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ඇමුණූම 01 

2021.11.01 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  ර්ගග හාර රිනනරවම (ුපපි ්) උඳරිම රිනනරවම 

(ුපපි ්) 

 

 

   01 

පුද්ගලිව ශ ෝහාාව ශේරරසිව ර ්රතිලවර  ාබර ගැීමශ  ී 

 වරම  ගරස්තු සහාර                                                

ුප.30,000/- 

     (දිනවට ුප.3,000/- බැගිේ උඳරිම දින 10ෂණ සහාර) 

 ඖ ධ,  ාය හාර ශහා  ිශ                                        

ුප.50,000/- 

 වර ය ගරස්තු                                                        

ුප.20,000/- 

 වර ය ඳීකෂණ   සහාර                                         ුප.20,000/- 
 

        120,000/- 

(එෂණ සිද්ධි ෂණ සහාර) 

 

 

 

02 

පුද්ගලිව ආයු්ගශේ  ශ ෝහාාව ්රතිලවර  සහාර 

 වරම  ගරස්තු සහාර                                               ුප. 

10,000/- 

    (දිනවට ුප.1,000/- බැගිේ උඳරිම දින 10ෂණ සහාර ) 

 ඖ ධ,  ාය හාර ශහා  ිශ                                      ුප. 

35,000/- 

 වර ය ගරස්තු                                                      ුප.15,000/- 

 වර ය ඳීකෂණ   සහාර                                        ුප.15,000/-

(පුද්ගලිව ආයු්ගශේ  ශ ෝහාා,ශද්ශී  වර ය ිශ   ර  

අමරතයං    ටශල ලි රඳදිං ව  ත තිලය   යුතු  . පුද්ගලිව 

ආයු්ගශේ  ම යස්ාරනරලිේ ගේනර ්රතිලවර  සහාර ශග ත  ව නු 

ශනොාැශේ. ) 

                75,000/- 

(රර්ගෂිව ට  ටලර) 

 

 

 

 

03 

(අ)  ාශ  ශ ෝහා් සහාර 

 ාශ  ශ ෝහාාව ශේරරසිව ර ්රතිලවර  ාබේශේ න  (ර වට උඳරිම 

දින 10ෂණ සහාර දිනවට ුප.500/- බැගිේ රස වට උඳරිම දින 20ෂණ 

සහාර ඳමණී.) 

 ඖ ධ ිශ     

 වර ය ඳීකෂණ   සහාර 

 (ශේරරසිවර සිින වරා ඳරිච්ශේ  ට අ රා ර ඳම ෂණ ය ්ඳල 

්රතිලූර    ව නු ාබන අත ,   සහාර වර ය ිර්ගශද්  හාර 

ය ්ඳලරා මු් පිටඳල ඉදිරිඳල වළ යුතු  .) 

(ආ)  ාශ  ශ ෝහාශ් (ශගරන රරට්ටු සහාර) 

 වරම  ගරස්තු                                                          

ුප.10,000/- 

 

             5,000/- 

 

           50,000/- 

           20,000/- 

 

 

 

           75,000/- 
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(දිනවට ුප.1,000/- බැගිේ උඳරිම දින 10ෂණ සහාර)  

 ඖ ධ,  ාය හාර ශහා  ිශ                                      ුප.35,000/- 

 වර ය ගරස්තු                                                          

ුප.15,000/- 

 වර ය ඳීකෂණ    සහාර                                        ුප. 

15,000/- 

 

 

(එෂණ සිද්ධි ෂණ සහාර) 

 

 

 

04 

 ාශ  ආයු්ගශේ  ශ ෝහාාව ්රතිලවර  සහාර  

 ාශ  ආයු්ගශේ  ශ ෝහාාව ශේරරසිවර ්රතිලවර  ාබේශේ න  

(දිනවට ුප.500/- බැගිේ උඳරිම දින 10ෂණ සහාර ) 

(රස වට උඳරිම දින 20ෂණ සහාර ඳමණි.) 

 

             5,000/- 

 

05 

 

ඇශසේ සු  ඉරල කිීකශ   ාය ව්ගම   

(වරච සහාර රන ිශ      ඇතුළල ර) 

              

           25,000/- 

 

සටහාන :  ඉහාත 01 සිට 05  ෂණරර වූ සිදු ත රාට අ රා උඳරිම සීමරරේට  ටල ර  ෂණ   

සරමරජිව රශේ හිමික ව  සීමරර රස වට උඳරිම  ුප. 150,000/- ෂණ ශේ.   

(ආ) ජීිශත වරා  තුළ එෂණ ර ෂණ ඳම ෂණ ්රතිල ූර    වළ හාැකි ිශශ ේ  ්රතිලාර  ඳහාත සහාේ ඳරිදි ශේ. 

අනු 

අංව  

්රතිලාර  ර්ගග  උඳරිම රිනනරවම  

(ුපපි ්) 

01  Critical Heart Surgeries (including by-pass and 

angioplasty) 

හාෘ   ආශ්රිත ශරනල සැලව   

 Implanting pacemaker – Single 
 

 Implanting pacemaker – Double 

 RF Ablation 

       500,000/- 

       150,000/- 

       300,000/- 

       225,000/- 

02 රකුගඩු බද්ධ කිීකම සහාර        500,000/- 

03 ශමොළශ   ායව්ගම සහාර        500,000/- 

04 අෂණමරර බද්ධ කිීකශ   ායව්ගම  සහාර        500,000/- 

 පුද්ගලිව ශ ෝහාාව සිදුව නු ාබන හාෘ , රකුගඩු, ශමොළ  හාර අෂණමරර 

ආශ්රිත සැලව  සහාර රන ිශ    ාරතිලව  ෂණ    ර  අ මු ා මන්ේ 

ඍජුර ම ශ ෝහාා ශරත ශගිශ  හාැව. එරැිර අරස්ාරරව ශ ෝහා් 

ගත තමට ශඳ  ාරතිලව  ෂණ    ර  අ මු ශාේ ඇඳ ආර   ලිපි ෂණ 

ාබරගත යුතු ශේ. 

ඉහාත සහාේ  ායව්ගම හාැ  ශඳෞද්ගලිව ශ ෝහාාව සිදු ව නු ාබන 

ශරනල  ායව්ගම සහාර රන ිශ    ශග තම ්රතිලාර   ෂණ   ශ ෝානර 
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රමශ  සහාේ අංව 01 අනුර ්රතිලූර    ව නු ාැශේ.  

05 පිළිවර ශ ෝග සහාර        200,000/- 

06 ්ර  උඳව   සහාර  (ජීිශත වරා  තුළ එෂණ ර ෂණ ඳමණි.)         50,000/- 

 



 

 

          ඇමුණුම 02 

 

අග්රහාර  ැකවර    ්ෂණ  ්රමට  ාරටව ීමම  අවමත්ත  ළ  කිරීම 

ජරතිව හාතඳුනුම්ළ්ත අංවට විශ්රරම රතප් අ අංවට නම 

   

 

 රජය ළිපළරනන ක්රලේඛ  අංව 222200 (VIII) මඟින් ලේටෝජනර ව  ඇති අග්රහාර   ්ෂණ  ්රමට ඳහහාර ාරටව 

ීමම  අවමතති බර වරරුණිවර ාන්රමි. 

 

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

විශ්රරමිවටරලේඅ අ්තඳන        දිනට 

 





 


