කුකුෂන්ගේ ලයාධිජනකනස ව්මගභොගනමා ඳානය කිරීගේ කාතිස
ප්රතිඳත්තිය
01. ශ්ඳින්වීභ
1992 අංස 59 දරණ වත්ත්ල ගරෝග ඳනත යනු ශ්රී ංසාල තු වත්ත්ල ගරෝග ල්ෂ්ක්වීභ ශා ඳානය
කිරීභ, රට තුෂට එල්නි ගරෝග ඳ්මිණීභ ශා ලයාප්තිතිය ල්ෂ්ක්වීභ සිදු කිරීභ ශා වේඵන්ධ ප්රධාන
ප්රඥප්තිතියයි. 1992 අංස 59 දරණ එකී ඳනගත් ඳෂමු උඳගමඛනගේ කුකුන්ට ල්ෂගදන පුමගෝරේ
ගරෝගය කුරුළු උණ වන්නිඳාතය පිළිඵ ඳ්ශ්දිලි ගසොට ඇත. එභඟින් ශ්රී ංසාගක කුකුළු
පුමගෝරේ ගරෝගය ශා කුරුළු උණ වන්නිඳාතය ල්ෂ්ක්වීභ ශා ඳානය වේඵන්ධගයන් නිසි ශා
ලගකිල යුතු අධිජනසාරිත්ලය අධයක් කනරාම, වත්ත්ල නිපඳාදන ශා ගවෞඛය ගලත ඳලරා ඇත.
ගඵොගශෝ ඵාධා භධයගේ ශ්රී ංසාගක කුකුළු සමාභාන්තය 2013 ලමාගේ 1 15ක ස අතිශිෂ්පව ලාමාෂිස
ලමාධනයක් ලාමාතා සර ඇති අතර ද්නට කුකුළු භවප නිපඳාදන භට්ටභ ඳාමාගබෝගිසයාගේ ක්රය ක්තිය
අනුල වපලයං ගඳෝෂිත භට්ටභ අතික්රභණය සරමින් ගෝසගේ ශිශිධ රටලම ගලත කුකුළු භවප
අඳනයනය වශා ද න්ඹුරු වී ඇත. කුකුළු සමාභාන්ත අංය, දෂ ගේෂ්ය නිපඳාදනගේ 0.75ක ඳභණ
ආලරණය සරයි. කුකුෂන් ඇති කිරීභ යනු ප්රධාන ජීලගනෝඳාය ශා ආදායේ උත්ඳාදන භාමාගයක් ඵලට
ඳත්වී ඇති අතර, කුකුළු ගගොශිඳෂ සමාභාන්තය , ගදභාපිය කුකුළු ඳානය, ලානික කුකුළු ඳානය ශා
කුකුළු නිපඳාදන ව්සසුේ යන අං ලලින් වභන්ශිත ගක. Grand parent වශ භකපිය කුකුළු ඳානය
වහිත ගදභාපිය කුකුළු ගගොශිඳෂ පුළුම ගරෝග නිරීක්ණය ශා ආගකණය කිරීභ ශා කාතයන්තර
ප්රමිතීන්ට අනුකල සෂභණාසරනය කිරීභ තුළින් ගුණාත්භස ඵශින් යුක්ත එක් දිනක් ලයව්ති
කුකුළු ඳ්ටවුන් නිපඳාදනය කිරීභට ද ශ්කිවී ඇත. මීට අභතරල ලානික භට්ටමින් භවප පිණිව ඇති
සරන කුකුෂන් මිලියන 7.19ක් බිත්තර ඵා ග්නීභට වශා ඇති සරන වතුන් මිලියන 6.18ක් ද
ලගයන් දිලයින තුෂ ඇවපතගේන්තු ගත සර ඇත. ලමාතභානය ලන ශිට සුදුසු නියාභන ඳේධතියක්
දිලයින තුෂ ගනොභ්ති වුල ද, කුකුළු නිපඳාදන ව්සසීගේ අංය වාමාථසල ක්රියාත්භස ගක.
ලයාධිජනකනස ව්මගභොගනමා ගරෝගය යනු කුකුළු සමාභාන්තය වේඵන්ධගයන් ප්රධාන ආමාිසභය
ලගයන් ල්දගත් ගරෝගයක් ගභන්භ භශකන ගවෞඛය වශා ද ඵඳාන තිරණාත්භස ගරෝගයකි.
වත්ත්ල නිපඳාදන ශා ගවෞඛය ගදඳාමාතගේන්තුල ශිසින් ලයාධිජනකනස ව්මගභොගනමා ගරෝගගයන්
ගතොර තත්ත්ලයක් ශ්රී ංසාල තුෂ ඳලත්ලා ග්නීභට පියලර රැවක් ගගන ඇති වුලත් ලානික ශා භාපිය
කුකුළු ගගොශිඳෂ තුෂ ව්මගභොගනමා ආවාධිජනත තත්ත්ලයක් දක්නට ්ගේ. ගභභ ගරෝගය ශ්රී ංසාල
තුෂ ආගකණිස ගරෝගයක් ඵලට ඳත්වුලගශොත්, ඒ තත්ත්ලය ශ්රී ංසාගක කුකුළු සමාභාන්තයට වශ එහි
නිරත ලන පුේගයන්ගේ ජීලගනෝඳයට ද ද්ඩි ඵඳෑේ එම සරනු ඇත. එඵ්ශින් ලයාධිජනකනස
ව්මගභොගනමා ගරෝගගයන් නිදශවප ශ්රී ංසාලක් ඇති කිරීභට සියළු පියලර ග්නීභ අතයලය ගක. ඒ
වශා ගභහි ඳශත වශන් පියලර ඇතුත් ගක.
(අ) වත්ත්ල ගවෞඛය ග්ටළු ශා ගභභ ගරෝගය නිවා ඇතිලන ආශ්රිත භශකන ගවෞඛය ග්ටළු ශඳුනා
ග්නීභ ශා නිරාසරණය කිරීභ වශා කුකුළු ලයාධිජනකනස ව්මගභොගනමා ගරෝග තත්ලය අධීක්ණය
කිරිභ
(ආ) සියළු භටිටේ ආලරණය සරමින් කුකුළු ලයාධිජනකනස ව්මගභොගනමාගරෝගය ශිභමාන ශා
ගරෝග නීමාණ සටයුතු සිදු කිරිභ.

(ඇ) ව්ගභොගනමා ගරෝගගේ භශකන ශා වත්ත්ල ගවෞඛය ග්ටළු පිළිඵ භශ කනතාලට ද්නුේ  1භ,
ද්නුලත් කිරීභ ශා ඒ පිළිඵ ඵග්න්වීභ.
(ඉ) ව්මගභොගනමා ගරෝගය පිලිඵ ගශෝ ඊට වේඵන්ධ වත්ත්ල ගවෞඛය ගභන්භ භශකන ගවෞඛය
ග්ටළු ශඳුනා ග්නීභට ශා නිරාසරණය කිරීභ වශා රාකය, ගඳෞේගලිස ශා ප්රකා වශබාගිත්ලය ඵමුලු
ග්න්වීභ
(ඊ) ලයාධිජනකනස ව්මගභොගනමා ගරෝගය ඳානය කිරීභ උගදවා ප්රතිඳත්ති ව්සුේ ශා ල්ඩවටශන්
සාමායක්භ ගව ක්රියාත්භස ලන ඵලට වශතිස වීභ
(උ) ඳෂාත් ඳාන ආයතන, ගවෞඛය ඵධාරීන් ශා අගනකුත් රාකය ආයතන ඇතුෂත් සර ගනිමින්
ලයාධිජනකනස ව්ගභොගනමා ගරෝගය වේඵන්ධගයන් ශිශිධ කාතිස, ඳෂාත් ශා දිවපත්රික් ල්ඩවටශන්
අතර වේඵන්ධතාලය ප්රලමාධනය කිරීභ
(ඒ) ශ්රී ංසාගක ව්මගභොගනමා ගරෝගය ල්ෂ්ක්වීභ ශා ඳානය කිරීභට අදාෂ ගරගුාසි
ඵාත්භස කිරීභ.
(ඒ) සාමායක්භ වත්ත්ල ගවෞඛය ්භ ඵසායන් වශතිස කිරීභ.
(i) වත්ත්ල ගවෞඛය ශා ඳු  ෛලදය ගවලාල වේඵන්ධගයන් එහි වපතාලය, පිශිසුභ ශා ප්රමිතිය
ඇගයීභ

02. ශිගෂිත අරමුණු :
ලමා 2025 ලන ශිට කුකුළු ලයාධිජනකනස ව්මගභොගනමා ගරෝගගයන් නිදශවප ශ්රී ංසාලක් ඇති
කිරීභ
03. ඉක්ස ශා ගඳොදු අරමුණු:
3.1 ඉක්සය:
ශිගෂිත අරමුණු පමාණ ලගයන් වාක්ාත් සර ග්නීභ
3.2 ගඳොදු අරමුණු:
(අ) වෑභ අලදානේ වපථානයක් වශාභ සුදුසු ගරෝග නිලාරණ ශා ෛකල ආරක්ණ ක්රභගකද
නියමිත අයුරින් සෂභනාසරණය කිරීභ වේඵන්ධගයන් වශතිස වීභ
(ආ) සාමායක්භ ගභන්භ සුදුසු භ්දිශත් වීේ සිදු කිරීගේ ශ්කියාල ල්ඩි කිරීභ
(ඉ) ගේ ගලනුගලන් ගඳනී සිටීභ, ශවුම වීභ ශා කාසරණය ක්තිභත් කිරීභ
(ඊ) ඳමාගේණ ,ආගකක්ණය, අධීක්ණය ශා ඇගයුේ කිරීභ ක්තිභත් කිරීභ

(ඒ) කුකුළු ලයාධිජනකනස ව්මගභොගනමා ගරෝගය වේඵන්ධ 1992 අංස 59 දරණ වත්ත්ල ගරෝග
ඳනගත් ශිධිජනශිධාන සාමායක්භ ගව ක්රියාත්භස කිරීභ ශා ඵාත්භස කිරීභ වේඵන්ධගයන්
වශතිස වීභ.
04. ප්රතිඳත්ති ප්රසාන:
4.1 වෑභ අලදානේ වපථානයස 1භ සුදුසු ගරෝග නිලාරණ ශා ෛකල ආරක්ණ ක්රභගකද නියමිත අයුරින්
සෂභනාසරණය කිරීභ වේඵන්ධගයන් වශතිස වීභ.
 ලයාධිජනකනස ව්මගභොගනමා ගරෝගය මුම අලවපථාගක 1භ ශදුනා ග්නීභ වශා
ව්මගභොගනමා ගරෝගය වේඵන්ධ පුේගයන්, ඳරි්යන් ශා නිපඳාදන ශඳුනා ග්නීභ
අතයලය ගක. ව්මගභොගනමා ඳානය වේඵන්ධ කාතිස ප්රතිඳත්තිගේ ඉක්ස:
(අ) ශ්රී ංසාගක කුකුළු සමාභාන්තය ශා වේඵන්ධ එගභන්භ එහි සටයුතු සරන පුේගයන්,
ආයතන ශා නිපඳාදන ලියාඳදිංචි කිරීභටත්, ශඳුනා ග්නීභටත් ශ්කිලන ඳරිදි ක්රභගකදයක් වපථාපිත
කිරීභ
(ආ) ලයාධිජනකනස ව්මගභොගනමා ගරෝගය මුලින් ශඳුනා ග්නීභ, නිලාරණය ශා ඳානය කිරිභ
වශා අලය භනා වත්ත්ල ඳාන ශා සෂභනාසරණ පිළිගලත් වපථාපිත කිරීභ, ප්රලමාධනය ශා
ඵාත්භස කිරීභ
4.2 සාමායක්භ ශා සුදුසු භ්දිශත්වීේ සිදු කිරීගේ ශ්කියාල ල්ඩි කිරිභ
 ව්මගභොගනමා ගරෝගය ඳානය කිරීභ ශා වේඵන්ධ කාතිස ප්රතිඳත්තිගයන් ඳශත සරුණු
ඉක්ස ගසගමා.
(අ) ව්මගභොගනමා ගරෝගය ඳානය වශා නිල්රදි තීරණ ග්නීභට ශ්කිලන ඳරිදි සියළු අං
වේඵන්ධ ගසොටවප සරුලන්ගේ ද්නුේ, ආසමඳ ශා ඳරිචය (KAP) ධනාත්භස ගව ප්රලමාධනය කිරීභ
(ආ) සියළු අංල ඳාමාලසරුලන්ගේ ද්නුභ, ආසමඳ ශා ඳරිචය (KAP)ධනාත්භස ගව ගලනවප
කිරීභ වශා එභ ක්රියාලලිගේ නිගයෝතයතයන් ගව ක්රියා කිරීභට වත්ත්ල නිපඳාදන ශා ගවෞඛය
ගදඳාමාතගේන්තුගක ගවෞඛය ශා ලයාප්තිති සාමායය භඩලඩගේ, අගනකුත් බිේ භට්ටගේ නිධාරින්ගේ
ගභන්භ ගඳෞේගලිස අංගේ සාමායය භඩලඩගේ ශ්කියාලන් ලමාධනය කිරීභ.
(ආ) ඳාමාලසරුලන් අතර ව්මගභොගනමා ගරෝගය පිළිඵ ප්රභාණලත් තාක්ණිස ශා
ශිදයාත්භස ගතොරතුරු ගඵදා ශ්රීභ පිළිඵ වශතිස වීභ
4.3 නිගයෝකනය, ශවුමවීභ ශා කාසරණය ක්තිභත් කිරීභ
 ලයාධිජනකනස ව්මගභොගනමා ගරෝගය තුරන් කිරීභ වශාත් ඒ ශා වේඵන්ධ කාතිස වංරචස
ශා අගනකුත් ඒ ශා වේඵන්ධ ප්රතිඳත්ති ශා ල්ඩවටශන් වශා උඳගදවප ඵා  1භටත්,
වේමුතිසරණය කිරීභටත් අලය පියලර ගනු ්ගේ.

ව්මගභොගනමා ගරෝග ඳාන කාතිස ප්රතිඳත්තිගයන් ඳශත සරුණු අගප්තික්ා ගසගමා.
(අ) කුකුළු සමාභාන්තය තුෂ ලයාධිජනකනස ව්මගභොගනමා ගරෝගගයන් ගතොර තත්ත්ලයක් පිළිඵ
වශතිස වීභ වශා, ගේඳාන නායසයන්, ප්රතිඳත්ති වේඳාදසයන් ශා අගනකුත්
ඳාමාලසරුලන් අතර නිරන්තර උඳගදවප ඵා ග්නීභ ශා වංලාද ඇති කිරීභ වශා සුදුසු
යාන්ත්රණයක් වපථාපිත කිරීභ.
(ආ) ව්මගභොගනමා ගරෝග ඳානය වශා වශගයෝගිතා ල්ඩවටශන් ආරේබ කිරීභ ගලනුගලන්
පුේගලිස අංයද ඇතුළුල අදාෂ අං ශා ඳාමාලසරුලන්ගේ වශගයෝගිතාලය ශා වේඵන්ධතාලය
ක්තිභත් කිරීභ
4.4 ඳමාගේණ, ආගකක්ණ, අධීක්ණ ශා ඇගයුේ සටයුතු ක්තිභත් කිරීභ
 වාක්ෂි භත ඳදනේ ව ල්ඩවටශන් ව්සුේ කිරීගේ  1 ශා සෂභනාසරණය කිරීගේ දි
ව්මගභොගනමා ගරෝගය වේඵන්ධගයන් සාගෝචිත ගතොරතුරු ශා යාලත්සාලීන ද්නුභ
ඉතා ල්දගත් ගක. ලයාධිජනකනස ව්මගභොගනමා ගරෝගය ඳානය කිරීගේ කාතිස
ප්රතිඳත්තිගයන් ඳශත වශන් සරුණු ඉටු ගසගමා.
(අ) ලයාධිජනකනස ව්මගභොගනමා ගරෝගය මුලිනුපුටා ද්මීභ වශා වු ල්ඩවටශන් භනා ගව
සෂභනාසරණය කිරීභ ගලනුගලන් ප්රතිඳත්ති වේඳාදසයන්, ඳරිඳාසයන් ශා කුකුළු සමාභාන්ත
සරුලන් වශා කාතිස ව්මගභොගනමා ආගකක්ණ ඳේධතියක් වපථාපිත කිරීභට ශා එය
ක්රියාත්භස කිරීභට අනුඵ  1භ.
(ආ) ලයාධිජනකනස ව්මගභොගනමා ගරෝග ඳාන ල්ඩවටශන් පිලිඵ නිරන්තර අධිජනක්ණ
සටයුතු ශා සාලීන ඇගයුේ සටයුතු වශා ඳමාගේණ මලිස ගසොට ගත් ක්රියාසාරසේ ගභන්භ
වාක්ෂි බාශිතා කිරීභ ශා ඳමාගේණිස ගවොයාග්නීේ වශා මලිතක්ලය ඵා  1භ ශා වශගයෝගය
ඵා  1භ.
4.5 කුකුළු ලයාධිජනකනස ව්මගභොගනමා ගරෝගය වේඵන්ධගයන් 1992 අංස 59 දරන වත්ත්ල ගරෝග
ඳනගත් වශ 1986 අංස 15 දරණ වත්ත්ල ආශාර ඳනගත් ශිධිජනශිධාන සාමායක්භ ගව
ක්රියාත්භස කිරීභ ශා ඵාත්භස කිරීභ වේඵන්ධගයන් වශතිස වීභ.
 1992 අංස 59 දරන වත්ත්ල ගරෝග ඳනත යනු ගභරට වත්ත්ල ගරෝග ල්ෂ්ක්වීභ ශා වේඵන්ධ
ප්රඥප්තිතිය ගක. එකී ඳනගත් උඳගමඛනගේ දක්ලා ඇති ඳරිදි ව්මගභොගනමා ගරෝගය යනු
කුකුෂන්ට ඵඳාන ගරෝගයක් ලන අතර, ශ්රී ංසාගක කුකුළු සමාභාන්ත ආරක්ා සර ග්නීභ
ශා භශකන ගවෞඛය ආරක්ා සර ග්නීභ වශා ලයාධිජනකනස ව්මගභොගනමා ගරෝගය
ල්ෂ්ක්වීභ වේඵන්ධගයන් වත්ත්ල නිපඳාදන ශා ගවෞඛය අධ්යක් කනරාම ලඟකීභට ඵ්ඳී
සිටියි. ව්මගභොගනමා ගරෝගය ඳානය කිරීගේ කාතිස ප්රතිඳත්තිය භඟින් ඳශත වශන්
සරුණු පිළිඵල නල නීති රීති ඳ්නවීභටත් ක්රියාත්භස කිරීභත් සිදු ගක.
(අ) කුකුළු ගගොශිඳෂ (කුකුළු අභිකනන ගගොශිඳෂ ඇතුත්ල) බිත්තර රක්සනාගාර වශ කුකුළු
නිපඳාදන ශා වේඵන්ධ සටයුතු සිදු සරන වපථාන (කුකුළු නිපඳාදන ව්සසුේ භධයවපථාන, කුකුළු
භවප සඩ ල්නි ආයතන) ලියා ඳදිංචි කිරීභ ශා අධිජනක්ණ සටයුතු සිදු කිරිභ, එල්නි ආයතන වශා
භනා සෂභනාසරණ ක්රභ ප්රලමාධනය කිරීභ ශා ඵාත්භස කිරීභ

(ආ) කුකුළු නිපඳාදන ඳරීක්ා කිරීගේ ශා වශතිස කිරීගේ ක්රභගකදයක් වපථාපිත කිරීභ
05. ක්රියාත්භස කිරීභ
 ව්මගභොගනමා ඳාන කාතිස ප්රතිඳත්තිය වේඳාදනගයන් ඳසුල එය ඳදනේ ගමඛනයක්
(Base document) ගව ක්රියා සරනු ඇත. එය ඳදනේ සරගනිමින් ක්රියාත්භස අදියර දක්ලා
ක්රගභෝඳායිස ප්රගක නිමාභාණය ගසගමා.
 ගභභ ප්රතිඳත්තිය ගශොඳින් ලඟකීේ දරන නිධාරින් වශ ශිශිධ භට්ටගේ වශිඵ ග්න්වීගේ
ක්රියාලලීන් ශරශා ක්රියාත්භස ගක.
(අ) කාතිස භට්ටගේ 1
i.

ව්මගභොගනමා කාතිස ප්රතිඳත්තිගේ ගභගශයුේ සේටුල

ගභභ සමිටුල ශිසින් කාතිස ලගයන් ල්දගත් වු ප්රතිඳත්තිභය තීරණ ගනු ඵන අතර සටයුතු
අධීක්ණය සිදු සරනු ඵයි. ගභභ සමිටුල ඳශත වශන් නිධාරින්ගගන් වභන්ශිත ගක.
1) වත්ත්ල නිපඳාදන ශා ගවෞඛය ගදඳමාතගේන්තුල අයත් අභාතයං ගමසේ ගභහි
වබාඳතීත්ලය දරයි.
2) වත්ත්ල නිපඳාදන ශා ගවෞඛය අධයක් කනරාම ගශෝ ඔහු ශිසින් නේ සරනු ඵන
ඕනෑභ ගකයපව ඳු  ෛලදය නිධාරිගයකු:
3) ගවෞඛය ගවලගේ අධයක් කනරාම ගශෝ ඔහු ශිසින් නේ සරන ගවෞඛය අභාතයංගේ
ඕනෑභ ගකයපව ශිධායස නිධාරිගයකු:
4) බාඩලඩාගාර නිගයෝකය ගමසේ ගශෝ ඔහු ශිසින් නේ සරන බාඩලඩාගාරගේ ඕනෑභ
ගකයපව ශිධායස නිධාරිගයකු:
5) වත්ත්ල නිපඳාදන ශා ගවෞඛය ගදඳාමාතගේන්තුල බාර අභාතයලරයා ශිසින් නේ සරනු
ඵන පුේගලිස අංගේ කුකුළු සමාභාන්තගේ නිරත නිගයෝතයතගයකු:
ii.

ව්මගභොගනමා කාතිස ප්රතිඳත්තිගේ තාක්ණිස සමිටුල
ගභභ සමිටුල ශිසින් ල්දගත් තාක්ණිස තීරණ ග්නීභ, ක්රියාත්භස ව්්වපභ
සාානුරපීල වභාගෝචනය කිරීභ ශා ප්රමුඛ ක්රියාසාරසේ ශඳුනා ග්නීභ සිදු සරයි.
එය ඳශත වශන් නිධාරින්ගගන් වභන්ශිත ගක.
1) වත්ත්ල නිපඳාදන ශා ගවෞඛය අධයක් කනරාම වබාඳති ගව සටයුතු සරයි.
2) අතිගමාස අධයක් කනරාම( වත්ත්ල ගවෞඛය) වශ අතිගමාස අධයක් කනරාම
(ඳු  ඳමාගේණ)
3) අධයක් (වත්ත්ල ගවෞඛය) අධයක් (ඳු  ඳමාගේණ) ාඛානුගකදය පිළිඵ
ප්රධාන ශිදයාඥ, ප්රධාන ලවංගත ගරෝග ශිගඥ, ඳු  ෛලදය ඳමාගේණ
ආයතනගේ ප්රධාන ඳු  ශිභමාණ ශිගඥ .
4) වත්ත්ල නිපඳාදන ශා ගවෞඛය ගදඳාමාතගේන්තුල බාර අභාතයලරයා ශිසින් නේ
සරනු ඵන පුේගලිස අංගේ කුකුළු ක්ගත්රය පිලිඵ ප්රවීණගයකු:
5) වත්ත්ල නිපඳාදන ශා ගවෞඛය ගදඳාමාතගේන්තුල බාර අභාතයලරයා ශිසින් නේ
සරනු ඵන ශ්රී ංසාගක ශිපල ශිදයායස කුකුළු ශිදයා ක්ගත්රගේ ප්රවීණගයකු:

(ආ) ව්මගභොගනමා කාතිස ප්රතිඳත්තිය පිළිඵ ඳෂාත් වේඵන්ධිජනසරණ සමිටුල
ඳෂාත් වත්ත්ල නිපඳාදන ශා ගවෞඛය ගදඳාමාතගේන්තු ඳෂාත් අධයක් ගභභ සමිටුගක වබාඳති
ගව සටයුතු සරයි.
ඳශත වශන් නිධාරින් ගගන් සමිටුල වභන්ශිතගක
1) නිගයෝකය ඳෂාත් අධයක්ලරු
2) අදාෂ ශියානුඵේධ ශිගඥ
3) ඳෂාත් වත්ත්ල නිපඳාදන ශා ගවෞඛය ගදඳාමාතගේන්තුල දිවපත්රික් ඳු  ෛලදය
නිධාරින්/නිගයෝකය අධයක්ලරැන්
4) ඳෂාගත් ඳු  ශිභමාන නිධාරින්

ග්රාමීය ආමාිස සටයුතු අභාතයංය
අභාතයභඩලඩ වංගේය
කුකුෂන්ගේ ලයාධිජනකනස ව්මගභොගනමා ගරෝගය ඳානය කිරීභ පිළිඵ
කාතිස ප්රතිඳත්තිය
කුකුළු සමාභාන්තය යනු ශ්රී ංසාගක ගකගගයන් ලමාධනය ලන සමාභාන්තයකි.ගේ ලන ශිට
කුසළු භවප නිපඳාදනය වපලයං ගඳෝෂිත භට්ටභ ඉක්භලා ලමාධනය වී ඇති අතර, අඳනයනය
ගලෂගඳො දක්ලා න්ඹුරු වී ඇත.
කුකුළු ලයාධිජනකනස ව්මගභොගනමා ගරෝගය යනු ආමාිස ලගයන් කුකුළු සමාභාන්තයට
ඵඳෑේ සිදු සරන ඉතා ඵරඳත ගරෝගයකි.ඊට අභතරල කුකුෂන්ගේ ද්කිය ශ්කි වභශර
ව්මගභොගනමා ඵ්ක්ටීරියා ලමාග භශකන ගවෞඛය ගසගරහිද ඵඳායි. වත්ත්ල නිපඳාදන
ශා ගවෞඛය ගදඳාමාතගේන්තුල ශිසින් ව්මගභොගනමා ගරෝගගයන් ගතොර තත්ලයක් ශ්රි
ංසාගක ඇති කිරිභ වශා පියලර රාෂ්යක් ගගන ඇති මත්, කුකුළු ගගොශිඳ ක්ගත්රගේ
තලභත් ගභභ ග්ටළුල ඳලතී. ගභභ ගරෝගය ශ්රි ංසාල තුෂ මුම ඵ්වගත් ගරෝග තත්ලයක්
ඵලට ඳත්වුලගශොත් එය, කුකුළු සමාභාන්තයට අදා ජීලගනෝඳාය භාමාග අහිමිවීභ, ආශාර
අනාරක්ෂිතබාලය, අඳනයන ආදායේ අහිමි වීභ වශ ශිගේ ශිනිභය අහිමි වීභ ල්නි සරුණු
නිවා වභවපථ කුකුළු සමාභාන්තය ගසගරහිභ ඵඳානු ඇත. එඵ්ශින් ගභභ ගරෝගය
ගභරටින් තුරන් කිරිභ වශා, බිත්තර ශා භවප වශා කුකුන් ඇති කිරිගේ ගගොශිඳම
බිත්තර ශා කුකුළු භවප ව්සසීභ, ගඵදා ශ්රීභ, ශා අගශිසරණය යන ශිශිධ භට්ටේ ල  1
ශිශිධ පියලර ග්නිභ අතයාලය ගක.
ව්මගභොගනමා ගරෝග ඳානය කිරීගේ අරමුගණන් භාගේ අභාතයාංය, වත්ත්ල
නිපඳාදන ශා ගවෞඛය ගදඳාමාතගේන්තුල, වශ ගභභ ක්ගත්රගේ ඳාමාලසරුලන්ගේ
වශබාගිත්ලගයන් වසවප සරන ද කාතිස ප්රතිඳත්ති රාමුල ගේ වභඟ අමුණා ඇත.
ඒ අනුල ශ්රි ංසාගක කුකුළු ලයාධිජනකනස ව්මගභොගනමා ගරෝගය ඳානය කිරීභ වශා
ගභභ ප්රතිඳත්තිය ශ්රී ංසා රකගේ කාතිස ප්රතිඳත්තිය ලගයන් බාශිත කිරීභට ගභන්භ
ප්රසායට ඳත් කිරීභ වශා අභාතය භඩලඩ අනුභ්තිය අගප්තික්ා සරමි.

පි.ශ්රිවන්
ග්රාමීය ආමාිස සටයුතු අභාතය,

