
Njrpa Gw;WNeha;f; fl;Lg;ghl;L

epfo;r;rpj; jpl;lk;

Rfhjhu mikr;R

gps;isapd; eyNd vdJ kfpo;r;rpgps;isapd; eyNd vdJ kfpo;r;rpgps;isapd; eyNd vdJ kfpo;r;rp

Gw;WNeha; Vw;gl;Ls;s rpwhu;fis ftdpj;Jf;
nfhs;gtu;fSf;fhd xU rpW ifNalhFk;...
Gw;WNeha; Vw;gl;Ls;s rpwhu;fis ftdpj;Jf;
nfhs;gtu;fSf;fhd xU rpW ifNalhFk;...
Gw;WNeha; Vw;gl;Ls;s rpwhu;fis ftdpj;Jf;
nfhs;gtu;fSf;fhd xU rpW ifNalhFk;...



  
 

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. 

 

 

1

gps;isapd; eyNd vdJ kfpo;r;rp

Gw;WNeha; Vw;gl;Ls;s rpwhu;fis ftdpj;Jf;

nfhs;gtu;fSf;fhd xU rpW ifNalhFk;...

Njrpa Gw;WNeha;f; fl;Lg;ghl;L

epfo;r;rpj; jpl;lk;

Rfhjhu mikr;R

  
 

i 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
පිළිා ර ෝය වැළඳුන දරුවන්රේ රැ බලාන්නන් රවනුරවන් 

නිම ව රඳොත් පිිංචකි.... 
 
 

 
 
 
 

          

 
ජහති පිළිහ භර්දන ළඩටවන 

සෞය වහ සේශීඹ වදය සේහ අභහතයහාංලඹ 

  

  
 

i 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
පිළිා ර ෝය වැළඳුන දරුවන්රේ රැ බලාන්නන් රවනුරවන් 

නිම ව රඳොත් පිිංචකි.... 
 
 

 
 
 
 

          

 
ජහති පිළිහ භර්දන ළඩටවන 

සෞය වහ සේශීඹ වදය සේහ අභහතයහාංලඹ 

  

  
 

i 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
පිළිා ර ෝය වැළඳුන දරුවන්රේ රැ බලාන්නන් රවනුරවන් 

නිම ව රඳොත් පිිංචකි.... 
 
 

 
 
 
 

          

 
ජහති පිළිහ භර්දන ළඩටවන 

සෞය වහ සේශීඹ වදය සේහ අභහතයහාංලඹ 

  



  
 

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. 

 

 

  
 

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. 

 

 

2

KjyhtJ gpuRuk; - 2020

ISBN 978-955-3666-95-6

Njrpa Gw;WNeha;f; fl;Lg;ghl;L epfo;r;rpj; jpl;lk;

555/5 kf;fs; Rfhjhu ikak;
vy;tpbfy khtj;j

ehuhN`d;gpl

nfhOk;G 05

njhiyNgrp: 011-2368627 / njhiyefy;: 011-2368627
kpd;dQ;ry;: nccpsl@yahoo.com 
,izak;: http://www.cccp.health.gov.lk 



  
 

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. 

 

 

3

Mf;fk; kw;Wk; njhFg;G: 

lhf;lu; \rpe;jh jpy;`hdp - jiyik Mtd mjpfhup> rKjha 

kUj;Jt epGzu;> Njrpa Gw;WNeha;f; fl;Lg;ghl;L epfo;r;rpj; jpl;lk;

tsg; gq;fspg;G:

• lhf;lu; [hdfP tpjhdgjpud - gzpg;ggsu;> Njrpa  

Gw;WNeha;f; fl;Lg;ghl;L epfo;r;rpj; jpl;lk;

• lhf;lu; Rjj; rkutPu - Kd;dhs; gzpg;ghsu;> Njrpa 

Gw;WNeha;f; fl;Lg;ghl;L epfo;r;rpj; jpl;lk;

• lhf;lu; jkae;jp gPup]; - Gw;WNeha; kUj;Jt epGzu;> 

mNgf;\h kUj;Jtkid> k`ufk
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mNgf;\h kUj;Jtkid> k`ufk
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• lhf;lu; ,ue;jp/gu;dhd;L - kUj;Jt mjpfhup> csNeha;g;gpupT 

mNgf;\h kUj;Jtkid> k`ufk 
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• lhf;lu; vnyf;]pdh gpupae;jp Nrhup];; epthuz cjtpg; 

gpupT mNgf;\h kUj;Jtkid> k`ufk

• lhf;lu; Urpuh Vfdhaf;f kUj;Jt mjpfhup> Njrpa 

Gw;WNeha;f; fl;Lg;ghl;L epfo;r;rpj; jpl;lk;

• lhf;lu; Jrpj f`Jt Njrpa Gw;WNeha;f; fl;Lg;ghl;L 

epfo;r;rpj; jpl;lk;

• jpUkjp N[ Nf n[dp/gu; tpNrl ju jhjpkhu; Mrpupia> 

jhjpkhu; fy;Y}up Muk;gf; fy;Y}up

• jpUkjp Nkdfh mYj;Nf - fUk nghWg;G jhjp mjpfhup> 

jpwe;j ghlrhiyf; fy;tp kw;Wk; nghJNghf;F epfo;r;rpj; 

jpl;lg; gpupT> mNgf;\h kUj;Jtkid> k`ufk 

• jpUkjp F\yh uzJq;f - fUk nghWg;G jhjp mjpfhup> 

Rfhjhuf; fy;tpg; gpupT> mNgf;\h kUj;Jtkid> k`ufk
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nghUslf;fk;

1 rpWguha Gw;WNeha;   

 1.1 cq;fs; gps;isf;F Gw;WNeha; Vw;gl;Ls;sJ vd;gij mwpe;jJk;.. 01

 1.2 rpWguhaj;jpy;; Vw;gLk; Gw;WNeha;fs; 02

 1.3 rpwhu;fSf;F nghJthf Vw;gLk; Gw;WNeha; tiffs; 04

2 Nehia ,dq;fhZjy; kw;Wk; rpfpr;ir 

 2.1 nghJthd Neha; mwpFwpfs; 07

 2.2 Nehia ,dq;fhz;gjw;Fk; rpfpr;ir nra;tjw;Fk; Njitahd   

  gupNrhjidfs; 08

3 rpfpr;ir Kiwikfs; 

 3.1 Gw;WNeha;f;fhd rpfpr;ir 16

 3.2 Gw;WNeha; xopg;G kUe;Jfs;/fPnkhnjugp (Chemotherapy) 18

 3.3 fjpu;tPr;R rpfpr;ir (Radiotherapy) 22

 3.4 mWit rpfpr;ir (Surgery) 25

4 rpfpr;irapd; NghJ -  

 4.1 Neha;fs; njhw;Wjy; 26

 4.2 rpfpr;irapd; NghJ Nehahspia NtW Neha;fis tpl;Lk; 

  (fpUkpfs;) ghJfhj;Jf; nfhs;tnjg;gb? 27

 4.3 jLg;G Crpfs; nfhLg;gJ 32

 4.4 Gw;WNeha;f;F NtW kUe;Jfs; fpilahjh? 33

5 gps;isf;fhd Ngh~hf;F 35

 5.1 jz;zPu; kw;Wk; Vida jputq;fs; - 38

 5.2 gf;f tpisTfs; kw;Wk; czTfs; 39

 5.3 Ngh\izg; gpupT 43

 5.4 rpd;dQ; rpW rikay;fl;L 43

6 cq;fs; gps;isf;F Gw;WNeha; Vw;gl;lhy;.... 44

 6.1 ,e;j epiyf;F ePq;fs;Kfq;nfhLg;gJ vg;gb? 45

 6.2 ePq;fs; vt;thW kd cWjp ngw Ntz;Lk;? 47

 6.3 ,e;epiyf;F Kfq;nfhLg;gjw;F cq;fs; gps;isf;F 

  vt;thW cjtyhk;? 48

 6.4 gps;isaplk; $w Ntz;bait 54

 6.5 gps;isapd; gpur;rpidfs; 57

 6.6 gps;isapd; md;whl gof;ftof;fq;fspy; Vw;gLk; khw;wq;fs; 62

 6.7 NehAw;w gps;isapd; cld;gpwg;Gf;fs; 65

 6.8 nghUshjhug; gpur;rpidfs; 68

 6.9 ePq;fs; cq;fisg; gw;wpAk; mf;fiw nfhs;Sq;fs; 70
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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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 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. 

 

 

1

1. rpWguha Gw;WNeha;

1.1 cq;fs; gps;isf;F Gw;WNeha; Vw;gl;Ls;sJ 

vd;gij mwpe;jJk;...

jdJ gps;isf;F Gw;WNeha; 

gPbj;Js;sJ vd;gij njupe;J 

nfhs;Sk; ngw;Nwhu; ghJfhtyu;fs; 

gy;NtW gpur;rpidfis re;jpf;f 

Neu;tJz;L. mg;gpur;rpidfis 

vt;thW rkhspg;gJ vd;gijNa 

,e;j ifNaL njspT gLj;Jfpd;wJ.
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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......... 

 

epidtpy; itj;jpUf;fTk;...

² ePq;fs; epu;f;fjpahfptpltpy;iy. rpfpr;ir mspf;Fk; 

FOtpdupy; NehAw;w cq;fs; gps;isapd; cs kw;Wk; 

cly; njhlu;ghd Njitfis fz;lwpe;J Jiz 

Gupgtu;fs; cs;sdu;

² Jauk; kpFe;j ,e;j ,f;fl;lhd epiyf;F ey;y tpjkhf 

Kfq;nfhLg;gjw;Fj; Njitahd cjtpfis mtu;fs; 

toq;Fthu;fs; 

² fle;j fhyq;fspy; Nghypy;yhky; jw;fhyj;jpy; 

rpwhu;fSf;F Vw;gLk; gy tif Gw;WNeha;fSf;F 

kUe;Jfs; fz;L gpbf;fg;gl;Ls;sd. 

² Mifahy; cq;fs; md;Gr; nry;tj;ij Fzg;;gLj;jpf; 

nfhs;s KbAk; vd ePq;fs; ek;gpf;iff; nfhs;syhk;.

,jpy; cq;fSf;Fk; NehAw;Ws;s cq;fs; gps;isf;Fk; gad; 

juf; $ba gy mwpTiufs; cs;sd.
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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. 
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 ප්රතිහය ඳට්තළී භට සඳය , ප්රතිහය අතය තුය සභ්තභ 
ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
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Gw;WNeha; vdg;gLtJ xU jdpahd Nehay;y. 

khwhf mJ gy Neha;fspd; Nru;f;ifahFk;

 Gw;W Nehapd; gpujhd milahsq;fs;

- mrhjhuzkhd tpjj;jpYk; fl;Lg;ghL ,d;wpAk; 

clypy; fyq;fspd; njhFg;Gf;fs; tsur;rp 

miljy; 

- kpf mUfpy; cs;s jpRf;fis mit 

Mf;fpukpj;jy; 

- clypy; Vida gFjpfSf;Fk; guTfpd;wik 

 clypy; ve;j gFjpapYk; Gw;WNeha; Vw;glyhk; 

 nghJthf clypy; Gw;WNeha; Vw;gLk; ,lj;ij 

itj;Nj mjd; tif Fwpg;gplg;gLfpd;wJ cjh: 

Rthrg;ig Gw;WNeha;> fy;yPuy; Gw;WNeha;> khu;gfg; 

Gw;WNeha;  

 NkYk; rpy Gw;WNeha; tiffs; jdpahd 

ngau;fshy; Fwpg;gplg;gLfpd;wd. cjh: rhNfhkh> 

tpy;k;]; bAku;

rpwhu;fSf;Fk;; tsu;e;jtu;fSf;Fk; Vw;gLk; Gw;WNeha;fs; 

,ilNa cs;s NtWghL vd;d?

rpWguhaj;jpdUf;F Vw;gLk; Gw;WNeha;fs;; ngupatu;fSf;F Vw;gLk; 
Gw;WNeha;fis tplTk; NtWgl;litahFk;. cjhuzkhf tha;g; 
Gw;WNeha;> ngz;fSf;F Vw;gLk; khu;gfg; Gw;WNeha;> Fly; 
Gw;WNeha; Nghd;wit tsu;e;jtu;fs; kj;jpapNyNa fhzg;gLfpd;wd. 
rpwhu;fSf;F Vw;gLk; Gw;WNeha; tiffis vLj;Jf; nfhz;lhy; 
mit ,uj;jk;> %is> euk;Gj; njhFjp Mfpait njhlu;ghd 
Gw;WNeha; tiffshfNt mjpfk; fhzg;gLfpd;wd. ypANfkpah> 
ypk;/Nghkh ,tw;wpy; rpythFk;.  

1.2  rpWguhaj;jpy; Vw;gLk; Gw;WNeha;fs;
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rpW tajpy; Gw;WNeha; Vw;glf; fhuzk; vd;d?

• rpW tajpdUf;F Vd; Gw;WNeha; Vw;gLfpd;wJ vd;gjw;F  

njspthd fhuzq;fs; ,J tiu fz;Lgpbf;fg;gltpy;iy.

• taJ> ,dg;gpupT kw;Wk; r%f epiy vd;w vt;tpj 

NtWghLkpd;wp ve;j xU rpW taJg; gps;isf;Fk;  

Gw;WNeha; Vw;gl tha;g;Gz;L. 

• xt;nthU Gw;WNeha; tifapYk; kugZ tpj;jpahrq;fs; 

njd;gl;l NghjpYk; Gw;WNeha; vdg;gLtJ kpf mupjhfNt 

md;wp ngw;Nwhu;fs; %yk; mjhtJ ghuk;gupakhf 

Vw;gLtjw;fhd rhd;Wfs; fpilahJ.

• vdNt xU rpW gps;isf;F Gw;WNeha; Vw;gl;lhy; mjw;F 

jhk; fhuzfu;j;jhNth vd ngw;Nwhu ftiy nfhs;sj; 

Njitapy;iy.

• NkYk; etPd rpfpr;irfspy; Vw;gl;Ls;s ghupa Kd;Ndw;wk; 

fhuzkhf rpwhu;fSf;F Vw;gLk; gy tif Gw;WNeha;fis 

Fzg;gLj;Jk; rhj;jpak; jw;fhyj;jpy; mjpfkhfNt 

cs;sJ.

• Vw;gl;Ls;s Gw;WNehapd; tifia itj;J mij 

Fzg;gLj;j KbAkh Kbahjh vd;gJ njhlu;ghf 

kUj;Jt epGzu;fs; fUj;Jj; njuptpg;gu;.
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1.3 rpwhu;fSf;F nghJthf Vw;gLk; Gw;WNeha; tiffs;

Neha; mwpFwpfs;

• mbf;fb NehAWjy;

• vd;Gfspy; %l;Lf;fspy; NehT

• Nrhu;T

• fha;r;ry; 

• FUjpr; Nrhif

• ,uj;jf;frpT

• vil Fiwjy;

ypANfkpah Neha; Jupjkhf jPtpuk; milayhk; vd;wgbahy; 

mij ,dq;fz;lTld; rpfpr;ir nra;a Muk;gpj;jy; 

mtrpakhFk;

1. ypANfkpah (Leukemia)

rpwhu;fs; kj;jpapy; mjpfkhff; fhzg;gLk; Gw;WNeha; tif 
ypANfkpah MFk;. ,J FUjp kw;Wk; vYk;G kr;irAld; njhlu;Gil 
xU tif Gw;WNeha; MFk;. ,tw;wpy; Fwpg;ghf Acute Lymphoblastic 
Leukemia (ALL), Acute Myelablastic Leukemia (AML)  ,U tiffs 
rpwhu;fs; kj;jpapy; kpf mjpfkhff; fhzg;gLfpd;wJ.
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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.. 

 

NehAWjy;

vd;Gfspy; 

NehT

ypA+Nfkpah

,uj;jf;frpT

mf;fFy;fspy;

tPf;fk;

fha;r;ry;



  
 

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. %is kw;Wk; kj;jpa euk;Gj; njhFjp Gw;WNeha;

 (Brain and Central Nervous System Tumour)

rpwhu;fs; kj;jpapy; mjpfk; fhzf;$ba Gw;WNeha; 

tiffSs; ,itAk;; cl;gLk;. %is njhlu;ghd 

Gw;WNeha;fs; rpy tif ,Ug;gJld; ,tw;wpw;fhd 

rpfpr;ir Kiwikfs; gy;NtWgLk;. %is njhlu;ghd 

Gw;WNeha; fhuzkhf gps;isapd; cly; kw;Wk; cs 

tsur;rp ghjpg;giltJld; jiytyp> Fkl;ly;> ghu;it 

kq;Fjy;> jiyr;Rw;W> typg;G Nghd;w epiyfSk; 

Vw;glyhk;

3. nubndhg;yh];Nlhkh (Retinoblsatoma)

gpwg;G Kjy; Rkhu; MW taJ tiuahd Foe;ijfSf;F 

,t;tif Gw;WNeha; Vw;gLtJz;L. ,J tpopfspy; 

njd;gLk; mrhjhuz xU epiyahFk;. ,jw;F 

kugZTk; fhuzkhtJ GydhfpAs;sjhy;> ,e;Neha; 

fz;Lgpbf;fg;gLk; Foe;ijapd; Vida neUq;fpa 

cwtpdu;fisAk; kUj;Jt gupNrhjidf;F cl;gLj;JtJ 

ey;yJ. 

 

4. epANuhg;yh];Nlhkh (Neuroblastoma)

Foe;ijfs; kw;Wk; rpwhu;fspy; fhzg;gLk; ,t;tif 

Gw;WNehahdJ mjpfkhf euk;G bRf;fspNyNa 

Vw;gl;lhYk; Vida cWg;Gf;fspYk; ,J Vw;glyhk;. 

tapWg; gFjp tPq;FtJ ,jd; Muk;g mwpFwpahFk;. 

mj;Jld; fha;r;ry; kw;Wk; vd;G NehT Vw;glyhk;. 

,t;twpFwpfs; Neha; gutpAs;s msT kw;Wk; mJ 

Vw;gl;Ls;s cWg;G mbg;gilapy; NtWgLk;.   
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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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5. tpyk;]; bAku; (Wilms tumour)

,J 2 Kjy; 4 taJ tiuahd rpwhu;fspd; rpWePufj;jpy; 

Vw;gLk; xU Gw;WNeha; tifahFk;. tapWg; gFjp 

tPq;FtJ ,jd; Muk;g mwpFwpahFk;. cztpy; ntWg;G> 

Fkl;ly;> fha;r;ry; Vida milahsq;fshFk;. 

6. ypk;/Nghkh (Lymphoma)

clypy; Neha; vjpu;g;G fl;likg;gpy; Vw;gLk; ,t;tif 

Gw;WNeha; ,U tifg;gLk;:

 ² n`h[;fpd; ypk;/Nghkh (Hodgkin Lymphoma)
 ² n`h[;fpd; my;yhj ypk;/Nghkh 

  (Non Hodgkin Lymphoma)

fha;r;ry;> tapWg; gFjp tPq;FtJ kw;Wk; epzePu;r;Rug;gp 

(Lymphatic glands) tPq;Fjy; Neha; mwpFwpfshFk;.

7.  rhNfhkh (Sarcoma)

rhNfhkh vdg;gLtJ vd;Gfs; jir bRf;fs; Nghd;w 

,izg;Gg; gFjpfspy; Vw;gLk; xU tif Gw;WNehahFk;. 

fPNo fhzg;gLtJ ,jd; gpujhd tiffshFk;:

² x];bNah kw;Wk; vtpq;]; rhNfhkh (Osteo 
Sarcoma & Ewing’s Sarcoma)

 ,J vd;Gfspy; Vw;gLk; Gw;WNeha; tifahFk;

² kpUJthd bR rhNfhkh (Soft tissue Sarcoma)  
gpujhdkhf jirfs;> FUjp ehsq;fs;> 

kpUJthd euk;G bRf;fspy; ,t;tif Gw;WNeha; 

Vw;gLtJz;L

 Rhabdomyosarcoma  vdg;gLtJ rpWguhaj;jpdUf;F 
ntFthf Vw;gLk; kw;WnkhU Gw;WNeha; 

tifnahd;whFk;
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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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2. Nehia ,dq;fhZjy; kw;Wk; rpfpr;ir

2.1 nghJthd Neha; mwpFwpfs;

  Gw;WNehapd; Muk;g mwpFwpfs; rpwhu;fSf;F nghJthf 

Vw;gLk; Vida rhjhuz Neha;fspd; mwpFwpfis 

xj;jitahfNt MFk;.

  fha;r;ry;> Nrhu;T> epzePu;r;Rug;gpfs; tPq;Fjy;> vil 

Fiwjy;> %l;L kw;Wk; vd;G typ fhzg;gLtJld; 

gps;is mbf;fb NehAWtJ kw;WnkhU Neha; 

mwpFwpahFk;. ,it njd;gLk; gl;rj;jpy; cldbahf 

Njitahd gupNrhjidfis Nkw;nfhs;tJ 

mtrpakhFk;.   
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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 

 



  
 

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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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 Nehia ,dq;fhz;gjw;Fk; rpfpr;ir 

 nra;tjw;Fk; Njitahd gupNrhjidfs;

•	 gps;isapd; taJ> 

Neha; mwpFwpfs; 

kw;Wk; Vw;fdNt 

cs;s Neha;fis 

mbg;gilahff; nfhz;L 

Nkw;nfhs;s Ntz;ba 

gupNrhjidfis 

kUj;Jtu; jPu;khdpg;ghu;

•	 gupNrhjidfspd; 

vz;zpf;if Nehahspf;F 

Nehahsp NtWgLk;.
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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. ,uj;j gupNrhjidfs;
	

² Nkw;nfhs;sg;gLk; gupNrhjidfspy; ,uj;j gupNrhjid 

Kf;fpakhFk;. 

² gps;isapd; Nehapd; jPtpuj;ij mwpe;J nfhs;sTk; 

rpfpr;irfshy; clypy; Vw;gLk; khw;wq;fis njupe;J 

nfhs;sTk; ,uj;j gupNrhjid Jiz Gupfpd;wJ

² ngUk;ghYk; gps;isapd; if my;yJ fhy; euk;G 

Clhf ,g;gupNrhjid Nkw;nfhs;sg;gLtJz;L
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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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FUjpaZ gupNrhjid (Full Blood Count)

² njhlu;r;rpahf Nkw;nfhs;sg;gLk; ,g;gupNrhjid %yk; 

nts;is kw;Wk; rptg;G FUjpaZf;fs; kw;Wk; FUjp 

Ez;jl;L msT Mfpait mtjhdpf;fg;gLk;. 

² mj;Jld; ,uj;jj;jpy; cs;s ̀ pNkhFnyhgpd; msit 

mwpjyhdJ Neha; epu;zaj;jpw;Fk; rpfpr;irf;Fk;; 

Njitahd gy jfty;fis fz;lwpa cjTk;

2. Ks;se;jz;L Jis gupNrhjid -    

(Lumbar puncture- LP)

²  ,jd;NghJ gps;isia epidtpof;fr; nra;J 

Ks;se;jz;bd; fPo; gFjpapy; rpwpa Crp nrYj;jg;gl;L 

mjd; Clhf KJFj; jputk; (;Ks;se;jz;L  jputk;) 

rpwpjsT gupNrhjidf;fhf vLf;fg;gLk;. mjd; gpd; 

%isg;gFjpia mz;kpj;J Gw;WNeha; gutpAs;sjh 

vd Muhag;gl;L Njitahd rpfpr;irfs; toq;fg;gLk;.

² ,g;gupNrhjidf;F Kd; gps;is czT cl;nfhs;tij 

rpy kzp Neuq;fs; epWj;j Ntz;Lk;. ,J njhlu;ghd 

mwpTiufis kUj;Jtkidg; gzpahsu;fs;   

toq;Fthu;fs;
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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. 
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3. bRr; Nrhjid (Biopsy)

²  ,jw;fhd gy Kiwikfs; cs;sJld; Incisional 
Biopsy vdg;gLtJ mjpy; xd;whFk;. re;Njfj;jpw;Fupa 

xU fl;bia fPWtjd; %yk; ,J Nkw;nfhs;sg;gLk;.

²  Ultra Sound Guided Biopsy vdg;gLtJ ];Nfd; %yk; 

topfhl;lg;gLk; xU gNahg;rp KiwikahFk;

²  fl;bia KOikahf ePf;fp gupNrhjpg;gJ kw;WnkhU 

KiwahtNjhL ,J  Excisional Biopsy vd 

miof;fg;gLk;

²  Fwpg;gpl;l ,lj;ij czu;tpof;fr; nra;J Crp xd;iw 

nrYj;jpg; ngwg;gLk; khjpup %yk; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

gupNrhjidia Fine Needle Aspiration Biopsy / 
Cytology -  (FNAB/FNAC) vd miof;fg;gLk;

ngwg;gLk; bR khjpupia Ma;T $l guNrhjidf;F  

cl;gLj;jg;gl;L Neha; epu;zapg;G> mjd; jPtpuk; kw;Wk; 

rpfpr;irfs; jPu;khdpf;fg;gLk;
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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. 

 
 



  
 

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 kr;ir gupNrhjidapd; NghJ FUjp Ez;jl;Lf;fspy; 

,Ue;J ngwg;gLk; rpwpa khjpupia Ma;T$lj;jpy; 

Ez;Nzhf;fp %yk; gupNrhjpf;fg;gLk;.

² ,jd; %yk; rpy Gw;WNeha; tiffis 

,dq;fhz;gJk; Neha;j; njhw;W Neha; epu;zapg;G 

kw;Wk; FUjpapd; NtWghLfs; Nghd;wtw;iw 

mwpjy; rhj;jpakhfpd;wJ. 

² ,g;gupNrhjidfis gps;isia epidtpof;fr; 

nra;Nj Nkw;nfhs;sg;gLtjhy; Nehahsp typia 

czu;tjpy;iy.

² gupNrhjidf;F Kd; rpy kzp Neuq;fs; 

gps;is czT VJk; cl;nfhs;shky; ,Uj;jy; 

mtrpakhFk;.

4. vd;G kr;ir gupNrhjid 

 (Bone Marrow Aspiration)

²  vd;G kr;ir vdg;gLtJ vd;Gfspd; kj;jpapy; cs;s 

‘];nghd;[;’ Nghd;w xU nfl;bahd jputkhFk;. 
FUjpaZf;fisAk; FUjp Ez;jl;Lf;fis ,JNt 

cw;gj;jp nra;fpd;wJ 
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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 

 

FUjp cw;gj;jpaZf;fs;

vd;G kr;ir

rpfg;G FUjpaZ 

nts;is FUjpaZ 

,uj;j

Ez;jl;Lf;fs;is
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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. X fjpu; gupNrhjid (X-ray) 
 

 rpfpr;irapd; NghJ clypy; Gw;WNeha; ,Ug;gjhf 

re;Njfpf;fg;gLk; gFjp X fjpu; gupNrhjidf;F 

cl;gLj;jg;gLk; 

6. my;l;uh ];Nfd;; gupNrhjid (Ultra Sound 
Scan)

 ,jd;NghJ xyp miyfis gad; gLj;jp clypd; 

cl;Gwj;J cWg;Gf;fspd; gpujp tpk;gk; xd;W 

ngwg;gl;L fdzp jpiu %yk; Muhag;gLk;. 

Gw;WNehia ,dq;fhz;gjw;F ,J Jiz GuptJld;> 

FUjp Ez;jl;Lf;fspd; khjpupia ngWtjw;fhd 

topfhl;bahfTk; ,J nraw;gLk;. ,jd;NghJ 

gps;isf;F vt;tpj typAk; ,Uf;fhJ
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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. vd;Gg; gupNrhjid (Bone Scan)

 vd;Gfspd; mrhjhuz khw;wq;fs;> Gw;Wf;fs; 

kw;Wk; mtw;wpd; guTjiy mwpa ,g;gupNrhjid 

cjTfpd;wJ.  

 ,g;gupNrhjidf;F Kd; fjpu;tPr;Rs;s jputk; xd;iw 

Nehahspf;Fr; nrYj;jg;gl;L mjd; gpd; ];Nfd; 

,ae;jpuj;jpd; kPJ gLf;fitf;fg;gl;L gupNrhjid 

Nkw;nfhs;sg;gLk;. ,jd; NghJ clypd; cl;Gw 

glq;fs; ngwg;gLk;.   ,g;gupNrhjidf;Fg; gpd; rpy 

kzp Neuq;fs; tiu Nehahspapd; clypy; ,Ue;J 

fjpu;tPr;R ntspahFk; vd;wgbahy; gps;isia 

kf;fs; elkhl;lKs;s ,lq;fSf;F 24 kzp Neuk; 

tiu nfhz;L nry;yhky; ,Uj;jy; mtrpak;.

 NkNy tptupj;j gupNrhjidfSld;  CT Scan, 
MRI, PET Nghd;w gupNrhjidfSk; Nehia 

mwptjw;fhfTk; rpfpr;irfis jPu;khdpg;gjw;fhfTk; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.
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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. CT ];Nfd; gupNrhjid ];Nfd; gupNrhjid 
 (Computer Tomography-CT)

 ,jd;NghJ X fjpu;fis gad; gLj;jp NehAw;w 

gps;isapd; clypd; cl;Gwj;jpy; eilngWk; 

khw;wq;fis mwptjw;fhf gpujp tpk;gk; ngwg;gLk;. 

,g;gupNrhjidf;fhf 10 my;yJ 15 epkplq;fNs 

Njitg;gLk;. Gw;WNehapd; gutiy mwpa ,J 

cjTfpd;wJ.

9. MRI ];Nfd; gupNrhjid 

 (Magnetic Resonance Imaging -MRI)

 ,g;gupNrhjid %yk; Gw;WNeha;f; fl;bfs; kw;Wk; 

Vida ,uj;j Ez;jl;L khw;wq;fis njspthff; 

fhzyhk;. ,jd; NghJ rf;jpkpf;f fhe;jk; kw;Wk; 

thndhypf; fjpu;fs; %yk; cWg;Gf;fs; kw;Wk; ,uj;j 

Ez;jl;Lffspd; tpupthd tpk;gq;fspd; Fwpg;Gf;fs; 

ngwg;gLfpd;wd. Rkhu; 20 Kjy; 60 epkplk; ePbf;Fk; 

,g;gupNrhjid Nehahspf;F vt;tpj typiaAk; 

Vw;gLj;jhJ.
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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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15

10. PET ];Nfd; 
 (PET Scan- Positron Emission Tomography)

 Vida rhjhuz fyq;fisg; Nghyd;wp Gw;WNeha; fyq;fs; 

,uj;jj;jpy; ,Ue;J mjpfsT f;SNfhi] cs;thq;Fk;. 

,jd; mbg;gilapNyNa Gw;WNeha; fyq;fis ,dq;fhz 

,g;gupNrhjid Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. gupNrhjidf;F 

Kd; fjpu; tPr;Rs;s FSNfh]; rpwpjsT clypw;F  

nrYj;jg;gLk;. Gw;WNehia mwptjw;fhd kpfr;rpwe;j 

gupNrhjidfspy; ,JTk; xd;whFk;. 

 ,g;gupNrhjidf;F Kd;dhaj;jk; fl;lhakhtJld; rpy 

kzp Neuq;fs; czT cl;nfhs;shky; ,Ug;gJk; ,jpy; 

cl;gLk;. ,J njhlu;ghf kUj;Jt epGzu;fs; jUk; 

mwpTiufis kpf vr;rupf;ifAld; gpd;gw;Wjy; mtrpak;.  

 fjpu; tPr;Rg; gpuptpd; epGzu;fs; Nkw;gb gupNrhjidfspd; 

KbTfspd; mwpf;if xd;iw kUj;JtUf;F toq;f mtu; 

mjd; mbg;gilapy; rpfpr;ir njhlu;ghd jPu;khdq;fis 

Nkw;nfhs;thu;.

epidtpog;gpw;F jahuhFjy;

,J njhlu;ghf kUj;Jtkidapy; jug;gLk; mwpTiufis 
gpd;gw;Wjy; mtrpak;. nghJthf nfl;bahd czT tiffs; 
vdpy; 6 kzp Neuk; tiuAk;> jput czthf ,Ug;gpd; 4 kzp 
Neuk; tiuAk;> jha;g;ghyhf ,Ug;gpd; 2 kzp Neuk; tiuAk; 
epWj;jpf; nfhs;Sjy;; Ntz;Lk;;. gps;isf;F khj;jpiufisf; 
nfhLf;f Ntz;Lk; vd;whYk; mj;Jld; xU kPpl;lu; ePiu kl;LNk 
nfhLf;f Ntz;Lk;.

rpwhu;fSf;F Nkw;nfhs;sg;gLk; gy kUj;Jtg; gupNrhjidfis> 
mtu;fis epidtpof;fr; nra;Nj Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 
gupNrhjidapdhy; Vw;gLk; typia mtu;fs; czuhky; 
,Ug;gjw;Fk;> gupNrhjidapd; NghJ mtu;fs; mirahky; 
,Ug;gJ mtrpak; vd;gjhYk; gupNrhjidia mjpfgl;r 
ntw;wpfukhf Mf;Ftjw;Fk; ,t;thW nra;ag;gLfpd;wJ.
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ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 
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සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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3. rpfpr;ir Kiwikfs;

3.1 Gw;WNeha;f;fhd rpfpr;irfs;

jw;Nghija etPd Afj;jpy; rpwhu;fSf;F Vw;gLk; gy tif 

Gw;WNeha;fSf;F kUe;J kw;Wk; rpfpr;irfs; fz;Lgpbf;f-

g;gl;Ls;sd.

gpugykhd rpfpr;ir Kiwikfs;

1. Gw;WNeha; xopg;G kUe;Jfs; - fPNkh njugp 
(Chemotherapy)

2. fjpu;tPr;R rpfpr;ir (Radiotherapy)

3. mWit rpfpr;ir (Surgery)

² Gw;WNehapd; tif

² Gw;WNeha; Njhd;wpAs;s ,lk;

² mjd; gbj;juk; kw;Wk; juk; (Stage & Grade)

² gps;isapd; taJ kw;Wk; cly;epiy

Gw;WNehia Fzg;gLj;j NkNy Fwpg;gpl;l xU tif rpfpr;ir 

my;yJ xd;iw tpl mjpfkhd rpfpr;ir Kiwikfs; gad; 

gLj;jg;gLk;. gy tplaq;fis ftdpj;Nj rpfpr;irfs; KbT 

nra;ag;gLfpd;wd.

fPo; fhz;git cl;gl gy;NtWgl;l tplaq;fis ftdj;jpy; 

vLj;j gpd;Ng kUj;Jtu; cq;fs; gps;isf;fhd rpfpr;ir Ki-

wia KbT nra;thu;
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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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gps;isf;fhd rpfpr;ir jpl;lj;ij kUj;Jtu; cq;fSf;F 

tpsf;Fthu;. mt;tbg;gilapy; fPo; fhZk; tplaq;fis 

mtu; cq;fSf;F  njspT gLj;Jthu;

² gps;isf;F Vw;gl;Ls;s Neha; gw;wpa xU tpsf;fk;.

² Nkw;nfhs;sg;gLk; rpfpr;irapd; Nehf;fk; (mjhtJ 
Nehia Kw;whf Fzg;gLj;j KbAkh my;yJ 
fl;Lg;gLj;JtJ kl;LNk rhj;jpakh Nghd;w 
jfty;fs;). 

² rpfpr;ir Kiwfs;.

² vt;tsT fhyk; kUj;Jtkidapy; jq;fpUf;f 
Ntz;b tUk;.

² vt;tsT ehl;fSf;Fg; gpd; kPz;Lk; 
gupNrhjidf;fhf tu Ntz;Lk;.

² Nkw;nfhs;s Ntz;ba rpfpr;irfs;.

² gf;ftpisTfs;. 

² mtrukhf kUj;Jtkidf;F nfhz;L tu Ntz;ba 
epiyfs;.

² rpfpr;irapd; NghJk; mjd; gpd;Gk; tpNrl mf;fiw 
nrYj;j Ntz;ba tplaq;fs; (gps;isapd; Ngh\
iz> Rfhjhuk;> fpUkpfspy; ,Ue;J ghJfhg;gJ). 
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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. 
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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 Gw;WNeha; xopg;G kUe;Jfs; / fPnkh njugp 
(Chemotherapy)

Gw;WNehia Fzg;gLj;Jk; gpujhd rpfpr;irfspy; ,JTk; 

xd;whFk;.

fPnkh njugp rpfpf;ir %yk; Gjpjhf tsUk; Gw;WNeha; 

fyq;fs; mopf;fg;gLfpd;wd. ,J kpfTk; gad; kpf;f rpfpr;ir 

Kiwnahd;whFk;. Mdhy; ,jd; NghJ rhjhuz ey;y 

fyq;;fSk; moptJz;L.

cq;fs; gps;isf;F Gw;WNeha; xopg;G 

kUe;Jf;fis nfhLf;Fk; tpjq;fs; 

1. thahy; cl;nfhs;Sk; kUe;Jfshf (khj;jpiu> 

tpy;iy> rpug;)

2. FUjp ehsj;jpw;F Crp (nfdpAyh) %yk;  

Vw;Wjy; (Intra venous - IV)

3. jirf;F Crp (nfdpAyh) %yk; Vw;Wjy; (Intra 
muscular - IM) 

4. Intrathecal (IT) - Lumbar Puncture (LP) Clhf 

Ks;se;jz;L; jputj;jpw;F Vw;Wjy;. 
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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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Gw;WNeha; xopg;G kUe;Jfis nfhLj;jy;

 ypANfkpah cs;s 

gps;isfSf;F 

Gw;WNeha; xopg;G 

kUe;Jfis 

njhlu;r;rpahf 

nfhLf;fg;gl;lhYk; 

Vida Gw;WNeha; 

tiffSf;fhd 

kUe;Jfs; Row;rp 

KiwapNyNa jug;gLk;. 

(Chemotherapy Cycles)
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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 

 

gps;isapd; clypy; cs;s rhjhuz fyq;fs; tsu;tjw;F 

re;ju;g;gk; jUtjw;fhfNt rpfpr;ir rpy ehl;fs; 

epWj;jg;gLfpd;wJ

 mjhtJ rpfpr;ir nfhLf;fg;gLk; fhyk; kw;Wk; 

rpfpr;iraw;w fhyk; vd mJ Row;wg;gLk;

 kUe;J nfhLf;fg;gLk; fhyk; Nehapd; jPtpuj;jpd; 

mbg;gilapy; NtWgLk;. (cjh: 28/21/14 ehl;fs;)

21 ehs; #ow;rp

  
 

19 
 

 

 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 

 

rpfpr;irAs;s  ehl;fs; rpfpr;iraw;wehl;fs; rpfpr;irAs;s  ehl;fs; 

KjyhtJ Row;rp ,uz;lhtJ Row;rp
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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. 

 

 

20

gf;f tpisTfs;

(Side Effects)
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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. 

 

Gw;WNeha;fhd kUe;Jfs; Jupjkhf gpupe;J tsu;r;rp milAk; 

Gw;WNeha; fyq;fis mopf;fpd;wd. ,Nj Ntis> ekJ 

tha; cs;NsAk;> tapw;wpYk; ey;y fyq;fs; ,iltplhJ 

cUthfp tUfpd;wd. ekJ jiy kapu; tsu;tjw;Fk; rpy 

fyq;fs; cjtp Gupfpd;wd. Gw;WNeha; kUe;Jfs; ,e;j ey;y 

fyq;fisAk; mopf;fpd;wd. ,J Nghd;w ey;y fyq;;fSf;F 

Vw;gLk; ghjpg;ig Gw;WNeha; kUe;Jfspd; gf;f tpisT 

vdyhk;. rpy Gw;WNeha; kUe;Jfs; vd;Gfspd; kr;irapy; 

epfOk; FUjp cw;gj;jpiaAk; ghjpf;fpd;wd. ,JTk; xU 

gf;f tpisNt.

nghJthd gf;ftpisTfs;
• Fkl;ly;

• tapw;nwhl;lk; 

• thapy; Gz; cz;lhFjy; 

• jiyKb nfhl;Ljy;  

• ,uj;jj;jpy; rpfg;gZf;fs; Fiwtjhy; Nrhif 

Vw;gLjy;

• ,uj;jj;jpy; nts;isaZf;fs; Fiwtjhy; 

Neha; njhw;W mjpfupj;jy;

• ,uj;j Ez;jl;Lfs; cw;gj;jp Fiwtjhy; ,uj;j 

frpT Vw;;gLjy;

,it jtpu ,Ujak;> fy;yPuy;> rpWePufk; Nghd;w 

cWg;gf;fspYk; mupjhf gpur;rpidfs; Vw;glyhk;.
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සවො ලක්ෂතිභ්  ඵක්ෂ දළස්තවි.  
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ෆභ රුිඹට ඵරඳහනු ඇත. 
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වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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Gw;WNeha;  kUe;Jfis cl;nfhs;Sk; NghJ vd;d 

vr;rupf;if eltbf;iffis Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;?

 Gw;WNeha;f;fhd gy kUe;J tiffs; MNuhf;fpakhdtu;fSf;F 

ghjpg;ig Vw;gLj;jyhk;.

 Gw;WNehapdhy; ghjpf;fg;gl;l cq;fs; gps;isf;F ePq;fs; 

rpfpr;ir nra;Ak; NghJ ftdpf;f Ntz;ba vr;rupf;if 

eltbf;iffs; gw;wp kUj;Jtu; my;yJ jhjpkhu; cq;fSf;F 

njspT gLj;Jthu;fs;.  

 ,Nj Ntis> Gw;WNeha; xopg;G kUe;Jfis gps;is 

cl;nfhz;ljd; gpd; gps;isaplkpUe;J fjpu;tPr;R ntspg;glhJ 

vd;gijAk; me;j tifapy; ghjpg;G VJk; mUfpy; 

cs;stu;fSf;F Vw;glhJ vd;gijAk; ePq;fs; mwptJ ey;yJ.

fPo; fhZk; tplaq;fspy; vr;rupf;ifahf> 

,Uq;fs;...

 gps;isf;F kUe;J khj;jpiufis nfhLf;Fk; NghJ 
mtw;iw ePq;fs; njhl Ntz;lhk;. xU fuz;bia 

gad;gLj;Jq;fs;.

 NehAw;w gps;isapd; kUe;J tiffis tPl;by; 

cs;s Vida rpW gps;isfSf;F vl;lhj ,lj;jpy; 

itf;fTk;. 

 gps;isia Rj;jk; nra;Ak; NghJk; gLf;ifia 

xOq;F nra;A+k; NghJk; ePq;fs; ifaAiu mzpe;J 

nfhs;tJ ey;yJ. tPl;by; kw;wtu;fSila Mil 

JzpkzpfSld; Nehahspapd; MilfSld; xd;whf 

itf;f Ntz;lhk;. 

 mRj;jq;fis mg;Gwg;gLj;Jk; NghJ vr;rupf;ifahf 

mtw;iw mg;Gwg;gLj;Jq;fs;
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3.3 fjpu;tPr;Rr; rpfpr;ir (Radiotherapy)

,jd;NghJ Gw;WNehia xopg;gjw;F X fjpu;fs; Nghd;w mjp 

rf;jp tha;e;j fjpu;fs; gad; gLj;jg;gLfpd;wd. rpy tif 

Gw;WNeha; fyq;fs; tplaj;jpy; ,f;fjpu;fs; ed;whf nraw;gl;L 

mf;fyq;fis ntw;wpfukhf mopj;J  tpLfpd;wd.

fjpu;tPr;R rpfpr;ir toq;fg;gLk; tpjk;

²  ,jd; NghJ Linear accelerator vdg;gLk; ,ae;jpuk; 
%yk; Gw;WNeha; cs;s ,lj;ij ,yf;F itj;J 

fjpu; tPr;R nrYj;jg;gLk;. 

²  cq;fs; gps;is kpfr;rpwpatuhf ,Ug;gpd; 

rpf;irapd;NghJ mirahky; ,Ug;gjw;fhf 

gps;isia epidT ,of;fr;nra;ag;gLk;.

²  NkYk; fjpu; tPr;ir rupahd ,lj;jpw;F 

nrYj;Jtjw;fhf gps;isia gl;bfs; %yk; 

fl;bYld; fl;lg;gLk;

²  Mdhy; ,it vjdhYk; gps;isf;F typnaJTk; 

Vw;glhJ vd;gij gps;isf;F tpsf;Ftjd; 

%yk; rpfpr;irf;fhd mjpfgl;r xj;Jiog;ig 

ngw Kaw;rpf;f Ntz;Lk;.
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වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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²  ‘fud;l; gpbj;jy;’ ‘yapl; gpbj;jy;’ Nghd;w thu;j;ijfshy; 
fjpu;tPr;R rpfpr;ir nghJthf miof;fg;gl;lhYk;> 

NkYk; gps;is Rw;wpr; Rw;wp tUk; fjpu;tpr;R ,ae;jpuk; 

mr;RWj;Jk; tpjj;jpy; rw;W mstpy; ngupjhf 

,Ue;jhYk;> mJ Nehahspapd; cliy ];guprpg;gNjh 

vt;tpj typia Vw;gLj;JtNjh fpilahJ. clypy; RL 

fhak; vJTk; Vw;glTk; khl;lhJ. vdNt ,r;rpfpr;ir 

tplaj;jpy; mdhtrpakhf gag;gl Ntz;ba Njit 

fpilahJ.

 

²  ,r;rpfpr;iria Nehahspf;F rdp> QhapW jtpu;j;J 

jpdrup thuj;jpy; Vida 5 ehl;fSf;F xU 

jlit vd;w uPjpapy; gy thuq;fSf;F njhlu;e;J 

Nkw;nfhs;Sk; NjitAk; Vw;glyhk;. ,j;Jld; NtW 

tif rpfpr;irfs; Nru;f;fg;gLtJk; cz;L. fjpu;tPr;R 

rpfpr;ir fhuzkhf ey;y fyq;fSf;F Vw;gLk; 

ghjpg;ig Fiwg;gjw;Nf Nkw;gb ,U ehl;fs; mjhtJ 

48 kzp Neuk; rpfpr;ir epWj;jg;gLfpd;wJ. 

²		 Nehapd; jPtpuk; mbg;gilapy; fjpu;tPr;R rpfpr;irapd; 

fhyk; KbT nra;ag;gLk;.
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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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fjpu;tPr;Rr; rpfpr;ir jug;gLk; re;ju;g;gq;fs; 

² rpy tif Gw;WNeha;fis fjpu;tPr;R rpfpr;ir %yk; 

ntw;wpfukhfTk; KOikahfTk; Fzg;gLj;j 

KbtJz;L

² mNj Nghd;W> mWit rpfpr;ir nra;a Ntz;ba 

Gw;WNeha;fs; tplaj;jpy; ePf;f Ntz;ba fl;bapd; 

msit rpwpajhf;Ftjw;Fk;> kWgbAk; mit 

Njhd;Wtij jLg;gjw;Fk; fjpu;tPr;R rpfpr;ir 

Nkw;nfhs;sg;gLtJz;L.  

fjpu;tPr;Rr; rpfpr;irapd; gf;f tpisTfs;

² Gw;WNeha; xopg;G kUe;Jfs; Nghd;Nw fjpu;tPr;R 

rpfpr;irAk; clypy; cs;s ey;y fyq;fis 

ghjpf;fpd;wd. 

² Mdhy; kUe;Jfs; Nghyd;wp fjpu;tPr;R rpfpr;irapd; 

NghJ fjpu;fs; nrYj;jg;gLk; fyq;fs; kl;LNk 

mopfpd;wd. 

² ey;y fyq;fs; ghjpg;gilAk; NghJ gf;f tpisTfs; 

Vw;gLfpd;wd. 

² clypy; fjpu;tPr;R rpfpr;ir jug;gLk; gFjpia nghUj;Nj 

gf;ftpisTfs; ,Uf;Fk;. the;jp> jiytyp> grpapd;ik> 

Fuy; fdkiljy;> tapw;Nwhl;lk; Nghd;wit FWfpa 

fhy gf;ftpisTfs; MFk;.  
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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 mj;Jld; rpfpr;ir Nkw;nfhs;sg;gLk; gFjpapd; 

rUkj;jpd; epwk; khw;wkiljy; kw;Wk; cly; Nrhu;T 

nghJthd mwpFwpfshFk;.

² gps;isf;F Vw;glf; $ba ePz;l fhy gf;ftpisTfs; 

gw;wpAk; mit Vw;gLk; re;ju;g;gq;fs; gw;wpAk; 

kUj;Jtuplk; Nfl;L mwpe;J nfhs;sTk;.

3.4 mWit rpfpr;ir (Surgery)
 

,ij MgNu]d; (Operation) nra;jy; vd;Wk; $wg;gLk;. 
fl;b tbtj;jpy; Vw;gLk; gy Gw;WNeha;fSf;F ,t;tif 

rpfpr;ir Nkw;nfhs;sg;gLk;. Gw;WNehapd; tsu;r;rp 

,ad;wsT ,jd; %yk; fl;Lg;gLj;jg;gLk;. Gw;WNehapd; 

jPtpuk; kw;Wk; mJ Vw;gl;Ls;s ,lj;jpd; mbg;gilapy; 

mWit rpfpr;irapd; tif jPu;khdpf;fg;gLk;. NkYk; 

,tw;wpd; mbg;gilapy; rpfpr;irf;F Kd;Gk; gpd;Gk; 

kUe;Jfs; nfhLj;jy; kw;Wk; fjpu;tPr;R Nkw;nfhs;tJ 

gw;wpAk; KbT nra;ag;gLk;.  
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ී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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rpfpr;ir ehl;fspy; ngw;NwhUf;F 

gy gpur;rpidfs; Vw;gLtJ 

rf[Nk. ,jd;NghJ 

kUj;Jtkidapy; cs;s gyu; 

cq;fSf;F cjtj; jahuhf 

,Ug;ghu;fs; vd;gij kwe;J 

tpl Ntz;lhk;. Fwpg;ghf 

rpfpr;ir fhuzkhf Vw;gLk; 

gf;ftpisTfs;> kd cisr;ry;> 

Ngh\iz gpur;rpidfs;> 

typ Nghd;wtw;wpw;F jPu;Tfs; 

toq;fg;gLk;.

4. rpfpr;irapd; NghJ...

4.1 Neha;j; njhw;Wjy;

• Neha;f; fpUkpfs; jhf;fj;jhy; gy;NtWgl;l cghijfs; 

Nehahspg; gps;isf;F Vw;glyhk;

• Gw;WNeha; fhuzkhf> Fwpg;ghf ypA+Nfkpah Nghd;w 

Gw;WNeha; tiffs; fhuzkhfTk; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

rpfpr;irfs; fhuzkhfTk;  Neha; vjpu;g;gpw;F cjTk; 

nts;is mZf;fs; FUjpapy; FiwtiltjhNyNa 

,J Nghd;w jhf;fq;fs; Vw;gLfpd;wd.  

• ,jw;fhf gps;isapd; nts;isaZ kl;lk; mbf;fb 

gupNrhjpf;fg;gLk;. 

• nts;isaZf;fs; ghupa mstpy; Fiwtile;jhy;> 

gps;isia kUj;Jtkidapy; jq;fitj;J mjw;fhd 

rpfpr;irfs; Nkw;nfhs;tJk;>  Gw;WNeha;f;fhd 

rpfpr;irfis jw;fhypfkhf epWj;JtJk; 

mtrpakhfyhk;.  

• Vnddpy; Gw;WNeha;f;fhd rpfpr;irfs; gad; jUtjw;F 
gps;isapd; nghJthd cly; epiy ey;yjhf ,Ug;gJ 

fl;lhakhFk;.  
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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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4.2 rpfpr;irapd; NghJ Nehahspia NtW Neha;f; 

 fpUkpfis tpl;Lk;  ghJfhj;Jf; nfhs;tnjg;gb?

NtW Neha;fs; njhw;Wtij Kw;whf jLj;Jf; nfhs;tJ 
rhj;jpak; my;y vd;w NghjpYk; fPo; fhZk; vr;rupf;if 
eltbf;iffis njhlu;tJ ey;yJ:

1. iffis ed;whf fOTjy;.

 gps;isf;F gzptpil 

nra;Ak; FLk;g 

mq ; f j ; jt u ; fSk ; > 

Rfhjhu gzpahsu;fs; 

nra;tJ Nghd;W 

mbf;fb iffis 

ed;whf rtu;f;fhuk; 

gad; gLj;jpf; fOtpf; 

nfhs;s Ntz;Lk;. 

 Fwpg;ghf Nehahspf;F 

czT rikg;gjw;F 

Kd;Gk; gpd;Gk;> kyryk; 

fopj;jjd; gpd;Gk;> 

fhiyapy; rpfpr;ir 

epiyaj;jpw;F nrd;W 

tPL jpUk;gpajd; gpd;Gk; 

rtu;f;fhuk; Nghl;L 

iffis fOTjy; 

Ntz;Lk;. 

2. ve;NeuKk; Rj;jkhf ,Uq;fs;

  gps;isapd; Rj;jk; gw;wp ve;NeuKk; mf;fiwAld; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. gps;isia ftdpj;Jf; nfhs;gtu;fSk; jpdrup 

Fspj;J Rj;jkhf ,Uf;f Ntz;Lk;. tpNrl kUj;Jt 

fhuzq;fSf;fhf Nehahspf;F Fspg;G jLf;fg;gl;bUe;jhNy 

md;wp mtiuAk; mbf;fb Fspg;ghl;l Ntz;Lk;.  

  
 

27 
 

 

 

ේ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 

 mNj Nghd;W> gps;isapd; tha; 

Rj;jKk; Ngzg;gl Ntz;Lk;. 

czT cl;nfhz;ljd; gpd;Gk; 

gLf;iff;F nry;tjw;F Kd;Gk; 

gps;isapd; thia Rj;jk; nra;a 

Ntz;Lk;.  

 NehAw;Ws;s gps;isapd; thapy; 
Gz; Vw;gl;Ls;sjh vd mbf;fb 

mtjhdpf;f Ntz;Lk;. khw;wk; 

VJk; njd;gl;lhy; Rfhjhug; 

gzpahsu;fSf;F mJ gw;wp 

njuptpj;J mwpTiu ngw Ntz;Lk;. 

 kpUJthd gpu]; xd;iw gy;Jyf;f gad; gLj;JtJ ey;yJ.

 gps;isapd; efq;fisAk; tsu tplhky; ntl;b tu 

Ntz;Lk;.

3. Neha;f;fpUkpfis tpl;Lk; ghJfhj;jy;

 Njitapd;wp kf;fs; elkhl;lk; mjpfKs;s nghJ 

,lq;fSf;Nfh> Nehahspfs; ,Uf;Fk; ,lq;fSf;Nfh 

gps;isia nfhz;L nry;tij jtpu;f;f Ntz;Lk; 

 Nehahspiag; ghu;f;f tUk; cwtpdu;fs; ez;gu;fs; %yKk; 

fpUkpfs; njhw;wyhk; vd;wgbahy; mtu;fspd; tUifia 

kl;Lg;gLj;j Ntz;Lk;. 

 nghJ Nghf;Ftuj;J thfdq;fis ,ad;wsT jtpu;f;f  
Ntz;Lk;. 

 nghJthd kUj;Jtkidapy; rpfpr;ir ngWtjhf ,Ug;gpd;  
fpUkpfspy; ,Ue;J ghJfhg;Gg; ngw gps;isf;F Kf 

kiwg;G (Face Mask) xd;iw mzptpf;fTk;. 
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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

 kUj;Jtkidf;F ntspNaAk;> vy;yh Neuq;fspYk; Kf 

kiwg;ig mzpe;jpUf;FkhW gps;isia Cf;Ftpf;fTk;. 

 foptiwia gad; gLj;jpajd; gpd;G Rj;jj;ijg; NgZk; 

tpjj;jpy; gad; gLj;jpa ngk;gu;]; Nghd;wtw;iw Fwpg;gpl;l 

kQ;rs; njhl;bapy; Nghl;L tpl Ntz;Lk;.
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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.  

 

gps;isf;F czT jahupf;Fk; NghJ ftdpf;f 

Ntz;ba tplaq;fs;
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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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Rj;jkhd kw;Wk; rj;Js;s czTfis 

nfhLj;jy;

• rikg;gjw;F Kd; goq;fs; kw;Wk; fha; 

fwpfis ed;whf fOtTk;

• nghJthf rikf;fhky; cz;Zk; ,iy 

tiffisAk; Nehahspf;F rikj;Nj nfhLf;f 

Ntz;Lk; 

• rikj;jTld; fhy jhkjkpd;wp cz;Zk;gb 

nra;aTk;

• nfl;Lg; NghAs;sjhf re;Njfg;gLk; 

czTfis Kw;whf jtpu;f;fTk; 

• nfhjpf;f itj;J Mw;wpa ePiuNa mUe;jf; 

nfhLf;fTk; 

• cztfq;fspy; tpw;gidf;Fs;s czTfis 

nfhLf;fhky; tPl;bNyNa rikj;j my;yJ 

kUj;Jtkidapy; jUk; czitNa 

nfhLf;fTk; 

• nghjp nra;ag;gl;l czT  kw;Wk; ghdq;fis 

thq;Fk; NghJ fhyhtjp jpfjpia ghu;j;Nj 

thq;fTk;

• Fsp&l;bapy; itj;J Njitg;gLk; NghJ 

ikf;Nuh Ntt; %yk; R+lhf;Fk; czTfis 

nfhLg;gij jtpu;f;fTk;
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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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gps;isf;F Vw;gLk; Neha;fis ePq;fs; 

vt;thW mwpe;J nfhs;tPu;fs;? 

fPo; fhZk; Neha; mwpFwpfs; gw;wp mtjhdpg;Gld; ,Uq;fs;:

 ,Uky; kw;Wk; njhz;il typ

 fha;r;ry; (cly; ntg;gk; 1000F (380C)  tpl 

mjpfkhFjy;)  

 the;jp kw;Wk; tapw;Nwhl;lk;  
 thapy; my;yJ ehf;fpy; Gz; Vw;gLjy;> nts;isg; 

gil njd;gLjy; 

 nfdpA+yhit Rw;wp tPq;Fjy; my;yJ rptg;G 

epwkhFjy; kw;Wk; typ Vw;gLjy; 

 jiytyp
 rUkj;jpy; nghf;fyk; cUthFjy; (Rashes)
 rpWePu; fopf;Fk; NghJ vupr;ry;> rpwpJ rpWjhf  

xU ehisf;F mjpf jlitfs; rpWePu; fopf;Fk; 

Njit Vw;gLjy; 

 njhlu;r;rpahd tapw;W typ 
 kythapypy; Gz; Vw;gLjy;  

rpy gps;isfSf;F fha;r;ry; 

Vw;glhkNyNa Neha;fs; Vw;glyhk;. 

Mifahy; fPo; fhZk; mwpFwpfs; 

tplaj;jpmtjhdpg;ghf ,Uq;fs;

-  Nrhu;T kw;Wk; gytPdk;               

-  njhlu; J}f;fk; 

- czT kPJ ntWg;G 

,J Nghd;w mwpFwpfs; njd;gl;lhy; jhkjkpd;wp kUj;Jt 

MNyhrid ngwTk;
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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 jLg;g+rpfis nfhLg;gJ

² rpwhu;fSf;F Fwpg;gpl;l fhyq;fspy; nfhLf;f Ntz;ba 

jLg;g+rpfis ePq;fs; jtwhky; nfhLj;jpUg;gPu;fs; 

² Mdhy; Gw;WNehapw;;F rpfpr;ir nra;Ak; ehl;fspy; 

jLg;g+rpfs; nfhLf;f Ntz;bapUg;gpd; mJ njhlu;ghf 

kUj;Jt MNyhridiag; ngWq;fs; 

² Fwpg;ghf capUs;s itu]; cs;s jl;lk;ik> 

$itf;fl;L>  NghypNah> rpd;dk;ik Nghd;w 

Neha;fSf;fhf jLg;g+rp NghLtij Gw;WNeha; 

rpfpr;ir ngWk; gps;isfSf;F jtpu;f;f Ntz;Lk;. 

² mJ kl;Lkpd;wp mJ Nghd;w jLg;g+rp Nghl;l 

gps;isfSld; NehAw;Ws;s gps;is neUq;fpg; 

gofTk; $lhJ.   

² Gw;WNeha; rpfpr;irfs; Kbe;jjd; gpd; jLg;g+rp 

Nghl Ntz;ba jUzk; gw;wp cq;fs; kUj;Jtu; 

cq;fSf;F $Wthu;
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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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දරුකුට සවො සඳෝණඹක්ෂ ඉතහභ ළ්  සේ.  

 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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4.4 Gw;WNehapw;F NtW kUe;Jfs; fpilahjh?

² guPl;rhu;j;j Kiwapy; cWjp nra;ag;gl;l 

Nkw;fj;ija Gw;WNeha; kUe;J tiffs; kw;Wk; 

rpfpr;irfs; jw;fhyj;jpy; gy cs;sd. cq;fs; 

gps;isf;Fk; ,t;tbg;gilapyhd rpfpr;irfs; 

Muk;gpf;fg;gl;L tpl;ld.

² ,Ue;jhYk; cq;fs; gps;isf;F Gw;WNeha; 

Vw;gl;Ls;sij mwpe;jTld; cq;fs; cwtpdu;fs; 

kw;Wk; ez;gu;fspy; gyu; Nkw;fj;ija 

my;yhj kUj;Jtq;fs; gw;wp cq;fSf;F 

typAWj;Jthu;fs;. mit ntw;wpfukhdit 

vd;Wk; thjpLthu;fs;.  

² %ypif> vz;nza; tiffs;> fl;L> jhaj;J> 

ke;jpuk;> gyp kw;Wk; g+irfs; %yk; Gw;WNehia 

Fzg;gLj;JtjhfTk; gyu; $Wtu;. 

² rpy tif %ypiffs; %yk; Gw;WNehapd; typ 

jw;fhypfkhf Fiwf;fg;gl;lhYk; ,tw;why; 

Kw;whf Fzk; fpilg;gjw;fhd tpQ;Qhd 

uPjpahd rhd;Wfs; fpilahJ.  

² Vida kUj;Jt Kiwfspdhy; gad; 

fpilf;fhjJ kl;Lkd;wp rupahd rpfpr;ir 

fpilf;fhky; Nehahspapd; epiyikAk; 

Nkhrkilayhk;. 

² NtW rpfpr;ir Kiwfis Kaw;rpf;Fk; vz;zk; 

cq;fSf;F ,Ue;jhy; mit njhlu;ghf tpupthd 

tpsf;fq;fis ePq;fs; kUj;Jtkidapy; ,Ue;J 
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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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ප්රතිහයලි්ත ඳුද්  නිළයි  රවහය යටහට දරුහ 
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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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Kjypy; ngw;W mjd; gpd; xU Kbtpw;F 

tUtNj tpNtfkhFk;.  

² Nkw;fj;Nja kUj;Jt rpfpr;irfis ,ilapy; 
epWj;jp tpl;L NtW topfspy; Kaw;rp nra;Ak; 

fhyj;jpy; Gw;WNeha; NkYk; tsu;r;rp mile;J 

epiyik ftiyf;fplkhfp tplyhk;. mj;Jld; 

NtW tpjkhd gf;ftpisTfSk; Vw;gl;L 

tplyhk;.

² vdNt rpfpr;ir gw;wpa xU Kbit vLg;gjw;F 

Kd; gy Kiw rpe;jpg;gJ ey;yJ.
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දරුහසේ වදය යඹහස්ත, සවි ඹස්ත ව 
සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
වදයයඹහස්ත විභහ දළනත වළකි සයි. 
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5. gps;isf;fhd Ngh~hf;F

² Ngh\hf;F vy;NyhUf;Fk; mtrpakhFk;. mjpYk; 

Gw;WNeha;f;F rpfpr;ir ngw;W tUk; xU rpW gps;isf;F 

mJ kpf kpf mtrpakhFk;. 

² Ngh\iz vd;gJ rupahf rkd; gLj;jg;gl;l rj;Js;s 

czthFk;. 

² rpfpr;irf;F Kd;Gk; rpfpr;irapd; NghJk; mjw;F 

gpd;Gk; rj;Js;s czT fpilj;jhy; Nehapy; ,Ue;J 

tpLgLtjw;fhd cs kw;Wk; cly; gyk; NehAw;Ws;s 

gps;isf;F fpilf;Fk;.  

² Gw;WNeha; khj;jpukd;wp mjw;fhf Nkw;nfhs;sg;gLk; 

rpfpr;irfSk; gps;isapd; grpia Nghf;fp cztpy; 

ntWg;ig Vw;gLj;Jk;. 

² Ngh\izj; Njitfs; gps;isf;F gps;is NtWgLk;.  

² NehAw;Ws;s gps;isf;F nghUj;jkhd czT tiffs; 

ahit vd kUj;Jtu; kw;Wk; kUj;Jtg; gzpahsu;fs; 

cq;fSf;F njspT gLj;Jthu;fs;.
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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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 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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rkd;gLj;jg;gl;l rj;Js;s czit nfhLg;gjhy; 

fPo; fhZk; ew;gad;fs; NehAw;Ws;s gps;isf;Ff; 

fpilf;fpd;wd

 gps;is Jupjkhf Fzkiljy;

 gf;ftpisTfis nghWj;Jf;nfhs;Sk; rf;jp 
gps;isf;Ff; fpilj;jy;

 rpfpr;irapd;NghJ NtW Neha;fs; Vw;gLk; my;yJ 
njhw;Wk; tha;g;G Fiwtiljy; 

 gps;isf;F MNuhf;fpa kdepiy Vw;gLjy; 

 gps;is vupr;ry; miljy; Fiwjy; 

 gps;isf;F ey;y J}f;fk; fpilj;jy; 

 gps;isapd; tsu;r;rp toik Nghy eilngWjy; 

rpfpr;irapd; NghJ mopf;fg;gLk; fyq;fs; kPz;Lk; 
cUthtjw;F Gjpa go tiffs; kuf;fwpfs; cl;gl;l 
rj;Js;s kw;Wk; rkd; gLj;jg;gl;;l czTfis 
nfhLg;gJ kpf mtrpak;...
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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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,e;j tplaq;fisAk; epidtpy; itj;jpUq;fs;... 

 gps;isf;F nfhLf;f Ntz;ba rj;JzTfs; 

gw;wpa mwpTiufis kUj;Jtu;> jhjpkhu;fs; 

kw;Wk; kUj;Jtg; gzpahsu;fsplkpUe;J ePq;fs; 

Nfl;L mwpe;J nfhs;s KbAk;.  

 gps;isf;F czT kPJ tpUg;gk; Fiwthf 

,Ug;gpd; fPo; fhZk; cghaq;fis Kaw;rpf;fyhk;: 

 xU jlitapy; rpwpjsT czthf xU 

ehisf;F gy jlit czT nfhLj;jy;

 gps;is ed;whf czT cl;nfhs;Sk; 

NghJ mjid Nghw;wpg; ghuhl;b gps;isia 

cw;rhfg;gLj;Jjy; 

 czT cz;z gps;is kWf;Fk; NghJ 

fbe;J nfhs;shky;  md;ghf NgRjy; 

 czT cl;nfhs;Sk; NghJ njhiyfhl;rp 

ghu;j;jy; my;yJ xU Gj;jfj;ij thrpj;jy; 

Nghd;wtw;wpy; gps;isapd; ftdj;ij 

nrYj;Jk; gb nra;jy; 

 xU jlitf;F gps;is rhg;gpLk; cztpd; 

msT rpwpjhf ,Ug;gpd; rkNgh\> thio 

Nghd;w mjpf rj;Js;s czT kw;Wk; fdp 

tiffis nfhLj;jy; ey;yJ. 
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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 jz;zPu; kw;Wk; Vida jputq;fs;...

• Gw;WNeha;f;F rpfpr;ir ngWk; gps;is jputq;fis 
mjpfk; cl;nfhs;tJ kpf mtrpak;

• Fwpg;ghf tapw;Nwhw;wk;> the;jp my;yJ grpapd;ik 

,Ue;jhy; clypd; ePu; kl;lk; tPo;r;rp milAk; 

vd;wgbahy; mjpfk; jputq;fis gps;isf;F 

nfhLf;f Ntz;Lk;

• cq;fs; gps;isapd; taJ> cly; epiy 

mbg;gilapy; mtu; xU ehisf;F cl;nfhs;s 

Ntz;ba jputq;fspd; Fiwe;j gl;r msit 

kUj;Jtu;fsplkpUe;J Nfl;L njupe;J nfhs;syhk; 

• gps;isapd; tpUg;gj;ij mwpe;J me;j tpjj;jpy; 

jputq;fis nfhLf;f Ntz;Lk; (R+g;> n[yp Nghd;w) 

• jpz;k czTfis cz;z gps;is tpUg;gk; 

fhl;lhtpl;lhy; R+g;> fQ;rp Nghd;wtw;iw 

nfhLf;fyhk;. ,J njhlu;ghf kUj;Jt MNyhrid 

ngWq;fs;  
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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 gf;f tpisTfs; kw;Wk; czTfs;

gps;isf;F rpfpr;ir nra;Ak; ehl;fspy;> Fwpg;ghf Gw;WNeha; 

mopg;G kUe;J tiffis nfhLf;Fk; fhy fl;lj;jpy; 

gps;isf;F nfhLf;fg;gLk; czT tplaj;jpy; mjpf mf;fiw 

fhl;l Ntz;Lk;. Vnddpy; rpfpr;ir fhuzhf Vw;gLk; 

gf;ftpisTfspd; ghjpg;ig rkhspg;gjw;fhf rpy czTf; 

fl;Lg;ghLfisAk; Nkw;nfhs;s Ntz;b tuyhk;. mJ Nghd;w 

rpy re;ju;g;gq;fs; fPNo tpgupf;fg;gl;Ls;sJld; mjd;NghJ 

Njitahd MNyhridfis kUj;JtuplkpUe;J ngw;W 

nfhs;s Ntz;Lk;.

czT kPJs;s gpupak;

²  Gw;WNeha;f;F kUe;J nfhLf;fg;gLk; Muk;g 

ehl;fspy; nlf;]hnkjN]hd;> /g;nubdp]pNyhd; 

Nghd;w kUe;Jfs; fhuzkhf gps;isapd; czT 

tpUg;gk; mjpfupf;Fk;. NkYk; ,uj;jj;jpd; rPdp 

kl;lKk; ,jdhy; cau;tilAk;.   

²  ,e;j fhyfl;lj;jpy; ,uj;jj;jpy; rPdp kl;lj;ij 
fl;Lg;gLj;Jtjw;fhf kUj;Jtu; toq;Fk; 

rpfpr;irfSf;F Nkyjpfkhf mtu; $Wk; 

czT fl;Lg;ghLfisAk; NgZjy; mtrpak; 

²  Gw;WNeha;f;F kUe;J nfhLf;Fk; NghJ 

gps;isf;F czT kPJ ntWg;G Vw;glyhk;. 

mJ Nghd;w jUzq;fspy; gps;isf;F vt;thW 

czT Cl;LtJ vd;gJ gw;wp ,f;Fwpg;gpy; 

Muk;gj;jpy; tpgupf;fg;gl;Ls;sJ.
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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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thapy; Vw;gLk; Gz;fs; 

²  Gw;WNeha; mopg;G kUe;J tiffis nfhLf;Fk; 

fhy fl;lj;jpy;  gps;isapd; thapy; Gz;fs; 

Vw;gLtJ nghJthff; fhzf;$ba xU 

gf;ftpisthFk;. ,jd;NghJ thapy; cs;s 

typ fhuzkhf cztpd; kPJk; gps;isf;F 

ntWg;G Vw;gLk;.  

²  vdNt ,e;j ehl;fspy; n[yp> Nahfl;> Gbq;> 
I]; f;wPk; Nghd;w kpUJthd kw;Wk; rpwhu;fs; 

nghJthf tpUk;gf; $ba jpz;gz;lq;fis 

nfhLg;gNjhL fhuj;ijAk; cg;igAk; kpff; 

FiwthfNt cztpy; Nru;f;f Ntz;Lk;. 

Nrhw;iwAk; ed;whf Ntf itj;Nj gps;isf;Ff; 

nfhLf;f Ntz;Lk;. fQ;rpAk; ,jd; NghJ 

rpwe;jjhFk;. czT cl;nfhs;sy; Fiwe;jhYk; 

jputq;fis mjpfkhf nfhLf;f Ntz;Lk;.  
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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  Flypy; Vw;gLk; gpur;rpidfis rpfpr;ir ehl;fspy; 
Vw;gLk; Vida gf;ftpisTfshf Fwpg;gplyhk;. 

Mdhy; ,J jw;fhypfkhFk;.

²  ,jd; NghJ tapw;Wtyp> tapW cg;Gjy;> kyr;rpf;fy; 

Nghd;wit Vw;glyhk;. ,f;fhyfl;lj;jpy; gps;isf;F 

czT nfhLg;gJ gw;wpa tpNrl mwpTiufis 

kUj;JtuplkpUe;J ngWtJ mtrpakhFk;;.

²  ,jd;NghJ czT kw;Wk; jputq;fis 

jw;fhypfkhf epWj;JkhW kUj;Jtu; $wyhk;;. 

rpf;fy;fs; ePq;fpajd; gpd; nfhLf;f Ntz;ba 

czT tiffs; gw;wpAk; kUj;Jtu; mwpTiu 

toq;Fthu;.

²  ghy; czT tiffis gps;isf;Ff; nfhLg;gjw;F 

Kd; kUj;Jt MNyhrid ngWjy; mtrpak;. 

Vnddpy; ghYzT epiyikia NkYk; rpf;fyhf;fp 

tplyhk;.
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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. 

 

 

 

Vw;glf;$ba Vida rpf;fy;fs;
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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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,uj;jf; fl;likg;gpy; Vw;gLk; khw;wq;fs;

²  Gw;WNeha; mopg;G kUe;Jfs; fhuzkhf FUjpapd; 

nts;isaZf;fs; kl;lk; Fiwtilayhk;. ekJ 

clypw;F Neha; vjpu;g;Gr; rf;jpia jUk; ,e;j 

nts;isaZf;fs; FiwtilAk; NghJ ekf;F 

Neha;fs; njhw;Wk; Mgj;J mjfupf;Fk;. 

²  ,uj;jj;jpy; nts;isaZf;fs; tPo;r;rp miltij 

Neutropenia vd miof;fg;gLtJld; ,e;epiy 

NehAw;Ws;s gps;isf;F Vw;gLk; gl;rj;jpy; rpy 

Fwpg;gpl;l czT tiffis gps;isf;F nfhLg;gij 

jw;fhypfkhf epWj;Jk; gb kUj;Jtu; mwpTWj;Jthu;. 

Nahfl;> japu;> epyf;fliy> fPiu kw;Wk; rpy kuf;fwp 

tiffs; ,jd;NghJ jtpu;f;f Ntz;ba czT tiffs; 

MFk;.

²  gps;isf;F Kl;il nfhLf;Fk; NghJ mij miu 

mtpayhf (half boiled)  my;yJ xk;yl;lhf nghwpj;Jf; 

nfhLg;gij jtpu;j;J ed;whf Ntf itj;Nj nfhLf;f 

Ntz;Lk;.  

²  mj;Jld; ,uj;jj;jpy; nghl;lhrpak; kl;lj;jpd; 

msT mbg;gilapYk;; ,sePu;> thiog;gok;> MuQ;R 

Nghd;wtw;iwAk; nfhLg;gJ njhlu;ghd fl;Lg;ghLfis 

kUj;Jtu; tpjpf;fyhk;.
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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 Ngh~izg; gpupT

Nehahspg; gps;isapd; vilia rupahd mstpy; 

itj;jpUg;gJk; Kf;fpakhFk;. ,J njhlu;ghd 

topfhl;ly;fis toq;f mNgf;\h kUj;Jtkidapy; 

tpNrl Ngh\izg gpupT xd;W mikf;fg;gl;Ls;sJ 

kUj;Jtkidapy; cq;fs; gps;is rpfpr;irg;  ngw;W 

tUk; ehl;fspy; Ngh\iz epGzu; te;J cq;fSf;Fj; 

Njitahd mwpTiufis jUthu;. mj;Jld; Ngh\iz 

njhlu;ghd xU tpopg;Gzu;T epfo;r;rp thuk; xU jlit 

Ngh\iz epiyaj;jpy; elhj;jg;gLk;. ,e;j epfo;r;rpapd; 

NghJ Ngh\iz njhlu;ghd cq;fs; re;Njfq;fis 

Nfl;L jPu;j;Jf; nfhs;syhk;.

5.4 rpd;dQ; rpW rikay;fl;L
 

kUj;Jtkidapy; jug;gLk; czit gps;is 

tpUk;ghtpl;lhy; gps;isf;F tpUg;gkhd czit ePq;fs; 

rikg;gjw;F trjpahf mNgf;\h kUj;Jtkidapy; 

fPo; khbapy; tpisahl;L tPl;bw;F mLj;jjhf 

cq;fisg; Nghd;wtu;fSf;fhf xU rpW rikay; $lk; 

mikf;fg;gl;Ls;sJ. rikay; $lj;jpy; Njitahd 

ghj;jpuq;fs; cs;sJld; ,jd; jpwg;G 16 k; ,yf;f 

thu;bd; jhjp mjpfhupaplk; 

cs;sJ. nghJ ,lkhfpa 

,q;F czT rikf;Fk; NghJ 

Rj;jk; kw;Wk; Rfhjhuk; gw;wp 

ePq;fs; mjpf mf;fiw vLj;Jf; 

nfhs;tJ mtrpak;.
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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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ekJ md;Gr; nry;tkhfpa xU gps;isf;F Gw;WNeha; 

Vw;gl;Ls;sJ vd;w nra;jp vkJ tho;ehspy; ehk; 

xU NghJk; Nfs;tpg;gl tpUk;ghj xU mjpu;r;rpkpf;f 

nra;jpahFk;. Mdhy; mj;Jau epiy jw;NghJ 

cq;fSf;F Vw;gl;Ls;sJ. mNefkhd ngw;Nwhupd 

cs;sk; ,ij Muk;gj;jpy; Vw;f jahuhtjpy;iy. md;G 

kpFjpahFk; NghJ ,t;thW frg;ghd cz;ikfis 

cs;sk; Kjypy; Vw;f kWg;gJ  ,ay;Ng. NkYk; jdJ 

gps;isf;F ,e;j Nkhrkhd Neha; Vw;gl jk;Kila 

fle;j fhy nraNyJk; fhuzkhfp tpl;lNjh vd;Wk; 

gy ngw;nwhu; rQ;ryg;gLtJz;L. Mdhy; ghuk;gupakhf 

,e;j Neha; Vw;gLtjpy;iy vd;gij ePq;fs; mwptJ 

ey;yJ. vdNt me;j tifapy; cq;fisNa ePq;fs; 

Fiw $wpf; nfhs;s Ntz;bajpy;iy vd;gij Gwpe;J 

nfhs;Sq;fs;.

epidtpy; itj;jpUq;fs;...

 gps;isf;F Gw;WNeha; Vw;gl;Ls;sJ ngw;Nwhuhfpa 

cq;fspd; jtwpdhy; my;y

 ePq;fs; nra;j my;yJ nra;ahj xd;W 

,e;epiyf;fhd fhuzk; my;y

vdNt ngw;Nwhuhfpa ePq;fs;> ,e;j epiyf;fhd 

fhuzfu;j;jh jhq;fs; jhd; vd vz;zp xUNghJk; 

cq;fSf;F ePq;fNs Fw;wk; Rkj;jpf; nfhs;s Ntz;lhk;  

6. cq;fs; gps;isf;F Gw;WNeha; 

Vw;gl;lhy;...
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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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6.1 ,e;j epiyf;F ePq;fs;Kfq;nfhLg;gJ  

 vg;gb?

 ,jw;fhf kUj;Jtu;fs;> jhjpkhu;fs;> kNdhjj;Jt 

epGzu;fs;> r%f Nrtfu;fs; cl;gl kUj;Jtkidapd; 

gzpahsu; FOtpdu; cq;fSf;F cjTthu;fs;.  

 ,tu;fSld; cq;fs; mr;rq;fs;> kd mOj;jk;> 

re;Njfq;fs; Mfpatw;iwg; gw;wp kdk; jpwe;J 

NgRq;fs;. Muk;gj;jpy; ,J cq;fSf;F rw;W rpukkhf 

,Ue;jhYk; gpwF ePq;fs; ,ay;ghfp mtu;fs; %yk; 

cq;fs; kdr;Rik Fiwtij czu;tPu;fs;.  

 kUj;Jtkidapd; gzpahsu; FOtpduplkpUe;J 

cq;fs; gps;isapd; Neha; gw;wpa jfty;fisg; 

ngWtNjhL mJ njhlu;ghd Gj;jq;fisAk; ePq;fs; 

thrpj;J gad; ngwyhk;. ,izaj;jpYk; ,J 

njhlu;ghd jfty;fs; Vuhsk; cs;sd. Mdhy; 

,izaj;jpy; rpy jtwhd nra;jpfSk; ,Uf;fyhk; 

vd;wgbahy; vr;rupifahf mtw;iw MuhAq;fs;. 

 FLk;gj;jtu;fs;> cwtpdu;fs; kw;Wk; ez;gu;fspd; 

xj;Jiog;ig cq;fs; nghWg;Gf;fs; kw;Wk; 

flikf;fhf ngw Kaw;rpf;fTk;.
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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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,e;j epiyf;F ePq;fs;Kfq;nfhLg;gJ vg;gb?...

²  cq;fs; tho;ifapy; kd mOj;jk; Vw;gLk; 

re;ju;g;gq;fspy; mij fl;Lg;gLj;j ePq;fs; 

toikahf Nkw;nfhs;Sk; eltbf;iffisAk; 

,g;NghJ gad;gLj;jyhk;. cjh: Gj;jfq;fs;> 

rQ;rpiffis thrpj;jy;> ,irf;F nrtpkLj;jy; 

Kjypad

²  Fwpg;ghf Gj;jfq;fs; thrpj;jy; ey;y gad; jUk;. 
jw;Nghija epiyapy; mjw;fhd rpe;jidia 

xUikg;gLj;JtJ rpukkhf ,Ue;jhYk; 

njhlu;e;J Kaw;rpf;fTk;. 

²  ePq;fs; kj ek;gpf;if cs;stnudpy;> mjd; 

mbg;gilapy; Md;kPf nraw;ghLfspy; mjpfk; 

ftdk; nrYj;Jq;fs;. mjpfkhf gpuhj;jid 

nra;Aq;fs;. Md;kpfj; jiytu;fis re;jpj;J 

MWjy; ngWq;fs; 

²  cq;fisg; gw;wpAk; mf;fiw nfhs;Sq;fs;. 

Neug;gb czT cl;nfhs;sy;> Njitahd msT 

cwq;Fjy; kw;Wk; Xa;ntLj;jy; cq;fSf;F 

kpf mtrpakhFk;. 

²  cq;fis xj;j> Gw;WNehapdhy; ghjpf;fg;gl;Ls;s 

gps;isfspd; ngw;NwhUld; NgRq;fs;. mtu;fs; 

gpur;rpidf;F Kfq;nfhLj;j tpjq;fis mwpe;J 

gad; ngw Kaw;rpAq;fs;
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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 
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සයෝවස්  සඳෝණඹ ේඵ්තධ ිලටින 
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6.2 ePq;fs; vt;thW kd cUjp ngw Ntz;Lk;? 

jaf;fkpd;wp cjtp ngWq;fs;...

²  ,J Nghd;w jUzq;fspy; cq;fSf;F cjt 
cq;fisr; Rw;wpAs;s gyUk; Kd;tUthu;fs;.

 
Fwpg;ghf cq;fs; FLk;gj;jtu;fs;> cwtpdu;fs;> 
maytu;fs;> ez;gu;fs; ,J Nghd;w neUf;fb rkaq;fspy; 
cq;fSf;F kpfg; ngupa gf;f gykhf ,Ug;ghu;fs;. 
vdNt ,e;j Jd;g epiyapy; ,Ue;J tpLgLtJ ePq;fs; 
epidg;gij tplTk; vspjhFk;. 

²  cq;fs; gps;is gw;wp cz;ik epiyia gpwuplk; 
,Ue;J  kiwj;J itg;gjhYk; jdpahf ftiyg; 
gLtjhYk;  cq;fSila cly; kw;Wk; cs 
epiyfs; Nkhrkhfp tplyhk;. 

 
MfNt cq;fs; gps;isapd; epiy kw;Wk; rpfpr;irfs; 
gw;wp cq;fs; kPJ mf;fiw nfhs;Sk; midtUf;Fk; 
njupag;gLj;Jq;fs;. mtu;fs; ju Kd;tUk; cjtpfisAk; 
xj;jhirfisAk; Vw;f ePq;fs; rq;flg;glNth jaq;fNth 
Ntz;lhk;. NkYk; cq;fSf;F ve;j tpjj;jpy; cjtyhk; 
vd;gJ gw;wp mtu;fSf;F Fog;gkhf ,Uf;fyhk;. vdNt 
cq;fSf;F mtu;fs; cjtf; $ba tpjq;fis fPo; fhZk; 
tpjj;jpy; mtu;fSf;F ePq;fNs njspT gLj;Jq;fs;. 

² tPl;by; cs;s cq;fSila Vida gps;isfs; 
kw;Wk; cq;fs; nghWg;gpd; fPo; cs;stu;fis 
ftdpj;Jf; nfhs;s cjTk; gb mtu;fSf;F 
$wyhk;.

² gps;is eyd; ngw gpuhu;jpf;FkhW mtu;fis 
Nfl;Lf; nfhs;syhk;. 

      
cq;fs; FLk;gj;jtu;fs;> cwtpdu;fs;> maytu;fs;> 
ez;gu;fs; ,J Nghd;w neUf;fb rkaq;fspy; cq;fis 
xU NghJk; iftpl;L tpl khl;lhu;fs;. mtu;fspd; rf;jpf;F 
kPwp epr;rak; mtu;fs; cq;fSf;F cjtp nra;thu;fs;. 
,J kdpj ,ay;Ng.



  
 

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.  
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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 
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6.3 ,e;epiyf;F Kfq;nfhLg;gjw;F cq;fs; 

gps;isf;F vt;thW cjt KbAk;?

²  xU rpWtDf;F my;yJ rpWkpf;F Gw;WNeha; Nghd;w xU 
Nkhrkhd Neha; Vw;gl;lTld; mg;gps;isapd; md;whl 
cyfNk jiyfPoha; khwp tpLk;. ghlrhiy nry;tJ> 
Vida gps;isfSld; Xb tpisahLtJ vd;nwy;yhk; 
ehl;fis kfpo;r;rpahf nrytpl;l mg;gps;is Jd;gk; 
jUk; xU NehAld; kUj;Jtkidapy; xU fl;bypy; gy 
fhyk; gLf;f Ntz;b tUk;. rpfpr;irfs;> gupNrhjidfs; 
vd mf;Foe;ijapd; tho;Nt xU Jd;gk; kpf;f 
Nrhjidahf Mfp tpLk;. 

²  Muk;g rpy thuq;fspy; NehAw;w gps;isAk; mjd; 
ngw;NwhUk; ngUk; ftiyapYk; mr;rj;;jpYk; %o;fp 
tpLthu;fs;. kd mOj;jk; kpf mjpfkhf ,Uf;Fk;.  

²  ghjpf;fg;gl;l gps;is mjd; taJ> mwpT Nghd;witapd; 
mbg;gilapy; jdJ epiyia Vw;Wf;nfhs;Sk;> my;yJ 
epiy Gupahky; rz;il nra;tu;;. NkYk; ngw;NwhUila 
kd cisr;riy gps;isfSk; ,ay;ghfNt czu;tu; 
vd;gij epidtpy; itj;jpUf;fTk;.  

²  gps;isf;F toq;fg;gLk; rpfpr;irfs; gw;wp 
KjyhtjhfTk; kpf ed;whfTk; njupe;J nfhs;gtu;;fs; 
ngw;NwhuhtJld; gps;isapd; Rghtk; kw;Wk; Fzeyd; 
gw;wp ed;whf mwpe;jtu;fSk; mtu;fNs. 

²  MfNt rpfpr;irapd; NghJ kUj;Jtkidg; 
gzpahsu;fSf;F cq;fSila KO xj;Jiog;igAk; 
ePq;fs; toq;f Ntz;Lk; vd;gij kwf;f Ntz;lhk;. 

²  NehAw;Ws;s gps;isf;F Njitahd midj;J 
trjpfisAk; nra;J nfhLj;j tz;zk;> gps;isapd; 
tajpw;F Vw;g gps;isapd; epiyia mtUf;F tpsf;fp 
,e;j ftiyf;fplkhd epiyf;F rk;ge;jg;gl;ltu;fs; 
midtUk; vt;thW Kfq;nfhLf;f Ntz;Lk; vd;gij 
,dp ghu;g;Nghk;.
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 gps;isia Kbe;jsT trjpahf itj;jpUq;fs;.  

 ve;NeuKk; mUfpy; ,Ue;J mutizj;Jf; 

nfhs;Sq;fs;. 

 ngw;Nwhu; mUfpy; ,Uf;Fk; NghJ gps;isf;F ghJfhg;G 

czu;T Vw;gLk;.

 gps;isAld; nfhQ;Rq;fs;.  

 tPl;by; gps;is tpisahba nghUl;fisAk; tpUg;gkhd 
gLf;if tpupg;G Nghd;wtw;iwAk; kUj;Jtkidf;F 

vLj;J thUq;fs;.  

 tPl;by; ,Uf;Fk; NghJ nra;jJ Nghy 

kUj;JtkidapYk; fijfis nrhy;yp ghl;Lf;fis> 

jhyhl;Lf;fisg; ghb gps;isia kfpo;tpAq;fs;

cq;fs; gps;is 2 taij tpl Fiwe;jtuhf 

,Ug;gpd;...
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 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  gps;isf;F typ 

Vw;gLk; Nghnjy;yhk; 

md;ghfTk; kpUJthfTk; 

jltpf;nfhLq;fs;. 

²  jk;ik Rw;wp vd;d 

eilngWfpd;wJ vd;gij 

,e;j tanjy;iyapd; 

gps;isfshy; XusT Gupe;J 

nfhs;s KbAk;. 

²  mNj Nghy. ,t;taJr; 

rpwhu;fs; ngw;Nwhiu 

tpl;Lg; gpupe;jpUf;f tpUk;g 

khl;lhu;fs; 

²  NkYk; jkf;F typ Vw;gLNkh vd;w mr;r czu;T 

,t;tajpdUf;F ,Uf;Fk;.

²  vdNt gupNrhjid xd;iw Nkw;nfhs;s jahuhFk; NghJ 
vspikahd tpjj;jpy; mJ gw;wp gps;isf;F njspT gLj;j 

Kaw;rpf;fTk;. eilngwg; NghFk; tplak; gw;wp vJTNk 

njupahky; ,Ue;jhy; gps;is mjpfk; gag;glf; $Lk;.  

²  gps;isfs; tpisahl mjpfk; tpUk;Gthu;fs; vd;wgbahy; 

kUj;Jtupd; mDkjpAld; kUj;Jtkidapy; cs;s 

tpisahl;L miwf;F gps;isia mioj;Jr; nry;Yq;fs;. 

²  gps;isf;F tpUg;gkhd tpisahl;L rhkhd;fis 

gps;isaplk; nfhLj;J itf;fTk;.  

²  re;ju;g;gk; fpilf;Fk; Nghnjy;yhk; fijfisAk; 

ftpijfisAk; gps;isf;Fr; nrhy;ypf; nfhLq;fs;. 
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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 

 

 

cq;fs; gps;is 2-5 tajpw;F ,ilg;gl;ltuhf ,Ug;gpd;
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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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cq;fs; gps;is 6-12 tajpw;F ,ilg;gl;ltuhf ,Ug;gpd;

²  gs;sp taJ 
gps;isfs; 

jq;fSf;F 

,Uf;Fk; 

Nehiag; 

gw;wp mwpa 

tpUk;Gfpwhu;fs;.

²  mtu;fSf;F 

Neha; 

gw;wpAk; 

rpfpr;ir 

gw;wpAk; 

GupAk; tpjj;jpy; njspT gLj;JtJ mtrpak; 

²  jhk; kUj;Jtkidapy; jq;fpapUf;Fk; NghJ 
jtwtplg;gLk; gs;sp Ntiyfs; Fwpj;Jk; mtu;fs; 

ftiyg;glyhk;.

²  rpfpr;irahdJ jhk; Fzk; ngw cjTk; vd;gij Gupe;J 

nfhs;Sk; jpwd; mtu;fSf;F cs;sJ.

²  ,e;j taJ gps;isfsplk; Neha; kw;Wk; rpfpr;ir Fwpj;J 
gy Nfs;tpfs; ,Uf;Fk;.

²  mtw;wpw;fhd gjpy;fis GupAk; tpjj;jpy; mtu;fSf;F 

njspT gLj;JtJ mtrpak;

²  gjpy; nfhLg;gjw;F rpukkhd Nfs;tpfSf;F vd;d 

$WtJ vd;gij kUj;Jtu; my;yJ jhjpkhu;fsplk; 

Nfl;L mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk;
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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. 

 

 

52

²  ,e;j taJg; gpupitr; Nru;e;j gps;isfs; Gw;WNeha;> 
rpfpr;ir> gf;f tpisTfs; Nghd;wtw;iwg; gw;wpa 

rpf;fyhd tplaq;fisAk; Gupe;J nfhs;Sk; Mw;wy; 

cilatu;fs; Mtu;.

²  Neha; kw;Wk; rpfpr;iriag; gw;wp kUj;Jtu; my;yJ 

Rfhjhu Copau;fsplkpUe;J Neubahff; Nfl;L njupe;J 

nfhs;sNt ,tu;fs; mjpfk; tpUk;Gthu;fs;. 

²  mNj Nghd;W Gw;WNeha; Vw;gl;Ls;s xj;j taJ 

gps;isfSld; NgRtJk; ,tu;fSf;F MWjy; jUk;.  

²  ,e;j taJ Foe;ijfs; Gw;WNehAld; njhlu;Gila 
cly; khw;wq;fs; (nkypjy; / Kb cjpu;jy; Nghd;wit) 

Fwpj;J mjpf mf;fiw nfhs;tu;. 

²  ,J Nghd;w tplaq;fSf;F khw;W topfis mtu;fSf;F 

gof;Ftjd; %yk; mtu;fspd; kd mOj;jj;ij  

Fiwf;fyhk;.

²  cjhuzkhf> tPl;il 

tpl;L / kUj;Jtkidia 
tpl;L ntspNaWk;NghJ>  

tpf; my;yJ mofhd 

xU njhg;gpia mzpa 

gof;fyhk;.

²  NkYk; ,t;taJf; 

Foe;ijfs; jq;fs; 

ngw;Nwhu; jw;NghJ 
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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)...... 

 
cq;fs; gps;is 12-18 ,ilg;gl;l gjpd;ktaJ 

(Bd;V[;) gUtj;jpduhf ,Ug;gpd;...
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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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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 

 

 

 

 

vjpu;nfhs;Sk; gpur;rpidfs; gw;wpAk; mtu;fs; vt;thW 

mtw;iw rkhspf;fpd;whu;fs; vd;gJ gw;wpAk; mf;fiw 

nfhs;thu;fs;.

²  jdJ cly; eyf;FiwT fhuzkhf jd; FLk;gk; 

vjpu;nfhs;Sk; r%f kw;Wk; nghUshjhu 

gpur;rpidfisAk; mtu; ed;whf czu;tu;. 

²  ,tw;wpd; tpisthf ,tu;fs; gy;NtW tifahd kd 
mOj;jq;fSf;F Mshfpd;wdu;. cjhuzkhf> Nfhgk; 

nfhs;sy;> gjl;lk; miljy;> Nrhfkiljy;.
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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  gps;isaplk; $w Ntz;bait

 cq;fs; gps;isf;F kpf neUf;fkhd ePq;fNs 

gps;is gw;wp ed;F mwpe;jtu; MtPu;fs;.

 cq;fs; gps;isapd; Nrhfk;> gak; kw;Wk; 

re;Njfq;fis Nghf;f cq;fshNyNa KbAk;.

 tho;tpy; ,J Nghd;w jUzq;fspy; jkJ rfy 

gpur;rpidfSf;Fk; jPu;T ngw cq;fisNa gps;is 

vjpu;Nehf;Fk;. 

 vdNt> Foe;ijapd; taJ kw;Wk; kd epiyf;F 
Vw;g cq;fs; gps;isf;F cz;ikahd tpjj;jpy; 

tplaq;fis tpsf;FtJ cq;fs; flikahFk;.  

NkYk; rpfpr;irf;F gps;isapd; KOikahd 

xj;Jiog;igg; ngwTk; ,J cjTk;.

 xU jha; my;yJ je;ij vd;w tifapy; gps;isf;F  

Vw;gl;Ls;s Neha; gw;wp gps;isf;F vijAk; 

kiwf;fhky; tpsf;fpf; $WtJ mtrpak; vd;whYk; 

mij vg;NghJ vt;thW $WtJ vd;gij KbT 

nra;tJ vspjhd fhupaky;y. 

 cq;fs; Fuy; kw;Wk; Kfghtq;fs; %yk; cq;fs; 

gps;is gy tplaq;fis Gupe;J nfhs;fpd;wJ. 

 vdNt cq;fs; Foe;ijAld; Kbe;jtiu 

mikjpahfTk; ntspg;gilahfTk; Ngr Kaw;rp 

nra;Aq;fs;.

 cq;fs; Foe;ijAld; ntspg;gilahfg; NgRq;fs;. 

cq;fs; gps;isaplUe;J cz;ikia kiwf;f 

Kaw;rpj;jhYk;> Foe;ij vg;gbAk; cz;ikia 

mwpe;J nfhs;Sk; vd;gij epidtpy; nfhs;Sq;fs;.
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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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tho;tpy; ,J Nghd;w neUf;fbahd re;ju;g;gq;fspy; 
vjpu;nfhs;Sk; gpur;rpidfs; ahit vd;W ghu;g;Nghk;.

²  Nehiag; gw;wp cq;fs; gps;isf;Fr; nrhy;y 
kpfg;nghUj;jkhdtu; ahu;?

ngUk;ghYk; gps;is Nehiag; gw;wp mwpe;Nj ,Uf;Fk;. 

kUj;JtuplkpUe;J ngw;nwhu; Neha; gw;wp Nfl;L njupe;J 

nfhs;Sk; NghNj gps;isAk; mijg;gw;wp njupe;J 

nfhs;fpd;wJ. (Fwpg;ghf Foe;ij Gupe;Jnfhs;Sk; 

tajpy; ,Ue;jhy;). cq;fs; gps;isf;F vg;gb> vij 

tpsf;f Ntz;Lk; vd;gJ Fwpj;J NkYk; gpur;rpidfs; 

vOe;jhy; jaf;fkpd;wp cq;fs; gps;isapd; kUj;Jtiuj; 

njhlu;Gnfhz;L MNyhrpf;fTk;. ,ijg; gw;wp cq;fs; 

gps;isAld;  NgRtJ fbdk; vdpy;> ePq;fs; xU kUj;Jtu; 

my;yJ jhjpapd; cjtpia ehlyhk;.

²  ,J gw;wp gps;isf;F vg;NghJ $w Ntz;Lk;

Neha; gw;wp Kjd;Kiw njupe;jTld; mJ gw;wp gps;isf;Fk; 

VjhtJ $WtJ mtrpak;. ,J cq;fs; kPjhd gps;isapd; 

ek;gpf;ifia mjpfupf;fr; - nra;Ak;. Mdhy; Nehiag; gw;wp 

cq;fSf;Fj; njupe;j midj;ijAk; cq;fs; gps;isf;F  

xNu jlitapy; nrhy;y Ntz;Lk; vd;gJ ,jd; fUj;jy;y.

²  Neha; gw;wp gps;isf;F ve;jsT njupag;gLj;j 
Ntz;Lk; 

Kjypy; gps;isf;F GupAk; tpjj;jpy; 

vspikahf Neha; gw;wp tptupf;fTk;. 

mjd; gpd; gupNrhjidfs; kw;Wk;  

rpfpr;irfs; eilngWk; NghJ 

gbg;gbahf tpsf;fyhk;.                                                                        
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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. 

 

 

  
 

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  gps;is vt;thW ele;J nfhs;Sk;?

,J Foe;ijf;F Foe;ij NtWgLk;. rpy gps;isfs; 

jq;fs; czu;Tfis nrhy;yhy;  ntspg;gLj;Jthu;fs;> 

NkYk; rpyu; jq;fs; czu;Tfis nray; %yk; 

ntspg;gLj;Jthu;fs;. Foe;ij gjl;lkhf ,Ug;gJ> 

mikjpahf ,Ug;gJ> mOtJ> gpbthjkhf ,Ug;gJ> 

Nrhfkhf ,Ug;gJ> gag;gLtJ> nrhy;tij Nfl;L 

elg;gJ> Nfl;f kWg;gJ Nghd;w mwpFwpfis 

mtjhdpf;fyhk;. jdf;F xU Neha; ,Ug;gij 

mwpe;jTld; xU gps;isapd; md;whl tof;fj;jpy; 

Vw;gLk; ,e;j khw;wq;fs; rhjhuzkhditNa. vdNt> 

Ngr;R kw;Wk; nrayhy;> ePq;fs; gps;isAld; ,Ug;gij 

vg;NghJk; czu;j;Jq;fs;.

² ePq;fs; gps;isf;F vt;thW cjtyhk;?

ngw;Nwhupd; khw;wq;fis gps;isfs; ed;whf 

czu;fpd;wdu;. Mifahy;> xU ngw;Nwhu; vd;w uPjpapy; 

mikjpahf> vjpu;ghu;g;G kw;Wk; ek;gpf;ifAld; ele;J 

nfhs;tjhdJ gps;isaplKk; ek;gpf;ifia Vw;gLj;j 

cjTk;. rpy gps;isfs; kw;wtu;fSld; NgRtjd; 

%yk; MWjy; ngWfpd;wdu;. rpy gps;isfs; ,iria 

Nfl;ly;> thrpj;jy;> rpj;jpuk; tiujy;> vOJjy;> 

tpisahLjy; Nghd;wtw;wpw;F mjpf  Mu;tk; fhl;Ltu;.  

cq;fs; gps;isapd; Nehf;fq;fis czu;e;J> 

gps;isia mtu; tpUk;gpaijr; nra;a tpl;L tplTk;. 

NkYk; cq;fs; md;ig cq;fs; gps;is vg;NghJk; 

czUk;gb nra;aTk;.
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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 gps;isapd; gpur;rpidfs;...

‘gps;is Nfl;Fk; Nfs;tpfSf;F vt;thW gjpyspf;f 

Ntz;Lk; vd;W vdf;F Gupatpy;iy’

 ,J ngw;nwhu; gyu; nra;Ak; xU Kiwg;ghlhFk;.

 cq;fs; Foe;ijapd; gpur;rpidfSf;F 

gjpyspg;gjpy; cq;fSf;F Fog;gq;fs; ,Ug;gpd; 

kUj;Jtu; my;yJ jhjpaupd; cjtpia ehl 

jaq;f Ntz;lhk;

 Foe;ijfSf;F mtu;fspd; Neha; Fwpj;J 

epiwa Nfs;tpfs; ,Uf;fyhk;. - ehd; Vd; 

Neha;tha;g;gl;Nld;? ehd; vg;NghJ FzkhNtd;? 

Gw;WNeha; vd;why; vd;d? Nghd;w gy 

Nfs;tpfis mtu;fs; Nfl;fyhk;. xUNtis 

Foe;ij tplaq;fis Gupe;Jnfhs;Sk; tajpy; 

,Ue;jhy; Gw;WNeha; gw;wp mtu;fs; Nfl;Lk; 

,Uf;fyhk;.
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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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,J Nghd;w jUzq;fspy; vd;d tpjkhf 

gjpy;fis nfhLf;f Ntz;Lk;?

 Gw;WNeha; vd;why; vd;d?

cq;fs; gps;is Gw;WNehiag; gw;wp VjhtJ 

Nfs;tpg;gl;bUe;jhy; my;yJ fz;bUe;jhy; mij 

mbg;gilahf itj;J gjpyspf;f Kaw;rp nra;Aq;fs;. 

NkYk; gps;isapd; Nfs;tpfSf;F vspikahf 

gjpyspf;fTk;. ,J Foe;ijapd; ftiyiaj; 

jzpf;Fk; kw;Wk; Foe;ijf;F nray;Kiwiag; 

Gupe;Jnfhs;tij vspjhf;Fk;.

cq;fs; gps;is kpfTk; rpwpjhf ,Ue;jhy; clypy; 

xU fl;b Vw;gl;Ls;sJ vd $Wyhk;. my;yJ ,uj;jk; 

rupahf nraw;glhjjhy; xU rpW tpahjp Vw;gl;Ls;sJ 

vdf; $wyhk;.

Gupe;J nfhs;Sk; tajpy; gps;is ,Ue;jhy; mtUf;F 

Vw;gl;Ls;s Gw;WNehapd; ngaiuf; $wyhk;. cjh: 

ypA+Nfkpah <tpq; ru;Nfhkh Nghd;wit. NkYk; 

Gw;WNeha; vd;gJ xU njhw;W Neha; my;y vd;gijAk; 

$Wq;fs;.
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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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 vdf;F Vd; Gw;WNeha; Vw;gl;lJ?

xU gps;is ,t;thW epidg;gjpy; Mr;rupakpy;iy. rpy 

gps;isfs; jhd; nra;j VNjDk; jtW fhuzkhfNt 

jdf;F Gw;WNeha; Vw;gl;Ls;sJ vd epidf;fpd;whu;fs;. 

,e;j vz;zk; jtwhdJ vd;gij mtUf;F tpsf;Fq;fs;> 

rpW gps;isfSf;F Gw;WNeha; Vw;gLtjw;fhd rupahd 

fhuzq;fis fz;Lgpbf;f tpQ;Qhdpfs; Kaw;rp nra;J 

tUfpd;whu;fs; vd;W cq;fs; gps;isfSf;Fr; nrhy;Yq;fs;.

mj;Jld; fPo; fhZk; tpjj;jpy; gps;isf;F MWjYk; 

$wyhk;:

‘kfNd cq;fSf;F Vd; ,e;j Neha; Vw;gl;lJ vd;W 

vdf;Fj; njupatpy;iy. rpy gps;isfSf;F Vd; Gw;WNeha; 

Vw;gLfpd;wJ> NkYk; rpyUf;F Vd; mJ Vw;gLtjpy;iy 

vd;gJ kUj;Jtu;fSf;F $l rupahfj; njupatpy;iy. Mdhy; 

,e;j Neha; cq;fSf;F ahuplkpUe;Jk; njhw;wtpy;iy 

vd;gJk; cq;fsplkpUe;J ahUf;Fk; ,J njhw;whJ vd;gJk; 

ep&gpf;fg;gl;Ls;s tpalkhFk;’
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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'˜ 

 

 

 

 



  
 

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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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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 mk;kh vdf;F FzkhFkh?

xU rpW gps;is gy NrhjidfSf;F cl;gl;L 

gy;NtW kUj;Jt epiyikfis mDgtpf;Fk; NghJ 

kdr;Nrhu;tilayhk;. xU gps;is my;yJ ngupatu; xUtu; 

Gw;WNehahy; ,wg;gij cq;fs; gps;is ghu;j;jpUf;fyhk; 

my;yJ Nfs;tpg; gl;bUf;fyhk;.

,jdhy;> jhd; capu; gpiog;Nghkh vd;w Nfs;tp cq;fs; 

gps;isapd; cs;sj;jpYk; voyhk;. ,e;Neha; epr;rakhf 

Fzg;gLj;jf; $baJjhd; vd;W kUj;Jtu;fs; $wpapUe;jhy; 

,jw;fhd gjpy; vspjhdNj. Mdhy; mj;jifa njspthd 

gjpy; ,y;yhjNghJ ePq;fs; ,t;thW $wyhk;:

‘kfNd Gw;WNeha; vd;gJ ,jw;F Kd; cq;fSf;F 

Vw;gl;l ,Uky; kw;Wk; rsp Nghd;w XupU thuq;fspy; 

Fzg;gLj;jf;$ba xU Neha; my;y. Mdhy; 

kUj;Jtu;fs; kw;Wk; jhjpkhu;fs; cq;fis tpiutpy; 

Fzg;gLj;Jk; ek;gpf;ifapy; gy rpfpr;irfis 

Nkw;nfhz;L tUfpd;whu;fs;. ,J Nghd;w rpfpr;irfshy; 

Fzg;gLj;jg;gl;l Foe;ijfs; Vuhsk;. ehq;fSk; 

cq;fis Fzg;gLj;j vy;yh Kaw;rpfisAk; epr;rak; 

nra;Nthk;. ePq;fs; rpwpJk; ftiyg;gl Ntz;lhk;.
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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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 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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 mk;kh rpfpr;ir nra;Ak; NghJ vdf;F typ 

Vw;gLkh?

cq;fs; gps;is kUj;Jtkidapy; rpfpr;ir ngw;W tUk; 
NghJ ,Nj Nehapdhy; Jd;gg;gLk; Vida gps;isfis 
fhz ,lKz;L. NkYk; rpfpr;ir fhuzkhf jiy Kb 
nfhl;ba gps;isfisAk; mtu; fhzyhk;. Neha; epiyik 
Nkhrkhfp jPtpu rpfpr;ir gpuptpw;Ff; nfhz;L nry;yg;gLk; 
gps;isfisAk; mtu; fhzyhk;. mg;NghJ jdf;Fk; ,Nj 
epiy Vw;gLkh vd;w mr;rk; mtUf;F Vw;gLtJ ,ay;Ng. 
mt;thwhd jUzj;jpy; ePq;fs; ,J Nghd;wnjhU vspa 
gjpiy nfhLf;f KbAk;:

“kfNd ,uz;L Foe;ijfSf;F xNu Gw;WNeha; 
Vw;gl;bUUe;jhYk; mJ mtu;fis ghjpf;Fk; tpjk; Ntwhf 
,Uf;fyhk;. mtu;fs; mij rkhspf;Fk; tpjKk; NtWgl;lJ. 
xUtUf;F mJ Nkhrkhfyhk;. kw;wtu; Fzkilayhk;. 
vdNt thu;by; cs;s kw;w gps;isfisg; ghu;j;J ePq;fs; 
ftiyg;glj; Njitapy;iy.

‘,e;j rpfpr;irfis ehk; nra;J ghu;g;gJ kpf mtrpak;. 
ePq;fs; ,jd; %yk; Fzk; miltPu;fs; vd jplkhf ehq;fs; 
ek;Gfpd;Nwhk;. Mdhy; Vida gps;isfis ghu;f;Fk; NghJ 
cq;fSf;F rw;W ftiy Vw;gLtJ rf[Nk. vy;yhk; 
ey;y tpjkhf elf;Fk; vd ek;gpf;if itg;Nghk;. tUk; 
ehl;fspy; Nkw;nfhs;sg; NghFk; gupNrhjidfs; kw;Wk; 
rpfpr;irfs; gw;wp kUj;Jtu;fs; vq;fSf;F tpsf;Fthu;fs;.  
ehk; xd;wpize;J  vg;gbahtJ ,ij ntw;wpfukhf nra;J 
Kbf;f Kaw;rpg;Nghk;.
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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  gps;isapd; md;whl gof;ftof;fq;fspy;   

 Vw;gLk; khw;wq;fs;

gs;spf;F gjpyhf kUj;Jtkid
 

NehAw;w cq;fs; gps;is gs;spg; gUtj;jpy;  ,Ue;jhy; 

mtu; gs;spf;Fr; nry;yhj ehl;fspd; vz;zpf;if 

gs;spf;Fr; nry;Yk; ehl;fis tpl mjpfkhf ,Uf;Fk;.

gps;is Jupjkhf Fzkhtjw;F rpfpr;irfs; Nghd;Nw 

mtu; kfpo;r;rpahf ,Ug;gJk; fl;lhak;

kUj;Jtkid R+oiy gps;isf;F ,jkhdjhf Mf;FtJ 

vt;tpjk;?

 gps;isf;F tpUg;gkhd tplaq;fis 

kUj;JtkidapYk; nra;a trjp nra;J nfhLj;jy; 

(rpj;jpuk; tiujy;> Gj;jfk; thrpj;jy; Nghd;w) 

 gps;isf;F tpisahl trjpfis nra;J nfhLj;jy; 

 gs;spg; ghlq;fs; jtwptpLtjhf mtu; 

ftiyg;ggl;lhy; gbf;Fk; trjpfisAk;  nra;J 

nfhLj;jy;
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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. 

 

 

63

Foe;ijapd; cly;eyk; jpUg;jpfukhf ,Ue;jhy; NkNy 
cs;s midj;J NjitfisAk; epiwNtw;Wk; xU 
epiyak; mNgf;\h kUj;Jtkidapy; cs;sJ vd;gJ 
cq;fSf;Fj; njupAkh?

jpwe;j gs;sp fy;tp kw;Wk; nghOJNghf;F jpl;l gpupT 

(tpisahl;L tPL - Play House)

xU jhjp mjpfhupapd; guhkupg;gpd; fPo; ,J Foe;ijfs; 

thu;L tshfj;jpd; fPo; jsj;jpy; mike;Js;s ,J xU 

Nfl;Nghu; $lk;;> xU E}yfk; kw;Wk; xU gs;spiaf; 

nfhz;Ls;sJ.

,e;j mk;rq;fs; xt;nthd;Wk; cq;fs; gps;isf;F vt;thW 

Kf;fpakhFk;?

Nfl;Nghu; $lk;

xt;nthU thu ,Wjp fhiyapYk; (fhiy 9.30 kzpf;F) 

gy;NtW nghOJNghf;F epfo;r;rpfs; ,q;F elj;jg;gLfpd;wd. 

Foe;ijapd; cly;eyk; ed;whf ,Ue;jhy; kUj;Jt 

xg;Gjy; kw;Wk; jha; je;ijapd; rk;kjj;Jld; Foe;ij 

,e;j epfo;r;rpfisg; ghu;f;fyhk;. nghOJNghf;F kw;Wk; 

gpurq;fq;fs; Nghd;w kj epfo;r;rpfspYk; ePq;fs; 

gq;Nfw;fyhk;.

E}yfk;

Foe;ijfs; kw;Wk; 

ngw;Nwhu;fs; gbf;ff;$ba 

gy Gj;jfq;fSk; 

,q;Fs;sd. Gj;jfq;fis 

E}yfj;jpNyAk;  gbf;fyhk; 

my;yJ thu;bw;Fk; vLj;J 

nry;yyhk;.
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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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ghlrhiy

gps;is ePz;l fhy rpfpr;irapy; kUj;Jtkidapy; ,Uf;f 
Ntz;bapUe;J mtu; jtwtpl;l fy;tp eltbf;iffs; 
Fwpj;J ftiyg;gl;lhy; gps;isia mNgf;\h 
kUj;Jtkidapy; cs;s ,e;j gs;spapy; Nru;f;fTk;. 
thuj;jpy; ,uz;L ehl;fs; (jpq;fs;> nrt;tha;) gpw;gfy; 
2.00 kzpf;F> Njrpa fy;tp epWtdj;Jld; ,izf;fg;gl;l 
Mrpupau;fs; jd;dhu;t mbg;gilapy; ,q;F te;J 
fw;gpg;ghu;fs;. kPjKs;s ehl;fspYk; fw;gpf;f Vw;ghLfs; 
nra;ag;gl;L tUfpd;wd. gps;isapd; NjitfSf;F Vw;g 
ghlq;fs; fw;gpf;fg;gLk;. ,J gps;isapd; kd mOj;jj;ij 
Nghf;fTk; fy;tpiaj; njhluTk; cjTk;.

tpisahl;L tPL - ,J gs;spapd; xU mq;fkhFk;

thuj;jpy; 5  ehl;fspy; fhiy Neuj;jpy; jpwf;fg;gLk; ,e;j 
tpisahl;L tPl;by; gps;isfs; tpUk;gf;$ba rpj;jpuk; 
tiujy;> tu;zk; g+Rjy;> iftpizg; nghUl;fis 
nra;jy; Nghd;witf;Fj; Njitahd midj;J trjpfSk; 
cs;sd. 

mNj Nghy gps;isfs; gy tpisahl;LfspYk; <Lgl 
tpisahl;L rhkhd;fSk; ,q;F ,Uf;fpd;wd. tpisahl;L 
tPl;by; kl;Lkpd;wp Kw;wj;jpYk; tpisahLtjw;fhd 
trjpfs; nra;J jug;gl;Ls;sd.  
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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  NehAw;w gps;isapd; cld;gpwg;Gf;fs;...

•  FLk;gj;jpd; xU gps;isf;F Gw;WNeha; ,Ug;gJ 

fz;lwpag;gl;lhy;> me;j gps;is kl;Lky;y FLk;g 

cWg;gpdu;fs; midtUk; mjdhy; ftiyg;gLthu;fs;

•  mjpYk; NehAWk; gps;isapd; cld; gpwg;Gf;fs; 

mjpfk; ftiy nfhs;thu;fs;. jdJ rNfhjud; my;yJ 

rNfhjupf;F vd;d elf;FNkh vd rQ;ryg;gLthu;fs; 

•  mJ kl;Lkd;wp NehAw;w gps;is tplaj;jpy; 

ngw;wtu;fs; mjpf mf;fiw vLf;Fk; NghJ kw;w 

gps;isfs; jhk; ftdpf;fg;gLtjpy;iy vd jdpik 

czu;tpw;F Mshthu;fs;
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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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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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,JNghd;w re;ju;g;gq;fspy; jha; je;ijauhfpa 

ePq;fs; vd;d nra;a Ntz;Lk;? 

 xU ehspy; rpwpJ Neuj;ijNaDk; cq;fSila 

kw;w gps;isfSf;fhf xJf;Fq;fs;

 ePz;l fhyq;fspy; kUj;Jtkidapy; jq;Fk;gb 

Neu;e;jhy; njhiyNgrp %yNkDk; tPl;by; 

,Uf;Fk; gps;isfSld; Ngrp mtu;fspd; 

eyd; kw;Wk; Njitfs; gw;wp NfSq;fs;. 

mtu;fs; kwf;fg;gltpy;iy vd;w czu;itAk; 

MWjiyAk; ,jd; %yk; mtu;fs; cs;sj;jpy; 

Vw;gLj;jyhk;

 NehAw;Ws;s gps;isapd; epiy gw;wpAk; 

rpfpr;irfs; gw;wpAk;  mtu;fSf;Fk; $Wq;fs;. 

Kbe;jhy; mtu;fis kUj;Jtkidf;F mioj;J 

te;J gps;isAld; NgRk;gb nra;Aq;fs;. 

NehAw;Ws;s gps;isapd; gzptpilfSf;F 

mtu;fisAk; Kbe;j tiu cjTk;gb 

nra;Aq;fs;.

 me;j gps;isfspd; fy;tp cl;gl;l Vida 

tplaq;fs; jilapd;wp eilngWtij cWjp 

nra;J nfhs;Sq;fs;

 Njit vdpy; mjw;fhf gpwUila cjtpiaAk; 

jaq;fhky; ngw;Wf;nfhs;Sq;fs;
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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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tPl;by; ,Uf;Fk; Vida gps;isfspd; ghJfhg;G

²  NehAw;w gps;isAld; kUj;Jtkidapy; 
ngw;wtu;fs; jq;fpapUf;Fk; NghJ tPl;by; ,Uf;Fk; 
kw;w gps;isfspd; ghJfhg;G gw;wpAk; mf;fiw 
nfhs;tJ mtrpak;.  

²  gps;isfspd; jhj;jh> ghl;b> rpj;jg;gh> Nghd;w 
ek;gpf;ifahd cwtpdu;fspd; cjtpia ,jw;fhf 
ngw Ntz;Lk;. mJ Nghd;W ,tu;fSila tPl;by; 
gps;isfis jq;fr; nra;ayhk; my;yJ mtu;fis 
te;J cq;fs; tPl;by; gps;isfSld; jq;Fk;gb 
nra;ayhk;. 

²  mj;Jld; me;j gps;isfspd; Mrpupau;fs;> ez;gu;fs;> 
rf khztu;fspd; jha; je;ijau;> maytu;fs; 
MfpNahUila cjtpiaAk; ePq;fs; ehlyhk;.
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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. 
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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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 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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6.8 nghUshjhug; gpur;rpidfs;....	

•  Vida Neha;fs; Nghyd;wp Gw;WNeha; Vw;gl;l 
xU gps;isf;F Nkw;nfhs;Sk; gupNrhjid 

kw;Wk;  rpfpr;irfSf;fhf mjpf ehl;fs; gps;is 

kUj;Jtkidapy; jq;fp ,Uf;Fk; gb Neuyhk;. 

•  mjd; NghJ ngw;Nwhu;fSk; kUj;Jtkidapy; 

jq;fpapUf;f Ntz;b tuyhk;. my;yJ ,Utupy; 

xUtu; mq;F jq;f kw;wtu; mbf;fb te;J Nghf 

Ntz;b tuyhk;.  

•  jhNah je;ijNah md;whl njhopy; nra;J gzk; 

rk;ghjpg;gtuhf ,Ue;jhy; me;j tho;thjhur; 

nraw;ghLfSf;F ghjpg;G Vw;glyhk;. tUkhdk; 

Fiwtilayhk;. mJ kl;Lkd;wp gps;isapd; 

Neha; fhuzkhf Nghf;Ftuj;J mjpfkhfp 

nryTk; mjpfkhfyhk;.  ,J Nghd;w fhyq;fspy; 

tPz; nryTfis Fiwj;J nghUshjhuj;ij 

jpl;lkpLtJ mtrpak;. 

•  gps;isapd; Neha; epiy fhuzkhf cq;fSf;F 

nghUshjhu rpukq;fs; mjpfkhfp ,Ue;jhy; mJ 

gw;wp kUj;Jtkidapd; Rfhjhug; gzpahsu; 

FOtpduplk; ntspg;gilahf $Wq;fs;.

•  mg;NghJ nghUshjhu cjtp kw;Wk; epthuzk; 

gw;wp ftdj;jpy; nfhs;Sk; MNyhridg; ; gpuptpw;;F  

mtu;fs; cq;fis njhlu;G gLj;Jthu;fs;.

•  mq;F mtu;fs; cq;fs; gpur;rpidfs; gw;wpg; 

Ngrp nghUj;jkhd nghUshjhu rYiff;F 
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cq;fis topelj;Jthu;fs;. cq;fs; FLk;gj;jpd; 

nghUshjhu epiyikiag; nghWj;J epthuzk; 

(Neha;> fy;tp cjtp> ghJfhg;G fhg;gPL> mWit 

rpfpr;ir my;yJ gs;sp taJ Foe;ijfSf;F 

fpilf;ff;$ba gpw nghUj;jkhd cjtpfs;) 

Mfpait gw;wp kUj;Jkidapy; ,Uf;Fk; r%f 

Nrit mjpfhup cq;fSf;F tpgupj;J mjd; gpd; 

cq;fs; gpuNjrj;jpd; r%f Nrit mjpfhupf;F 

rpghupRfis nra;thu;.  

•  mj;Jld; nghUj;jnkdpy; cq;fSf;F my;yJ 

cq;fs; FLk;gj;jpy; xUtUf;F njhopy;gapw;rp 

xd;wpw;Fk; MNyhrid> r%f Nrit mjpfhup 

rpghupR nra;thu;. (fbjciu tpsf;Fj;jpup gha; 

jahupg;G Nghd;w) 

•  xt;nthU jpq;fs; kw;Wk; Gjd;fpoikfspy; rpwhu; 
Neha;g; gpuptpy;  Kjyhk; khbapy; cs;s rpwhu; 

kw;Wk; FLk;g MjuT ikaj;jpy; r%f Nrit 

mjpfhupia re;jpf;fyhk;.
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6.9  ePq;fs; cq;fisg; gw;wpAk; mf;fiw   

 nfhs;Sq;fs;...

cq;fSila gps;is ,j;jifa fLikahd xU 
Nehahy; ghjpf;fg;gLifapy; cq;fs; KO ftdKk; 
me;j gps;isapd; kPJ nry;tJ ,ay;Ng. mjd;NghJ 
cq;fs;  nrhe;j czT>  J}f;fk; kw;Wk; cq;fs; Xa;T 
Mfpatw;wpy; ftdk; FiwtJk; ,aw;ifNa. Mdhy; 
cq;fs; gps;isapd; gzpfisr; rupahfr; nra;a ePq;fs; 
cly; uPjpahfTk; kd uPjpahfTk; tYthf ,Uf;f 
Ntz;Lk;. vdNt gps;isapd; NtiyfSf;F ,ilNa 
cq;fis ftdpj;Jf; nfhs;sTk; Neuk; xJf;FtJ kpf 
kpf mtrpak;.

mijr; nra;a ePq;fs; vLf;ff;$ba rpy eltbf;iffs; 
fPNo tpgupf;fg;gl;Ls;sd

czT

 gps;isiag; Nghd;Nw ePq;fSk MNuhf;fpakhfT+k;  
rf;jpA+lDk; ,Ug;gjw;F; rj;Jkpf;f czT+fis 
cl;nfhs;tJ Kf;fpak;

 gps;isiag; gw;wp ftiyg;gl;lthW Ntz;Lnkd;Nw 
czT+ cl;nfhs;tij js;spg;Nghl Ntz;lhk;. 

 Nuhy;]; ngb]; fl;yl; E}by;]; nfhj;J Nghd;w 
vz;nza; mjpfKs;s czT+fis jtpu;j;J 
rkdhd Ngh\izA+s;s rj;JzT+fis gpujhd 

czthf cl;nfhs;tJ mtrpak;
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 ,utpy; ed;whf cwq;FtjhdJ kWehs; 
gps;isapd; fUkq;fis rpwg;ghf nra;tjw;F 
cjtpahf ,Uf;Fk;. 

 gps;isia ftdpj;Jf; nfhs;tjw;fhf ,utpy; 
tpopj;jpUg;gJ fl;lhakhFk; rpy jUzq;fis 
jtpu;j;J Vida re;ju;g;gq;fspy; ePq;fs; ed;whf 
cwq;f Ntz;Lk;.  

 ,utpy; J}f;fk; tuhj gpur;rpid ,Ug;gpd; 
kUj;Jt MNyhridg; ngwTk;.   

 tPl;by; ,Ug;gpd; ehs; KOJk; rpukg;gl;L 
tPl;L Ntiyfis nra;Ak; cq;fSf;F 
kUj;Jtkidapy; gps;isf;F mUfpy; mjpf 
Neuk; mku;e;jpUf;f 
NeupLk;.

 gps;isapd; 
NjitfSf;fhf 
mt;thW mjpf Neuk; 
cl;fhu Ntz;ba 
re;ju;g;gq;fs; jtpu 
Vida Neuq;fspy; 
cq;fSf;F 
clw;gapw;rp 
fpilf;Fk; tpjj;jpy; 
ele;J nfhs;Sq;fs; 
(cjh: yp/g;il 
gad; gLj;jhky; 
gbfspy; VWtJ) 

Àf;fk;

RWRWg;ghf ,Uj;jy;
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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. 

 

 

  
 

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. 

 

 

72

kd mOj;jj;ijf; Fiwj;Jf; nfhs;sy;

 vjhtnjhd;wpy; <LgLq;fs;.- gps;isAld; ,Uf;Fk; 

NghJ Gj;jfk; thrpj;jy;> ftpijfis Gizjy;> 

,ir Nfl;ly; vd cq;fSf;F tpUg;gkhd 

VjhtJ xd;wpy; <LgLq;fs; 

 vz;zq;fis kdjpy; milj;J itf;f Ntz;lhk;. 

gpwUld; cq;fs; ftiyfs; gw;wp kde;jpwe;J 

NgRq;fs;. my;yJ fbjkhf vOjp mf;fiwAs;s 

cwtpdu;fs; kw;Wk; ez;gu;fSf;F mDg;Gq;fs;  

 cq;fSf;F kj ek;gpf;if ,Ug;gpd; jpahdk; 

Nghd;wtw;wpy; <Lgl;L kdr;rhe;jp ngw 

Kaw;rpAq;fs;.. 

 ePq;fs; xU ngsj;juhf ,Ug;gpd; kUj;Jtkid 

tshfj;jpy; cs;s ngsj;j Myaj;jpw;F 

nry;yyhk;.  

 cq;fs; fztd; kidtpAld; Ngrp kd mOj;jj;ij 

Fiwj;Jf; nfhs;s Kaw;rpAq;fs;. FLk;gj;jpy; 

cq;fs; nghWg;gpy; cs;s Vidatu;fSila 

Njitfis epiwNtw;WtjpYk; mf;fiw 

fhl;Lq;fs;.
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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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MNyhridg; gpupT 

 gps;isia ftdpj;Jf; nfhs;Sk; ePq;fs; 

my;yJ  cq;fs; gps;is kd mOj;jk; my;yJ 

gpw kdey NfhshWfshy; ghjpf;fg;gl;bUg;gJ 

fz;lwpag;gl;lhy;> rpfpr;irf;fhf MNyhrid 

Nritfs; gpuptpw;;F ePq;fs; gupe;Jiuf;fg;gLtPu;fs;.  

 ,e;jg; gpupT cq;fs; Foe;ijfSf;fhfTk;> 

cq;fs; kd eyDf;fhfTk; gytpjkhd 

jpl;lq;fis (fpupNal;bt;  fy;tp> MNyhrid> 

jpahdk; Nghd;wit) toq;FfpwJ. mtw;wpy; fye;J 

nfhs;tjd; %yk; cq;fs; cs mOj;jq;fis 

ePq;fs; Nghf;fpf; nfhs;syhk;. 
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 ඔසේ දරුහ / දරුහ රැ ඵරහ ්තනහ න ඔඵ 

භහනිල ීරඩහහීන ත් ඹකි්ත, රතතිසඹ්ත සවෝ 

සන්  භහනිල අහභහනයතහකි්ත ීරඩහ විඳී ඹළයි 

ඔඵට ප්රතිහය යන වදය හර්ඹ භණ්ඩරඹ 

වඳුනහතසවෝ  එභ ත් ඹට පිළිඹේ සඹදීභට ඔඵ 

උඳසේලන සේහ ඒඹට සඹොමු යනු ඇත. 

 ඉ්ත ඳුද එභ අාංලසේ වදයරු ඔඵ / දරුහ භඟ 

හ්චඡහ ය අලය ප්රතිහය / පිළිඹේ සඹොදහ ඔඵ / 

දරුහ එභ ත් සඹ්ත මුදහ ළී භට ටයුතු යනු 

රළසේ. 
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md;Gs;s jha; je;ijaNu…

Gw;WNeha;…

,J xU frg;ghd nrhy;yhFk;.

,J xU tpjpapd;  tpisahl;lhFk;.

Mdhy; Gw;WNeha; njhw;Wtjpy;iy.

,e;Nehapy; xU rpy tiffisNa 

Rfg;gLj;j KbahJ.  Mdhy; mjpy; 

gy tiffis Fzg;gLj;jyhk;. 

,Ue;jhYk; mjw;fhf ePq;fSk; 

mu;g;gzkhtJ mtrpak;.

tpiykjpg;gw;w cq;fs; md;Gr; 

nry;tk; ,e;j Nehapd; gpbapy; rpf;fp 

thbg; Nghtij ePq;fs; jhq;fpf; 

nfhs;tJ rpukNk.

Mdhy; ePq;fs; ijupag;gLq;fs;.

nghWikia iff;nfhs;Sq;fs;.

mOJ Gyk;Gtjhy; vt;tpj 

gaDkpy;iy.

mikjpahf rpe;jpAq;fs;.

,iwtid gpuhu;j;jpAq;fs;.

gupe;Jiuf;fg;gLk; rpfpr;irfs; 

fpilg;gjw;F cjTq;fs;.

Gw;WNehia ntw;wp nfhs;s jpl 

cWjpnaLq;fs;.



  
 

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. 

 

 

75

References
 

1. Children with cancer – A guide for parents, National 
cancer institute, U.S. DEPARTMENT OF HEALTH 
AND HUMAN SERVICES, National Institutes of 
Health

2. American cancer society - Children Diagnosed With 
Cancer: Dealing With Diagnosis

3. Children's cancers- JEET ASSOCIATION FOR 
SUPPORT TO CANCER PATIENTS, MUMBAI, 
INDIA

,q;F cl;gLj;jg;gl;Ls;s glq;fs; kw;Wk; rpj;jpuq;fs; 

,izaj;js;jpy; ,Ue;J ngw;witahFk;. mtw;wpw;fhd 

ghuhl;L mij cUthf;fpatu;fSf;Nf cupj;jhFk;.



  
 

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. 

 

 

  
 

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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jdJ gps;isf;F Gw;WNeha; gPbj;-

Js;sJ vd;gij njupe;J nfhs;Sk; 

ngw;Nwhu; ghJfhtyu;fs; gy;NtW 

gpur;rpidfis re;jpf;f Neu;tJz;L. 

mg;gpur;rpidfis vt;thW rkhspg;gJ 

vd;gijNa ,e;j ifNaL njspT 

gLj;Jfpd;wJ.

,jpy; cq;fSf;Fk; NehAw;Ws;s 

cq;fs; gps;isf;Fk; gad; juf; $ba 

gy mwpTiufs; cs;sd.

Njrpa Gw;WNeha;f; fl;Lg;ghl;L epfo;r;rpj; jpl;lk;
555/5 kf;fs; Rfhjhu ikak;
vy;tpbfy khtj;j> ehuhN`d;gpl> nfhOk;G 05

njhiyNgrp: 011-2368627 / njhiyefy;: 011-2368627
kpd;dQ;ry;: nccpsl@yahoo.com 

,izak;: http://www.cccp.health.gov.lk 

Njrpa Gw;WNeha;f; fl;Lg;ghl;L epfo;r;rpj; jpl;lk;
555/5 kf;fs; Rfhjhu ikak;
vy;tpbfy khtj;j> ehuhN`d;gpl> nfhOk;G 05

njhiyNgrp: 011-2368627 / njhiyefy;: 011-2368627
kpd;dQ;ry;: nccpsl@yahoo.com 

,izak;: http://www.cccp.health.gov.lk 


