
ජීවිතයේ සැඳෑ සමය 

නිය ෝගීව ගතකිරීමට    

ඔබත් කැමතිද ? 

 සවෞඛ්යම් ගැසෙන ආශාර 

රටාලකට හුරුලන්න  

 වලද්ය ප්රතිකකාර ියයිත  

මාත්රාසලන් සනොකඩලා භාවි  

කර ියසි කාලදී වලද්ය 

වායන ලට වශභාගීලන්න  

 දුම් ොනය,  ම්ෙැන් ශා 

ම්ද්රලය භාවි සයන් ලකින්න  

 අලය විට ඇසව  සුද් වැ්කම 

සිදුකර ගැනීසමන්, ියර්සේශි  

උෙැව,් ශ්රලනාාාර වශ ආාාරක 

උෙකරණ භාවි ය මඟින් 

අෙශසු ාලයන් අලම කර 

ගන්න. 

 ෙවුසේ වාමාජිකයන් ශා වමාජය 

වමඟ වශසයෝගසයන් 

නමයශීලීල වශ වක්රියල කටයුතු 

කරන්න.  

 ලැඩිහිටි ිතතුරු ගෘශව්ථ 

ෙරිවරයක් වකවා ගැනීසමන් 

අනතුරු අලම කරගන්න. 

 ආගිතක, වාමාජයීය කටයුතු ල 

ියයැීම මඟින් මානසික සුලය 

ලැඩිදියුණු කරගන්න  

තරුණ, වැඩිහිටි හා 

ආබාධිත පුද්ගලයන්  

සඳහා වූ ඒකකය  
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සවෞඛ්ය අමා යාංසේ                         

 රුණ, ලැඩිහිටි ශා ආබාධි  

පුේගයන් වඳශා ව ඒකකසේ 

ෙණිවුඩයක් ! 



 ට දැය සමය යවනුයවන් 

ඔබයේ යුතුකම් ඉටුක  

විශ්රාම වයවයයන් විවියගව  

ඔබ, 

 ලදුරට් ඔබට් ද ද්රුලන්ට් 

වමාජයට් බරක් සනොවී 

ප්රසයෝජනල් සකසනකු සව, 

මනැසින්  රුණල, වතුටින් දිවි 

සගලන්නට අසෙන් අද්ශව ්

කිහිෙයක්... 

ඔයේ විවියට ගැටළු ඇති විය හැකි 

තත්වයන්, 

 ශෘද්යාබාා ශා ශද්ල් සරෝග  

 දියලැඩියාල ශා ඒ ආශ්රි   ්ලයන් 

 ආඝා ය වශ අාංභාග සරෝගය  

 ඇදුම, ශන්දි සරෝග ආදී ියද්න්ග  

සරෝග  

 පිළිකා සරෝග  

 ඇව්සෙනීම වශ කන් ඇසීම දුර්ල 

වීම  

 ඇවිදීම වශ රීර ක්රියාකාරී්ලසේ 

දුර්ල ා  

 අන් අය ශා වන්ියසේද්නසේ 

අෙශසු ා  

 මානසික ආ තිකය වශ සලන් 

මානසික ගැටළු  

 ලාංගික ගැටළු 

 සමෞත්ර ලාංගික ශා නාරිසේද්ය 

වම්බන්ා ගැටළු. 

 ආර්ථික අෙශසු ා, වමාජීය වශ 

නීතිකමය ගැටළු. 

 ආබාධි   ්ලයන්. 

යමම තත්වයන් ඇතිවීමට ප්රධාා  

යහේතුන් වන්යන්,  

 ලැඩිහිටි වියට සෙර සද්ානමක් 

සනොමැතිකබල . 

 ලයව්ග භාලය ියවා රීරසේ 

ඇතිකලන සලනව්කම් 

 අධි විසේකී අව ජීලන රටාල  

 මානසික ගැටළු,  ියකම ආදිය  

 අහි කර ආශාර පුරුදු වශ සෙෝණ 

ගැටළු. 

 මද්යවාර භාවි ය ශා දුම්ොනය  

 ියසි රැකලරණය සනොැබීම  

 සරෝග  ්ලයන් සනොවකා ශැරීම 

වශ වලද්ය උෙසද්ව් සනොපිලෙැදීම 

 ගෘශව ් ශා සලන් අනතුරු.  

ජීවිතයේ සැඳෑ  සමය නිය ෝගීව ගත ක මු !  

විශ්රාම විවියට යෙ -සූදා ම  

  රුණ විසේ සිටම 

ජීවි ය ශැඩගවල්ා ගැනීම 

මඟින් විශ්රාම දිවිය වැෙල් කර 

ග  ශැකිය. ක්තිකම් ෙවුේ 

ෙසුබිම, ඉතිකරි කිරීම්, විශ්රාම 

වැසුමක්   අනුගමනය කිරීම, 

විසනෝද්ාාං, ියතිකෙ ා ලයායාම, 

අායා්ිතක දියුණුල සම් වඳශා 

උෙකාරී සේ.  

ඉහත ගැටළු ෙ දා සැඳෑ  විවිය 

සැෙවත් ක ගැනීමට  ම්,  

 ලයව ගැටළුලක් සව සනොවකා 

ක්රියාකාරී දිවි ෙැලැ්මකට 

හුරුලන්න  

 ියසි ලයායාම, සගද්රසද්ොර 

ලැඩකටයුතු ල ියයැසන්න  


