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ලලෝක දෑත් ලේදීලේ දිනයට සමගාමීව ලයිෆ ලබෝයි විසින් ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ 

සංගමය සමඟ හවුල්කාරිත්වයකට 

 

fld<U" 2022 ඔක්තෝම්බර් 17" යුනිලීවර් ශ්රී ලංකා හි ප්රමුඛතම සනීපාරක්ෂක සබන් සන්නාමය වන 

ලයිෆ ්බෝයි විසින් ප්රජාවන් අතර දිගු කාලීන සනීපාරක්ෂක චර්යාවන් ඇති කිරී්ේ සිය අඛණ්ඩ 

ප්රයත්න්ේ තවත් එක් පියවරක් පසුගියදා සනිටුහන් කරන ලදී. ්ලෝක දෑත් ්ේදී්ේ දිනයට සමගාමීව 

ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය සමඟ අත්වැල් බැඳගනිමින්, ගල්කිේස ශාන්ත ්තෝමේ විදයාල්ේදී 

පැවැත්ුණු 13 වන ජාතික ක්බෝරියට  (Cuboree) සහභාගී වූ දරුවන්ට දෑත් ්ේදි්මහි ඇති වටිනාකම 

අවධාරණය කර දීම ්මම අවේථා්ේදී සිදුවිය.  

 

්මම ජාතික ක්බෝරියට සහභාගී වූ දරුවන් 12,000කට අධික ප්රමාණයකට විවිධ ක්රියාකාරකේ මගින් 

නිවැරදිව දෑත් ්නා්ේදි්මන් සිදුවිය හැකි බලපෑම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සහ දෑත් ්ේදී්ේ පහසු 

පියවර හඳුන්වා දීම ්මහිදී සිදුවිය. ්මම මුලපිරීම මගින් දරුවන් තුල පවත්නා ේවභාවික නායකත්ව 

හැකියාවන් උප්යෝගී කරගනිමින්,  තමන් ඉ්ගනගත් දෑත් ්ේදී්ේ පියවරයන් තවත් 5 ්ද්නකු සමඟ 

්බදාගැනීමට ඔුන්ව දිරිමත් කරන ලදී. 

්මම වටිනා පණිවිඩය තවදුරටත් ඉදිරියට ්ගනයාම උ්දසා දරුවන්ව දෑත් ්ේදී්ේ ප්රධාන අධයාපන 

නිලධාරීන් (Chief Education Officers) ්ලස කටයුතු කිරීමට දිරිගැන්ීමද ්මහිදී සිදු විය. තවද ලංකාව 

පුරා පවතින පාසල් වලින් ්තෝරාගත් පාසල් 9ක් සඳහා, තම පාසල් පරිශ්රය තුළ දෑත් ්ේදී්ේ 

මධයේථාන පිහිටුවා ගැනීම උ්දසා  රුපියල් 100,000ක මුදලක් ලබා දීම ද ඉදිරි්ේදී දෑත් ්ේදී්ේ ප්රධාන 

අධයාපන නිලධාරීන්්ේ නායකත්ව්යන් යුතුව සිදු කිරීමට නියමිතය. ලයිෆ ්බෝයි විසින් දරුවන් සඳහා 

සබන් කැට සහ ක්බෝරි (Cuboree) අත්්පාත් පිරිනැමීම සිදු කල අතර ්තෝරාගත් පාසල් සඳහා 

ප්රමාණවත් තරමින් ලයිෆ ්බෝයි දෑත් ්ේදී්ේ සබන් දියර (Hand Wash) ලබා දීමද සිදු ්කරුණි. 

්මම අවේථාව පිළිබඳව අදහේ දක්වමින් යුනිලීවර් ශ්රී ලංකා හි අලලවි අධ්යක්ිකා - (පුද්ගලික 

සත්කාර සහ රූපලාවනය සහ යහපැවැත්ම), නිලූි ජයතිලක මහත්ිය ්ම්ේ පැවසීය 

"්මවර ්ලෝක දෑත් ්ේදී්ේ දිනයට සමගාමීව ශ්රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය සමඟ අත්වැල් බැඳගනිමින්, 

දෑත් ්ේදී්ේ වටිනාකම අප්ේ අනාගත පරපුර සමඟ ්බදා ගැනීමට අවේථාව උදාීම අපට ඉතා 

්ගෞරවයට කරුණක්. ශ්රී ලංකාව තුල දශකයකට වඩා වැඩි කාලයක් පුරාවට දෑත් ්ේදී්ේ වටිනාකම 

කියාපාන සන්නාමයක් වශ්යන් ලයිෆ ්බෝයි අපි, තවදුරටත් එම කර්තවය ඉදිරියට ්ගනයමින් 

දරුවන්ට ඔුන්්ේ අධයාපන්ේ මුල් අවධි්ේදීම මූලික ්සෞඛය පුරුදු ඉගැන්ීම සහතික කිරීමට බැදී 

සිටිනවා". 



2007 වස්ර් සිට ලයිෆ ්බෝයි විසින් යහපත් සනීපාරක්ෂක පුරුදු පවත්වා ගැනීම සහ සබන් ්යාදා දෑත් 

්ේදී්ේ අවශයතාවය පැහැදිලි කිරීම තුලින් ්රෝගාබාධ වළක්වමින් ජීවිත ්ේරා ගැනී්ේ ්ම්හයුමක 

්යදී සිටී. දෑත් ්ේදීම දිරිමත් කිරීම  සහ නිවැරදි දෑත් ්ේදී්ේ ක්රමවල නියැලී්ේ වැදගත්කම පිළිබඳව 

දරුවන් දැනුවත් කිරීම උ්දසා ලයිෆ ්බෝයි විසින් අධයාපන අමාතයාංශය සමඟ එක්ව පාසල් සහ ්පාදු 

ේථාන පුරා දෑත් ්ේදී්ේ ඒකක 100 කට අධික සංඛයාවක් ේථාපනය කර ඇත. තවද ්සෞඛය 

අමාතයාංශය සමඟ එක්ව පාසල්වල සනීපාරක්ෂක පහසුකේ සහ ජල නල පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීම ද, 

ප්රජා පිරිසිදු කිරී්ේ වැඩසටහන් පැවැත්ීමද සිදු්කාට ඇත. 2021 දී ‘H for Handwashing’ වයාපාරය දියත් 

කිරී්මන් පසු, සන්නාමය විසින් ශ්රී ලාංකිකයන් මිලියන 3.6 කට අධික සංඛයාවක් ්වත ළඟා ී ඇති 

අතර, දෑත් ්ේදී්ේ පණිවිඩය මුදාහැරී්ේ අරමුණින් අධයාපනඥයින් සමඟින් අත්වැල් බැඳ්ගන ඇත. 

ලයිෆ ්බෝයි හි ඉතිහාසය 1894 වර්ෂය දක්වා දිව යන අතර,  දුර්වල සනීපාරක්ෂාව සහ පැතිර යන 

වසංගතවලට එ්රහිව සටන් කිරීම සඳහා ආරේභක නිෂ්පාදනය බ්රිතානය්ේ දී  දියත් ්කාට ඇත. 

ලයිෆ ්බෝයි විසින් සමාජ පන්ීන්හි ්වනේකේ අවම කිරීම ්වනු්වන් ්පනී සිටි අතර සනීපාරක්ෂාව 

සහ පිරිසිදුකම දැරිය හැකි මිලකට දරිද්රතාව්යන් ්ප්ළන්නන්ට ලබා දීමට කටයුතු කිරීම තුලින් 

ඔුන්්ේ ජීවිත ් වනේ කරන ලදී. ආරේභ්ේ සිටම, ලයිෆ ්බෝයි දදනිකව අතයවශය අංගයක් වූ අතර 

පු්ල් සෑම සාමාජික්යකුම ්රෝග වලින් ආරක්ෂා ්කාට ්හාඳ සනීපාරක්ෂාවක් ඇති කිරීමට 

කටයුතු කරන ලදී.  

අද වන විට ලයිෆ ්බෝයි සබන් කැටයකට වඩා පරිණාමය ී ඇති අතර, විවිධ අවශයතාවයන්ට සරිලන 

හෑන්් ්වාෂ්, ්බාඩි ්වාෂ් සහ හෑන්් සැනිටයිසර් වැනි නව ප්ර්ේද රාශියක් හඳුන්වා දී ඇත. තවද 

ලයිෆ ්බෝයි, ්ලාව පුරා රටවල් 30කට අධික සංඛයාවක අ්ලවි වන අතර ්ලාව අංක එ්ක්  විෂබීජ 

නාශක සබන් සන්නාමය බවටද පත්ී ඇත. 

 

~ wjika ~ 

 


