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දුම්පානය හා ඉලෙක්ට්ල ානික දුම්වැටි 

පානය කිරීම: මාපියන් සඳහා වන උපලෙස් 
දුම්පානය හා ඉලෙක්ට්ල ානික දුම්වැටි පානය පිළිබඳ කරුණු හා එහි 

ලසෞඛ්යමය අවොනම ගැන ඔලේ ෙරුවාට අවලබෝධ ක  ගැනීමට උපකා  

ක න්න. 

දුම්පානය හා ඉලෙක්ට්ල ානික දුම්වැටි පානය යනු කුමක්ටෙ? 

දුම්පානය යනු පපණහලුවලට දුම් ආශ්වාස වන පරිදි දුම්වැටියක් වැනි යමක් පිළිස්සීමයි. 

ඉපලක්්ප ානික දුම්වැටි පානය යනු  ත්ක න ලද ද් ාවණයකින් වාෂ්ප ආශ්වාස කිරීමයි.  

දුම්පානපේ දී පමන් ම ඉපලක්්ප ානික දුම්වැටි පානය කිරීපම් දී ද ඔපේ පසෞඛ්යට හානික  විය හැකි 

 සායනික ද් ව්ය ආශ්වාස කිරීම කිරීම සිදු පව්. 

ඊ-සිග ් පහෝ ඉපලක්්ප ානික දුම්වැටි, දිය යක්  ත් කිරීමට ලක් ක  ආශ්වාස කළ හැකි වාෂ්පයක් 

නිපදවයි, පමය ඉපලක්්ප ානික දුම්වැටි පානය පලස හැඳින්පව්. ඊ-සිග ් - හයිලයිටර්, පෑන් පහෝ USB 

පලස දිස්සවිය හැකිය.  

වාෂ්පශීලී ද් ාවණලේ ඇත්ලත් ලමානවාෙ?  

ඊ-සිග ්, ඉපලක්්ප ානික් දුම්වැටි හා වාෂ්පශීලී ද් ාවණය සම්බන්ධපයන් ගුණාත්මකත්වය පහෝ 

ආ ක්ෂාව පිළිබඳ සම්මතයන් පනාමැත.  

පබාපහෝ ඊ-සිග ්වල හානික  හා ඇේබැහිය ඇති ක න නිපකාටින් අඩංගු පව්. නිකකාටින්  හිත 

පලස දක්වා ඇති ඒවාපේ ද නිපකාටින් තව දු ටත් පවතියි.  

ඊ-සිග ්වල හුමාලපේ පහෝ වාෂ්පපේ පිළිකා ඇති ක න  සායනික ද් ව්ය හා බැ  පලෝහ අඩංගු පව්. 

ඉලෙක්ට්ල ානික්ට දුම්වැටි පානය කිරිම ඔලේ ෙරුවාලේ සිරු ට බෙපාන්ලන් 

ලකලස්ෙ  

ඉපලක්්ප ානික දුම්වැටි පානය කිරීම නිසා ඔපේ දරුවාපේ සිරුපර් සැලකිය යුතු හානි සිදු විය හැකිය:  

 පකටි කාලීනව ඇති විය හැකි ප් තිඵල වමනය, ඔක්කා ය, කැස්සස, හුස්සම ගැනීපම් අපහසුව, කප් 

ආසාදන හා ඇදුම 

 දීර්ඝ කාලීනව එමගින් පපණහලුවලට හානි සිදු කළ හැකිය. හෘද ප ෝගහා පිළිකා. 

ඊ-සිග ් ගැන තවමත් අධ්යයනය පවමින් පවතියි, එපහත් ඉපලක්්ප ානික දුම්වැටි මගින් පපණහලු 

හා කප් පිළිකා ඇති විය හැකි බවට පබාපහෝ විපශ්ෂඥපයෝ සිතති.  

නිපකාටින් විෂ සහිත වන අත  ගිලුපනාත් පුද්ගලයන් ප ෝගී වීම හා කුඩා දරුවන් ම ණයට පත් වීම සිදු 

විය හැකිය. 

දරුවන් හා පප  පයාවුන්විය අය නිපකාටින්වලට නි ාව ණය වීම ඔවුන්පේ පමාළය වර්ධනයට හානික  

විය හැකි අත  පමමගින් ඇේබැහියට පත් වීපම් ඉහළ අවදානමක් ඇත. ඊ-සිග ් පානය ක න දරුවන් 

හා පප  පයාවුන්විපේ අය පසුකපලක දුම්පානයට නැඹුරු වීමට තුන් ගුණයක අවදානමක් ඇත. 

ඊ-සිග ් පිපිරීම හා ගිනි ගැනීම ද සිදු විය හැකිය. 

ඔලේ ෙරුවා ආ ක්ටෂා ක  ගැනීම  

සිය මූලික ආදර්ශන පුද්ගලයන් (සාමාන්යපයන් මාපියන් හා රැකව ණ සපයන්නන්) දුම්පානය පහෝ 

ඉපලක්්රික් දුම්වැටි පානය සිදු පනාක න්පන් නම් දරුවන් දුම්පානයට පහෝ ඉපලක්්රික් දුම්වැටි 

පානයට නැඹුරු වීපම් අවදානම අඩු බව පර්පේෂණ මගින් පපන්වා දී ඇත.   

ඔබ තවමත් දුම්පානය පහෝ ඉපලක්්රික් දුම්වැටි පානය සිදු ක න්පන් නම් එය නැවැත්වීම දුෂ්ක  බව 

ඔබට හැඟී පගාස්ස ඇත්නම් ඔපේ අත්දැකීම දරුවා සමග පබදා ගන්න. ඒවා අත්හැරීමට උත්සාහ ක න 

මීළඟ අවස්සථාපව් දී ඔපේ දරුවන්පේ උපකා  ඉල්ලා සිටින්න. නැවැත්වීම පකත ම් අපහසුදැයි දරුවන් 

දුටුවපහාත්, දුම්පානපයන් හා ඉපලක්්ප ානික දුම්වැටි පානපයන් සම්ූර්ණපයන්ම ඉවත්ව සිටීමට එය 

පපලඹවීමක් වනු ඇත.  

https://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter-18-harm-reduction/indepth-18b-e-cigarettes/18b-0-introduction
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ඔපේ දරුවන් ආ ක්ෂා ක  ගැනීමට ඇති පහාඳම ක් මය වන්පන් කිසිම අවස්සථාවක නිවපස්ස පහෝ 

දරුවන් අසල සිටින අන් කිසියම් තැනක දී දුම්පානය පහෝ ඉපලක්්රික් දුම්වැටි පානය සිදු පනාකිරීමයි. 

දරුවන් සිටින අවස්සථාවක පමෝටර්  ථයක් තුළ දුම්පානය පහෝ ඉපලක්්රික් දුම්වැටි පානය කිරීම 

නීතිවිප ෝධී පව්. ඊ-සිග ්වල වාෂ්පයන්ට සක්රීයව නි ාව ණය වීම දරුවන්ට හා පයාවුන් විපේ අයට 

හානි ක  විය හැකිය. 

ඉලෙක්ට්ල ානික්ට දුම්වැටි පිළිබඳ නීති 

පාසල් හා ඒ අවට දුම්පානය හා ඉලෙක්ට්ල ානික දුම්වැටි පානය තහනම් 

ක  තිලේ. 

1987 දුම්පකාළ පනත මගින් පාසල් භූමිවල පහෝ පාසල්වල පරිශ් යට පිවිපසන පදික මාර්ගයක මීටර් 4 

ක දු ක් ඇතුළත දුම්පානය හා ඉපලක්්ප ානික්ද දුම්වැටි පානය කිරීම තහනම් ක  ඇත. දුම්පානය 

කිරිම හා ඉපලක්්ප ානික දුම්වැටි පානය කිරීම පිළිබඳ තහනම පහත දැක්පවන අවස්සථාවල දී අදාළ 

පව්: 

 සිසුන්, ගුරුවරුන් සහ පාසල් අමුත්තන් ඇතුළු පාසල් පව්ලාවන් තුළ සහ ඉන් පිටත පාසල් පරිශ් පේ 

සිටින ඕනෑම අපයකු 

 පාසල් පරිශ් පේ සිදුවන සියලු ක්රියාකා කම්වල දී 

පාසල් පරිශ් පයන් බැහැ ව සිදුවන අවස්සථා හා අධ්යාපන චාරිකාවල දී ද දුම්පානය හා 

ඉපලක්්ප ානික දුම්වැටි පානයට අවස  නැත. 

ලසෞඛ්ය හා විවිධ පාරිල ෝගික  ාණ්ඩ පිළිබඳ නීති  

ඕනෑම පුද්ගලපයක් විසින් පහත දැක්පවන පද් සිදු කිරිම නීතිවිප ෝධී පව්: 

 අවුරුදු 18 න් පහළ පකපනකුට ඕනෑම ආකා යක දුම්පකාල පහෝ ඊ-සිග ් වර්ගයක් විකිණීම, 

ගනුපදනු කිරිම පහෝ හුවමාරු කිරීම 

 කවද්යව පයකුපේ නිර්පද්ශයක්  හිතව නිපකාටින් අඩංගු ඊ-සිග ් ළඟ තබා ගැනීම 

 වයස අවුරුදු 18 ට අඩු පකපනකු ද පමෝටර්  ථයක් තුළ සිටින අවස්සථාවක දී ඒ තුළ දුම්පානය පහෝ 

ඉපලක්්ප ානික දුම්වැටි පානය සිදු කිරීම 

දරුවන්ට ඊ-සිග ව් අපලවි ක න සිල්ල  පවපළන්දන් සම්බන්ධපයන් ඔබට ප් පද්ශපේ කවුන්සිලයට 

පැමිණිලි කළ හැකිය.  

ඔලේ ෙරුවා ලහෝ ලප  ලයාවුන් විලේ ෙරුවා සමග දුම්පානය ලහෝ 

ඉලෙක්ට්ල ානික්ට දුම්වැටි  ාවිතය සම්බන්ධලයන් කතාබහ කිරීම 

මාපියන් පහෝ රැකව ණ සපයන්නන් වශපයන් ඔපේ දරුවා දුම්පානපයන් හා ඉපලක්්ප ානික දුම්වැටි 

පානපයන් ආ ක්ෂා ක  ගැනීමට ඔබට වැදගත් කාර්යභා යක් ඇත. දුම්පානය හා ඉපලක්්ප ානික 

දුම්වැටි පානය පිළිබඳ පදමාපියන්පේ අදහස්ස දරුවන්පේ චර්යාවන් පකප හි බලපෑ හැකිය. ඔබට කළ 

හැකි වඩාත් ම වැදගත් පදය වන්පන් දුම්පානය, ඉපලක්්ප ානික දුම්වැටි පානය හා පවනත් මත්ද් ව්ය 

සම්බන්ධපයන් ඔපේ දරුවා පහෝ පප පයාවුන් විපේ දරුවා සමග කතාබහ කිරීමයි.  

ඔපේ දරුවා පහෝ පප  පයාවුන්විය දරුවා සමග කතා කිරීමට පහත දැක්පවන උපක් ම භාවිත ක න්න.  

ලතා තුරු ෙබා දීලමන් ආ ම්  ක න්න. 

මූලික කරුණු පසායා ගන්න, දුම්පානය හා වාෂ්පශීලී නිෂ්පාදන ගැන මූලික පද් පසායා බලා ඔබට කීමට 

අවශ්ය වන්පන් කුමක්දැයි පහාඳින් සිතා බලන්න. ඔපබන් අසනු ලැබිය හැකි ප් ශ්න කිහිපයක් සහ ඔබ 

ප් තිචා  දැක්විය යුතු ආකා ය සලකා බලන්න.  

සන්ුන් ප් ලේශයක්ට අනුගමනය ක න්න. 

ඔබ එකට එක්ව කිසියම් කටයුත්තක් සිදු ක න විට එනම් රිය පදවන විට පහෝ ආහා  සකසන විට 

කතාබහ ආ ම්භ ක න්න. කරුණු සාමාන්ය පලස හා සැහැල්ලු පලස පවත්වා ගන්න. ඔබ රූපවාහිනී 

වැඩසටහනක පහෝ ප් වෘත්තිවල දුටු යමක් භාවිත ක මින් ගැටලුව ගැන කතා කිරීමට අවස්සථාව 

උදාක  ගන්න.  
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උපකල්පන සිදු ක න්න එපා. 

ඔපේ දරුවා දුම්පානය පහෝ ඉපලක්්ප ානික දුම්වැටි පානය අත්හදා බලා ඇති බව සිතන්පන් නම්, 

ඔවුන්ට පචෝදනා කිරීපමන් වලකින්න. දුම්පානය පහෝ ඉපලක්්ප ානික දුම්වැටි පානය සම්බන්ධ සාක්ි 

ඇත්දැයි පසවීමට ඔපේ දරුවාපේ අවකාශය පසෝදිසි කිරීම සමහ  විපශ්ෂඥයින් විසින් නිර්පද්ශ 

පනාක යි. මක්නිසාද යත් එමගින් දරුවාපේ විශ්වාසයට හානික  විය හැකි නිසාය.  

විනිශ්චය කිරීම ලහෝ ලද්ශන පැවැත්ීලමන් වෙකින්න. 

ඔවුන්පේ මතයට ද සවන්පදමින් එය පදපාර්ශ්වය ම සහභාගීවන කතාබහක් පස්ස පවත්වා ගන්න. ඔපේ 

ශාරීරික ඉරියව් හා හඬ පගෞ වණීයව තබා ගැනීම සම්බන්ධපයන් සැලකිලිමත් වීම ඔස්සපස්ස පබාපහෝ 

දු ක් යා හැකිය. ඔපේ දරුවා දුම්පානය පහෝ ඉපලක්්ප ානික දුම්වැටි පානය අත්හදා බලා ඇත්නම්: 

ඔවුන් එය උත්සාහ කපේ කුමක් නිසාද? හා එවිට දැනුපන් කුමක්ද? වැනි ප් ශ්න ගැන සලකා බලන්න.  

අතිශලයෝක්ටතියට ෙක්ට කිරීලමන් වෙකින්න.  

ඇතිවිය හැකි හානික  තත්ත්වයන් ගැන ඔබ දැන සිටින බව තහවුරු ක  පගන අතිශපයෝක්තියට 

නැංවිය හැකි ප් කාශ සිදු කිරීපමන් වලකින්න.  

ලසෞඛ්ය ගැන අවධා ණය ක මින් ඔබට ඇති ගැටලු පැහැදිලි ක න්න.  

ඔබ තම දරුවාපේ පසෞඛ්ය ගැන පකත ම් සැලකිලිමත් ද යන්න දරුවා සමග කතා ක න්න. 

උදාහ ණයක් වශපයන් තමා දුම්පානය පහෝ ඉපලක්්ප ානික් දුම්වැටි පානය සිදු ක න බව දරුපවකු 

ඔබට පැවසුව පහාත්, ඇති විය හැකි පසෞඛ්ය අවදානම් ගැන ඔබ සිතන බව පවසමින්, එමගින් පයාවුන් 

විපේ අයපේ පමාලපේ වර්ධනයට බලපෑම් කළ හැකි ආකා ය හා පිළිකාවලට එමගින් ඇති අවදානම 

ගැන සාක්ි සපයන්න. 

උපකා  ෙබා ගන්ලන් ලකාතැනින්ෙ?  

ඔපේ දරුවාට දුම්පානය හා ඉපලක්්ප ානික දුම්වැටි පානය ගැන කතා කිරීමට අවශ්ය උපකා  හා 

සම්පත් පවතියි.  

Quit Victoria 

විසින් පුද්ගලයන්ට දුම්පානය හා ඉපලක්්ප ානික දුම්වැටි පානය නැවැත්වීමට අවශ්ය උපකා  ලබා 

පදන අත  මාපියන් හා දරුවන් පවනුපවන් වන කරුණු පත්රිකා ද ලබා පදයි. 

www.quit.org.au/articles/teenvaping 

ල ෝයල් චිල්් න් ල ෝහෙ 

ඊ-සිග ් භාවිතපේ ඇති පසෞඛ්යමය අවදානම ගැන පප  පයාවුන්විය දරුවන් සමග කතා කිරීම හා 

සම්බන්ධ පතා තුරු ඊ-සිග ් හා පයාවුන් විය දරුවන් යන කරුණු පත්රිකාවක් හා ළමා ප ෝග 

විපශ්ෂඥවරුන් විසින් සකස්ස කළ පපාඩ්කාස්ස් කතාංගයක් පවතියි. 

www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/E-cigarettes_and_teens 

Better Health නාලිකාව  

දුම්පානපේ පසෞඛ්යමය බලපෑම්, නැවැත්වීම සඳහා වන උපක් ම, සංඛ්යාදත්ත හා දුම්පානය පිළිබඳ 

වික්පටෝරිපව් පවත්නා නීති, ඊ-සිග ්වල අන්ත ාකාරී බව, ඊ-සිග ්වල භාවිත පකප න ද් ාවණයන් 

හා නිපකාටින් විෂ වීපම් ඇති අන්ත ාකාරී බව පිලිබඳ පතා තුරු 

www.betterhealth.vic.gov.au/healthyliving/smoking-and-tobacco 

ඔලේ පවුලල් වවද්යව යා  

ඔපේ දරුවා සහ, දුම්පානය හා ඉපලක්්ප ානික දුම්වැටි පානය ගැන වැඩිදු  පතා තුරු හා උපපදස්ස 

ලබා ගැනීම ආ ම්භ කිරිම සඳහා ඔපේ පවුපල් කවද්යව යා මනා ස්සථානයක් පව්. 

උපලද්ශන ලස්වා 

 Quitline මගින්  හසිගත උපපදස්ස හා උපපද්ශන ලබා පදයි. දරුවන් ද ඇතුළත් ය. සඳුදා සිට සිකු ාදා 

දක්වා පපව 8 සිට පව 8 දක්වා. 13 78 48 අමතන්න නැත්නම් පිවිපසන්න www.quit.org.au  

http://www.quit.org.au/articles/teenvaping
http://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/E-cigarettes_and_teens
http://www.betterhealth.vic.gov.au/healthyliving/smoking-and-tobacco
http://www.quit.org.au/
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 DirectLine යනු ප් ාන්තය පු ා ක්රියාත්මක වන මත්පැන් හා පවනත් මත්ද් ව්ය උපපදස්ස පස්සවාවකි 

එමගින් සතිපේ දින 7 පැය 24 පු ාමඋපපද්ශන සැපයීම හා පයාමු කිරිම් ලබා දීම සිදු පව්. 1800 888 236 

අමතන්න නැත්නම් පිවිපසන්න www.directline.org.au  

 Youth, Drugs and Alcohol Advice මගින් පයාවුන්විපේ අයට විපශ්ිතවන උපපදස්ස සඳුදා සිට 

සිකු ාදා දක්වා පපව.9 සිට පව 8 දක්වා සපයනු ලැපේ. අමතන්න 1800 458 685  

 මත්පැන් හා මත්ද් ේය පෙනම උපපදස්ස අංකය 1300 85 85 84 

 Headspace විසින් මාර්ගගතව, දු කථන ඔස්සපස්ස හා headspace මධ්යස්සථානවල දී මානසික පසෞඛ්ය 

උපකා  සපයනු ලැපේ. www.headspace.org.au පවත යන්න    

වැඩිදු  විස්ත  

පමම පතා තුරු පත්රිකාව පතා තුරු හා පර්පේෂණ ආශ්රිතව සකස්ස ක  ඇත: 

 QUIT - www.quit.org.au/articles/teenvaping 

 Better Health නාලිකාව - www.betterhealth.vic.gov.au/healthyliving/smoking-and-tobacco 

 Royal Children’s ප ෝහල - www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/E-cigarettes_and_teens  

 මත්පැන් හා මත්ද් ව්ය පදනම - https://adf.org.au/talking-about-drugs/parenting/vaping-

youth/talking-about-vaping/ 

 වික්පටෝරියානු පිළිකා සභාව - www.tobaccoinaustralia.org.au  

 1987 දුම්පකාළ පනත - www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/tobacco-act-1987/095  
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