
 

 1 

දුම්පානය හා ඉලෙක්ට්ල ානික දුම්වැටි පානය කිරීම : පාසල් 

හා ගුරුවරුන් ලවනුලවන් වන සම්පත් මාරලගෝපලේශන  

දුම්පානලේ හා ඉලෙක්ට්ල ානික දුම්වැටි පානය කිරීලම් ඇති හානික  ප් තිඵෙ ගැන දරුවන් 

හා ලයාවුන් පුේගෙයන්ට අධ්යාපනයක්ට හා ඔවුන්ට ආ ක්ටෂාකාරී පරිස යක්ට ෙබා දීම 

සම්බන්ධලයන් පාසල්වෙට විශාෙ කාරයභා යක්ට පැවරී ඇත. 

දුම්පානය හා ඉලෙක්ට්ල ානික දුම්වැටි භාවිතය පිළිබඳ කරුණු 

දුම්පානය හා ඉලෙක්ට්ල ානික දුම්වැටි පානය යනු කුමක්ටද? 

දුම්පානය යනු යම් ද්රව්යයක් පුළුස්සා පපණහලුවලට ආශ්වාස කළ හැකි දුමක් නිර්මාණය කරන 

ක්රියාවකි.    

ඉපලක්්පරානික දුම්වැටි පානය යනු ද්රාවණයක් රත්කර පපණහලුවලට ආශ්වාස කළ හැකි වාෂ්පයක් 

නිර්මාණය කරන ක්රියාවලියකි. දුම්පානපේ දී පමන් ම ඉපලක්්පරානික දුම්වැටි පානය කිරීපම් දී ද ඔපේ 

පසෞඛ්යට හානිකර විය හැකි රසායනික ද්රව්ය ආශ්වාස කිරීම කිරීම සිදු පව්. 

'පව්ප්' නමින් ද හැඳින්පවන ඊ-සිගර් යනු රත් කරන ලද ද්රාවණයක් (පහෝ 'ජූස්') රත්කිරීපමන් භාවිත 

කරන අයට ආශ්වාස කළ හැකි වාෂ්පයක් නිර්මාණය කරන ඉපලක්්පරානික් උපාාංගයකි. ඊ-සිගර් 

භාවිතය සාමාන්යපයන් ‘පව්පින්’ පලස හැඳින්පව්. ඊ-සිගර් විවිධ ස්වරූපවලින් හා ප්රමාණවලින්, 

හයිලයිටර්, පෑන් පහෝ USB පලස දිස්විය හැකිය.1 

ඊ-සිග ්ුවක අඩංගු වන්ලන් ලමානවාද?  

ඊ-සිගර් සම්බන්ධපයන් පහෝ ඒවාපේ භාවිත වන ද්රාවණ සම්බන්ධපයන් ආරක්ෂක ප්රමිතීන් පහෝ 

ගුණාත්මක භාවයන් පනාපව්. එනම් ඒවාපේ නිෂ්පාදකයා, අඩාංගු ද්රව්ය හා පේබේ කිරීම නියාමනය 

කිරීමක් සිදු පනාපව්.  

පබාපහෝ ඊ-සිගර්වල හානිකර හා ඇේබැහිය ඇති කරන නිපකාටින් අඩාංගු පව්. පබාපහෝ ඊ-සිගර් හා 

ඊ-ද්රාවණ නිපකාටින් රහිත බවට පේබලපේ දක්වා තිබුණ ද ඒවාපේ තව දුරටත් නිපකාටින් පවතියි.2 ඊ-

සිගර්වලින් නිපදපවන වාෂ්පවල පිළිකාකාරක බැර පලෝහ ද ඇතුළුව උපද්රවකාරී ද්රව්යයන් ඇති බව 

පසායාපගන ඇත.  

ඉලෙක්ට්ල ානික්ට දුම්වැටි පානය කිරීම දරුලවකුලේ සිරු ට බෙපාන්ලන් ලකලේද  

නිපකාටින් රහිත ඊ-සිගර් භාවිත කළත්, ඉපලක්්පරානික දුම්වැටි පානය මගින් සැලකිය යුතු පකටි 

කාලීන හා දීර්ඝකාලීන හානි ඇති විය හැකිය:  

 පකටි කාලීනව ඇති විය හැකි ප්රතිඵල අතර වමනය, ඔක්කාරය, කැස්ස, හුස්ම ගැනීපම් අපහසුව, 

කප් ආසාදන හා ඇදුම දැක්විය හැකිය 

 දීර්ඝ කාලීන ප්රතිඵල අතර පපණහලුවලට හානි සිදු වීම, හෘද පරෝග හා පිළිකා දැක්විය හැකිය  

ඊ-සිගර් මගින් පවනත් පරෝගී තත්ත්වයන් ඇති කරන්පන් දැයි දැන ගැනීමට තරම් කේ ඒවා භාවිතපේ 

තිබී පනාමැත. එපහත් ඒවා මගින් පපණහලු හා කප් පිළිකා ඇති විය හැකි බවට විපශ්ෂඥයින් සිතති.  

පයාවුන්විපේ දී නිපකාටින්වලට නිරාවරණය වීපමන් පමාළය වර්ධනයට හානි සිදු විය හැකි අතර 

ඇේබැහි වීමට ඇති අවදානම ද ඉහළ යයි.3 4 නිපකාටින් යනු අත්වැරැද්පදන් ගිලුපනාත් පුද්ගලයන් අසනීප 

කරවිය හැකි විෂ සහිත ද්රව්යයකි. ඉතා කුඩා දරුවන්ට නිපකාටින් මාරාන්තික පව්. 

ඊ-සිගර් පානය කරන දරුවන් පසුකපලක දුම්පානයට නැඹුරු වීමට තුන් ගුණයක අවදානමක් ඇත. ඊ-

සිගර් පිපිරීම් හා ගිනිගැනීම් සිදු වූ අවස්ථා ද වාර්තා වී ඇත.  

                                              
1 මූලාශ්රය: E-cigarettes and young people: what you need to know (quit.org.au)  

2 මූලාශ්රය: E-cigarettes and young people: what you need to know (quit.org.au)  

3 මූලාශ්රය: Vaping and your health (quit.org.au)   

4 මූලාශ්රය: Kids Health Information : E-cigarettes and teens (rch.org.au)  

https://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter-18-harm-reduction/indepth-18b-e-cigarettes/18b-0-introduction
https://www.health.gov.au/health-topics/smoking-and-tobacco/about-smoking-and-tobacco/about-e-cigarettes#:~:text=Hazardous%20substances%20have%20been%20found,can%20also%20cause%20DNA%20damage
https://www.quit.org.au/articles/teenvaping/
https://www.quit.org.au/articles/teenvaping/
file:///C:/Users/08757128/Downloads/Quit_Infographic_Health_Risks_for_Teens_2021_xhYch5a.pdf
https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/E-cigarettes_and_teens/#:~:text=Nicotine%20exposure%20during%20the%20teenage,on%20to%20use%20regular%20cigarettes.
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ඉලෙක්ට්ල ානික්ට දුම්වැටි පිළිබඳ නීති 

පාසල් හා ඒ අවට දුම්පානය හා ඉලෙක්ට්ල ානික දුම්වැටි පානය තහනම් ක  තිලේ.  

1987 දුම්පකාළ පනත (දුම්පකාළ පනත) මගින් පාසේ භූමිවල පහෝ පාසේවලට පරිශ්රයට පිවිපසන පදික 

මාර්ගයක මීටර් 4ක දුරක් ඇතුළත දුම්පානය හා ඉපලක්්පරානික්ද දුම්වැටි පානය කිරීම තහනම් කර ඇත.  

දුම්පානය කිරිම හා ඉපලක්්පරානික දුම්වැටි පානය කිරීම පිළිබඳ තහනම පහත දැක්පවන අවස්ථාවල දී 

අදාළ පව්: 

 සිසුන්, ගුරුවරු, පකාන්ත්රාත්කරුවන්, මාපියන් පහෝ රැකවරණ සපයන්නන්ට පහෝ ප්රජාපව් 

පුද්ගලයන් ඇතුළත්ව පාසේ පව්ලාපව් හා ඉන් බැහැරව පාසේ පරිශ්රපේ සිටින ඕනෑම පකපනකු. 

 පපර පාසේ, ළදරුපාසේ හා පාසේ පවලාපවන් පසු රැකවරණ සැපපයන ස්ථාන ඇතුළුව පාසේ 

පරිශ්රයන්හි සිදුවන සාංස්කෘතික, ක්රීඩා පහෝ විපනෝදාත්මක ක්රියාකාරකම් හා පාසේ උත්සවවල ආදී 

සියලු කටයුතුවල දී 

පාසේ පරිශ්රපයන් බැහැරව සිදු වන පාසේ උත්සවල දී පහෝ අධ්යාපන චාරිකාවල දී ද දුම්පානය හා 

ඉපලක්්පරානික දුම්වැටි පානයට අවසර නැත. 

ලසෞඛ්ය හා විවිධ පාරිලභෝගික භාණ්ඩ පිළිබඳ නීති  

 දුම්පකාළ පනත මගින් දුම්පානය පහෝ ඉපලක්්පරානික දුම්වැටි පානය කළ හැකි ස්ථාන පමන්ම 

දුම්පකාළ හා ඊ-සිගර් නිෂ්පාදන අපලවිය හා ප්රචාරණය නියාමනය පව්. ඕනෑම පකපනකු විසින් පහත 

දැක්පවන පද් කිරීම නීතිවිපරෝධීය: 

 අවුරුදු 18 න් පහළ පකපනකුට ඕනෑම ආකාරයක දුම්පකාල පහෝ ඊ-සිගර් වර්ගයක් විකිණීම, 

ගනුපදනු කිරිම පහෝ හුවමාරු කිරීම 

 වවද්යවරපයකුපේ නිර්පද්ශයක් රහිතව නිපකාටින් අඩාංගු ඊ-සිගර් ළඟ තබා ගැනීම 

 වයස අවුරුදු 18 ට අඩු පකපනකු ද පමෝටර් රථයක් තුළ සිටින අවස්ථාවක දී ඒ තුළ දුම්පානය පහෝ 

ඉපලක්්පරානික දුම්වැටි පානය සිදු කිරිම 

බාල වයස්කරුවන්ට ඊ-සිගර් අපලවි කරන සිේලර පවළඳසැේ පිළිබඳව පතාරතුරු ප්රපද්ශපේ 

කවුන්සිලයට පැමිණිලි කළ යුතුය. 

දුම්පකාළ පනත ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීමට පිවිපසන්න www.legislation.vic.gov.au/in-

force/acts/tobacco-act-1987/095 

පාසෙට පැවරී ඇති යුතුකම්  

අධ්යාපන හා පුහුණු පදපාර්තපම්න්තුපව් මත්පැන් හා අපනක් මත්ද්රව්ය - සිසුන් පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය 

මගින් මත්පැන් හා මත්ද්රව්ය භාවිත අඩු කිරීම සම්බන්ධපයන් වන සමස්ත පාසේ ප්රපව්ශයක් සඳහා 

පාසේවලට අවශ්ය පතාරතුරු ලබා පදයි.  

පමම ප්රතිපත්තිය යටපත් පාසේ විසින් පහත දැක්පවන දෑ කළ යුතුය: 

 පාසේ පරිශ්රපේ, පීඨවල පහෝ අධ්යාපන චාරිකාවල දී සිසුන්ට මත්පැන් පහෝ පවනත් මත්ද්රව්ය ළඟ 

තබා ගැනීම, භාවිත කිරීමට පහෝ විකිණීමට අවසර පනාදීම 

 පාසේ සිදුවීම් වාර්තාකරණ හා කළමනාකරණ කිරීම පිළිබඳ ප්රතිපත්තියට හා එමගින් දක්වා ඇති 

ක්රියාපටිපාටිවලට අනුව මත්පැන් හා මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ ඕනෑම සිදුවීමක් කළමනාකරණ කිරීම හා 

වාර්තා කිරීම 

 පදපාර්තපම්න්තුපව් මත්පැන් හා මත්ද්රව්ය - සිසුන් පිළිබඳ ප්රතිපත්තිපයහි විස්තර කර ඇති 

ආකාරයට සුදුසු ක්රියාමාර්ග ගැනීම 

 සිසුන්ට දඬුවම් ලබා දීමට පපර පසෞඛ්ය හා යහ පැවැතුම් උපකාර ලබා දීම ගැන සලකා බැලීම සහ 

එපස්ම මත්ද්රව්ය භාවිතය පිළිබඳ ගැටලු පවනුපවන් කඩිනම් හා දිගින් දිගටම සැපපයන උපකාර 

සඳහා සිසුන්ට අවස්ථාව ඇති බව සහතික කිරීම. 

http://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/tobacco-act-1987/095
http://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/tobacco-act-1987/095
https://www2.education.vic.gov.au/pal/alcohol-and-other-drugs-students/policy


 

 3 

පාසල් සඳහා වන දුම්පානය හා ඉලෙක්ට්ල ානික දුම්වැටි පානය  

සම්බන්ධ සම්පත් 

ලදපාරතලම්න්තුලේ ප් තිපත්ති සම්පත් 

DET දුම්පාන හා ඉලෙක්ට්ල ානික දුම්වැටි පානය තහනම් කිරීම පිළිබඳ ප් තිපත්තිය  

පමම ප්රතිපත්තිය මගින් ඊ- සිගර් ද ඇතුළත්ව පාසේ පරිශ්රය තුළ දුම්පානය ගැන වන නීති පැහැදිලි 

කර දක්වයි. දුම්පානය තහනම් බවට සන්නිපව්දනය පකපරන සැකසුනු වචනමාලා ද සහිත කරුණු 

පත්රිකාවක් එයට ඇතුළත් පව්. ප්රතිපත්තිය පමතැනින් කියවන්න 

www2.education.vic.gov.au/pal/smoking-vaping-ban 

මත්පැන් හා මත්ේ ේය - සිසුන් පිළිබඳ ප් තිපත්තිය 

මත්පැන් හා මත්ද්රව්ය භාවිතය අඩුකිරීම සඳහා වන සමස්ත පාසේ ප්රපව්ශය පවනුපවන් පාසේවලට 

පතාරතුරු සපයයි. ප්රතිපත්තිය පමතැනින් කියවන්න www2.education.vic.gov.au/pal/alcohol-and-other-

drugs-students 

ඉගැන්ීලම් හා අධ්යාපන සම්පත් 

Get Ready (සූදානම් වන්න)  

7-9 වසරවල සිසුන් සඳහා වන ඉගැන්වීපම් හා අධ්යාපන ක්රියාකාරකම් පමය සාක්ි පාදක මත්ද්රව්ය 

හා මත්පැන් අධ්යාපන වැඩසටහනක් වන අතර විපශ්ෂපයන් දුම්පානය සම්බන්ධ වූ පාඩම් තිපේ.  

www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/physed/Pages/drugedulearn.aspx   

Healthy Schools Achievement Program (නිල ෝගී පාසල් සාක්ටෂාත් ක  ගැනීලම් වැඩසටහන)  

පසෞඛ්ය හා යහපැවැත්ම පිළිබඳ සමස්ත පාසේ රාමුවක් පමම සාක්ෂාත් කර ගැනීපම් වැඩසටහන මගින් 

ලබා පදයි. දුම්පකාළ, මත්පැන් හා පවනත් මත්ද්රව්ය සම්බන්ධපයන් පසෞඛ්ය කරුණු අවධාරණය 

පකපරන පකාටසක් එයට ඇතුළත්ය. https://www.achievementprogram.health.vic.gov.au/education/schools   

පාසල් සඳහා මාරලගෝපලේශයන්: මත්ේ ේය පිළිබඳ අධ්යාපනලේ දී මාපියන් සම්බන්ධ ක  

ගැනීම 

මත්ද්රව්ය පිළිබඳ අධ්යාපනය ලබා දීපම් දී මාපියන් හා රැකවරණ සපයන්නන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට 

උපකාර කරන සම්පත් හා ආකෘති.  

www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/physed/Pages/drugeduengage 

Positive Choices (ධනාත්මක ලතෝ ාගැනීම්)  

University of Sydney විසින් පාසේ පවනුපවන් සකස් කරන ලද අධ්යාපනික සම්පත් හා මත්ද්රව්ය 

පිටුදැකීපම් වැඩසටහන්. මාපියන්, ගුරුවරු හා සිසුන් සඳහා වන ඊ-සිගර් හා ඉපලක්්පරානික සිගර් 

ගැන පමන් ම ඊ-සිගර් ගැන කරුණු පත්රිකාවක් හා අන්තර්ජාලය හරහා පැවැත්වූ සම්මන්ත්රණයක් 

ඇතුළත් වී ඇත. https://positivechoices.org.au/drugs-a-z/tobacco   

ලසෞඛ්ය ප් වරධන සම්පත් 

Quit Victoria  

විසින් පුද්ගලයන්ට දුම්පානය හා ඉපලක්්පරානික දුම්වැටි පානය නැවැත්වීමට අවශ්ය උපකාර ලබා පදන 

අතර මාපියන් හා දරුවන් පවනුපවන් වන කරුණු පත්රිකා ද ලබා පදයි. 

www.quit.org.au/articles/teenvaping 

ල ෝයල් චිල්් න් ල ෝහෙ 

ඊ-සිගර් භාවිතපේ ඇති පසෞඛ්යමය අවදානම ගැන පපර පයාවුන්විය දරුවන් සමග කතා කිරීම හා 

සම්බන්ධ පතාරතුරු ඊ-සිගර් හා පයාවුන් විය දරුවන් යන කරුණු පත්රිකාවක් හා ළමා පරෝග 

විපශ්ෂඥවරුන් විසින් සකස් කළ පපාඩ්කාස්් කතාාංගයක් පවතියි. 

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

 

 

https://www2.education.vic.gov.au/pal/smoking-vaping-ban
https://www2.education.vic.gov.au/pal/alcohol-and-other-drugs-students
https://www2.education.vic.gov.au/pal/alcohol-and-other-drugs-students
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/physed/Pages/drugedulearn.aspx
https://www.achievementprogram.health.vic.gov.au/education/schools
https://positivechoices.org.au/drugs-a-z/tobacco
http://www.quit.org.au/articles/teenvaping
http://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/E-cigarettes_and_teens
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Better Health නාලිකාව  

දුම්පානපේ පසෞඛ්යමය බලපෑම්, නැවැත්වීම සඳහා වන උපක්රම, සාංඛ්යාදත්ත හා දුම්පානය පිළිබඳ 

වික්පටෝරිපව් පවත්නා නීති, ඊ-සිගර්වල අන්තරාකාරී බව, ඊ-සිගර්වල භාවිත පකපරන ද්රාවණයන් 

හා නිපකාටින් විෂ විපම් ඇති අන්තරාකාරී බව පිලිබඳ පතාරතුරු 

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

The Royal Children’s Hospital ීඩිලයෝ  

ඊ-සිගර් භාවිතපේ පසෞඛ්යමය අවදානම ගැන පාසේ කාර්ය මණ්ඩලයට හා මාපියන්ට/රැකවරණ 

සපයන්නන්ට සුදුසු වීඩිපයෝ පටයක් www.rchpoll.org.au/polls/e-cigarettes-vaping-and-teens-do-parents-

know-the-dangers/ 

පිළිකා සභාව: ඊ- සිග ් 

ඊ-සිගර්වල ආරක්ෂාව පිළිබඳ පතාරතුරු www.cancer.org.au/cancer-information/causes-and-

prevention/smoking/e-cigarettes 

Australian Drug Foundation: නිලකාටින් ගැන ලතා තුරු 

adf.org.au/drug-facts/nicotine  

ලදපාරතලම්න්තුලවන් ෙැලබන උපකා  

පාසේ සහ ප්රපද්ශ පදනම් කරගත් පසෞඛ්ය, යහපැවැත්ම සහ ඇතුළත් කරන ශ්රම බලකායට 

දුම්පානය කරන පහෝ ඉපලක්්පරානික දුම්වැටි භාවිත කරන සිසුන්ට උදව් ලබා දීමට ද සහාය විය හැක:   

 ද්විතියික පාසේ වැඩසටහපන් වවද්යවරු 

 ද්වියිතීක පාසේ පහද වැඩසටහන 

 ශිෂ්ය උපකාර පස්වා වැඩසටහන 

 පාසේ මානසික පසෞඛ්ය වෘත්තිකයන් 

 ප්රාථමික සුභසාධන නිලධාරීන් 

 කූරි සම්බන්ධක සහායක නිලධාරීන් 

පම් උපකාර පස්වා සමග සම්බන්ධ වීමට ඔපේ කලාපීය කාර්යාලය අමතන්න. 

උපලේශන ලේවා 

 Quitline මගින් රහසිගත උපපදස් හා උපපද්ශන ලබා පදයි. දරුවන් ද ඇතුළත් ය. සඳුදා සිට සිකුරාදා 

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

 DirectLine යනු ප්රාන්තය පුරා ක්රියාත්මක වන මත්පැන් හා පවනත් මත්ද්රව්ය උපපදස් පස්වාවකි. 

එමගින් සතිපේ දින 7 පැය 24 පුරාම විශ්වසනීයව උපපපද්ශන 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 උපපදස් සඳුදා සිට 

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

 මත්පැන් හා මත්ේ ේය පදනම උපපදස් අාංකය 1300 85 85 84 

 Headspace විසින් මාර්ගගතව, දුරකථන ඔස්පස් හා headspace මධ්යස්ථානවල දී මානසික පසෞඛ්ය 

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

 

 

http://www.betterhealth.vic.gov.au/healthyliving/smoking-and-tobacco
http://www.cancer.org.au/cancer-information/causes-and-prevention/smoking/e-cigarettes
http://www.cancer.org.au/cancer-information/causes-and-prevention/smoking/e-cigarettes
https://adf.org.au/drug-facts/nicotine/
http://www.quit.org.au/
http://www.directline.org.au/
http://www.headspace.org.au/

