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ඇමුණූම 01 

2021.06.01 දිනට සංශ ෝධිත අග්රහාර  ැකවර   ිශ්රමික ව  ෂණ   ශ ෝානර රමශ  ්රතිලාර  සටහාන   

(අ) ජීිශත වරා  තුළ සරමරනය ශාස ාබර ගත හාැකි ්රතිලාර  

අනු 

අංව  

්රතිලාර  රගග  හාර රිනනරවම (ුපපි ්) උපරිම රිනනරවම 

(ුපපි ්) 

 

 

   01 

පුද්ගලිව ශ ෝහාාව ශේරරසිව ර ්රතිලවර  ාබර ගැීමශ  ී 

 කාමර ගාස්තු ස්ඳහා                                                රු.30,000/- 
     (දිනකට රු.3,000/- බැගින් උපරිම දින 10ක් ස්ඳහා) 

 ඖෂධ, ශල්ය හා ෙහ  ියද ්                                      රු.50,000/- 

 වෛ ය ගාස්තු                                                        රු.20,000/- 

 වෛ ය පීකක්ෂ  ස්ඳහා                                         රු.20,000/- 
 

        120,000/- 

(එක් සිද්ධිදක් ස්ඳහා) 

 

 

 

02 

පුද්ගලිව ආයුශරග ේද ශ ෝහාාව ්රතිලවර  සහහාර 

 කාමර ගාස්තු ස්ඳහා                                               රු. 10,000/- 
    (දිනකට රු.1,000/- බැගින් උපරිම දින 10ක් ස්ඳහා ) 

 ඖෂධ, ශල්ය හා ෙහ  ියද ්                                    රු. 35,000/- 

 වෛ ය ගාස්තු                                                      රු.15,000/- 

 වෛ ය පීකක්ෂ  ස්ඳහා                                        රු.15,000/-

(පුද්ධගලික ආයුෙෛවත  ෙරෝහල්,ෙද්ධශීද වෛ ය ියෂදාාර 

අමාත්යංශද දටෙල ලිදාපදිං ව  ත බිය ද යුු ද. පුද්ධගලික 

ආයුෙෛවත  ම යස්තාානෛලින් ගන්නා ්රබිකාර ස්ඳහා ෙග ත්  කරනු 

ෙනාල්ැෙේ. ) 

                75,000/- 

(ෛාෂවිකදට දටලෛ) 

 

 

 

 

03 

(අ)  ාශ  ශ ෝහා් සහහාර 

රජෙේ ෙරෝහල්ක ෙන්ෛාසික ෛ ්රබිකාර ල්බන්ෙන් න්  (ෛරකට උපරිම 

දින 10ක් ස්ඳහා දිනකට රු.500/- බැගින් ෛස්රකට උපරිම දින 20ක් ස්ඳහා 

පමණී.) 

 ඖෂධ ියද ්   

 වෛ ය පීකක්ෂ  ස්ඳහා 
 (ෙන්ෛාසිකෛ සිටි කාල් පරිච්ෙේ දට අ ාල් ෛ පම ක් ය ල්පල 

්රබිූරර ද කරනු ල්බන අත්ර,   ස්ඳහා වෛ ය ිරෙ වතශ හා 

ය ල්පලෛල් මුල් පිටපල ඉදිරිපල කළ යුු ද.) 

(ආ)  ාශ  ශ ෝහාශ් (ශගරන රරට්ටු සහහාර) 

 කාමර ගාස්තු                                                          රු.10,000/- 
(දිනකට රු.1,000/- බැගින් උපරිම දින 10ක් ස්ඳහා)  

 ඖෂධ, ශල්ය හා ෙහ  ියද ්                                    රු.35,000/- 

 වෛ ය ගාස්තු                                                          රු.15,000/- 

 වෛ ය පීකක්ෂ ද ස්ඳහා                                        රු. 15,000/- 
 
 

 

             5,000/- 

 

           50,000/- 

           20,000/- 

 

 

 

           75,000/- 

(එක් සිද්ධිදක් ස්ඳහා) 
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04 

 ාශ  ආයුශරග ේද ශ ෝහාාව ්රතිලවර  සහහාර  

රජෙේ ආයුෙෛවත  ෙරෝහල්ක ෙන්ෛාසිකෛ ්රබිකාර ල්බන්ෙන් න්  (දිනකට 

රු.500/- බැගින් උපරිම දින 10ක් ස්ඳහා ) 

(ෛස්රකට උපරිම දින 20ක් ස්ඳහා පමණි.) 

 

             5,000/- 

 

05 

 

ඇෙස්ත සු  ඉෛල කිීකේ  ශල්ය කමවද  

(කාච ස්ඳහා ෛන ියද ්    ඇුළල ෛ) 

              

           25,000/- 

 

ස්ටහන :  ඉහත් 01 සිට 05  ක්ෛා වූ සිදු ත් ෛල්ට අ ාල් උපරිම සීමාෛන්ට දටල ෛ රක්ෂ  

ස්ාමාජිකදාෙේ හිමික්  සීමාෛ ෛස්රකට උපරිමද රු. 150,000/- ක් ෙේ.   

(ආ) ජීිශත වරා  තුළ එෂණ ර ෂණ පම ෂණ ්රතිල ූර    වළ හාැකි ිශශ ේ  ්රතිලාර  පහාත සහහාේ පරිදි ශ.. 

අනු 

අංව  

්රතිලාර  රගග   උපරිම රිනනරවම  

(ුපපි ්) 

01  Critical Heart Surgeries (including by-pass and angioplasty) 
හෘ ද ආශ්රිත් ෙෛනල ස්ැලක්   

 Implanting pacemaker – Single 
 

 Implanting pacemaker – Double 

 RF Ablation 

       500,000/- 

       150,000/- 

       300,000/- 

       225,000/- 

02 ෛකුගඩු බද්ධධ කිීකම ස්ඳහා        500,000/- 

03 ෙමාළෙේ ශල්යකමව ස්ඳහා        500,000/- 

04 අක්මාෛ බද්ධධ කිීකේ  ශල්යකමවද ස්ඳහා        500,000/- 

 පුද්ධගලික ෙරෝහල්ක සිදුකරනු ල්බන හෘ , ෛකුගඩු, ෙමාළද හා අක්මාෛ 

ආශ්රිත් ස්ැලක්  ස්ඳහා ෛන ියද ්  ජාබික රක්ෂ  ාාර අරමු ල් මන්න් 

ඍජුෛ ම ෙරෝහල් ෙෛත් ෙගියද හැක. එෛැිර අෛස්තාාෛක ෙරෝහල් ගත් තමට 

ෙපර ජාබික රක්ෂ  ාාර අරමු ෙල්න් ඇප ආෛර  ලිපිදක් ල්බාගත් යුු 

ෙේ. 

ඉහත් ස්ඳහන් ශල්යකමව හැර ෙපෞද්ධගලික ෙරෝහල්ක සිදු කරනු ල්බන 

ෙෛනල ශල්යකමව ස්ඳහා ෛන ියද ්  ෙග තම ්රබිල්ාා රක්ෂ  ෙදෝජනා 

ක්රමෙේ ස්ඳහන් අංක 01 අනුෛ ්රබිූරර ද කරනු ල්ැෙේ.  

 

05 පිළිකා ෙරෝග ස්ඳහා        200,000/- 

06 ශ්රෛ  උපකර  ස්ඳහා  (ජීියත් කාල්ද ුළ එක් ෛරක් පමණි.)         50,000/- 

 



 

 

          ඇමුණුම 02 

අග්රහාර  ැකවර    ්ෂණ  ්රමට  ාරටව ීමම  අවමත්ත  ළ  කිරීම 

ජරතිව හාතඳුනුම්ළ් අංවට විශ්රරම රතප් අ අංවට නම 

   

 

 රජය ළිපළරනන ක්රලේඛ  අංව 12/2005(VIII) මඟින් ලේටෝජනර ව  ඇති අග්රහාර   ්ෂණ  ්රමට ඳහහාර ාරටව 

ීමම  අවමතති බර වරරුණිවර ාන්රමි. 

 

.........................................       ........................... 
විශ්රරමිවටරලේඅ අ්ඳන        දිනට 

 





 


