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ශ් ෞඛ්යය  ා  ා ීරික  ධ්ය පනය  

I - ශ් ොට  
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II - ශ් ොට  

i.ආශළරයේ වහලභළවිකත්ලය රැයකන ඳරිදි ඉතළ අඩුයලන් වකවහ කරන ද , කල් තබළ ගෆනීඑට , රව ගෆන්වීමට 

යශෝ ලර්ණ ගෆන්වීමට කෘතීම රවළයනික ද්රලයයන් එකතු යන කරන ආශළර  “වහලභළවික ආශළරයි.“ උදළ - නෆවුම් 

එලළු ./ ඳතුරු / ඇට ලර්ග 

විවිධ යලනවහකම් ලට භළජනය කරමින් වකවන ද ආශළර “ වහලභළවික යන ලන ආශළරයි “ 

 උදළ - පිරියම් කරන ආශළර  (ටින් කෂ , ඳෆකට් කෂ ආශළර ) 

          නිවරු ආශළර ( බෆපු අයඳති , යට ෆි , ය  ක්ට් ) 

           ක්ණික ආශළර ( නඩ්ල්වහ , යේකන් ) 

ii.යබෝ යන ලන යරෝග ඇති වීයම් අලධළනම ලෆඩිවීම , මබද්ධය ඇති වීම , කම අරුචිය ඇති වීම , යඳෝණ 

ඌනතළ ඇති වීම , පිළිකළ ඇතිවීම , ආවළත්මිකතළ ඇතිවීම......................ආදිය   

01. 



iii.ලෆරදි ආශළර පුරුදු , ලයළයළම යන කිරීම , මත්ඳෆන් ශළ මත්ද්රලය භළවිතය , මළනිකක ආතතිය , ජළනමය 

වළධක....................................ආදිය 

iv. 

ශ් ෙංගු ශ් ෝගශ්ේ - මැශ්ේිකය   ශ් ෝගශ්ේ -  
දින යදකකට ලඩළ ඳලතින උණ යේේන උණ 
හිවරදය කම අරුචිය 
ඇවහල යේදනළල වන්ධි යේදනළල 
මවහපිඩු ශළ වන්ධ් යේදනළල ලමනය 
ඔක්කළරය ශළ ලමනය හිවරදය 
වයම් රතු ඳ ඇතිවීම  
රුධිරය ලශනය වීම  

 

i.වහත්රී පුරු වමළජභළලය යනු , වමළය ය ලයයන් වම්මත කර යගන ඇති ඳරිදි වහත්රීන්ට ශළ පුරුයන්ට ඳෆලයරන 

ලගකීම් , කළර්යයන් , භූමිකළ යනළදියයි. 

ii.අනයේක්ෂිත ගෆේ ගෆනීම් , ලිංගික වම්යරේණ යරෝග ඇතිවීම , මළනිකකල ඳ  ලෆම ම , අධයළඳනය 

කඩළකේඳල් වීම , අනළගත අයේක්ළ ඳ  ලෆම ම , වමළජ අඳලළදයට ක්වීම .................ආදිය 

iii.වමබ ආශළර යේක් බළ ගෆනීම , ඳවුල් යවෞඛ්යය යවේලළ නිධළරිනිය දෆනුලත් කිරීම , වලදය වළයන 

ලට වශභළගී වීම , ලයළයළම් ල නිරත වීම , දුම් ශළ මත්ඳෆන් ඳළනයයන් ලෆෂකීම , මළනිකක රයබෝධය 

ඳලත්ලළ යගනයම , ආගමික කටයුතු ල නියෆලම , යවෞන්දර්යළත්මක කටයුතු ල නියෆලීම...............ආදිය 

iv.රමළණලත් යඳෝණයක් බළ ීමම , නිික අධයළඳනය බළීමම , ආදරය ශළ රකරක්ෂිතතළල බළ ීමම , ආරක්ළල 

බළ ීමම ,අදශවහ රකළයට අලවහාළල බළ ීමම , නිර්මළණීලලත්ලයට අලවහාළ උදළකරලීම ,  

ළරීරික,මළනිකක,අධයළත්මික විංලර්ධනයට අලවහාළ වවළ ීමම............ආදිය 

 

i.                                                        ඳෆනීම් 

 

 

 

 

 

ii.කතුරු පිම්ම / යඳරදිග පිම්ම / බටහිර පිම්ම / වහට්රෆඩල් ක්රමය / යස වහබරි සහය ේ ක්රමය 

iii.ඳළද යදයකන්ම නික්මීම , ශරවහ දණ්ඩ තරණය කිරීයම්ීම  එය ඳ ම ඳතිත වීම , ශරවහ දණ්ඩ තරණය කිරීමට යඳර 

ආධළරක කණු ල යශෝ යමට්ටයේ වහඳර් වීම ..........................ආදිය 

iv.ක්රියළකළරකම් අනුල කුණු බළ යදන්න. 

 

ති  ් පැනීම් 

උදළ - දුර ඳෆනීම , තුම් පිම්ම ඳෆනීම 

සි  ් පැනීම් 

උදළ - උව ඳෆනීම , රිටි ඳෆනීම 

02. 

03. 



 

i.එළිමශයන් ක්රියළකළරකම් ල , රළත්රී කවුරු ල , බළ දක් කවුරු ල , වියනෝද වලළරි ල 

ii.අලවර බළ ගෆනීම , අලට රජළලන් දෆනුලත් කිරීම , කළෂගුණය පිලබ දෆනුලත් කිරීම , ලටිනළ දෆල භළවිතළ 

යන කිරීම , දරල කෘමීන් ඉලත් කිරීම........................ආදිය 

iii.ආයෝකය බළ ගෆනීම , උණුරකම බළ ගෆනීම , විංඥළ යව භළවිතළ කිරීම , දෆනුම යබදළ ගෆනීම , වතුට වියනෝදය 

ෆබීම , ආශළර පිළිවහසීම , වතුන් ඳෂලළ ශෆරීම , එකමුතු බල යග ඩනෆගීම.........................ආදිය 

iv. A ශෆඩයේ ගිණිමෆ , ඳරළලර්තන ගිණිමෆ , වෘජුයකෝණළස්රළකළර ගිණිමෆ , පිරමීඩ ගිණිමෆ ( ඇ යඳන්වීමටද 

කුණු බළ යදන්න ) 

 

 

i.බළහිර යඳනුමක් බළීමම , අභයන්තර අලයල ආරක්ළ කිරීම , යද්ශ උහණත්ලය ඳළනය කිරීම , විටමින් D බළ 

ගෆනීම , ඳරිලෘත්තීය ද්රලය බෆශෆර කිරිම............................ආදිය 

ii. 

 ම හි ශ්   ් දත් 
අළුශම් ඉවහයව රි දත් දිරළයළම 
ඳණු යශ රි උඳුයග ේලන් කම දත් යගවී යළම 
දද ශළ කුහඨ යඳ තු කබර දත් දුර්ලර්ණ වීම 
දශඩිය ඳ ඳ ල උකුණන් යබෝවීම විදුරුමවහ යරෝග 
පිළිකළ  දන්ත විකෘතිතළල 
රකදු කබර   
යඳ තු කබර   
ආවළත්මිකතළ   

iii. කෘන්තක - ආශළර කඩළ ගෆනීම 

     රදනක - ආශළර ඉරළ ගෆනීම  

    පුරහ ළර්ලක - ආශළර ඇඔරීම ශළ කඩළ ගෆනීම 

     ළර්ලක - ආශළර ඇඹරීම 

iv.  

අධික ීලත ආශළර ගෆනීයමන් ලෆෂකීම A විටමින් බහු ආශළර ලෆඩිපුර බළ ගෆනීම 
කෆල්ිකයම් ශළ ඛ්නිජ ලණ අඩිංගු ආශළර ගෆනීම අනතුරු ලලන් ආරක්ළවීම 
නිතර කම ගෆනීයමන් ලෆෂකීම අනළරක්ෂිත ලෆඩ යන කර ිකම ම 
මෘදු යකඳි වහිත දත් බුරුරක භළවිතය ඇවහලටවියේකය බළීමම 
නිිකයව දත් මෆඳීම......................ආදිය වලදය උඳයදවහ මත අේකණ්ණළඩි භළවිතය 
 යඳනීම අඩුනම් අක්ෂි යරෝශ යලත යම..........ආදිය 

 

 

i. ෂදරු අලධිය , ෂමළ අලධිය , නල යය වුන් අලධිය , තරුණ අලධිය , මෆදිවිය , ලෆඩිහිටි විය 

දත් ඇ ් 

04. 

05. 

06. 



ii. යසෝලක් ඇිකඩ් යඳති , යකඩ යඳති , විටමින් C යඳති , කෆල්ිකයම් යඳති , ඳණු යඳති , පිට ගෆවහම මළත්රළල , ත්රී 

යඳෝ 

iii.යලෂයඳ යල් මි අධික වම ආශළරයකම යඳෝණ ගුණය ඉතළම උවවහ බල , ිකරැරට අලය ිකයු යඳෝක 

මළිං ආශළර ලලන් ඳමණක් ෆයබන බල , මලයගන් මුලන් ලයශන මේකිරි ඉලත්කර ඳරකල ලයශන කිරි දිය යුතු 

බල , යඳෝණ ගුණය ලෆඩියයන් ඇත්යත් විළ ඳතුරුල බල , කුඩළ මළළු ගුණ නෆති බලත් විළ මළළු 

ගුණයයන් ලෆඩි බල , පිරුණු රීරය යඳෝවණයයන් යුක්ත බල , ....................ආදි මිතයළ මත ( විවහතර කිරීමට 

කුණු බළ යදන්න ) 

iv.මේකිරි රලර්ධනය කිරීම , යරෝගී දරුලන් නිික යව යඳෝණය කිරීම , විටමින් A අතියර්ක බළ ීමම , අතියර්ක 

ආශළර බළීමම උදළ - ත්රීයඳෝ , අමතර ආශළර රමළණලත් ඳරිදි බළ ීමම , ලර්ධනය මෆන බෆලීම.................ආදිය 

 

 

 

i . රීර වහකන්ධ දර්කය =                බර ( Kg ) 

         (BMI )                              උව(m) X  උව(m) 

 

ii. ළරීරික විංයුතිය යනු රීරය තෆනී ඇති විවිධ යක ටවහල එකතුලයි. එය යබදන රධළන යක ටවහ යදක යව , 

1. යම්දමය යක ටව 

2. යම්දමය යන ලන යක ටව 

 

iii.පිළිතුයරහි නිලෆරදිතළලය අනුල කුණු බළ යදන්න. උදළ - ඳෆනීයම් ඳරීක්ණ 

iv.කළයික යයෝගයතළල ලර්ධනය , මළනිකක කකළ්රතළල ඇතිවීම , යේි  ක්තිමත් වීම , නිලෆරදි ඉරියේලට හුරුවීම 

, අනතුරු අලම වීම , ිකරුරට මනළ ශෆඩයක් ෆබීම , යඩ යරෝග ලලන් ආරක්ළ වීම................ආදිය  

07. 


