ වූ පනයකම පනයත ි ස හකි
විද්යල අසද් ්පනය ආසඟ ස සරා ඔුව් 

මු්  ඔුව්  ද්් ව සිපාවේ

ව් ස(ුමුණු හ 22)එ නිෂනි වේ ොශවේයොවේටෝඩ් ටය ෛවද්ය

ුන  සහවේසෝතාඟවස යනිබ ා ෛවද්ය සාව ද්නුව්  රට

ල අදී (ුමුණු හ 23)එ

මු්  හ් පනයකමව රී ල අංර ෛවද්ය සාවේශ සාපනයන ුළත ස වූ, රහචාර්ස ල අිබඟ වේර්  තස රහ් ත ස රරශ රවේල්

ට වල් වේද්රර සික් ව

ද් ව වඩස හ ක් (twining programme) යනිනයඟ වේ ොහකි

ආසඟ සක් වේල අස විශව විද්යල අ රන පනයද්

වේරොත ෂ්  සාවේශ ිබසපනයදංචිස ල අ  ය්   වේල අස්  ස (ුමුණු හ 24)එ ෙර

සපනයවේද්ස පනයරිද සපනයධි රද් ස කිත්වේ හ හකිසව ල අ  ය්  පනයකම ්යන
ආසඟ ස නිත්ක්ෂ.ස කිත්ර පනයත වේ.

ව්  සපනයධි යනරි මීවේ හ

වඟ්  2015 වසවේර්දී රී ල අංර ෛවද්ය සාව ්පනය

වේර්  ්යන ආට  රවේළමු (ුමුණු හ 25)එ ්පනයවේේ ්සක් හපනයඟ ුයයීර ල අක් රල අ

රී ල අංර ෛවද්ය සාවේශ ්සක් හපනය්  විරර්ශ

රත ුවවේශ නියර

්වේ කු්  ෛවද්ය ීඨය හ සර ඟ් ් වවේ පනයකම ව

වූවේ සයි  හ ෛවද්ය ීඨයස, සරසථසක් වශවේස්  ටවේ

ව්  ුඟ හ ටය ෛවද්ය ීඨයවල අ වඩ ුණ.් වවේස්  ව ත ව් ස

(ුමුණු හ 26)එ ෙර නිස සයි  හ ආසඟ ස නිත්ක්ෂ.ස කිත්ර ෛවද්ය සාව නිවේසෝ ස රටත ්  නිත්ක්ෂ. රත ුවවක්
පනයත ණීර

ීනට.ස රට

ල අදීඑ විගව්  සරජිරස් 

ව වේද්වේ කුවේය්  යු්  වේරර රත ුවව ද

ුළ ක් ුරට සයි  හ

ආසඟ ස සහ ෛවද්ය වේ විල් ර ් ක් තක්ෂ. වේටෝහල අ නිත්ක්ෂ.ස රල අ ්ඟට ෙර රත ුවවේශ නිර්වේගශස වූවේ

සයි  හ

ආසඟ ස රී ල අංර ෛවද්ය සාවේශ මිබර ිබසපනයදංචිස සාහ වේසෝයය වේශඑ රී ල අංර ෛවද්ය සාව කිසි දවේ ර ්පනය
ආසඟ ස ෙහි මිබර ිබසපනයදංචිස සාහ නුකමක්කම ආසඟ සක් වේල අස සල අර වේ ොරඟ (ුමුණු හ 27)එ

සිසුන් සෛා ගෑනීබම් ක්රමබව්ද්ප
්පනයවේේ ෛවද්ය ීඨයස සාහ සිකම්  වේඟෝට යනීවේ හ ්වස්  ස හමුඛ් පනයත්ක්ෂ.ස විශව විද්යල අ රන පනයද්
සරජිරවේසකුවේේ / සසස ්යපනය
ුඟ හ පනයර්ශවස්  වේචාෝද්  රට
සිකම්  වේරහි හවේයනුර වේ ොල අ

වේරොත ෂ්  සාවේශ

්රඟයංශවේ ුජු ්ක්ක්ෂ.ස ස වේ්  සික් රටනු ල අවේ.එ (ුමුණු හ 28)එ
පනයරිද සසස වේපනයළ ්සර්  වේහෝ සසස වේපනයළ විායස විද්ය ්ංශවේස්  හද්ට වේ ොරන 
ව ්යන ්වද්ට.ස රටමුඑ වේරහි හවේයනුර ල අ

සිකම් වේය්  වේ ොවේහෝ වේද්වේ ක් සසස

වේපනයළ හහින්  සර් වූ ටය සහ ඟය් ඟට පනයසල්වල අ හවේයනුර ල අබවේවෝ වේවන  (ුමුණු හ 29)එ සිකම් වේේ කමක්කමර හ යනිබ ා
ද්

යනීර රරන  න ්ර ්වේසකු වේරහි පනයත . ඒ යනිබ ා විරසිස හකිසඑ

~3~

කාර්පමඩලයලප
වේරහි වේසුවස රට

ආචාර්සවුව් ද් කමක්කමර හල අ්  ද්ක්ෂ හ පනයළුරුවක් ආචාර්ස සහ රහචාර්සවුව්  ව

වේටෝහල් සහ විශව විද්යල අවල අ වේසුවස රට
සිකම් වේේ ්යස

්ඟට ඔුව්  ටය

සහ වේසුවස රල අ ්ස වේවන එ ඒ ්නුව, 850ක් පනයර. ව

්පනයවේේ ෛවද්ය

පනයයරල අව වේවනුවේව්  රහචාර්සවුව 19 ක්, සහරට රහචාර්සවුව්  2 ක් සහ වේජ්ෂය

රථිරචාර්සවුව්  77 ක් ්නුයුක්ඟ රට ුඟඑ ඟව්  රථිරචාර්සවුව්  59 ක්ද් ආචාර්ස රඩලඩල අස ුළළ වේශඑ නිෂනි
වේ ොශවේයොවේටෝඩ් ටය ෛවද්ය විද්යල අස නිවේසෝ ස රටත ්  39 වේද්වේ කුවේය්  පනයර.වූ රහචාර්සවුව්  සහ විවේශුෂඥ
ෛවද්යවුව් වේය්  සර් විඟ ආචාර්ස රඩලඩල අසක් වරි්  වට වේරහි පනයත . ්යස

ර යුුළ සාහ සහස වේශඑ ඒ ්නුව

්පනයවේේ ආචාර්ස රඩලඩල අස ුළළ මුු  ආචාර්ස රඩලඩල අස 216 කිඑ රී ල අංර ෛවද්ය සාව සහ විශව විද්යල අ රන පනයද්
වේරොත ෂ්  සාවේශ නිර්වේගතඟ තෂය: ුණුව ්නුපනයඟස වේරහි පනයවීනඑ ුඟ හ ටය ෛවද්ය විද්යල අවල අ වේරපනයර. ආචාර්ස
රඩලඩල අසක් වේ ොරන  ව ්යන ඟටවේ රරශ රටමුඑ (ුමුණු හ 30)එ

ුධ්යපන ෝසුකම්
වයුසමීරට.ස රට

ල අද් විශල අ රර.වේ වේගශ ශල අ 8 ක්, රයර රර.වේ වේගශ

ශල අ 16ක්, පනය් න  රරට 19ක්,

විද්යයට 16 ක්, විාය ශල අ 3ක්, ුරසඟරල අසක්, ්් ඟර්ල අ පනයහකමර හ සහිඟ i-Mac පනයරිය.ර විද්යයටසක්, සර ය
පනයරිය.ර සහිඟ විද්යයට 3ක්, ෛවද්ය රයසථ සක්, වේාෝ යට පනයහකමර හ, යෘහසථ ්රීඩංය සක්, රෘඟ
ශත්ටයටසක්, ෙරවට සිකම්  550ර පනයර. ාවිඟ රළ හකි ්ල අංරට ශ්රව යටසක් සහ කිසමටවේ හ ශල අ පනයහකමර හ විබ් 
්පනයවේේ ්යස

පනයහකමර හ සර් විඟ වේශඑ රථර වට රී ල අංකිර විශව විද්යල අසක් විසි්  පනයව් වවේය සනු ල අ

වේරෞුළරයටසද් ්පනය ආසඟ ස සුළසඑ ්පනයවේේ වේරර පනයහකමර හ ටවේ

හුවිද්ය

සරහට ෛවද්ය ීඨයවල අ වඩ හඟ හහළ ර්  රර

පනයවීන (ුමුණු හ 31)එ

බාපනික පුහුණුෛ
ආට හාවේ දී සසනිර ුරහුණුව ටවේ
්පනයවේේර වේටෝහල අක් හද කිත්ර

වේටෝහල් සරය සිකම

ීනට.ස රට

ල අ  දීර

ර යුුළ රල අද් විුවගවදී් වේේ

ල අදීඑ හ් පනයකම ුවයනසල් ත ිබස

ල අපනය් හ නිස

2000 ර විසද්ත ්  හද රට. ල අද් ෛවද්ය

වේ විල් ර ් ක් තක්ෂ. වේටෝහල අ ආ්රිඟව සිකම් වේේ සසනිර ුරහුණුව ආට හා වේරුවි එ වේරර වේටෝහල අ ටවේ

සිසලුර

වයකිවයුුළ ආසඟ වල අ ්වසට ුන ව වේසෞඛ්ය ්රඟයංශවේ සහ රී ල අංර ෛවද්ය සාවේශ නිර්වේගශ සහ රත ීන්  ්නුව
හද රට ුඟඑ (ුමුණු හ 32)එ
වේරස රයිර විද්යව (Medicine), ශල අය ෛවද්ය විද්යව (Surgery), රසව සහ
Gynecology) සහ ළර වේටෝය විද්යව (Pediatrics) වනි ්ංශ විබ්  සර් විඟ ව

රි ෛවද්ය විද්යව (Obstetrics &
්ඟට ඒ සාහ ුා්  100

ගි්  වූ

රහචාර්ස ඒරර ුඟඑ රවේ ෝ ෛවද්ය විද්යව (Psychiatry), Cardiology, Radiology, ENT, Ophthalmology, Dental
Unit, Physiotherapy, STD, Orthopedic & Rehabilitation Unit, Cancer Unit ,Blood Bank, Haemo Dialysis Unit
සහ Laboratory ුුළු  ්වේ කු්  සිසලු ්ංශ ුළළ සසනිර ුරහුණුවද් ඔුව්  වේරර වේටෝහල අ ආ්රිඟව ල අ  වේගඑ CT සහ MRI
ුුළු  වේටෝය විනිශචාස කිත්ර සාහ ්වශය සිසු 
සුළ ්ඟට සිසු ර වේද්පනයර්ඟවේ හ් ුළ

මට

මට ඟර ්රරවේශද්ස්  සහ පනයත්ක්ෂ. සික් කිත්වේ හ හකිසව වේරර වේටෝහල අ

පනයහකමර හවිබ්  සර් විඟ වේශඑ (ුමුණු හ 33)එ
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වේරර ුරහුණුව ්රඟටව SCFR 2014/ 208

ඩු ්ංරස ස වේ්  වේශ්රුෂය
 ධිරට.ස විසි්  ල අ  ක්්  ීන් ක්ව ්නුව ්ධිරට.

ෛවද්ය විද්යව (Forensic Medicine), ර ෛවද්ය විද්යව (Community Medicine) සහ රවේ ෝ ෛවද්ය විද්යව
(Psychiatry) ස

විෂසස් 

්ද්ළ සසනිර ුරහුණුව ්විසසවේශල්ල අ මිබර වේටෝහල අ සහ රඩුවේවල අ වේසෞඛ්ය ෛවද්ය

නිල අත් රර්සල අවේ සහස ුන ව ල අ  වේගඑ (ුමුණු හ 34)එ

ුෛබාන වෛද්ය ීඨ ිදභාගප
්පනය ආසඟ ස විසි්  පනයව් ව

ල අද් ්වස

ෛවද්ය ීඨය විායස සාහ ටවේ ෛවද්ය විද්යල අවල අ රහචාර්සවුව් , ටවේ

වේටෝහල්වල අ විවේශුෂඥ ෛවද්යවුව්  සහ ුවසිසනු රහචාර්සවුව්  හිට පනයත්ක්ෂරස්  වේල අස සහාතා වූ ්ඟට ඔුව්  විාය
රශ

සරමිර, විාය ර යුුළ නිත්ක්ෂ.ස කිත්ර සහ රශවේ ෝ් ඟට ුයයීර සාහ ද්සර විසඑ විශව විද්යල අ රන පනයද්

වේරොත ෂ්  සාවේශ නිර්.සර රඟ වේරර විායස හඟ සසස ්් ද්ත ්  පනයව් විසඑ වේ හ සාහ රථර රඩලඩසවේ හ ෛවද්ය
සිකම්  24 වේද්වේ ක් සහාතා වූ ්ඟට ඔුව් වේය්  19 වේද්වේ ක් විායස හඟ හහින්  සර් විස. (ුමුණු හ 35)එ

භාරකාර ුරමුද්ල
්පනයවේේ ෛවද්ය සිකම් වේේ ් යඟස සහ ්පනය ආසඟ වේ පනයව් ර ශක්න ර්  කිත්ර සාහ ෛවද්ය වේ විල් ර ් ක් රන ුළර
විසි්  2011 සප්ඟ හ ර් රස 20 ව

ද

ාටරට් ව ඔප්ුරවක් (Trust Deed) යනහිුවවූ ්ඟට ෛවද්ය ීඨයවේ

ාටරට් වස වේරර ාටරට ඔප්ුරව රගි්  විශව විද්යල අ රන පනයද්

51% ර

වේරොත ෂ්  සාව වේවඟ පනයවට ුඟඑ ෙස වේ ොවේහෝ

වේද්වේ ක් වේරවේඟක් වේ ොද්්   රුව.කිඑ (ුමුණු හ 36)එ

ශිෂයත්ෛ ෝසුකම්
ටවේ විශව විද්යල අ වට හ වේපනයනී වේපනයනී ්හිත  වූ ක්ද්ුවව්  ද්ස වේද්වේ කු ුුළු  ඟව්  ආර්ථිර ්පනයහකමඟ ුන  සිකම සිකමවිස්  192
ර

ුවයනසල් ත ිබස

500 ක් පනයර. වපා රරකි්  යු්  පූර්. සහ ්ර් තෂය් ව ැසසක් ්පනය විසි්  වේරර විද්යල අවේ

හවේයනීර ල අ  දී ුඟ. (ුමුණු හ 37)එආට හාවේ දී පනයයරල අ යසුළව ල අක්ෂ 55 ක් වූ ්ඟට වර්ඟර වේ දී ෙස ල අක්ෂ 96 ක්
පනයර. වේශඑ ුඟ හ ුරගයල අස්  ෙස ල අක්ෂ 120 ක් පනයර. වේශ සයි වේචාෝද්  රට

්ඟට ෙස ස හපූර්. ්සඟයසකිඑ හහඟ

සාහ්  තෂය් ව රද් ස කිත්ර ්රඟටව පනයයරල අ යසුළ වේයමටර සාහද් සහ ද්යි වේයමට හ ්රර සිකම්  වේවඟ ල අ  දී ුඟඑ
වේරර ආසඟ ස පනයව් වවේය

සනු ල අ ් වේ්  ල අා ල අබීවේ හ වේ්.ඟ වේව්  වේ ොව

ඩ් ුළ කිත්ර , වුවප් වේයමටර සහ වේටෝහල අ වේවනුවේව්  ල අ  ය්  ුවයනසල් ත ිබස

්ඟට වේරරගි්  සපනයස

මුද්ල් ආසඟ

2000 ර .ස මුද්ල අ යනසමටර වේසොද්

යනු ල අවේ.එ

ුභයන්ුර ්රිපා ටි ාටිෛල ණත්ත්ෛප
සයි  හ ආසඟ ස නිට් ඟටවේස් ර ඟර ්ාය් ඟට ක්රිසපනයපාපනයපාවල අ ුණ.් වස යනින ාව ද් ත ්ව සක් වේසොමු රටයිඑ
Senate, Faculty Board, Clinical Board, Medical Education Unit, Research Committee, Ethical Review
Committee සහ Quality Assurance Committee වනි රත ුව ්පනය ආසඟ ස ුළළ ුඟඑ ෙහි රථිපනයල අසක් වේල අස 2014 දී,
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සයි  හහි ුණ.් රරාවස වේවනුවේව්  ඒියස පනයසිෆික් වේරොිබපා වේ ් වර්ක් ආසඟ ස විසි්  යනරි ර

ස හර ස හිත  විස

(APQN Award). (ුමුණු හ 38)එ

බමා ෛගකීම
්පනයවේේ සයි  හ ආසඟ ස සහ ෛවද්ය වේ විල් ර ් ක් තක්ෂ. වේටෝහල අ ිහහි මටර්  සරාර ප්ටවේගශවේ සරජීස, වේාෞන ර
සහ ආර්ථිර යනිහදීරක් ුන වූ ්ඟට වේරරගි්  ුජු සහ ව්රව ැසකිස ්වසථ 2000 ක් පනයර. ිහහිව ුඟඑ රවේගශවේ රර්ය සහ
සටථ වේසුව වනි සපාඟල අ පනයහකමර හ දයුණු ුවවේ ද් ්පනයවේේ ආසඟ
ඟවද්, ්පනයවේේ වේටෝහල අ ්ව රවේගශවල අ වේවවේස

ිහහි මටර්  සරයසඑ

ආර්ථිර ්පනයහකමඟ ුන   ඟවවේේ වේසෞඛ්ය ඟ් ් වස

්පනයවේේ වේ විල් ර ් ක් තක්ෂ. වේටෝහවේල අ්  වේ ොත ල අවේ

ය සිුවමටර සවේද්ස

වේර් ර සහ ද්යි යසුළ ස වේ්  සසස වේසුවව්  ල අ  වේද්

්ඟට වේසෞඛ්ය ද්නුර වර් ස කිත්ර සවේද්ස වේසෞඛ්ය වඩමුු  වේර් ර වේසෞඛ්ය රාුවුවද් පනයව් ව  ඟව

වේසුවවක්

කිත්ර ්යන නිඟටර ස් කමර වේවමුඑ
ඟවක්ට ්  සිකම්  සසස ්යපනය සක් ල අ  දීවේ හ ්ටමුවේ.්  සහ ්පනයවේේ සර වයකීවේ හ වේරො සක් වේල අස, ෛවද්ය වේ විල්
ර ් ක් තක්ෂ. වේටෝහවේල අ්  වේරො සක් ටස පනයවට, ෙස රී සවර් ුරට තක්ෂ. වේටෝහල අ වේර් , ්ර් ටවේ වේටෝහල අක්
ව පනය්  කිත්ර

්පනය ආසඟ වේ නිර්රඟෘ, ෛවද්ය වේ විල් ර ් ක් රන ුළර 2015 වේද්ස හ ර් රසදී වේසෝ  රට ුඟඑ

ිදරුද්ධ්ෛාදීන්බේ බද්බිඩි ලිළිබෛු
සයි  හ ආසඟ වේ

රත න ස යනින ාව ස ් ක් ව

ුඟ හ පනයර්ශවස්  යන ට

ෛවද්ය විද්යල අවල අ රත න ස යනිබ ා ස ් ක්

වේ ොවේවන එ රී ල අංර ෛවද්ය සාව විසි්  ්නුරඟ රට ුන  විවේගීයස ෛවද්ය විගසල අවිබ්  80% ක් පනයර. ඔුව්  කිසි
දවේ ර වේ ොද්ර වේරර ිබසපනයදංචිස ල අ  දී ුඟඑ ෙවනි විවේගීයස ෛවද්ය විද්යල අවිබ්  ිහහිව
ිබසපනයදංචිස (Provisional Registration) ල අ  දීර

්යස

මිබර

ෛවද්ය සාව වේ ොපනයකිවේල්එ ෛවද්ය විද්යල අවිබ්  සපනයධිස ල අ 

ෛවද්ය සාව ස වේ්  ිබසපනයදංචිස ල අ  ුන  ුඟ හ ෙවනි වේරර විවේගශ ්යපනය
කිසිවේවකු වේසොස

ෛවද්යවුව් 

ල අ් වේ්  වේහෝ විවේශචා ස රට් වේ් 

ඟඑ

ආසඟ

ආට හා රල අ ආරටස යනිබ ාව

මු්  ්පනය ආසඟ ස පනයත . ්පනයවේේ සිකම් වේේ කමක්කමර හ,

පනයයරල අව සහ පනයහකමර හ යනිබ ා වේඟද ක් ුරට පූර්. ්ය සකි්  නිසි ්වවේ ෝසක් ල අ  ය්  ශත් ල අංර

ෛවද්ය සාවේශ රත ුවව විසි්  ්පනය ආසඟ ස ඔුව් වේේ මිබර ිබසපනයදංචිස (Provisional Registration) සාහ නිර්වේගශ
රල අද්, කිසි දවේ ර වේරහි වේ ොපනයත ි  ෛවද්ය සාවේශ ුඟ හ යනරිසක් ්පනයවේේ සිකම්  හ ආසඟනිර පනයහකමර හ විවේශචා ස
රටන ; ්පනයවේේ ෛවද්ය සපනයධි පනයයරල අව සහ සපනයධිත්්  ප්ටන වේක්ෂුපනය රටන එ ්පනයවේේ ආසඟ ස සුළව ුන  පනයහකමර හ සහ
රත න ස, ටවේ ුඟ හ ෛවද්ය ීඨයවල අ වඩ සසස ව ්පනය ආසඟ ස ද්කි

සිසු  වේද්  ීනට.ස රටන එ සරහට ෛවද්ය

ීඨය ්වර වේාෞන ර සහ ර ව ස හපනය් විබ්  සර් විඟ ුවවද්, ්පනය ආසඟ ස ෙවේටහි හඬ
නිහඬසඑ ්වේ කු්  සසස ්යපනය

ය

පනයර්ශව වේ හ ස හ ් ව

විෂසට සහ සිකම්  සසස ්යපනය ස සද්හ විවේගශයඟ මටර යනින ාවද් වේරොුව්  නිහඬ

යනිනවේවඟක් ්නුයර ස රටන එ වේරර රඩලඩස හ හඬ

යනුවේ

්යපනය වේ

ස ් ්යිීන්  කමැසකීර

වේ ොව සිස

වේපනයෞගයිබර පනයුව ්ටමුණු සක්ෂ්  රට යනීවේ හ ්ද නි්  ව පනයහදිබසඑ
රී ල අංරවේශ සංවර් ස සහ ් යඟ ද්ුව ද්රිස් වේේ සසස ්යපනය ස ුන  නිද්හස වි ශ කිත්ර ඟ්  කිත්ර, වේරර
සයි  හ ආසඟ ස

විුවගව ර්යස්  ්  විසි්  රටනු ල අ

්යපනය ස කිසික් වක් වේ ොව

්ඟට, සිකම

පනයපනයඟට ක්රිසවකිඑ සයි  හ ආසඟ ස රගි්  නිද්හස

නිද්හවේසු ්යපනය ස හද්්ත්ර ්වසථවක් සද් මට ුඟඑ ෙවේසුර රී

~6~

ල අංරව ුළල අ වේරවනි ආසඟ සක් වේ ොන බුවේ් 

 හ, ෛවද්යවුවවකු මටර

ල අවේපනයොවේටෝ ුළ ව

විද්යල අවල අ සර වේ ොහකි සව්  විවේද්ස යඟ මට වේහෝ ෛවද්යවටසකු මටර පනයකම
සයි  හ සිකම් වේේ ්යපනය

ෛවද්ය

වේ ොවේශඑ ෙ වි්  නිරුවවේ්  ර් යස

්යිීන්  වි ශ කිත්ර ඟ්  වේ ොරට, ්පනය ආසඟ ස පනයත . ෙහි රත න ස සිසසි්  ද්ර ්ඩු

පනයඩු ු්   හ, ඒව ්පනය

වේපනය් ව වේද්

රහ ඟව හිරිහට ව

පනයරිද වේපනයළපනයිබ සත ් , රහ

ඒවවේ

සිකම් , ටවේ

ල අුණ හ යනිත ් , වඩ වර්

වේර්  ්පනය රුව.වේව්  හල්ල අ සිපාමුඑ ඟුළ වේ ොද්
වේගපනයල අ හනි ව

වේ ොුවව

ර් යසත ් 

වේසු වේපනයෝස ර් යසත ් , රහ රය ්්  ල අ සද්

රටත ්  ්හිංසර රහ ඟව මුළ කිත්ර සහ හිරිහට කිත්ර ර යුුළ වේ ොරට

වේර්  රුව.වේව්  හල්ල අ සිපාත එ ඔ වේේ වපා  රල අස හවේයනුර , ඔ වේේ දයුණුව සහ ්ු ්  වේද්සක් වේසොස යනීර
වස රට් වේ් 

 හ, ෙස ඔ

වේර් ර සරස ද් සහපනයඟකිඑ ඔ

රහ ඟවවේේ සහ ්පනය ආසඟ වේ

හයනුර ල අ

පනයවස

නිද්හස ්යපනය ස ල අබුවේශ වේ හ ්හිංසර

සිකම් වේේ වේද්රයනස්  ටස

වේයව

ක් මුද්ල් විබ් 

ව ්රඟර

වේ ොරට්  එ ්හිංසර රහ ඟවවේේ මුද්ල් විබ්  “නිද්හස සයි කිස ය්   ්යපනය සක්” ල අ  ්වේ කු්  සිකම් වේේ
“්යපනය ස ුන  නිද්හස”

න  කිත්ර ස් සහ යනීර පනයපනයඟට ක්රිසවක් ව ්රඟර වේ ොරට්  එ

වේරස ,

වෛද්ය බීරර බබනාරත්න
ුධ්යක්ෂක,
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