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35 
 

5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 

 

 

4

•	 ffjoH	 ;=is;	 ly¥j	 -	 ffjoH	 ks<OdÍ	 "	 cd;sl	 ms<sld	 u¾ok	

jevigyk

•	 fÊ'	fla'	fcks*¾	ñh	-	úfYaI		fYa%‚fha	fyo	wdpdßkS"	mYapd;a	

m%d:ñl	fyo	úÿy,

•	 fïkld	 w¨;af.a	 ñh	 -	 ld¾h	 Ndr	 fyo	 ks<OdßkS"	 újD;	

mdi,a	wOHdmk	yd	úfkdaod;aul	jevigyka	tallh"	wfmalaId	

frday," uyr.u

•	 l=i,d	 rK;=x.	 ñh	 -	 ld¾h	 Ndr	 fyo	 ks<OdßkS"	 fi!LH	

wOHdmk	tallh"	wfmalaId	frday,"	uyryu



  
 

35 
 

5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
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දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
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 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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1.ළමාවිරේ පිළිා 

 

 

තභ දරුහට පිළිහක්ෂ ළශඳී ඇති ඵ 
දළන්තන රළබුනු ඳුද සදභහපිඹ්ත/රැ ඵරහ 
්තන්ත න ඔඵට විවිධහහය ළටළු 
යහිකඹට මුහුණ ඳෆභට ිලුම විඹ වළ. සේ 
සඳෝ  පිාංා භඟි්ත එළනි ළටළු 
භවයහසන ඉි ිසඹට ඹහ යු් ස්  සසේදළයි ඔඵට භ සඳ්තනු 
ඇත. 

සභහි ඔඵට ව ඔසේ දරුහට වනඹක්ෂ විඹ වළකි සතොයතුරු ව 
ළටළු රට මුහුණ ි ඹ යුතු රහයඹ පිළිඵ උඳසදස අඩාංගු සේ. 

මාරේ ාබා න්න….. 

 ඔඵ තනි ී නළත. ප්රතිහය යන සෞය හර්ඹඹ 
භණ්ඩරඹ දරුහසේ හයි ව භහනිල අලයතහ 
පිළිඵ භළනවි්ත සොඹහ ඵරන ණ්ඩහඹභකි්ත 
භ්තවිත සේ.  

 ඔවු්ත සභභ ළටළුහීන ත් ඹට මුහුණදීභට ඔඵට උදේ 
යනු ඇත.  

 සඳය සභ්ත සනො දරු්ත සඳසශන සඵොසවෝ පිළිහ 
දළ්ත ුද ය ළී සේ ඳවුදේ ඇත. 

  ඔඵට ඔසේ දරුහ ුද ය ළී භ ළන 
ඵරහසඳොසයෝ තු තඵහ ත වළකිඹ. 

 

1.1 ඔරේ දරුවාටත් පිළිා ර ෝය වැළී. ඇති බව 
දැනත් විට......... 
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සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
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2

ms<sldj hkq ;ks frda.hla fkdj frda. ldKavhls' 

 
	 ms<sldjl	m%Odk	,laIK	¦

² widudkH ffi, f.dKqjla md,khlska f;drj 

j¾Okh	ùu

²	 wdikak;u	mgl	wdl%uKh	lsÍu	

²	 isref¾	wks;a	fldgia	j,g	me;sÍu	

 ms<sldjla isref¾ ´kEu ;ekl we;súh yel'

	 idudkHfhka	 ms<sldj	 y÷kajkafka	 th	 yg	 .kakd	

ia:dkh	 wkqjhs'	 Wod(	 fmky¿	 ms<sld"	 wlaudfõ	

ms<sld" mshhqre ms<sld

	 iuyr	 ms<sld	 j¾.	 úfYaIs;	 kï	 j,ska	 y÷kajkq	

,efí'

	 Wod(	idfldaud"	ú,aïia	áhqu¾

orejkaf.a iy jeäysáhkaf.a ms<sld w;r we;s fjki 
l=ulao@ 

<udúfha we;sjk ms<sld j¾. fndfyda úg jeäysáhkag we;sjk 

ms<sld	 j¾.	 j,ska	 fjkia	 fõ'	 WodyrKhla	 f,i	 uqL	 ms<sld"	

mshhqre	 ms<sld"	 nvje,a	 wdYs%;	 ms<sld	 jeäysáhka	 w;r	 nyq,	

jQj;a	 <udúfha§	 nyq,j	 oelsh	 yelafla	 reêrh	 wdY%s;	 ms<sld	 jk	

,shqflañhd"	,sïf*daud	fyda	fud<h	iy	uOH	iakdhq	moaO;sh	wdY%s;	

ms<sldhs' 

1'2  <udúfha we;sjk ms<sld'''
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සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
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3

<udúfha ms<sld j,g fya;=j l=ulao@ 

•	 <udúfha	we;sjk	fndfyda	ms<sld	j,g	ksYaÑ;	fya;=j	

l=ulaoehs	;ju	meyeÈ,s	ke;'	

•	 iEu	 jhilu"	 iEu	 cd;shlu"	 iEu	 iudc	 uÜgulu	

orefjl=g	ms<sldjla	je<§fï	yelshdj	we;'

•	 iEu	 ms<sldjl§u	 mdfya	 cdkuh	 fjkila	 oelsh	

yels	 uq;a	 tu	 fjkialï	 foudmshkaf.a	 wdrfhka	

^m%fõ‚.;j&	orejkag	,efnkqfha	l,d;=rlsks'

•	 tuksid	 fouõmshka	 ;ukaf.a	 jrÈka	 ;u	 orejka	 g	

ms<sldj	fnda	jqKd	hhs	lsis	úgl	miq	;eúh	hq;=	ke;'

•	 m%;sldr	 l%u	 j,	 kj	 fidhd.ekSï	 fya;=fjka	 fndfyda	

<udúfha	ms<sld	iqj	lsÍfï	yelshdj	we;'

•	 kuq;a	ms<sldj	iqj	l<	yels	fyda	fkdyels	nj	ms<sldfõ	

j¾.h	iy	;j;a	idOl	fndfyduhla	u;	r|d	mj;S'
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4

1'3 <udúfha nyq, ms<sld j¾.'''

1'  ,shqflañhdj (Leukemia)

<udúfha	 nyq,j	 oelsh	 yels	 ms<sld	 j¾.h	 jkqfha	 ,shqflañhdj	

kï	 jQ	 reêrh	 yd	 weg	 ñÿ¿	 wdY%s;	 ms<sldjhs'	 ta	 w;ßkq;a Acute 
Lymphocytic leukemia (ALL) iy Acute Myeloblastic Leukaemia 
(AML) hk	j¾.	fol	nyq,j	oelsh	yels	fõ'	

frda. ,laIK (
•	 ks;r	wdidok	je<§u			

•	 ykaÈ$	wiaÓj,	fõokdj

•	 fjfyi	lr	nj

•	 iqÿue,s	ùu	

•	 reêr	jykh

•	 WK

•	 YÍrfha	nr	wvq	ùu

,shqflañhd frda.h fõ.fhka j¾Okh úh yels ksid y÷kd.;a 

jydu m%;sldr werôh hq;=h'
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1.  ලියුරක්මියාව (Leukemia) 

ශභහවිසේ ඵහුර දළකිඹ වළකි පිළිහ ර්ඹ නුසේ ලියුසක්ෂිණඹහ 
නේ වූ රුකා ය ාා ඇට මිදුළු ආශ්රිා පිළිාවයි. ඒ අතිසනු්  Acute 
Lymphocytic leukemia (ALL) ව Acute Myeloblastic 
Leukaemia (AML) ඹන ර් සද ඵහුර දළකිඹ වළකි සේ. 

ලියුරක්මියා ර ෝය රදරයන් වර්ධනය විය ාැකි නිසා 
ාඳුනාත් වාාම ප්රතිා  ඇ ඹිය යුුරය. 

 

රුධිය වනඹ 

රහදන 

කුේදළටි ඉි මීභ 
උණ 

අසථි 
සේදනහ 

ලියුරක්මියාව 

සයෝ රක්ෂණ : 

 නිතය රහදන ළශදීභ    
 ව්ති / අසථිර සේදනහ 
 සසව ය ඵ 
 ුදුමභළලි ීභ 
 රුධිය වනඹ 
 උණ 
 ලීනයසේ ඵය අඩු ීභ  

 

1.3 ළමාවිරේ බහුල පිළිා වර්.. 

 

wdidok

wiaÓ

fõokdj
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 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 

 

 

5

2'  fud<h iy uOH iakdhq moaO;sh wdY%s; ms<sld 

 (Brain and Central Nervous System Tumour) 

<udúfha§	 fojkqjg	 iq,Nj	 oelsh	 yels	 ms<sld	 j¾.hla	

jkqfha	 fud<h	 iy	 uOH	 iakdhq	 moaO;sh	 wdY%s;	 ms<sldhs'	

fud<h	 wdY%s;	 ms<sld	 j¾.	 lSmhla	 we;s	 w;r	 m%;sldr	 l%u	

iy	frda.fha	iajNdjh	ms<sld	j¾.	wkqj	fjkia	fõ'	fud<h	

wdY%s;	 ms<sld	 orejdf.a	 ldhsl	 iy	 udkisl	 j¾Okfha	 wvd,	

ùula	$miq	nEula	fukau	ysiroh"	Tlaldrh"	jukh"	fnd|	ù	

fmkSu"	lrleú,a,"	j,smamqj	wd§	frda.	,laIK	j,go	fya;=	

úh yelsh'

3'  fráfkdí,diafgdaud (Retinoblsatoma)

Wmf;a	 isg	 jhi	 wjqreÿ	 yh	 olajd	 l=vd	 orejkaf.a	 wefiys	

we;súh yels ms<sld ;;ajhls' fuh idudkHfhka orejd 

l=vd	 ld,fha§u	 fouõmshka	 fyda	 ffjoHjrfhl=	 úiska	

wefiys we;s widudkH;djhla f,i y÷kd.kq ,efí' fuu 

frda.h	 we;s	 ùug	 cdkuh	 n,mEula	 ;sfnk	 ksid"	 fuu	

frda.h	 iys;	 orejkaf.a	 mjqf,a	 wksl=;a	 idudðlhkao	 wlaIs	

ffjoHjrhl=f.a	mÍlaIdjg	,la	ùu	jvd;a	iqÿiqh'	

4'  kshqfrdaí,diafgdaud (Neuroblastoma)

fuu	ms<sld	j¾.h	iakdhq	mgl	wdY%s;j	yg.kS'	fuh	oelsh	

yelafla	 fndfyda	 úg	 <orejka	 iy	 l=vd	 orejka	 w;rh'	 fï	

ms<sldj	 isref¾	 ´kEu	 ;ekl	 yg	 .;	 yels	 w;r	 Worh	

wdY%s;j	 bÈuqula	 f,iska	 fndfyda	 úg	 yÿkd	 .kS'	 fuh	 WK$	

wiaÓ	fõokdj	wd§	frda.	,laIK	j,go	fya;=	úh	yelsh'fuu	

frda.	,laIK"		ms<sldj	we;s	ù	we;s	ia:dkh	wkqj	yd	frda.h	

me;sÍ	we;s	m%udKh	wkqj	fjkia	fõ'	
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 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
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දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
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වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5'  ú,aïia áhqu¾ (Wilms tumour)

jl=.vqj,	 yg.kakd	 ms<sldjls'	 fndfyda	 úg	 wjqreÿ	 	 2-	 4	

w;r	orejkaf.a	oelsh	yels	ms<sld	j¾.hls'	Worfha	we;sjk	

bÈßhg	 fkrd	 taula$	 bÈuqula	 f,i	 yÿkd	 .efka'	 tfia;a	

ke;akï	WK"		lEu	wreÑh"	Tlaldrh	jeks	frda.	,laIK	o	

we;s úh yel'

6'  ,sïf*daud (Lymphoma)

isref¾	m%;sYla;slrK	moaO;sfha	fldgila	jk	jid	moaO;sh	

wdY%s;j	 we;sjk	 ms<sld	 j¾.hls'	 ,sïf*daud	 m%Odk	 j¾.	

folls'

 ²	 fydâÊlska	,sïf*daud (Hodgkin Lymphoma)
 ²	 kka	fydâÊlska	,sïf*daud	

  (Non Hodgkin Lymphoma) 
WK	 "	 jid	 .eá;s	 bÈóu"	 Worh	 fkrd	 tau	 m%Odk	 frda.	

,laIKhs'

7' idfldaud (Sarcoma)

idfldaud	hkq	wiaÓ"	udxY	fmaYS	jeks	́ kEu	iïnkaO	mglhl		

we;s	úh	yels	ms<sld	j¾.hls'	m%Odk	j¾.	lsmhls'

² Osteo Sarcoma & Ewing’s Sarcoma ^Tiaáfhda	

idfldaud	iy	túka.aZia	idfldaud&	-

	 m%Odk	jYfhka	wiaÓj,	we;sjk	ms<sld	j¾.hls'

² Soft tissue sarcoma ^uDÿ	 mgl	 wdY%s;j	 we;sjk	

ms<sld&	 -	 uQ,slju	 udxY	 fmaYS"	 reêr	 kd<"	 iakdhq	

mgl	jeks	uDÿ	mgl	wdY%s;j	we;sjk	ms<sld	j¾.hls'

 Rhabdomyosarcoma hkq <udúfha iq,nju oelsh 

yels	uDÿ	mgl	wdYs%;j	we;s	jk	ms<sld	j¾.hhs'
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සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
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ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  
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දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
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2' frda.h y÷kd .ekSu iy m%;sldr

2'1 fmdÿ frda. ,laIK

	 ms<sld	frda.fha	uq,§	we;sjk	frda.	,laIK"	l=vd	orefjl=g	

iq,nj	 we;sjk	 frda.hl§	 fmkajk	 frda.	 ,laIKj,g	

fnfyúka	iudk	fõ'	

		 fï	 frda.	 ,laIK	 w;r	WK" wêl uykaish" jid .eá;s 

bÈóu" nr wvqùu	 jeks	 frda.	 ,laIK	 fukau	 ikaê 

fõokdj" ;e,Sï" wiaÓj, fõokdj iy orejd ks;r" ks;r 

wikSm  ùu	jeks	,laIKo	oelsh	yel'

 
 fujeks	 frda.	 ,laIK	 l,a	 mj;Skï	 fyda	 ks;r	 we;s	 fõ	

kï	jeäÿr	mÍlaIK	lsÍu	wjYH	fõ'
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2. ර ෝය ාඳුනා ැනීම සා ප්රතිා  

 

 

 පිළිහ සයෝසේ මුරදී ඇතින සයෝ රක්ෂණ‚ කුඩහ 

දරුකුට ුදරබ ඇතින සයෝඹදී සඳ්තන සයෝ 

රක්ෂණරට සඵසවවි්ත භහන සේ.  

 සේ සයෝ රක්ෂණ අතය උණ, තකා මාන්සිය, වසා 

ැටිති ඉිලමීම, බ  තඩුවීම ළනි සයෝ රක්ෂණ සභ්තභ 

සන්කා රදදනාව, ාැලීම්, තස ථිවල රදදනාව ව දරුවා 

නිා , නිා  තසනීඳ  වීම ළනි රක්ෂණද දළකිඹ වළ. 

  සභළනි සයෝ රක්ෂණ ්  ඳතීනේ සවෝ නිතය ඇති 

සේ නේ ළඩිුමය ඳීනක්ෂණ කිීනභ අලය සේ. 

 

 

 

2.1 රඳොදු ර ෝ ලක්ෂ්ඨණ 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 

 

 

8

2'2  frda.h y÷kd .ekSug iy m%;sldr w;r ;=r isÿ 

l< hq;= mÍlaIK

•	 uQ,slju	ffjoHjrhd	úiska	

orejd	 mÍlaId	 lsÍfuka	

wk;=rej	 orejdf.a	 jhi"	

frda.	 ,laIK	 iy	 mj;sk	

wksl=;a	 frda.s	 ;;aj	 wkqj"	

l<	 hq;=	 mÍlaIK	 ;SrKh	

lrkq ,efí'

•	 ta	 wkqj	 my; mÍlaIK 

w;ßka tlla fyda lsysmhla 

isÿ lrkq we;' isÿ l< 

hq;= mÍlaIK frda.shdf.ka 

frda.shdg fjkia jk nj 

u;l ;nd .kak'
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2.2 ර ෝය ාඳුනා ැනීමට සා ප්රතිා  තා  ුර  සිදු 
ළ යුුර ඳීක්ෂ්ඨණ 

 

. 

 

 

 

 

 

   

1. රුකා  ඳීක්ෂ්ඨණ  

 

 

1.රුකා  ඳීක්ෂ්ඨණ 

 දරුහට යනු රඵන ඳීනක්ෂණ අතය රුධිය ඳීනක්ෂණ 

මලි සේ.  

 ඔඵ දරුහසේ සයෝගී ත් ඹ කුභක්ෂදළයි වඳුනහ ළී භට් , 

ප්රතිහය අනු ිලරුසර් ිලුමන සනසීේ වඳුනහ ළී භට්  

රුධියඹ ඳීනක්ෂහ කිීනභ අතයලය සේ.  

 සඵොසවෝ විට දරුහසේ අස්  සවෝ කුසශේ රුධිය 

හහිනිඹකි්ත සභභ රුධියඹ නු රළසේ. 

 මලිභ වදයයඹහ විිල්ත 

දරුහ ඳීනක්ෂහ කිීනසභ්ත 

අනතුරු දරුහසේ ඹ,සයෝ 

රක්ෂණ ව ඳතින අනිකු්  

සයෝගි ත්  අනු‚ ශ යුතු 

ඳීනක්ෂණ තීයණඹ යනු රළසේ. 

 ඒ අනු ඳාා ඳීක්ෂ්ඨණ තාරින් 

එක් රාෝ කිහිඳයක් ිලුම යනු 

ඇත. සිදු ළ යුුර ඳීක්ෂ්ඨණ 

ර ෝගියාරන් ර ෝගියාට රවනස  

වන බව මා ාබා න්න. 

 

 

 

 

 

 

1'reêr mÍlaIK

²		 orejdg	 lrkq	 ,nk	 mÍlaIK	 w;r	 reêr	 mÍlaIK	 uQ,sl	

fõ'		

²		 Tn	 orejdf.a	 frda.S	 ;;ajh	 l=ulaoehs	 y÷kd	 .ekSug;a"	

m%;sldr	 wkqj	 isref¾	 isÿjk	 fjkiaùï	 y÷kd	 .ekSug;a	

reêrh	mÍlaId	lsÍu	w;HjYH	fõ'	

²		 fndfyda	úg	orejdf.a	wf;a	fyda	ll=f,a	reêr	jdyskshlska	

fuu	reêrh	.kq	,efí'
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 

 

 

9

reêr ffi, mÍlaIdj (Full Blood Count)

²	 ksr;=reju	 flfrk	 reêr	 mÍlaIKhla	 jk	 fuh	

u`.ska	 orejdf.a	 reêrfha	 r;=	 reêrdKq"	 iqÿ	 reêrdKq	

iy	reêr	mÜáld	m%udKh	mÍlaId	flf¾'

²	 óg	wu;rj	reêrfha	we;s	ysfud.af,dìka	m%udKh;a"	

frda.	 úksYaphg	 jf.au	 m%;sldr	 j,§	 o	 jeo.;a	 jk	

;j;a	f;dr;=re	rdYshla	fuu`.ska	,nd	.efka'

2' uia;sIal ;r, mÍlaIdj - (Lumbar puncture- LP) 

²		 fuys§	isÿjkafka	Tfí	orejdf.a	fld÷	weg	fma<sh	wdY%s;j	

fldkafoa	 my<ska"	 fndfyda	 úg	 orejd	 isys	 ke;s	 lsÍfuka	

wk;=rej"	b;d	isyska	lgqjlska	úo	mÍlaIK	i|yd	uia;sIal	

iqiqïkd	;r,h	,nd.ekSuhs'	

  

²	 fuu.ska	 fud<h	 wdY%s;j	 ms<sld	 ffi,	 me;sÍ	 we;soehs	

mÍlaId	 lsÍu	 fukau	 th	 je<elaùug	 m%;sldr	 ,nd	 §u;a	

isÿ	fõ'

  

²	 mÍlaIKhg	 fmr"	 orejdj meh lSmhla ksrdydrj ;eîu 

wjYH jk w;r" ta ld, iSudj ms<sn|j frday,a ld¾hh 

uKav,h Tnj oekqj;a lrkq ,efí'
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2. මස තිෂ්ඨ  ා ල ඳීක්ෂ්ඨාව - (Lumbar puncture- LP) 
 

 සභහිදී ිලුම්තස්ත ඔසේ දරුහසේ සොඳු ඇට සේළිඹ 
රශ්රිත සෝතසේ ඳවළි්ත, සඵොසවෝ විට දරුහ  ිලහි නළති 
කිීනසභ්ත අනතුරු, ඉතහ ිලහි්ත ටුකි්ත විද ඳීනක්ෂණ 
වහ භසතිස ුදුදේනහ තයරඹ රඵහළී භයි.  

 සභභගි්ත සභොශඹ රශ්රිත පිළිහ වර ඳළතිීන ඇතිදළයි 
ඳීනක්ෂහ කිීනභ සභ්තභ එඹ ළශළක්ෂීභට ප්රතිහය රඵහ 
දීභ්  ිලුම සේ. 

 ඳීනක්ෂණඹට සඳය, දරුවාව ඳැය කීඳයක් නි ාාා ව ාැබීම 
තවකය වන තා  ,   ාළ සීමාව පිළිබව ර ෝා්හ 
ාර්යය මණ්ඩලය ඔබව දැනුවත්  නු ලැරේ. 

 

 

රුකා  වසල ඳීක්ෂ්ඨාව (Full Blood Count) 

 නියතුරුභ සසයන රුධිය ඳීනක්ෂණඹක්ෂ න සභඹ 

භගි්ත දරුහසේ රුධියසේ යතු රුධියහු), ුදුම රුධියහු) 

ව රුධිය ඳට්ටිහ ප්රභහණඹ ඳීනක්ෂහ සසර්. 

  මීට අභතය රුධියසේ ඇති හිසභොේසරොබි්ත 

ප්රභහණඹ් , සයෝ විනිලසාඹට සේභ ප්රතිහය රදී ද 

ළද්  න ත්  සතොයතුරු යහිකඹක්ෂ සභභගි්ත රඵහ 

ළස්ත. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 

 

 

10

3' nfhdmais ^Biopsy  - mgl mÍlaIdj&

²		 mgl	mÍlaIdjla	lrk	l%u	fõo	lSmhla	we;'	

²	 bka	tlla	jkafka	wod,	ia:dkfhka	l=vd	mgl	idïm,hla	

,nd .ekSuhs (Incisional Biopsy)
		 Wod	-	.eá;a;lska	

²	 fï	 wdldrhg	 mgl	 idïm,hla	 ,nd	 .ekSu"	 ialEka	

mÍlaIdjla	 wdOdr	 lr	 .ksñkao	 (Ultra Sound Guided 
Biopsy) isÿ lrkq ,efí'

² wks;a l%uh jkafka iel iys; fldgi $ .eá;a; 

iïmQ¾Kfhkau	 bj;a	 lr	 mÍlaIK	 i|yd	 fhduq	 lsÍuhs	

(Excisional Biopsy)'

²		 tf,iu	 wod,	 ia:dkh	 ysß	 jeàug	 ,la	 lr	 lgqjlska	 úo	

mgl	 $	 ;r,	 idïm,hla	 ,nd	 .ekSu;a	 isÿ	 flf¾	 (Fine 
Needle Aspiration Biopsy / Cytology-  FNAB/FNAC).

fï	 ,nd	 .kakd	 mgl	 idïm,	 ridhkd.dr	 mÍlaIKhg	 ,la	

lsÍu	 u`.ska	 frda.h	 y÷kd	 .ekSu"	 frda.fha	 j¾Okh	 fyda	 iqj	 ùu	

ksÍlaIKh	lsÍu	isÿ	lrkq	,efí'
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3. බරයොේසි (Biopsy  - ඳට ඳීක්ෂ්ඨාව) 

 ඳට ඳීනක්ෂහක්ෂ යන ක්රභ සේද කීඳඹක්ෂ ඇත. 

  ඉ්ත එක්ෂ ්තස්ත අදහර සථහනසඹ්ත කුඩහ ඳට 

හේඳරඹක්ෂ රඵහ ළී භයි පIncisional Biopsy, 

 උදහ - ළටි් තකි්ත  

 සේ රහයඹට ඳට හේඳරඹක්ෂ රඵහ ළී භ,සෆ්ත 

ඳීනක්ෂහක්ෂ රධහය ය නිිණ්තද පUltra Sound Guided 

Biopsy) ිලුම යනු රළසේ. 

 අනි්  ක්රභඹ ්තස්ත ළ හිත සොට / ළටි් ත 

ේපූර්ණසඹ්තභ ඉ්  ය ඳීනක්ෂණ වහ සඹොමු කිීනභයි 

(Excisional Biopsy) . 

 එසරභ අදහර සථහනඹ හිිස ළටීභට රක්ෂ ය ටුකි්ත 

විද ඳට / තයර හේඳරඹක්ෂ රඵහ ළී භ්  ිලුම  සසර් 

(Fine Needle Aspiration Biopsy / Cytology-  

FNAB/FNAC). 

 

සේ රඵහ ්තනහ ඳට හේඳර 

යහඹනහහය ඳීනක්ෂණඹට රක්ෂ 

කිීනභ භගි්ත සයෝඹ වඳුනහ 

ළී භ, සයෝසේ ර්ධනඹ සවෝ 

ුද ීභ නිීනක්ෂණඹ කිීනභ ිලුම 

යනු රළසේ. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 

 

 

11

4' weg ñÿ¿ mÍlaIdj

 (Bone Marrow Aspiration)

	 weg	 ñ÷¿	 f,i	 wm	 y÷kajkafka	 fndfyda	 wiaÓ	 j,	

uOHfha	 msysgk	 reêr	 ffi,	 iy	 mÜáld	 ksmojk	

uDÿ"	iafmdkaÊ	jeks	mglhhs'

²	 weg	 ñ÷¿	 mÍlaIdfõ§"	 fï	 mglfhka	 b;d	

l=vd	 idïm,hla	 ,nd	 f.k	 ridhkd.drh	 ;=,§	

wkaùlaIhlska	mÍlaId	lr	ne,Su	isÿ	flf¾'	

²	 fuu`.ska	 iuyr	 ms<sld	 j¾.	 fukau	 wdidok	 yd	

reêrfha	 úIu;d	 y÷kd	 .ekSuo	 myiq	 flfrk	 w;r	

fuh	frda.	úksYaphg	w;HjYH	mÍlaIKhls'

²	 fndfyda	 úg	 Y,Hd.drhla	 ;=<§	 	 orejdj	 isys	 ke;s	

lsÍfuka	wk;=rej	fuu	mÍlaIKh	isÿ		lrkq	,efí'

²	 tu	 ksid	 mÍlaIKhg	 fmr"	 orejdj	 meh	 lSmhla	

ksrdydrj	;eîu	wjYH	jkw;r"	fmr	iQodku	ms<sn|j	

frday,a  ld¾hh uKav,h Tnj oekqj;a lrkq we;'

²	 isys	 ke;s	 lsÍfuka	 wk;=rej	 isÿ	 	 lrkq	 ,nk	 neúka	

fuu	mÍlaIKh	orejdg	fõokdjla	we;s	fkdlrhs'
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4. ඇට මිදුළු ඳීක්ෂ්ඨාව (Bone Marrow 
Aspiration) 

ඇට ිණඳුළු සර අඳ වඳු්ත්තනස්ත සඵොසවෝ අසථි ර 
භධයසේ පිහිටන රුධිය වර ව ඳට්ටිහ නිඳදන භෘුම, 
සසඳෝත්  ළනි ඳටඹයි. 

 

 ඇට ිණඳුළු ඳීනක්ෂහසේදී ‚ සේ ඳටසඹ්ත ඉතහ කුඩහ 
හේඳරඹක්ෂ රඵහ සන යහඹනහහයඹ තුරදී 
අ්තීක්ෂඹකි්ත ඳීනක්ෂහ ය ඵළලීභ ිලුම සසර්.  

 සභභගි්ත භවය පිළිහ ර් සභ්තභ රහදන වහ රුධියසේ 
විභතහ වඳුනහ ළී භද ඳවුද සසයන අතය සභඹ සයෝ 
විනිලසාඹට අතයලය ඳීනක්ෂණඹකි . 

 සඵොසවෝ විට ලරයහහයඹක්ෂ තුශදී  දරුහ ිලහි නළති 
කිීනසභ්ත අනතුරු සභභ ඳීනක්ෂණඹ ිලුම  යනු රළසේ. 

  එභ නිහ ඳීනක්ෂණඹට සඳය, දරුහ ඳළඹ කීඳඹක්ෂ 
නියහවහය තළීජභ අලය න අතය , සඳය ූරදහනභ පිළිඵ 
සයෝව්   හර්ඹඹ භණ්ඩරඹ ඔඵ දළනු්  යනු ඇත. 

 ිලහි නළති කිීනසභ්ත අනතුරු ිලුම  යනු රඵන ඵළවි්ත සභභ 
ඳීනක්ෂණඹ දරුහට සේදනහක්ෂ ඇති සනොයයි. 

 

 ුර ඇට මිදුළු 

 

රුධියහු)  ජන වර 

 

යතු රුධිය වර 

 

ුදුම රුධිය වර 

 

රුධිය ඳට්ටිහ 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 

 

 

12

5' tlaia - lsrK (X-ray) mÍlaIK

	 fuys§	 úlsrK	 Ndú;fhka	 Tfí	 orejdf.a	 frda.h	 we;ehs	

iel	lrk	foay	fldgfia		tlaia	-	lsrK	mg,hla	(X- ray) 
,nd	 .ekSu	 isÿ	 fõ'	 fndfyda	 úg	 frda.h	 y÷kd	 .ekSfï§	

iy	m%;sldr	w;r	;=r	orejdg	isÿ	lrk	uQ,sl	mÍlaIKhls'	

fuh	 isref¾	 wiaÓ	 iy	 wksl=;a	 wjhjj,	 msx;+rhla	 ,nd	

.ekSu	yd	iudk	fõ'

6' ialEka mÍlaIdj (Ultra Sound Scan)

	 fuys§	 w;s	 èjks	 ;rx.	 Ndú;fhka	 isrer	 wNHka;rfhys	

we;s	 wjhjj,	 m%;srEmKhla	 mß.Kl	 ;srhla	 wdOdrfhka	

mÍlaId	lsÍu	isÿ	fõ'

	 ms<sldj	y÷kd	.ekSug	fukau"	mgl	idïm,	,nd	.ekSfï§	

uÕ	fmkajkakl=	jYfhka		o	ialEka	mÍlaIdj	jeo.;a	fõ'	

fuu	mÍlaIKfha§	orejdg	lsisu	fõokdjla	$	wmyiq;djla	

we;s	fkdfõ'
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5. එක්ස  - කි ණ (X-ray) ඳීක්ෂ්ඨණ 

සභහිදී විකියණ බහවිතසඹ්ත ඔසේ දරුහසේ සයෝඹ ඇතළයි ළ 

යන සේව සොටසේ  එක්ස  - කි ණ ඳටලයක් පX- ray, රඵහ 

ළී භ ිලුම සේ.සඵොසවෝ විට සයෝඹ වඳුනහ ළී සේදී ව ප්රතිහය 

අතය තුය දරුහට ිලුම යන මලි ඳීනක්ෂණඹකි. සභඹ ිලරුසර් 

අසථි ව අනිකු්  අඹර පිාංතයඹක්ෂ රඵහ ළී භ වහ භහන සේ. 

6. ස ෑන් ඳීක්ෂ්ඨාව ( Ultra Sound Scan) 

සභහිදී අති ධ්නි තයාං බහවිතසඹ්ත ිලරුය අබය්තතයසඹහි ඇති 

අඹර ප්රතිූපඳනඹක්ෂ ඳිසණ තියඹක්ෂ රධහයසඹ්ත ඳීනක්ෂහ 

කිීනභ ිලුම සේ. 

පිළිහ වඳුනහ ළී භට සභ්තභ, ඳට හේඳර රඵහ ළී සේදී 

භඟ සඳ්ත්තනකු ලසඹ්ත  ද සෆ්ත ඳීනක්ෂහ ළ්  සේ. 

සභභ ඳීනක්ෂණසේදී දරුහට කිිලභ සේදනහක්ෂ / අඳවුදතහක්ෂ 

ඇති සනොසේ. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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7' wiaÓj, ialEka mÍlaIdj (Bone Scan)

 wiaÓj, we;s widudkH;djka y÷kd .ekSug fuu 

mÍlaIdj fhdod	 .efka'	 úfYaIfhkau	 wiaÓj,  we;s 

jk ms<sld y÷kd .ekSug;a" wiaÓj,g me;sreKq ms<sld 

y÷kd.ekSug;a	fuu	mÍlaIdj	Wmfhda.S	fõ'	

	 mÍlaIKhg	 fmr	 b;d	 l=vd	 m%udKhlska	 	 úlsrKYS,s	

uQ,øjHhla	orejdg	tkak;a	lsÍu;a"	miqj	ialEka	hka;%h	

u;	orejd	ydkais	lr	isrer	wNHka;rfha	fiahd	rE	,nd	

.ekSu;a	isÿfõ'

 fuu mÍlaIKfhka miq úlsrKYS,S uQ, øjH isrefrka 

msgúh yels ksid meh 24la hk ;=re " orejd fik`. 

.ejfik  ia:dk j,g f.k hdfuka je<lsh hq;=h'  

	 by;	 mÍlaIK	 fukau	 CT Scan, MRI, PET jeks 

;j;a	 iqúfYaIS	 mÍlaIK	 fndfydauhla	 orejdf.a	 frda.	

ks¾Khg" fukau m%;sldrj, n,mEu iy frda.fha 

me;sÍu	;SrKhg	Wmfhda.S	lr	.efka'
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6. තස ථිවල ස ෑන් ඳීක්ෂ්ඨාව (Bone Scan) 

තස ථිවල ඇති තසාමානයාාවන් ාඳුනා ැනීමට රමම ඳීක්ෂ්ඨාව 
රයොදා ැරන්. විසලේසඹ්තභ තස ථිවල  ඇති වන පිළිා වඳුනහ 
්තන් , තස ථිවලට ඳැතිරුණු පිළිා වඳුනහළී භට්  සභභ 
ඳීනක්ෂහ උඳසඹෝගී සේ.  

ඳීනක්ෂණඹට සඳය ඉතහ කුඩහ ප්රභහණඹකි්ත  විකියණශීලි මර්රයඹක්ෂ 
දරුහට එ්තන්  කිීනභ් , ඳුද සෆ්ත ඹ්තත්රඹ භත දරුහ වහ්තිල 
ය ිලරුය අබය්තතයසේ සේඹහ ූප රඵහ ළී භ්  ිලුමසේ. 

රමම ඳීක්ෂ්ඨණරයන් ඳසු විකි ණශීලී මල ද්රවය සිරුර න් පිටවිය 
ාැකි නිසා ඳැය 24ක් යන ුරරු , දරුවා රසන ැවරසන  ස ථාන 
වලට රන යාරමන් වැළකිය යුුරය.  

 

ඉාා ඳීක්ෂ්ඨණ රමන්ම CT Scan , MRI , PET වරේ ාවත් 
සුවිරකේෂී ඳීක්ෂ්ඨණ රබොරාෝමයක් දරුවාරේ ර ෝ නීර්ණයට 
වරේම ප්රතිා වල බලඳෑම සා ර ෝරේ ඳැතිීම ීර ණයට 
උඳරයෝගී   ැරන්. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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8' iS à ialEka mÍlaIdj (Computer Tomography-
CT) 

 X lsrK Ndú;fhka orejdf.a isrer wNHka;rfha we;s 

widudkH;d y÷kd .ekSu i|yd úia;rd;aul rEm igyka 

,nd .ekSu fuys§ isÿfõ' 

	 fï	 mÍlaIKh	 isÿ	 lsÍu	 i|yd	 .;	 jkafka	 úkdä	 10-15la	

jeks	 iq¿	 ld,hls'	 ms<sldj	 y÷kd.ekSu	 fukau	 ms<sldfõ	

me;sÍu	;SrKh	lsÍugo	fuys	m%;sM,h	m%fhdackj;a	fõ'

9' tï wd¾ whs mÍlaIKh (Magnetic Resonance 
Imaging -MRI)

 fuu mÍlaIK u`.ska ms<sld .eá;s iy fjk;a mgl 

fjkia ùï meyeÈ,sj oel.; yelshs'	 fuys§	 m%n,	 pqïNl	

iy	 .=jka	 úÿ,s	 ;rx.	 Ndú;h	 u.ska	 wjhj	 iy	 mgl	 j,	

úia;rd;aul	rEm	igyka	,nd	.ekSu	isÿfõ'

	 fuho	 fõokdjlska	 f;dr	 mÍlaIKhla	 jk	 w;r	 úkdä	

20-60	w;r	ld,hla	fï	i|yd	.;	jkq	we;'

  
 

14 
 

7. සී ටීස ෑන් ඳීක්ෂ්ඨාව (Computer Tomography-CT) 

X කි ණ භාවිාරයන් දරුවාරේ සිරු  තභයන්ා රේ ඇති 
තසාමානයාා ාඳුනා ැනීම සාා විස ා ාත්ම රූඳ සටාන් ලබා 
ැනීම රමහිී. සිදුරද.  

සේ ඳීනක්ෂණඹ ිලුම කිීනභ වහ ත ්තස්ත විනහඩි 10-15ක්ෂ ළනි 
ුදළු හශඹකි. පිළිහ වඳුනහළී භ සභ්තභ පිළිහසේ ඳළතිීනභ 
තීයණඹ කිීනභටද සභහි ප්රතිපරඹ ප්රසඹෝජන්  සේ. 

8. එම් ආර් තයි ඳීක්ෂ්ඨණය ( Magnetic Resonance 
Imaging -MRI) 

රමම ඳීක්ෂ්ඨණ මගින් පිළිා ැටිති, රවනත් ඳට රවනස  වීම් 
ඳැාැිලලිව දැා ාැකියි. සභහිදී ප්රඵර චුේඵ ව ගු්ත විුමලි 
තයාං බහවිතඹ භගි්ත අඹ ව ඳට ර විසතයහ් භ ූපඳ 
ටව්ත රඵහ ළී භ ිලුමසේ. 

සභඹද සේදනහකි්ත සතොය ඳීනක්ෂණඹක්ෂ න අතය විනහඩි 20-60 
අතය හශඹක්ෂ සේ වහ ත නු ඇත. 
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10' fmÜ ialEka (PET Scan- Positron Emission 
Tomography)

 

	 ms<sld	ffi,	u.ska	YÍrfha	wksl=;a	idudkH	ffi,	j,g	

jvd	jeämqr	.a¨fldaia	m%udKhla	reêrfhka	ffi,	;=<g	

Wrd	.efka'	fuu	oekqu	Wmfhda.S	lrf.k	YÍrfha	;sfhk	

ms<sld	ffi,	y÷kd	.ekSug	isÿlrk	ialEka		mÍlaIKh	

fï	 kñka	 yeÈkafõ'	 mÍlaIKhg	 fmr	 úlsrKYS,s	

.aÆfldaia	 iq¿	 m%udKhla	 YÍrhg	 tkak;a	 lrkq	 ,efí'	

fuh ms<sldfõ me;sÍu y÷kd.kak iqÿiqu mÍlaIKhls' 

	 fuu	 mÍlaIKh	 i|yd	 fmr	 iQodku	 w;HjYH	 jk	

w;r" mÍlaIKhg fmr ksrdydrj isàu iy fkd.; 

hq;= wdydr mdk ms<sn|j frday,a  ld¾hh uKav,h ,nd 

fok Wmfoia ksje/Èj ms<smeÈh hq;= fõ'

	 úlsrK	 wxYfha	 úfYaI{	 ffjoHjre	 úiska	 by;	 ishÆ	

mÍlaIKj,	 m%;sM,j,g	 wkqj	 frda.h	 ms<sn|	 jd¾;djla	

Tfí ffjoHjrhdg ,nd foa'

ks¾úkaokhg iQodkï lsÍu -

fndfyda	 mÍlaIK	 yd	 we;eï	 m%;sldr	 l%u	 j,ska	 orejdg	

we;sjk	 wmyiqj	 wju	 lsÍugo"	 mÍlaIKh	 id¾:lj	 lsÍug	

orejd	fkdfi,ajd	;eîug	o"	ks¾úkaokh	wjYH	fõ'	

ta	 ioyd	 orejd	 iQodkï	 lsÍug	 jdÜgqfjka	 fok	 Wmfoia	

ms<smeÈh	 hq;=h'	 idudkHfhka	 >k	 wdydr	 ioyd	 meh	 6	 lao"	

Èhruh	 wdydr	 ioyd	 meh	 4	 lao	 "	 uõ	 lsß	 ioyd	 meh	 2	 l	

ld,hla	 o	 orejd	 ksrdydrj	 ;eìh	 hq;=	 fõ'	 orejdg	 fnfy;a	

kshu	lr	we;a	kï	th	j;=r	W.=rla	muKla	iu`.	,nd	§ug	o		

ie<ls,su;a	úh	hq;=hs'

iEu	úgu	ffjoH	Wmfoia	ms<smÈkak'	
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3 ' m%;sldr l%ufõo

3'1 ms<sldjg m%;sldr

wo	jk	úg	<udúfha	ms<sldj,g	;sfnk	m%;sldr	l%u	b;d	ÈhqKqh'	

fndfyda	<ud	úfha	ms<sldj,g	ksYaÑ;	m%;sldr	l%u	;sfí'

m%Odk m%;sldr l%u

1'	 ms<sld	kdYl	T!IO	$	ms<sld	OQ,l	(Chemotherapy)

2' úlsrK m%;sldr (Radiotherapy)

3'	 ie;alï (Surgery)

²	 ms<sldfõ	j¾.h

² ms<sldj msysgd ;sfnk ;ek

²	 ms<sldfõ	wjêh	(Stage)	yd	fYa%‚h	(Grade)

² orejdf.a jhi iy fi!LH ;;ajh

ms<sldj	u¾okh	lsÍu	i|yd		fndfyda	úg	by;	i|yka	l%u	w;ßka	

tla	l%uhla	$	l%u	folla	fyda	;=ka	wdldrhu	Ndú;	lrkq	,efí'	

Tfí orejdg jvd iqÿiq m%;sldr l%uh ffjoHjrhd úiska ;SrKh 

lrkq	,nkafka	my;	ioyka	lreKq	we;=¿j	lreKq	rdYshla	i<ld	

ne,Sfuka	wk;=rejhs'	
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දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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orejdf.a m%;sldr ie,eiau .ek Tfí ffjoHjrhd Tng 

lreKq	meyeÈ,s	lr	fokq	we;'	

ta	wkqj'''

²	 orejdg	we;s	frda.h	ms<sn`o	úia;rhla

²	 orejdg	lrk	m%;sldrfha	wruqK		^m%;sldr	u`.ska	

ms<sldj		iqj	l<	yelso	$	ms<sldj	md,kh	lsÍula	

muKla l< yelso hk j.&

² m%;sldr l%u

²	 fldmuK	ld,hla	frday,a	.;j	m%;sldr	l<	hq;=o	

²	 fldmuK	ld,hlska	kej;	idhkhlg	meñ‚h	

hq;=o		

²	 m%;sldr	w;r;=r	ljr	mÍlaIK	isÿlr	.;	hq;=o

²	 m%;sldrj,	w;=re	wdndO

²	 yÈisfha	frday,a	.;úh	hq;af;a	l=uk	wjia:dj,o	

²	 m%;sldr	,nk	ld,h	;=<§	yd	bkamiqj	úfYaI	

wjOdkhla	fhduq	l<	hq;=	foa-	orejdf.a	fmdaIKh"	

ikSmdrlaIdj"	úIîc	j,ska	wdrlaId	ùu	wd§	'''
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දරුහසේ ප්රතිහය ළරළසභ ළන ඔසේ වදයයඹහ ඔඵට 

රුු) ඳළවළි ලි ය සදනු ඇත. 

ඒ අනු...... 

 දරුහට ඇති සයෝඹ පිළිඵද විසතයඹක්ෂ 

 දරුහට යන ප්රතිහයසේ අයමුණ  පප්රතිහය භගි්ත 

පිළිහ  ුද ශ වළකිද / පිළිහ ඳහරනඹ කිීනභක්ෂ 

ඳභණක්ෂ ශ වළකිද ඹන  , 

 ප්රතිහය ක්රභ 

 සොඳභණ හරඹක්ෂ සයෝව්  ත ප්රතිහය ශ යුතුද  

 සොඳභණ හරඹකි්ත නළත හඹනඹට ඳළිණිඹ 

යුතුද   

 ප්රතිහය අතයතුය ය ඳීනක්ෂණ ිලුමය ත යුතුද 

 ප්රතිහයර අතුරු රඵහධ 

 වි ිලසේ සයෝව්  තවිඹ යු් ස්  කුභන අසථහරද  

 ප්රතිහයරඵන හරඹ තුශදී වහ ඉ්තඳුද විසලේ 

අධහනඹක්ෂ සඹොමු ශ යුතු සේ- දරුහසේ සඳෝණඹ, 

ී ඳහයක්ෂහ, විීජජ ලි්ත රයක්ෂහ ීභ රදී ... 

ඹන රුු) පිළිඵ සතොයතුරු ඔඵට 

දරුහසේ වදයයඹහ විිල්ත ඳළවළි ළි  

යසදනු ඇත. 

 
       

hk	 lreKq	 ms<sn|j	

f;dr;=re	Tng	orejdf.a	

ffjoHjrhd úiska 

meyeÈ,s		lrfokq	we;'
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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3'2 ms<sld kdYl T!IO $ ms<sld OQ,l 

 (Chemotherapy)

Tn	 orejdf.a	 ms<sld	 frda.S	 ;;ajh	 iqjlr	 .ekSu	 i|yd	 ,nd	 fok	

úfYaIs;	T!IO	m%;sldr	fï	kñka	yÿkajkq	,efí'	

fuu	 T!IO	 u`.ska	 ms<sld	 ffi,	 úkdY	 lsÍu	 isÿfõ'	 fnfoñka	

mj;sk	ffi,	úkdY	lsÍu	fuu		T!IOj,	iajNdjhhs'	fndfyduhla	

ms<sld	ffi,"	fõ.fhka	fnfoñka	j¾Okh	fjk	ksid	fï	T!IO	

.ekSu	 u.ska	 ms<sld	 ffi,	 w¿;ska	 we;sùu	 fndfyda	 ÿrg	 kj;S'	

flfia	 fj;;a	 iuyr"	 fõ.fhka	 fnfoñka	 mj;sk	 idudkH	

ffi,;a	fï	T!IO	ksid	úkdY	ùfï	yelshdj	mj;S'	

ms<sld kdYl T!IO orejdg ,ndfokafka flfiao@

1'	 fndk	 fnfy;a	 úÈyg	 -	 fm;s"	 lr,a"	 ^isrma&	 me‚	

j¾.

2'	 wka;(Ysrd	 kslafIamK	 ud¾.h	 (Intra Venous - IV) - 
reêr	 jdyskshlg	 ^Ysrdjlg&	 lgqjla	 ^lekshq,djla&		

u.ska	we;=,a	lsÍu

3'	tkak;a	lsÍu	u.ska	(Intra Muscular - IM) -  fnfy;a 

tkak;a		,nd§u

4' Intrathecal  (IT) -  Lumbar Puncture (LP) yryd 

uia;sIal	iqiqïkd	;r,hg	tkak;a	lsÍu		
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 

 

 

19

ms<sld kdYl T!IO ,nd §u

		 ,shqflañhd	 frda.S	

orejkag	 ms<sld	 kdYl	

T!IO	 wLKavj	 ,nd	

§u	 isÿ	 jqj;a	 wksl=;a	

fndfyda ms<sld j,g 

ms<sld	 kdYl	 T!IO	

,nd fokafka pl%hla 

(Chemotherapy Cycles) 
wdldrhgh'
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 ලියුසක්ෂිණඹහ සයෝගී දරු්තට පිළිහ 

නහල ඖධ අණ්ඩ රඵහ දීභ ිලුම 

වු්  අනිකු්  සඵොසවෝ පිළිහ රට 

පිළිහ නහල ඖධ රඵහ සද්තස්ත 

ාක්රඹක්ෂ (Chemotherapy Cycles) රහයඹටඹ. 

  එනේ ප්රතිහය රඵහසදන හරසීභහක්ෂ ව  ප්රතිහය යහිත 

හර සීභහක්ෂ හිත ාක්රහනුකර ප්රතිහය රඵහදීභයි. 

 ඖධ රඵහ සදන හශ සීභහ පිළිහසේ සබහඹ භත 

සනස සේ පඋදහ- ි න 28/ 21/14 ළනි,. 

 

උදහවයණ සර ි න 21 ාක්රඹ: 

   

 

 

5,6,7...............21 
 

 

 

ප්රතිහය සනොභළති හශ සීභහක්ෂ අලය ්තස්ත දරුහසේ ිලරුසර් 

හභහනය වර රට  ඵහධහකි්ත සතොය ර්ධනඹ ීභට 

ළරළසීභටයි. 

1 2 3 4 22 23 24 25 

ප්රතිහය හිත ි න ප්රතිහය යහිත ි න ප්රතිහය හිත ි න 

ඳශමු ාක්රඹ     සදන ාක්රඹ 

පිළිා නාක ඖෂ්ඨධ ලබා ී.ම 
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 ලියුසක්ෂිණඹහ සයෝගී දරු්තට පිළිහ 

නහල ඖධ අණ්ඩ රඵහ දීභ ිලුම 

වු්  අනිකු්  සඵොසවෝ පිළිහ රට 

පිළිහ නහල ඖධ රඵහ සද්තස්ත 

ාක්රඹක්ෂ (Chemotherapy Cycles) රහයඹටඹ. 

  එනේ ප්රතිහය රඵහසදන හරසීභහක්ෂ ව  ප්රතිහය යහිත 

හර සීභහක්ෂ හිත ාක්රහනුකර ප්රතිහය රඵහදීභයි. 

 ඖධ රඵහ සදන හශ සීභහ පිළිහසේ සබහඹ භත 

සනස සේ පඋදහ- ි න 28/ 21/14 ළනි,. 

 

උදහවයණ සර ි න 21 ාක්රඹ: 

   

 

 

5,6,7...............21 
 

 

 

ප්රතිහය සනොභළති හශ සීභහක්ෂ අලය ්තස්ත දරුහසේ ිලරුසර් 

හභහනය වර රට  ඵහධහකි්ත සතොය ර්ධනඹ ීභට 

ළරළසීභටයි. 

1 2 3 4 22 23 24 25 

ප්රතිහය හිත ි න ප්රතිහය යහිත ි න ප්රතිහය හිත ි න 

ඳශමු ාක්රඹ     සදන ාක්රඹ 

පිළිා නාක ඖෂ්ඨධ ලබා ී.ම 

 

		 tkï	 m%;sldr	 ,ndfok	 ld,iSudjla	 iy	 	 m%;sldr	 rys;	

ld,iSudjla	iys;j	pl%dkql+,j	m%;sldr	,nd§uhs'

		 T!IO	,nd	fok	ld,iSudj	ms<sldfõ	iajNdjh	u;	fjkia	

fõ	^Wod	-	Èk	28$	21$14	jeks&'

WodyrK	f,i	Èk	21	pl%h(	

m%;sldr	 fkdue;s	 ld<	 iSudjla	 wjYH	 jkafka	 orejdf.a	 isref¾	

idudkH	 ffi,	 j,g	 	 ndOdjlska	 f;drj	 j¾Okh	 ùug	

ie,eiaùughs'
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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පිළිහට සදන සඵසව්  භගි්ත සේසඹ්ත සඵසදිණ්ත ර්ධනඹ 
න වර විනහල යයි. පිළිහ වර සේසඹ්ත සඵසදිණ්ත 
ර්ධනඹ නහ සේභ අඳ මුසේ ඇතුශත ව රභහලඹ 
රසතයණඹ යන වර් , සසර ර්ධනඹට සවේතුන 
වර්  සේසඹ්ත සඵසදිණ්ත ර්ධනඹ න නිසයෝගි වර 
සර වළි ්තවිඹ වළ. 

සභළනි නිසයෝගී වරරට පිළිහට සදන සඵසව්  භගි්ත 
ිලුමන වහනිඹ සඵසව්  ර අතුරු රඵහධ සර දළක්ෂවිඹ වළකිඹ. 
භවය ඖධ භගි්ත ඇට ිණඳුළු රදී ිලුමන හභහනය රුධිය 
වර නිඳදීභ අඩහර කිීනභද අතුරු රඵහධ රට සවේතු සේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පිළිා නාක ඖෂ්ඨධ - තුරරු ආබාධ 
(Side Effects) 

පිළිා නාක ඖෂ්ඨධ වල සුලභ තුරරු ආබාධ  
 ඔක්ෂහයඹ 
 ඵඩ බුරුරට ඹහභ පඳහානඹ, 
 සට් තුහර ඇති ීභ 
 හිසස ළරීඹහභ  
 යතු රුධියහු) නිඳදීභ අඩහර ීභ නිහ ඇති න 

යක්ෂත හීනතහ 
 ුදුම රුධියහු) නිඳදීභ අඩහර ීභ නිහ ඇති න 

රහදන ළශඳීසේ අදහනභ ළඩිීභ 
 රුධිය ඳට්ටිහ නිඳදීභ අඩහර ීභ නිහ ඇති න 

රුධිය වනඹ්ත   
 

මීට අභතය පිළිහ නහල ඖධ ර්ඹ අනු වෘදඹ, 
අක්ෂභහ, කු ඩු රදී අඹ ර ද ශහතුයකි්ත 
ාංකරතහ ඇති විඹ වළකිඹ. 

 

ms<sldjg	 fok	 fnfy;a	 u.ska	 fõ.fhka	 fnfoñka	 j¾Okh	 jk	

ffi,	 úkdY	 lrhs'	 ms<sld	 ffi,	 fõ.fhka	 fnfoñka	 j¾Okh	

jkjd	 fiau	 wm	 uqLfha	 we;=<;	 iy	 wdudYh	 wdia;rKh	 lrk	

ffi,;a"	 fliaj,	 j¾Okhg	 fya;=jk	 ffi,;a	 fõ.fhka	

fnfoñka	j¾Okh	jk	ksfrda.s	ffi,	f,i	yeÈkaúh	yelsh'

fujeks ksfrda.S ffi,j,g" ms<sldjg fok fnfy;a u.ska isÿjk 

ydksh	 fnfy;a	 j,	 w;=re	 wdndO	 f,i	 oelaúh	 yelsh'	 iuyr	

T!IO	u.ska	weg	ñ÷¿	j,§	isÿjk	idudkH	reêr	ffi,	ksmoùu	

wvd,	lsÍuo	w;=re	wdndO	j,g	fya;=	fõ'	

ms<sld kdYl T!IO j, iq,N w;=re wdndO  
• Tlaldrh

•	 nv	nqre,g	hdu	^mdpkh&

•	 lfÜ	;=jd,	we;s	ùu

•	 ysiflia	.e,ùhdu	

•	 r;=	reêrdKq	ksmoùu	wvd,	ùu	ksid	we;s	jk	rla;	

ySk;dj

•	 iqÿ	 reêrdKq	 ksmoùu	 wvd,	 ùu	 ksid	 we;s	 jk	

wdidok	je<£fï	wjodku	jeäùu

•	 reêr	 mÜáld	 ksmoùu	 wvd,	 ùu	 ksid	 we;s	 jk	

reêr	jykhka		

óg	wu;rj	ms<sld	kdYl	T!IO	j¾.h	wkqj	yDoh"	wlaudj"	

jl=.vq	 wd§	 wjhj	 j,	 o	 l<d;=rlska	 ixl+,;d	 we;s	 úh	

yelsh'
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 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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ms<sldjg fok T!IO Ndú;fha§ Tn flfia 

m%fõiï úh hq;=o@

	 ms<sldj	i|yd	fok	fndfyda	T!IO	m%;sldr	ksfrda.s	mqoa.,hskag	

ydkslr úh yelshs' 

		 tu	ksid	Tfí	orejdg	T!IO	m%;sldr	,nd	§fï§"	Tn	ms<smeÈh	

hq;=	 wdrlaIl	 mshjr	 .ek	 Tfí	 ffjoHjrhdf.ka	 fyda	

fyÈhlf.ka	wid	oekqj;a	ù	isàu	jeo.;a	fõ'

	 tfiau	ms<sld	kdYl	T!IO	,nd	§fuka	miq	orejdf.ka	úlsrK	

msgùula	isÿ	fkdjk	nj;a"	orejdf.ka	orejd	wjg	isák	whg	

lsisu	ydkshla	fkdjk	nj;a	u;l	;nd	.;	hq;=h'

my; lreKq ms<snoj wjOdkfhka isákak'''

	 fnfy;a	 lr,a"	 fm;s"	 isrma	 iam¾Yfhka	 je<lsh	 hq;=h	

^orejdg	fnfy;a	,nd	§fï§	yekaola	Ndú;d	lrkak&'

	 tu	 fnfy;a	 ksjfia	 wksl=;a	 orejkag	 .;	 fkdyels	

mßÈ	wdrlaIs;	;ekl	;eìh	hq;=h'

	 ms<sld	kdYl	T!IO	fyda	orejdf.a	foay	;r,	bysreKq	

frÈ"	 we|	 we;sß,s	 wdÈh	 msßisÿ	 lsÍfï§	 w;ajeiqï	

me<§u	 jvd	 iqÿiqh'	 tfukau	 fjk;a	 frÈms<s	 fïjd	

iuÕ	tlg	fia§fuka	je<lsh	hq;=h'

	 wmú;%j	bj;,k	øjH	neyer	lsÍu	wdrlaIs;j	isÿ	l<	

hq;=hs'	
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භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 

 

 

22

3'3 úlsrK m%;sldr (Radiotherapy)

ms<sld	ffi,	úkdY	lr	"	ms<sldj	u¾okh	lsÍug	wêYla;s	lsrK	

^X	 -	 lsrK	 jeks&	 fhdod	 .ekSu	 fuys§	 isÿfõ'	 	 iuyr	 ms<sld	 j¾.	

úlsrK	 m%;sldrhg	 jvd	 ixfõ§	 	 fõ'	 fuu	 lsrKo	 fõ.fhka	

fnfok	 ffi,	 u;	 fyd`Èka	 l%shd;aul	 ù	 	 ms<sld	 ffi,	 úkdY	

lrkq ,efí'

úlsrK m%;sldrh ,nd fokafka flfiao@

²		 fuys§	 úfYaI	 hka;%hla	 (Linear accelerator) 
wdOdrfhka	 isref¾	 ms<sldj	 we;s	 ;ekg	 muKla		

úlsrK fhduq lrkq ,nhs'

  

²  Tfí	 orejd	 b;d	 l=vd	 kï	 úlsrK	 m%;sldr	 w;r;=r	

ksYap,j	;nd	.ekSug	"	m%;sldrhg	fmr	ks¾úkaokh	

lsÍula	isÿ	lrkq	,efí'

²		 úlsrK	 m%;sldrh	 orejdf.a	 	 isref¾	 ksje/Èu	

ia:dkhg	 ,nd	 §ug	 orejdj	 ksYap,j	 ;nd	 .ekSu	

i|yd	wdOdrl	má	$	Wmdx.	Ndú;d	lsÍu	isÿ	fõ'

²		 tu	Wmdx.	lsisjla	Ndú;h	fõokdldÍ	fkdjk	ksid	

tajdg		ìh	úh	hq;=	ke;s	nj	orejdg	jgyd	§u	u.ska		

úlsrK	 m%;sldrh	 i|yd	 orejdf.a	 Wmßu	 iyfhda.h	

,nd .; yelsh'
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දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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²		 úlsrK	ksl=;a	lrk	hka;%h	;rula	úYd,	jk	w;r	iuyr	

úg	orejd	jgd	N%uKh	fjñka	úlsrK	m%;sldrh	,nd	fohs'	

kuq;a	 	 th	 orejdf.a	 isrer	 iam¾Y	 fkdlrhs'	 fuh	 ,hsÜ	

we,a,Su"	lrkaÜ	we,a,Su	jeks	jpk	j,ska	ye¢kajqj;a	fuu	

m%;sldrh	,nd§fï§	orejdg	lsisu	fõokdjla	fkdoefkk	

w;r	thska	ms<siaiSulao	we;s	fkdfõ'	tu	ksid	fï	m%;sldrh	

orejdg	,nd	§u	i|yd	Tn	ìh	úh	hq;=	ke;'

²  úlsrK m%;sldr fndfyda ms<sld j,g m%;sldrhla f,i 

;ksj	 fyda	 fjk;a	 m%;sldr	 iuÕ	 noaOj	 ,nd	 fokq	 ,nk	

w;r		fuh	Èkm;d	i;s	lSmhla	,nd	§ug	isÿúh	yelsh'

	 Wod	 -	 i;s	 wka;fha	 Èk	 fol	 yer"	 i;sfha	 Èk	 myu"	 i;s	

lSmhla		úlsrK	m%;sldr	,nd	§u

² úlsrK m%;sldr u.ska idudkH ffi,j,g isÿ jk ydksh 

wju	 lsÍu	 i|yd	 	 m%;sldrj,ska	 f;dr	 fuu	 meh	 48l	

ld,h	jeo.;a	fõ'

²  frda.S ;;ajh wkqj úlsrK m%;sldr ,nd fok ld,iSudj 

fjkia	fõ'	
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 විකියණ නිකු්  යන ඹ්තත්රඹ තයභක්ෂ විලහර න අතය 

භවය විට දරුහ ටහ භ්රභණඹ සිණ්ත විකියණප්රතිහයඹ 

රඵහ සදයි. නමු්   එඹ දරුහසේ ිලරුය සඳර්ල සනොයයි. 

සභඹ රයිට් ඇ් ලීභ , ය්තට් ඇ් ලීභ ළනි ාන ලි්ත 

වළඳි්තවු්  සභභ ප්රතිහයඹ රඵහදීසේදී දරුහට කිිලභ 

සේදනහක්ෂ සනොදළසනන අතය එයි්ත පිළිසසීභද ඇති 

සනොසේ.එභ නිහ සේ ප්රතිහයඹ දරුහට රඵහ දීභ වහ 

ඔඵ බිඹ විඹ යුතු නළත. 

 විකියණ ප්රතිහය සඵොසවෝ පිළිහ රට ප්රතිහයඹක්ෂ සර 

තනි සවෝ සන්  ප්රතිහය භඟ ඵේධ රඵහ සදනු රඵන 

අතය  සභඹ ි නඳතහ ති කීඳඹක්ෂ රඵහ දීභට ිලුමවිඹ වළ. 

උදහ - ති අ්තතසේ ි න සද වළය, තිසේ ි න ඳවභ, ති කීඳඹක්ෂ  

විකියණ ප්රතිහය රඵහ දීභ 

 විකියණ ප්රතිහය භගි්ත හභහනය වරරට ිලුම න 

වහනිඹ අභ කිීනභ වහ  ප්රතිහයලි්ත සතොය සභභ ඳළඹ 

48 හශඹ ළද්  සේ. 

 සයෝගී ත් ඹ අනු විකියණ ප්රතිහය රඵහ සදන හශ 

සීභහ සනස සේ. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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úlsrK m%;sldr ,ndfok wjia:d

²	 iuyr	 ms<sld"	 úlsrKj,g	 jvd	 ixfõ§	 jk	

w;r	 tjeks	 ms<sld	 úlsrK	 m%;sldrfhka	

iïmQ¾Kfhkau	u¾okh	l<	yelsh'

²	 tfiau	ie;alï	lsÍug		wjYH	jk		ms<sldj,g"	

ie;alug	 fmr	 ms<sldj	 m%udKfhka	 l=vd	

lsÍug	fyda	ie;alfuka	miq	ms<sldj	kej;	u;=	

ùu	 j<lajd	 .ekSug	 úlsrK	 m%;sldrh	 Ndú;d	

lrkq ,efí'

úlsrK m%;sldrfha w;=re wdndO

²	 ms<sld	 kdYl	 T!IO	 fukau	 úlsrK	 m%;sldrho	 isref¾	

ksfrda.s	ffi,j,g	ydks	lr	fõ'	

²	 tkuq;a	 ms<sld	 kdYl	 T!IO	 fuka	 fkdj"	 úlsrK	

m%;sldrfha§	ydks	isÿ	jkafka	úlsrK	j,g	ksrdjrKh	jk	

isref¾ fldgfiys we;s ffi,j,g muKlah'

²	 fuf,i	 ksfrda.s	 ffi,	 j,g	 isÿjk	 ydksh	 w;=re	

wdndOj,g	fya;=	fõ'

²	 orejdg	úlsrK	m%;sldrh	fokq	,nk	isref¾		m%foaYh	wkqj	

we;s	 jk	 w;=re	 wdndO	 ;SrKh	 fõ'	 jukh"	 ysiroh"	 lEu	

wreÑh"	 lgy~	 f.dfrdaiq	 ùu"	 nv	 nqre,a	 ùu	 wd§	 ,laIK		

flá	ld,Sk	w;=re	wdndO	f,i	oela	úh	yelsh'
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 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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²	 fmdÿfõ	 wêl	 fjfyilr	 .;sh	 iy	 wod,	 fmfofia	 ifï	

meyefha	fjkia	ùula	oelsh	yelsh'

² orejdg	we;s	úh	yels	§¾>	ld,Sk	.eg¿	iy	tjeks	wjia:djl	

l=ula	 l<	 hq;=o	 hkak	 orejdf.a	 ffjoHjrhdf.ka"	 úuid	

oek.; yel'

3'4 ie;alï (Surgery)

Tmf¾Ika	(Operation)	lsÍu	f,io	y÷kajkq	,nhs'	fndfyda		

f.ä	 f,i	 we;s	 jk	 ms<sld	 	 i|yd	 isÿ	 lrk	 m%;sldrfha	

fldgila	 f,i	 ie;alï	 oelaúh	 yelsh'	 ms<slduh	 j¾Okh	

yels;dla	 ÿrg	 bj;a	 lsÍu	 ie;alu	 u`.ska	 isÿfõ'	 ie;alï	

iajNdjh	ms<sldfõ	j¾.h	iy	j¾Okh	ù	we;s	ia:dkh	wkqj	

;SrKh	 fõ'	 fndfyda	 úg	 ms<sldfõ	 j¾.h	 wkqj	 ie;alug	

fmr	 fukau	 miqjo	 ms<sld	 kdYl	 T!IO$	 úlsrK	 m%;sldr	

orejdg	,nd	§ug	isÿ	jkq	we;'

  
 

25 
 

ීභ රදී රක්ෂණ  සටි හලීන අතුරු රඵහධ සර දළක්ෂ 

විඹ වළකිඹ.  

 සඳොුමසේ අධි සසවය තිඹ ව අදහර සඳසදසේ 

සේ ඳළවළසේ සනස ීභක්ෂ දළකිඹ වළකිඹ. 

  දරුහට ඇති විඹ වළකි දීර්ක හලීන ළටළු ව එළනි 

අසථහ කුභක්ෂ ශ යුතුද ඹ්තන දරුහසේ 

වදයයඹහස්ත  විභහ දළනත වළ. 

3.4 සැත්ම් (Surgery) 

ඔඳසර්්ත පOperation, කිීනභ සරද වඳු්තනු රඵයි. 

රබොරාෝ  රඩිරලස ඇති වන පිළිා  සාා සිදු  න 

ප්රතිා රේ රොටසක් රලස සැත්ම් දැක්විය ාැ. 

පිළිහභඹ ර්ධනඹ වළකිතහක්ෂ ුමයට ඉ්  කිීනභ ළ් භ භගි්ත 

ිලුමසේ. ළ් ේ සබහඹ පිළිහසේ ර්ඹ ව ර්ධනඹ ී 

ඇති සථහනඹ අනු තීයණඹ සේ. සඵොසවෝ විට පිළිහසේ 

ර්ඹ අනු ළ් භට සඳය සභ්තභ ඳුදද පිළිහ නහල 

ඖධ/ විකියණ ප්රතිහය දරුහට රඵහ දීභට ිලුම නු ඇත. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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orejd	 m%;sldr	 ,nk	 ld,h	 ;=<§	

fouõmshka	 jk	 Tng	 oyil=;a	

.eg¿	 mek	 k.Sú'	 fï	 wjia:dfõ§	

frdayf,a	 ffjoHjre	 we;=¿	 ld¾h	

uKav,fha	 ish¿	 fokdu	 Tfí	

iydhg isák nj u;l ;nd 

.kak'	 uQ,slju	 frdayf,a§	 ms<sldj	

iy	 thg	 fokq	 ,nk	 m%;sldr	

ksid	 we;sjk	 w;=re	 wdndOj,g	

^wdidokhka"	 udkisl	 wd;;sh"	

fmdaIŒh	 .eg¿	 yd	 fõokdj	 jeks&	

ms<shï	fhdokq	,efí'

4' m%;sldr w;r ;=r§'''

4'1 wdidokhka

•	 úIîc	 wfma	 weÕg	 we;=¿	 ù	 j¾Okh	 ùfuka	 wmg	

fkdfhl=;a	wdidok	$f,v	frda.		we;súh	yelshs'	

•	 	 wfma	 isref¾	 fï	 úIîc	 j,g	 tfrysj	 igka	 lrk	

reêr	ffi,"	iqÿ	reêr	ffi,	f,i	y÷kajkq	,efí'	

•	 iuyr	ms<sld	ksid	^Wod'	,shqflañhd&	fukau	ms<sldjg	

,ndfok	m%;sldr	ksido	wfma	reêrfha	iqÿ	reêr	ffi,	

ksmoùu	wvd,	ùu	isÿ	fõ'	

•	 fï	 fya;=fjka	 ms<sldj,g	 m%;sldr	 ,nk	 orejkaj"		

fkdfhl=;a	wdidokj,g	f.dÿre	ùfï	yelshdj	jeäh'	

•	 fï	 ld,fha§	 orejdf.a	 reêr	 ffi,	 uÜgu	 ks;r	

mÍlaId	lsÍu	isÿ	lrkq	,nhs'

•	 reêr	ffi,	uÜgfï	wvq	ùula	fyda	wdidokhl	,laIK	

orejd	frday,a	.;	lsÍug	fya;=	jk	w;r	ms<sld	i|yd	

flfrk	m%;sldr		mud	lsÍug	o	fya;=fjhs'	

• m%;sldr	ksishdldrj	,nd	§ug	kï	orejdj	fjk;a	f,v	

frda.	j,ska	wdrlaId	lr	.ekSu	fndfyda	jeo.;a	fõ'
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4. ප්රතිා  තා  ුර ී.................... 
දරුහ ප්රතිහය රඵන හරඹ තුශදී සදභේපිඹ්ත න ඔඵට 
දවකු්  ළටළු ඳළන නගීවි. සේ අසථහසේදී සයෝවස්  
වදයරු ඇතුළු හර්ය භණ්ඩරසේ ිලඹළු සදනහභ ඔසේ වහඹට 
ිලටින ඵ භත තඵහ ්තන. මලිභ සයෝවස් දී පිළිහ ව 
එඹට සදනු රඵන ප්රතිහය නිහ ඇතින අතුරු රඵහධරට           
ප රහදනඹ්ත, භහනිල රතතිඹ, සඳෝණීඹ 
ළටළු වහ සේදනහ ළනි , පිළිඹේ සඹොදනු 
රළසේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ආසාදනයන් 

 විීජජ අසේ ඇඟට ඇතුළු ී ර්ධනඹ ීසභ්ත අඳට 
සනොසඹකු්  රහදන /සරඩ සයෝ  ඇතිවිඹ වළකියි. 

  අසේ ිලරුසර් සේ විීජජ රට එසයහි ට්ත යන 
රුධිය වර,ුදුම රුධිය වර සර වඳු්තනු රළසේ.  

 භවය පිළිහ නිහ පඋදහ. ලියුසක්ෂිණඹහ, සභ්තභ 
පිළිහට රඵහසදන ප්රතිහය නිහද අසේ රුධියසේ ුදුම 
රුධිය වර නිඳදීභ අඩහර ීභ ිලුම සේ.  

 සේ සවේතුස්ත පිළිහරට ප්රතිහය රඵන දරු්ත ,  
සනොසඹකු්  රහදනරට සොුමරු ීසේ වළකිඹහ 
ළඩිඹ.  

 සේ හරසේදී දරුහසේ රුධිය වර භට්ටභ නිතය 
ඳීනක්ෂහ කිීනභ ිලුම යනු රඵයි. 

  රුධිය වර භට්ටසේ අඩු ීභක්ෂ සවෝ රහදනඹ 
රක්ෂණ දරුහ සයෝව්  ත කිීනභට සවේතු න අතය 
පිළිහ වහ සසයන ප්රතිහය  ඳභහ කිීනභට ද 
සවේතුසයි.  

 ප්රතිහය නිිලඹහහය රඵහ දීභට නේ දරුහ සන්  
සරඩ සයෝ ලි්ත රයක්ෂහ ය ළී භ සඵොසවෝ 
ළද්  සේ. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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ේපූර්ණසඹ්තභ රහදනඹ්තස්ත ළශස්තන අභහරු වූ් , 

රහදනඹ්ත ළශඳීභ අභ ය ්තන ඔඵට්  ඳවත ව්ත 

සේ්  ය්තන පුළු්ත 

1.තත් රාොිලන් රසෝදන්න 

 ෆභ විටභඔසේ දරුහ ව දරුහ 

අර නිතය ළසන අඹ පදරුහ 

රැඵරහ ්තනහ ඔඵ ඇතුළු ඳවුස්  

හභහජිඹ්ත ව සෞය හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ, අ්  ඵ්ත හ සෝදහ 

පිිසිලුම තඵහ ත යුතුයි.  

 විසලේසඹ්තභ දරුහට ෆභ පිළිසඹර කිීනභට / ළීභට 

සඳය, ළිලකිළි බහවිතසඹ්ත ඳුද ව සඳොුම සථහනඹට ප 

උදහ- හඹනඹට,  සොස ඳළිණි ඳුද ඵ්ත හ අ්  සේදීභ 

ළද්  සේ. 

2. සෑම විටම පිරිසිදුව සිටින්න 

 දරුහසේ පිිසිලුමභ ළන ෆභ විටභ අධහනසඹ්ත ිලටිඹ 

යුතුඹ. පිිසිලුම භ රැ ළී භට නේ දරුහ සභ්තභ දරුහ 

රැ ඵරහ ්තනහ න ඔඵද ි න ඳතහ නෆභ ඉතහ ළද්  සේ 

පදරුහ නෆීසභ්ත ළශක්ෂීභට විසලේ සවේතුක්ෂ නළති 

නේ,. 

4.2 ප්රතිා  තා  ුර  දරුවාව රවනත් රලඩ ර ෝ 
පවිෂ්ඨබීජ) වලින් ආ ක්ෂ්ඨා   න්රන රොරාොමද? 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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 එසභ්තභ දරුහසේ මුසේ පිිසිලුමභ ඳ් හ ළී භ්  

ඉතහ ළද්  සේ. රවහය ළී සභ්ත ඳුද් , නි්තදට 

සඳය්  ද්  භළදීභ අලයඹ. 

 දරුහසේ සට් තුහර, ි ලීය රහදන ළනි සේ ඇතිවිඹ 

වළකි නිහ ට ි නඳතහ ඳීනක්ෂහ ය ඵළලිඹ යුතුඹ. 

සනක්ෂ තිසේ නේ සෞය හර්ඹඹ භණ්ඩරසේ උඳසදස 

රඵහත යුතුඹ.  

 ද්  භළදීභට භෘුම සි  හිත ද්  බුරුුදක්ෂ ඳහවි්චි කිීනභ 

ඩහ ුදුමුදඹ.  

 දරුහසේ නිඹසඳොතු සටිඹට 

ළීරභද ඉතහ ළද් ඹ. 

 

3. විෂ්ඨබීජ වලින් දරුවාව ඈත්  න්න 

 දරුහ සඳොුම සථහනරට එනේ 

ිණනිුද්ත ඵහුර ළසන 

සථහනරට සභ්තභ සයෝගී්ත ිලටින තළ්තරටද සන 

ඹහසභ්ත රකි්තන. 

  දරුහ ඵළලීභට එන නෆදෆ හිතතු්ත භඟ විීජජ්  එන 

නිහ ඔවු්තසේ ඳළිණණීභ වළකි තහක්ෂ සීභහ ය්තන.  

 සඳොුම ප්රහවනඹ බහවිතඹ ද වළකි තහක්ෂ සීභහ කිීනභට උ් ව 

ය්තන.  

 එසභ්තභ දරුහ සඳොුම හට්ටු ප්රතිහය රඵන නිහ බිඳිති 

රහයසඹ්ත ඳළතිසයන විීජජ ලි්ත ඇති න ලසන 

	 tfukau	 orejdf.a	 uqLfha	

msßisÿlu	 mj;ajd	 .ekSu;a	 b;d	

jeo.;a	 fõ'	 wdydr	 .ekSfuka	

miqj;a"	 kskaog	 fmr;a	 o;a	 ue§u	

wjYHh'

		orejdf.a	 lfÜ	 ;=jd,"	 È,Sr	

wdidok jeks foa we;súh yels 

ksid	 lg	 Èkm;d	 mÍlaId	 lr	

ne,sh	 hq;=h'	 fjkila	 ;sfí	

kï	 fi!LH	 ld¾hh	 uKav,fha	

Wmfoia	,nd.;	hq;=h'	

		o;a	ue§ug	uDÿ	fl`È	iys;	o;a	nqreiqjla	mdúÉÑ	lsÍu	jvd	

iqÿiqh' 

		orejdf.a	kshfmd;=	fláhg	lemSuo	b;d	jeo.;ah'

3' úIîcj,ska orejdj wE;a lrkak

		orejdj	 fmdÿ	 ia:dkj,g	 tkï	 ñksiqka	 nyq,j	 .ejfik	

ia:dkj,g fukau frda.Ska isák ;ekaj,go f.k hdfuka 

j<lskak'

	 orejdj	 ne,Sug	 tk	 kEoE	 ys;j;=ka	 iuÕ	 úIîc;a	 tk	

ksid	Tjqkaf.a	meñŒu	yels	;dla	iSud	lrkak'	

		fmdÿ	 m%jdykh	 Ndú;h	 o	 yels	 ;dla	 iSud	 lsÍug	 W;aiy	

lrkak' 

		tfukau	 orejd	 fmdÿ	 jdÜgqjl	 m%;sldr	 ,nk	 ksid	 ì¢;s	

wdldrfhka	me;sfrk	úIîcj,ska	we;s	jk	Yajik	wdndO	

j<lajd .ekSug  uqL wdjrKhla (Face mask)	me<£u	b;d	

jeo.;ah'
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 

 

 

29

	 jdÜgqfõ	 isák	 úg	 fukau	 yels	 iEu	 úgu	 orejdg	 uqL	

wdjrKhla	m<ojkak'	orejdg	ta	.ek	lshd	§u;a"	ta	i|yd	

Wkkaÿ	lsÍu;a	Tng	ks;r	l<	yelsh'

		jeisls<s	 Ndú;fha§;a	 iEu	 úgu	 msßisÿlu	 /flk	 mßÈ"	

lghq;=	 l<	 hq;=	 w;r	 Ndú;d	 l,	 meïm¾ia	 wdÈh	 bj;	

oeófï§"		wod,	li<	n÷kgu	^ly	meye;s&	oeñh	hq;=h'
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රඵහධ ශක්ෂහ 

ළී භට  මු 

ආව ණයක් (Face 

mask) ඳළශඳීභ ඉතහ 

ළද් ඹ. 

   හට්ටුසේ ිලටින විට 

සභ්තභ වළකි ෆභ විටභ දරුහට මු රයණඹක්ෂ 

ඳශද්තන.දරුහ ඒ ළන කිඹහ දීභ්  , ඒ වහ උන්තුම 

කිීනභ්  ඔඵට නිතය ශ වළකිඹ. 

 ළිලකිළි බහවිතසේදී්  ෆභ විටභ පිිසිලුමභ රැසන ඳිසි  , 

ටයුතු ශ යුතු අතය බහවිතහ ර ඳළේඳර්ස රි ඹ ඉත 

දළමීසේදී,  තදාල කුණුසල බඳුනටම ( ා ඳැාැති) දළිණඹ 

යුතුඹ. 

 

දරුවාට ෑම පිළිරයල කිීරම්ී.ත් විරකේෂ්ඨ තවධානයක් ලබා ිලය 

යුුරමය.  
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රඵහධ ශක්ෂහ 

ළී භට  මු 

ආව ණයක් (Face 

mask) ඳළශඳීභ ඉතහ 

ළද් ඹ. 

   හට්ටුසේ ිලටින විට 

සභ්තභ වළකි ෆභ විටභ දරුහට මු රයණඹක්ෂ 

ඳශද්තන.දරුහ ඒ ළන කිඹහ දීභ්  , ඒ වහ උන්තුම 

කිීනභ්  ඔඵට නිතය ශ වළකිඹ. 

 ළිලකිළි බහවිතසේදී්  ෆභ විටභ පිිසිලුමභ රැසන ඳිසි  , 

ටයුතු ශ යුතු අතය බහවිතහ ර ඳළේඳර්ස රි ඹ ඉත 

දළමීසේදී,  තදාල කුණුසල බඳුනටම ( ා ඳැාැති) දළිණඹ 

යුතුඹ. 

 

දරුවාට ෑම පිළිරයල කිීරම්ී.ත් විරකේෂ්ඨ තවධානයක් ලබා ිලය 

යුුරමය.  

 

orejdg lEu ms<sfh, lsÍfï§;a úfYaI wjOdkhla ,nd 

Èh hq;=uh'
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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úIîc wju lEu fõ,la orejdg ,nd §ug yeu 

úgu W;aiy l< hq;=hs' ta flfiao@ 

•	 msiSug	fmr	wdydr	j¾.	fyd¢ka	fia§fuka

•	 m,;=re	 fyd¢ka	 fidaod"	 fmd;=	 bj;alr	 wdydrhg	

.ekSfuka	^	wU"	flfi,a	jeks	m,;=re&

•	 t<j¿"	 i,do	 f,i	 wuqfjka	 wdydrhg	 fkdf.k	

msiSfuka	wk;=rej	lEug	.ekSfuka

•	 yels	 iEu	 úgu	 wdydr	 msiQ	 ú.i	 	 lEug	 tl;=	 lr	

.ekSfuka

•	 krla	ù	we;ehs	iel	iys;	wdydr	lEfuka	je<elSfuka

•	 W;=rd	ksjd	.;a	j;=r	muKla	îug	§fuka

tu	ksid"

•	 iEu	úgu	frdayf,ka	fok	fyda	ksjilska	msßisÿ	f,i	

ms<sfh<	l<	wdydr	orejdg	,nd	§ug	W;aiy	.kak'	

•	 wdmk	 Yd,d"	 fydag,a	 wdÈfhka	 ñ,g	 .kakd	 lEu	 cd;s	

orejdg	 ,nd	 §u	 yels;dla	 wju	 lrkak'	 ta	 ukaoh;a	

tu	 lEu	 j,	 msßisÿlu	 .ek	 Tn	 oekqj;a	 fkdue;s	

ksihs' 

•	 tfukau	 ñ,g	 .kakd	 wdydr	 j,	 l,a	 bl=;a	 jk	 Èk	

.ek ie,ls,su;a jkak'

•	 wdydr	 YS;lrKfha	 ;nd	 wjYH	 úgl	 r;a	 lr	 ^micro 
wave	Ndú;fhka&	wdydrhg	§fuka	j<lskak'
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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orejdg we;s jk wdidokhla Tn y÷kd 

.kafk flfiao@ 

my; ,laIK  wdidokhl frda. ,laIK úh yelshs'''

	leiai	$	W.=r	ß§u

	WK	^foay	WIaK;ajh	100	0F (380 C) g jeä&

 jukh" mdpk ;;ajh 

		lfÜ	$	Èfõ	we;s	jk	;=jd,	$	iqÿ	meye;s	,m

	lekshq,d	 tl	 wjg	 bÈóu	 $	 r;=	 ùu	 iy	 widudkH	

fõokdjla	we;s	ùu

 ysiroh

	ifï	we;sjk	ìì<s	(Rash)
	uq;%d	 oeú,a,	 $	 uq;%d	 lsÍfï	 jdr	 .Kk	 jeä	 ùu;a	

iuÕ	msg	jk	uq;%d	m%udKh	wvq	ùu

	l,a	mj;sk	Worfha	lelal=u	

	.=o	ud¾.h	wi<	we;sjk	;=jd,	

tfukau	 fujeks	 orejkag	 WK	 fkdue;sj;a	 wdidok	 we;s	

úh	 yelsh'	 tneúka	 my;	 ,laIK	 flfryso	 wjodkh	 fhduq	

l<	hq;=h'

-	w,i	nj	$	wm%d‚l	nj	

-	ksÈu;	.;sh	jeä	ùu

-	wdydr	m%;slafIam	lsÍu

wd§	orejdf.a	yeisÍfï	we;s	jk	fjkia	ùï

hï	 fyhlska	 m%;sldr	 w;r	 ;=r	 ksjfia§	 by;	 frda.	 ,laIK	

$ orejdg fjk;a wikSmhla we;s jqjfyd;a jydu ffjoH 

Wmfoia	,nd	.ekSug	fhduq	jkak'
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දරුවාට ඇති වන ආසාදනයක් ඔබ ාඳුනා න්රන 
රරසේද? 

ඳවත රක්ෂණ  රහදනඹ සයෝ රක්ෂණ විඹ වළකියි... 

 ළස / උගුය ිසදීභ 
 උණ පසේව උසණ් ඹ 100 F ප38C, ට ළඩි, 
 භනඹ, ඳහාන ත් ඹ  
  සට් / ි සේ ඇති න තුහර / ුදුම ඳළවළති රඳ 
 ළනියුරහ එ අට ඉි මීභ / යතු ීභ ව 

අහභහනය සේදනහක්ෂ ඇති ීභ 
 හියදඹ 
 සේ ඇතින බිබිළි පRash, 
 මුත්රහ දළවි් ර / මුත්රහ කිීනසේ හය ණන ළඩි 

ීභ්  භඟ පිට න මුත්රහ ප්රභහණඹ අඩු ීභ 
 ්  ඳතින උදයසේ ළක්ෂකුභ  
 ගුද භහර්ඹ අශ ඇතින තුහශ  

එසභ්තභ සභළනි දරු්තට උණ සනොභළති්  රහදන 
ඇති විඹ වළකිඹ. එඵළවි්ත ඳවත රක්ෂණ සසයහිද 
අදහනඹ සඹොමු ශ යුතුඹ. 

- අර ඵ / අප්රහි ඵ  

- නිි භත තිඹ ළඩි ීභ 

- රවහය   ප්රතික්ෂසේඳ කිීනභ 

රදී දරුහසේ වළිලීනසේ ඇති න සනස ීේ 

ඹේ සවඹකි්ත ප්රතිහය අතය තුය නිසේදී ඉවත සයෝ 
රක්ෂණ / දරුහට සන්  අී ඳඹක්ෂ ඇති වුසවෝ  
වහභ වදය උඳසදස රඵහ ළී භට සඹොමු ්තන. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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4'3 orejdj tkak;a lsÍu

²	 l=vd	 orejkag	 jhig	 wkqj	 ,nd	 fok	 tkak;a	 Tn	

fuf;la l,a ms<sfj<g Tfí orejdg ,nd fokakg 

we;s'

²	 ta;a	 ms<sldjg	 m%;sldr	 lrk	 w;r	 ;=r	 orejdg	

tkak;a	 ,nd	 §ug	 kshñ;	 kï	 th	 ,nd	 §ug	 fmr		

orejdg m%;sldr lrk ffjoHjrhdf.ka wkque;sh 

,nd	.;	hq;=hs'

²	 úfYaIfhkau	 m%;sldr	 w;r;=r	 iÔù	 ffjri	 wvx.=	

tkak;a	 ^irïm"	 lïuq,a.dh"	 fmda,sfhda"	 mefmd,	

jeks&	 orejdg	 ,nd	 §fuka	 je<lsh	 hq;=	 w;r	 tjka	

tkak;a	 ,nd	 .;a	 flfkla	 iuÕ	 .ejiSfukao	

orejdj	je<laúh	hq;=hs'	

²	 m%;sldr	 j,ska	 wk;=rej	 orejdf.a	 ;;ajh	 wkqj	

tkak;a	,nd	§ug	iqÿiq	ld,h	ms<sn|j	ffjoHjrhd	

Tng	Wmfoia		,nd	foaú'	
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4.3 දරුවාව එන්නත් කිීම 

 
 කුඩහ දරු්තට ඹට අනු රඵහ සදන එ්තන්  ඔඵ 

සභසතක්ෂ ්  පිළිසරට ඔසේ දරුහට රඵහ සද්තනට 
ඇති. 

 ඒ්  පිළිාවට ප්රතිා   න තා  ුර  දරුවාට 
එන්නත් ලබා ී.මට නියමිා නම් එය ලබා ී.මට රඳ   
දරුවාට ප්රතිා   න වවදයව යාරන් තනුමැතිය 
ලබා ා යුුරයි. 

 විසලේසඹ්තභ ප්රතිහය අතයතුය සජීවී වව ස තඩිංගු 
එන්නත් (ස ම්ඳ, ම්මු්හාය,රඳෝලිරයෝ, ඳැරඳොල 
වැනි) දරුවාට ලබා ී.රමන් වැළකිය යුුර අතය එවන් 
එන්නත් ලබා ත් රරනක් සමඟ ැවසීරමන්ද දරුවා 
වැළක්විය යුුරයි.  

 ප්රතිහය ලි්ත අනතුරු දරුහසේ ත් ඹ අනු 
එ්තන්  රඵහ දීභට ුදුමුද හරඹ පිළිඵ වදයයඹහ 
ඔඵට උඳසදස  රඵහ සේවි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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4'4 ms<sldjg fjk fnfy;a keoao@ 

²	 ngysr	 ffjoH	 l%uh	 w;ayod	 ne,Sï	 ;=<ska	 id¾:l	

hhs	 Tmamq	 lr	 we;s"	 ms<sldjg	 ks¾foaYs;	 T!IO	

m%;sldrj,ska	 iukaú;	 fjkjd'	 Tn	 orejdg;a	 	 fï	

jk	úg	kshñ;	m%;sldr	wdrïN	lr	we;s'	

² Tn orejdf.a frda.S ;;ajh .ek oek.;a úg Tfí 

iuyr	 hy¿jka"	 kEoEhska	 ms<sldjg	 m%;sldr	 lrk	

fjk;a	 ffjoHjreka"	 ffjoH	 uOHia:dk	 ms<sn|j	

Tnj	oekqj;a	lrdú'	ta	l%u	uÕska	ms<sldj	ksÜgdjgu	

iqj	lrkak	mq¿jka	lshk	m‚úvh;a	Tng	,efíú'	

²	 hï	 hï	 Ydlidr	 T!IO"	 f;,a	 j¾."	 m;a;=	 jf.au"	

n,s	 f;dú,a"	 iqr	 wd§	 fkdfhl=;a	 m%;sldr	 l%u	

fõo	 fuu	 ia:dkj,§	 ms<sldj	 iqj	 lsÍug	 fhdod	

.efkkjd'

²	 Ydlidr	 T!IO	 jeks	 iuyr	 l%ufõoj,ska	 iuyr	

ms<sldj,g	 hï	 ;djld,sl	 iykhla	 ,nd	 .ekSug	

yels	 jQj;a	 fuu	 l%u	 fõoj,	 m%;sM,	 úoHd;aulj	

;yjqre lr keye' 

²	 fï	 w;r	 Ndú;d	 lrk	 iuyr	 l%u	 fõoj,ska	 lsisu	

iykhla fkd,efnkjd fiau" orejdf.a ;;ajh 

;j;a	krl	w;g	yrjkak;a	mq¿jka'	

²	 tu	 ksid	 orejdj	 fjk	 m%;sldr	 l%uhlg	 fhduq	

lsÍug	 Tng	 hï	 úgl	 is;=fkd;a	 fuu	 frdayf,a	

m%;sldr lrk ffjoHjrhd iuÕ l:dlr Tyqf.a 

Wmfoia	wkqj	l%shd	lsÍu		jvd;a	u	iqÿiq		l%uhhs'			
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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²	 hï	 fyhlska	 Tn	 ngysr	 m%;sldr	 w;ruÕ	 kj;d	

fjk;a	 m%;sldr	 l%uhla	 i|yd	 orejd	 fhduq	 lsÍu	

;=<ska"	 iqj	 ù	 f.k	 meñ‚	 ms<sldj	 kej;	 j¾Okh	

ù"	 orejdf.a	 frda.h	 W;aikak	 ùug	 ;sfnk	 bv	

jeä	fõ'	

²	 tf,iu	 ngysr	 m%;sldr	 .kakd	 w;r	 ;=r	 ffjoH	

ks¾foaYfhka	 f;drj	 fjk;a	 m%;sldr	 ,nd	 §u	 "	

orejdg	 wkfmalaIs;	 w;=re	 wdndO	 we;sùug	 fya;=	

úh yelshs'

²	 fï	 ksid	 Tn	 orejdf.a	 m%;sldr	 iïnkaOj	 ;SrK	

.ekSfï§	fndfyda	m%fõYï	úh	hq;=hs'
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භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
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 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
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 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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භඵර රවහය සේරක්ෂ දරුහට රඵහදීභ තුළි්ත ඳවත හිල 
අ් විඳිඹ වළකි සයි ..... 

 

 
 
 

 දරුහසේ ුද ීභ සේ්  ීභ 
 දරුහට ප්රතිහයර අතුරු රඵහධ දයහ ළී භ ඳවුද 

ීභ 
 ප්රතිහය අතයතුය රහදන ළශඳීසේ අදහනභ අඩු ීභ  
 දරුහට සවො ුදදහයී වළඟීභක්ෂ ඇති ීභ 
 සනොිසසුදේ තිඹ අඩු ීභ 
 දරුහට සවො නි්තදක්ෂ රළීජභ 
 දරුහසේ ර්ධනඹ හභහනය ඳිසි  ිලුම ීභ 

විනාක වී ගිය නිර ෝගී ඳට රොටස  නැවා රොඩ නන්න 
නම් ඔරේ දරුවාට රප්රෝටීන්, ාරබොායිරරේට්,   වරේම 
නැවුම් එළවළු, ඳලුරරු තඩිංගු රඳෝෂ්ඨදායී සමබල ආාා  
රදලක් ලබා ී.ම ඉාා වැදත්.... 
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දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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fï lreKq u;l ;nd .kak''

 ;udf.a orejdg oSug jvd iqÿiq wdydr 

fõ,	 .ek	 ;SrKh	 lsÍug	 Tng	 orejdf.a																																			

ffjoHjrhdf.ka"	 fyÈhkaf.ka	 fukau	 frdayf,a	

fmdaIKfõ§	 ffjoHjrhdf.kao	 Wmfoia	 ,nd	 .;	

yelsh'

	 orejd	 lEu	 m%;slafIam	 lrhs	 kï"	 my;	 l%u	 W;aidy	

lr ne,sh yelshs' 

	 orejdg	l=vd	wdydr	fõ,a"	ks;r	,nd	fokak

	 orejd	fyd¢ka	lEu	lk	úg	wu;l	fkdlr	th	

w.h lrkak 

	 orejd	 lEu	 m%;slafIam	 lrk	 úg	 orejdg	

nekSfuka	$	o~qjï	lsÍfuka	j<lskak

	 lEu	 w;r	 ;=r	 rEmjdysksh	 keröu	 fyda	 l;d	

fmd;la	 lshùu	 jeks	 l%shdldrlul	 fhoùfuka	

lEu	ms<sn|	we;s	wlue;a;	uÕyerùug	W;aidy	

lrkak

	 lEu	 wreÑh	 ksid	 orejd	 jrlg	 .kakd	 lEu	

m%udKh	 wvq	 kï	 "	 le,ß	 >k;ajh	 jeä	 wdydr		

^iufmdaI	"	flfi,a	jeks&	lEug	fokak
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5'1 c,h iy wfkl=;a Èhr j¾.'''

•	 ms<sldjg	 m%;sldr	 ,nk	 Tfí	 orejd	 m%udKj;a	 ;rï	

Èhr	j¾.	mdkh	lsÍu;a	b;du	jeo.;a'		

•	 orejdg	 lEu	 reÑh	 wvqkï"	 jukh	 fyda	 nv	 nqre,g	

hdu	 ;sfí	 kï"	 úc,khg	 ,la	 ùu	 je<elaùug	 Èhr	

j¾.	mdkh	;j	ÿrg;a	jeo.;a	fõ'	

•	 Tfí	 orejd	 Èklg	 mdkh	 l<	 hq;=	 Èhr	 m%udKh	

orejdg m%;sldr lrk fi!LH ld¾hh uKav,fhka 

úuid	oek.;	hq;=hs'

ta	l=ula	ksidoehs	Tn	okakjo@

orejd	 Èklg	 mdkh	 l<	 hq;=	 Èhr	 m%udKh	 orejdf.a	

jhi	iy	fi!LH	;;ajh	u;	r|d	mj;sk	ksidhs'

•	 orejd	leu;s	Èhr	j¾.	"	iqma	j¾.	"fc,s	^Jelly&	wd§	oE	

mjd	Èh	yelsh

•	 lEug	 wmyiq	 fj,djg	 le|"	 iqma"	 fukau	 Èhruh	

fmdaIŒh	 mdkhkq;a	 ffjoH	 Wmfoia	 we;sj	 ,nd	 Èh	

yelsh'
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5.1 ජලය සා තරනකුත් ිලය  වර්... 

 පිළිහට ප්රතිහය රඵන ඔසේ දරුහ ප්රභහණ්  තයේ 

ි ඹය ර් ඳහනඹ කිීනභ්  ඉතහභ ළද් .  

 දරුහට ෆභ රුිඹ අඩුනේ, භනඹ සවෝ ඵඩ බුරුරට 

ඹහභ තිසේ නේ,විජරනඹට රක්ෂ ීභ ළශළක්ෂීභට ි ඹය 

ර් ඳහනඹ ත ුමයට්  ළද්  සේ.  

 ඔරේ දරුවා ිලනට ඳානය ළ යුුර ිලය  ප්රමාණය 

දරුවාට ප්රතිා   න රසෞය ාර්යය මණ්ඩලරයන් 

විමසා දැනා යුුරයි. 

ඒ සභොද ද්තනද? 

දරුහ ි නට ඳහනඹ ශ යුතු ි ඹය ප්රභහණඹ දරුහසේ ඹ ව 

සෞය ත් ඹ භත යහ ඳතින නිහයි. 

 දරුහ ළභති ි ඹය ර් , ුදේ ර් ,සජලි පJelly , රදී දෆ 

ඳහ ි ඹ වළකිඹ 

 ෆභට අඳවුද සරහට ළ, ුදේ, සභ්තභ ි ඹයභඹ 

සඳෝණීඹ ඳහනඹනු්  වදය උඳසදස ඇති රඵහ ි ඹ 

වළකිඹ. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5'2 w;=re wdndO yd wdydr

orejdf.a	 m%;sldr	 w;r;=r	 úfYaIfhkau	 ms<sld	 kdYl	 U!IO	 ,nd	

fok	 ld,	 iSudfõ§	 orejdf.a	 lEuîu	 .ek	 wjOdkh	 jeäfhka	

fhduq	l<	hq;=	fjkjd'	

ulaksidoh;a	 m%;sldr;a	 iuÕ	 u;=jk	 iuyr	 w;=re	 wdndO	 iuyr	

lEu	 j¾.	 iSud	 lrkak	 fya;=	 jk	 ksid'	 tjka	 wjia:d	 lsysmhla	

my;	 olajk	 w;r	 fï	 iEu	 wjia:djlu	 ksishdldrj	 ffjoH	

Wmfoia	wkqj	lEu	îu	,ndÈh	hq;=hs'

lEu reÑfha fjkia lï

²		ms<sld	 kdYl	 T!IO	 ,ndfok	 uq,a	 ld,fha§	

fvlaidfu;fidaka	 "	 fm%âksisf,daka	 jeks	 T!IO	

fya;=fjka	 orejdf.a	 lEu	 reÑh	 jeä	 ùula	 oelsh	

yels	 fjhs'	 orejdf.a	 wdydr	 reÑh	 jeäùu	 fukau	

reêrfha	 iSks	 uÜgu	 by<	 hdugo	 fï	 m%;sldrh	

fya;=	fõ'

²		fï	 ld,iSudfõ§	 reêrfha	 iSks	 uÜgu	 md,kh	

lsÍug	ffjoHjrhd	,ndfok	m%;sldrj,g	wu;rj	

ffjoHjrhd	ks¾foaY	lrk	wdydr	muKla	,nd	§u	

jvd;a	iqÿiq	fõ'

²		tfukau	 ms<sld	 	 kdYl	 T!IO	 	 lEu	 wreÑh	 we;s	

ùug	 o	 ;Èkau	 fya;=	 úh	 yelsh'	 lEu	 wreÑh	 we;s	

orejdg	lEu	leúh	hq;af;a	flfiao	lshd	fmdaIKh	

iïnkaO	fï	igyfka	uq,a	fldgfia	ioyka	fõ'	
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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uqLfha we;sjk ;=jd,
 

²	 ms<sld		kdYl	T!IO		m%;sldr;a	iuÕ	iq,Nj	oelsh	

yels	 w;=re	 wdndOhla	 f,i	 lfÜ	 we;sjk	 ;=jd,	

oelaúh	 yelsh'	 fuf,i	 lfÜ	 we;sjk	 ;=jd,;a	

orejd	 lEu	 m%;slafIam	 lsÍug	 tl	 fya;=jla	 fõ'	

lEu	 lgg	 .;a	 úg	 ;=jd,	 j,ska	 we;sjk	 fõokdj	

fuhg	fya;=	fjhs'

²		tu	 ksid	 fï	 ld,fha§	 orejdg	 uDÿ	 wdydr	 ,nd	

§ug	 W;aiy	 l<	 hq;=h'	 fc,s"	 fhda.Ü"	 mqäx	 j¾."	

whsial%Sï"	 ñßia	 $	 ¨Kq	 wvqfjka	 fhdod	 ms<sfh<	

lr.;a	jHxck	iuÕ	;rula	fnß	lr.;a	n;a"	le|	

j¾. orejg jeä wmyiqjlska f;drj wdydrhg 

.ekSug	 yels	 fõ'	 orejd	 >k	 wdydr	 fkd.kafka	

kï	 yels;dla	 Èhruh	 wdydr	 .ekSug	 Wkkaÿ	

lrjkak' 
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මුරේ ඇතිවන ුරවාල 

  පිළිහ  නහල ඖධ  ප්රතිහය්  භඟ ුදරබ දළකිඹ 

වළකි අතුරු රඵහධඹක්ෂ සර සට් ඇතින තුහර 

දළකිවිඹ වළකිඹ.සභසර සට් ඇතින තුහර්  දරුහ 

ෆභ ප්රතික්ෂසේඳ කිීනභට එ සවේතුක්ෂ සේ. ෆභ ටට 

්  විට තුහර ලි්ත ඇතින සේදනහ සභඹට සවේතු 

සයි. 

 එභ නිහ සේ හරසේදී දරුහට භෘුම රවහය රඵහ දීභට 

උ් ව ශ යුතුඹ. සජලි, සඹෝට්, පුඩිාං ර්, අයිසක්රිේ, 

ිණිසස / ලුු) අඩුස්ත සඹොදහ පිළිසඹර ය්  යාංජන 

භඟ තයභක්ෂ සඵිස ය්  ඵ් , ළ ර් දරුට ළඩි 

අඳවුදකි්ත සතොය රවහයඹට ළී භට වළකි සේ. දරුහ 

කන රවහය සනෝ තද වළකිතහක්ෂ ි ඹය ර් ළී භට 

උන්තුම ය්තන.  
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මුරේ ඇතිවන ුරවාල 

  පිළිහ  නහල ඖධ  ප්රතිහය්  භඟ ුදරබ දළකිඹ 

වළකි අතුරු රඵහධඹක්ෂ සර සට් ඇතින තුහර 

දළකිවිඹ වළකිඹ.සභසර සට් ඇතින තුහර්  දරුහ 

ෆභ ප්රතික්ෂසේඳ කිීනභට එ සවේතුක්ෂ සේ. ෆභ ටට 

්  විට තුහර ලි්ත ඇතින සේදනහ සභඹට සවේතු 

සයි. 

 එභ නිහ සේ හරසේදී දරුහට භෘුම රවහය රඵහ දීභට 

උ් ව ශ යුතුඹ. සජලි, සඹෝට්, පුඩිාං ර්, අයිසක්රිේ, 

ිණිසස / ලුු) අඩුස්ත සඹොදහ පිළිසඹර ය්  යාංජන 

භඟ තයභක්ෂ සඵිස ය්  ඵ් , ළ ර් දරුට ළඩි 

අඳවුදකි්ත සතොය රවහයඹට ළී භට වළකි සේ. දරුහ 

කන රවහය සනෝ තද වළකිතහක්ෂ ි ඹය ර් ළී භට 

උන්තුම ය්තන.  
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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² ;j;a	 w;=re	 wdndOhla	 jYfhka	 wdydr	 ud¾.fha	 we;s	

jk	 	 ixl+,;d	 ^;djld,slj	 wdydr	 ud¾.h	 wl%shùu	

jeks& oelaúh  yelsh' 

²		nvß§u"	nv	msmSu"	u<noaOh"	jukh"	WK	jeks	frda.	

,laIK	 iuÕ	 we;sjk	 fuu	 ;;ajfha§	 orejdg	 lEu	

,nd	 Èh	 hq;af;a	 flfiao	 hkak	 ms<sn|j	 ffjoH	

Wmfoia	,nd	.ekSu	iy	ms<sme§u	wksjd¾h	fõ'

²		iuyr	 úg	 ffjoHjrhd	 ;djld,slj	 lEu	 $	 Èhr	

j¾.	orejdg	,nd	§u	keje;aùug	Wmfoia	fokq	we;'	

fujeks	 wjia:djl	 fuu	 ixl+,;d	 uÕ	 yereK	 miq	

kej;	 wdydr	 ,nd	 §fï§	 Èh	 hq;af;a	 fudkjdo	 hkak	

ffjoHjrhdf.ka	wid	oek.;	hq;=h'

² úfYaIfhkau	 lsß	 fyda	 lsß	 ñY%	 wdydr	 ,nd	 §ug	 fmr	

ffjoHjrhdf.a	 Wmfoia	 ,nd.ekSu	 b;d	 jeo.;a	 fõ'	

ukao	 h;a	 lsß	 ñY%	 wdydr	 j,ska	 frda.h	 ;j;a	 ixl+,	

lsÍug	bv	we;s	ksidh'
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ආාා  මාර්රේ ඇති වන සිංකලාා 

 ත්  අතුරු රඵහධඹක්ෂ ලසඹ්ත  

ආාා  මාර්රේ ඇති වන  

සිංකලාා (ාාවාලිව ආාා  

මාර්ය තක්රියවීම වැනි) දළක්ෂවිඹ  

වළකිඹ.  

 ඵඩිසදීභ, ඵඩ පිීරභ, භශඵේධඹ, භනඹ, උණ ළනි සයෝ 

රක්ෂණ භඟ ඇතින සභභ ත් සේදී දරුහට ෆභ 

රඵහ ි ඹ යු් ස්  සසේද ඹ්තන පිළිඵ වදය 

උඳසදස රඵහ ළී භ ව පිළිඳළදීභ අනිහර්ඹ සේ. 

 භවය විට වදයයඹහ තහහලි ෆභ / ි ඹය ර් 

දරුහට රඵහ දීභ නළළ් ීභට උඳසදස සදනු ඇත. 

සභළනි අසථහ සභභ ාංකරතහ භඟවළරුණ ඳුද 

නළත රවහය රඵහ දීසේදී ි ඹ යු් ස්  සභොනහද ඹ්තන 

වදයයඹහස්ත අහ දළනත යුතුඹ. 

  විසලේසඹ්තභ කිිස සවෝ කිිස ිණර රවහය රඵහ දීභට සඳය 

වදයයඹහසේ උඳසදස රඵහළී භ ඉතහ ළද්  සේ. 

භ්තද ඹ්  කිිස ිණර රවහය ලි්ත සයෝඹ ත්  ාංකර 

කිීනභට ඉඩ ඇති නිහඹ. 

 

 

 

wdydr ud¾.fha we;s jk ixl+,;d
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 

 

 

42

reêr ixhq;sfha we;sjk fjkia ùï

²  ms<sld	kdYl	T!IO	ksid	reêrfha	iqÿ	reêrdKq	uÜgu	

wvq	 úh	 yel'	 wfma	 isref¾	 úIîc	 j,g	 tfrysj	 igka	

lrkafka	 iqÿ	 reêr	 ffi,	 neúka	 fuu	 ffi,j,	 wvq	

ùu	wmg	f,v	frda.	je<§ug	;sfhk	bv	jeä	lrhs'

               

²		reêr	 jd¾;dj	 wkqj	 Tfí	 orejdg;a	 iqÿ	 reêrdKq	 wvq	

ùula	 (Neutropenia)	 ;sfí	 kï	 úfYaIfhkau	 ffjoH	

Wmfoia	 wkqj	 iuyr	 wdydr	 j¾.	 ;djld,slj	 iSud	

lrkakg o isÿ úh yel'

	 Wod-	fhda.Ü"	ólsß"	rglcq"	m,d	j¾.	$	fld<	ue,a¨ï"			

t<j¿	i,do	wd§'''

	 orejdg	 ì;a;r	 §fï§;a	 ndf.g	 ;ïnd	 (Half boiled) 
$	 neo	 §fuka	 je<lS	 "	 fyd¢ka	 ;ïnd.;a	 ì;a;r	 §ug	

ie<ls,su;a	úh	hq;=hs'	

²		tfukau	 reêrfha	 fmdgEishï	 uÜgu	 wkqj;a	 fodvï"	

;eô,s"	 flfi,a	 f.ä	 jeks	 wdydr	 orejdg	 ,nd	 §u	

.ek ffjoHjrhd iuyr úg iSud mekúh yelshs'
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රුකා  සිංයුතිරේ ඇතිවන රවනස  වීම් 

 එසභ්තභ පිළිහ නහල ඖධ නිහ 

රුධියසේ ුදුම රුධියහු) භට්ටභ අඩු 

විඹ වළ. අසේ ිලරුසර් විීජජ 

රට එසයහි ට්ත ය්තස්ත  

ුදුම රුධිය වර ඵළවි්ත සභභ  

වරර අඩු ීභ අඳට සරඩ සයෝ 

ළශදීභට තිසඹන ඉඩ ළඩි යයි. 

                

 රුධිය හර්තහ අනු ඔසේ දරුහට්  සුදු රුකා ාණු තඩු වීමක් 

පNeutropenia, තිසේ නේ විසලේසඹ්තභ වදය උඳසදස 

අනු භවය රවහය ර් තහහලි සීභහ ය්තනට ද ිලුම 

විඹ වළ. 

උදහ- සඹෝට්, මීකිිස, යටජු, ඳරහ ර් / සොශ භළ් ලුේ,   

එශළු    රහද රදී...................... 

දරුහට බි් තය දීසේදී්  ඵහසට තේඵහ පHalf boiled , / ඵළද 

දීසභ්ත ළශකී , සවොඳි්ත තේඵහ්  බි් තය දීභට ළශකිලිභ්  

විඹ යුතුයි.  

 එසභ්තභ රුධියසේ සඳොටෆිලඹේ භට්ටභ අනු්  සදොඩේ, 

තළඹිලි, සස්  සඩි සේ රවහය දරුහට රඵහ දීභ ළන 

වදයයඹහ භවය විට සීභහ ඳළනවිඹ වළකියි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5'3 fmdaIK tallh

orejdf.a frda.S ;;ajh;a iuÕ ksis nr mj;ajd .ekSu yd 

wjYH	 fmdaIKh	 ,nd	 §u	 isÿ	 l<	 hq;af;a	 flfiao	 hkak	

.ek	 Tnj	 oekqj;a	 lsÍu	 i|yd	 wfmalaId	 frdayf,a	 úfYaI	

fmdaIK	tallhla	msysgqjd	;sfí'	

Tn	 jdÜgqfõ	 m%;sldr	 ,nk	 w;r;=r	 fndfyda	 úg	 fmdaIK	

iïnkaO	 ffjoHjrhd	 meñK	 Tfí	 orejdf.a	 fmdaIKh	

ms<sn|j	 Tng	 Wmfoia	 ,nd	 fokq	 we;'	 tfukau	 iEu	 i;sfha	

Èklu	 Woh	 ld,fha	 fmdaIKh	 iïnkaO	 idhkhla	 idhk	

f.dvke.s,af,a	 meje;a	 fjhs'	 tysÈ	 jqj;a	 Tng	 orejdf.a	

fmdaIKh	 iïnkaO	 hï	 .eg¿	 we;akï	 fmdaIKh	 iïnkaO	

ffjoHjrhd	uqK.eiS	Wmfoia	,nd	.ekSug	yelsh'	

5'4 mqxÑ uq¿;eka f.h

tfiau	 frdayf,ka	 ,efnk	 wdydr	 orejdg	 reÑ	 fkdfõ	 kï	

fyda orejdg leu;s wdydrhla ms<sfh, lr fokak Tng 

wjYH;djhla	 we;s	 jqfkd;a	 uyr.u	 wfmalaId	 frdayf,a	 kï	

<ud	 tallfha	 ìï	 uyf,a	 fi,a,ï	 f.org	 hdno	 ldurfha	

msysgqjd	we;s	l=vd	uq¿;eka	f.h	Tng	mdúÉÑ	l<	yelshs'

orejdg	 wdydr	 ms<sfh,	 lsÍug	 wjYH	 Ndck"	 ish,a,	 fuys	

;sfnk	w;r	fuys	h;=r	oyih	jk	

jdÜgqfõ	fyo	ks,Odßkaf.ka	Tng	

,nd .; yelshs'

fufia	 wdydr	 ms<sfh<	 lsÍfï§	

msßisÿ	 lu	 .ek	 jeä	 wjOdkhla	

fhduq	l<	hq;=hs'
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5.3 රඳෝෂ්ඨණ  ය 

දරුහසේ සයෝගී ත් ඹ්  භඟ නිිල ඵය ඳ් හ ළී භ වහ 
අලය සඳෝණඹ රඵහ දීභ ිලුම ශ යු් ස්  සසේද ඹ්තන ළන 
ඔඵ දළනු්  කිීනභ වහ අසේක්ෂහ සයෝවස්  විසලේ සඳෝණ 
ඒඹක්ෂ පිහිටුහ තිසේ. 

ඔඵ හට්ටුසේ ප්රතිහය රඵන අතයතුය සඵොසවෝ විට සඳෝණ 
ේඵ්තධ වදයයඹහ ඳළිණණ ඔසේ දරුහසේ සඳෝණ පිළිඵ 
ඔඵට උඳසදස රඵහ සදනු ඇත. එසභ්තභ ෆභ තිසේ ි නභ 
උදඹ හරසේ සඳෝණඹ ේඵ්තධ හඹනඹක්ෂ හඹන 
සොඩනළගි් ස්  ඳළළ්  සයි. එහිි  වූ්  ඔඵට දරුහසේ 
සඳෝණඹ ේඵ්තධ ඹේ ළටළු ඇ් නේ සඳෝණඹ ේඵ්තධ 
වදයයඹහ මුණළසී උඳසදස රඵහ ළී භට වළකිඹ.  

 

5.4 පිංින මුළුාැන් රය 

එසේභ සයෝවසර්ත රළසඵන රවහය දරුහට රුි සනොසේ නේ 

සවෝ දරුහට ළභති රවහයඹක්ෂ පිළිසඹර ය සද්තන ඔඵට 

අලයතහඹක්ෂ ඇති වුසනෝ  භවයභ අසේක්ෂහ සයෝවස්  නේ 

ශභහ ඒසේ බිේ භවස්  ස් රේ සදයට ඹහඵද හභයසේ 

පිහිටුහ ඇති කුඩහ මුළුතළ්ත සඹ ඔඵට ඳහවි්චි ශ වළකියි. 

දරුහට රවහය පිළිසඹර කිීනභට අලය 

 බහජන, ිලඹ් ර සභහි තිසඵන අතය  

 සභහි ඹතුය දවඹ න හට්ටුසේ සවද  

නිරධහිස්තස්ත ඔඵට රඵහ ත වළකියි. 

සභසේ රවහය පිළිසඹශ කිීනසේදී පිිසිලුම භ ළන ළඩි 

අධහනඹක්ෂ සඹොමු ශ යුතුයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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fuh	 Tn	 Ôú;fha	 lsisúfgl;a	 wikakg	 n,dfmdfrd;a;=	

fkdjqk	joka	fm<la	úh	yelshs'	tfy;a	oeka	ta	i;Hh;djhg	

Tng	uqyqK	oSug	isÿ		ù	;sfí'	fndfyda	foudmshka	;u	orejdg	

ms<sldjla	 je<£	 we;s	 nj	 uq,§	 úYajdi	 lsÍug	 wlue;sh'	

ta	 jf.au	 Tjqka	 th	 oek.;a	 úg	 lïmkhg"	 ìhg	 fukau	

ÿlg	 m;a	 fõ'	 tfiau	 fndfyda	 ud	 mshka	 je<mSu"	 miq;eùu	

fyda	l<lsÍug	m;a	ùu	olakg	,efí'	;u	orejdg	ms<sldjla	

je<£	we;s	nj	oek	.;aúg	fouõmshka	;=<	fujeks	;;ajhka	

we;sùu	idudkHh	iajNdjhhs'

tfiau	 orejdg	 fï	 ;;ajh	 we;s	 ù	 we;af;a	 Tfí	 jrolska	

fyda	 Tn	 l<	 fyda	 fkdl<	 l%shdjl	 m%;sM,hla	 f,i	 hhs	

Tng isf;kakg yelshs'

u;l ;nd .kak'''

	orejdg	ms<sldj	je<£	we;af;a	fouõmshka	jk	Tfí	

jrolska fkdjk nj

	Tn	 isÿ	 l<	 fyda	 fkdl<	 fohla	 fï	 ;;ajhg	 fya;=	

fkdjqkq nj

tu	 ksid	 fouõmshka	 jk	 Tn"	 lsisfia;au	 fï	 ;;ajhg	

jrolre ;uka hhs  is;d" Tn Tngu fodia mjrd .ekSu 

fkdl<	hq;=h'

6' Tfí orejdg ms<sldjla'''''
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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6'1 Tn fldfyduo fï ;;ajhg uqyqK Èh  

 hq;af;a 

	frdayf,a ld¾h uKav,fha iyh ,nd .kak' 

ffjoHjrekaf.ka"	 fyÈhkaf.ka"	 udkisl	 WmfoaYl	

jrekaf.ka"	 iudc	 fiajd	 ks<OdÍkaf.ka	 Wmfoia	 yd	

iyh ,nd .kak'

	Tfí	ysf;a	we;s	nh"	iel"	wd;;sh	ms<sn|j	m%;sldr	lrk	

fi!LH	 ld¾h	 uKav,h	 iuÕ	 újD;j	 l;d	 lrkak'	

fuh	uq,§	Tng	wmyiq	fohla	f,i	oekqk;a"	Tfí	isf;a	

we;s	 wd;;sh	 wvq	 lr"	 id¾:lj	 fï	 ;;ajhg	 uqyqK	 §ug	

fufia	újD;j	l;d	lr"	;u	yeÕSï	fnod	.ekSu	WmldÍ	

fõ'

	Tn	 orejdf.a	 frda.h	 .ek	 f;dr;=re	 oek	 .ekSug	

Tng	 frday,a	 ld¾h	 uKav,fhka	 ,efnk	 f;dr;=re	

j,g	 wu;rj"	 fmd;a	 m;a	 lshùu"	 wka;¾cd,h	 Ndú;d	

lsÍu	 wdÈh	 l<	 yelshs'	 kuq;a	 wka;¾cd,fha	 fuu	

frda.	 iïnkaOj	 jerÈ	 f;dr;=re	 o	 nyq,	 neúka"	 Tfí	

oekqu	 j¾Okh	 ioyd	 lshúh	 	 hq;=	 	 fjí	 	 wvú	 	 .ek			

ffjoHjrhdf.ka	úuid	oek	.ekSu	jvd	iqÿiq	fõ'

	mjqf,a	 idudðlhka	 yd	 kE	 ys;j;=ka	 iuÕ	 idlÉPd	

lr	 ksjfia	 jevlghq;=	 iy	 orejdf.a	 jevlghq;=	 j,g	

Tjqkaf.a iydh ,nd .kak' 
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6.1   ඔබ රොරාොමද රම් ාත්වයට මුහුණ ිලය යුත්රත් 
 සයෝවස්  හර්ඹ භණ්ඩරසේ වඹ රඵහ ්තන. 

වදයරු්තස්ත,සවි ඹ්තස්ත, භහනිල උඳසේල 
රු්තස්ත, භහජ සේහ නිරධහීන්ත්ත උඳසදස වහ 
වඹ රඵහ ්තන. 

 ඔසේ හිස්  ඇති ඵඹ , ළ, රතතිඹ පිළිඵ ප්රතිහය 
යන සෞය හර්ය භණ්ඩරඹ භඟ විෘත තහ 
ය්තන.සභඹ මුරදී ඔඵට අඳවුද සදඹක්ෂ සර දළනුන් , 
ඔසේ ිලස්  ඇති රතතිඹ අඩු ය, හර්ථ සේ 
ත් ඹට මුහුණ දීභට සභසේ විෘත තහ ය, තභ 
වළඟීේ සඵදහ ළී භ උඳහීන සේ. 

 ඔඵ දරුහසේ සයෝඹ ළන සතොයතුරු දළන ළී භට 
ඔඵට සයෝව්  හර්ය භණ්ඩශසඹ්ත රළසඵන සතොයතුරු 
රට අභතය, සඳෝ  ඳ්  කිඹීභ , අ්තතර්ජහරඹ බහවිතහ 
කිීනභ රි ඹ ශ වළකියි. නමු්  අ්තතර්ජහරසේ සභභ 
සයෝ ේබ්තධ ළයි  සතොයතුරු ද ඵහුර ඵළවි්ත, ඔසේ 
දළනුභ ර්ධනඹ දවහ කිඹවිඹ යුතු සේ අඩවි ළන 
වදයයඹහස්ත විභහ දළන ළී භ ඩහ ුදුමුද සේ. 

 ඳවුස්  හභහජිඹ්ත වහ නෆ හිතතු්ත භඟ හ්චඡහ 
ය නිසේ ළඩටයුතු ව දරුහසේ ළඩටයුතු රට 
ඔවු්තසේ වහඹ රඵහ ්තන.  
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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Tn fldfyduo fï ;;ajhg uqyqK Èh hq;af;a'''

²		w;S;fha§	 Tnj	 oeä	 wd;;shlg	 m;a	 jQ	 wjia:dj,	

§"	 thska	 ñ§ug	 Tng	 iyh	 jQ	 l%shdldrlï	 ms<sn|j	

wdj¾ckh	 lr"	 tu	 l%shdldrlïj,	 fh§fuka	

wd;;sfhka	ñ§ug	W;aidy	lrkak'	

	 Wod	 -	 lshùu"	 ix.S;hg	 ijka	 §u"	 w;alïj,	 ksr;	

ùu	jeks	

²  Tnf.a udkisl ;;ajh h:d ;;ajhg m;a lr 

.ekSug	 fmd;a	 m;a"	 iÕrd	 wdÈh	 lshùug	 keUqre	

jkak'	 fjkod	 fuka	 Tng	 lshùug	 wjOdkh	

fhduq	 l<	 fkdyels	 úh	 yel'	 tfy;a	 th	 fujka																

ld,iSudjl§	idudkHh'

²		wdOHd;añl	 lghq;=j,g	 keUqrejkak'	 ;uka	 woyk	

wd.ug	 wkqj"	 Tn	 úYajdi	 lrk	 wd.ñl	 lghq;=j,	

ksr;jkak'	 wd.ñl	 kdhlhka	 uqK	 .eiS	 .eg¿	

ms<sn|	 idlÉPd	 lrkak'	 fïjd	 u.ska	 Tn	 is;g	 hï	

iykhla ,efíú'

²		Tn	 Tn	 .ek;a	 is;kak'	 ksis	 fõ,djg"	 ksis	 mßÈ	

wdydr	 ,nd	 .kak'	 orejdf.a	 jev	 w;r;=r	 Tn;a	

fmdä	fyda	úfõlhla	,nd	.kak'

²		ms<sld	 iys;	 wksl=;a	 orejkaf.a	 foudmshka	 iuÕ	

bv,o	 iEu	 úgu	 l;d	 lrkak'	 Tjqka	 .eg¿j,g	

uqyqK	 ÿka	 wdldrh"	 úi÷ï	 fijQ	 wdldrh	 wid				

oek.kak'
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 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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6'2 Tn Yla;su;a úh hq;af;a flfiao@
 

iyh ,nd .kak'''

²		fï	jeks	fj,djl	Tng	iydhla$	Woõjla	,nd	fokak	

Tfí	jg	msgdfõ	isák	yefudagu	mq¿jk'

úfYaIfhkau	 Tfí	 mjqf,a	 idudðlhskaf.a"	 kEoEhskaf.a"	

wi,ajdiskaf.a"	 ñ;=rkaf.a	 iyfhda.h	 fï	 fudfydf;a	 Tng	

f,dl=	 Yla;shla	 fõú'	 Tjqkaf.a	 iyfhda.h	 fukau	 	 Èßu;a	

lsÍu	Tng	fï	.eg¿jg	uqyqK§u	myiq	lrdú'

² Tn orejdf.a frda.S ;;ajh wka whf.ka iÕjdf.k 

;ksj mSvd ú£u" Tfí fi!LH ;;ajhg;a  iqÿiq ke;'

tfiakï"	 Tfí	 orejdf.a	 m%;sldr	 .ek	 Tfí	 mjqf,a	

idudðlhkaj"	 kEoE	 ys;j;=kaj	 oekqj;a	 lrkak'	 fujeks	

wjia:djl	Tjqkaf.a	iyh	,nd	.kak	melsf,kak	tmd'	tfiau	

Tjqkag	 Tng	 Woõ	 lrkak	 wjYH	 jQj;a	 ta	 flfiao	 hkak	

Tjqkag	.eg¿jla''''

tuksid	Tng	iyh	,nd	Èh	yels	ud¾.	Tjqkag	fmkajd	fokak'	

WodyrK	f,i"

	ksjfia	 wksl=;a	 orejka	 /ln,d	 .ekSug	 ;u	

ifydaoßhlf.a	iyh	me;Su

	orejd	 fjkqfjka	 lrkq	 ,nk	 wd.ñl	 lghq;=	 i|yd	

wi,ajdiSkaf.a odhl;ajh ,nd .ekSu

	 wdÈh	oelaúh	yelshs'

fyd|	 kEoE	 ys;	 ñ;=rka	 fldhs	 úglj;a	 fï	 jf.a	 wjia:djl	

Tnj ;ks fkdlrk nj u;l ;nd .kak' Tjqka ;ukag yels 

mßÈ	Wmßufhka	Tng	Woõ	lrdú'
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 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
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දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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6'3 fï ;;ajhg uqyqK §ug Tfí orejdg iydh 

jkafka flfiao@ 

²		orejl=g	 ms<sldjla	 we;s	 nj	 oek.;a	 úg	 orejdf.a	

uq¿	 f,dalhu	 Wvq	 hál=re	 fjkjd'	 ksjfia	 ÿj	

mekmq"	 mdi,a	 .sh	 orejdg	 frdayf,a	 mßirh"	

mÍlaIK"	m%;sldr	fï	yeufoau	w¿;a'

²		fï	 	 ksid	 uq,a	 i;s	 lSmh	 ;=<	 fouõmsfhda	 jf.au	

orej;a nfhka" ;e;s.ekafuka" wd;;sfhka hqla; 

fjkjd'

²		orejd	 fï	 wjia:dfõ	 m%;spdr	 olajk	 wdldrh	

orejf.a	 jhi"	 udkisl	 uÜgu	 jf.a	 lreKq	 u;	

r|d	mj;skjd'	tfukau	Tnf.a	nh"	wd;;sh	orejdg	

bfjka	fuka	oefkk	nj	u;lfha	;nd	.kak'

²  frdayf,a ld¾h uKav,h ms<sldjg lrk m%;sldr 

.ek	 fyd|gu	 oekqj;a	 jf.au	 Tfí	 orejd	 .ek	

fyd|gu	oekqj;a	mqoa.,hd	Tnhs'	

²		ta	 ksid	 orejdg	 m%;sldr	 lsÍfï§	 Tfí	 iydh	

fkdwvqj	frdayf,a	ld¾h	uKav,hg	,nd§u	b;du	

jeo.;a fjhs'

²		orejdg	 yels;rï	 iqjmyiqj	 i,id	 foñka"	 jhig	

wkql+,j	 orejdj;a	 frda.h	 .ek	 oekqj;a	 lrñka"	

orejdg	 fï	 ;;ajhg	 fyd¢ka	 uqyqK	 §ug	 iyh	

fjkafka fldfyduo lshd wms n,uq''''''
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ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
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 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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  orejdj yels;dla iqjmyiqj ;nkak' 

		ks;ru	<Õ	/foñka	Tfí	WKqiqu	,nd	fokak'	

  orejdj iqr;,a lrkak' 

		orejdg	f.or§	yqre	mqreÿ	fi,a,ï	nvq"	we|	we;sß,s	wdÈh	

frday,g f.kajd .kak' 

		uj$	mshd	ks;r	<.	/£u"	oelSuu	orejdg	wdrlaIs;	yeÕSula	

we;s lrdú' 

		orejdg	ks;ru	yqre	mqreÿ	ke<ú<s	.S"	l;kaor	lshd	foñka	

ksjfia§	oji	.;	l<	wdldrhg	iudkj	frdayf,a§	o	l,a	

.;	lsÍug	W;aiy	lrkak'

	 orejdg	fõokdldÍ	wjia:djl	orejdj	uDÿj	w;.Eu	jeks	

foaj,a	j,ska	iykhla	,nd	§ug	W;aiy	lrkak'

Tfí orejd jhi wjqreÿ folg ^ 0 - 2 & wvq orejl= 

kï'''

  
 

49 
 

 
 දරුහ වළකිතහක්ෂ ුදඳවුද තඵ්තන.  

 නිතයභ ශඟ රැසදිණ්ත ඔසේ උණූුදභ රඵහ සද්තන. 

  දරුහ ුදයත්  ය්තන.  

 දරුහට සදයදී හුරු පුරුුම 

ස් රේ ඵඩු, ඇ ඇතිිසලි 

රි ඹ සයෝවරට ස්තහ 

්තන.  

 භ/ පිඹහ නිතය ශ රැඳීභ, 

දළකීභභ දරුහට රයක්ෂෂිත වළඟීභක්ෂ ඇති යහවි.  

 දරුහට නිතයභ හුරු පුරුුම නළශවිළි ගී, ත්තදය කිඹහ 

සදිණ්ත නිසේදී ද ත ශ රහයඹට භහන 

සයෝවස් දී ද ්  ත කිීනභට උ් ව ය්තන. 

  දරුහට සේදනහහීන අසථහ දරුහ භෘුම අතෆභ 

ළනි සේ්  ලි්ත වනඹක්ෂ රඵහ දීභට උ් ව ය්තන. 

 

 සේ අධිසේි  දරුට පුළු්ත එඹහසේ සට් සන සේ්  

සේභ දකින සේ්  ස් රුේ ්තන.  

ඔරේ දරුවා වයස තවුරුදු රදට ( 0 -2 ) තඩු දරුවකු 
නම්............... 

ඔරේ දරුවා වයස තවුරුදු 2–5 තා  දරුවකු නම් ....  
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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²  fï	wjêfhaÈ	orejg	mq¿jka	

thdf.a	 jfÜ	 fjk	 foaj,a	

jf.au	 olsk	 foaj,a	 f;areï	

.kak' 

²		ta	jf.au	fï	jhfi	orefjd	

leu;s	 keye	 uõmshkaf.ka	

wE;aj	bkak'		

²		tfukau	 lrkak	 hk	

foalska	 thd,g	 fõokdjla	

we;s	 fjhso	 lsh,;a	 nh	 fï	

orejkag ;sfhkjd'

²		tu	 ksid	 fudk	 hï	 fyda	 mÍlaIKhlg	 orejdj	 iQodkï	

lsÍug	fmr"	ud	mshka	jYfhka	Tng	mq¿jka	lrkak		hk	

foa	 	 orejdg	 ir,j	 meyeÈ,s	 lrkak'	 tfyu	 fkdlf<d;a	

nhhs"	l=;=y,hhs	ksid	orejd	wkjYH	f,i	l,n,	fjkak	

mq¿jka'	

²		fï	 orejka	 fi,a,ug	 f,dl=	 leue;a;la	 olajk	 ksid	

frday,	 ;=<	 orejdg	 fi,a,ï	 lrkak	 wjldYh	 ;sfhk	

;eklg	ffjoH	Wmfoia	we;sj	orejdj	/f.k	hkak'

²		orejd	 jeäfhka	 wdid	 lrk	 fi,a,ï	 nvq	 frdayf,a§;a	

orejd <Õ ;nd.ekSug fokak' 

²  yels iEuúgu orejdg l;kaor" lú" isxÿ  lsh, fokak' 

²  fujeks fmdä fmdä foaj,aj,ska orejdf.a wikSm ;;ajh 

orejdg	uolg	fyda	wu;l	fõú
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 ඒ සේභ සේ ඹස දරුසො 

ළභති නෆ භේපිඹ්තස්ත ඈ්  

ඉ්තන.  

 එසභ්තභ ය්තන ඹන සේකි්ත 

එඹහරට සේදනහක්ෂ ඇති සයිද 

කිඹර්  ඵඹ සේ දරු්තට 

තිසඹනහ. 

 එභ නිහ සභොන ඹේ සවෝ ඳීනක්ෂණඹට දරුහ ූරදහනේ 

කිීනභට සඳය, භහ පිඹ්ත ලසඹ්ත ඔඵට පුළු්ත ය්තන  

ඹන සේ  දරුහට යර ඳළවළි ලි ය්තන. එසවභ 

සනොසශෝ  ඵඹයි, කුතුවරඹයි නිහ දරුහ අනලය 

සර රඵර ස්තන පුළු්ත.  

 සේ දරු්ත ස් රභට සරොකු ළභළ් තක්ෂ දක්ෂන නිහ 

සයෝවර තුශ දරුහට ස් රේ ය්තන අහලඹ තිසඹන 

තළනට වදය උඳසදස ඇති දරුහ රැසන ඹ්තන. 

 දරුහ ළඩිසඹ්ත රහ යන ස් රේ ඵඩු සයෝවස් දී්  

දරුහ ශඟ තිඹහළී භට සද්තන.  

 වළකි ෆභවිටභ දරුහට ත්තදය, වි, ිලාංුම  කිඹර 

සද්තන.  

 සභළනි සඳොඩි සඳොඩි සේ් ලි්ත දරුහසේ අී ඳ 

ත් ඹ දරුහට භදට සවෝ අභත සේවි 

 

 

Tfí orejd jhi wjqreÿ 2-5 w;r orejl= kï'''
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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Tfí orejd jhi wjqreÿ 6 - 12 w;r orejl= kï''' 

²  mdi,a jhfia 

orejkag 

;ukag je<£ 

we;s frda.h 

.ek oek 

.ekSfï	

Wjukdj	

we;s fjkjd' 

²  Tjqkag 

frda.h .ek" 

m%;sldr .ek" 

ir,j	lshd§u	jeo.;a'	

²		ta	 jf.au	 frday,a	 .;j	 isák	 	 ld,h	 ;=<	 u.	 wefrk	

mdi,a	jev	.ek;a	Tjqka	ÿla	fõú'

²		m%;sldr"	 Tjqkag	 iqjh	 ,nd	 §ug	 Woõ	 jk	 nj	 f;areï	

.ekSfï	yelshdj	Tjqka	i;=hs'	

²		fï	 jhfia	 orejkag	 frda.h	 .ek	 jf.au	 m%;sldr	 .ek;a	

m%Yak	rdYshla	;sfíú'		

²		tajdg	yels;rï	ir,j	ms<s;=re	,nd	fokak'

²		ms<s;=re	 fokak	 wudre	 m%Yakj,§	 ffjoHjrhd$	 fyÈh	

iuÕ	idlÉPd	lr	Èh	hq;=	ms<s;=r	;SrKh	lr	.kak'
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 ඳහ්  ඹසේ දරු්තට 

තභ්තට ළරඳී ඇති 

සයෝඹ ළන දළන 

ළී සේ උභනහ ඇති 

සනහ.  

 ඔවු්තට සයෝඹ ළන, 

ප්රතිහය ළන , යර 

කිඹහදීභ ළද් .  

 ඒ සේභ සයෝව්  ත ිලටින  හරඹ තුශ භ ඇසයන 

ඳහ්  ළඩ ළන්  ඔවු්ත ුමක්ෂ සේවි. 

  ප්රතිහය, ඔවු්තට ුදඹ රඵහ දීභට උදේ න ඵ ස් රුේ 

ළී සේ වළකිඹහ ඔවු්ත තුයි.  

 සේ ඹසේ දරු්තට සයෝඹ ළන සේභ ප්රතිහය ළන්  

ප්රලසන යහිකඹක්ෂ තිසේවි.  

 ඒහට වළකිතයේ යර පිළිතුරු රඵහ සද්තන. 

 පිළිතුරු සද්තන අභහරු ප්රලසනරදී වදයයඹහ/ සවි ඹ 

භඟ හ්චඡහ ය ි ඹ යුතු පිළිතුය තීයණඹ ය ්තන. 

 

 

 

 

ඔරේ දරුවා වයස තවුරුදු 6 - 12 තා  දරුවකු නම් ....  
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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²		fï	 jhia	 ldKavfha	 orejkag	 ms<sldj"	 m%;sldr"	 w;=re	

wdndO	 jf.a	 foaj,a	 .ek	 álla	 ixlS¾K	 f;dr;=re	 jqk;a	

f;areï	.ekSfï	yelshdj	;sfhkjd'		

²	 frda.h	 .ek"	 	 m%;sldr	 .ek	 f;dr;=re	 iDcqju	

ffjoHjrhdf.ka fyda fi!LH ld¾h uKav,fhka wid 

oek.kak;a	fï	wh	leu;shs'	

²	 ta	 jf.au	 iu	 jhfia	 ms<sldj	 yeÿKq	 orefjd;a	 tlal	

l;dny	 lrkak	 Tyqg$wehg	 bv	 ,nd	 §u;a	 Tjqkaf.a	

ukig iykhla fjkjd' 

²		ms<sldj;a	iuÕ	we;sfjk	isref¾	fjkiaùï	^	weÕ	flÜgq	

ùu$	ysi	flia	.e,ù	hdu	jeks&	.ek	jeä	wjOdkhla	fï	

jhia ldKavfha orejka olajkjd'

²	 fujeks	foaj,aj,g	l,a	we;sju	iqodkï	ùu	;=<ska	orejdf.a	

wd;;sh	 u|la	 wvq	 l<	

yels fjkjd'

	 WodyrKhla	 f,i	

ysi	 flia	 .e,ù	 hdu	

mgka .;a iufhau 

ksjfika $ frdayf,ka 

neyerj hk úg 

fndre fldKavhla$ 

w,xldr ysia jeiaula 

Ndú;hg	 yqre	 lsÍu	

oelaúh yelshs'
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 සේ ඹස හණ්ඩසේ දරු්තට පිළිහ, ප්රතිහය, අතුරු 

රඵහධ සේ සේ්  ළන ටික්ෂ ාංකීර්ණ සතොයතුරු 

වුන්  ස් රුේ ළී සේ වළකිඹහ තිසඹනහ.  

  සයෝඹ ළන, ප්රතිහය ළන සතොයතුරු ෘජුභ 

වදයයඹහස්ත සවෝ සෞය හර්ඹ භණ්ඩරසඹ්ත 

අහ දළන්තන්  සේ අඹ ළභතියි.  

  ඒ සේභ භ ඹසේ පිළිහ වළුමනු දරුසෝ  එක්ෂ 

ථහඵව ය්තන ඔහුට/ඇඹට ඉඩ රඵහ දීභ්  ඔවු්තසේ 

භනට වනඹක්ෂ සනහ.  

 පිළිහ්  භඟ ඇතිසන ිලරුසර් සනසීේ ප ඇඟ 

සට්ටු ීභ/ හි සස ළරී ඹහභ ළනි, ළන ළඩි 

අධහනඹක්ෂ සේ ඹසහණ්ඩසේ දරු්ත දක්ෂනහ. 

  සභළනි සේ් රට 

්  ඇතිභ ුදදහනේ ීභ 

තුළි්ත දරුහසේ රතතිඹ 

භක්ෂ අඩු ශ වළකි 

සනහ. 

උදහවයණඹක්ෂ සර හි 

සස ළරී ඹහභ ඳට්ත ්  

භසේභ නිස්ත / 

ඔරේ දරුවා වයස තවුරුදු 12 – 18 තා  දරුවකු නම් 
(රයොවුන්විරේ දරුවා)...... 

 
Tfí orejd jhi wjqreÿ 12 - 18 w;r orejl= kï 

^fhdjqkaúfha orejd&'''



  
 

35 
 

5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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²		tfukau	 fuu	 orejka	 fï	 wjia:dfõ	 ;u	 fouõmshka	

uqyqK	fok	.eg¿	yd	Tjqka	tajdg	m%;spdr	olajk	wdldrh	

.ek;a	b;d	ixfõ§	fjkjd'	

²		;ukaf.a	frda.S	;;ajh	ksid	;u	mjqf,a	idudðlhka	uqyqK	

fok	 iudc"	 wd¾Ól	 .eg¿	 .ek;a	 Tyqg	 $	 wehg	 fyd¢kau	

oefkkjd' 

²		fïjd	ksid	orejdg	we;s	jk	mSvkh	orejd	úúO	wdldrfhka	

msg	 lrkjd'	 Wod	 -	 ks;ru	 ÿflka	 isàu"	 ks;r	 flaka;s	

.ekSu"	fkdikaiqka	ùu	wd§	
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සයෝවසර්ත ඵළවළය ඹන විට සඵොරු සොණ්ඩඹක්ෂ/ අරාංහය 

හිස ළසභක්ෂ බහවිතඹට හුරු කිීනභ දළක්ෂවිඹ වළකියි. 

 එසභ්තභ සභභ දරු්ත සේ අසථහසේ තභ සදභේපිඹ්ත 

මුහුණ සදන ළටළු වහ ඔවු්ත ඒහට ප්රතිාහය දක්ෂන 

රහයඹ ළන්  ඉතහ ාංසේදී සනහ.  

 තභ්තසේ සයෝගී ත් ඹ නිහ තභ ඳවුස්  හභහජිඹ්ත 

මුහුණ සදන භහජ, රර්ථි ළටළු ළන්  ඔහුට / ඇඹට 

සවොඳි්තභ දළසනනහ.  

 සේහ නිහ දරුහට ඇති නීරඩනඹ දරුහ විවිධ 

රහයසඹ්ත පිට යනහ. උදහ -නිතයභ ුමස්ත ිලටීභ, 

නිතය සක්ෂ්තති ළී භ, සනෝතුද්ත ීභ රදී 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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6'4 orejd iuÕ lsjhq;= foa'''

		Tfí	orejdf.a	iajNdjh	.ek	jeämqru	okafka	orejd	

<Õskau	bkak	Tnhs'	

		orejdf.a	 ysf;a	 ;sfhk	 ÿl"	 ìh"	 ielh	 ÿre	 lr	

orejdj	i;=áka	;shkak	uq,a	fjkak	mq¿jka	Tnguhs'	

		orejd;a	 fujeks	 fj,djl"	 iEu	 .eg¿jlgu	 úi÷ï	

n,dfmdfrd;a;=	fjkafk	Tfnka'	

		b;ska	 orejdg	 wjxlj"	 orejdf.a	 jhig	 jf.au	

udkisl	 uÜgug;a	 .e,fmk	 úÈhg	 frda.h	 .ek	

f;dr;=re	 lshd	 fok	 tl	 Tfí	 hq;=lu	 fjkjd'	 ta	

jf.au	 m%;sldr	 i|yd	 orejdf.a	 iyh	 ,nd.kak;a	

fuh	WmldÍ	fjkjd'

		ujla"	msfhla	úÈyg	orejkaf.a	frda.h	.ek"	orejdg	

wjxlju	 úia;r	 lrkak	 ´k	 Wk;a	 tal	 fldhs	

fj,dfjo lrkak ´k" fudkjo lshkak ´fk 

lsh,	ys;d.kak	neß	fjkjd'	

		ta	 jf.au	 Tfí	 lgyfå	 iajNdjh	 jf.au	 uqyqfKa	

bßhõj,skq;a	orejd	f.dvdla	foaj,a	f;areï	.kakjd'	

		ta	 ksid	 yels;dla	 ikaiqkaj	 orejd;a	 tlal	 l;d		

lrkak	W;aidy	lrkak'	

		orejd;a	 tlal	 újD;j	 l;d	 lrkak'	 Tn	 orejdf.ka	

we;a;	 ieÕùug	 W;aidy	 l,;a	 orejd	 flfia	 fyda	

we;a; oek .kakd nj;a u;l ;nd .kak '
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 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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fï	 jf.a	 fj,djl§	 fouõmshkag	 tk	 .eg¿	 fudkjo	 lsh,	

wms n,uq''' 

² orejdg frda.h .ek lshkak iqÿiqu flkd 

ljqo@

fndfyda úg foudmshka ffjoHjrhdf.ka frda.h .ek          

oek.ksoa§u	 orejd;a	 ta	 .ek	 oekqj;a	 fjkjd	 ^úfYaIfhkau	

orejd	 f;areï	 hk	 jhia	 ldKavhl	 kï&'	 flfia	 fj;;a	

Tn	 orejdg	 flfia"	 l=ula	 meyeÈ,s	 l<	 hq;=o	 lshd	 ;jÿrg;a	

.eg¿jla	u;=	jqfkd;a	orejdf.a	ffjoHjrhdj	yuq	ù	fï	.ek	

Wmfoia	 .kak	 miqng	 fjkak	 tmd'	 Tng	 fï	 .ek	 orejd;a	

tlal	 uq,skau	 l;d	 lrkak	 wmyiqkï	 ffjoHjrhdf.a	 fyda	

fyÈhlf.a	iydh	,nd	.kak;a	mq¿jka'

² fï .ek orejdg lsj hq;af;a ljodo@ 

frda.h	 .ek	 oek.;a	 w¨;u	 orejdg;a	 fï	 .ek	 hula	 lsjhq;=	

fjkjd'	 tu.ska	 Tn	 flfrys	 orejdf.a	 we;s	 úYajdih	 jeä	

fjkjd'	 ñka	 woyia	 lrkafka	 frda.h	 .ek	 Tn	 okakd	 ish,a,	

orejdg	tljr	lSu	kï	fkfjhs'	

² orejdg fldhs;rï ÿrg frda.h .ek úia;r 

l< hq;=o@

uq,skau	orejdg	f;areï.kak	mq¿jka

wdldrhg ir,j frda.h .ek 

lshkak'	ld,h;a	tlal	fyñysg	

mÍlaIK	iy	bÈßh	.ek	orejg	

lshd	fokak	mq¿jka'
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සේ සේ සරහදී සදභේපිඹ්තට එන ළටළු සභොනද කිඹර අපි 

ඵරමු.... 

 දරුහට සයෝඹ ළන කිඹ්තන ුදුමුදභ සනහ වුද? 

සඵොසවෝ විට සදභහපිඹ්ත වදයයඹහස්ත සයෝඹ ළන 

දළනනිේදීභ දරුහ්  ඒ ළන දළනු්  සනහ ප විසලේසඹ්තභ 

දරුහ ස් රුේ ඹන ඹස හණ්ඩඹ නේ, .සසේ සත්  ඔඵ 

දරුහට සසේ, කුභක්ෂ ඳළවළි ලි ශ යුතුද කිඹහ තුමයට්  

ළටළුක්ෂ භතු වුසනෝ  දරුහසේ වදයයඹහ වමු ී සේ ළන 

උඳසදස ්තන ඳුදඵට ස්තන එඳහ. ඔඵට සේ ළන දරුහ්  එක්ෂ 

මුලි්තභ තහ ය්තන අඳවුදනේ වදයයඹහසේ සවෝ 

සවි ඹසේ වහඹ රඵහ ්තන්  පුළු්ත. 

 රම් ැන දරුවාට කිව යුත්රත් වදාද?  

සයෝඹ ළන දළන්  අලුතභ දරුහට්  සේ ළන ඹභක්ෂ කියුතු 

සනහ. එභගි්ත ඔඵ සසයහි දරුහසේ ඇති විලසහඹ ළඩි 

සනහ. ිණ්ත අදවස ය්තස්ත සයෝඹ ළන ඔඵ ද්තනහ ිලඹ් ර 

දරුහට එය කීභ නේ සනසයි.  

 දරුවාට රොයිා ම්දු ට ර ෝය ැන විස ා  ළ යුුරද? 

මුලි්තභ දරුහට ස් රුේ්තන පුළු්ත 

රහයඹට යර සයෝඹ ළන  

කිඹ්තන. හරඹ්  එක්ෂ සවිණහිට  

ඳීනක්ෂණ ව ඉි ිසඹ ළන දරුට  

කිඹහ සද්තන පුළු්ත. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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²  orejd flf,i m%;spdr olajhso@ 

 

orejdf.ka orejdg m%;spdr olajk wdldrh fjkiah' 

iuyr	 orejka	 jpkfhka	 ;u	 ye.Sï	 m%ldY	 lrk	 w;r"	

;j;a	orejka	fldgila	l%shdfjka	;u	yeÕSï	m%ldY	lrhs'	

fjkodg	jvd	fkdikaiqkaj	isàu"	ksYaYíoj	isàu"	yeéu"	

uqrKavq	 ùu"	 lK.dgqfjka$	 nfhka	 isàu"	 lshkfoag	

weyqïlka	 fkd§u	 jeks	 ,laIK	 orejd	 ;=<ska	 oelsh	 yels	

fjhs'	 frda.h	 .ek	 oek.ekSu;a	 iuÕ	 orejdf.a	 Èk	

p¾hdfõ	isÿjk	fjkiaùï	iuÕu	fujeks	m%;sl%shd	orejd	

;=<ska	 olakg	 ,eîu	 idudkH	 fohls'	 tuksid	 ieuúgu	

orejd iuÕ Tn isák nj l:dfjka fukau l%shdfjkao 

yÕjkak'

²  orejdg Tn Woõ l< hq;af;a flfiao@

 

orejd	fouõmshkaf.a	fjkialïj,g	fndfyda	ixfõ§	fõ'	

tuksid	 fouõmshka	 f,i	 Tn	 fï	 ld,h	 ;=<	 ikaiqkaj	

iy	 wfmalaId	 iy.;j	 .eg¿	 j,g	 uqyqK	 §uu"	 orejdg	

;u	 uki	 ksrjq,aj	 ;nd	 .ekSug	 iydhla	 fõú'	 iuyr	

orejkag	 wka	 wh	 iuÕ	 l:d	 lsÍfuka	 is;g	 ksoyila	

,efí'	 ;j;a	 orejka	 fmd;a	 lshùug"	 Ñ;%	 we§ug"	 ,sùug"	

fi,a,ï	 lsÍug	 fyda	 ix.S;hg	 weyqïlka	 §ug	 jeä	

leue;a;la olajhs'

orejdf.a is;eÕs y÷kdf.k orejd jvd leu;s fohla 

lsÍug	 wjldY	 i,id	 §ug	 W;aidy	 lrkak'	 orejdg	 iEu	

úgu	Tfí	wdorh	fkdwvqj	oefkkak	yßkak'	
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 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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6'5 orejdf.a .eg¿''''''

—orejd	 wyk	 m%Yakj,g	 W;a;r	 fokafk	 fldfyduo	 lsh,	

ug f;afrkafk kE˜

		f.dvla	 foudmshkag	 ;sfhk	 m%Yakhla	 ;ud	 ;u	

orejka	 frda.h	 .ek	 wyk	 m%Yakj,g	 fudkjf.a	

W;a;ro	Èh	hq;af;a	lshk	tl'	

		Tng	 orejdf.a	 .eg¿	 j,g	 ms<s;=re	 ,nd	 §u	 ms<sno	

ielhla	 ;sfí	 kï	 ffjoH	 jrekaf.a	 $fyÈhkaf.a	

iyh	,nd	.kak	melsf,kak	tmd'

		orejkag	;u	frda.h	.ek	f.dvla	m%Yak	;sfhaú'	wehs	

uu	 f,v	 Wfka"	 ljoao	 fyd|	 fjkafka"	 ms<sldjla	

lshkafka	 fudloao	 jeks	 .eg¿'	 iuyrúg"	 orejd	

f;areï	 .kak	 mq¿jka	 jhilkï	 bkafk	 Tyq$	 weh	

ms<sldj	.ek	f;dr;=re	okakjd	fjkak;a	mq¿jks'	
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“ දරුවා තාන ප්රක නවලට උත්ා  රදන්රන රොරාොමද කියල 
මට රත්ර න්රන නෑ” 

 සොඩක්ෂ සදභහපිඹ්තට තිසඹන ප්රලසනඹක්ෂ තභහ තභ 

දරු්ත සයෝඹ ළන අවන ප්රලසනරට සභොනසේ 

උ් තයද ි ඹ යු් ස්  කිඹන එ.  

 ඔඵට දරුහසේ ළටළු රට පිළිතුරු රඵහ දීභ පිළිඵද 

ළඹක්ෂ තිසේ නේ වදය රු්තසේ /සවි ඹ්තසේ 

වඹ රඵහ ්තන ඳළකිසර්තන එඳහ. 

 දරු්තට තභ සයෝඹ ළන සොඩක්ෂ ප්රලසන තිසේවි. ඇයි 

භභ සරඩ උස්ත, ේද සවො ස්තස්ත, පිළිහක්ෂ 

කිඹ්තස්ත සභොේද ළනි ළටළු. භවයවිට, දරුහ 

ස් රුේ ්තන පුළු්ත ඹනේ ඉ්තසන ඔහු/ ඇඹ 

පිළිහ ළන සතොයතුරු ද්තනහ ස්තන්  පුළුනි. 

 

  

 

 

 

6.5 දරුවාරේ ැටළු...... 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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fï jf.a wjia:dj,§ fudk jf.a ms<s;=rlao Èh 

hq;af;a'''@

 ms<sldj lshkafk fudloao@$  ug yeÈ,d 

;sfhk f,fâ fudllao@ $ug fudlo fj,d 

;sfhkafk@

orejd	 ms<sldj	 .ek	 fudkjd	 yß	 fohla	 wy,d$	 oel,d	

;sfhkjd	 kï	 tal	 Woõ	 lrf.k	 fï	 m%Yakhg	 ms<s;=re	

fokak	 W;aiy	 lrkak'	 ta	 jf.au	 fï	 m%Yakhg	 orejdf.a	

ysf;a	 we;s	 ìh	 wvqlr	 orejg	 m%;sldr	 l%shdj,sh	 f;areï	

.ekSug	myiq	fjk	f,i	ir,	ms<s;=rla	,nd	fokak'	

Tfí	 orejd	 b;d	 l=vdkï	 isref¾	 we;s	 ù	 we;s	 .eá;a;la$		

f.ähla	uÕska	orejdj	f,v	ù	we;s	nj	fyda	f,a	^reêrh&			

ksishdldrj	l%shd	fkdlsÍu	ksid		orejd	frda.S	ù	we;s	nj	

mjikak'

;rula	 jhhiska	 jevqKq	 orejl=g	 kï	 Tyqg	 $	 wehg	 iE§	

we;s	ms<sldj	l=ulaoehs	kñkau	^Wod-	,shqflañhdj"	túka.a	

idfldaud	wdÈ	f,i&	mejish	yelsh''	tfiau		ms<sldj	fnda	

fkdjk	 frda.hla	 nj;a	 	 iEu	 jhilu	 orejkag	 meyeÈ,s	

lrkak'
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 රම් වරේ තවස ථාවලී.  රමොන වරේ පිළිුර ක්ද ිලය යුත්රත්.....? 

 පිළිාව කියන්රන රමොද්ද?/  මට ාැිලලා තිරයන 

රලරේ රමොක්ද? /මට රමොද රවලා තිරයන්රන? 

දරුහ පිළිහ ළන සභොනහ විස සදඹක්ෂ අවරහ/ දළරහ 

තිසඹනහ නේ ඒ උදේ යසන සේ ප්රලසනඹට පිළිතුරු සද්තන 

උ් ව ය්තන. ඒ සේභ සේ ප්රලසනඹට දරුහසේ හිස්  ඇති 

බිඹ අඩුය දරුට ප්රතිහය �ඹහලිඹ ස් රුේ ළී භට ඳවුද 

සන සර යර පිළිතුයක්ෂ රඵහ 

සද්තන. ඔසේ දරුහ ඉතහ කුඩහනේ 

 ිලරුසර් ඇති ී ඇති ළටි් තක්ෂ/  

සඩිඹක්ෂ භඟි්ත දරුහ සරඩ ී ඇති 

 ඵ සවෝ ස්  පරුධියඹ, නිිලඹහහය 

 �ඹහ සනොකිීනභ නිහ  දරුහ සයෝගී ී 

 ඇති ඵ ඳ්තන. 

තයභක්ෂ ඹඹිල්ත ළඩුු) දරුකුට නේ ඔවුනට ෆදී ඇති පිළිහ 

කුභක්ෂදළයි නිණ්තභ පඋදහ- ලියුසක්ෂිණඹහ, එවි්තේ හසෝභහ රි  

සර, ඳළිලඹ වළකිඹ.. එසේභ  පිළිහ සඵෝ සනොන සයෝඹක්ෂ 

ඵ්   ෆභ ඹභ දරු්තට ඳළවළි ලි ය්තන. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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	wehs ug ms<sldjla yeÿfka@

orejdg	 fufia	 isf;k	 tl	 wreuhla	 fkdfõ'	 ;uka	 w;ska	

isÿjq	jerÈ	fohla	ksid	;ukag	ms<sldjla	je<÷kq	nj	iuyr	

orejka	is;hs'	tu	is;=ú,a,	jerÈ	nj	orejdg	myokak'	l=vd	

orejkag	 ms<sldj	 je<`§ug	 ksYaÑ;	 fya;=	 ffjoHjrekq;a	

;ju	mÍlaIK	lrñka	fidhk	nj	orejdg	mjikak'

Tng	tjeks	úgl	my;	mßÈ	ir,	ms<s;=rla	Èh	yel'	

—we;a;gu	 mqf;a	 Thdg	 fï	 f,fâ	 yeÿfk	 wehs	 lshkak	

uu	 okafk	 keye'	 ffjoHjre	 mjd	 ;ju	 yßhgu	 okafk	

keye" iuyr orejkag ms<sld yefokak;a" wks;a whg 

fkdyefokak;a	 fya;=j'	 ta;a	 fï	 f,fâ	 Thdg	 ldf.kaj;a	

fndajqK	f,vla	fkdjk	nj;a"	fï	f,fâ	Thdf.ka	ldgj;a	

fnda fkdjk f,vla nj;a yefudau okak lreKlaz˜
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  ඇයි මට පිළිාවක් ාැදුරන්? 

දරුහට සභසේ ිලසතන එ අරුභඹක්ෂ සනොසේ. තභ්ත අති්ත ිලුමවු 

ළයි  සදඹක්ෂ නිහ තභ්තට පිළිහක්ෂ ළශඳුනු ඵ භවය 

දරු්ත ිලතයි. එභ ිලතුවි් ර ළයි  ඵ දරුහට ඳවද්තන. කුඩහ 

දරු්තට පිළිහ ළශදීභට නිලසිත සවේතු වදයරුනු්  තභ 

ඳීනක්ෂණ යිණ්ත සොඹන ඵ දරුහට ඳ්තන. 

ඔඵට එළනි විට ඳවත ඳිසි  යර පිළිතුයක්ෂ ි ඹ වළ. 

“ ඇ් තටභ පුස්  ඔඹහට සේ සරසඩ් වළුමසන ඇයි කිඹ්තන භභ 

ද්තසන නළවළ. වදයරු ඳහ තභ විසඹටභ ද්තසන නළවළ, 

භවය දරු්තට පිළිහ වළසද්තන් , අනි්  අඹට 

සනොවළසද්තන්  සවේතු. ඒ්  සේ සරසඩ් ඔඹහට හස්ත්  

සඵෝවුන සරඩක්ෂ සනොන ඵ් , සේ සරසඩ් ඔඹහස්ත හට්  

සඵෝ සනොන සරඩක්ෂ ඵ්  වළසභෝභ ද්තන රුණක්ෂ'˜ 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 

 

 

60

	ug ikSm fjhso wïfï@ 

fndfyda	 mÍlaIKj,g	 Ndckh	 fjñka	 fkdfhla	 m%;sldr	

l%u	j,g	uqyqK	foñka	isák	ksid	orejd	udkisl	mSvdfjka	

bkak	mq¿jka'	ms<sldfjka	ñh	.sh	mqoa.,fhl=$	orejl=	.ek	

Tfí	orejd	wid$	oel	;sfnkakg;a	mq¨jka'

fï	ksid	Tfí	orejdg;a"	;udg	ikSm	fõúo	lshk	.eg¿j	

we;sfjkak	mq¿jka'	ksYaÑ;ju	iqjl<	yels	nj	ffjoHjre	

mjid	;sfí	kï	fï	.eg¿jg	ms<s;=re§u	myiqhs'	ta;a	tjka	

meyeÈ,s	 ms<s;=rla	 ke;s	 úgl	 Tng	 my;	 mßÈ	 orejdg	

mejish yelshs'

—ms<sldjla	 lshkafka	 mqf;a	 Thdg	 biair	 yeÿKq	 leiai"	

fyïìßiaidj	 jf.a	 i;shlska	 fyda	 follska	 ikSm	 lrkak	

mq¿jka	 f,vla	 fkfjhs'	 ta;a	 ffjoHjre"	 fyÈfhd	 fï	

m%;sldr	 ,nd	 fokafka	 Thdj	 blaukska	 ikSm	 lrk	

n,dfmdfrd;a;=fjka	 ;uhs'	 fï	 m%;sldrj,ska	 frda.h	 iqj	

jqKq	<uhska	́ k	;rï	bkakjd'	ta	ksid	Thdj	ikSm	lrkak	

mq¿jka	yeufoau	wms	lrkjd'˜
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 මට සනීඳ රවයිද තම්රම්? 

සඵොසවෝ ඳීනක්ෂණරට බහජනඹ සිණ්ත සනොසඹක්ෂ ප්රතිහය ක්රභ 

රට මුහුණ සදිණ්ත ිලටින නිහ දරුහ භහනිල ීරඩහස්ත ඉ්තන 

පුළු්ත. පිළිහස්ත ිණඹ ගිඹ පුේරසඹකු/ දරුකු ළන ඔසේ 

දරුහ අහ/ දළ තිසඵ්තනට්  පුලු්ත. 

සේ නිහ ඔසේ දරුහට් , තභහට ී ඳ සේවිද කිඹන ළටළු 

ඇතිස්තන පුළු්ත. නිලසිතභ ුදශ වළකි ඵ වදයරු 

ඳහ තිසේ නේ සේ ළටළුට පිළිතුරුදීභ ඳවුදයි. ඒ්  එ්ත 

ඳළවළි ලි පිළිතුයක්ෂ නළති විට ඔඵට ඳවත ඳිසි  දරුහට ඳළිලඹ 

වළකියි. 

“ පිළිාවක් කියන්රන් පරත් ඔයාට ඉස ස  ාැදුනු ැස ස, 

රාම්බිරිස සාව වරේ සතියකින්/ රදකින් සනීඳ  න්න 

පළුවවන් රලඩක් රනරවයි.  ත් වවදයවරු, රාිලරයො රම් 

ප්රතිා  ලබා රදන්රන් ඔයාව ඉක්මනින් සනීඳ  න 

බලාරඳොර ොත්ුරරවන් ාමයි. රම් ප්රතිා වලින් ර ෝය සුව වුනු 

ළමයින් ඕන ා ම්ඉන්නවා.   නිසා ඔයාව සනීඳ  න්න පළුවන් 

ාැමරද්ම තපි  නවා.˜ 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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	wïfï fï m%;sldr w;r ;=r ug wudre fjhso@

frdayf,a m%;sldr ,nk úg" frda.h ksid f.dvla wmyiqfjka" 

ÿflka	bkak	<uhs"	wudre	fj,d	oeä	i;aldr	tallhg	we;=,a	

lrk <uhs" m%;sldr ksid ysiflia .sh <uhs Tfí orejd 

olshs'	 ;ukag;a	 tfyu	 fjhso	 lshk	 .eg¿j	 Tfí	 orejdg	

u;=fjhs'

ta	m%Yafkg	fujeks	ir,	ms<s;=rla	Tng	Èh	yelshs'	

—mqf;a"	 tlu	 ms<sldjla	 orejka	 fofofkl=g	 yeÿk;a"	 ta	

fokakd	 frda.hg	 uqyqKfok	 wdldrh	 fjkia'	 tlaflfklag	

wudre	 fjkak	 mq¿jka'	 wks;a	 flkdg	 blaukska	 iqj	 fjkak	

mq¿jka'	ta	ksid	fï	jdÜgqfõ	bkak	wks;a	orefjd	Èyd	n,,d	

Thd nh fjkakj;a" ÿla fjkakj;a ´k keye'

ta	 jf.au	 wmsg	 fï	 m%;sldrh	 lr<u	 n,kak	 fjkjd'	 uu	

ys;kafk	 kï	 mq;dg	 fïflka	 fyd|	 fjhs	 lsh,d'	 m%;sldr	

,nk	wks;a	orefjd	oelalyu	mq;d	nh	fjk	tl	idOdrKhs'	

ta;a	ys;kak	yeufoau	fyd¢ka	isoaO	fjhs	lsh,d'

Thdg	bÈßhg	lrk	mÍlaIK"	m%;sldr	.ek	ffjoHjre	wjYH	

fj,djg	 wmsj	 oekqj;a	 lrdú'	 wms	 fldfyduyß	 tl;=fj,d	

fïl	fyd|	lr.kak	W;aidy	lruq'˜
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 තම්රම් රම් ප්රතිා  තා  ුර  මට තමාරු රවයිද? 

සයෝවස්  ප්රතිහය රඵන විට, සයෝඹ නිහ සොඩක්ෂ 

අඳවුදස්ත, ුමස්ත ඉ්තන ශභයි, අභහරු සරහ දළඩි ් හය 

ඒඹට ඇතු්  යන ශභයි , ප්රතිහය නිහ හිසස ගිඹ ශභයි 

ඔසේ දරුහ දකියි. තභ්තට්  එසවභ සයිද කිඹන ළටළු ඔසේ 

දරුහට භතුසයි. 

ඒ ප්රලසසනට සභළනි යර පිළිතුයක්ෂ ඔඵට ි ඹ වළකියි. 

“පරත්, එම පිළිාවක් දරුවන් රදරදරනකුට ාැදුනත්,   

රදන්නා ර ෝයට මුහුණරදන විකාය රවනස . එක්රරනක්ට 

තමාරු රවන්න පළුවන්. තනිත් රනාට ඉක්මනින් සුව රවන්න 

පළුවන්.   නිසා රම් වාට්ටුරද ඉන්න තනිත් දරුරවො ිලාා බලලා 

ඔයා බය රවන්නවත්, දුක් රවන්නවත් ඕන නැාැ. 

ඒ සේභ අපිට සේ ප්රතිහයඹ යශභ ඵර්තන සනහ. භභ 

හිත්තසන නේ පුතහට සේස්ත සවො සයි කිඹරහ. ප්රතිහය 

රඵන අනි්  දරුසො දළක්ෂවභ පුතහ ඵඹ සන එ හධහයණයි. 

ඒ්  හිත්තන වළභසේභ සවොඳි්ත ිලේධ සයි කිඹරහ. 

ඔඹහට ඉි ිසඹට යන ඳීනක්ෂණ,  

ප්රතිහය ළන වදයරු අලය  

සරහට අපි දළනු්  යහවි.  

අපි සොසවොභවිස එතුසරහ සේ  

සවො ය්තන උ් හව යමු.˜ 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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6'6 orejdf.a Èk p¾hdfõ fjki 

mdi, fjkqjg frday,'''

Tfí	orejd	mdi,a	hk	jhfia	orejl=kï	m%;sldr	lrk	wjêfha	

§	 mdi,a	 hk	 Èk	 .Kkg	 jvd	 mdi,a	 fkdhk	 Èk	 .Kk	 jeä	

fõú'

orejdf.a	 frda.h	 blau‚kau	 iqj	 ùug	 kï	 m%;sldr	 fiau	

udkisl	i;=go	b;d	jeo.;a'

frdayf,a	mßirh	orejdg	m%shckl	lrkafka	flfiao@

	orejd	 ióm"	 orejd	 leu;s	 l%shdldrlï	 j,	 frdayf,a§	

o	 ksr;	 ùug	 bv	 ie,eiaùu	 ^fmd;a	 lshùu$	 Ñ;%	 we£u	

jeks&

	orejdg	fjk;a	úúO	jQ	l%shdldrlïj,	ksr;	ùug	bv	

ie,eiaùu'	^Wod(	w;alï"	l%Svd&

	orejd	 mdi,a	 mdvï	 uÕ	 yeÍu	 ms<sn|	 is;kafka	 kï	

frday,	;=<§;a	orejdg	;u	wOHdmk	lghq;=	fkdlvjd	

lsÍug	uÕ	fmkaùu'
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6.6 දරුවාරේ ිලන චර්යාරද රවනස 

ඳාසල රවනුවට ර ෝාල...... 

ඔසේ දරුහ ඳහ්  ඹන ඹසේ දරුකුනේ ප්රතිහය යන අධිසේ දී 

ඳහ්  ඹන ි න ණනට ඩහ ඳහ්  සනොඹන ි න ණන ළඩි සේවි. 

දරුහසේ සයෝඹ ඉක්ෂභි්තභ ුද ීභට නේ ප්රතිහය සේභ භහනිල 

තුටද ඉතහ ළද් . 

සයෝවස්  ඳිසයඹ දරුහට ප්රිඹජන ය්තස්ත සසේද? 

 දරුහ �ඳ, දරුහ ළභති �ඹහහයේ ර සයෝවස් දී ද 

නියත ීභට ඉඩ ළරළසීභ පසඳෝ  කිඹීභ/ ිත්ර ඇඳීභ ළනි, 

 දරුහට සන්  විවිධ � �ඹහහයේර නියත ීභට ඉඩ 

ළරළසීභ. පඋදහ: අ් ේ, ක්රිඩහ, 

 දරුහ ඳහ්  ඳහඩේ භඟ වළීනභ පිළිඵ ිලත්තස්ත නේ 

සයෝවර තුශදී්  දරුහට තභ අධයහඳන ටයුතු සනොඩහ 

කිීනභට භඟ සඳ්තීභ. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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orejdf.a fi!LH ;;ajh i;=gqodhlkï by; ish¿u 

wjYH;dj,g uÕ i,ik tallhla wfmalaId frdayf,a 

;sfnk nj Tn okakjdo@

újD;	 mdi,a	 wOHdmk	 yd	 úfkdaod;aul	 jevigyka	 tallh	

^fi,a,ï	f.or	-	play house& 

fuh	 msysgd	 ;sfnkafk	 <ud	 jdÜgq	 ixlS¾Kfha	 ìï	

uyf,ahs'	 ld¾hNdr	 fyo	 ks,Odßkshla	 hgf;a	 mj;sk	 fuh																	

Y%jkd.drhla"	 mqia;ld,hla	 iy	 mdi,la	 lshk	 wx.	 j,ska	

iukaú; fjhs'

fï	tla	tla	wx.h	Tfí	orejdg	jeo.;a	jkafka	fldfyduo@

Y%jKd.drh

yeu	i;s	wka;hlu	Wfoa	jrefõ	̂ fm'j'9'30g&	fuys	fkdfhl=;a	

úfkdaod;aul jevigyka meje;afjkjd' orejdf.a fi!LH 
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/ln,d .kakd iuÕ orejdg fuu jevigyka kerôh yelshs' 

úfkdaod;aul	 jevigyka	 jf.au	 O¾u	 foaYkd	 jeks	 wd.ñl	

jevigyka	j,go	fuys§	Tng	iyNd.S	úh	yels	fjkjd'

mqia;ld,h

fuys orejkag fukau" orejkaf.a foudmshkago lshúh yels 

fkdfhla	 fmd;a	 rdYshla	

;sfhkjd' mqia;ld,h 

;=<	 /§	 isg	 lshùug	 fyda	

jdÜgqjg	 f.k	 f.dia	

lshùug	fmd;a	ksl=;a	lrkq	

,nkjd'
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දරුවාරේ රසෞය ාත්වය සුරටුදායනම් ඉාා සියළුම 
තවකයාාවලට මඟ සලසන  යක් තරේක්ෂ්ඨා 
ර ෝාර්හ තිරබන බව ඔබ දන්නවාද? 

විවෘා ඳාස්හ තධයාඳන ාා විරනෝදාත්ම වැඩසටාන්  ය 
(රස්හලම් රද  - play house) 

රමය පිහිටා තිරබන්රන ළමා වාට්ටු සිංකීර්ණරේ බිම් මාර්හයි. 
හර්ඹබහය සවද නිරධහිසනිඹක්ෂ ඹටස්  ඳතින සභඹ 
රනහහයඹක්ෂ, පුසතහරඹක්ෂ ව ඳහරක්ෂ කිඹන අාං ලි්ත 
භ්තවිත සයි. 

රම් එක් එක් තිංය ඔරේ දරුවාට වැදත් වන්රන් රොරාොමද? 

ශ්රවනාා ය 

වළභ ති අ්තතඹභ උසේ රුසේ පසඳ..9.30ට, සභහි 
සනොසඹකු්  විසනෝදහ් භ ළඩටව්ත ඳළළ් සනහ. දරුහසේ 
සෞය ත් ඹ ඹවඳ්  නේ වදය අනුභළතිඹ ඇතු භ/ පිඹහ 
/රැඵරහ ්තනහ භඟ දරුහට සභභ ළඩටව්ත නළයඹිඹ වළකියි. 
විසනෝදහ් භ ළඩටව්ත සේභ ධර්භ සේලනහ ළනි රිණ 
ළඩටව්ත රටද සභහිදී ඔඵට වබහගී විඹ වළකි සනහ. 

පස ාාලය 

සභහි දරු්තට සභ්තභ, දරු්තසේ සදභහපිඹ්තටද කිඹවිඹ වළකි 
සනොසඹක්ෂ සඳෝ  යහිකඹක්ෂ තිසඹනහ. පුසතහරඹ තුශ රැදී ිලට 
කිඹීභට සවෝ හට්ටුට සන සොස කිඹීභට සඳෝ  නිකු්  
යනු රඵනහ. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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mdi,

 
orejdg	 m%;sldr	 ioyd	 È.=	 ld,hla	 frdayf,a	 /£	 isákak	

isÿ	 fjk	 wjia:dj,§"	 w;miq	 fjk	 wOHdmksl	 lghq;=	

.ek	 Tyq$	 weh	 ÿla	 fjkjd	 kï	 fï	 mdi,g	 orejdj	 we;=,a	

lrkak'	 fuys	 i;shg	 ojia	 2la	 ^i÷od	 $	 wÕyrejdod&	 iji	

2'00g	 wksjd¾hfhka	 cd;sl	 wOHdmk	 wdh;kh	 yd	 iïnkaO	

.=rejreka	iafõÉPdfjka	meñK	b.ekaùï	lghq;=	isÿ	lrkjd'	

bÈßfha§	 b;sß	 ojiaj,§;a	 b.ekaùï	 lghq;=	 isÿ	 lsÍug	

lghq;=	 iQodkï	 fjñka	 mj;skjd'	 orejdf.a	 wjYH;dj	 wkqj	

orejdg	 wjYH	 úIh	 lreKq	 fuys§	 W.kajkq	 	 ,nkjd'	 fuh	

orejdf.a	udkisl	wd;;sh	ÿrelr,Sug	iy	wOHdmksl	lghq;=	

fkdlvjd	lr	f.k	hdug		hï	ÿrlg	bjy,a	fõú'

fi,a,ï f.or - mdif,au wx.hls

fuys	 hk	 orejdg	 i;sfha	 ojia	 mfyau	 Wfoa	 jrefõ	 leu;s	

l%shdldrlul	 fh§fï	 yelshdj	 ,efí'	 Ñ;%	 wÈkak"	 mdg	

lrkak"	 w;alï	 lrkak	 wjYH	 lrk	 øjH	 ish,a,u	 fuys§	

imhd fokq ,efí'

tfiau	orejdg	úúO	l%Svdj,	fh§ug	wjYH	lrk	l%Svd	NdKav	

yd	 l=vd	 orejka	

i|yd	 fi,a,ï	

nvq	 rdYshla	 fuys	

;sfí'	 we;=<;	

jf.au	 fi,a,ï	

f.or	 ñÿf,a;a	

orejdg	 fi,a,ï	

lrkak	 myiqlï	

imhd we;'
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ඳාසල 

දරුහට ප්රතිහය දවහ ි ගු හරඹක්ෂ සයෝවස්  රැඳී ිලටි්තන ිලුම 

සන අසථහරදී, අතඳුද සන අධයහඳනි ටයුතු ළන ඔහු/ 

ඇඹ ුමක්ෂ සනහ නේ සේ ඳහරට දරුහ ඇතු්  ය්තන. සභහි 

තිඹට දස 2ක්ෂ පඳුදහ / අඟවරුහදහ,  2.00ට 

අනිහර්ඹසඹ්ත ජහති අධයහඳන රඹතනඹ වහ ේඵ්තධ 

ගුරුරු්ත සසේ්චඡහස්ත ඳළිණණ ඉළ්තීේ ටයුතු ිලුම යනහ. 

ඉි ිසසේදී ඉතිිස දසරදී්  ඉළ්තීේ ටයුතු ිලුම කිීනභට ටයුතු 

ූරදහනේ සිණ්ත ඳතිනහ. දරුහසේ අලයතහ අනු දරුහට 

අලය විඹ රුු) සභහිදී උ්තනු  රඵනහ. සභඹ දරුහසේ 

භහනිල රතතිඹ ුමරුයලීභට ව අධ් ඹහඳනි ටයුතු 

සනොඩහ ය සන ඹහභට  ඹේ ුමයට ඉව්  සේවි. 

රස්හලම් රද  - ඳාසර්හම තිංයකි 

සභහි ඹන දරුහට තිසේ දස ඳසවේභ උසේ රුසේ ළභති 

�ඹහහයභ සඹදීසේ වළකිඹහ රළසේ. ිත්ර අි ්තන, ඳහට 

ය්තන, අ් ේ ය්තන අලය යන ්රය ිලඹ් රභසභහිදී 

ඳඹහ සදනු රළසේ. 

එසේභ දරුහට විවිධ ක්රිඩහර සඹදීභට අලය යන ක්රිඩහ බහණ්ඩ 

වහ කුඩහ දරු්ත වහ ස් රේ ඵඩු යහිකඹක්ෂ සභහි තිසේ. 

ඇතුශත සේභ ස් රේ සදය ිණුමස් ්  දරුහට ස් රේ 

ය්තන ඳවුදේ ඳඹහඇත. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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6'7  frda.S orejdf.a fidhqre $ fidhqßhka'''

•	 mjqf,a	tla	orejl=g	ms<sld	frda.h	je<§	we;s	nj	oek.;a	

úg	 ta	 orejd	 muKla	 fkdj	 mjqf,a	 ish¿u	 idudðlhka	

thska	mSvdjg	m;a	fjkjd'

•	 fï	 w;ßkq;a	 mjqf,a	 wksl=;a	 orejka	 úfYaIhs'	 fndfyda	

ifydaor	$	ifydaoßhka	;u	fidfydhqrd	$	fidfydhqßh	.ek	

ÿla	 fjkjd'	 ta	 jf.au	 ;u	 fidfydhqrdg	 $	 fidfydhqßhg	

l=ula	fõú	oehs	ìhg	m;a	fjkjd'	

•	 foudmshka	 we;=¿	 mjqf,a	 jeäysáhka	 frda.S	 orejd	

iïnkaOj	 fjfyfik	 úg"	 Tyqf.a$wehf.a	 fidfydhqre$	

fidfydhqßhka	 foudmshkaf.a	 wdorh"	 /ljrKh	 	 fjkod	

fuka	fkd,eî	hdfuka	;kslfuka	mSvdjg	m;a	fjkjd'	
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 ඳවුස්  එක්ෂ දරුකුට පිළිහ සයෝඹ ළශදී ඇති ඵ 

දළන්  විට ඒ දරුහ ඳභණක්ෂ සනො ඳවුස්  ිලඹළුභ 

හභහජිඹ්ත එයි්ත ීරඩහට ඳ්  සනහ. 

 සේ අතිසනු්  ඳවුස්  අනිකු්  දරු්ත විසලේයි. සඵොසවෝ 

සවෝදය / සවෝදිසඹ්ත තභ සොයුයහ / සොයුිසඹ ළන ුමක්ෂ 

සනහ. ඒ සේභ තභ සොසවොයුයහට / සොසවොයුිසඹට 

කුභක්ෂ සේවි දළයි බිඹට ඳ්  සනහ.  

 සදභහපිඹ්ත ඇතුළු ඳවුස්  ළඩිහිටිඹ්ත සයෝගී දරුහ 

ේඵ්තධ සසවසන විට, ඔහුසේ/ඇඹසේ සොයුරු/ 

සොයුිසඹ්ත සදභහපිඹ්තසේ රදයඹ, රැයණඹ  සනදහ 

සභ්ත සනොරළීජ ඹහසභ්ත තනිසභ්ත ීරඩහට ඳ්  

සනහ. 

 

 

 
 

6.7  ර ෝගී දරුවාරේ රසොයුරු / රසොයුරියන්....... 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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fï ;;ajfha§ foudmshka jk Tn mjqf,a wfkl=;a 

orejkag iyh úh hq;af;a flfiao@

	;ukaf.a	 ld,fhka	 fmdä	 fõ,djla	 fyda	 wks;a	

orejka	iuÕ	.;	lrkak	W;aiy	lrkak'	
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Èkm;d	 ÿrl:kh	 u.ska	 fyda	 wks;a	 orejka	 iuÕ	

l:d	 lrkak	 bv	 i,id	 .kak'	 ;uka	 Tjqkago	

wdof¾	 nj	 oefkkak	 i,iajkak'	 tu	 orejkaf.a	

.eg¿	 .ek	 úuikak'	 Tn	 Tjqkag	 weyqïlka	 §uu"	

Tjqkaf.a is;g fmdä fyda iykhla f.k foaug 

fya;=	fõú'

	fidfydhqrd$	 fidfydhqßhf.a	 ;;ajh	 .ek	 wks;a	

orejka	yd	l;d	lrkak'	Tng	yels	whqßka	Tjqkag	

fidfydhqrdf.a	;;ajh	.ek"	m%;sldr	.ek	meyeÈ,s	

lrkak' fidfydhqrd ne,Sug frday,g hdug 

Tjqkag;a wjia:djla i,id fokak' frda.S orejdf.a 

jev	 lghq;=j,g	 Tjqkaj;a	 yels	 ;dla	 iïnkaO	 lr	

.kak'

	wks;a	 orejkaf.a	 lghq;=	 idudkH	 	 mßÈ	 lsÍug	

yels;dla iyh fjkak' Tjqkaf.a mdi,a .uk 

lv fkdjk wdldrhg jev ms<sfj,la ieliSug 

W;aiy	.kak'
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mqoa.,hskaf.a iyh ,nd .kak miqng fkdjkak'
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දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
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orejdf.a fidfydhqre $ fidfydhqßhkaf.a wdrlaIdj
 

² uj fyda mshd frda.S orejd iuÕ frdayf,a kej;S 

isák	 úg	 wks;a	 orejkaf.a	 wdrlaIdj	 .ek;a	

ie,ls,su;a	úh	hq;=hs'	

²		;ukag	 úYajdijka;	 <Õu	 {d;sfhl=	 ^wdÉÑ	 $	 iShd	

$	 ujf.a	 fyda	 mshdf.a	 fidhqßhla	 jeks&	 ksjfia	

k;r lr .ekSu fyda Tjqkaf.a ksjil ;djld,slj 

orejkaj	keje;aùu	o	l<	yelshs'

²		wksl=;a	 orejkaf.a	 .=rejreka	 "hy¿jkaf.a	

foudmshka"		wi,a	jeishka	iy	ys;ñ;=rkaf.ao	iyh	

fï	wjia:dfõ	,nd	.;	yelshs'
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දරුවාරේ රසොයුරු / රසොයුරියන්රේ ආ ක්ෂ්ඨාව 

 භ සවෝ පිඹහ සයෝගී දරුහ භඟ සයෝවස්  නළතී ිලටින 

විට අනි්  දරු්තසේ රයක්ෂහ ළන්  ළරකිලිභ්  විඹ 

යුතුයි.  

 තභ්තට විලසහ්තත ශඟභ ඥහතිසඹකු පර්චි / සීඹහ / 

භසේ සවෝ පිඹහසේ සොයුිසඹක්ෂ ළනි, නිසේ නතය ය 

ළී භ සවෝ ඔවු්තසේ නි තහහලි දරු්ත 

නළළ් ීභ ද ශ වළකියි. 

 අනිකු්  දරු්තසේ ගුරුරු්ත ,ඹවළු්තසේ සදභහපිඹ්ත,  

අ්  ළිලඹ්ත ව හිතිණතුය්තසේද වඹ සේ අසථහසේ 

රඵහ ත වළකියි. 

 

 



  
 

35 
 

5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
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දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
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6'8 wd¾Ól wmyiq;d'''

•		wksl=;a	 frda.S	 ;;aj	 fuka	 fkdj	 ms<sldjla	 je<ÿKq	

orejl=f.a	 mÍlaIK	 iy	 m%;sldr	 i|yd	 È.=	 ld,hla	

frday,a	.;j	isàug	isÿjkq	we;'	

•		ta	 ld,h	 ;=<	 uj	 $	 mshd	 jk	 Tng;a	 orejd	 iuÕ	

/£ug	isÿ	fõ'	Tfí	iylreg	$	iyldßhg	o	orejd	

ne,Sug	ks;r	frday,g	hdug	taug	isÿfõ'	

túg	 Tn	 $	 iylre	 ffokslj	 uqo,a	 Wmhk	 flfkla	 kï	

tu	 lghq;=	 wvmK	 ùuo"	 /lshdjl	 kshq;=	 kï	 wêl	 f,i	

ksjdvq	 ,nd	 .ekSugo	 	 isÿ	 jk	 neúka"	 	 tu	 ld,iSudfõ§	

ksjfia	wodhu	wvq	ùug	bv	we;'	tfukau	.uka	úhoï	iy	

orejdf.a	 wksl=;a	 wu;r	 úhoï	 ksid	 fjkodg	 jvd	 	 jeä	

úhoula orkakg isÿ jkq we;'

tu	 ksid	 fï	 ld,iSudj	 ;=<"	 wkjYH	 úhoï	 iSud	 lr	 uqo,a	

m%fõYfuka	mßyrKh	lsÍu	b;d	jeo.;a	fõ'

•		tfiau	 orejdf.a	 frda.S	 ;;ajh;a	 iuÕ	 Tng	 wd¾Ól	

wmyiq;d	;o	n,	f,i	oefka	kï	ta	iïnkaOj	Tng	

m%;sldr	lrk	fi!LH	ld¾h	uKav,h	iuÕ	újD;j	

mjikak'

túg	 Tjqka	 Tnj	 wd¾Ól	 iyk$	 wdOdr	 ,nd	 §ug	 i,ld	

nef,k		WmfoaYk	fiajd	tallh	fj;	fhduq	lrkq	we;'

tys§	 Tjqka	 Tnf.a	 .eg¿	 idlÉPd	 lr	 Tng	 iqÿiq	 wd¾Ól	

iyk	 	 iemhqï	 ud¾.hlg	 uÕ	 fmkajkq	 we;'	 tfiau	 tys§	

iudc	fiajd	ks<Odßksho"	Tfí	mjqf,a	wd¾Ól	;;ajh	wkqj	

Tng	 iemhsh	 yels	 iyk	 ^frda.dOdrh"	 wOHdmk	 wdOdr"	
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mdi,a	 jhfia	 orejkag	 ,efnk	 iqrlaId	 rlaIKdjrKh"	

ie;alï	wdOdr	fyda	fjk;a	iqÿiq	wdOdr&	ms<sn|	Tn	oekqj;a	

lr	 Tnf.a	 m<d;g	 wod,	 iudc	 fiajd	 ks,Odßksh	 fj;	

Tnj fhduq lrkq we;' 

•		tfiau	Tng$	Tn	mjqf,a	whl=g	iqÿiq	hehs	yefÕa	kï	

jD;a;sh	 mqyqKq	 jev	 igyka	 ^,shqï	 ljr$	 myka	 ;sr$	

mdmsis	ksIamdokh&	fyda	wd¾Ól	W;amdok	jevigyka	

j,g	o	fhduq	lsÍug	iudc	fiajd	ks<Odßksh	lghq;=	

lrkq ,efí'

iudc	 fiajd	 ks<Odßksh	 iEu	 i÷od	 iy	 nodod	 Èklu	

wfmalaId	frdayf,a	<ud	frda.	tallfha	m<uq	uyf,a	<ud	yd	

mjq,a	Wmldrl	uOHia:dkh	;=<§	yuqùfï	yelshdj	mj;S'
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6'9 Tn Tn .ek;a is;kak'''

fujeks	 nrm;,	 frda.hlska	 orejd	 mSvd	 ú¢k	 úg	 Tnf.a	

iïmQ¾K	 wjOdkhu	 orejdg	 fhduq	 ùu	 ksrdhdifhkau	 isÿ	

jk	 neúka	 Tnf.a	 lEu"	 kskao"	 úfõlh	 hkd§	 iEu	 fohlau	

w;miq	 ùu	 idudkHh'	 kuq;a	 Tfí	 orejdf.a	 jev	 lghq;=	

ksishdldrj	 lsÍug	 kï	 Tn	 ldhslj	 fukau	 udkislj	 o	

Yla;su;aj	 isáh	 hq;=hs'	 ta	 i|yd	 orejdf.a	 jev	 lghq;=	 w;r	

ld,hla	fjka	lsÍu	b;d	jeo.;ah'

ta	 i|yd	 Tng	 wkq.ukh	 l<	 yels	 mshjr	 lSmhla	 my;	

oelafõ'	

wdydr

	orejdg	fukau	Tng;a	ksis	fj,djg	fmdaIHodhS	wdydr	

fõ,la	 ,nd	 .ekSu	 	 ksfrda.Sj	 fukau	 Yla;su;aj	

isàug	w;HjYH	fõ'	

	orejd	.ek	u	is;ñka	Wjukdfjkau	wdydr	fõ,a	uÕ	

yßñka	ÿflka	isàfuka	j<lskak'	

	yels	 iEu	 úgu	 m%Odk	 wdydr	 f,i	 iun,	 wdydr	

fõ,la	 ,nd.kak'	 laI‚l	 	 f;,a	 wêl	 wdydr	 j,ska	

je<lSug	 yels;dla	 W;aidy	 .kak	 ^frda,aia"	 meáia"	

lÜ,Ü"	laI‚l	kQâ,aia"	fld;a;=	frdà	jeks'''&'
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 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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	rd;%S	kskao"	B<Õ	Èkfha	ld¾hlaIuj	orejdf.a	jev	
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iqÿiq ke;'

		 Tng	 rd;%shg	 kskao	 fkdhdfï	 .eg¿jla	 ;sfí	 kï	

ffjoH	Wmfoia	,nd.ekSu	jvd	iqÿiq	fõ'	

	ksjfia	 isàkï	 oji	 uq¿,af,au	 lh	 fjfyijd	

jefvys	 fhfok	 Tng"	 frdayf,a§	 orejd	 wi,gu	 ù	

jdä	ù	isàug	isÿfõ'	

	ffjoH	 Wmfoia	 wkqj	

tfia	 isàug	 isÿjk	

wjia:d	j,§	yer"	wks;a	

wjia:dj, frday, 

;=<§o	 	 l%shdldÍj	

oji	 f.ùug	 W;aiy	

lrkak	 ^Wod'	 frday,	

;=<	tyd		fuyd	hdfï§	

úÿ,s	 fidamdkh	 Ndú;d	

fkdlr mä fm< 

Ndú;d	lrkak&'

kskao

l%shdldÍj oji f.ùu
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 යහත්රි නි්තද, ඊශඟ ි නසේ හර්ඹක්ෂභ දරුහසේ ළඩ ර 

නියත ීභට වහඹ සේ. 

 දරුහසේ ප්රතිහය නිහ අි සඹ්ත ිලටීභට ිලුමවුසවෝ  

වළය, යහ�ඹට සනොනිදහ ිලටීභ පුරුේදක්ෂ ය ළී භ ුදුමුද 

නළත. 

  ඔබට  ාත්රියට නින්ද රනොයාරම් ැටළුවක් තිරේ නම් 

වවදය උඳරදස  ලබාැනීම වඩා සුදුසු රද. 

  

 

  නිසේ ිලටීනේ ද මුළු් ස් භ ඹ සසවහ ළසඩහි 

සඹසදන ඔඵට, සයෝවස් දී දරුහ අරටභ ී හඩි ී ිලටීභට 

ිලුමසේ.  

 වදය උඳසදස අනු එසේ ිලටීභට  

ිලුමන අසථහ රදී වළය, අනි්  

අසථහර සයෝවර තුශදීද  

�ඹහහීන ද සීභට උ් ව 

ය්තන පඋදහ. සයෝවර තුශ එවහ 

සභවහ ඹහසේදී විුමලි සෝඳහනඹ  

බහවිතහ සනොය ඳඩි සඳර බහවිතහ  

ය්තන,. 

 

නි්තද  

 

�ඹහහීන ද සීභ 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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udkisl wd;;sh wvqlr .ekSu

	ld,h	kslrefKa	.;	fkdlsÍu	-	orejd	iuÕ	isàfï§	

Tn	 leu;s	 l%shdldrlï	 j,	 fh§ug	 o	 W;aiy	 .kak'	

Wod-	 fmd;la	 $	 m;a;rhla	 lshùu"	 lú	 $	 l;d	 rpkd	

lsÍu"	ix.S;hg	ijka	§u	hkd§'	

	Tfí	 yeÕSï	 ysr	 lrf.k	 ;ksj	 mSvd	 ú§fuka	

j<lskak' Tng ysf;k foa wka wh iuÕ mjikak' 

^Tfí	 iylre	 $	 {d;Ska&	 tfia;a	 fkdyels	 kï	 tajd	

,sùug	fyda	mqreÿ	jkak'

	Tfí	 udkisl	 wd;;sh	 wvqlr	 .ekSug	 úúO	 l%u	

Ndú;d	 lrkak'	 iuyr	 fouõmshka	 Ndjkdj	 u.ska	

is;	 ikaiqka	 lr	 .ekSug	 mqreÿ	 ù	 isáhs'	 tfukau	 Tn	

fn!oaOfhla	 kï	 frdayf,a	 nqÿ	 ueÿr	 fj;	 hdu	 iy	

tys	 iq¿	 ld,hla	 .;	 lsÍu	 Tfí	 is;	 ikaiqka	 ùug	

fya;=	fõ'

 Tn ljr wd.ulg wh;a jqj;a yels iEu úgu ;u 

wd.u	 fufkys	 lsÍu	 iy	 wd.udkql+,j	 is;Su	 ;=<ska	

is;	ikaiqka	lr	.ekSug	W;aidy	lrkak'

	Tnf.a	 iylre	 $	 iyldßh	 o	 fujka	 wjia:djl	

§	 oeä	 udkisl	 mSvkfhka	 isák	 nj	 u;l	 ;nd	

.kak'	 fofokdu	 fï	 iïnkaOj	 újD;j	 l:d	 lsÍu	

fofokdgu	rel=,la	jkq	we;'	;ukaf.a	wks;a	orejka	

fukau	 iylre	 $	 iyldßhf.a	 wjYH;d	 .eko	

wjOdkh	fhduq		lrkak'
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 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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WmfoaYk fiajd tallh

² Tfí orejd $ orejd /l n,d .kakd jk Tn udkislj 

mSvdldÍ	;;ajhlska"	wd;;sfhka	fyda	fjk;a	udkisl	

widudkH;djlska mSvd ú£ hehs Tng m%;sldr lrk 
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සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  
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 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
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35 
 

5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
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 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
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දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. දරුවාරේ රඳෝෂ්ඨණය 

 

 ෆභ දරුසක්ෂටභ නිසයෝගී ජීවිතඹට සවො 
සඳෝණඹක්ෂ අලයයි සේභ පිළිහට ප්රතිහය රඵන 
දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 සවො සඳෝණඹක්ෂ ඹනුස්ත අදවස ය්තස්ත දරුහට 
භඵර රවහය සේරක්ෂ රඵහ දීභයි. 

 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
සඹොමු යනහ නේ, දරුහට නිසයෝගි ුදඹක්ෂ සේභ 
සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  

 පිළිහ සේභ පිළිහට සදන ප්රතිහය්  දරුහසේ 
ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 

 දරු්තසේ සඳෝණීඹ අලයතහ එක්ෂ එක්ෂ දරුහස්ත 
දරුහට සනස සේ.  

 ඔසේ දරුහසේ රවහය යටහ සසේවිඹ යුතුදළයි, ඔඵට 
දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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