
 

එක්සත් ජනපද පුරවැසියන් සඳහා ඇති දේශීය උපකාරක දසේවා 

හදිසි ආධාර 

 වෛද්ය හදිසි වෛ ථ්ාා ්්බන්ධධෙන්ධ කළයුතු ෙහොඳ ම ෙද්න න්බ ආ්්ධන ම ෙරෝහලට නෑමයි. ෙකොළඹ 

පිහිටි ෙරෝහල් ලැයි ථ්තුෛක්: https://lk.usembassy.gov/wp-

content/uploads/sites/149/2016/09/Doctor_s_List-June_2016.pdf (PDF, 124 KB) 

 හදිසි වෛ ථ්ාාෛක් ්්බන්ධධෙන්ධ ෙේශීන ෙ ොලිසින ඇමතීමට  ශ්රී ලාකාෙේ දී 119ත් ශ්රී ලාකාෙෛ්ධ පිටද දී 

94-11-242-1111 නන වාක ෙනොද්ා ග්ධන. 

 ෙකොළඹ ගිනි නිෛන හමුද්ාෛ  ඇමතීමට 110 ෙනොද්ා ග්ධන. 

 

නීති ආධාර 

ශ්රී ලාකාෙේ දී හා මාලදිෛයිේධ දී නීති ආධාර වෛශ්ය ෛන ඇමිකක්ධ ාාතිකන්ධ ෙේශීන නීතිඥෙනකුෙේ 

ෙ ේ්ෛන ලනා ගැනීම වෛශ්ය ෙම්ධ ම ප්රෙනෝානෛත් ෛනු ඇද. දානා ති කාර්නාලන එක්්ත් ාන ද් 

පුරෛැසින්ධට නීතිඥන්ධ ් න්ධේධ නැති වදර නීති උ ෙද් ථ් ලනා දීම දානා ති කාර්නාල නිලධාරී්ධට ද් 

දහන්බ කර තිෙේ. 

 

ඇමිකක්ධ ාාතිකන්ධ ෙෛනුෙෛ්ධ ෙ නී සිටීමට කැමති ෙේශීන නීතිඥයි්ධෙේ ලැයි ථ්තුෛක්  දානා ති 

කාර්නාලන ්ක්ථ කර තිෙේ. ෙමම ලැයි ථ්තුෙේ (PDF, 238 KB) ද්ැක්ෙෛන පුේගලන්ධ ෙහෝ ්මාග්බෛල 

ෛෘත්තින හැකිනාෛ ෙහෝ වෛාකභාෛන ගැන දානා ති කාර්නාලන කිසිම ෛගකීමක්  ද්ර්ධේධ නැද. ෙමනට 

වමදරෛ ්ෑම නඩුෛක් ්්බන්ධධෙන්ධ ම නීති ෙ ේ්ෛා ්ැ යීමට ලැයි ථ්තුෙේ ්ඳහ්ධ නීතිඥයි්ධට 

හැකිනාෛක් ඇේද් න්ධන ෙහෝ කැමති ෙේද් න්ධන ෙහෝ ගැන දානා ති කාර්නාලනට ්හතික කළ ෙනොහැක. 

වෛද්ය ආධාර 

්ාමානය වෛද්ය ෙදොරතුරු 

ෙකොළඹි්ධ පිට වෛද්ය  හුකක්බ ීමිද න. වෛද්ය ්ැ යු්බ ද් ෙනොෙහෝ විට ලනා ගද ෙනොහැක. න්බ විෙශ්ේෂ 

ඖෂධ ඇත්න්බ ්ාචාරකන්ධ ඒෛා ෙගන ආ යුතුන. ෙකොළඹ ප්රෙේශ්ෙේ විශ්ාල ෙරෝහල් හනක් ඇති වදර 

එයි්ධ තුනක හදිසි ක්ෂණික ෙ ේ්ෛා තිෙේ. ඒෛා න්බ ආසිික ෙරෝහල, ඇ ෙලෝ ෙරෝහල හා මහ ෙරෝහලයි. 

නර දළ වෛද්ය ගැටුවෛක් න්බ එක්්ත් ාන ද්නට ෙහෝ දායිල්ධදන ෙහෝ සිාගප්පූරුෛ ෛැනි ප්රමාවෛත් 

වෛද්ය  හුකක්බ ඇති  ආ්්ධන රටකට ෙගන නෑම වෛශ්ය ෛනු ඇද. එක්්ත් ාන ද් පුරෛැසින්ධට එෛැනි 

කටයුතු ්ඳහා දායිල්ධදනට ෙහෝ සිාගප්පූරුෛට ඇතුළු වීමට  වී්ා වෛශ්ය ෙනොෙේ. 

එ්ධදත් කිරී්බ හා  ුකරක්ෂිද ආහාර, ාලන ගැන  ික්ථ්්බ වීම හා කෘමී්ධ ද්ෂථට කිරී්බ ෛැනි ේෞඛ්ය කරුු, 
ෙරෝග  ාලන මධය ථ්ාානෙේ ාාදය්ධදර ්ාචාරකන්ධ ්ඳහා ු  1-877-FYI-TRIP (1-877-394-8747) 
නන වාකෙන්ධ ෙහෝ  එහි ව්ධදර්ාාල ෙෛේ වඩවිෙන්ධ (http://www.cdc.gov/travel) ලනා ගද හැක. 
පිටරටෛල ෙනෝෙෛන ෙරෝග  ැතිරීම ගැන  ෙදොරතුරු ෙලෝක ේෞඛ්ය ්ාවිධානෙේ  (WHO) ෙෛේ 
වඩවිෙන්ධ ලනා ග්ධන. (http://www.who.int/en) ්ාචාරකන්ධ ්ඳහා ෛැඩිදුර ේෞඛ්ය ෙදොරතුරු 
http://www.who.int/ith/en/ නන ෙෛේ වඩවිෙන්ධ ලනා ගද හැකියි. 
 

දකොළඹ හා මාලදිවයිදන් වවදයවුනන් හා දර හ්: 
ඔනට ව්නී  ෙහෝ තුෛාල ු ෛෙහොත්  ලැයි ථ්තුෙේ ඇති වෛද්යෛරෙනක් ෙහෝ ෙරෝහලක් ඇමතින හැක. 
ෙමම ලැයි ථ්තුෙේ (PDF 112 KB)ඇති වෛද්යෛරු්ධ ෙහෝ ෙරෝහල්ෛල හැකිනාෛ්ධ ගැන දානා ති 
කාර්නාලන ්හතික ෛ්ධේධ නැද. ඔන දානා ති කාර්නාලන ඇමතුෛ ෙහොත් වෛද්ය ආධාර ලනා ගැනීමට 
හා ඔෙේ ව්නි න ගැන  ු ලට ෙහෝ ිතුර්ධට ද්ැනු්බ දීමට ෙකෝධසියුලර් නිලධාිකෙනකුට ්හාන වින හැක.   

https://lk.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/149/2016/09/Doctor_s_List-June_2016.pdf
https://lk.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/149/2016/09/Doctor_s_List-June_2016.pdf
https://lk.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/149/2016/09/Lawyers_List_2015.pdf
http://www.cdc.gov/travel
http://www.who.int/en
http://www.who.int/ith/en/
https://lk.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/149/2016/09/Doctor_s_List-June_2016.pdf


 

වෛද්ය රක්ෂවන  

ඔෙේ රක්ෂවන විෙේශ්ෛල දී ෛලාගු ද් න්ධනත් වෛද්ය ෙහේතු මද නැෛද ඔෙේ රටට ෙග්ධෛා ගැනීම ෛැනි 

විනද්්බ ආෛරවන ෛ්ධේධ ද් න්ධනත් ගැන පිටරට ්ාචාරන කිරීමට ෙ ර ඔෙේ වෛද්ය රක්ෂව 

්මාගෙම්ධ විම්න ෙල් රාාය ෙද් ාර්දේබ්ධතුෛ එක්්ත් ාන ද් පුරෛැසින්ධ ෙග්ධ දදි්ධ ම ඉල්ලා සිටී. 

පිටරටක දී ලනා ගද හැකි වෛද්ය රක්ෂව ගැන ෛැඩි වි ථ්දර  හද ද්ැක්ෙෛන ෙෛේ වඩවිෙන්ධ ලනා ගද 

හැක.  

https://travel.state.gov/content/passports/en/go/health.html#healthy.html 

 

හදිසි වෛද්ය ෙ ේ්ෛා  

ෆැල්ක් ගිල්ධ රා ෙ ේ්ෛන (Falck Ambulance Services) ෙකොළඹ දී බිි ෙ ේ්ෛනක් ් නයි.  හද දී ඇති 

ෙදොරතුරු ෙමම ෙ ේ්ෛන  වනුමද කිරීමක් ෙනොෛන වදර  එන ් නා ඇත්ෙත් ෙදොරතුරු ලනා දීමට  මණි. 

 

ෆැල්ක් මහ ෙකොළඹ ප්රෙේශ්ෙේ 2477බිි ගිල්ධ රා ෙ ේ්ෛනක් ් නයි. එහි ්්ධනිෙේද්න මධය ථ්ාානන 

1990 ්ධ ඇමතින හැකි වදර එහි වෛද්ය කාර්න ම්ඩඩලනට ඉා්රීසි. සිාහල හා ෙද්මළ නන භාෂාෛලි්ධ 

කටයුතු කළ හැක. ෆැල්ක් දිෛයින පුරා ගුෛ්ධ -වෛද්ය ෙ ේ්ෛා, හදිසි හා නිනිද ෙල් “නිෙෛ ථ් 

වෛද්යෛරෙනකුෙේ“ ෙ ේ්ෛන, නිෛෙ ේ් දී ෙභෞද චිකිත්්ක ෙ ේ්ෛා ්හ  ැන 24 පුරාම  රීක්ෂවාගාර ්ඳහා 

එකතු කිරීේබ ෙ ේ්ෛා ආදින ද් ලනා ෙේ.  

 

ෙමම ගිල්ධ රා, ේධෛාසික ශ්රී ලාාකිකන්ධට ෙම්ධම ේධෛාසික ෙනොෛන වනටද් ලනා ගද හැකි ෙේ. 

්ාමාජිකත්ෛන හා ේධෛාසිකත්ෛන මද  ද්න්බෛ ෙෛන්ථ  ගා්ථතු වන ෙකෙර්. ෛර්දමාන  ්ාමාජිකත්ෛන  හා 

ිල ගව්ධ පිළිනඳ ෙදොරතුරු http://www.falck.lk නන ෙෛේ වඩවිෙන්ධ ලනා ගද හැකියි. එහි ෙමම 

ෙ ේ්ෛන ගැන වි ථ්දරනක් ෙම්ධ ම ඔු ්ධෙේ ෙ ේ්ෛා  පිළිනඳ නිති ව්න  ැනෛලට පිළිතුරු ද් වඩාගු ෙේ. 

 

ඔනට ෙමම ෙ ේ්ෛන ගැන දෛත් ගැටුව තිෙේ න්බ කරුවාකර දුර කාන වාක +94 117 392 890්ධ 

විම්්ධන. 

 

ප්රසිේධ ෙනොදාික්ථ කටයුතු  

කලි්ධ ෙේලාෛක් ෙෛ්ධ කර ගැනීෙම්ධ ්ඳුද්ා හා නද්ාද්ා  දිනෛල  .ෛ.1.00 සිට  .ෛ. 2.30 ද්ක්ෛා ෙනොදාික්ථ 

ෙ ේ්ෛා ලනා ගද හැකි ෙේ. වත්්්ධ කරන වන ෛලාගු ගම්ධ නල ත්රනක් ෙහෝ ෙෛනත් ෛලාගු ඡානාරූ න 

්හිද හඳුනා ගැනීේබ ෙල්ඛ්නනක් (එන වයිති දැනැත්දාෙේ වත්්න ද් ්හිද) ඉදිික ත් කළ යුතු වදර 

ෙනොදාික්ථ කටයුතු සිදු කරන ලිනවිල්ල වනුෛ  වෛශ්ය න්බ වතිෙර්ක ්ාක්ෂිකරුෛ්ධ ද් ්ැ යින යුතුයි. 

 

ෙනොදාික්ථ ෙ ේ්ෛා  ් නනු ලන්ධේධ ගා්ථතුෛකට ෛන වදර එන මුද්ලි්ධ ෙගවින යුතුයි. (්්බපූර්ව ගා්ථතුෛ 

නිර්වන කිරීම ්ඳහා ඔෙේ ෙල්ඛ්නනට ෙනොදාික ථ් වත්්්ධ හා මුද්රා කීනක් වෛශ්ය ද්ැයි  රීක්ෂා කර 

නල්ධන.) ෙනොදාික්ථ ෙ ේ්ෛාෛ ගැන ෛැඩි වි ථ්දර රාාය ෙද් ාර්දේබ්ධතුෙේ ෙෛේ වඩවිෙන්ධ ලනා ගද 

හැකියි. 

 

ෙල්ඛ්න ්හතික කිරීම 

්හතික කිරීම නනු වත්්නක හා මුද්රාෛක ෙහෝ කලි්ධ ෙල්ඛ්නනක් නිකුත් කළ ෙහෝ ්හතික කළ විෙේශීන 

නිලධාිකෙනකුෙේ දත්ෛෙේ ්දයදාෛ දහු රු කිරීමයි. ේබ වනුෛ එක් වධිකරව නල ීමමාෛක නිකුත් කළ 

ෙහෝ ෛලාගු කළ  ෙල්ඛ්නනක් ෙෛනත් වධිකරව නල ීමමාෛක දී ද් පිළිගැේධ. ෙකොළඹ එක්්ත් ාන ද් 

දානා ති කාර්නාලනට ශ්රී ලාකා විෙේශ් කටයුතු වමාදයාශ්ෙේ නිලධාරී්ධෙේ මුද්රා හා  වත්්්ධ ්හතික කළ 

හැකි ෙේ. 

 

https://travel.state.gov/content/passports/en/go/health.html#healthy.html
http://www.falck.lk/


ශ්රී ලාාකික ෙල්ඛ්න  ්හතික කිරීම පිළිනඳ ෙදොරතුරු ලනා ගැනීමට ශ්රී ලාකා විෙේශ් කටයුතු වමාදයාශ්ෙේ  

ෙෛේ වඩවිනට පිවිේ්ධන. 

 

කලි්ධ ෙේලාෛක් ෙෛ්ධ කර ගැනීෙම්ධ ්ඳුද්ා හා නද්ාද්ා  දිනෛල  .ෛ.1.00 සිට  .ෛ. 2.30 ද්ක්ෛා ්හතික 

කිරීේබ ෙ ේ්ෛා ලනා ගද හැකි ෛන වදර ගා්ථතුෛකට ් නන ෙමම ෙ ේ්ෛා ්ඳහා  මුද්ලි්ධ ෙගවින යුතුයි. 

(්්බපූර්ව ගා ථ්තුෛ නිර්වන කිරීම ්ඳහා ඔෙේ ෙල්ඛ්නනට  ්හතික කිරීේබ මුද්රා කීනක් වෛශ්ය ද්ැයි 

 රීක්ෂා කර නල්ධන.) 

 

අධ්යයන සහතික ප්ර 

එක්්ත්  ාන ද්ෙේ භාවිදන ්ඳහා විෙේශීන වධයනන ්හතික  එක්්ත් ාන ද්ෙේ භාවිදන ්ඳහා විෙේශීන 

වධයනන ්හතික, වනු ලිපි ෙහෝ උ ාධිෛල ්හතික කරන ලද් ්දය පිට ත් ්ැ යීමට ෙහෝ ඒෛා ්හතික 

කිරීමට ෙහෝ එක්්ත් ාන ද් ෙකෝධසියුලර් නිලධාරී්ධට නුපුළුෛන. 

 

එක්්ත් ාන ද් ෙකෝධ්ල්ෛරු්ධ විෙේශීන  වධයනන ්හතික ්දය නෛට දහු රු කිරීේබ නීතිමන 

වෛශ්යදාෛක් නැදැයි 1983 දි එක්්ත් ාන ද් රාාය හා වධයා න ෙද් ාර්දේබ්ධතු තීරවන කෙළේ න. ෙමහි 

දී ෙකෙර්ධේධ මුද්රාෛ හා වත්්්ධ  ්හතික කිරීම  මවක් නැවි්ධ හා ෙල්ඛ්නෙේ ව්ධදර්ගදන ්හතික 

ෙනො කරන නැවි්ධ ේබ මගි්ධ ෛාචා ්හගද ක්රිනා තුර්ධ වීමක් සිදු ෙනොෛන නෛට එක්්ත් ාන ද් වධයා න 

ෙද් ාර්දේබ්ධතුෛ හා ඇමිකක්ධ විද්යාල ෙරජි ථ්ට්රාර්ෛරු්ධ හා ඇතුල් කිරීේබ නිලධාරී්ධෙේ ්ාගමන එකඟ 

වී තිෙේ. 

පිටරට භාවිදන ්ඳහා එක්්ත් ාන ද් ්හතික  ්මහර රටෛලට දෛමත් වධයනන ්හතිකෛල ්දයදාෛ 

දහු රු කිරීම වෛශ්ය ෙේ. එෛැනි ෛාර්දාෛක් ලනා ගැනීම පිළිනඳ උ ෙද් ථ් ්ඳහා එක්්ත් ාන ද් රාාය 

ෙද් ාර්දේබ්ධතුෙේ ෙකෝධසියුලර් කටයුතු පිළිනඳ කාර්නාාශ්ෙේ ව්ධදර්ාාල පිටුෛට පිවිේ්ධන.  

එක්්ත් ාන ද් හමුද්ා  ා්ල්  ිසූික හි ේ්ධට්ුවවි ථ්හි පිහිටි  ාාතික හමුද්ා  ෛාර්දා මධය ථ්ාානෙන්ධ   ා්ල් 

ෛාර්දාෛල පිට ත් ලනා ගද හැක. 

 



ශ්රී ලංකා ප ලංල පස් න ලංෂ්කා ප නය 
 
ඔබ ලංශ්රි ලංකා පලන ලංලාසපකය ලය න ලංන:  
 
ල පස් න ලංෂ්කා ප න ලංසහති ය ලංසඳහප ලංවූ ලංඔලේ ලංඅයදු: ත ලංල පළඹ ලං12 ලංපිටල පටුලන ලංඔල්ල පට් ලං
මපසලේ ලංඅා  ලං31 ලංදරණ ලං නථපනලේ ලංඇති ලංල පස් න ලංමූක නථපනයට ලං(ල පස් න ලංසුබසපධන ලං
ල පඩනැගිල්ක, ලංල පස් න ලංමූක නථපනය) ලං හත ලංසඳහා ලංලල්ඛන ලංසම  ලංඉදිරි ේ ලං රාන. 
 
1. ජපති  ලංහැඳුනු: ලං ලේ ලංඡපයප ලංපිට ත න. ලංඔවුාලේ ලං ලං නසපමිපුරුෂයපලේ ලං වුල් ලංනපමය ලංභපවිත ලං

 රන ලං ලං පාතපසා ලංවිසපහ ලංසහති ලේ ලංපිට ත න ලංහප ලංඔවුාලේ ලංවිසපහයට ලංල ර ලංනම ලංහප ලං
විසපහයට ලං සු ලංනම ලංසඳහා ලං රන ලංදිවුරු: ලංල ේසම න ලංඉදිරි ේ ලං ළ ලංයුතුයි. 

2. උප් ැාන ලංසහති ලේ ලංඡපයප ලංපිට ත න 
3.  මා ලංබක ත්රලේ ලංඡපයප ලංපිට ත න 
4. ශ්රි ලංකා ප ලංරුපියල් ලං500/- ලං  ලං ප නතුස 

දළ ලංස ලයා ලංසති ලං3-4 ලං පකය ලංතුළ ලංස්යප ලං දිාචි  ලංතැ ලලකා ලංඔලේ ලංස්පිනයට ලංෂ්කා ප න ලං
සහති ය ලංතැ ැල් ලං රනු ලංඇත. 

ල පස් න ලංෂ්කා ප න ලංසහති ය ලංකබප ලං ැනීම ලංසඳහප ලංවූ ලංඅයදු: ත ලංබප ත ලං ර ලං ත ලංහැකියි. ලං
(බපහිර ලංස:බාධතපස) ලංල පස් න ලංමූක නථපනලයා ලංද ලංඅයදු: ේ ලංකබප ැනීමට ලංපුළුසන. 

ඔබ ලංශ්රී ලංකා පලසා ලංපිටත ලංලාසපකය  ලංස ලංකයටිාලා ලංන:  ලං 

 හත ලංදැ නලසන ලංලල්ඛන ලංසම  ලංඔබට ලංආසාන ලංම ලංශ්රී ලංකා ප ලංරපජය ලංතපා්රි  ලංත ත ලංමඩලඩකයට ලං
(බපහිර ලංස:බාධතපස) ලංල පස් න ලංෂ්කා ප න ලංසහති ය ලංසඳහප ලංවූ ලංඔලේ ලංඅයදු: ත ලංඉදිරි ේ ලං
 රාන. 

1. ජපති  ලංහැඳුනු: ලං ලේ ලංඡපයප ලංපිට ත න. ලංඔවුාලේ ලං ලං නසපමිපුරුෂයපලේ ලං වුල් ලංනපමය ලංභපවිත ලං
 රන ලං ලං පාතපසා ලංවිසපහ ලංසහති ලේ ලංපිට ත න ලංහප ලංඔවුාලේ ලංවිසපහයට ලංල ර ලංනම ලංහප ලං
විසපහයට ලං සු ලංනම ලංසඳහා ලං රන ලංදිවුරු: ලංල ේසම න ලංඉදිරි ේ ලං ළ ලංයුතුයි. 

2. උප් ැාන ලංසහති ලේ ලංඡපයප ලංපිට ත න 
3.  මා ලංබක ත්රලේ ලංඡපයප ලංපිට ත න 
4. ශ්රි ලංකා ප ලංරුපියල් ලං1000/- ලං න ලංලහෝ ලංලමම ලංල නසය ලංසඳහප ලංඅය ලං රන ලංසමපන ලංමුදල් ලං ප නතුස. ලං

දළ ලංස ලයා ලංමපස ලංලද  න ලංතුළ ලංස්යප ලං දිාචි  ලංතැ ලලකා ලංඔලේ ලංස්පිනයට ලංෂ්කා ප න ලං
සහති ය ලංතැ ැල් ලං රනු ලංඇත. 
 
ල පස් න ලංෂ්කා ප න ලංසහති ය ලංකබප ලං ැනීම ලංසඳහප ලංවූ ලංඅයදු: ත ලංබප ත ලං ර ලං ත ලංහැකියි ලං
(බපහිර ලංස:බාධතපස) 

 ල පස් න ලංමූක නථපනලේ ලංෂ්ලයෝජය ලංල පස් න ලං ති ලංනමට ලංස්යන ලංකද ලංශ්රී ලංකා ප ලංරුපියල් ලං1000  ලං
බැාකු ලංඅණ රය න ලංසම  ලංඔලේ ලංඅයදු: ත ලංහප ලංඅෂ්කුේ ලංස්යවිස් ලං ලංල ළිාම ලංෂ්ලයෝජය ලංල පස් න තිට ලං ලං



ඉදිරි ේ ලංකිරීමට ලංපුළුසන. ලංදළ ලංස ලයා ලංමපස ලංලද  න ලංතුළ ලංඅයදු: රුට ලංෂ්කා ප න ලංසහති ය ලංතැ ැල් ලං
 රනු ලංඇත. ලංශ්රි ලංකා ප ලංරපජය ලංතපා්රි  ලංත ත ලංමඩලඩකය න ලංනැති ලං ලංරටසක ලංවතසේ ලංසන ලංඅයදු: රුසාට ලං ලං
ලමම ලංක්රමය ලංසඩපේ ලංසුදුසු ලංලන. 

සැඩිදුර ලංලතපරතුරු ලං+94 ලං11 ලං242 ලං1111 ලංදිගුස ලං437 ලංඇමතීලමා ලංලහෝ ලංශ්රී ලංකා ප ලංල පස්කයලේ ලංලසේ ලං
අඩවියට ලං(බපහිර ලංස:බාධය) ලංපිවිසීලමා ලංලහෝ ලංකබප ලං ත ලංහැකියි. 

 
 


