
දයාාවේ� බලයා සමඟිින්් වේලෝක රතුු කුරුස සහ දයාාවේ� බලයා සමඟිින්් වේලෝක රතුු කුරුස සහ 
රතුු අඩසඳ දින්යා සැමරීමරතුු අඩසඳ දින්යා සැමරීම

තම ප්රජාාවන්හි ජානතාව උදෙෙසාා උපකාාර කාරන, ඔවුන් රැකාබලාාගන්නා සාහ ජීවිතාරක්ෂකා 
දෙසාේවාවන් පිරිනමන ලාක්ෂ සාංඛ්යා�ාත සා්දෙේච්ඡාා දෙසාේවකායන්දෙ� කාැපවීම, ෙයාව, ධෛෛර්යය සාහ 
ොයකාත්වය සාැමරීම පිණිසා සාෑම වසාරකාම, මැයි 08 වැනිො දෙලාෝකා රතු කුරුසා සාහ රතු අඩසාඳ 
දිනය නියම කාර ඇත. දෙමම වසාදෙර් දෙත්මාව, “ෙයාදෙේ බලාය දෙකාදෙරහි විශ්්වාසාය තබන්න” 
ජාාත�න්තර රතු කුරුසා කාමිටුදෙේ මූලිකා ප්රතිපත්තිවලින් එකාකාට (මනුෂ�ත්වය) සාමීපව සාම්බන්ෛ 
කාර සා්දෙේච්ඡාා දෙසාේවදෙ� පෙනම දෙකාදෙරහි ජානතාවදෙ� සිහිකාැඳවීමක් කාර ඇත.

ශ්රී ලාංකාාදෙේ, දෙලාෝකා රතු කුරුසා සාහ රතු අඩසාඳ දිනය සාැමරුම ශ්රී ලාංකාා රතු කුරුසා සාමාජාදෙ� වේනියාව ශ්ාඛ්යාාදෙේදී පවත්වන ලාදී. 
ජාාතිකා සාමාජාය විසින් සාංවිෛානය කාරන ලාෙ දෙමම වැඩසාටහදෙන්දී  වේනියාදෙේ ලාංකාා සාභාා ෙමිළ මිශ්ර පාසාදෙ�දී පැවති දෙ� ෙන්දීමකාදී 
දෙබොදෙහෝ සා්දෙේච්ඡාා දෙසාේවකාදෙයෝ “මානව ෙයාව” සාංදෙක්තවත් කාරමින් දෙ� පරිත�ාග කාළහ. වේනියාදෙේ අන්බගම් මෙර් දෙතදෙර්සාා 
නිවාසාදෙ� අනාථ සාහ ආබාෛ සාහිත දෙන්වාසිකා තැනැත්තන් ඇතුළු 100 දෙෙදෙනකු අතර ඇඳ ඇතිරිලි, වියලි සාලාාකා, සානීපාරක්ෂකා 
ද්රව� හා පිරිසිදු කාාරකා සාහ දෙරෝෙ පුටු දෙබොදීමක්ෙ සිදුවිය. අනතුරුව සා්දෙේච්ඡාා දෙසාේවකාදෙයෝ ශ්රමොනදෙ� දෙයදී පරිශ්රය පිරිසුදු දෙකාොට එහි 
දෙගවත්දෙත් පැලා දෙරෝපණයකින් එදින වැඩසාටහන නිම දෙකාරිණ.

ශ්රී ලාංකාා රතු කුරුසා සාමාජාදෙ� මූලාසා්ථානදෙ� කාාර්ය මණ්ඩලා සාාමාජිකාදෙයෝ, ශ්රී ලාංකාා රතු කුරුසා සාමාජාදෙ� වේනියාව සාහ උතුරු 
පළාදෙත් දෙවනත් ශ්ාඛ්යාාවලා පාලාකා මණ්ඩලා සාාමාජිකාදෙයෝ සාහ සා්දෙේච්ඡාා දෙසාේවකාදෙයෝ දෙමන්ම ජාාත�න්තර රතු කුරුසා කාමිටුදෙේ 
නිදෙයෝජිතදෙයෝ එම උත්සාවයට සාහභාාගිවූහ.

ජාාත�න්තර රතු කුරුසා සාහ රතු අඩසාෙ සාංවිෛානදෙ� කාාර්ය මණ්ඩලා සාමාජිකාදෙයෝ සාහ සා්දෙේච්ඡාා දෙසාේවකාදෙයෝ ෙැනට ඇතිවී ඇති 
දෙකාෝවිඩ්-19, දෙේශ්ගුණය ආශ්රිත විපත් සාහ සාන්නේෛ ගැටුම් නිසාා හටගන්නා අර්බුෙ මෛ�දෙ� විපතට පත්වූ වාර්තාගත තැනැත්තන් 
සාමූහයකාට අත�වශ්� ආෛාර ලාබාදීදෙමහි නිරතදෙවති. දෙලාොවපුරා 524 දෙෙදෙනකුදෙගන් එක් තැනැත්දෙතක් බැගින් (මිලියන 14.9 පිරිසාක්) 
තමන්දෙ� ප්රජාාවන්ට ආෛාර උපකාාර කිරීම පිණිසා ජාාතිකා රතු කුරුසා සාහ රතු අඩසාඳ සාමාජා සාමඟ සා්දෙේච්ඡාාදෙවන් සාම්බන්ෛවී සිටිති.
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ජාාත�න්තර රතු කුරුසා කාමිටුව ශ්රී ලාංකාා යුෙ හමුොදෙේ 
ජාාත�න්තර මානුෂවාදී නීතිය පිළිබඳ උපදෙේශ්කාවරුන් 
30 දෙෙදෙනකු සාඳහා පුහුණුකාරුවන් පුහුණුකිරීදෙම් දෙතදින 
පාඨමාලාාවක් දෙපබරවාරි 22 ො සිට 24 ෙක්වා දෙකාොළඹ දෙගෝ� 
දෙ�ේස්ා දෙහෝටලාදෙ�දී පැවැත්වීය.

දෙමම පුහුණු පාඨමාලාාදෙේ ප්රෛාන අරමුණ වූදෙ� ජාාත�න්තර 
මානුෂවාදී නීතිය පිළිබඳ ෙැනුම වර්ෛනය කිරීම සාහ නීතිය 
බලාාත්මකා කිරීදෙම් බලාතලා (අත්අඩංගුවට ගැනීම, රඳවා ගැනීම, 
දෙසාෝදිසි කිරීම, අ�ලාාගැනීම, බලාය සාහ ගිනිඅවි භාාවිතය) 
ක්රියාත්මකා කිරීදෙම්දී මඟදෙපන්වන ජාාත�න්තර සාම්මතයන් 
සාහ ප්රමිතීන් සාම්බන්ෛදෙයන් ඇති ෙැනුවත්බව ඉහළ නැංවීමයි. 
සාහභාාගිවූවන්ට මඟදෙපන්වීම පිණිසා දෙමම පාඨමාලාාදෙේදී 
ප්රදෙයෝගිකා අභා�ාසා, සිේධි අෛ�යනයන් සාහ වීඩිදෙයෝ දෙයොො 
ගන්නා ලාදී. 

ජාාත�න්තර රතු කුරුසා කාමිටුව හලාාවත සාහ මඩකාලාපුදෙේ 
මෘතශ්රීරාගාර දෙෙකා අලුත්වැඩියාකිරීම 2022 මාර්තු 
මාසාදෙ�දී නිමකාදෙළේය. දෙමම වැඩසාටහදෙන් අරමුණ වූදෙ� 
මිනිසා් මළසිරුරු ගරුසාරු ඇතිව දෙමදෙහයවීම සාහතිකා 
කාරමින්, ආසාාෙන නිවාරණය වැඩිදියුණු කිරීමයි. දෙමම 
අලුත්වැඩියාකිරීම්වලාට නිසි කාාර්ය ප්රවාහයකාට පහසුකාම් 
සාැලාසීම සාහ විෂබීජා මුසු අපවිත්ර ප්රදෙේශ් දෙවන් කාරන අයුරින් 
දෙගොඩනැගිලි සාැලාැසා්මව� දෙවනසා්කිරීම ඇතුළත්විය. 
මඩකාලාපුදෙේ මෘතශ්රීරාගාර දෙගොඩනැගි�දෙ�, දෙශ්ෝකායට 
පත් පවු�වලාට විෂබීජාවලාට නිරාවරණයවීදෙම් අවොනමකින් 
දෙතොරව, මරණයට පත් සිය ප්රියාෙරයන් දෙ� දෙේහ ෙැකාබලාා 
ගැනීමට හැකිවන ආකාාරදෙයන් ආවෘත දෙකාොටසාක් සාකාසාා 
ඇත.

රතු කුරුස කමිටුව හලාාවත සහ මඩකලාපුවේේ රතු කුරුස කමිටුව හලාාවත සහ මඩකලාපුවේේ 
මෘතශරීරාගාාර අලුත්වැඩියාා කරයිමෘතශරීරාගාාර අලුත්වැඩියාා කරයි

ජාාත�න්තර රතු කුරුසා කාමිටුව බන්ෛනාගාර රැකාවරණ 
සාැලාසීදෙම් ජාාත�න්තර රීති සාහ ප්රමිති පිළිබඳ වැඩමුළුවක් 
අදෙප්රේ� 27 දින අඟුණදෙකාොළපැලාැසා්සා බන්ෛනාගාර පුහුණු 
මෛ�සා්ථානදෙ�දී පැවැත්වීය. එම වැඩමුළුදෙවන් නවකා 
කාාර්ය මණ්ඩලාදෙ� 204 දෙෙදෙනකුට ප්රතිලාාභා අත්විය. එහිදී 
දෙන�සාන් මැන්දෙඩලාා රීති, රැඳවුම්භාාරදෙ�දී දෙසාෞඛ්යා� 
ආරක්ෂණය සාහ බන්ෛනාගාරදෙ�දී හිංසාාකාාරි දෙලාසා 
සාැලාකීම වැළැක්වීම යන කාරුණු දෙකාදෙරහි අවෛානය 
දෙයොමු දෙකාරිණ. බන්ෛනාගාරවලාට අොළ ජාාත�න්තර 
ප්රමිති පිළිබඳව තවත් පුහුණු වැඩමුළු දෙෙකාක් දෙමම වසාදෙර්දී 
පැවැත්වීමට ජාාත�න්තර රතු කුරුසා කාමිටුව සාැලාසුම් කාරයි. 

ජාාතයන්තර    රීති    සහ    ප්රමිති    පිළිබඳව ජාාතයන්තර    රීති    සහ    ප්රමිති    පිළිබඳව 
බන්ධනාාගාාර නිලාධාරීන් සඳහා වැඩමුළුවබන්ධනාාගාාර නිලාධාරීන් සඳහා වැඩමුළුව

වේජාෝන්-පික්වේ�ට් (Jean-Pictet) තරඟවේ�දී වේජාෝන්-පික්වේ�ට් (Jean-Pictet) තරඟවේ�දී 
ශ්රි ලාංකාවේේ ශිෂ්යයවේයාක් ගිල්බර්ට්-ඇවේ�ොල්ලිස් ශ්රි ලාංකාවේේ ශිෂ්යයවේයාක් ගිල්බර්ට්-ඇවේ�ොල්ලිස් 
(Gilbert-Apollis Prize) තයාගායා ලාබයි(Gilbert-Apollis Prize) තයාගායා ලාබයි

2022 මාර්තු 18 ො සිට 26 ො ෙක්වා ඇ�දෙ�නියාදෙේ පැවති 
දෙජාෝන්-පික්දෙටට් තරඟයට, ජාාත�න්තර රතු කුරුසා කාමිටුදෙේ 
අනුග්රහදෙයන්, දෙකාොළඹ විශ්්වවිෙ�ාලාදෙ� සාහ දෙජානර� ශ්රීමත් 
දෙජාෝන් දෙකාොතලාාවලා ආරක්ෂකා විශ්්ව විෙ�ාලාදෙ� කාණ්ඩායම් 
සාහභාාගිවූහ. කාණ්ඩායම් දෙෙකාම අවසාන් පූර්ව තරඟයට 
සාහභාාගිවීමට සාමත් වූ අතර දෙකාොළඹ විශ්්වවිෙ�ාලාදෙ� අනුක් 
ෛර්මදෙසාේන (ඡාායාරූපදෙ� වම් පසා දෙකාලාවදෙර්) ගි�බර්ට්-
ඇදෙපො�ලිසා් ත�ාගය දිනාගත්දෙත්ය. 
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ජාාත�න්තර රතු කුරුසා කාමිටුව සාංවිෛානය කාළ ජාාත�න්තර 
මානුෂවාදී නීතිය පිළිබඳ සාම්මන්ත්රණයක්  මාර්තු 14 දින සිට 
16 ෙක්වා බටලාන්දෙේ ආරක්ෂකා දෙසාේවා අණ සාහ මාණ්ඩලිකා 
විෙ�ාලාදෙ�දී පවත්වන ලාදී. දෙේශ්න සාහ සිේධි අෛ�යන සාම්බන්ෛ 
කාරමින් පැවැත්වූ සාම්මන්ත්රණයට යුෙ, නාවිකා සාහ ගුවන් හමුො  

නිලාෛාරීහු 152 දෙෙදෙනක් සාහභාාගිවූහ. එම පිරිසාට දෙසාෞදි අරාබිය 
(5), රුවන්ඩා (1), දෙසානගාලාය (1), මාලාදිවයින (1), ඉන්දියාව 
(3), පාකිසා්ථානය (3), බං�ලාාදෙේශ්ය (3), දෙන්පාලාය (2), 
සාැම්බියාව (1), ඕමානය (1), සාහ ඉන්දුනීසියාව (1), ආදී දෙලාසා 
ඉහත සාඳහන් රටවලින් පැමිණි නිලාෛාරීහුෙ ඇතුළත් වූහ.
   
දෙමම සාම්මන්ත්රණදෙ�දී ආවරණය කාරන ලාෙ ගැටළුවලාට 
යුෙ සාටන් දෙමදෙහයවීදෙම්දී සාහ සාාමසාාෛකා දෙමදෙහයුම්වලාදී 
ජාාත�න්තර මානුෂවාදී නීතිදෙ� අොළත්වය සාහ නීතිය 
බලාාත්මකා කිරීදෙම් රාජාකාාරිවලාට යුෙ හමුොව දෙයොො ගැනීම 
ඇතුළත්විය. ගැටුම් හා සාම්බන්ෛ ලිංගිකා ප්රචණ්ඩත්වය, 
අනතුර හමුදෙේ දෙසාෞඛ්යා� ආරක්ෂණය, නාගරිකා  යුේෛකිරීම් හා 
උපසා්ථම්බකා සාම්බන්ෛතා සාහ නැගී එන තාක්ෂණයන් සාහ 
ජාාත�න්තර මානුෂවාදී නීතිය පිළිබඳ ජාාත�න්තර රතු කුරුසා 
කාමිටුදෙේ සා්ථාවරය සාම්බන්ෛදෙයන්ෙ සාහභාාගිවූවන්ට කාරුණු 
ඉදිරිපත් කාරනු ලාැබීය. 

වේතොරතුරු සහ දාත්ත 
2021 ජානාවාරි - අවේප්ර�ල් 

• අතුරුෙහන්වූ තැනැත්තන් දෙසාොයාගැනීම සාම්බන්ෛදෙයන් කාරතිබූ ඉ�ලීම්වලා පසුවිපරම් සාඳහා පවු� 646 ක් මුණගැසුණු අතර 
අතුරුෙහන්වූ තැනැත්තන් 3 දෙෙදෙනකු ලියාපදිංචි කාරන ලාදී;

• අතුරුෙහන්වූ තැනැත්තන් 535 දෙ� ඥාාතීන් දෙවනුදෙවන් සාතිපතා මදෙනෝ සාමාජීය ආෛාර සාැපයීදෙම් සාැසි 1,742 ක් පැවැත්වූ අතර, 
ඔවුන්දෙගන් 49 දෙෙදෙනකුට ආර්ථිකා, ධෛනතිකා හා පරිපාලාන, අෛ�ාපන සාහ දෙසාෞඛ්යා� අවශ්�තා සාපුරා ගැනීම පිණිසා  ආෛාර 
ලාබාගැනීමට දෙවනත් සාම්පත් පුේගලායින් දෙවත දෙයොමු කාරන ලාදී; 

• ක්ෂුද්ර ආර්ථිකා ප්රාරම්භාණ වැඩසාටහනින් ප්රතිලාාභා ලාබන 110 දෙෙදෙනක් රජාදෙ� පශු සාහ කාෘෂිකාර්ම දෙෙපාර්තදෙම්න්තුවලා 
සාම්බන්ධීකාරණදෙයන්  ව�ාපාර කාළමනාකාරණ නිපුණතා පුහුණුව ලාෙහ.

ආරක්ෂ්යක වේස�වා අණ සහ මාණ්ඩලික විදායාලාවේ�දී ජාාතයන්තර මානුෂ්යවාදී නීතියා ආරක්ෂ්යක වේස�වා අණ සහ මාණ්ඩලික විදායාලාවේ�දී ජාාතයන්තර මානුෂ්යවාදී නීතියා 
පිළිබඳ ස�මන්ත්රණයාක්පිළිබඳ ස�මන්ත්රණයාක්
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රැඳවු� තත්වයාන් නිරීක ෂ්යණයා කිරීම

• රටපුරා රැඳවුම් සා්ථානවලාදී රැඳවියන් 260 දෙෙදෙනකු දෙවන් දෙවන්ව හමුවූ අතර එම සාංචාරවලින් දෙසාොයාගත් කාරුණු රහසිගතව 
බන්ෛනාගාර බලාෛාරීන් සාමඟ හුවමාරු කාරගන්නා ලාදී; 

• රැඳවුම්භාාරදෙ� පසුවන සිය ඥාාතීන් හමුවීමට යාම පිණිසා පවු� 221 කාට ගමන් වියෙම් දීමනාවක් සාපයන ලාදී; 
• රතු කුරුසා පණිවුඩ 20 ක් දෙබොහරින ලාෙ අතර රැඳවුම් සා්ථානවලින් රතු කුරුසා පණිවුඩ 35 ක් එකාතුකාර ගන්නා ලාදී; 
• රැඳවුම් සා්ථාන 5 කා රැඳවියන් 3,677 දෙෙදෙනකුට සානීපාරක්ෂාව සාහ විදෙනෝෙය පිණිසා අවශ්�  යථාදෙයෝග� ආෛාර සාැපයිණ; 
• බන්ෛනාගාර මුළුතැන් දෙගව� 2 ක් ප්රතිසාංසා්කාරණය දෙකාදෙරන අතර එමගින් රැඳවියන් 2,050  දෙෙදෙනකුට ප්රතිලාාභා අත්දෙවයි;
• දෙකාෝවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීම සාහ පාලානය පිණිසා මහර සාහ වැලිකාඩ බන්ෛනාගාර දෙරෝහ�වලාට පුේගලා ආරක්ෂණ උපකාරණ 

පරිත�ාග කාරන ලාදී. එම පරිත�ාගයට  පුේගලා ආරක්ෂණ උපකාරණ 7600 ක්, ලීටර් 50 බැගින් අත් පිරිසුදුකාාරකා හා දියර සාබන් 
සාහ ඇඟග�වන සාබන් කාැට 200 ක් ඇතුළත්විය; 

• මූලිකා රසාායනාගාර උපකාරණ මහර බන්ෛනාගාර දෙරෝහලාට පරිත�ාග කාරන ලාදී; 
• වායු සාමීකාරණයක් වැලිකාඩ බන්ෛනාගාර දෙරෝහදෙ� මෘතශ්රීරාගාරයට පරිත�ාග කාරන ලාදී; 

අතුරුදාහන්වු තැනාැත්තන්වේ� �වුල්වලා අවශයතා 
ආමන්ත්රණයා කිරීම
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• ජාාත�න්තර රතු කුරුසා කාමිටුව සාහ දෙහොංදෙකාොං රතු කුරුසා සාමාජාය ඒකාාබේෛව සාංවිෛානය කාළ, මාර්තු 09 ො සිට 11 ෙක්වා 
පවත්වන ලාෙ අතථ� ආසියා-පැසිපික් වාෙ උසාාවි තරඟදෙ�දී කාණ්ඩායමක් දෙකාොළඹ විශ්්වවිෙ�ාලාය නිදෙයෝජානය කාදෙළේය; 

• ජාාත�න්තර රතු කුරුසා කාමිටු කාණ්ඩායම විසින් ජානවාරි 24 ො සිට 27 දින ෙක්වා කුකුදෙළේගඟ ශ්රි ලාංකාා සාාම ආෛාර දෙමදෙහයුම් 
අභා�ාසා ආයතනදෙ�දී පවත්වන ලාෙ සිේදින උසාසා් ජාාත�න්තර මානුෂවාදී නීතිය පිළිබඳ පාඨමාලාාවට මානුෂවාදී නීතිය පිළිබඳ 
උපදෙේශ්කාවරු 20 දෙෙදෙනක් (යුෙ හමුොදෙවන් 17, ගුවන් හමුොදෙවන් 2, විදෙශ්ේෂ කාාර්ය බලාකාාදෙයන් 1) සාහභාාගිවූහ;  

• ශ්රි ලාංකාා සාාම ආෛාර දෙමදෙහයුම් අභා�ාසා ආයතනදෙ�දී එක්සාත් ජාාතීන්දෙ� මාණ්ඩලිකා නිලාෛාරි පාඨමාලාාව හොරණ නිලාෛාරීන් 
31 දෙෙදෙනකුට ජාාත�න්තර රතු කුරුසා කාමිටු කාණ්ඩායම විසින් දින භාාගයකා ප්රචාරණ සාැසියක් මාර්තු 3 ො කුකුදෙළේගඟ දී පවත්වනු 
ලාැබීය;

• ශ්රී ලාංකාාදෙේ සාන්නේෛ හමුොවලා නිලාෛාරීන් 30 දෙෙදෙනකුට සාටන් රීති පිළිබඳ 5 සා්  දින පාඨමාලාාවක් සාන්රිදෙමෝ හි මානුෂවාදී 
නීතිය පිළිබඳ ජාාත�න්තර ආයතනදෙ� හමුො දෙෙපාර්තදෙම්න්තුදෙේ අෛ�ක්ෂ (කාර්න� මාර්ක් දෙඩ්කාර්සා්) විසින් මාර්තු 7-11 
දිනවලාදී දෙකාොළඹ දෙගෝ� දෙ�ේසා් දෙහෝටලාදෙ�දී පවත්වන ලාදී;

• අලුතින් පිහිටුවන ලාෙ දෙකාොළඹ ජාාතිකා ආරක්ෂකා විෙ�ාලාදෙ�දී  ජාාත�න්තර රතු කුරුසා කාමිටුව විසින් මාර්තු 20 දින පවත්වන 
ලාෙ යුෙ සාටන්වලා නව තාක්ෂණය සාහ ජාාත�න්තර මානුෂවාදී නීතිය පිළිබඳ දෙේශ්නයට සාන්නේෛ හමුොවලා සාහ දෙපොලීසිදෙ� 
නිලාෛාරීහු 31 දෙෙදෙනක් සාහභාාගිවූහ. 

• ශ්ාඛ්යාා ආපො ප්රතිචාර ශි�ප ක්රම සාහ කාඳවුරු කාළමනාකාරණය සාම්බන්ෛදෙයන් සා්දෙේච්ඡාා දෙසාේවකායන් 82 කු පුහුණු කාරන ලාදී; 
• මානුෂවාදී ප්රතිපත්ති සාහ ජාාත�න්තර රතු කුරුසා සාහ රතු අඩසාඳ සාංවිෛානය පිළිබෙ සාැසි 14 ක් සාංවිෛානය කාරන ලාදී; 
• ආපො අවසා්ථාවලාදී මානුෂවාදී අවශ්�තා ආමන්ත්රණය කිරීම දෙකාදෙරහි අවෛානය දෙයොමු කාරමින් ශ්රි ලාංකාා රතු කුරුසා සාමාජාය යුෙ 

හමුොදෙේ හමුො පාසාදෙ�දී කාඳවුරු කාළමනාකාරණ පුහුණුවක් ලාබාදුන්දෙන්ය; 
• දෙමෝසාම් වැසි කාාලාදෙ�දී ඇතිවිය හැකි අවශ්�තා දෙවනුදෙවන් ඇඳ ඇතිරිලි 1,600 ක් සාහ නිෙන පැදුරු 1,300 කා දෙතොගයක් රැසා්කාර 

තැබීමක් සිදුකාර ඇත; 
• දිසා්ත්රික් මට්ටදෙම් උත්සාව වලාදී ප්රථමාෛාර දෙසාේවා 3 ක් පැවැත්වීය; 
• ජාාත�න්තර රතු කුරුසා කාමිටුව සාහ ශ්රි ලාංකාා රතු කුරුසා සාමාජාය ඒකාාබේෛව දීප ව�ාප්ත දෙලාසා පවත්වන පවු� සාමඟ සාම්බන්ෛතා 

නැවත පිහිටුවීදෙම් අවශ්�තා තක්දෙසාේරුදෙේ අංගයක් වශ්දෙයන් දුරකාථන මාර්ගදෙයන් සාහ මුහුණට මුහුණලාා සාම්මුඛ්යා සාාකාච්ඡාා 55 
ක් පවත්වන ලාදී. 

ශ්රී ලාංකා රතු කුරුස සමාජායා� ආධාර ලාබාදීම

• රැඳවුම් සා්ථාන 5 කා දෙසාෞඛ්යා� ආරක්ෂණය දෙකාදෙරහි අවෛානය දෙයොමු කාරමින් චාරිකාා 8 කා දෙයදුදෙණ්ය;
• රැඳවියන්ට අොළ ධෛවෙ� නීති කාළමනාකාරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළු 2 කාට බන්ෛනාගාර ධෛවෙ� නිලාෛාරීහු 38 දෙෙදෙනක් සාහ 

අධිකාරණ ධෛවෙ� නිලාෛාරීහු 20 දෙෙදෙනක් සාහභාාගිවූහ. ජාාත�න්තර රතු කුරුසා කාමිටුදෙේ ආෛාර ඇතිව එම වැඩමුළු පවත්වන 
ලාේදෙේ ශ්රී ලාංකාා  අධිකාරණ ධෛවෙ� විෙ�ාඥායන්දෙ� විෙ�ාලාය (The College of Forensic Pathologists of Sri Lanka) විසිනි.


