
 

2016 අංක 01 දරන තහනම් දුම්කකොල නිෂ්පාදන පිළිබඳව  2016.09.01 දිනැති 

අති වික ේෂ ගැසට් පත්රකේ සඳහන් කරගුලාසිය හා සම්බන්ධවයි. 

පසුගිය දශකයක සිට ශ්රී ලංකාවේ තරුණ පරපුර අතර දුම්වකොල අඩංගු, දුම් රහිත  දුම්වකොල  

භාවිතය වැඩි වශවයන් ප්රචලිත වවමින් පවතී. වෙෙ නිෂ්පාදන අතර, ොවා, බාබුල් සහ වවනත් 

ආනයනික නිෂ්පාදන අඩු මිලකට රට තුල රහසිගත ක්රෙ වින් විකිණිෙ සිදුවේ. වම් පිළිබඳ 

ෙෑතකදී කරනු ලැබු සමීක්ෂණයකදී විවශේෂවයන්ෙ තහවුරු වී ඇත්වත් වෙහි පාසල් ළමුන් ඇතුලු 

තරුණ ප්රජාව ගිල ගැනිවම් ප්රවණතාවයක් ඇති බවයි. වෙෙ නිෂ්පාදන භාවිතවයන් විවිධ වු 

වසෞඛ්යෙය ගැටලු උද්ගත වන අතර, මුඛ් පිිකා, ගලනාලවේ පිිකා, ොනසික වරෝග හා 

බඩවැල් ආශ්රිත වරෝග ප්රධාන තැනක් ගනී. දැනට වසෞඛ්ය අොතයාංශ වාර්තා අනුව තරුණ පරපුර 

මුඛ් පිිකාවට වගොදුරුවිවම් වැඩිවිෙක් වපන්නුම් කර තිවේ. වෙෙ පිිකා ඇති විෙ වකවරහි 

දුම්පානය සහ දුම්රහිත දුම්වකොල භාවිතයද සෘජුවෙ බලපායි. 

පසුගිය කාල සීොවේදි වෙෙ නිෂ්පාදන, නිෂ්පාදනය කරන්නට හා විකුණන්නන්ට එවරහිව 

වපොිස ්නිලධාරින්, ෙහජන වසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන්, සූරාබදු නිලධාරින් නිරන්තර වැටිම් සිදු 

කලද පවත්නා නීති රීතිවල අඩු ලුහුඩුකම් නිසා නීතිය ඉදිරිවේ ඔවුන් වරදකරුවන් කිරිෙට 

අවපොවහොසත් වුණි.  

තවද අසල්වැසි රටවල වෙෙ දුම්රහිත දුම්වකොල නිෂ්පාදන තහනම් කිරිෙ නිසා එෙ නිෂ්පාදන     

ශ්රී ලංකාවට ගලනය වවමින් පවතින බවද පැහැදිි වේ. 

පවත්නා වෙෙ තත්වය පිළිබඳ, දුම්වකොල හා ෙදයසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය සහ එහි ඇති 

දුම්රහිත දුම්වකොල පිළිබඳ අනුකමිටුව වනොවයකුත් සමීක්ෂණයන්, පරික්ෂණයන් සිදු කරන ලද 

අතර අධිකරණ, වපොිසිය, වර්ගුව, සූරාබදු වදපාර්තවම්න්තුව යන වදපාර්තවම්න්තුවල 

නිලධාරින් සෙඟ හා වෙෙ ක්වෂේත්රවේ විවශේෂඥයින් සෙග සාකච්ඡා පවත්වන ලදි. ඒ අනුව 

දුම්රහිත දුම්වකොල ආනයනය හා නිෂ්පාදනය තහනම් කිරීෙ සදහා ක්රියා කිරිෙට අෙතර 

වරගුලාසියක අවශයතාවය, ගරු ඇෙතිතුොට නිර්වද්ශ කිරිවෙන් අනතුරුව, 2016 සැප්තැම්බර් 

01 දින සිට වෙෙ වරගුලාසිය පැනවිෙට කටයුතු කරන ලදි.  

වෙෙ වරගුලාසිය අනුව දුම්වකොල අඩංගු දුම්රහිත දුම්වකොල නිෂ්පාදනයක් වහෝ යම් පැණිරස 

ගන්වන ලද වහෝ වර්ණ ගන්වන ලද වහෝ රසගන්වන ලද දුම්වකොල අඩංගු සිගරට්ටුවක් වහෝ යම් 

දුම්වකොල අඩංගු ඉවලක්වරෝනික සිගරට්ටුවක් නිෂ්පාදනය, ආනයනය වහෝ විකිණිෙ සිදු වනොකල 

යුතුය. 

වෙෙ වරගුලාසිවේ මුික අරමුණ වනුවේ, අපවේ තරුණ පරම්පරාව හා පාසැල් ළමුන් විනාශය 

කරා ඇදවගන යන ොවා, බාබුල් වැනි වනොවයකුත් නම් වින් සඳහන් වන විෂ ද්රවය වයොදා 

සකස ්කර ඇති දුම්වකොල මිශ්රණයන් නිෂ්පාදනය, ආනයනය, විකිණිෙ වහෝ විකිණිෙට ඉදිරිපත් 

කිරිෙ තහනම් කිරිෙට අදාළ නීතිෙය පසුබිෙ සකස ්කිරිෙවේ. 

වෙෙ වරගුලාසිවයන් සම්ප්රදායික බුලත්විටට බලපෑෙක් ඇති කිරීෙට අදහස් වනොකරන ලදි. 

 

දුම්කකොළ හා මදයසාර පිළිබඳ ාාතික අිකකාිය 


