සවෞඛ්යය,ආරක්ාල
වශ වතුට පිළිඵ
පුහුණු සභොඩියුය.

තරුණයා ලැඩසෝකයට වංක්රභණය ීමසදි
ඵඳාන තිරවර ප්රතිඳත්ති ප්රචලිතත ිරීමභ.
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සඳරලදන
සවෞඛ්යය, ආරක්ාල වශ වතුට යනු එිරසනකට සලන්කෂ සනොශැිර ලැදගත් භාතෘකාලන්ය.
“ආසරෝගයා ඳරභාාබා
වංතුට්ඨී ඳරභං ධනං”,
යනුසලන් බුදුන් ලශන්සවේ සේනා කසෂේ එඵැවිනි. සභකී භාතෘකාසේ ආරක්ාල
යන්න සක්න්ද්රගතල තිසඵන්සන් සවෞඛ්යය ආරක්ාල පිළිඵලි. ඒ අනුල සභභ භාතෘකා අසනයොනය
ලසයන් ඵැඳී ඳලතී. සෝක සවෞඛ්යය වංවිධානසේ නිර්ලචලනයට අනුල සවෞඛ්යය යනු සරෝගාඵාධ
ලිතන් සතොරීමභ ඳභණක් සනොල වදපර්ණ කාික, භානසික, වභාජීය ශා ආධයාත්ක ක ඳපූපර්ණත්ලයි.
සවෞඛ්යය යනු ආර්ිකක වදඳතිර. ඒ වශා ලන පිපූලැය ආර්ිකක ආසයෝජනයිර.
එසශින් එකී ක්සේත්රසේ ආසයෝජනය කෂසශොත් ිගුකාලීනල ආර්ිකක ප්රතිප ඵාගත ශැිරය.
සවෞඛ්යභත් අනාගත ඳරපුරක් රටකට වදඳතක් ලන්සන් එකී අර්ථසයනි. එසභන්භ සවෞඛ්ය අධයාඳනය
සරෝග නිලාරණසේ භාලති. සරෝග ලැෂදී ප්රතිකාර ිරීමභට ලඩා නිලාරණය ලැදගත්ය. එනින් ගත්ක
සවෞඛ්ය අධයාඳනය රටක වංලර්ධනයට ඵඳෑද කරන ලැදගත් වාධකයිර. වභාජ වශ ඳපූවර
තත්ත්ලයන් භත සවෞඛ්ය තත්ත්ලය නිචචලය ලන ඵල සවෞඛ්යය පිළිඵ වභාජ ආකෘතිසේ පිළිගැීමභි.
සවෞඛ්යය පිළිඵ වාක්ඡාසේදී භානසික සවෞඛ්යය පිළිඵ සකොටවට ඇතැද විට
ලැඩි අලධානයක් සයොමු සනොසේ. භානසික සවෞඛ්යය ඉතා ලැදගත් යැි ශැසනන්සන් කාික සරෝගාඵාධ
ලටද සශේතුල භානසික සවෞඛ්යය යැි පිළිගැීමභත් වභගය. විසේසයන් වතුට ලැනි භානසික
සවෞඛ්යය ක්තිභත් කරන ප්රධානතභ වාධකයත් සභභ සභොඩියුය තුෂ වාක්ඡා සකසරන්සන් උක්ත
වඵතාලය පිළිඵ ඵරතැබීසද ප්රතිපයක් සවය.
සභභ සභොඩියුසේ එන සවෞඛ්යය, ආරක්ාල වශ වතුට ජීවිතයට ලැදගත්ය. එසභන්භ
වභාජයටද, රටට ද එය ලැදගත්ය. එසශින් සවෞඛ්යය අධයාඳනය පිපූක්වන වාක්ඡාලක් සව සභභ
සභොඩියුය ඳපූශීනය ිරීමභ ශා සභහි දැනුභ පුහුණුාභීන් සලත සප්රේණය ිරීමභ වර්ලකාලීනල
ලැදගත්ලන අලයතාලයිර.
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කතුලැිරය
යශඳත් සවෞඛ්යයිරන් සශි  ජනතාලක් රටකට වදඳතිර. එය රසට් සවසු වදඳත්ලට වාසේක්ල
ලටිනාභ වදඳත ඵල ඒ පිළිඵල විචලක්ණශීලී සව සවොයාඵැලීසභන් ඳැශැිිත සේ. රසට් ශ්රභ වදඳත්
සවෞඛ්යභත් ීමභ ලැඩ සෝකය ක්තිභත් ිරීමසද ප්රධානභ වාධකයිර. ජලවදඳන්න, ක්ති වදඳන්න
තාරුණයසේ ජලය ශා ක්තිය රා ඳලතින්සන් යශඳත් සවෞඛ්ය තත්ලයන් භතය. එනින් ගත්ක
තරුණ ප්රජාලට සිය ධාපූතාලය ැකකගැීමභ වශා සවෞඛ්ය වදඳන්න ීමභ ඉතා ලැදගත්ය.
එසභන්භ

සවෞඛ්යය

ක්සේත්රසේ

දැනුභ

නිරන්තරසයන්

සලනවච

ලන

සුුයය.

භන්දයත්

සද සභොසශොසත්දීත් සවෞඛ්යය ක්සේත්රසේ ඳර්සේණයන් දව දශවච ගණනක් සෝකසේ ්රියාත්භත
ලන ඵැවිනි. ඒ ශරශා නල සවොයාගැීමද, නල දැනුභ නිරන්තරසයන් සභභ ක්සේත්රයට ගා එි. සභභ
සභොඩියුය පුහුණු ිරීමසදදී පුහුණුකරුලා සභකී නල දැනුභ පිළිඵල ද දැඩි අලධානසයන් සිටිය යුතුය.
ඒ ශරශා සභභ සභොඩියුසේ ඵාසදන දැනුභ යාලත්කාලීන කරගත යුතුය. පුහුණු අරමුණට ශානියක්

සනොලන අයුපූන් නල දැනුභ සභභ සභොඩියුසේ ඵාසදන දැනුභ වභන ගඳා ගත යුතුය. එකී
්රියාලිතය

ඵ සකොසතක් දුරට වාර්ථක කරගැීමභට වභත් දඑ එඳභණිරන්භ

ඵට

ඵසප පුහුණුල

පදායී කරගැීමභට ඵට පුළුලනි.
සයෞලන අලධිසේදී සබෞතික ාීමපූක සලනවචීමද, සිතන ආකාරසේ සලනවච ීමද සභන්භ චලර්යාසේ
සලනවචීමද ඉතා ඉක්භනින් ඇතිීමභභ

වුන් ලැඩි අලධානභකට තල්ුය කරි. සද නිවාභ සද පිළිඵ

අධයාඳනසේ දැඩි අලයතාලක් ඳලතී. සභභ කරුණු සියල් සකසරහි පුහුණුකරුලාසප අලධානය
සයොමුීමභ ලැදගත්ය. ඒ පිළිඵ

ඵසප ලැඩි අලධානය ලඩාත් ප්රතිපදායක පුහුණුලක් වශා

අතයාලය ඵල අලධාරණය කරමු.
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සවෞඛ්යය, ආරක්ාල ශා වතුට - පුහුණු අත්සඳොත
අ න් ත ර් ග ත ය
ඳටුන

පිටු අංකය

01.පුහුණු අත්සඳොත පිළිඵ ශැින්ීමභ.

06

02.සඳොදු වශ සුවිසේෂි අරමුණු, පුහුණු කරුලන් වශා උඳසදවච.

06

03.පුහුණු සභොඩියුසේ අරමුණු.

06
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I සකොටව
ශැිනන්ීමභ
සඳොදු ශා සුවිසේෂි අරමුණු.
වභවචථ තරුණ ඳරපුර සවෞඛ්යය, ආරක්ාල ශා වතුට පිළිඵ දැනුලත්බාලය වශ බාවිතයන්සප
ඵගැන්ීමභ. සභහිදී

වුන්සප ජීලන ්රියාකාරකද තුෂ සවෞඛ්යය, ආරක්ාල වශ වතුට වචථාපිත ිරීමභ

තුිතන් තිරවාර තරුණ වංලර්ධනයක් වශා ප්රසේ ීමභ.

පුහුණුකරුලන් වශා උඳසදවච.
 ඉක්ක කණ්ඩායභ ශඳුනා ගැීමභ.
 පුහුණු ලැඩවටශන් වැසි වැැවචභ වැකසීභ (පුහුණු සභලද ශා ද්රලය).
 තරුණ සක්න්ද්රීය ක්රභසේදයන් බාවිතා ිරපූභ.
 පුහුණුකරු, ඳශසුකාරකසයකු සව භැිශත් ීමභ.
 මඛ්ය අදශව වුන් තුළින් ජනනය ීමභට ්රියාකාරකද සඳෂ ගැන්ීමභ.
 තාක්ණික සභලද බාවිතය.

II සකොටව
පුහුණු සභොඩියුසේ අරමුණු.
සභභ පුහුණු ලැඩවටශන අලවානසේ වශබාගිකයන් තු,
 සයෞලනයා ශඳුනා ගැීමභ.
 ජීල විදයාත්භක ශා භසනෝ විදයාත්භක ඳසුි භ.
 වභාජානුසයෝජනය තුෂ අනනයතාලය ශඳුනා ගැීමභ.
 ආරක්ාල යනු කුභක්දැි ශඳුනා ගැීමභ.
 සවෞඛ්යය යනු කුභක්දැි ශඳුනා ගැීමභ.
 වතුට යනු කුභක්දැි ශඳුනා ගැීමභ.
 සභභ ත්රිත්ලය අතර වඵතාලය සගොඩනැඟීභ තුෂ තරුණ වවිඵකරණය වශා දැනුභ හික ලනු ඇත.

පුහුණුසේ වචලබාලය වශ පුහුණු කාය.
වටශන්

වචලබාලය
සඳසෂ ීමභ වශා වු පුහුණු ලැඩමුළුල.

කාය
පක් ිනි.

අසන්ලාසික.

ධාපූතා ලර්ධනය පුහුණු ලැඩමුළුල.

ින සදකශභාරි.

සන්ලාසික.

ඳසුවිඳරද පුහුණු ලැඩමුළුල.

පක් ිනි.

අසන්ලාසික.
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සවෞඛ්යය,ආරක්ාල වශ වතුට ශැිනන්ීමභ.
ජීවිතසේ ප්රධාන භ ශා ලැදගත්භ අං ිරහිඳයක් සව සවෞඛ්යය, ආරක්ාල වශ වතුට සඳන්ලා ිය
ශැිරය. සදලා එිරසනක අතර ි ිනය සනොශැිර අන්තර් වඵතාලයක් ඳලතින අතර ආරක්ාල භත
සවෞඛ්යය රා ඳලතින ඵලත් ආරක්ාල ශා සවෞඛ්යය යන අං සදකභ භත ජීවිතසේ වතුට තීරණය
ලන ඵලත් ඳැශැිිතය.

ජීලන චලක්රය විභවා ඵැූවවිට සවෞඛ්යය, ආරක්ාල වශ වතුට ලැඩි ලසයන් රා ඳලතින්සන්
කුභන අලධියක් තුෂද?

ෂදරු විය.

ෂභා විය.

තරුණ විය.

භශුය විය.

තරුණ ඵ ඵසප තරුණ ිවිය ශඳුනාගන්න.
නල සයොවුන් වියට ඳැක සණන

ඵ තලදුරටත් කුඩා දරුලකු සනොලන අතර ලැඩුණු ලැඩිහිටියකු ද

සනොසේ. සද ශා වඵැින විදයාත්භක ඳදනභ ලන්සන් සභකී අලධිය තුෂදී

සේ සභොෂය තලභත්

වදපර්ණසයන් ඳපූණතබාලයට ඳත්ීම නැති ීමභි. සභොෂසේ ඳපූණත ීමභ වදපර්ණසයන් අලවන්
ලන්සන් ලයව අවුරුදු 25 වදපර්ණ ීමසභන්ය. සද අතරභැි කාසේදී ඵ ගන්නා තීරණ ඇතැද විට
ජීවිතයට අලධානද සගන ඒභටද සභභ ඳසුි භ ඵඳාි.
භසනෝවිදයාත්භක ඳදනක න් විරශ ිරීමසදදී සයොවුන් විය වභග ඳලතින භසනෝ
බාලාත්භක ඳපූණතබාලය වශ වභාජ ඳපූණතබාලය සනොසදරූ අලවචථාලක ඳලතී. ඒ නිවාසලන්
චලර්යාත්භක ්රියාකාරකදලදී තභ පුේග ජීවිතයට වශ අන්තර් වඵතා ඳලත්ලන වමශයට
අලධානද තත්ත්ලයන්ට ඳත්ීමභට සශේතුලන චලර්යාත්භක අලවචථා සභකී අලධිය තුෂදී නිර්භාණය සේ.
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තරුණ සවෞඛ්යය.
සෝක සවෞඛ්යය වංවිධානය නිර්ලචලනය කරන ඳපූි සවෞඛ්යය යනු වදපර්ණ ාීමපූක, භානසික ශා
වභාජීය නිසරෝගීතාලයක් ලන අතර සරෝගයක් සශෝ යද දුඵතාලක් සනොභැතිීමභ ඳභණක් සනොසේ.
සභහිදී කාික ශා භානසික සවෞඛ්යය ලඩා ලැදගත් ලන අතර කාික සවෞඛ්යය යනු අඛ්ණ්ඩ
ලයායාභ,සඳෝයදායී ආශාර සේක් වශ නිසි විසේකයක් ඵාගනික න් සවෞඛ්යය ඳලත්ලා ගැීමභි.
භානසික සවෞඛ්යය යනු පුේගයාසප ශැඟීද ශා භානසික තත්ත්ලයන් යශඳත් භට්ටභක ඳලත්ලා
ගැීමභි. සභභ ාීමපූක ශා භානසික සවෞඛ්යය එිරසනකට ඵැඳී ඳලතින අතර ාීමපූක සවෞඛ්යය
භානසික සවෞඛ්යය සකසරහිත්,භානසික සවෞඛ්යය ාීමපූක සවෞඛ්යය සකසරහිත් ඵඳානු ඵි.

සවෞඛ්යය නිලැරි ල ඳලත්ලා ගැීමසද ක්රභ.
 යශඳත් ජීලන පුරුදු.
 යශඳත් ශා හිතකර ආශාර රටා.
 කාික ලයායාභ.
 භත්ද්රලය ලිතන් සතොර ීමභ.
 භානසික සුලය.
උදා- බාලනා,සයෝග අබයාව.
 ප්රභාණලත් නින්දක් ඵා ගැීමභ.

තරුණ සවෞඛ්යය ගිිතී  යන අලවචථා.
 නිසි ආශාර රටාලකට හුරු සනොීමභ.
ක්ණික ආශාර රටා වශා කැභැත්ත ශා ඇේඵැහිය.
 කාර්යඵහු ජීලන රටා.
 අනිසි ඇේඵැහි ීමද. (භත්ද්රලය/දදුදලැටි,වභාජ ජා ඳපූශරණයට ඇේඵැහි ීමද)
 භානසික සවෞඛ්යය පිළිඵද ලන වැෂිරල් අඩුීමභ.
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තරුණ ආරක්ාල
වභාජය තුෂ ජීලත් ීමසද දී ශමුලන විවිධ අලධානද තත්ත්ලයන්ට ගැටුදකාීම තත්ත්ලයන්ට,
අනාරක්ෂිත තත්ත්ලයන්ට වාර්ථකල මුහුණ දීසද ශැිරයාල ආරක්ාල නද සේ. ආරක්ාල, ලැඩි
ලසයන් අලය ලන්සන් තරුණ ප්රජාල සලතය. භන්ද යත් සභොෂය ඳපූණත සනොීමභ භත ඳපූණත
තීරණයන් සලත සනොසගොවච ක්ණික ශා අලධානද තීරණ ගැීමභට ඇති ශැිරයාල ශා සයොමුීමභ
තරුණ සඳෂ අතර සවසු ලයවච කාණ්ඩලට වාසේක්ල ලැඩි ඵැවිනි. සඵොසශෝ විට තරුණ විසේ
දරුලන් සකසරහි සදභේපියන් ලැඩි අලධානයක් සයොමු කරනු ඵන අතර තරුණ තරුණියන් එභ
තත්ත්ලය දිරන්සන් නිදශව සීභා ිරීමභක් සශෝ ඳරදඳරා ඳරතරයක් සවය.

තරුණ ආරක්ාල ගිිතී  යන අලවචථා
 වභාජ සලේ අඩවි ශා ජංගභ දුරකථන බාවිතය වභග ඇතිලන අනාරක්ෂිත තත්ත්ලයන්.
අනලය වඵතා සගොඩනැගීභ.
ආක්රභණශීලී ඵල.
විවිධ ඇේඵැහි ීමද. (විවිධ ක්රීඩා, ිතංගික ඇේඵැහි ීමද)
සදභාපිය දදරු වඵතා දුරවච ීමභ.
අධයාඳනය අඩා ීමභ.
 තරුණ ජලය අනලය ඳපූි බාවිත ිරීමසභන් ඇතිලන විවිධ අනතුරු.
පිිතවචසීද.
ලැටීද.
උඳශාවයට ක්ිරීමභ /ද ක්ීමභ.
අලධානද අත්ශදා ඵැලීද.
I.
උව තැන් ලිතන් ඳැීමභ.
II.
සභෝටර් රථ ධාලනය.
III.
ිසේ ගිලීද.
IV.
භාර්ග අනතුරු.
 හුසදකා බාලයට ඳත්ීමභ.
 වචීමයත්ලය ඵ ගැන්ීමභ.
 ිතංගික චලර්යාල.
 නිසි පිළිගැීමභක් සනොභැතිීමභ.
 ිතංගිකත්ලය වශ ආරක්ාල වදඵන්ධසයන් තභ තීරණ නිලැරිල ගැීමභට ශැිරයාල සනොභැතිකභ.
 අඩුලයවච ගැේ ගැීමද.
 ිතංගික අඳචලාර.
 ලගකීසභන් සතොර භාධය ප්රචලාරය.
 භානසික ආතති තත්ත්ලයන්ට නිරන්තරල මුහුණ දීභ.
 නිලව තුෂ වශ නිලසින් ඵැශැර ආරක්ාල සනොභැතිීමභ.

තරුණ ආරක්ාල සලනුසලන් ගතශැිර ්රියාභාර්ග







භාපිය දදරු වඵතාලය ක්තිභත් ිරීමභ.
ජීලන නිපුණතා වංලර්ධනය ිරීමභ.
ආසේග කෂභනාකරණය වශා භනව පුහුණු ිරීමභ.
වභාජ සලේ අඩවි ඉතා ප්රසයෝජනලත් සව බාවිත කෂශැිර අලවචථා පිළිඵල දැනුලත් ිරීමභ.
ිතංගික වශ ප්රජනක සවෞඛ්යය අධයාඳනය පිළිඵල නිසි අලසඵෝධයක් ඵාදීභ.
තරුණ ජලය අනලය ඳපූි බාවිතා ිරීමභ තුෂ තභ ජීවිතයට ඳලතින ශානිය,භානසික ි ලැටීද
පිළිඵ ඳැශැිිත අලසඵෝධයක් ඵාදීභ.
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සිේධි අධයයනය අංක 01
1 සකොටව
 දශවය ශැවිපූි නිභාිත, පියකරු සුශදශීලී තරුණියිර.
 ඳවුසල් එකභ ියණිය ලන ඇසප භල තරභක් වැර ඳරු ගෘශණියිර.
 පුේගිතක ආයතනයක ැකිරයාලක් කරන නිභාිත සප පියා ිලා කාසේ දී සඵොසශෝවිට නිලසවේ
ැකඳී සනොසිටිි.
 ිනක් අවල්ලැසි නිලවක ශීතකරණයක් අුයත්ලැඩියා ිරීමභට ඳැක සණන තරුණසයක් ඇයට
යාන්විත සිනශලිරන් වංරශ කරි.
 ඳසුින ඳාව නිභීම ඳැක සණන නිභාිතට එභ තරුණයා තභා නිභල් සව ශඳුන්ලා දී ඇය
වභන කුළුඳග ීම සඳද ශසුනක් සදි.
1. නිභාිතසප ප්රතිචලාරය කුභක් විය ශැිරදඑ
 ඇසප සිසතහි එභ තරුණයා සකසරහි යද කැභැත්තක් ඇතිසේ.
2. සභහිදී නිභාිතට ඇසප නිලසවේ ඳපූවරය සකසවේ ඵඳාන්නට ඇත්දඑ
 තභ භලසපත් පියාසපත් ආදරය තභන්ට නිසි ඳපූි සනොැබීභ.
3. ිතපිය ඇය බාර ගත්තා නද ඊනට කුභක් විය ශැිරදඑ
 සදභේපියන්සගන් සනොැසඵන ආදරය හු වතුල ඇතැි යන විචලාවය ඇය තුෂ
සගොඩනැඟිය ශැිරය.
4. තභා විලාශ ීමභට සිතා සිටි පුේගයා කුභන ැකිරයාලක් කරන්සනක් විය යුතු යැි
සිටින්සන්දඑ
 වභාජය පිළිගත් ැකිරයාලක් කරන පුේගසයකු විය යුතුය.

ඵ සිතා

5.

ඵ නිභාිත නද සභලන් අලවචථාලකදී ඵ කරන්සන් කුභක්දඑ
 සඳද ශසුන ඵාර ගැීමභ.

6.

හුසප සිත සනොපූසදන ඳපූි එභ සයෝජනාල භගශපූන්සන් සකසවේදඑ
 තභාට ලඩාත් සශොින් අධයාඳන කටයුතු කරසගන යාභට අලය ඵලත් සදභේපියන්
සකසරහි ඳලතින දැඩි විචලාවය ි ද දැමීභට සනොශැිර නිවාත් එභ සයෝජනාලට
එකන විය සනොශැිර ඵල ඳශදා දීභ.

2 සකොටව
 මීට සඳර සභලන් අත්දැකීභක් සනොතිබ නිභාිත, තරභක් තැතිගැීමභකට ක් ීම කවුරුශපූ දකීවි
යැි ඳලවා නිභල් ල භගශැර යි.
 ඳසු ින ද එභ සේාලටභ ඇය ශමුීමභට එන නිභල් සුල විවුන් සඵෝතයක් ශා ජංගභ
දුරකථනයක් දී ිරසිලක් සනොිරයා සිනශලිරන් ඳභණක් වංරශ කර ඉලත්ල යි.
 ිරසිලකු දකීවි යැි ි යීම නිභාිත ඒලා සිය සඳොත් ඵෑගසේ වනලා ගීම.
1.

ඵ නිභාිත නද සභභ අලවචථාසේ දී ඵ කරන්සන් කුභක්දඑ
 දැනට තභන්ට එහි අලයතාලයක් සනොභැති ඵල ඳලවා ඒලා ප්රතික්සේඳ ිරීමභ.

වැ.යු-: පුහුණුකරුලා පුහුණුාභීන් සභසශයීමසදදී දක්ලා ඇති උඳසදවච පිළිඵල වැෂිරිතභත් විය
යුතුය.
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3 සකොටව
 කාය ගත සලේදී නිභල් වශ නිභාිතසප සඳද වඵතාලය ලර්ධනය ලන අතර නිභල්
විචලවීමය සඳදලසතකු සව නිභාිත තුෂ ඳැශැදීභක් ඇතිකරගීම.
 පුේගිතක ඳංතිලට යන ඵල ඳලවා නිලසින් පිටලන නිභාිත නිතර නිතර නිභල් ශමුීමභට යි.
 ිනක් සභභ ඇසුර නිභාිතසප භල දැනගීම.
1. සභලන් අලවචථාලකට ඵ මුහුණ ඳෑසේ නද ඵ කරන්සන් කුභක්දඑ
 වතය විවචතරය භලට ඳැලසීභ.

4 සකොටව
 සද පිළිඵල දැඩි සව උරණ ලන නිභාිතසප භල ඇයට ඵැන ලැදී නිභල් වභග වඵතා
ඳැලැත්ීමභට ඇති සියුය භං අහුරා දභි.
 කාය ගතසලේදී ඳාවසල් සයසශිතයකසප භාර්ගසයන් ිතපි භගින් සතොරතුරු හුලභාරු
කරගන්නා නිභල් අලවචථාලක් ද වෑභවිටභ ඳාවැල් නි ඇඳුක න්භ විවිධ වචථානලට ඈ
වභන යි.
 තල ද, ලයව වදපර්ණ වූ ඳසුල ඈ විලාශ කර ගන්නා ඵලටත්,එසතක් තභා වභග ඳැක ණ කුලී
නිලවක එකට ජීලත් ීමභටත් ඇරයුද කරි.
1. ඇනුද ඵැනුද භැද අවතුටින් කාය ගතකරන නිභාිතට ඇසප සඳදලතා කරන සභලන්
සයෝජනාලකට ඇසප ප්රතිචලාරය කුභක් විය ශැිරදඑ
 ඇය සභලැනි අලවචථාලක තීරණ ගන්සන් බුේධිසයන් සනොල ශදලතින් ඳභණක් ලන
නිවා නිභල්සප සයෝජනාලට ඇය එකන සලි.
2. එකට ජීලත් ීමභ යන්සනන් ඵට ශැසනන්සන් කුභක්දඑ
 දුක වැඳ වභල සඵදා ගනික න් විලාශ ජීවිතයට අයත් සියළු යුතුකද, ලගකීද
ඉටුකරක න් (ිතංගික ජීවිතය ද ඇතළුල) ජීලත් ීමභ.
3. ලයව වදපර්ණ ීමභට සඳර එකට ජීලත් ීමභ ීමතිසයන් තශනද ඵල ඵ දන්නලාදඑ

ේ.

4. අවිලාශකල එකට ජීලත් ලන විට මුහුණ දීභට සිදුවිය ශැිර ප්රචන සභොනලාදඑ
 විචලවීමයත්ලයට ඵාධා ඳැක ණීභ.
 ගැේගැීමද ලැනි සදයකදී වැක වංකා ඇතිීමභ.
 ි හිලන දරුලන් ශමුසේ, වභාජය ශමුසේ අඳශසුතාලයට ඳත්ීමභට සිදුීමභ.

වැ.යු-: පුහුණුකරුලා පුහුණුාභීන් සභසශයීමසදදී දක්ලා ඇති උඳසදවච පිළිඵල වැෂිරිතභත් විය
යුතුය.
11

5 සකොටව
 ඳාවල් ගභන නලතා සදභේපියන්ට රශසින් නිභල් වභන කුලී නිලවක ජීලත් ීමභට යන නිභාිත
සකටි කක් නිභල් වභන වතුටින් ගත කරි.
 ශිසිසේ භ තභාට ඈත ඳෂාතක ශීතකරණ අුයත්ලැඩියාලක් වශා යාභට ඇති ඵල ඳලවා
නිලසින් යන නිභල්, භාව ගණනක් සනොඳැක ණ සිටිි. හු සිටින තැනක්ලත් නිභාිතට
සනොදන්ලි.
 තනිලභ නිලසවේ සිටින නිභාිත කුලී නිලසවේ හික කරුසප ිතංගික හිංවනයට ක්ීම ගැේගීම.
1. සභලන් අලවචථාලක කෂයුතු සශොභ සේ සව ඵ දිරන්සන් කුභක්දඑ
 ලශාභ වලදයලරසයක් ශා භසනෝවලදයලරසයක් සලත සගොවච අලයය උඳසදවච
ඵාගැීමභ.
2. ශිසිසේ සිදුලන සභලන් ්රියාලිරන් ඵල ගැේ ගැීමභට ශැිරදඑ
 එය නිචචිතල ිරල සනොශැක.
3. ිතංගික හිංවනයිරන් ගැේගැීමද ලක්ලා ගන්සන් සකසවේදඑ
 ඳැය 24ක්, 48ක් සශෝ 72ක් ඇතුෂත අදාෂ ඖධ බාවිතා ිරීමභ.
4. අඳචලාරයට ක්වූ ඵට පිහිටවිය ශැිර සවෞඛ්යය සවේලකයන් කලසරක්දඑ
 ඳවුල් සවෞඛ්යය නිෂධාීමන්, භසනෝ වලදයලරු, වලදයලරු.
5. කතාසේ අලවානය සශො එකක් ීමභ වශා සිේධි භාාල ඵ සලනවචකරන්සන් සකසවේදඑ
 නිභල්සප සයෝජනාල ප්රතික්සේඳ කර ඉසගීමසද කටයුතු කරසගන යාභට ඳසුි භ
වැකසවන ඳපූි සිේධි භාාල සලනවච ිරපූභ.

සිේධි අධයයනය අංක 02
1 සකොටව
 තිළිණි ඉසගීමභට ලැඩි කැභැත්තක් සනොදැක්වූ ක ත්රශීලී 17 ශැවිපූි රූභත් තරුණියිර.
 වාභානය සඳෂ විබාගසයන් ඳසුල ඳාවල් ගභන නලතා දැම ඇය ඳපූගණක ඳාඨභාාලක්
ශැදෑීමභට යන්සන් ඒ පිළිඵල තිබ භශත් ඇල්භ නිවාය.
 ත්රිභාණකරන ඳාඨභාාලක් ශදාරක න් සිටියදී ඇය එභ ආයතනසේ උඳසේකයකු සව
කටයුතු කෂ කභල් නදවූ කඩලවද තරුණයා ශඳුනාගීම.
 තිළිණි සකසරහි ලැඩි ඇල්භක් දැක්වූ කභල් සනොසඵෝ ිනිරන්භ ඇයට විලාශ සයෝජනාලක්
සගන එි.
1. කඩලවද උගත් ඉශෂ වභාජ පිළිගැීමභක් ඇති තරුණසයක්සප විලාශ සයෝජනාලකට ඵ
ප්රතිචලාර දක්ලන්සන් සකසවේ දඑ
 තරාතිරභ කුභක් වූලත් පුේග අබයන්තරය පිළිඵල නිචචිතල ශඳුනාගත සනොශැිර
ඵැවින් එකලර ප්රතිචලාර සනොදක්ලක .
වැ.යු-: පුහුණුකරුලා පුහුණුාභීන් සභසශයීමසදදී දක්ලා ඇති උඳසදවච පිළිඵල වැෂිරිතභත් විය
යුතුය.
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2 සකොටව
 කභල් ගැන ිරසිදු සවොයා ඵැලීභක් සනොකරභ එභ සයෝජනාලට එක එල්සල් කැභැත්ත දක්ලන
තිළිණි දැඩිල හු විචලාව කරි.
 නිතර නිතර කභල් වභග ගභන් ි භන් යන ඇය සභභ වදඵන්ධතාලය නිලවට
සනොඳලවන්සන් කභල්සප ඵලත් ඉල්ලීභ නිවාය.
 සිහිලටනයක් සව තඵාගැීමභට ඇසප නිරුලත් ඡායාරූඳයක් ගැීමභට ිනක් කභල්
තිළිණිසගන් අලවර ඉල්ි.
1.

ඵ තිළිණි නද සේ ප්රතිචලාරය කුභක්දඑ
 සයෝජනාල එකසශා ප්රතික්සේඳ කරක .

2. සභභ ්රියාල ඵ අනුභත කරනලාදඑ
 නැත.
3. වැඵෑ ආදරයක් ඇති අසයකු සභලන් ඉල්ලීභක් කරිදඑ
 නැත.
4. සිත සනොපූසදන අයුපූන් සභලැනි ඉල්ලීභක් ප්රතික්සේඳ කරන අයුරු විභවන්න.
 එහි ඳලතින ඵරඳත තත්ත්ලය ඳශදා දී හු දක්ලන ප්රතිචලාරය අනුල ිගින් ිගටභ
එභ තත්ත්ලය ඳලතී නද වදඵන්ධය නතර ිරීමභ.

3 සකොටව
 කභල් ගැන තිබ විචලාවය වශ ඇල්භ නිවා තිළිණි එභ ඉල්ලීභට එකන සලි.
 ලවරක් ඳභණ ගත වූ ඳසු, ිනක් තිළිණි සභභ වදඵන්ධය සදභේපියන්ට ඳලවන සව
ඉල්ලීභක් කරි.
 එයට දැඩි සව විරුේධ ලන කභල් තභ නැගණිය විලාශ ලන තුරු එය කෂ සනොශැිර ඵල
ඳලවන අතර ඇය එසවේ කෂසශොත් වදඵන්ධය නලතන ඵලට තර්ජනය කරි.
 කෂශැිර ිරසිලක් සනොවූ තිළිණි කභල්සප සියුය ඉල්ලීද ඉටු කරක න් කාය ගතකරි.
1.

ඵ තිළිණි නද සභලැනි අලවචථාලක දී කුභක් කරිදඑ
 ශැිරතාක් ඉක්භනින් වදඵන්ධය නතර කරක .

2. කභල්සප ්රියා කාඳය ගැන ඵ සිතන්සන් කුභක්දඑ
 අනිසි ආාලන් වහිත ලංචලනික පුේගසයිර.
3. තිළිණි ඳත්ීම ඇති තත්ත්ලය ගැන ඇසප නිලවට දැන්විය ශැිර ආකාර සභොනලාදඑ
 ිතපියක්, දුරකථන ඇභතුභක් සශෝ වමීඳතභයකු භගින් දැන්ීමභ.

වැ.යු-: පුහුණුකරුලා පුහුණුාභීන් සභසශයීමසදදී දක්ලා ඇති උඳසදවච පිළිඵල වැෂිරිතභත් විය
යුතුය.
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4 සකොටව
 කභල් නිතර යන එන සශෝටයක හික කරු, තභා වතුල තිළිණිසප නිරුලත් ඡායාරූඳ ඇති
ඵලත්, ඒලා ඇසප සදභේපියන්ට සනොසඳන්ීමභට නද තභා වභන එන සවත් ිරයක න්
අලභන් තර්ජන කරි.
 සද පිළිඵල තිළිණි කභල්ට ඳැලස විට තභා වතු දත්ත සගොනුලක් අවචථානගත ීම ඇති ඵල
ඳලවා ඒ පිළිඵ එතරද තැකීභක් සනොකර සිටිි.
 ිනක් සශෝටල් හික කරු කභල්ට ගැීමභට ඉඩදුන් නිරුලත් ඡායාරූඳසේ පිටඳතක් තැඳෑ
ශරශා තිළිණිට එලක න් තභා වභන ඳැක සණන සව ඵකරක න් ිරයා සිටිි.
1. සභභ අලවචථාල තුෂදී තිළිණි ්රියාකෂ යුතු ආකාරය සකසවේ දඑ
 සදභාපියන් දැනුලත් ිරීමභ භගින් එභ ගැටුයලට යද සශෝ වශනයක් ඵාගැීමභ.
2. තිළිණිට පිහිට ීමභට ශැිර පුේගයන් කවුදඑ
 සදභේපියන්, භසනෝ උඳසේකලරු, සඳොලීසිය.
3. කභල් නියභ සඳදලසතකු යැි ඵ සිතන්සන්දඑ
 නැත.
4. සශෝටල් හික යාසප අලභන් තර්ජනලට ි යවිය යුතුදඑ
 නැත.

5 සකොටව
 කභල්සප නිශඬ ්රියාකාඳය නිවා අවරණ ලන තිළිණි, අලවානසේ සශෝටල් හික කරුසප
ඉල්ලීභට එකන සලි.
 කභල් වභන වදඵන්ධතාලයද ිගටභ ඳලත්ලාසගන යි.කාය සගීම යේදී තිළිණි ගැි ණියක්
සලි.
 ඒ පිළිඵල කභල්ට ඳලවා ඉක්භනින් තභා විලාශ කරගන්නා සව ඳැලස විට, තභන් වතුල
සශෝටල් හික කරු වභග ඈ සිටින නිරුලත් පින්තර ඇති ඵලත්, තභන්ට දරුලාසප ලගකීභ
බාරගත සනොශැිර ඵලත්, තිළිණි චලඳ වචත්රියක් ඵලත් ඳලවා ඈ භගශැර යි.
1. තිළිණි ගැේ සනොගැීමභ වශා කුභක් කෂ යුතුල තිබුසණ් දඑ
 ඳැය 24, 48 ශා 72 ඇතුෂත අදාෂ ඖධ බාවිතා ිරීමභ.
2. එභ සවේලාලන් සකසවේ ඵාගත ශැිරදඑ
 ඳවුල් සවෞඛ්යය නිෂධාීමන් ශා වලදයලරු භගින්.
3. කතාසේ අලවානය සශො එකක් ිරීමභ වශා සිේධි භාාල ඵ සලනවච කරන්සන් සකසවේදඑ
 සිේධි භාාල ධනාත්භක සව සලනවච ිරීමභ.
4. එසවේ සලනවච කෂ කතාසේ අලවානය සකඵඳු දඑ
 තිළිණි, කභල් වභග ඇති වඵතාලය අතශැර අධයාඳන කටයුතු වාර්ථකල
සිදුිරීමභ.
5. සියල් සිදුීම ඇති විසටක ඵ තිළිණිට සදන උඳසේය කුභක්දඑ
 තභ අවරණ ඵල භගශැර ඉිපූ ජීවිතය වාර්ථක කරගැීමභට අලය භගසඳන්ීමද
ඵාදීභ.
වැ.යු-: පුහුණුකරුලා පුහුණුාභීන් සභසශයීමසදදී දක්ලා ඇති උඳසදවච පිළිඵල වැෂිරිතභත් විය
යුතුය.
14

තරුණ වතුට
වතුට යනු වාභානයසයන් පුේගයාට දැසනන ශැඟීභක් සව වර ල විරශ කෂ ශැිරය. අඳසප
භනසවහි ්රියාකාීමත්ලය වභන පුේගයාසගන් පුේගයාට වතුට අඩු ලැඩි ලසයන් දැසනන ඵල
වශන් කෂ ශැිරය. ජීල විදයාත්භක වශ භසනෝ විදයාත්භක විරශයන්ට අනුල පුේගයාසප වතුට
සකසරහි ඵඳාන සශෝර්සභෝන ිරහිඳයක් අඳ ීමරය තුෂ ්රියාත්භක සේ. ඒ අනුල පුේගයාසප
වතුට විවිධ භට්ටද ලිතන් ්රියාත්භක ලන ඵල ඳර්සේණ තුළින් සශළිීම ඇත.
වතුට යනුසලන් ශඳුන්ලන ශැඟීභ අඳසප සභොෂසේ සිදුලන රවායනික ්රියාලිතයක ප්රතිපයිර.වතුට
උඳදලන සශෝර්සභෝන සව ද ශඳුන්ලි.එභ සශෝර්සභෝන ප්රධාන ලසයන් ලර්ග 4ක් සව ශඳුනාගත
ශැිර අතර ඒලා ඳශත ඳපූි දැක්විය ශැිරය.
1. Dopamine Hormone.
සභභ වචනායුක සශෝර්සභෝනය සභොෂසේ ශිසඳොතැභව විසින් නිඳදලන අතර එය ස්රාලය ලන
අලවචථා ිරහිඳයක් ඳශත දැක්සේ.
 ඵ ඵාසඳොසරොත්තු ලන ඉක්ක සලත ෂනා වූ විට.
 ඵසප උත්වාශයන් වාර්ථක වූ විට.
 වංගීත බාණ්ඩයන් ලාදනය ිරීමසදදී.
 අුයත් ඳපූවරයක ඇවිදීසදදී.
 නල කුවතාලයන් ජීවිතයට එක්කරගත්විටදී.
(උදා-:ඵිසිකයක් ඳැදීභට ඉසගනගන්නා විට)
2. Serotonin Hormone
අඳ ිරසියද සදයකට අලධානය සයොමු කරන විට වශ ලැදගත් යභක් ිරීමසදදී සභභ සශෝර්සභෝනය
ස්රාලය සේ. සඵොසශෝවිට වභාජභය ලසයන් සගෞරලයට ඳත්වූ විට ද සභය නිකුත් ලන ඵල
ඳර්සේණ ලදී තශවුරු ීම ඇත.
3. Oxytocin Hormone.
අන් අය ඵල විචලාව කරන අලවචථා ලදී, අන් අය වභන ගැඹුරු ශා සුලැති වඵතා සගොඩනගා
ගැීමසදදී සභන්භ කණ්ඩායද ්රියාකාරකද සිදුිරීමසදදී ද සභභ සශෝර්සභෝනය නිකුත් සේ.
ඤ

4. Endorphin Hormone
විසේසයන් සභභ සශෝර්සභෝනය ඵ සිනශ ලන අලවචථාල නිකුත් සේ.

සඳොදුසේ ගත්විට සභභ සශෝර්සභෝන නිකුත් ලන අලවචථා.








විසනෝද ලන විට.
ඳශසුලක් දැසනන විට.
ආදරය දැසනන විට.
පුදුභයට ඳත්ලන විට.
අභිභානයක් දැසනන විට.
කුතුශයක් ඇතිවූ විට.
නිර්භාණශීලී කටයුතු කරන විට.
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වතුට ඳලත්ලා ගතශැිර ක්රභ.
 වාභකාමී ඳවුල් ඳපූවරයක් තුෂ ජීලත් ීමභ.
 වාභකාමී වඵතා සගොඩනගා ගැීමභ.
ආදර වඵතා.
ක ත්ර වඵතා
ලෘත්තීය වඵතා
ගුරුසදගුරුන් වභග ඳලත්ලන වඵතා
 කාික වශ භානසික නිදශව.
ක්රීඩාල
බාලනා ිරීමභ.
සයෝග අබයාව ිරීමභ.
සුලදායී නින්දක් ඵා ගැීමභ.
වංයභ අබයාව.
 තභ ආත්භ තෘේතිය සලනුසලන් තභන්ට ශැිර ඳපූි අන් අයට උඳකාර ිරීමභ.
 නිසි අරමුණක්,ඉක්කයක් වභග තභ ලැඩ කටයුතු ඳලත්ලා ගැීමභ.
 ප්රාසයෝගික ්රියාකාරකද සිදුිරීමභ.
සදඳතුල් සඳොසෂොසේ වචඳර් ලන ඳපූි ඇවිදීභ.
උඳුපියිතය ලැවූ සඳොසෂොලක ඇවිදීභ.
 ධනාත්භක චින්තනය.
 ජය ඳරාජය වභල විදරා ගැීමභ.
 සක්න්තිය ඳානය කරගැීමභ.
තභාට තභා වභග කථා ිරීමභට අලවචථාලක් ඵාදීභ.
අදශවච ගැටුය සඵදා ගැීමභට ශා කථා ිරීමභට සකසනකු සිටීභ.
නිලැරි ලෘත්තික සවේලාලන් ල භැිශත් ීමභ.

16

වැසි වැැවචභ
විය සෂේත්රය

ගැටළු විවදීභ

වචථානය

කාය/ද

පක් ිනි ඳැය – 8 ි

ඉක්ක කණ්ඩායභ ශා ප්රභාණය

අඅ
01

කාය
විනාඩි 10

උඳ විය සක්ත්රයන්
සඳර ඳපූක්ණ ප්රචන ඳත්රය.

02

විනාඩි 75

03

විනාඩි 30

04

විනාඩි 75

තරුණයා යනු කවුද යන්න නිර්ලචලනය ිරීමභ.
 කාික, භානසික ශා වභාජීය ලසයන්
තරුණයා සලනවච ලන්සන් සකසවේද වශ
එහි විදයාත්භක ඳදනභ.
 තරුණයා අන් අයසගන් සලනවච ලන
ආකාරය.
 ලයවච භට්ටභ.
 තරුණ අලයතා
ජීලන චලක්රය ඳැශැිිත ිරීමභ වශ එහිදී තරුණ
අලධිය ලඩාත් කැපී සඳසනන ඵල ඳැශැිිත
ිරීමභ.
සවෞඛ්යය යනු කුභක්දඑ
කාික,භානසික,වභාජීය සවෞඛ්යය වශ ඵ
එය ඳලත්ලා ගන්සන් සකසවේදඑ
සවෞඛ්යය ඳලත්ලා ගන්සන් සකසවේදඑ

05

ආරක්ාල යනු කුභක්දඑ
විනාඩි 60
ආරක්ාල ගිිතී  යන තලත් අලවචථා

ක්රභසේදය
බුේධි කදබනය
(PowerPoint Presentation)

උඳකාරක

Flip chart
Marker pen

Video Clips භඟින් ජීලන චලක්රය ඳැශැිිත ිරීමභ.

Multimedia
Laptops
Sound Syestem
කණ්ඩායද 03 කට සඵදා ඉිපූඳත් ිරීමභට අලවචථාලක් ඵා දී ලිට් සඵෝඩ්, ේැටිපනද, ඳෑන්,
ඳැශැිිත ිරීමද ඵා දීභ.
බ්රිවචටල් සඵෝඩ්, ඩිභි සකො,
භාකර් ඳෑන්.
සවෞඛ්යයලත් ආශාර රටා, කාික ලයායාභ, භානසික
කණ්ඩායද 04කට සඵදා විරශ ිරීමභට වැැවචවිභ.
(නිර්භාණාත්භක විපූඳුලක්, චිත්රයක්, ඳදය රචලනා සශෝ සලනත්
සදයක් භඟින් ඉිපූඳත් ිරපූභ.
සිේධි අධයයනය 2ක් භගින් ආරක්ාල ි ඳී යන ආකාර වශ සිේධි භාර්සගෝඳසේකින්
ඳලත්ලා ගන්නා ආකාරය ඳැශැිිත ිරපූභ.
කණ්ඩායද වශා සයොදලා
 විසේසයන් වභාජ සලේ අඩවිය බාවිතා කෂ යුතු ගැීමභ.
ආකාරය.
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06

විනාඩි
135

07

විනාඩි 30

08

විනාඩි 15

වතුට යනු කුභක්දඑ
 ඳැශැිිත ිරීමභ.
 Happiness Index (Happiness Day)
 වතුටු විය ශැිර ආකාර.
වතුට උඳයා ගන්සන් සකසවේදඑ

Relation Music
ඩිභි සකො, භාර්කර් සඳන්
කණ්ඩායද ලට සඵදා වතුටු විය ශැිර අලවචථා පිළිඵ
ැිවචතුලක් ඵා දීභ.
බුේධි කදබනය.
නිර්භාණාත්භක ්රියාකාරකද.
Power Point Presentation
සවෞඛ්යය, ආරක්ාල වශ වතුට අතර අන්තර් Role Play
වදඵන්ධතාලය.
්රියාකාරකභ1. එිරසනකා වභග සුශද වාක්ඡාලක් ිරීමභ.
අලවානසේ වුන් ඵා ගත් සේ පිළිඵ
2.අන්තර් වඵතාල තුෂ ආරක්ාල වනාථ ිරීමභ.
ආලර්ජනයක් ිරපූභ.
3.නිදශසවේ චලනය ීම භැද සිටින වාභාජිකයා ි භට ඳතිත ීමභ.
4.ආරක්ාල,වතුට,විචලාවය වශ භානසික නිසරෝගීතාලය තුෂ
වාර්ථකත්ලය නිීමක්ණය ිරීමභ.
5.අලවචථා ඳශ වංවන්දනය කර වාක්ඡා ිරීමභ.
6.වශබාගික අදශවච ප්රකා ිරීමභට අලවචථාල ඵා දීභ.
7.වතුට ප්රකා ිරීමභ.
වාරාංගත ිරීමභ
ඉිපූඳත් ිරීමභ

ඳශසුකාරක: 1…………………………………………………………………………………

වශය ඳශසුකාරක:……...............................................…
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