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2012 f,dalfha o;a;⁄jd¾;d wkqj

wÆ;ska jd¾;d jQ uQL ms<sld frda.ska – - 3 03 040

uQL ms<sld ksid⁄urKhg m;ajQ frda.ska – - 1 46 269

2010 › ,xldfõ o;a;⁄jd¾;d wkqj

wÆ;ska jd¾;d jQ uQL ms<sld frda.ska – - 2422

පිරිමි 1888 (78%)

ගැහැැු 534 (22%)
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2010 වර්ෂයේදී පිරිමින්යේ වාර්තා වූ බහුලතම පිළිකා
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2010 වර්ෂයේදී කාන්තාවන්යේ වාර්තා වූ බහුලතම පිළිකා
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• බුලත් විට සැපීම

• පුවක් හ ෝ පුවක් පැකට් ^බාබුල්-බීඩා" 

පෑන්පරාග්& සැපීම

• දුම් පානය ^සිගරට්, බීඩි, සුරුට්ටු& 

• මධHසාර භාවිතය

uqL ms<sld we;sùug fya;=



හුණු
බුලත් හකොළය

පුවක් දුම්හකොළ



ÿï fld< j, ms<sld ckl 28 ls

nq,;a úg

mqjla j, ms<sld ckl 4 ls



ndnq,A - îvd
mqjla  wdY%s;≠ksIamdok
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mqjla wdY%s;≠ksIamdok



udjd
mqjlâ 95]&"⁄ÿïfld,⁄"yqKq" lD;s%u⁄j¾Kldrl 
iy fjk;a ridhksl⁄øjH fh¥⁄ñY%Khls
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හකෝටියක බාබුල් කටුනායකින්

2016 මාර්තු මස 17 

පාසල් සිසුනට අයලවි කිරීම සඳහැා රැයගන ආ බව කියන මත්ද්රවය ඇතුළත් බාබුල්

යතොගයක් අත්අඩංගුවට ගත් බව කටුනායක ජාතයන්තර ගුවන්යතොටුපළ යසෞඛ්ය කාර්යාංශය කියයි.

ගුවන්යතොටුයපොළ යර්ගුව හැා යසෞඛ්ය නියරෝධායන ඒකකය මගින් අත්අඩංගුවට ගත් යමම බාබුල් යතොගය

මාලදිවයින, ඉන්දියාව, පාකිස්ථානය, සහැ කුයේට් සිට ආනයනය කර ඇතැයි කියති. අත්අඩංගුවට ගත් බාබුල්

යතොගයේ වටිනාකම රුපියල් යකෝටියකට පමණ ආසන්න වන අතර, යසෞඛ්ය යසේවා අධයක්ෂ ජනරාල්

වියශේෂඥ වවද්ය පාලිත මහීපාල මහැතා විසින් බාබුල් යතොග පරීක්ෂාවට ලක් කයළේය.

එම පරිමක්ෂායවන් පසු යසෞඛ්ය යසේවා අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා ප රකාශ කයළේ පාසල් ද්රුවන් ඉලක්ක කර

ගනිින් ලංකාවට තහැනම් මත්ද්රවය ඇතුළත් බාබුල් යගන්වන බවයි. පසුගිය මාස 04 - 05 ක කාලය තුළ ශ රී

ලංකාවට ආනයනය කරන ලද් තහැනම් ආහැාර වර්ග යමන්ම කුඩා ද්රුවන් මත් යවන විවිධ යේවල්

අත්අඩංගුවට ගැනීමට වැටලිම් සිදුකර තියබන බවයි.
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mQ¾j uqL ms<sld ,laIK / uqL ms<sld l,ska yÿkd.; 

yels l%u

• දන්ත වවදයවරයකු ලවා මුඛය පරීක්ෂා කරවා

ගැනීම

• ප්රාථික යසෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩල ලවා මුඛය පරීක්ෂා 

කරවා ගැනීම 

• ස් වයං මුඛ් පරීක්ෂාව



iajhx uqL mrSlaIdj



මුඛ පිලිකා වැළදීහම් වැඩි අවදානමක්

සහිත කණ්ඩායම්

• වතු කම්කරුවන්

• කම්කරුවන්

• බස් රිමයදුරු/ යකොන්යද්ොස්තරවරු

• රිමයදුරන්



uqL ms<sld je<oSfï jeä wjOdkula
iys; mqoa.,hka

• Èkපතා nq,;aúg imk wh

• දිනපතා යනොවුනත් nq,;a úg iu. ÿïmdkhg
yd$fyda uOHidr Ndú;hg yqre jQ wh

• mqjla melÜ yd ndnq,a jeks ÿïfld< yd
mqjla wdY%s; ksIamdok Ndú;hg yqre jQ wh



• මුඛ් පිලිකා වැළදීයම් වැඩි අවද්ානමක් සහිත 

පුේගලයන් 

– මසකට වරක් ස්වයං මුඛ් පරීක්ෂාව සිදු කල යුතුය  

– වසරකට වරක් ද්න්ත වවද්යවරයකු ලවා මුඛ්ය 

පරීක්ෂා කර ගත යුතුය
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