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පසු$ම


1990 දශකෙ% මැද භාගෙ% + , ලංකාව ෙල0කෙ% 
ඉහලම 3ය56 නසා ගැ9ෙ: ;<ශතය> ඇ< රට 
වBC එක> 6ය. නමුF රට Gල වඩාF 6ෂ සJත 
පLෙබ0ධ නාශක ඉවF OPම GLC එම ;<ශතය 
සැලOය යුG ෙලස අවම කර ගැ9මට හැOයාව ලැR 
ඇත. ෙකෙS ෙවතF, තවමF රට Gල වයස අවුTU 
15-29 වයSවල තTණ පරපුර  Wය යාමට ;ධානතම 
ෙXGව 3ය 56 නසා ගැ9ම ෙලස දැ>6ය හැක. 

, ලංකාෙY තTණ පරපුෙZ 3ය 56 නසා ගැ9ෙ: 
;<ශතය ඉහල ආදාය: ලබන රටවලට වඩා 
ෙද\ණය> පමණ ඉ5]ෙයC 3^න බව ද>නට හැක. 
එෙමCම ෙබාෙහ0 මරණ වාZතා වCෙC _ා`ය ;ෙaශ 
වල වන අතර, ඉහල ;<ශත වාZතා වCෙC තTණ 
ගැහැණු හා වැbJ^ c]W අතර ෙY.


3ය56 නසාගැ9ම ෙකෙරJ සමාජ සාධක වල 
බලපෑම> ඇ< බව හUනා ෙගන ඇ< නමුF නමුF 
ෙමම කලාපෙ% ඔවුCෙg hWකාව පැහැ5B නැත. 
3ය56 නසාගැ9ෙ: අනුපාතය අඩුiම එ>සF 
ජාjCෙg (UN) <රසාර සංවZධන ඉල>කෙ% 
(Sustainable Development Goal- SDG) දZශකය> වන 
අතර ෙල0ක ෙසෟඛm සං6ධානෙ% (WHO) මාන3ක 
ෙසෟඛm nයාකාP සැලැSෙමJ ඉල>කයO.


ෙමම අධmයනය මoC උGT මැද පළාෙF 6ශාල 
_ා`ය ජනගහනයක 5Lrබව සහ 3ය 56 නසා 
ගැ9ෙ: අවධානම අතර ඇ< ස:බCධය 6මසා 
බැsමට ල> ෙක]t. එය ෙර0හu මoC සහ ෙගvC 
ෙගට ෙගාS  ලද wවාස 54,000 ක පුaගලයC 150,000 > 
අලලා 3U ෙකTණු ස`>ෂණය> ඔSෙS ලබා ගF 
දFත ඒකාබaධ ෙකාට 3U ෙක]t. සුUසුක: ලැබ ූ
සෑම wවසකටම ලඟාවුණු අතර ස`>ෂණයට 
{ර<චාර දැ>වූ ;<ශතය 95% > පමණ 6ය.


ෙමම දFත 6}ෙuෂණය OPෙමC ඉහල අවධානම> 
ඇ< ජන ෙකා~ටාශ 4> හrනා ගැwt.  1) ෙගාiC; 2) 
ෛදwක වැටු{ ලබන ක:කTවC; 3) ගෘහ මුBක 
කාCතාවC ඇGලF wෙවS ; 4) 6ෙaශ රැOයා  වල 
wයැෙලන පුaගලයC ෙg පවුu.





පසුoය දශක ෙදක Gල, , ලංකාව Gල 
3ය 56 නසා ගැ9ෙ: ;<ශතය  අවම 
OPෙ: කැ� ෙපෙනන ;ග<ය> දැ>වුවF, 
තTණ පුaගලයC 3ය 56 නසා ගැ9ම 
ඉහල ආදාය: ලබන රටවලට වඩා 
ෙද\ණය> පමණ ඉ5]ෙයC 3^v. එම 
wසා 3ය56 නසා ගැ9ෙ: ;<ශතය අවම 
OPමට අCතZ nයාකාP ;ෙYශයක 
අවශmතාවය ඉතා ඉහල තFFවයක 
පවj. 


& ලංකාව ,ල -ය /0 නසා ගැ4ම වැලැ56ම - අවධානමට ල5වූ 

ජනතාවට සහාය 6ම 
ආචා@ය ABකා නCD, මහාචා@ය EF ෙමHකාI, මහාචා@ය ෙහලJ ලැKබ@H, මහාචා@ය ෙM0M ගනN - 

OFටN 0Pව 0දRාලය, ආචා@ය ශාTකා ජයමාJන - කැලUය 0Pව 0දRාලය ආචා@ය VWX රාජප5ෂ - 
ෙDරාෙදUය 0Pව 0දRාලය, [ෙසN දාF \ය - THEME ආයතනය, ෙකාළඹ
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, ලංකාව Gල 3ය56 නසා ගැ9ෙ: ;<ශතය අවම 
OPමට අCතZ nයාකාP ;ෙYශයක අවශmතාවය ඉතා 
ඉහල තFFවයක පවj. ෙමම ;<පF< වාZතාව මoC 
66ධ පාZශව කTවCෙg වැඩමු� වල+ ඔවුC 63C 
ඉ5]පF කල ෙය0ජනා එB දැ>ෙY.


ප@ෙ_ෂණ සාරාංශය

පZෙ%ෂකයC හrනාගF උප ෙකා~ටාශ 3යuල 
(සමහර අවSථාවල+) එOෙනකා සමඟ ස:බCධ i 
3^ය හැO බව පාZශවකTවC ;කාශ කළහ.  (උදා. 
කාCතාවC ගෘහ මුBකයC වූ wෙවS සහ 6ෙaශ 
රැOයා වල wයුG කාCතාවC ෙබාෙහ0 6ට ෛදwක 
වැටු{ ලබන ක:කTවC සමග 6වාහ i 3^ය හැක) 
එෙමCම එ> ක�ඩායම>  මුහුණ UC ෙබාෙහ0 ;}න 
අෙන�F අවදාන: සJත කා�ඩ වල පුaගලvCට 
ෙපාU 6ය. හrනාගF සාධක එOෙනකට ස:බCධ i 
ඇ<  බව ද පැහැ5B 6ය.


හrනාගF ගැට� පදන: කරෙගන (cටුපස  ව\ව 
බලCන) පාZශවකTවC ඉතා පු�u පරාසයක 
මැ5හFi: wZෙaශ කළහ. තමCට ඇ<වන ගැට� 
6ස�ෙ: �සලතා වල UZවල බව සහ තමC  මුහුණ 
පාන සහ U�කරතා වBC ඉ>මwC W+ෙ: �මය> 
ෙලස 3ය56 හාw කර ගැ9ම ෙයාදා ගැ9ම wසා 
(ෙබාෙහ0 ෙa�ය ජන මාධm වල ෙමම සංSකෘ<ය 
6සUම> ෙලස cL�ඹු ෙY) ෙමම ෙකා~ටාශ Gල 3ය 
56 නසා ගැ9ෙ: අවධාම වැb iමට ෙXG 6ය හැO 
බව පාZශවකTෙව0 සැල�හ. ජා<ක ම~ටෙ: 
wෙය0�තයC සමඟ පැව< වැඩමු�ව GBC ද වඩාF 
ෙමෙහයවූ ෙSවා සැප�ෙ: අවශmතාවය අවධාරණය 
කරන ල5.


ඉ5]පF කල wZෙaශ අG]C සමහර wZෙaශ කා�ඩ 
හතරටම ෙපාU වන අතර අෙන>  wZෙaශ 6ෙ}�ත උප 
ෙකා~ටාශ සඳහා පමණ> උපකාර වන ුඇත. 


ෙපාA X@ෙaශ:


වැbJ^ සහ ළමා අධmාපwක පහසුක::

 

• පාසu සහ ;ජා ම~ටWC අෙනm0නm ස:බCධතා හා 
ගැටු: wරාකරණය OPෙ: �සලතා පුහුණු වැඩසටහC 
ඉ5]පF කළ යුGය.


• සමාජ ස6බල ගැCi:, සුභසාධන සහ කCද උඩරට 
උTමය cLබඳ අමාතmංශය 63C U{පF පවුuවල 
දTවCට ලබා ෙදන �ෂmFව /  +මනා ඉහල නැං6ය 
යුGය.


• ;ාෙa�ය ෙuක: කාZයාල මූBක අයවැය හැ3රiෙ: 
�සලතා cLබඳ වැbJ^ අධmාපන වැඩසටහන> 
5යF කල යුG අතර. පාසu වල අයවැය ප]හරණ 
wපුණතා සංවZධනය සඳහා ;මුඛFවය 5ය යුGv.





• වෘFjය පුහුණු පාඨමාලා වල wරත iමට ලබා ෙදන +මනා 
වැb OPෙමC Sවයං රැOයා අවSථා ඉහල නැංiමට කටයුG 
කළ යුGය. ෙ: සඳහා �ඩා +මනා පහසුක: සැලැS6ය හැක.


මාන-ක ෙසෟඛR ෙFවා පහසුකK:


• ෙසෟඛm අමාතmංශය 63C අදාළ පාZශවකTවCෙg 
සහෙය0ගය ඇ<ව මහජන ෙසෟඛmය cBබඳ දැනුවF OPෙ: 
වmාපාර ෙදක> 5යF OPමට කටයුG ෙය+ම. WC පළමුවැCන 
මාන3ක ෙසෟඛm cLබඳ දැනුවF OPම සහ ෙදවනුව, මFපැC 
වලට  ඇ�බැJ iෙ: ආ�නව cLබදව දැනුවF OPම යන 
මාතෘකා ඔSෙS wZමාණය ෙY.


• ෙසෟඛm ෙදපාZතෙ:C�ව 63C රාජm ෙනාවන සං6ධානවල 
සහාය ඇ<ව ග:බද ;ජාවC�  මුලmමය/ෙපෟaගBක 
U�කරතාවCට අF6�න සහ මFපැC වලට ඇ�බැJ i 3^න 
පුaගලvCට සහය iම සඳහා පහසුෙවC හැ3ර6ය හැO 
ස:බC�කරණය වූ ෙSවා පැෙ>ජය> වැb 5යුණු කර සකS 
කළ යුGය. පුහුණුව ලF ;ජා උපෙaශකvC වැb ;මාණය> 
 ෙමයට ඇGළF කල හැක. 


අවධානම වැd උප ෙකාHටාශ වලට 
0ෙPfත වූ ෙසායා ගැ4K සහ 
X@ෙaශ: 

ෙගාiC: 


ෙගාiC හට 6ශාල අ�ෙය0ගය> ෙලස ඉහල කෘ�කාZWක 
6යද: සමග ඔවුCෙg ආදායම වල අ6w}�ත භාවය හrනා 
ෙගන ඇත. ;මාණවF අSවැCන> ෙනාලැRම, ෙවළඳ ෙපාළ 
ඉu�ම cLබඳ ඇ< අවෙබ0ධෙ% ම5කම සහ / ෙහ0 ඔවුCෙg 
අSවැCන සඳහා අවම Wල> ෙනාමැ<කම wසා ණය ෙගiමට 
ඇ< අපහසුතා ඇ< වන අතර පවුu ආරවුu  ඉහල යාමට  මඟ 
පාදv.


ෙපාෙහාර Wල+ ගැ9ම සඳහා වන මුලm ;<පාදන සැප�ෙ: 
වFමC පaධ<ය පසුoය පaධ<ය තර: ඵලදා� ෙනාවන බව 
පාZ}වකTවCට හැ� ඇත.


• කෘ�කාZWක අමාතmංශය ෙබ0ග සඳහා අවම ෙවළඳපල Wල 
jරණය කළ යුGය.


• කෘ�කZමාCතයට හා ෙවනF ෙගා6තැC කටයුG සඳහා ජලය 
සැප�ම cLබඳ jරණ ෙගා6 ;ජාවෙගC ෙතාරGT 6මසා ඉC 
අනGTව  ගත යුGය. 


• කෘ�කZම ෙදපාZතෙ:CGව 63C ෙවළඳ ෙපාළ ඉu�ම 
සපුරාsම සඳහා අවශm ෙගා6තැC �ම සහ සැලසු: wපුණතා 
වැb5යුණු OPමට  ෙගාiC සඳහා අධmාපwක වැඩසටහC 
පැවැF6ය යුGය.
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ෛදXක වැටුD ලබන කKකhවJ:


ෙපාUෙY ගත කල ෛදwක වැටු{ ලබන ක:කTවC යන ු
මුදu ලබා ගැ9ම සඳහා තම �මය වැය කරන, ෙබාෙහ0 
6ට අඩු අධmාපන ම~ටම> ඇ< පුaගලයC ෙY. ෙමම 
ක:කTවC ෙg අv<වා3ක: සුර>�ත OPමට ක:කT 
9< ෙහ0 සං6ධාන ෙනාමැත. සාමානmෙයC ඔYC 5නකට 
5\ පැය ගණන> ෙSවෙ% wරත ෙවන අතර ඔවුCෙg 
වැටු{ අනුපාත 6චලm ෙY.  ( T. 800-1200 පමණ -- 
ඇම]කාන ුෙඩාලZ 5-8 ද>වා) 


• ක:කT ෙදපාZතෙ:CGව 63C ෙSවා ෙය0ජකයC 
63C ෙමම ක:කTවCට ෙග6ය යුG අවම ෛදwක 
වැටුප> wයම කළ යුGය. 


6ෙaශ රටවල ෙSවෙ% wයුG 
පුaගලයC සJත wවාස: 


පාZ}වකTවCෙg ෙපාU එකඟFවය වූෙ%,  6ෙaශගත 
කාCතාවCෙg (ෙමම ;ෙaශය Gළ ද>නට ලැෙබන වඩාF 
සුලබ 6ෙaශගත වන ෙකා~ටාශය>) දTවC (සහ 
SවාWපුTෂයC) මුහුණ ෙදන අ�ෙය0ග ෙXGෙවC ෙමවC 
මYවTC 6ෙaශගත iම වැළ>6ය යුG ෙහ0 අවම කල 
යුG  යCනv. 6ෙ}ෂෙයCම ෙමවැw පවුu වල දTවC 
ළමා අපචාර වැw nයාවCට භාජනය iෙ: ;වනතාව 
ඉහල wසා, ඔවුCෙg  සුබසාධනය ගැන වැb සැලOuල> 
දැ>6ය යුGය. ෙ: wසා දTවC 3^න කාCතාවC 6ෙදS 
ගත iම ෙකෙරJ ෙයාදා ඇ< 9<මය 3මාවC ෙකෙරJ 
පාZශව කTවCෙg කැමැFත ;කාශ 6ය. මුදu ඉප�ම 
සඳහා 6ෙaශ ගත iමටම පමණ> �මා වූ ෙමවC පවුu 
වල කාCතාවC සහ ඔවුC ෙg wෙව3යC හට 6කuප 
රැOයා අවSථා ලබා +ෙ: අවශmතාවය පාZශවකTවC 
63C අවධාරණය කරන ල+. 


• 6ෙදS ගත iමට බලාෙපාෙරාFGව 3^න මY වTC 
සඳහා ලබා 5ය හැO රැOයා අවSථා (උදා. Sවයං 
රැOයා GLC) වැb OPම


• ;ාෙa�ය ෙuක: කාZයාලවල 6ෙaශ රැOයා සහ සමාජ 
සුභසාධක wලධාPC 63C  6ෙaශගත වූ ෙදමYcයC 
3^න ළමුCෙg සුභසාධනය අ�>ෂණය 6�මFව සහ  
හා w<පතා OයාFමක වන ප]5 කටයුG කර සහ ඔවුC 
ට සෙහෙය0ගය ලබා ෙදන බවට සහ<ක 6ය.


 

කාJතා ගෘහ මූWකයJ ඇ,ලk Xවාස:


කාCතා ගෘහ මූBකයC ඇGලF wවාස  වmමය සහ සමා¡ය 
වශෙයC අසරණ තFFවයක පව<න බව පාZශවකTවC ෙg 
මතය 6ය. ඔවුC wෙවS Gල සහ ;ජාමය වශෙයC UZවල 
තFFවයක 3^<. , ලාංOක සංකෘ<යට අනුව කාCතාවC 
�ඩාකල + ෙදමYcය ආර>ෂාව යටෙF ද, වැbJ^ කල තම 
SවාW පුTෂයCෙg ආර>ෂාව යටෙF ¡වF iම යCන 
ස:;දාය> ෙලස පවj.


ඔවුC 63C Sවා�නව wෙවS  පාලනය OPම අෙ{>ෂා 
ෙනාෙකෙZ.  ෙමවැw කාCතාවC ට Sවා�නව කටයුG OPමට 
ස6බල නැංiමට ඇ< අවෙබ0ධය සහ මූBක �සලතා 
ෙනාමැ< කම wසා  ඔවුC අපෙය0ජනයCට හා සූරාකෑමට 
ල>6ය හැOය.


•කාCතා ගෘහ මූBකයC ඇGලF wවාස ඉල>ක කර ෙගන 
ඔවුC Sවා�නව පාලනය OPම ස6බල ගැCiම ට 6ෙ}�ත 
සහාය වැඩසටහන> nයාFමක කල යුGය. 


• ෙමවැw කාCතාවC සූරාකෑෙමC හා ;ච�ඩFවෙයC 
ආර>ෂා කර ගැ9ම ctස ඔවුC ෙg ;<¢පය වැb 5යුණු 
OPම සඳහා ජා<ක වැඩසටහන> අවශm ෙY. ෙ: සඳහා 
ජනමාධmය හරහා ලබා ෙදන �Wත මැ5හFi: සහ / ෙහ0 
වැඩසටහC උපකාර කර ගත හැක.
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පාZශව කTවC 63C හrනා ගF ගැට�.


ෙගා$% ෛද(ක වැටු. ලබන 
ක2ක3ව%

කා%තා ගෘහ මූ9කය% 
ඇ<ල= (වාස

?ෙද@ රටවල ෙ@වෙB (යු< 
පුDගලය% සEත (වාස

ආ"#ක

Fමා සEත සහ අ?(HIත මුදJ ඉපLෙ2 මාMග

ෙපෟDග9ක ණය ( ඉහල ෙපාP අනුපාත සහ ?ශාල ණය Rමාණය%)

ආදාය2 වලට වඩා ?යද2 ඉහල $ම වැටු. ආUත ( Rමාද $ වැටු. ලැVම, 
වැටු. ෙනාලැVම)

ෙසෟඛ)

ෙගා?තැ% වලට අවශW XවW 
YලZ ගැ[ෙ2 අපහසුතාව 
( ෙපාෙහාර, කෘY නාශක)

\] පැය ගණන^ බර 
වැඩවල ෙයZෙ2Z ලැෙබන 
වැටුප ඉතා අඩු $ම.

ළමා සුබසාධනය සඳහා 
ලැෙබන මුදJ ඔවු% ෙc 

අවශWතා සඳහා Rමාණව= 
ෙනා$ම

ෙdෂණ නැවත (ෙව@ කරා ෙනාඑ$ම

ෙබgග සඳහා Rමාණව= 
ෙවළඳෙපාල Yල^ ෙනාලැVම

ක2ක3ව% ෙc hMවල 
ෙසෟඛW ත=වය

9ංkක අතවරයට ල^ $මට 
ඇl අවධානම ඉහල $ම

ෙdෂණ වැර\ ෙලස කළමනාකරණය 
mnම

ම=XවW වලට ඇoබැE $ම ( ත( පුDගලයන සහ පවුෙJ සාමාpකය%)

අධ)ාප.ක

ෙවළඳෙපාල Yල 
උrචාවචනය% tuඹඳ ඇl 
අවෙබgධය ම\ කම

වෘ=wය xසලතා ෙනාමැlකම ද3ව% රැක බලා ගැ[මට yzනා 
භාරක3ව% <ල ඇl මානyක 

|ඩනය

අයවැය (y ෙලස පාලනය mnෙ2 xසලතා ම\ කම

අෙනWgනW ස2බ%ධතා සහ ගැටු2 / ගැට} (රාකරණය mnමට ඇl හැmයාෙ~ hMවල බව (9ංkක අධWාපනය ඇ<�ව)

පවු1

වඩා ෙහාඳ අ@වැ%න^ ලබා 
ගැ[මට නව තා^ෂණය 
භා?තා mnම tuබඳ දැනුම 

අවම $ම

අඩු අධWාප(ක ම�ටම (සා 
රැmයා අව@ථා Eඟ $ම

ආදාය2 සහ ද3ව% ෙc වැඩ කටයු<  කළමනාකරණය mnෙ2 
අපහසුතාව

පවුJ <ල ඇlවන ගැටු2 / කඩාවැ�ම - 9ංkක / මුලW අෙ.^ෂාව%ට ස2බ%ධ ගැටු2 (රාකරණය mnමට ෙනාහැm $ම

ෙයෟවන වයෙ@ ?වාහ $ම පවුෙJ සාමාpකය% හට ඔවු% 
අතහැර kයා^ ෙ@ දැ[ම/ පා}ව 
සහ ත(කම

බලාෙපාෙරා=< ෙනාවූ ගැo 
ගැ[2

ළමා අපචාර/ ද3ව% ට (y සැලm9 
ෙනාලැVම

පා2ස2ක

ෙගා?තැ% සඳහා Rමාණව= 
ජලය Rමාණය^ ෙනාලැVම

ආර^ෂාව ම\ කම/ ස?බල 
ෙනාගැ%$ම

ෙගා?තැ% සඳහා ඉඩ2 
පහසුක2 ම\ කම

අඩු සමාජ ත==වය / ඔවු% 
t9බඳ Rජාව ෙc ඇl 
අවෙබgධය අඩු $ම

Rමාණව= අ@වැ%න^ 
ෙනාලැVම/ අ@වැ%න 
අසාMථක $ම

සමා�ය ස2මතය% ට 
පටහැ( ව කටයු< mnම 
ෙ�<ෙව% සමාජෙය% 
හුදකලා $ම.
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6ෙ}ෂ SG<ය

ආරkත ෙS{පු/ ගබඩා වmාපෘ<ය (Safe Storage project) සඳහා දායකFවය සැපයූ කාZය ම�ඩලයට සහ 
;ජා සාමා�කයC හට අප ඉතා SG<වCත ෙවමු. අපෙg වැඩමු� සඳහා සහභා¤ වූ 3ය�ම පාZශව 
කTවCටF, ෙමම වmාපෘ<ය වැb 5යුණු OPම සඳහා සහාය වූ චWu ¥යදZශන මහතා, ආචාZය ජුb 
OජZ (Dr Judi Kidger) Wය සහ මහාචාZය නY9F කපූZ (Prof Nav Kapur) මහතා ටF අපෙg කෘතඥතාවය 
 පල කරමු.


වැd 0Fතර සඳහා පහත ෙවm ආකෘV nයවJන;


Knipe DW, Metcalfe C, Fernando R, et al. Suicide in Sri Lanka 1975-2012: age, period and cohort analysis of police 
and hospital data. BMC Public Health 2014;14(1):839 doi: 10.1186/1471-2458-14-839.Knipe DW, Gunnell D, Pieris R, 
et al. Is socioeconomic position associated with risk of attempted suicide in rural Sri Lanka? A cross-sectional study of 
165 000 individuals. BMJ Open 2017;7(3):e014006 doi: 10.1136/bmjopen-2016-014006


ස:බCධ iම සඳහා


•ආචාZය Usකා නv{ : dee.knipe@bristol.ac.uk


•�ෙසu දාS Wය :giss.dass@gmail.com


	 	 	 	 	 	 	 	 PolicyBristol - influencing policy through world-class research

ෙසායා ගැ4K වල සාරාංශය: 


• , ලංකාෙY _ා`ය ;ෙaශ Gළ, 3ය56 නසා ගැ9මට තැF OPෙ: අවධානම සංඛmාFමකව ඉහල උප ජන ෙකා~ටාශ 4> 
අc හrනා ග<මු.   


	 	 1) ෙගාiC; 

	 	 2) ෛදwක වැටු{ ලබන ක:කTවC; 

	 	 3) කාCතා ගෘහ මූBකයC ඇGලF wවාස; 

	 	 4) 6ෙaශ රටවල ෙSවෙ% wයුG පුaගලයC සJත wවාස.


• ෙමම ක�ඩාය: වල 3ය 56 නසා ගැ9ෙ: අවදානම ඉහළ නංවාsම සඳහා දායක වූ සාධක OJපය> ;ජාව63C 
හrනාෙගන ඇ< අතර, ඔවුC ෙg අවශmතා සපුරාsම සඳහා පවFනා ෙSවා සැපයු: වැb 5යුණු OPමක අවශmතාවය 
අවධාරණය කරන ල5.


• ෙභ0ග සඳහා අවම Wල> ෙනාමැ<කම, ෛදwක වැටු{ ලබන ක:කTවC සඳහා ලබා ෙදන අවම වැටුප වැw ආZ§ක 
සාධක සහ ළමුC සඳහා ;මාණවF සුභසාධන සහන ෙනාලැRම ෙමම ක�ඩාය: මුහුණ පාන ;ධාන අ�ෙය0ග ෙලස 
පාZශවකTවC ඉSමG කළහ.  


• පාZ}වකTවCෙg වැඩමු� සහ පවFනා ෙතාරGT වBC හrනා ගF ෙපාU ගැට�ව> වුෙ%, අCතZ පුaගල හා ගැටු: 
wරාකරණය OPෙ: හැOයාවC  5යුණු OPෙ: අවශmතාවv.


• U�කරතාවයCට මුහුණ ෙදන පුaගලයC සඳහා උපෙaශන සහාය අවශm වන බවද පාZශවකTවC 63C අවධාරණය 
කරන ල5. 
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