දැන්වීමයි
සුභසාධන වෛදය ක්රමය - 2019
අධ්යයන, පරිපාලන හා අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ
සියලුම ස්ථිර ස්ාමාජික ස්ාමාජිකාවන් යවත.
ක ාළඹ විශ්ෛවිදයාලකේ අධයයන, පරිපාලන හා අනධයයන ාර්ය මණ්ඩලකේ ස්ිර
සාමාජි
සාමාජි ාෛන්ව සඳහා දැනට ක්රියාත්ම
ෛන සුභ සාධන වෛදය ක්රමය
2019.03.01 දින සිට 2020.02.28 දින දක්ෛා පහත සඳහන්ව කයෝජනා ක්රම ත්රිත්ෛය යටකත්
තෛත් ෛසර
ාලයකින්ව දීර්ඝ ර ඇති බෛ සතුටින්ව දන්වෛමි.
I කයෝජනා ක්රමය

සාමාජි යන්ව විසින්ව රු. 1,800/මුදලක් අවුරුද්ද
ාල
සීමාෛක් සඳහා එකවර යහෝ මාසික වාරිකය බැගින් ඔබයේ
වැටුයපන් අඩුයවන පරිදි යෙවිය යුතුය.(මස්කට රු. 150/බැගින්)

II කයෝජනා ක්රමය

සාමාජි යන්ව විසින්ව රු. 4,800/මුදලක් අවුරුද්ද
ාල
සීමාෛක් සඳහා එකවර යහෝ මාසික වාරිකය බැගින් ඔබයේ
වැටුයපන් අඩුයවන පරිදි යෙවිය යුතුය.(මස්කට රු. 400/බැගින්)

III කයෝජනා ක්රමය

සාමාජි යන්ව විසින්ව රු. 7,800/මුදලක් අවුරුද්ද
ාල
සීමාෛක් සඳහා එකවර යහෝ මාසික වාරිකය බැගින් ඔබයේ
වැටුයපන් අඩුයවන පරිදි යෙවිය යුතුය.(මස්කට රු. 650/බැගින්)

• සුභ සාධන වෛදය ක්රමයට ලියාපදිිංචි ී කනාමැති සාමාජි මහත්ම මහත්ීන්ව සහ
දැනට ලියාපදිිංචි ී සිටින කයෝජනා ක්රමය කෛනස් කිරීමට බලාකපාකරාත්තු ෛන
සියලුම සාමාජි මහත්ම මහත්ීන්ව නිසි පරිදි පුරෛන ලද අයදුම්පත් අධයයන
ආයතන අිංශකේ / අනධයයන ආයතන අිංශකේ කජයෂ්ඨ සහ ාර කේඛ ාධි ාරී
කෛතින්ව සහති
ර 2019.02.15 කහෝ එදිනට කපර ශිෂය හා කස්ෛ
ටයුතු
අිංශකේ නිකයෝජය කේඛ ාධි ාරි කෛත ඉදිරිපත් ළ යුතුය.
• 2018 සුභසාධන වෛදය කයෝජනා ක්රමය සදහා ලියාපදිිංචි වු සියලු කස්ෛ
මහත්ීන්ව ද නැෛත ෛර්ෂ 2019 සඳහා ලියාපදිිංචි ීම අනිෛාර්ය කේ.

මහත්ම

• සුභ සාධන වෛදය ක්රමයට අදාල අයදුම්පත් හා කතාරතුරු ඔබකේ අිංශකේ/

අිංශාධිපති කෛතින්ව කහෝ පීඨකේ නිකයෝජය කේඛ ාධි ාරී/ කජයෂ්ඨ සහ ාර
කේඛ ාධි ාරී කෛතින්ව කහෝ විශ්ෛවිදයාල කෛබ් අඩවිකයන්ව කහෝ ලබා ගත හැ .

කේඛ ාධි ාරි
ක ාළඹ විශ්ෛවිදයාලය
2019 ජනෛාරි මස 11 ෛැනිදා

සුබසාධන වෛද්ය ක්රමය- 2019
ක ාළඹ විශ්ෛ විද්යාලය
(01/03/2019 - 28/02/2020)

ෛාර්ෂි
මාසි

ෛාරි
ෛාරි

කයෝජනා
ක්රමය 1

කයෝජනා
ක්රමය 2

කයෝජනා
ක්රමය 3

මුද්ල

රු.1,800/-

රු.4,800/-

රු.7,800/-

මුද්ල

රු.150

රු.400

රු.650

රු.
90,000 /-

.
රු.
180,000/-

රු.
225,000/-

(1). කේෛාසි

ක ෝගීේ සඳහා ප්රතිලාභ

ආෛ ණ
• කාමර ගාස්තු ඇුඵව රජයේ ය ාව යරෝහල්/
රාජය හා අර්ධ රාජය යරෝහල්වල යගව වාට්ටු වලට
වැයව වියදම( කාමර ගාස්තු ස්ඳහා දි කට යගව
උපරිම මුදල යයෝජ ා ක්රමය 1,2 හා 3 උයදස්ා
පිළියවලින් රු. 1,500/-රු.3000/- හා රු.4000/- යේ)
•

රජයේ ය ාව
යරෝහල්/රාජය හා අර්ධ රාජය
යරෝහල්වල යගව වාට්ටු වල විය තෂ ප්රතිකාර හා
ස්ාත්තු යස්තවා ස්ඳහා යස්ෞඛ්යය හා ලයාගාර වියදම්
විය තෂඥ වවදය නිර්යේ මත යගවනු ලැයේ.

•

රජයේ
ය ාව
යරෝහලක
යන්වාසිකව
ලයාගාරයකදී ලයකර්මයකට ලක්වීයම්දී ලය
වවදය ගාස්තු, නිර්වින්ද
වවදය ගාස්තු,
උපයේ ක වවදය ගාස්තු (consultant),විය ෂ
ත ඥ
වවදය ගාස්තු යගවනු ලැයේ.

•

පහත ස්ඳහන් විදයාගාර පරීක්වෂණ මීට ඇුලත්තය.
Specialist services including X-Ray, Radiological
and Nuclear Isotope Examination and
Treatment, Ultra sound examination Pathology
or laboratory examinations.
(වද්නි වෛද්ය පරීක්ෂණ මීට අද්ාළ කනාකේ)

1

ෛාර්ෂි

ාලසීමාෛ තුල අමත ප්රතිලාභ

•

රජයේ යරෝහලක ගාස්තු අය ය ාකර
( වරකට උපරිම දි 30කට යටත්තව)

•
•

වාට්ටු ස්ඳහා

රු.300/-

රු.500/-

රු.800/-

රජයේ යරෝහලක ගාස්තු අය ය ාකර වාට්ටුවක
සිදුව දරු උපත්ත (ස්ාමා ය යහෝ සීයස්තරියන්)

රු.5,000/-

රු.10,000/-

රු.15,000/-

හදිසි ප්රතිකාර ස්ඳහා ශ්රී ලංකාව ුළ වැය ව
ගමන් ගාස්තු (විය තෂඥ වවදය වාර්තාව ඉදිරිපත්ත
කළ යුුය)

රු.2,000/-

රු.4,000/-

රු.6,000/-

රු.
90,000 /-

රු.
180,000/-

රු.
225,000/-

කයෝජනා
ක්රමය 1

කයෝජනා
ක්රමය 2

කයෝජනා
ක්රමය 3

රු.
9,000/-

රු.
18,000/-

රු.
30,000/-

ඉහත පහසු ම් ලබාගත හැක්කක් ෛස

ට උපරිම ෛශකයේ තුේ ෛ ක් පමණි.

සීමාෛ
ෛස ක් තුළ/ එක් සිද්ධිය දී

2. ෛස ක් තුළ ලබා ගේනා බාහි ප්රති ා සඳහා

i)
•

ඖෂධ මිල ( විටමින්, අමතර ආහාර, වදනික එන් ත්ත
හැර)

•

ශ්රී ලංකා වවදය ස්භායේ යහෝ ශ්රී ලංකා ආයුර්යේද
වවදය ස්භායේ ලියාපදිංවි වවදයවරයකු විසින්
නිර්යේ කර ලද පරීක්වෂණ ස්ඳහා ව වියදම්.

•

ශ්රී ලංකා වවදය ස්භායේ ලියාපදිංවි වවදයවරුන් යහෝ
විය තෂඥ වවදයවරයා යහෝ ශ්රී ලංකා ආයුර්යේද
වවදය ස්භායේ ලියාපදිංවි වවදයවරුන් ස්ඳහා ව
ගාස්තු.

•

හදිසි අ ුරකදී පමණක්ව සිදුව

දන්ත ප්රතිකාර ස්ඳහා.

ii) බාහිර යරෝගී ප්රතිකාර ස්ඳහා ව
උපකරණ හා
ඊට
අදාල යව ත්ත අව යතා ස්ඳහා බාහිර යරෝගී
වියදම් ඉල්ුයමන් 50%ක්ව
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iii)

වස්ර 3කට වරක්ව විය තෂඥ අක්වි වවදයවරයකු
විසින් නිර්යේ කරනු ලබ ඇස්ත කණ්ණාඩියක
ගාස්තු. පසුගිය වස්ර 3 ුළ ඇස්ත කණ්ණාඩි ලබා
ැති අයට ඉල්ුම් කළ හැකිය.

රු.
3,500/-

රු.
8,000/-

රු.
5,500/-

( පවුකේ සාමාජි යේ මිේ ආෛ ණය කනාකේ)

3. බ පතල ක ෝගාබාධ හා නිතය දුබලතා ආෛ ණය කිරීම (කස්ෛ යේ සඳහා පමණයි)

බරපතල යරෝගාබාධ/ නිතය දුබලතා ස්ඳහා වස්රකට
ප්රතිලාභ (උපරිම රු.500,000/=)

රු.
500,000/-

රු.
500,000/-

රු.
500,000/-

4. සියදිවිනසාගැනීමක් කනාෛන ම ණ සඳහා ආෛ ණය (කස්ෛ යේ සඳහා පමණයි)

යරෝහල් ගාස්තු හැර (යන්වාසික යරෝගීන් ස්ඳහා
ප්රතිලාභ) මරණයට යහතුවූ අස්නීපය/ අ ුර නිස්ා
යරෝහල්ගතීම යහතුයවන්.

5. විකශ්ෂඥ වෛද්යෛ යකු විසිේ නිර්ෂකද්ධශ

රු.
25,000/-

රු.
50,000/-

රු.
100,000/-

රු.
30,000/-

රු.
40,000/-

නු ලබන පරීක්ෂණ

Echocardiograph, ECG, CT, MRI,
X-ray,
Ultrasound Scan. Pathological Lab Test and
Stress Test Hematological, Biochemical
Investigations and Isotope Scanning etc.

රු.
15,000/-

•

කම් සඳහා කගෛනු ලබන රු. 15.000/-, රු. 30.000/-සහ රු. 40,000/- මුද්ල ාජය කනාෛන
ක ෝහේෛල නඩත්තතු ගාස්තු
කලස කගෛනු ලබන රු.90,000/- රු.180,000/- හා
රු.225,000/- මුද්ලට ඇතුළත්තකේ.

•

වෛද්ය ෛාර්ෂතා සඳහා ඖෂධ නිර්ෂකද්ධශ විකශ්ෂඥ වෛද්යෛ යකුකගේ පමණක් ලබාගත යුතු
අත අද්ාළ ෛාර්ෂතාෛල පිටපත්ත
ශිෂය හා කස්ෛ
ටයුතු අංශකේ
නිකයෝජය
කේඛ ාි ාරීකේ අත්තසනිේ යුතුෛ ඉදිරිපත්ත ළ යුතුය.
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වියද්ම් හිමි ම් ක ාේකද්ධසි (CLAIM CONDITIONS)
•

2019 ෛර්ෂෂයට අද්ාලෛ ක්ෂණ ප්රතිලාභ ලබා ගැනිමට සියලුම කස්ෛ මහත්තම මහත්තමිේ 2019 ෛර්ෂෂය
සද්හා අද්ාල වෛද්ය ක්ෂණ කයෝජනා ක්රමයට ලියාපදිංචි වී සිටිය යුතු අත , එම කස්ෛ මහතා කහෝ
මත්තමිය අද්ාල වෛද්ය ක්ෂණ කයෝජනා ක්රමය සද්හා වු ෛාර්ෂශි ෛාරි මුද්ේ එක් ෛ කහෝ ෛාරි
ෛශකයේ කහෝ විශ්ෛවිද්යාලයට කගවීමට ැමැත්තත ප්ර ාශ
සිටිය යුතුය.

•

වෛද්ය ක්ෂණ ප්රතිලාභ ඉේලුම් කිරිමට අද්ාල කස්ෛ මහත්තම මහත්තමිේ විශ්ෛවිද්යාලකේ ස්ි
කස්ෛ යකු විය යුතුය. විශ්ෛවිද්යාල මාරු වීම දි කහෝ විශ්රාම යෑම දි ඔහු/ඇය හට කමම ප්රතිලාභ ලබා
ගැනිකම් හිමි ම අකහෝසි ෛනු ඇත.

•

වෛද්ය ක්ෂණය සද්හා ලියාපදිංචි වු සියලුම කස්ෛ මහත්තම මහත්තමිේ අද්ාල කයෝජනා ක්රමයට අනුෛ
කගවීම් ෛාරි ෛශකයේ කහෝ එක් ෛ විශ්ෛවිද්යාලයට කගවීමට ෛගකීකමේ බැදි සිටි.

•

ෛයස් සීමාෛ :

අනධයයන
අධයයන

•

පවුකේ ෛයස් සීමාෛ

ාර්ෂයය මණ්ඩලය සඳහා

-

අවුරුදු 21 ද්ක්ෛා ද්රුෛේ

ය)

වියද්ම් ලබා ගැනීමට සපු ාලිය යුතු අෛශයතා - කේෛාසි

ක ෝගීේ

දැනුම් දීයම් ලිපිය
නිසි පරිදි පුරව ලද වියදම් ඉල්ුම්පත
සියුම තැන්පු කුවිතාන්සිවල මුල්පිටපත්ත
සියුම අවස්ා යගීම්වල කුවිතාන්සි
ස්විස්තතර යරෝහල් බිල්පයත්ත මුල් පිටපත
යරෝහල්ගතීමට අදාළ අය කුත්ත ලියකියවිලි
නියයෝජය යල්ඛ්කාධිකාරී (ශිෂය හා යස්තවක කටයුු) විසින් ස්හතික කර
පිටපත
viii) නිවාඩු ස්හතික කිරීයම් ලිපිය
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

•
I)
II)
III)

න

ාර්ෂයය මණ්ඩලය සඳහා

( ලත්රයා සහ ද්රුෛේකගේ සමේවිත පවුේ ඒ
•

ස්ි කස්ෛ යකු කලස ගත
අෛසේ දින ද්ක්ෛා

වියද්ම් ලබා ගැනීමට සපු ාලිය යුතු අෛශයතා - බාහි ක ෝගීේ
බිල්පත්තවල මුල් පිටපත්ත
වවදය නිර්යේ වල මුල් පිටපත්ත
වවදය උපයේ
ගාස්තු බිල්පත්තවල මුල් පිටපත්ත
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ලද යරෝග විනි තචයපයතහි

•

වියද්ම් පියවීකම් ක්රමය

කගවීම් ටයුතු කිරීම සඳහා සම්ූර්ෂණ
(ශිෂය හා යස්තවක කටයුු) කෛත ඉදිරිපත්ත
•

ප්රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා ඉේලුම්
I.
II.
III.

න ලද් වියද්ම් අයදුම්පත්ත නිකයෝජය / සහ ා කේඛ ාි ාරී
ළ යුතුය.

ල යුතු අයදුම්පත්ත:

බාහිර යරෝගී තත්තව ස්ඳහා ස්හ ඇස්ත කණ්ණාඩි ස්ඳහා බාහි ප්රති ා - ඇස් ණ්ණාඩි සඳහා ෛන
අයදුම්පත්ත.
විය තෂඥ වවදයවරයකු යටයත්ත පවත්තව වවදය පරීක්වෂණ ස්ඳහා - සැත්ත ම් හා ක ෝහේ
ගාස්තු සඳහා ෛන අයදුම්පත්ත.
යන්වාසික යරෝගී වියදම් ස්ඳහා - සැත්ත ම් හා ක ෝහේ ගාස්තු අයදුම්පත්ත.

අංශ ප්රධානිකේ නිර්ෂකද්ධශය ලබාගැනීකමේ අනතතුරුෛ ප්රතිලාභ ඉේලුම්පත්ත නිකයෝජය කේඛ ාි ාරී /
ශිෂය හා කස්ෛ
ටයුතු කෛත ඉදිරිපත්ත ළ යුතුය.
සැ.යු. විකද්ධශ ගත වී සිදු

නු ලබන වියද්ම් මිේ ආෛ ණය

නු කනාලැකේ.

කෛනත්ත ක ාේකද්ධසි (OTHER CONDITIONS)
1. බ පතල ක ෝගාබාධ හා නිතය දුබලතා ආෛ ණය කිරීම
i)

බ පතල ක ෝගාබාධ සහ නිතය දුබලතා ආෛ ණය කිරීකම් උපරිම මුද්ල රු. 500,000/- කේ.

ii)

අ) ූර්ෂණ නිතය දුබලතා
අනතු කිේ සිදුෛන ූර්ෂණ නිතය දුබලතා

-

රු. 500,000/-

ආ) නිතය අර්ෂධ දුබලතා

නිතය අර්ෂධ දුබලතා ලැයිස්තුෛ
ඉපයීකම් හැකියාෛ
අහිමිවීකම්
ප්රතිශතය

දුබලතා ( Injury )
ෛැලමිට කහෝ ඊට ඉහලිේ ද්කුණු අත අහිමිවීම
ෛැලමිට කහෝ ඊට ඉහලිේ ෛම් අත අහිමිවීම
ෛැලමිට කහෝ ඊට පහලිේ ද්කුණු අත අහිමිවීම
ද්ණහිස කහෝ ඊට ඉහලිේ පාද්ය අහිමි වීම
ෛැලමිටට පහලිේ ෛම් අත අහිමිවීම
ද්ණහිසට පහලිේ පාද්ය අහිමි වීම

70
60
60
60
50
50
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ඉපයීකම්
හැකියා
අහිමිවීකම්
ප්රමාණය (රු)
350,000/300,000/300,000/300,000/250,000/250,000/-

ූර්ෂණ ශ්රෛයාබාිත තත්තෛයට පත්තවීම
එක් ඇසක් අහිමිවීම
මහපට ඇඟිේල අහිමිවීම
එක් පාද්ය ඇඟිලි සියේල අහිමිවීම
අකත්ත මහපටඇඟිේල පුරු ක් අහිමිවීම
ද්බ ඇඟිේල අහිමිවීම
පාද්කේ මහපටඇඟිේල අහිමිවීම
ද්බ ඇඟිේල හැ කෛනත්ත ඕනෑම ඇඟිේලක් අහිමිවීම

50
30
25
20
10
10
10
05

250,000/150,000/125,000/100,000/50.000/50,000/50,000/25.000/-

කම් පිළිබඳ විකශ්ෂඥ වෛද්යෛරුේ තිකද්කනකුකගේ සමේවිත මණ්ඩලයක් විසිේ තී ණය ළ යුතු අත
ඉේ අෛම ෛශකයේ එක් අකයකුෛත්ත අද්ාළ ක්කෂ්ත්රය පිළිබඳ විකශ්ෂඥ වෛද්යෛ යකු විය යුතුය.
(iii) යම් කස්ෛ යකුට තෛදු ටත්ත රැකියාකේ නි ත විමට කනාහැකි බෛ ශලය වෛද්යෛ යකු/ වෛද්ය පීඨකේ
ශලය වෛද්ය අධයයන අංශකේ මහාචාර්ෂයෛ යකු කහෝ කජයෂ්ඨ
ි ාචාර්ෂයෛ යකු විසිේ සහති
ේකේ නම් ඹහු / ඇය නිතය දුබලතාෛයකිේ කපකලන බෛ සල නු ලැකේ.

2. බ පතල අසනීප පිලිබඳ ආෛ ණය යටකත්ත පහත සඳහේ ශලය/ වෛද්ය ප්රති ා ආෛ ණය ක කර්ෂ.

•

Myocardial Infarction

බහිර්කන්ුක ඉන්පාකිභව ය

•

Coronary Artery Surgeries

හෘද කිරීටක ධමනි ලයකර්ම

•

Strokes

ආඝාතය

•

Cancer (Radio therapy treatment will be
paid up to 50% from CIC limit)

පිළිකා ( විකිරණ ප්රතිකාර ස්ඳහා CIC මට්ටටයමන් 50%
දක්වවා යගවනු ලැයේ.)

•

Renal Failures

වකුගඩු අක්රියීම

•

Major organ transplant ( The actual
undergoing of transplantation as the
recipient of a heart, lungs liver, pancreas,
small bowel, kidney or bone marrow)

ප්රධා අවයව බේධ කිරීම( හෘදය, යප හු, අක්වමාව,
අග්න් යා ය, කුඩා අන්රය, වකුගඩු යහෝ ඇටමිදුඵ
ප්රතිග්රාහකයකු යලස් බේධ කිරීමකට ලක්වීම)

•

Paralyses

අං භාගය

•

Multiple Sclerosis

බහුවිධ ජඨරය

•

Pulmonary Arterial Hypertension

පුප්ඵුසීය ධමනි අධයාතතිය

•

Fulminant Viral Hepatitis

වවරස්ත යහපටයිටිස්ත

•

Heart Valve Surgery

හෘද කපාට ලයකර්ම

•

Surgery for a Disease of the Aorta

මහාධමනියේ ලයකර්ම

•

Chronic Liver Disease

නිදන්ගත අක්වමා යරෝග
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•

Major Burns

බරපතල පිළිස්තසුම් ුවාල

•

Blindness / eye surgery

අන්ධභාවය/ අක්වි ලයකර්ම

•

Deafness (Sickness related

බිහිරිබව හා අදාළ ආබාධ

•

Muscular Dystrophy

යප්ඵශිමය දුෂතයපෝෂණය

•

Loss of speech

කථ

•

Chronic Lung disease

නිදන්ගත යප හු යරෝග

•

PVS/ UWS) Apallic Syndrome

ඇපලික්ව ස්හලක්වෂණය

•

Angioplasty Cover

රුධිර ාල බේධකිරීම

•

Benign Brain Tumor

පිළිකා ය ාව

•

Coma

අධිමූර්්ඡාව

•

Motor Neuron Disease

චාලක ස්ත ායු ආබාධ

•

Deafness and related Surgeries

බිහිරිබව ආශ්රිත ස්ැත්තකම්
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හැකියාව අහිමිීම

යමාළයේ ගැටිති

