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,sx.sl w;jr fyda .eg¿ j,g ,lajQ kj fhdjqka úfha orejka iy Tjqkaf.a 

foujqmshka tÉ' whs' ù' iy ,sx.dY%s; frda. ms<sn| oekqj;a lsÍfï§ <ud wdrlaIl 

wêldßfha ks,OdÍkag uÕfmkaùu i|yd fuu lafIa;% w;afmd;  ks¾udKh lrk 

,§'

^fuu w;a fmd; mqyqKqj ,;a ks,OdÍkaf.a Ndú;h i|yd jk w;r orejkag ;ksj 

mßYS,kh i|yd ie,iqï lrk ,oaola fkdfõ' orejdf.a jhia uÜgu iy wjYH;djh 

wkqj fuu fmdf;a wod, fldgia f;dardf.k Ndú;d lsÍu ks,Odßhdf.a j.lSu fõ'&

b,lal.; lKavdhu ( 
cd;sl <ud wdrlaIl wêldßfha ks,OdÍka



cd;sl <ud wdrlaIl wêldßfha ks,OdÍka i|yd jk
 

tÉ' whs' ù' iy ,sx.dY%s; frda. ms<sn| 
kj fhdjqka úfha orejka oekqj;a lsÍfï 

w;afmd;

cd;sl ,sx.dY%s;
frda. yd tAâia

u¾ok
jevigyk



cd;sl ,sx.dY%s; frda. yd taâia u¾ok jevigyfka wOHCI ;=ñhf.a m‚úvh 

kj fhdjqka úfha orejka ,sx.sl w;jr iy wkdrlaIs; ,sx.sl iïnkaO;d fya;=fjka HIV 

we;=¿ ,sx.dY%s; frda. j,g f.dÿre ùfï jeä m%jk;djla we;' j¾;udkfha orejka w;r 

iudc cd," fjí wvú iy wka;¾cd, Ndú;h jeäùu fya;=fjka fuu wjodku ;jÿrg;a 

by, hñka mj;S' cd;sl ,sx.dY%s; frda. iy taâia u¾ok jevigyk fuu wjodku ie,ls,a,g  

f.k kj fhdjqka úfha orejka wdrlaId lr .ekSfï wruq‚ka isÿlrk l%shdldrlï w;ßka 

tla l%shdldrlula f,i fuu fmd; t<solajkq ,efí' kj fhdjqka úfha orejkaf.a fun÷ 

.eg¿ wduka;%Kh lsÍfï§ úYd, ld¾hNdrhla bgqlrk cd;sl <ud wdrlaIl wêldßfha 

ks,OdÍka yg" ,sx.sl w;jr yd .eg¿ j,g ,lajQ orejka oekqj;a lsÍfï§ fuu fmd;a msxp 

uyÕ= Wmldrhla jkq we;ehs Wolau n,dfmdfrd;a;= fjñ' 

ffjoH ridxc,s fyÜáwdrÉÑ 

wOHlaI - cd;sl ,sx.dY%s; frda. yd taâia u¾ok jevigyk

cd;sl <ud wdrlaIl wêldßfha iNdm;s;=udf.a m‚úvh

cd;sl <ud wdrlaIl wêldßfha ks,OdÍkaf.a oekqu yd l=i,;d by, kexùfï wruq‚ka 

iïmdÈ; fuu w;afmd; u.ska iudcfha wvq wjOdkhg ,la jQ lafIa;%hla jk kj fhdjqka 

úfha orejkaf.a ldhsl" ufkda iudðh ixj¾Okh iy tÉ' whs' ù yd ,sx.dY%s; frda. ms<sn|j 

idlÉPd flf¾' fhdjqka úfha orejkaf.a Ôj úoHd;aul yd ufkda iudÔh ixj¾Okhg 

w;HjYH jk oekqu Tjqka fj; ,nd§u Tjqkaf.a ksis fm!reI ixj¾Okhg yd hy meje;aug 

Woõ jk w;r" th ksjdrK <ud wdrlaIK l%shdj,sfha id¾:l;ajhg o uÕ mdohs' fuu 

orejkaf.a .eg¨ yd wjYH;d ms<sn| j fukau Tjqkaf.a foudmshka iu. ióm j lghq;= lsÍfï 

§ fuu w;afmdf;ys wka;¾.; f;dr;=re wjYH yd WÑ; mßÈ fhdod .ekSu u.ska iajlSh <ud 

wdrlaIK ld¾hhka id¾:l lr .ekSug wm ks,OdÍkayg bv m%ia:dj ,efnkq we;' fuu 

w;afmd; iïmdokhg iydh oelajQ ish¨u ks,OdÍka yd wdh;k fj; udf.a f.!rj mQ¾jl 

ia;+;sh m< lr isáñ'

 

uydpd¾h uqÈ; úodkm;srK

iNdm;s - cd;sl <ud wdrlaIl wêldßh
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iïm;a odhlhska 

ffjoH ridxc,S fyÜáwdrÉÑ -  wOHlaI" cd;sl ,sx.dY%s; frda. yd taâia u¾ok jevigyk 

uydpd¾h uqÈ; úodkm;srK - iNdm;s" cd;sl <ud wdrlaIl wêldßh 

uydpd¾h wYaúks m%kdkaÿ - <ud frda. úfYaI{ ffjoH" rd.u ffjoH mSGh

uydpd¾h m%shkac,S o fidhsid - idhksl ufkda úoHdj ms<sn| uydpd¾h" fld<U ffjoH 

mSGh

ffjoH ,s,dks rdcmlaI - ,sx.dY%s; frda. úfYaI{ ffjoH" cd;sl ,sx.dY%s; frda. yd taâia 

u¾ok jevigyk

ffjoH .S;dks iurùr - ,sx.dY%s; frda. úfYaI{ ffjoH" cd;sl ,sx.dY%s; frda. yd taâia 

u¾ok jevigyk

ffjoH pkaøsld chfldä - ,sx.dY%s; frda. úfYaI{ ffjoH" cd;sl ,sx.dY%s; frda. yd taâia 

u¾ok jevigyk

ffjoH ysud,s fmf¾rd - ,sx.dY%s; frda. úfYaI{ ffjoH" cd;sl ,sx.dY%s; frda. yd taâia 

u¾ok jevigyk 

ffjoH Ñrka;sld ú;dk - m%cd ffjoH úfYaI{" mjq,a fi!LH ld¾hdxYh

ffjoH iaj¾Kd úfÊ;=x.  - ufkda ffjoH úfYaI{" ßÊfõ wd¾hd <ud frday,

ffjoH ÿ,x.s oykdhl - ufkda ffjoH úfYaI{" fld<U ffjoH mSGh

uOqId Èidkdhl ñh - iyldr ksfhdað;" U N F P A  
idrd o fidhsid ñh - cd;sl jevigyka úYaf,aIl - ,sx.sl" m%ckk fi!LH iy 

whs;sjdislï" U N F P A  
ffjoH bkaÈld chj¾ok - ,sx.dY%s; frda. úfYaI{ ffjoH ^je'n&" cd;sl ,sx.dY%s; frda. yd 

taâia u¾ok jevigyk

ffjoH bf¾Ia chùr - ,sx.dY%s; frda. úfYaI{ ffjoH ^je'n&" ,sx.dY%s; frda. idhkh" uq,sl 

frday," mq;a;,u  

frdayK rKisxy uhd - l<ukdlre" jevigyka wxYh" cd;sl <ud wdrlaIl wêldßh

ffjoH udOù fm%aupkaø - ffjoH ks,OdÍ" cd;sl ,sx.dY%s; frda. yd taâia u¾ok jevigyk

WfmalaI chr;ak uhd - iyldr iïnkaêldrl" cd;sl ,sx.dY%s; frda. yd taâia u¾ok 

jevigyk

kS;S{ rùkaø úfÊisß uhd - m%dfoaYSh <ud wdrlaIl ks<OdÍ" kS;s wxYh" cd;sl <ud 

wdrlaIl wêldßh

yidrd ñys÷l=,iqßh ñh - jevigyka iyldr" cd;sl <ud wdrlaIl wêldßh

ta' msrndl¾ uhd - Èia;s%la ufkda iudÔh ks,OdÍ ^uvl,mqj&" cd;sl <ud wdrlaIl wêldßh

ldxpkd iqnisxy ñh - Èia;s%la ufkda iudÔh  ks,OdÍ ^l=reKE.,&" cd;sl <ud wdrlaIl 

wêldÍh

iukal=udß wfí.=Kfialr ñh - Èia;s%la ufkda iudÔh ks,OdÍ ^uykqjr&" cd;sl <ud 

wdrlaIl wêldßh

frdaIs‚ ;rx.d ùrisxy ñh - Èia;%sla ufkda iudÔh ks,OdÍ ^.d,a,&" cd;sl <ud wdrlaIl 

wêldßh

tï' mS' fla' niakdhl ñh - m%dfoaYSh <udrlaIl ks,OdÍ ^;x.,a,&" cd;sl <udrlaIl 

wêldßh

mS' à' ä' p;=ßld ñh - ixj¾Ok ks,Odß" <ud mshi ^<ud wdrlaIK tallh&" W;=re fld<U               

YslaIK frday," rd.u'



kj fhdjqka úh 

fidndoyug wkqj" fuf,dj t<sh olsk wm iefjdu fhdjqka úh yd ;reK úh w;a olsuq'

kj fhdjqka úh - wjqreÿ 10 isg 19 olajd 

;reK úh - wjqreÿ 15 isg 24 olajd 

• iu f;,a iys; ùu 

• l=re,E we;s ùu 

• uqyqfKa lsys,sj, iy bls,s wdY%s;j flia j¾Okh ùu 

• lgyf`â fjkialï isÿùu 

• Wi iy nr jeäùu 

• ,sx.sl ye.Sï we;sùu 

fhdjqka úfha§ .eyeKq orejkaf.a iy msßñ orejkaf.a isÿjk fmdÿ 
ldhsl fjkialï

.eyeKq orejkaf.a isÿjk

ldhsl fjkialï 

• mshhqre j¾Okh ùu

• Wl=, m<,a  ùu 

• fhdaks ud¾.h iy wjg 

 f;;ukhla iys; ùu 

• lgy`v ;shqKq ùu 

• wd¾:jh we;sùu
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kj fhdjqka úh yd ;reK úh y`ÿkd .ksuq



msßñ orejkaf.a isÿjk 

ldhsl fjkialï 

• uiamsvq j¾Okh ùu 

• Wrysia m<,a ùu 

• lgy`v .eUqre ùu 

• YsIaKh iy jDIK fldaIj, j¾Okhla we;sùu 

• Y=l%dkq neyer ùu wdrïN ùu

wNsfhda.j,g uqyqK §ug we;s leue;a;

wkqlrKhg we;s leue;a; 

úúO foa w;ayod ne,Sug we;s leue;a; 

j.lSï Ndr .ekSug we;s leue;a;

l,a,s .eiSug we;s Wkkaÿj

wjodkï yeisÍï j,g fhduq ùu

iudc iïnkaO;d we;slr .ekSug we;s Wkkaÿj 

ks¾udKYS,s nj

fujeks fjkialï fndfyda orejka ;=, we;sjk kuq;a iuyr orejka fjkialï 

fkdfmkaùuo idudkH ;;ajhls'
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fhdjqka úfha§ isÿjk ufkda iudÔh yeisÍï rgdj, fjkialï



;reK whg HIV iy ,sx.slj fndajk frda. je<£fï 
jeä wjodkula we;af;a l=ula ksido@

• fydafudak l%shdldÍ;ajh ksid ,sx.sl ye.Sï we;sjqjo iunrj is;d ;SrK .ekSug 

WmldÍ jk fud,fha we;eï fldgia  j¾Okh fjñka mej;Su ksid wk;=reodhl 

,sx.sl yeisÍï j,g fm<öug we;s bvlv jeäùu

• úêu;a ,sx.sl wOHdmkhla fkdue;s ùu

• iu jhia lKavdhï j, n,mEu 

• wka;¾cd,h iy iudc cd, j, n,mEu 

• fi!LH fiajdjka ms<sn| fkdoekqj;a Ndjh 

• uqo,a w.ysÕ;d ksid uqo,a bmhSug ,sx.sl jD;a;sfha fh§u                                                                                 

• ,sx.sl;ajh hkq udkj meje;afï flakaøSh wx.hls' Ôú; ld,h mqrdu ñksid 

 ,sx.sl;ajh w;aú¢kq we;

• ukqIH;ajfhau wx.hla yd Ôj úoHd;aul wjYH;djhls

,sx.sl fi!LHh hkq ,sx.slj iïfm%aIKh jk frda. iy ,sx.sl ÿn,;d j,ska f;dr ùu 

muKla fkdj" ,sx.sl;ajh yd iïnkaO YdÍßl udkisl iy iudÔh hy meje;auhs'

 

,sx.sl

fi!LHh

j.lSulska 

hq;= ,sx.sl 

p¾hdj 

wkjYH .eí 

.ekSïj,ska 

je<lSu 

,sx.slj 

iïfma%IK 

jk frda. 

j,ska wdrlaId

ùu

fldkalsÍfuka 

yd fjkiafldg

ie,lSfuka

je<lSu

n,y;aldrfhka 
f;dr

f.!rjkSh fukau
 m%ikak

iïnkaO;djhla
ùu
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,sx.sl fi!LHh

,sx.sl;ajh



,sx.sl keñhdj 

mqoa.,hl= ,sx.sl yeisÍï i|yd wdl¾IKh jk wdldrh ,sx.sl keñhdjhs'

úreoaO ,sx.sl 

keñhdj

;udf.a ,sx.sl;ajhg 

úreoaO ,sx.sl;ajhla 

we;s wfhl= fj; 

,sx.sl wdl¾Ykhla 

we;s ùu   

iu,sx.sl keñhdj  

;udf.a ,sx.sl;ajhg  

iudk ,sx.sl;ajhla 

we;s wfhl= fj; 

,sx.sl wdl¾Ykhla 

we;s ùu   

oaú,sx.sl keñhdj

 ;udf.a ,sx.sl;ajhg 

iudk fukau úreoaO 

,sx.sl;ajhla we;s 

wh hk fofldgiu 

fj; ,sx.sl 

wdl¾Ykhla we;s ùu   

1' ;ud ;=< we;sjk ,sx.sl ye`.Sï md,kh lr .ekSu

2' ;j;a flfkl= úiska fl,skau fyda jl%dldrfhka isÿlrk ,sx.sl fm<Uùï j,ska        

   wdrlaId ùu 

3' ;j;a flfkl= úiska isÿ lsÍug W;aidy ork ,sx.sl n,y;aldrlï j,ska wdrlaId ùu

• ,sx.sl ye`.Sï iajdNdúlh'

• kuq;a is;g we;s jk ye`.Sï ish,a, l%shdjg kexùu l< fkdyel' 

• is;g we;s jk ye`.Sï l%shd;aul lrkjdo keoao hkak wm úiska ;SrKh l, hq;af;a 

  úYaf,aIKd;aulj is;d ne,Sfuka wk;=rejh'

1' ;ud ;=< we;sjk ,sx.sl ye`.Sï md,kh lr .ekSu

;SrKhla l%shdjg kxjk úg

• ;udg fyda wka whg ysßyerhla fkdjk

• ;uka iudc wjudkhg ,la fkdjk

• wkd.;h w`ÿre fkdlrk wdldrfha l%shdldrlï úh hq;=h

,sx.sl ye`.Sï yiqrejd .; yelsh' ,sx.sl ye`.Sï yiqrejd .ekSug fkdyels ùu ksid

• wkd.;h wid¾:l fõ

• iudc wjudkhg ,la fõ

• wkjYH .eí .ekSï we;s fõ

• ,sx.slj iïfma%IKh jk frda. je<`Èh yel
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,sx.sl wNsfhda. yd ,sx.sl fi!LHh ioyd l=i,;d j¾Okh lsÍu 

,sx.sl wNsfhda. j,g id¾:lj uqyqK §ug iu;a ùu ,sx.sl fi!LH m%j¾Okhg bjy,a fõ'

mqoa.,fhl=g uqyqK §ug isÿjk ,sx.sl wNsfhda.



• tjeks wjia:djka y÷kd .ekSu

• wlue;s nj Rcqj m%ldY lsÍu 

• iEu úgu tjeks wjia:djka u.yeÍu iy tu ia:dkfhka bj;a ùu 

• úYajdijka; jeäysáfhl=g oekqï §u iy wdrlaIdj i|yd iyh ,nd .ekSu

• l,yldÍ fyda wdfõ.YS,S fkdù Wml%uYS,Sj lghq;= lsÍu 

3' ;j;a flfkl= úiska isÿ lsÍug W;aidy ork ,sx.sl 

  n,y;aldrlï j,ska wdrlaId ùu

wka whl= úiska ,sx.sl iïnkaOlulg fmd<Ujk wjia:djl§ 

l< hq;= foa'

<ud ,sx.sl wmfhdackh 

<ud ,sx.sl wmfhdackh hkq ,sx.sl l%shdldrlï ms<sn|j ksis wjfndaOhla fkdue;s yd 

ta i|yd Tjqkaf.a leue;a; m%ldY l< fkdyels jhiska yd nqoaêfhka fkdfïrE orejka 

^jhi 16g wvq orejka& kS;s úfrdaëj" iudc ;yxÑ yd mjq,a ixia:dfõ j.lSïj,g 

tfrysj ,sx.sl lghq;= j,g iïnkaO lr .ekSuh 

kS;suh miqìu

ljr

jhil wfhl= iu. 

fyda nf,ka isÿlrk 

,sx.sl yeisÍï 

kS;súfrdaë fõ

Y%S ,xldfõ

kS;shg wkqj" 

ks;Hdkql+,j újdyúh 

yelafla jhi wjqreÿ 

18ka miqjhs

,xldfõ

kS;shg wkqj" orefjl=g 

^.eyeKq $msßñ& ,sx.sl 

lghq;a;la i|yd 

leue;a; m%ldY l< 

yelafla jhi wjqreÿ

16 ka miqjhs 
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2' ;j;a flfkl= úiska fl,skau fyda jl%dldrfhka isÿlrk 

,sx.sl fm<Uùï j,ska wdrlaId ùu

<ud ,sx.sl wmfhdackh j¾.SlrKh l< yelafla" 

1' YdÍßl l%shdjka ^iam¾Yh iys;&

2' YdÍßl fkdjk l%shdjka ^iam¾Yh rys;&

YdrSrsl l%shdjka ^iam¾Yh iys;&

• ,sx.sl ls%hdjlg iïnkaO ùug w`v.eiSu fyda n, lsÍu 

• ,sx.sl wjhj" mshhqre fyda uqLh iam¾Y lsÍu 

• orefjl= iuÕ isÿlrk ,sx.sl l%shdldrlï 



ore fifkyi olajk wdrlaIs; iam¾Yh orejd wmyiq ;djhg fyda ,eÊcdjg

m;a fkdlrk nj orejdg wjfndaO úh hq;=hs'  

YdrSrsl fkdjk l%shdjka ^iam¾Yh rys;&

• orejl=f.a ,sx.sl wjhj ksÍlaIKh lsÍu 

• jeäysáfhl= ;u ,sx.sl wjhj wfYdaNk f,i m%o¾Ykh lsÍu 

• wiNH o¾Yk ks¾udKh lsÍu i|yd orejka fhdod .ekSu 

• orejka ,sx.sl l%shd i|yd uqo,g ,nd §u 

• wiNH o¾Yk $ wiNH Ñ;%mg orejkag keröug ie,eiaùu 

fyd| iy krl iam¾Yhka 

fjkalr y÷kd .ekSu b;d 

jeo.;afõ

my; i|yka WodyrK Wmfhda.S lrf.k  tjeks wjia:djlg uqyqK §ug isÿjqjfyd;a 

orejd l%shdlrk wdldrh idlÉPd lsÍu u.ska orejdf.a ;SrK .ekSfï yelshdj jeäÈhqKq 

l,yel' orejdf.a .eg¿ j,g wod,j .e,fmk WodyrK f;dard .ekSu iqÿiq fõ'

1 orejdf.a úYajdih f.dvk.df.k ,sx.sl lghq;= i|yd 

fmd<Ujd .ekSu (Grooming)

fufia orejka fmd<Ujd .ekSu mshjr 6 lska isÿlrhs' ^Woõ 

lsÍu" úYajdih Èkd.ekSu" ;kslr .ekSu" ,sx.sl wmfhdackh" 

;E.s fyda ;¾ck u.ska wmfhdackh mj;ajdf.k hEu&  

Wod( kÿks wjqreÿ 13la jk oeßhls' weh wef.a uj yd mshd 

iuÕ Ôj;afjhs' wef.a ujf.a ifydaorfhl= jk 45 yeúßÈ 

kÿksf.a udud /lshdjg hdu i|yd kÿksf.a ksjfia Tjqka 

iuÕ kej;Sug meñfKhs' Tyq fílßhl jev lrk 

mqoa.,fhla ksid wehg úúO lEu j¾. f.kú;a fohs' Tyq 

kÿksf.a úYajdih Èkd.;a miq wehj ,sx.sl wmfhdackhg ,la 

lrhs' ta .ek lsisjl=g mejiqj fyd;a wehf.a mshd urK njg 

;¾ckh lrhs'
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w;

w;
wdrCIdldÍ 

iam¾Yh
wdkdrCIdldÍ

iam¾Yh

fyd`o iam¾Yh krl iam¾Yh

fydo

kqiqÿiq

krl

lg

T`tj

uqyqK

lg

mmqj

fn,a, 

iy Wrysi

nv

ll=,a

l,j

;Ügu iy

,sx.sl m%foaYh



wka;¾cd,h yryd úYajdih f.dvk.df.k ,sx.sl ysxikhg 

,la lsÍu (Online grooming)

wjqreÿ 15 la jhi jre‚ foujqmshkag fydfrka iudc cd, 

yryd  y÷kd.;a wjqreÿ 21 la jk mqoa.,fhl= iuÕ wdor 

iïnkaO;djla wdrïN lr we;' udi lsysmhlg miq weh ;u 

foujqmshkag fydfrka fuu mqoa.,hd iuÕ Ôj;aùug f.dia 

we;' fuu mqoa.,hd mejiq ish¿ f;dr;=re wi;H tajd nj;a 

;ud Tyqg /jà we;s nj;a miqj oeßhg wjfndaO ù we;' Tyq 

wehg ,nd fok njg fmdfrdkaÿ jQ lsisÿ fohla wehg ,nd 

fkdÿka w;r weh ,sx.sl wmfhdackhlg ,laúh'  

foujqmshkag iel is;S" Tjqka ta ms<sn|j fidhd ne,Sfï§ fï 

nj fy<s ù we;' miqj fy<s ù we;af;a fuu mqoa.,hd fufia 

mdi,a jhfia isák .eyeKq orejka rjgd úúO ,sx.sl lghq;= 

j,g fhduq lr we;s njhs'
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1' ,sx.slj iïfma%IKh jk frda. je<Èh yelshs

wjqreÿ 14 la jk i÷ka Tyqf.a wi,ajeis ksjil ðj;a jk wjqreÿ 65la jk 

msßñ mqoa.,fhl= úiska ,sx.slj wmfhdackh lrk ,§' ta ms<sn|j 

lsisfjl=g;a fkdmejiQ i÷ka È.ska È.gu fuu mqoa.,hd iuÕ ,sx.sl 

iïnkaO;d meje;a úh' tu mqoa.,hd i÷kag u;a meka yd u;aøjH ,nd § we;' 

ál Èklg miq Tyqf.a YsIakfha we;sjQ ;=jd,hla fya;=fjka Tyq m%;sldr ,nd 

.ekSu i|yd frday, fj; meñK we;' Tyqg ,sx.dY%s; frda.hla je,§ we;s 

nj ffjoH jreka úiska fidhd .kakd ,§'

2' .¾N‚ úh yelshs

wjqreÿ 14la jk i÷ks wjqreÿ 21 la jk mqoa.,fhl= iuÕ wdor 

iïnkaO;djla f.dvk.d f.k we;' ,sx.sl iïnkaO;djhla ksid we;sjk 

.eg¿ ms<sn|j fkdoek isá i÷ks wehg isÿjQ ,sx.sl wmfhdackh ms<sn|j 

lsisfjl=g;a mejiqfõ ke;' ál Èklg miq wehg Worfha fõokdjla we;s 

jQ neúka wef.a uj wehj frday,g /f.k hk ,§' bkamiq weh .eíf.k 

we;s nj ffjoHjreka úiska fidhd .kq ,eîh'   

3' lïmk iy.; w;aoelSula ksid udkisl .eg¿ we;s úh yelshs

Wod( udkisl wd;;sh" ishÈú kid.ekSï" miq lïmk wd;;sh

10

,sx.sl l%shdldrlï j,g fhduqùu ksid orejkag uqyqK §ug isÿjk .eg¿



,sx.sl wmfhdack j<lajd .ekSu

15 
 

15 
 

 ක පෙය  වළක්වා ැ ම 

 

.   
 

ක පෙය යක  � න් ද වන්  කළම ාකර ය ම � ව මා ෙ ප ෙ ය 
http://cscc.lk/eng/index.php/2015-03-09-10-09-14 (National Guideline for the Management of Child 
Abuse and Neglect) ෙමම ෙව  ඩ�ෙයන් ා ත ැ .  

ද ෙව  පෙය යක  ක්  ව දැ �    � ව ෙප� �ෙ  ළමා ා කාන්තා කා යා ය  ෙ  
ෙර  ෙය��ව  ෙ ස ෙදම��යන් දැ ව  කරන්  . න්ප  ම යත  ම න්  මා ෙ පෙ ෙ  ප � 

�  කළම ාකර ය  ක්රයා මක කර    

,sx.sl wmfhdackhlg uqyqK ÿka orejka l<ukdlrKh lsÍu ms<sn|j ud¾f.damfoaYh 

ht t p: / / c s c c .l k/ e n g/ i nde x.php/ 2015- 03- 09- 10- 09- 14 ( N a t i ona l  G ui de l i ne  f or  t he  M a na ge m e nt  
of  C hi l d A bus e  a nd N e gl e c t )  fuu fjí wvúfhka ,nd .; yelshs' 

orefjl= wmfhdackhlg ,lajQ nj oek.;aúg ta ms<sn|j fmd,sisfha <ud yd ldka;d 

ld¾hdxYhg fyda frday,g fhduqjk f,i foujqmshka oekqj;a lrkak' bkamiq tu wdh;k 

u.ska ud¾f.damfoaYfha mßÈ nyqúO l<ukdlrKh l%shd;aul lrkq ,nhs'

1929 wu;d fyda 1929 A P P  tl u.skao wod< fiajdjka ,nd.; yel' 

1 1

4' ;uka ms<sn|j iy ,sx.sl;ajh ms<sn|j Rkd;aul ye`.Sï we;s úh yelshs

5' wOHdmkh lvdlmam,a úh yelshs

6' iudcfha fldka ùug ,la úh yelshs 
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yÈis ;SrK .ekSu" wdfõ.hka u; 

;SrK .ekSu" ish¨ lreKq fidhd

n,d ;SrK .ekSu" ;SrK .ekSu 

l,a oeóu fyda ;uka fjkqfjka 

wka whg ;SrK .ekSug bv yeÍu 

ta w;r fõ'

wNsfhda. j,g uqyqK §fï§ ksjerÈ ;SrK 

ksjerÈ fj,djg .ekSfï ksmqk;djh jeo.;a 

fõ'

² hïlsis wjia:djla fyda isÿùula 

ms<sn|ju iEu me;slvlskau 

ne,Sug yels ùu'

² uOHia:j yd wmlaImd;sj 

lreKq ;lafiare lr jvd;a 

ksjerÈ ks.uk j,g t<öug 

yels ùu'

úYaf,aIKd;aul Ñka;kh

Ñ;a;fõ. j,g 

uqyqK §u

Ñ;a;fõ. fyj;a 

ye.Sï yÿkd 

.ekSu" md,kh 

lsÍu yd WÑ; 

f,i m%ldY lSÍu'
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 ක පෙය  වළක්වා ැ ම 

 

.   
 

ක පෙය යක  � න් ද වන්  කළම ාකර ය ම � ව මා ෙ ප ෙ ය 
http://cscc.lk/eng/index.php/2015-03-09-10-09-14 (National Guideline for the Management of Child 
Abuse and Neglect) ෙමම ෙව  ඩ�ෙයන් ා ත ැ .  

ද ෙව  පෙය යක  ක්  ව දැ �    � ව ෙප� �ෙ  ළමා ා කාන්තා කා යා ය  ෙ  
ෙර  ෙය��ව  ෙ ස ෙදම��යන් දැ ව  කරන්  . න්ප  ම යත  ම න්  මා ෙ පෙ ෙ  ප � 

�  කළම ාකර ය  ක්රයා මක කර    

13

1' m%Odk jYfhka wdidÈ; mqoa.,fhl= iu. ,sx.slj tlaùfuka fndafõ'

2' fuu wdidok fndaùu msßñ-.eyeKq iy msßñ-msßñ w;r isÿjk ,sx.sl in|;d u.ska 

   isÿ úh yel'

3' fhdakS" uqL fyda .=oud¾. ixi¾.h hk ´kEu l%uhlska fndaúh yel'

ffjri wdidok    

* ,sx.sl y¾mSia 

* ,sx.sl bkakka 

* tÉ' whs' ù' (HIV)
* fymghsáia B iy C

,sx.slj iïfma%IKh  jk frda. je<§ we;s  nyq;rhla fokd lsisu frda. 

,laIKhla fkdfmkaj;s æ

widudkH fhdakS Y%djh           há nfâ fõokdj

,sx.sl m%foaYfha ;=jd,           ,sx.sl m%foaYfha leiSu 

,sx.sl m%foaYfha bkakka  fyda .eá;s

uq;%d ud¾.fhka ierj fyda wdidudkH Y%djhla  msgùu

uq;%d  oeú,a,                       ,sx.sl m%foaYfha ;=jd, 

,sx.sl m%foaYfha bkakka  fyda .eá;s 

   nelaàßhd wdidok

* f.dfkdaßhdj 

* la,eóähd 

* WmoxYh fyj;a is*s,sia

* g%hsfldfudkdia  

,sx.slj iïfma%IKh jk wdidok

iq,nj oelsh yels ,sx.slj iïfma%IKh jk frda. fudkjdo @

,sx.slj iïfma%IKh jk wdidok ksid we;súh yels frda. ,laIK fudkjdo @

fuu frda. ,laIK ,sx.dY%s; frda. i|ydu wdfõksl fkdúh yels neúka iqÿiqlï ,;a ffjoH 

jrfhl= úiska mÍlaId lr frda. úksYaph lsÍu jeo.;a fõ' 
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,sx.sl y¾mSia 
ìì,s u;=ù miqj fõokdldÍ 

;=jd, njg yeÍu 

uq;%d oeú,a,  

fhdaks$ uq;%d ud¾. Y%djh 

WK we;súh yel 1' ffjri wdidokhls

2' iïmQ¾Kfhkau iqj l,  

   fkdyel

3' jßka jr u;=fõ

4' m%;sldr u.ska md,kh l,  

   yel

,sx.sl bkakka 

fõokd rys; .eá;s we;sfõ 

1' ffjri wdidokhls

2' iïmQ¾Kfhkau iqj l, fkdyel 

3' jßka jr u;=fõ

4' m%;sldr u.ska md,kh l, yel

f.dfkdaßhdj

ierj jeks uq;%d ud¾. Y%djh 

uq;%d oeú,a, 

fhdaks Y%djh 

.=o ud¾.fha Y%djh$ fõokdj 

há nfâ fõokdj 

widudkH fhdaks reêr jykh

1' nelaàßhd wdidokhls 

2' uq,a wjia:dfõ§u m%;sldr 

   l<fyd;a iïmQ¾Kfhkau

   iqj l, yel 

3' m%;sldr m%udo ùfuka  

   Nhdkl ixl+,;d we;súh yel
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la,eóähd 

wj¾K uq;%d ud¾. Y%djh 

uq;%d oeú,a,

fhdaks Y%djh 

há nfâ fõokdj 

widudkH fhdaks reêr jykh 

1' nelaàßhd wdidokhls 

2' uq,a wjia:dfõ§u m%;sldr l<fyd;a 

   iïmQ¾Kfhkau iqj l, yel 

3' m%;sldr m%udo ùfuka ixl+,;d we;súh yel

WmoxYh fyj;a 

is*s,sia

uq,sl wjêfha§  

fõokd rys; ,sx.sl 

;=jd," .eá;s" ifï 

l=Iag" l=oaoeá we;sùh 

yel 

miq wjê j,§ 

fndfydaúg úfYaI 

frda. ,laIK 

fkdfmkajhs

reêr mÍlaIKhlska 

yÿkd .;yel 

1' nelaàßhd wdidokhls 

2' ksis m%;sldr u.ska           

   iïmQ¾Kfhkau iqj l, yel

3' m%;sldr fkdlsÍfuka       

   Nhdkl ixl+,;d we;súh yel 

4' .eì‚ ujf.ka wehf.a     

   orejdg fndaúh yel

1' merihsg wdidokhls  

2' ksis m%;sldr u.ska iïmQ¾Kfhkau 

iqj l, yel

2' ksis m%;sldr u.ska           

21 
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HIV ස  AIDS 

HIV ස  AIDS ය  මක්ද? 

 
HIV වරසය ර ත � ෙයක් HIV සා�ත ෙයක් ෙ ස ැ�න්ෙ     

 

 
HIV අසාදනය �සා ��ශක්�ය ඉතාම � වල � සමහර �ෙශ� ත ෙර�ග ලක්ෂණ ම� � අය AIDS ෙර� න් 
ෙලස හැ�න්ෙව්.  

   
         HIV ෙ ව  ම: 

Human මානව 

Immunodeficiency 
��ශක්� නතා 

Virus වරසය 

Acquired න�කරගත්  

Immune ��ශක්� 

Deficiency නතා 

Syndrome සහලක්ෂණය 

 

g%hsfldfudkdia 

ldka;djkag( 

ÿ.| yuk fhdaks Y%djh

leiSu           uq;%d oeú,a,   

msßñ whg(

uq;%d oeú,a,   

uq;%d ud¾.fha leiSu $ Y%djh

22 
 

22 
 

 
  

්  කාව  HIV වැ  ව ෙයන්ම ෙ  වන්ෙන් ාරක් ත ක ස න්දතා ම �. 

 

HIV ෙ  ෙ �ව  ම  

 
���  �ටක ඉහත ��ම මය�න්  අන් යට ෙබ� ෙන�ෙව්. එබැ�න  අසා�ත 
අෙයක් සමග සමා  සම්බන්දතා පැවැත්�මට �� �ෙටකත් භය �ය �� නැත. 

 

HIV/AIDS ෙර   : 
H I V  අසාදනය ශ�ර ගත � ස�  ඇ�ලත උන  ඇගපත ෙව්දනාව  � දැ� ඉ� ම  සෙම් ර� 
ලප ම��ම �සරදය වැ� නෑම වරස් උනක� ඇ�වන ෙර�ග ල ණ ම� �ය හැක  ඉන්ප� 
ෙමම ෙර�ග ල ණ ඉෙ ටම නැ� � ය .   
 

අනාරක් ත �ං�ක සබඳතා
හරහා (ෙය��, ද ෙහ� �  

�ං�ක  සම්බන්ධතා  

මත් �ව� �ද ගැ ෙම්� අසා�ත මවෙගන් ද�වාට

වැ���  
ආහාර පාන 

හ ෙල් 
භා�තෙයන්

ම��වන් දෂ්ට 
��ෙමන් 

ෙකල දහ�ය  
ක  ෙහ� �ප 

වැළද 
ගැ ෙමන් 

ලෙයන් ෙහ�
වාතෙයන් 
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HIV iy AIDS

HIV iy AIDS hkq l=ulao@

HIV ffjrih YÍr.; jq mqoa.,fhla HIV wdidÈ; wfhla f,i yeÈkafõ'   

HIV wdidokh ksid m%;sYla;sh b;du ÿ¾j, ù iuyr úfYaIs; frda. ,laIK u;= jQ wh 
AIDS frda.Ska f,i yeÈkafõ' 

21 
 

21 
 

HIV ස  AIDS 

HIV ස  AIDS ය  මක්ද? 

 
HIV වරසය ර ත � ෙයක් HIV සා�ත ෙයක් ෙ ස ැ�න්ෙ     

 

 
HIV අසාදනය �සා ��ශක්�ය ඉතාම � වල � සමහර �ෙශ� ත ෙර�ග ලක්ෂණ ම� � අය AIDS ෙර� න් 
ෙලස හැ�න්ෙව්.  

   
         HIV ෙ ව  ම: 

Human මානව 

Immunodeficiency 
��ශක්� නතා 

Virus වරසය 

Acquired න�කරගත්  

Immune ��ශක්� 

Deficiency නතා 

Syndrome සහලක්ෂණය 

 

HIV hkq ñksidg muKla wdidokh úh yels ffjrihls' tu.ska wmf.a m%;sYla;slrK 

moaO;sh ÿ¾j, lrk w;r 2019 wjidk jk úg f,dalfha ñ,shk 38 la muK ck;dj HIV  

iu. Ôj;aúh' 2019 jir ;=, muKla ñ,shk 1'7la muK w¨;ska HIV wdidokhg f.dÿre ù 

we;s w;r fï w;ßka ie,lsh hq;= m%udKhla kj fhdjqka úfha fyda ;reK úfha miq jk wh 

fõ' fï jkúg f,dalfha ñ,shk 33 la muK ck;dj AIDS frda.h ksid ñh f.dia we;' 

Human

udkj 

m%;sYla;s W!k;d 

ffjrih 

k;=lr.;a  

m%;sYla;s 

W!k;d 

iy,laIKh 

Immunodeficiency

Virus

Acquired 

Immune

Deficiency

Syndrome

22 
 

22 
 

 
  

්  කාව  HIV වැ  ව ෙයන්ම ෙ  වන්ෙන් ාරක් ත ක ස න්දතා ම �. 

 

HIV ෙ  ෙ �ව  ම  

 
���  �ටක ඉහත ��ම මය�න්  අන් යට ෙබ� ෙන�ෙව්. එබැ�න  අසා�ත 
අෙයක් සමග සමා  සම්බන්දතා පැවැත්�මට �� �ෙටකත් භය �ය �� නැත. 

 

HIV/AIDS ෙර   : 
H I V  අසාදනය ශ�ර ගත � ස�  ඇ�ලත උන  ඇගපත ෙව්දනාව  � දැ� ඉ� ම  සෙම් ර� 
ලප ම��ම �සරදය වැ� නෑම වරස් උනක� ඇ�වන ෙර�ග ල ණ ම� �ය හැක  ඉන්ප� 
ෙමම ෙර�ග ල ණ ඉෙ ටම නැ� � ය .   
 

අනාරක් ත �ං�ක සබඳතා
හරහා (ෙය��, ද ෙහ� �  

�ං�ක  සම්බන්ධතා  

මත් �ව� �ද ගැ ෙම්� අසා�ත මවෙගන් ද�වාට

වැ���  
ආහාර පාන 

හ ෙල් 
භා�තෙයන්

ම��වන් දෂ්ට 
��ෙමන් 

ෙකල දහ�ය  
ක  ෙහ� �ප 

වැළද 
ගැ ෙමන් 

ලෙයන් ෙහ�
වාතෙයන් 
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HIV fndajk l%u(
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HIV ස  AIDS 

HIV ස  AIDS ය  මක්ද? 

 
HIV වරසය ර ත � ෙයක් HIV සා�ත ෙයක් ෙ ස ැ�න්ෙ     

 

 
HIV අසාදනය �සා ��ශක්�ය ඉතාම � වල � සමහර �ෙශ� ත ෙර�ග ලක්ෂණ ම� � අය AIDS ෙර� න් 
ෙලස හැ�න්ෙව්.  

   
         HIV ෙ ව  ම: 

Human මානව 

Immunodeficiency 
��ශක්� නතා 

Virus වරසය 

Acquired න�කරගත්  

Immune ��ශක්� 

Deficiency නතා 

Syndrome සහලක්ෂණය 

 

HIV fnda fkdjk l%u 

lsisÿ úgl by; lsisu l%uhlska HIV wka whg fnda fkdfõ' 

tneúka HIV wdidÈ; wfhla iu. tlaj wOHdmkh ,eîug" /lshdjla lsÍug fyda l;dny 

lsÍug lsis úfgl;a ìh úh hq;= ke;'

Y%S ,xldj ;=, HIV jeä jYfhkau fnda jkafka wkdrlaIs; ,sx.sl iïnkaO;d u.sks'

23 
 

23 
 

අසා�ත අය ෙබ�ෙහ� �ට වසර  දක්වා කාලයක් ��� ෙර�ග ලක්ෂණයක් ෙන�ෙපන්�ය 
හැක  
ෙර�ග ල ණ ම� වද වා  සඳහාම �ෙශ� ත ල ණ ෙන�ෙව්.   
 

 
 
 

 
H I V  ා ැ ම: 

HIV අසා�ත අය �වැර�ව හ නා ගත හැ� එකම මය වන්ෙන් HIV ප ක් යක් �� 
��ම   

�තර උන 
ගැ ම අ ක ෙලස 

ඇ  ක  �ම
�තර පව�න 

කැස්ස 
�ස්ම ගැ ෙම්

අපහ�තා 
සෙම් අසාදන 

සහ දද ඇ� �ම

HIV
අසාදනය �ම

අ �� AIDS

ක්මන් ර කාර ම න් 
AIDS ත වය  ප ම 
ව ක්වා ත ැක 
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22 
 

 
  

්  කාව  HIV වැ  ව ෙයන්ම ෙ  වන්ෙන් ාරක් ත ක ස න්දතා ම �. 

 

HIV ෙ  ෙ �ව  ම  

 
���  �ටක ඉහත ��ම මය�න්  අන් යට ෙබ� ෙන�ෙව්. එබැ�න  අසා�ත 
අෙයක් සමග සමා  සම්බන්දතා පැවැත්�මට �� �ෙටකත් භය �ය �� නැත. 

 

HIV/AIDS ෙර   : 
H I V  අසාදනය ශ�ර ගත � ස�  ඇ�ලත උන  ඇගපත ෙව්දනාව  � දැ� ඉ� ම  සෙම් ර� 
ලප ම��ම �සරදය වැ� නෑම වරස් උනක� ඇ�වන ෙර�ග ල ණ ම� �ය හැක  ඉන්ප� 
ෙමම ෙර�ග ල ණ ඉෙ ටම නැ� � ය .   
 

අනාරක් ත �ං�ක සබඳතා
හරහා (ෙය��, ද ෙහ� �  

�ං�ක  සම්බන්ධතා  

මත් �ව� �ද ගැ ෙම්� අසා�ත මවෙගන් ද�වාට

වැ���  
ආහාර පාන 

හ ෙල් 
භා�තෙයන්

ම��වන් දෂ්ට 
��ෙමන් 

ෙකල දහ�ය  
ක  ෙහ� �ප 

වැළද 
ගැ ෙමන් 

ලෙයන් ෙහ�
වාතෙයන් 

wdidÈ; ujf.ka orejdgu;a øjH úo .ekSfï§wkdrlaIs; ,sx.sl in|;d
yryd

 ^fhdaks" .=o fyda uqL 
,sx.sl iïnkaO;d& 
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්  කාව  HIV වැ  ව ෙයන්ම ෙ  වන්ෙන් ාරක් ත ක ස න්දතා ම �. 

 

HIV ෙ  ෙ �ව  ම  

 
���  �ටක ඉහත ��ම මය�න්  අන් යට ෙබ� ෙන�ෙව්. එබැ�න  අසා�ත 
අෙයක් සමග සමා  සම්බන්දතා පැවැත්�මට �� �ෙටකත් භය �ය �� නැත. 

 

HIV/AIDS ෙර   : 
H I V  අසාදනය ශ�ර ගත � ස�  ඇ�ලත උන  ඇගපත ෙව්දනාව  � දැ� ඉ� ම  සෙම් ර� 
ලප ම��ම �සරදය වැ� නෑම වරස් උනක� ඇ�වන ෙර�ග ල ණ ම� �ය හැක  ඉන්ප� 
ෙමම ෙර�ග ල ණ ඉෙ ටම නැ� � ය .   
 

අනාරක් ත �ං�ක සබඳතා
හරහා (ෙය��, ද ෙහ� �  

�ං�ක  සම්බන්ධතා  

මත් �ව� �ද ගැ ෙම්� අසා�ත මවෙගන් ද�වාට

වැ���  
ආහාර පාන 

හ ෙල් 
භා�තෙයන්

ම��වන් දෂ්ට 
��ෙමන් 

ෙකල දහ�ය  
ක  ෙහ� �ප 

වැළද 
ගැ ෙමන් 

ලෙයන් ෙහ�
වාතෙයන් 

l`ÿ`t j,ska 

ism je<`o

.ekSfuka
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HIV ස  AIDS 

HIV ස  AIDS ය  මක්ද? 

 
HIV වරසය ර ත � ෙයක් HIV සා�ත ෙයක් ෙ ස ැ�න්ෙ     

 

 
HIV අසාදනය �සා ��ශක්�ය ඉතාම � වල � සමහර �ෙශ� ත ෙර�ග ලක්ෂණ ම� � අය AIDS ෙර� න් 
ෙලස හැ�න්ෙව්.  

   
         HIV ෙ ව  ම: 

Human මානව 

Immunodeficiency 
��ශක්� නතා 

Virus වරසය 

Acquired න�කරගත්  

Immune ��ශක්� 

Deficiency නතා 

Syndrome සහලක්ෂණය 

 

HIV wdidokh YÍr .; ù i;s 2-3la we;=,; WK" we`.m; fõokdj" l=oaoeá bÈóu" ifï r;= 

,m u;=ùu" ysiroh jeks ´kEu ffjria WKl§ we;sjk frda. ,laIK u;= úh yel' bkamiq 

fuu frda. ,laIK bfígu ke;s ù hhs' 

HIV wdidÈ; wh fndfyda úg jir 8-10 olajd ld,hla lsisÿ frda. ,laIKhla fkdfmkaúh 

yel' 

HIV wdidokh ksid m%;sYla;sh l%ul%ufhka ySk jk úg frda. ,laIK u;= ùu wdrïN fõ' 

tu frda. ,laIK  HIV /AIDS i|ydu úfYaIs; fkdúh yel'

HIV/AIDS frda. ,CIK (

ks;r WK

.ekSu

wêl f,i 

weÕ flÜgq 

ùu 

yqiau 

.ekSfï 

wmyiq;d 

ifï 

wdidok iy 

oo we;s ùu 

ks;r 

mj;sk leiai
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අසා�ත අය ෙබ�ෙහ� �ට වසර  දක්වා කාලයක් ��� ෙර�ග ලක්ෂණයක් ෙන�ෙපන්�ය 
හැක  
ෙර�ග ල ණ ම� වද වා  සඳහාම �ෙශ� ත ල ණ ෙන�ෙව්.   
 

 
 
 

 
H I V  ා ැ ම: 

HIV අසා�ත අය �වැර�ව හ නා ගත හැ� එකම මය වන්ෙන් HIV ප ක් යක් �� 
��ම   

�තර උන 
ගැ ම අ ක ෙලස 

ඇ  ක  �ම
�තර පව�න 

කැස්ස 
�ස්ම ගැ ෙම්

අපහ�තා 
සෙම් අසාදන 

සහ දද ඇ� �ම

HIV
අසාදනය �ම

අ �� AIDS

ක්මන් ර කාර ම න් 
AIDS ත වය  ප ම 
ව ක්වා ත ැක 

blauka m%;sldr u.ska 

AIDS ;;ajhg m;aùu 

j,lajd .;yel

wdidokh ùu
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්  කාව  HIV වැ  ව ෙයන්ම ෙ  වන්ෙන් ාරක් ත ක ස න්දතා ම �. 

 

HIV ෙ  ෙ �ව  ම  

 
���  �ටක ඉහත ��ම මය�න්  අන් යට ෙබ� ෙන�ෙව්. එබැ�න  අසා�ත 
අෙයක් සමග සමා  සම්බන්දතා පැවැත්�මට �� �ෙටකත් භය �ය �� නැත. 

 

HIV/AIDS ෙර   : 
H I V  අසාදනය ශ�ර ගත � ස�  ඇ�ලත උන  ඇගපත ෙව්දනාව  � දැ� ඉ� ම  සෙම් ර� 
ලප ම��ම �සරදය වැ� නෑම වරස් උනක� ඇ�වන ෙර�ග ල ණ ම� �ය හැක  ඉන්ප� 
ෙමම ෙර�ග ල ණ ඉෙ ටම නැ� � ය .   
 

අනාරක් ත �ං�ක සබඳතා
හරහා (ෙය��, ද ෙහ� �  

�ං�ක  සම්බන්ධතා  

මත් �ව� �ද ගැ ෙම්� අසා�ත මවෙගන් ද�වාට

වැ���  
ආහාර පාන 

හ ෙල් 
භා�තෙයන්

ම��වන් දෂ්ට 
��ෙමන් 

ෙකල දහ�ය  
ක  ෙහ� �ප 

වැළද 
ගැ ෙමන් 

ලෙයන් ෙහ�
වාතෙයන් 



19

HIV i|yd id¾:l m%;sldr we;
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 සහ �ංගා ත ෙර�ග වලක්වා ගන්ෙන් ෙකෙස�ද  

�ය  ��කාර 
ර ය ම�න් 
ෙන� ෙල් 

සපය� ලැෙ       

�� ��කාර 
ම�න් 

�ෙර��ව 
සාමාන� �ත 
කාලයක් වත් 
�ෙම් හැ�යාව 

ලැෙ

��කාර 
ම�න්ෙර�ගය 

පාලනය��මක්
පමණක් �� වන 

බැ�න් �ත
කාලය �රාම 
��කාර ගත

��ය 

ෙර�ගය 
උත්සන්න �මට 
ෙපර ��කාර 
ආරම්භ කල 

��ය

�� ��කාර 
ම�න් 

තමන්ෙගන් අන්
අයට HIV ෙබ� 
�මද වලක්වා 

ගත හැක

��ක ප�ක්ෂාව ධන   �� ලයක්   � 
�ට තහ � ��ෙම් ප�ක්ෂාවක් �� කර� ලැෙ  
තහ � ��ෙම් ප�ක්ෂාව ධන   
�� ලයක් � �ට පමණක් යෙමක්   අසා�ත 
අෙයක් ෙලස සැලෙක්  

ක  සමය Window period) 

HIV යය ස ක් - මාස 3ක්
පම තව ර ප ක් වක් ම න්
ෙස�යා ත ෙ � ැ කා ය ක�  සමය 
ය  න්ව  ැෙ  

HIV ක්ෂ ක 
ප�ක්ෂාව 

� ර සාම්පලයක් 
ම�න් 
රසායනාගාරයක් �ල 
�� කරන HIV  
ප�ක්ෂාව 

HIV ස්වයං 
ප�ක්ෂාව- �  
තරලය ෙහ� � ර 
සම්පලයක් ම�න් �� 
කල හැක 

 

 

HIV  සඳහා සා ථක ර�කාර ඇත 

HIV wdidÈ; wh ksjerÈj y÷kd .; yels tlu l%uh jkafka HIV mÍlaIKhla isÿ 

lsÍuhs'
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 සහ �ංගා ත ෙර�ග වලක්වා ගන්ෙන් ෙකෙස�ද  

�ය  ��කාර 
ර ය ම�න් 
ෙන� ෙල් 

සපය� ලැෙ       

�� ��කාර 
ම�න් 

�ෙර��ව 
සාමාන� �ත 
කාලයක් වත් 
�ෙම් හැ�යාව 

ලැෙ

��කාර 
ම�න්ෙර�ගය 

පාලනය��මක්
පමණක් �� වන 

බැ�න් �ත
කාලය �රාම 
��කාර ගත

��ය 

ෙර�ගය 
උත්සන්න �මට 
ෙපර ��කාර 
ආරම්භ කල 

��ය

�� ��කාර 
ම�න් 

තමන්ෙගන් අන්
අයට HIV ෙබ� 
�මද වලක්වා 

ගත හැක

��ක ප�ක්ෂාව ධන   �� ලයක්   � 
�ට තහ � ��ෙම් ප�ක්ෂාවක් �� කර� ලැෙ  
තහ � ��ෙම් ප�ක්ෂාව ධන   
�� ලයක් � �ට පමණක් යෙමක්   අසා�ත 
අෙයක් ෙලස සැලෙක්  

ක  සමය Window period) 

HIV යය ස ක් - මාස 3ක්
පම තව ර ප ක් වක් ම න්
ෙස�යා ත ෙ � ැ කා ය ක�  සමය 
ය  න්ව  ැෙ  

HIV ක්ෂ ක 
ප�ක්ෂාව 

� ර සාම්පලයක් 
ම�න් 
රසායනාගාරයක් �ල 
�� කරන HIV  
ප�ක්ෂාව 

HIV ස්වයං 
ප�ක්ෂාව- �  
තරලය ෙහ� � ර 
සම්පලයක් ම�න් �� 
කල හැක 

 

 

HIV  සඳහා සා ථක ර�කාර ඇත 

HIV 

laI‚l mÍlaIdj

reêr idïm,hla 

u.ska ridhkd.drhla 

;=, isÿ lrk HIV 

mÍlaIdj

HIV 

iajhx mÍlaIdj - uqL 

;r,h fyda reêr 

idïm,hla u.ska isÿ 

l, yel'

ljq¿ iuh (Window period)

HIV ffjrih YÍr .; ù i;s 

6la - udi 3la muK .;jk ;=re 

reêr mÍlaIdjla u.ska fidhd .; 

fkdyels ld,h ljq¿ iuh hhs 

y÷kajkq ,efí'

uq,sl mÍlaIdj Ok (Positive) 
m%;sM,hla jQ úg ;yjqre lsÍfï 

mÍlaIdjla isÿ lrkq ,efí' ;yjqre 

lsÍfï mÍlaIdj Ok ^positive& 
m%;sM,hla jQ úg muKla hfula HIV 

wdidÈ; wfhla f,i ie,fla'

 

HIV y÷kd .ekSu(

ish¨ 

m%;sldr rch 

u.ska 

fkdñf,a 

imhkq 

,efí      

ksis m%;sldr 

u.ska 

ksfrda.sj 

idudkH Ôú; 

ld,hla Ôj;a 

ùfï yelshdj 

,efí

m%;sldr 

u.ska frda.h 

md,kh 

lsÍula 

muKla isÿ 

jk neúka 

Ôú; ld,h 

mqrdu m%;sldr 

.; hq;=h 

frda.h 

W;aikak 

ùug fmr 

m%;sldr 

wdrïN l, 

hq;=h

ksis m%;sldr 

u.ska 

;ukaf.ka 

wka whg 

H I V  fnda 

ùuo j,lajd 

.; yel
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අසා�ත අය ෙබ�ෙහ� �ට වසර  දක්වා කාලයක් ��� ෙර�ග ලක්ෂණයක් ෙන�ෙපන්�ය 
හැක  
ෙර�ග ල ණ ම� වද වා  සඳහාම �ෙශ� ත ල ණ ෙන�ෙව්.   
 

 
 
 

 
H I V  ා ැ ම: 

HIV අසා�ත අය �වැර�ව හ නා ගත හැ� එකම මය වන්ෙන් HIV ප ක් යක් �� 
��ම   

�තර උන 
ගැ ම අ ක ෙලස 

ඇ  ක  �ම
�තර පව�න 

කැස්ස 
�ස්ම ගැ ෙම්

අපහ�තා 
සෙම් අසාදන 

සහ දද ඇ� �ම

HIV
අසාදනය �ම

අ �� AIDS

ක්මන් ර කාර ම න් 
AIDS ත වය  ප ම 
ව ක්වා ත ැක 
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්  කාව  HIV වැ  ව ෙයන්ම ෙ  වන්ෙන් ාරක් ත ක ස න්දතා ම �. 

 

HIV ෙ  ෙ �ව  ම  

 
���  �ටක ඉහත ��ම මය�න්  අන් යට ෙබ� ෙන�ෙව්. එබැ�න  අසා�ත 
අෙයක් සමග සමා  සම්බන්දතා පැවැත්�මට �� �ෙටකත් භය �ය �� නැත. 

 

HIV/AIDS ෙර   : 
H I V  අසාදනය ශ�ර ගත � ස�  ඇ�ලත උන  ඇගපත ෙව්දනාව  � දැ� ඉ� ම  සෙම් ර� 
ලප ම��ම �සරදය වැ� නෑම වරස් උනක� ඇ�වන ෙර�ග ල ණ ම� �ය හැක  ඉන්ප� 
ෙමම ෙර�ග ල ණ ඉෙ ටම නැ� � ය .   
 

අනාරක් ත �ං�ක සබඳතා
හරහා (ෙය��, ද ෙහ� �  

�ං�ක  සම්බන්ධතා  

මත් �ව� �ද ගැ ෙම්� අසා�ත මවෙගන් ද�වාට

වැ���  
ආහාර පාන 

හ ෙල් 
භා�තෙයන්

ම��වන් දෂ්ට 
��ෙමන් 

ෙකල දහ�ය  
ක  ෙහ� �ප 

වැළද 
ගැ ෙමන් 

ලෙයන් ෙහ�
වාතෙයන් 
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1' ,sx.sl iïnkaO;d yryd HIV iy ,sx.dY%s; frda. fnda ùu je,elaùu 

A

B

C

újdyh f;la ,sx.sl 

iïnkaO;d j,ska 

je<lS isàu 

tfia fkdue;s iEu 

úglu wdrCIs; l%u 

Ndú;d lsÍu 

úYajdijka; tla iylrefjl=g$

iyldßhlg ,sx.sl iïnkaO;d 

iSud lsÍu 

iajhx úkaokh u.ska HIV fyda ,sx.dY%s; frda. fnda fkdfõ'

ieu úgu ;udf.a ,sx.sl p¾hdjka .ek j.lSfuka hq;=j is;d n,d lghq;= lsÍu ;ud 

i;= j.lSuls'  

tneúka iEu úgu tjeks wê wjodkï p¾hd j,ska je<lS isàug ie,ls,su;a jkakæ

msßñ - msßñ iu 

,sx.sl iïnkaO;d

ks;r iylrejka 

udre lsÍu

uqo,a" ;E.s i|yd 

,sx.sl iïnkaO;d 

meje;aùu

u;a øjH Ndú;d lr 

,sx.sl iïnkaO;d 

meje;aùu

HIV iy ,sx.dYs%; frda. fnda ùfï jeäu wjodkula we;s p¾hd
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 සහ �ංගා ත ෙර�ග වලක්වා ගන්ෙන් ෙකෙස�ද  

�ය  ��කාර 
ර ය ම�න් 
ෙන� ෙල් 

සපය� ලැෙ       

�� ��කාර 
ම�න් 

�ෙර��ව 
සාමාන� �ත 
කාලයක් වත් 
�ෙම් හැ�යාව 

ලැෙ

��කාර 
ම�න්ෙර�ගය 

පාලනය��මක්
පමණක් �� වන 

බැ�න් �ත
කාලය �රාම 
��කාර ගත

��ය 

ෙර�ගය 
උත්සන්න �මට 
ෙපර ��කාර 
ආරම්භ කල 

��ය

�� ��කාර 
ම�න් 

තමන්ෙගන් අන්
අයට HIV ෙබ� 
�මද වලක්වා 

ගත හැක

��ක ප�ක්ෂාව ධන   �� ලයක්   � 
�ට තහ � ��ෙම් ප�ක්ෂාවක් �� කර� ලැෙ  
තහ � ��ෙම් ප�ක්ෂාව ධන   
�� ලයක් � �ට පමණක් යෙමක්   අසා�ත 
අෙයක් ෙලස සැලෙක්  

ක  සමය Window period) 

HIV යය ස ක් - මාස 3ක්
පම තව ර ප ක් වක් ම න්
ෙස�යා ත ෙ � ැ කා ය ක�  සමය 
ය  න්ව  ැෙ  

HIV ක්ෂ ක 
ප�ක්ෂාව 

� ර සාම්පලයක් 
ම�න් 
රසායනාගාරයක් �ල 
�� කරන HIV  
ප�ක්ෂාව 

HIV ස්වයං 
ප�ක්ෂාව- �  
තරලය ෙහ� � ර 
සම්පලයක් ම�න් �� 
කල හැක 

 

 

HIV  සඳහා සා ථක ර�කාර ඇත 
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අසා�ත අය ෙබ�ෙහ� �ට වසර  දක්වා කාලයක් ��� ෙර�ග ලක්ෂණයක් ෙන�ෙපන්�ය 
හැක  
ෙර�ග ල ණ ම� වද වා  සඳහාම �ෙශ� ත ල ණ ෙන�ෙව්.   
 

 
 
 

 
H I V  ා ැ ම: 

HIV අසා�ත අය �වැර�ව හ නා ගත හැ� එකම මය වන්ෙන් HIV ප ක් යක් �� 
��ම   

�තර උන 
ගැ ම අ ක ෙලස 

ඇ  ක  �ම
�තර පව�න 

කැස්ස 
�ස්ම ගැ ෙම්

අපහ�තා 
සෙම් අසාදන 

සහ දද ඇ� �ම

HIV
අසාදනය �ම

අ �� AIDS

ක්මන් ර කාර ම න් 
AIDS ත වය  ප ම 
ව ක්වා ත ැක 
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්  කාව  HIV වැ  ව ෙයන්ම ෙ  වන්ෙන් ාරක් ත ක ස න්දතා ම �. 

 

HIV ෙ  ෙ �ව  ම  

 
���  �ටක ඉහත ��ම මය�න්  අන් යට ෙබ� ෙන�ෙව්. එබැ�න  අසා�ත 
අෙයක් සමග සමා  සම්බන්දතා පැවැත්�මට �� �ෙටකත් භය �ය �� නැත. 

 

HIV/AIDS ෙර   : 
H I V  අසාදනය ශ�ර ගත � ස�  ඇ�ලත උන  ඇගපත ෙව්දනාව  � දැ� ඉ� ම  සෙම් ර� 
ලප ම��ම �සරදය වැ� නෑම වරස් උනක� ඇ�වන ෙර�ග ල ණ ම� �ය හැක  ඉන්ප� 
ෙමම ෙර�ග ල ණ ඉෙ ටම නැ� � ය .   
 

අනාරක් ත �ං�ක සබඳතා
හරහා (ෙය��, ද ෙහ� �  

�ං�ක  සම්බන්ධතා  

මත් �ව� �ද ගැ ෙම්� අසා�ත මවෙගන් ද�වාට

වැ���  
ආහාර පාන 

හ ෙල් 
භා�තෙයන්

ම��වන් දෂ්ට 
��ෙමන් 

ෙකල දහ�ය  
ක  ෙහ� �ප 

වැළද 
ගැ ෙමන් 

ලෙයන් ෙහ�
වාතෙයන් 

HIV iy ,sx.dY%s; frda. j,lajd .kafka flfiao@
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තමන්ෙගන් අන්
අයට HIV ෙබ� 
�මද වලක්වා 

ගත හැක
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ක  සමය Window period) 

HIV යය ස ක් - මාස 3ක්
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HIV ක්ෂ ක 
ප�ක්ෂාව 

� ර සාම්පලයක් 
ම�න් 
රසායනාගාරයක් �ල 
�� කරන HIV  
ප�ක්ෂාව 

HIV ස්වයං 
ප�ක්ෂාව- �  
තරලය ෙහ� � ර 
සම්පලයක් ම�න් �� 
කල හැක 

 

 

HIV  සඳහා සා ථක ර�කාර ඇත 

Ôjk l=i,;d j¾Okh 

ksjerÈ ;SrK .ekSu 

wjodkï p¾hdjka we;s ;reK 

wh y÷kdf.k Tjqka fiajdjka i|yd 

fhduq lsÍu 

fi!LH iïmkak úfkdaodxY ( l%Svd" 

fi!kao¾h l%shdldrlï

;reK ñ;% fi!LH 

fiajdjka jeä ÈhqKq lsÍu

Okd;aul uõmsh-¥ore iy iïnkaOh  
wk;=reodhl wjia:d y÷kd .ekSu iy 

tajd j,lajd .ekSu" wdrCIss; ,sx.sl l%u

frday,la ;=,§ reêr mdrú,khla yryd HIV fnda ùfï wjodku b;d 

wvqh 

u;a øjH tkak;a lr .kakd mqoa.,hska lsis úfgl;a tkak;a lgq yjqf,a 

Ndú;d lsÍu fkdl< hq;=h 
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ප�ක්ෂාව- �  
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HIV  සඳහා සා ථක ර�කාර ඇත 

flfia jqjo ´kEu wkdrlaIs; ,sx.sl iïnkaO;djhla u.ska HIV fyda ,sx.dY%s; frda.hla 

fnda úh yels neúka yels iEu úgu tajdhska je,lSug W;aidy .ekSu jeo.;a fõ'

;reK lkavdhï ;=, H I V  iy ,sx.dY%s; frda. i|yd we;s wjodku 

wju lr .ekSug .; yels l%shd ud¾.

2' reêrh yryd HIV fnda ùu je,elaùu
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orefjl=g HIV fyda ,sx.dY%s; frda.hla je<£u Tyq fyda weh fldka lsÍug 

fyda fjkia fldg ie,lSug fya;=jla fkdfõ' wOHdmkh ,eîug" /lshd 

lsÍug" fi!LH wd§ fiajdjka ,eîug iy ksoyfia Ôj;a ùug wka iEu 

mqrjeisfhl=g fukau Tjqkago kS;Hkql+, whs;shla we;' 

tfukau HIV iy wfkl=;a ,sx.dY%s; frda.hla je<÷kq wfhla Tn w;r 

isà kï Tjqkago fldkalsÍfuka fyda fjkiafldg ie,lSfuka f;drj 

ie,lSu wm ieuf.a hq;=lu iy j.lSuhs' tjeks f;dr;=rla oek .; fyd;a 

th wka whg fkdmjid ryiH Ndjh /lSug j. n,d .; hq;=h'

tfukau HIV wdidÈ; fouõmshkaf.a orejkag iudcfhka fkdfhla 

fjkiafldg ie,lSï isÿ jk wjia:d wm oel we;' tjeks wjia:d j,§ 

yels whqßka thg úreoaO;ajh m%ldY lsÍu fukau wka wh oekqj;a lsÍuo 

wm ieuf.a j.lSuhs' 

—<uhska ljqreka jqjo l=uk jhil jqjo lsishï wdndOhla iys; jqjo''''˜ 

^cd;Hka;r <ud whs;sjdislï m%{ma;sh 2 j.ka;sh m%ldrj& lsisÿ 

wdldrhlska fjkiafldg ie,lSulg ,la fkdl, hq;=h' wOHdmk wdh;k 

fyda mdi,a j,ska bf.kqï l%shdj,shg m%fõY ùug iu wjia:d i,id Èh 

hq;=h' 

(SC FR  NO.77/2016)

wOHdmk wd{d mkf;a 37 j.ka;s m%ldrj 2016 wfma%,a ui 20 Èk 

ksfõokh l< w;súfYaI .eiÜ m;%hg mßÈ 2015 wxl 1 ork <uhska 

wksjd¾hfhka mdi,aj,g meñKSfï ksfhda.h'
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HIV  සඳහා සා ථක ර�කාර ඇත 

fldka lsÍu iy fjkia fldg ie,lSfuka je<lSu 

;reK ;re‚hka j.lSfuka hq;=j ;u fi!LHh /lf.k ,sx.sl;ajh 

yiqrejd .ekSu 

wkdrlaIs; ,sx.sl in`o;d j, fh§ we;akï újdyhg fmr HIV 

mÍlaIdjla isÿlr .ekSu 

HIV wdidÈ; wfhlakï .eí .ekSula ie,iqï lsÍug m%:u ksis m%;sldr 

u.ska HIV frda.h md,kh lr .ekSu 

iEu .¾NkS ujlau HIV mÍlaIdj isÿ lr f.k" wdidÈ; kï jydu 

ffjoH Wmfoia wkqj m%;sldr .ekSu 

3' ujf.ka orejdg HIV fnda ùu je,elaùu 
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,sx.sl w;jrhlg f.dÿreù we;skï fyda ,sx.sl weiqrla mj;ajd we;skï 
wksjd¾hfhka ffjoH mÍlaIdjlg fhduq úh hq;= wehs@ 

• ,sx.slj iïfma%IKh jk frda. je,`§ we;s nyq;rhla fokd lsisu 

frda. ,laIKhla fkdfmkajk neúka'''''

• fkdoekqj;alu" ñ;Hd u;" jerÈ Wmfoia  wdÈh ksid m%;sldr m%udo 

ùfuka wkd.;fha§  fi!LH .eg¿ we;súh yels neúka'''  

• iajhx m%;sldr" jerÈ m%;sldr" m%;sldr m%udoùu" m%;sldr fkd,eîu wdÈh 

ksid frda.h iïmQ¾Kfhka iqj fkdù mej;sh yel' tjeks wjia:dj,§ 

Nhdkl frda. ixl=,;d we;sùu fukau frda.h ;j flfkl=g fndaùuo 

isÿúh yels neúka'''   

• ,sx.slj fndajk frda.j,g ksis l,g ksis m%;sldr fkdlsÍfuka udkisl 

iy iudÔh .eg¿ we;sùug bv we;s neúka'''

• ,sx.slj fndajk frda.j,g ksis l,g ksis m%;sldr fkdlsÍfuka 

ujf.ka orejdg fndaùu we;sùug bv we;s neúka'''' 

Z rcfha ,sx.dY%S; frda. idhk j,ska fuu fiajdj fkdñf,a ,nd.; yel' ^úia;r miq msg 

n,kak&

Z ,xldj mqrd we;s iEu m%Odk rcfha frday,lu we;s fuu idhk j,g Tng fl,skau 

meñ‚h yels w;r ndysr frda.S wxYfha ,shdmÈxÑ ùu fyda l,ska Èk ,nd .ekSu wjYH 

fkdfõ'

Z fuys§ ,ndfok fiajdj 100]lau ryis.; iy úYajdikSh jk w;r Tnf.a f;dr;=re 

Tfí wjirh fkdue;sj fjk;a lsisu flfkl=g fkdmjikq we;'

Z foudmshka fyda Ndrlre legqj meñŒu w;HjYH fkdfõ' kj fhdjqka úfha orejkag 

,sx.sl yd m%ckk fi!LH fiajdjka ,nd.ekSug we;s whs;sjdislï ;yjqre lrñka rch 

úiska fmdÿ N o :  0 1 - 2 5 / 2 0 1 5  hk pl%f,aLh ksl=;a lr we;' 

(General Circular No: 01-25/2015 )

Z my; i|yka wxl j,g weu;Sfuka fyda  wmf.a fjí wvúhg msúiSfuka Tng jeäÿr 

f;dr;=re ,nd.; yel'

CI‚l weu;=ï 0112 695420 $ 0112 695430

fjí wvúh:  w w w . a i d s c o n t r o l . g o v . l k

,sx.slj iïfma%IKh jk wdidokhla je,`§ we;soehs oek.ekSug 
Tn hd hq;af;a fld;kgo@
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W;=reueo m<d;
wkqrdOmqr 025 2236461

fmdf<dkakrej 027 2225787

kef.kysr m<d;
uvl,mqj 065 2222261

 065 2057078

wïmdr 063 2224239

l,auqfKa 067 2223660

;%sl=Kdu,h 026 2222563

jhU m<d;
y,dj;  032 2220750

l=reKE., 037 2224339

l=,shdmsáh 037 2281261

 È.= wxlh-415

mq;a;,u 070 1941313

uOHu m<d;
uykqjr 0812203622

ud;f,a 066 2224202

 066 2053746

kqjrt<sh 052 2223210

 052 2222261

 È.= wxlh 345

inr.uqj m<d;
r;akmqr 045 2226561

lE.,a, 035 2231222

weô,smsáh 047 2230261

ÿrl:k wxl,sx.dY%s; frda. idhk 

,sx.dY%s; frda. idhk j, ÿrl:k wxl

ÿrl:k wxl,sx.dY%s; frda. idhk 

ol=Kq m<d;
ud;r 041 2232302

uyfudaor 091 2245998

n,msáh 091 2256822

yïnkaf;dg 047 2222247

;x.,a, 047 2240261 

niakdysr m<d;
ó.uqj 031 2239016

.ïmy 033 2234383

l¿;r 034 2236937

rd.u 0112960224

wúiaidfõ,a, 036 2222033

fld<U 011 2667163   

 0112667029

Hot lines  0112 695420

 ^ldka;d idhkh&

 0112 695430

 ^msßñ idhkh&

l¿fndaú, 011 2763893

j;=msáj, 033 2280261

 È.= wxlh 255

mdkÿr 038 2232261

W;=re m<d;
hdmkh 021 2217756

uq,;sõ 021 2061414

jõkshdj 024 2224575

ls,sfkdÉÑ 021 2283709

ukakdru 023 2250573

W!j m<d;
nÿ,a, 055 2222578

fudKrd., 055 2276826

uyshx.kh 055 4936779

fï yer Tng wjYH Wmfoia ,nd.ekSu i|yd my; i|yka rcfha ks,OdÍkaf.a iyho 

,nd.; yel' 

1' cd;sl <ud wdrlaIl wêldßfha(

 • Èia;%sla ufkda iudchSh ks,OdÍ uy;au uy;aóka

 • Èia;%sla iy m%dfoaYSh <ud wdrlaIl ks,OdÍ uy;au uy;aóka 

2' m%foaYfha fi!LH ffjoH ks,OdÍ ;=ud" uyck fi!LH mÍlaIl uy;d fyda mjq,a fi!LH  

 ks,OdÍ uy;añh 

3' fmd,sia <ud iy ldka;d ld¾hdxYfha ks,OdÍka



úuiSï(
cd;sl ,sx.dY%s; frda. yd tAâia u¾ok jevigyk" 

fkd' 29" o fiarï fmfoi" fld<U 10'
ÿrl:k( 0112667029
*elaia( 0112665277

Bfï,a( info@aidscontrol.gov.lk
fjí wvúh( www.aidscontrol.gov.lk
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ෙක�න්ඩමයක් �වැර�ව භා�තා කරන්ෙන් ෙකෙස�ද ? 

 

 පළ� �යවර : ෙක�න්ඩමය එ� දැ� ස�ත පැත්ෙතන් ඉරා �වෘත කරන්න. �� �ෙටකත් එය 
ක�ෙරන් කැ�ම ෙහ� දත් ව�න් �වෘත ෙන�කරන්න  
 

 ෙදෙව� �යවර : ෙක�ණ්ඩමෙය් ෙර�ල් � පැත්ත �ටතට ��නෙස� �ාණවත් � �ෂ්ණය මත 
තබන්න  
 

 ෙතවැ� �යවර : ෙක�න්ඩමෙය් උඩ ෙකලවර ඇ�� ෙදෙකන් තද කරෙගන �පෙය් ෙපන්වා ඇ� 
ප�� �ෂ්නය �ෙග්  එය පහලට ෙර�ල් කරනන. 
 

 �� වැ� �යවර : �ෂ්නෙය් පහල ෙකලවර දක්වා ෙක�න්ඩමය පහලට ෙර�ල් කරන්න 
 

 පස් ෙව� �යවර : �ං�ක සමබන්දතාවය අවසාන � ප� �ෂ්ණෙය් �ානවත්භාවය නැ� �මට 
ෙපර ඉවතට ෙගන �� එකක් ෙහ� පත්තර කැබැල්ලක ආධාරෙයන් �පෙය් ෙපන්වන ප��  
ෙක�න්ඩමය ගලවා  ඉවත් කර ගන්න 

 

 සය වැ� �යවර : ඉවත් කරගත් ෙක�න්ඩමය කඩදා�ෙය් ෙහ� �� කැබැල්ෙල් ඔතා අප�ව� 
ඉවතලන බ�නකට දමන්න. �� �ෙටකත් එය වැ���යකට දමන්න එපා 

 

(ෙක�න්ඩම් භා�තය ��බඳ දැ�වත් ��ම සඳහා සකසක්ර ඇ� ෙමම කාඩ් පත භා�තා ��ෙම්� ද�වාෙග් 
වයස ��බඳව �ෙශ�ෂෙයන් සැල��මත් �ය �� අතර ෙක�න්ඩම් භා�තය ගැන ෙන�දැ�වත් භාවය �සා 
වැ� අවදානමකට ��ණපෑ හැ� ද�වන් දැ�වත් ��ම සදහා පමණක් ���වලත් ළමාරක්ෂක �ලධා� 
වරෙය� ��න් අවස්ථා��ලව භා�තා කල��ෙව්. ෙමය ��ෙස�ත්ම ද�වන්ට ත�ව �ය�ම සදහා 
ලබා�ම ��� ෙන�ෙව්) 

m<uq mshjr ( fldkavuh tys oe;s iys; me;af;ka brd újD; lrkak'
lsis úfgl;a th l;=frka lemSu fyda o;a j,ska újD; lsÍu fkdlrkak 

fofjks mshjr ( fldkavufha frda,a jQ me;a; msg;g isák fia m%dKj;a 
jQ YsIaKh u; ;nkak 

f;jeks mshjr ( fldkavufha Wv fl<jr we`.s,s foflka ;o lrf.k
rEmfha fmkajd we;s mßÈ YsIaKh Èf.a th my,g frda,a lrkak

isjq jeks mshjr ( YsIaKfha my, fl<jr olajdu fldkavuh my,g 
frda,a lrkak

mia fjks mshjr ( ,sx.sl iïnkaO;djh wjidk jQ miq YsIaKfha 
m%dKj;aNdjh ke;s ùug fmr bj;g f.k áIQ tlla fyda m;a;r 
lene,a,l wdOdrfhka rEmfha fmkajk mßÈ fldkavuh .,jd
bj;a lr .kak

ih jeks mshjr ( bj;a lr.;a fldkavuh lvodisfha fyda áIQ lene,af,a
T;d wmøjH bj;,k n`ÿklg oukak' lsis úfgl;a th jeisls,shlg
oukak tmd

^fldkavï Ndú;h ms,sn| oekqj;a lsÍu i|yd ilia lr we;s fuu ldâ m; Ndú;d lsÍfï§ 

orejdf.a jhi ms<sn|j úfYaIfhka ie,ls,su;a úh hq;= fõ' fldkavï Ndú;h .ek 

fkdoekqj;a Ndjh ksid jeä wjodkulg uqyqKmE yels orejka oekqj;a lsÍu ioyd muKla 

mqyqKqj ,;a <ud wdrlaIl ks,OdÍjrfhl= fyda ks,Odrskshl úiska wjia:dkql+,j fuu 

ldâm; Ndú;d l, hq;= fõ' fuh lsisfia;au orejkag ;ksj lshùu ioyd ,nd§u iqÿiq 

fkdfõ&

1 jk mshjr 2 jk mshjr 3 jk mshjr

4 jk mshjr 5 jk mshjr 6 jk mshjr




