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ඔටාලා ස්ල-තීරණ මාර්ග ෝඳගේය 
Ottawa Personal Decision Guide 

(ගසෞඛ්යමය ා ා සමාජීය තීරණ  ැනීම් ල දී සා ය වීම සා ා) 

අදාළ        තු  “√ ” කුණ ගයොදන්න. 
 

 

i. ඔඵ තී ණයක්  ැනීභට ඵලාගඳොග ොත්තු වන්ගන් කව  කරුණක් සම්ඵන්ධගයන් ද්? 

                                                                                 

 

  iii.  ඔඵට ගභභ තී ණය  ැනීභට අවශය වන්ගන් කවද්ා වන විට ද්? 
 
 

 
 

 
 

    දැනුම                 ලටිනාකම්    සා ය 

 

1) ඳළමු ව, (ඉහත දී ඔඵ ද්ැනුවත් ව 
ඳරිදි) ඔඵට ගභහි දී බාවිතා කල හැකි 
ක්රභ ඳහත වුවගවහි ඳළමු තීරුගේ 
ලියන්න. 

2) ගද්වනුව, ඒ එක් එක් ක්රභගේ ඇි 
වාසි ගද්වන තීරුගේ ලියන්න. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

3) ද්ැන්, ඒ එක් එක් වාසිය ඔඵට 
ගකත ම් වාසි සහ ත වන්ගන් ද් යන්න 

තුන් වන තීරුව තුල 0 සිට 5 ද්ක්වා 
ඉලක්කම් බාවිතා ක මින් ගඳන්වන්න. 
(ඒ සහා ඔඵ ඉලක්කම් බාවිතා කල යුතු 
වන්ගන් ඳහත ද්ක්වා ඇි ආකා යටයි.) 

0 - කිසිදු වාසියක් නැත. 

1 - ඉතාභත් සුළු වාසියක් ඇත.    

2 - සුළු වාසියක් ඇත.                                                        

3 - භද්ක් වාසි සහ ත ය.  

4 - ත භක් වාසි සහ ත ය. 

5 - ඉතා වාසි සහ ත ය.  

4) ඒ එක් එක් ක්රභගේ ඇි අවාසි 
හත  වන තීරුගේ ලියන්න. 

5) ද්ැන්, ඒ එක් එක් අවාසිය ඔඵට 
ගකත ම් අවාසි සහ ත වන්ගන් ද් 

යන්න ඳස් වන තීරුව තුල 0 සිට 5 
ද්ක්වා ඉලක්කම් බාවිතා ක මින් 
ගඳන්වන්න. (ඒ සහා ඔඵ ඉලක්කම් 
බාවිතා කල යුතු වන්ගන් ඳහත ද්ක්වා 
ඇි ආකා යටයි.) 

0 - කිසිදු අවාසියක් නැත.                                                     

1 - ඉතාභත් සුළු අවාසියක් ඇත.                                           

2 - සුළු අවාසියක් ඇත.                                                          

3 - භද්ක් අවාසි සහ ත ය.                    

4 - ත භක් අවාසි සහ ත ය.  

5 - ඉතා අවාසි සහ ත ය. 

 

6)     අවසානගේ දී, ඔඵට වැඩි 

භ  වාසි සහ අඩු භ අවාසි ග න 

ගද්න ක්රභය ගතෝ ා  න්න.  

   
   
   
   
   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පියලර ඔබ තීරණය කිරීමට බාගඳොගරොත්තු ලන දෑ සම්බන්ධගයන් අසා ඇති ඳා ත ප්ර්න ලට පිිතතුරු සඳයන්න  

. 

   ii.   ගභභ තී ණය  ැනීභට ගහේතුව/ගහේතු ගභොනවා ද්? 

 

iv.  ඔඵ ගකොඳභණ දු කට ගභය තී ණය ගකොට     
ිගේ ද්? 

ඒ පිළිඵව තවභත් සිතා නැත 

 

ඒ පිළිඵව සිතමින් සිටී 

ගතෝ ා  ැනීභක් සිදු කිරීභට 

ආසන්නයි 

ගතෝ ා  ැනීභක් සිදු ක  අවසානයි 

පියලර ඔබගේ තීරණය පිලිබල  ැඹුරින් සකා බැලීමට ඳා ත දී ඇති උඳගදස් අනු මනය කරන්න  
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   අද්ාළ         තුල “√ ” ලකුණ ගයොද්න්න. 
 

 
 

 සා ය 
 

1. ඔඵ ගභභ තී ණය  නු ලඵන්ගන් ඔඵ විසින් තනිවභ ද්?                         ඔේ                         නැත  

2. ගභය තී ණය කිරීගම් දී, ඔඵට සහගයෝ ය ලඵා ගද්න ගහෝ විරුේධ වන පුේ ලයින් කවුරුන් ගහෝ සිටී ද්?     ඔේ                නැත 

3. ඔේ නම්, ඳහත වුවව පු වන්න. 

   පුේ ලයා I   පුේ ලයා II   පුේ ලයා III 

i.    එභ පුේ ලයින් කවුරුන්ද්?    

ii.    ඔවුන් කැභි කුභන ක්රභයට ද්?    

iii. ගභභ තී ණගේ දී, ඔවුන් කැභි 

ක්රභයකට එක  වන ගලස ඔවුන් 

ඔඵට ඵල ක මින් සිටී ද්? 

  

ඔේ              නැත           

  

 ඔේ              නැත           

 

 ඔේ              නැත           

iv. ඔඵ සිතන ඳරිදි ගභය තී ණය 

කිරීගම් දී ඔවුන්ග න් ලැබිය හැකි 

සහගයෝ ය ගකඵඳු ද්? 

   

 

 ඒ එක් එක් ක්රභගේ ඇි වාසි/ 
ප්රිලාබ 

එක් එක් වාසිය 
ඔඵට ගකත ම් 
වාසි සහ ත 

ද්?(0 සිට 5 
ද්ක්වා ඉලක්කම් 
බාවිතා ක මින් 

ගඳන්වන්න.) 

ඒ එක් එක් ක්රභගේ ඇි අවාසි/ 
අවද්ානම් තත්ව 

එක් එක් 
අවාසිය ඔඵට 
ගකත ම් අවාසි 

සහ ත ද්?(0 

සිට 5 ද්ක්වා 
ඉලක්කම් 

බාවිතා ක මින් 

ගඳන්වන්න.) 

ක්රභය I 
 

1).  1).  1).  1).  

2).  
 

2).  
 

2).  
 

2).  
 

3). 3). 3). 3). 

ක්රභය II 
 

1).  1).  1).  1).  

2).  
 

2).  
 

2).  
 

2).  
 

3). 3). 3). 3). 

ක්රභය III 
 

1).  1).  1).  1).  

2).  
 

2).  
 

2).  
 

2).  
 

3). 3). 3). 3). 

ඉහත ක්රභ අතුරින් ඔඵ වඩාත් 
කැභි කුභන ක්රභයට ද්? 
 

ක්රභය I ක්රභය II ක්රභය III ස්ථි ව භ කිව 
ගනො හැක 
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 i. ඉහත ඔඵ සහන් කල ක්රභ පිළිඵවත්, එභ වාසි, අවාසි වල සිදු වීගම් ප්රිශතයන් 

(සම්බාවිතාවයන්) පිළිඵ වත් තව දු ටත් ගසොයා ඵලන්න. 

         
      ii.  ගභභ තී ණය සම්ඵන්ධගයන් ඔඵට ිගඵන ප්රශ්න ලැයිස්තු  ත ක න්න. 

iii. එභ ප්රශ්න වලට පිළිතුරු ලඵා  ත හැකි ක්රභ/ ස්ාාන ලැයිස්තු  ත ක න්න. (දද්ා - 

පුස්තකාලය, ගසෞඛ්ය වතත්ිකයින්, දඳගේශකයින්). 

 
 

 

 
 
 

ඉහත ප්රශ්න අතුරින් එකකට ගහෝ ඔඵ ලඵා ගද්න පිළිතු  “නැත” යන්න නම්, ඔඵගේ එභ අවශයතාවයට (ද්ැනුභ, වටිනාකභ, සහගයෝ ය, 

නිශ්චිත බාවය) අනුව පියව   සහ , අනු භනය ක න්න. 

(ගභභ ප්රශ්න එකකට ගහෝ වැඩි  ණනකට “නැත” පිළිතු  ලඵා ගද්න පුේ ලයින් ඔවුන්ගේ තී ණය ප්රභාද් කිරීභට, භනස ගවනස ්කිරීභට, 

ඔවුන්ගේ ගතෝ ා  ැනීභ පිලි ඵව ඳසුතැවිලි වීභට ගහෝ අයහඳත් ප්රිපල පිලි ඵව අන් අයට ගද්ොස් ඳැවරීභට වැඩි නැඹුරුතාවක් ද්ක්වි.) 

 

 

තීරණ  ැනීගම් අලයතා  ඔබට උත්සාා  ක  ා ැ     

 
 
 

  

        

 

 

  

ලටිනාකම් i. ඔඵට වඩාත් වැද් ත් වන්ගන් කව  වාසි/ අවාසි ද් යන්න ද්ැන  ැනීභට  ඉහත පියව   හි ඔඵ 

ගයද ඉලක්කම් ඳරික්ෂා ක  ඵලන්න. 

 ii. එභ වාසි/ අවාසි සම්ඵන්ධගයන් ද්ැනුභක් හ අවගඵෝධයක් ඇි පුේ ලයින් හමු වී කතා ක න්න 

(දද්ා - වවද්යවරුන්, ගහද්/ ගහදියන් ).  

iii. ඉහත ක්රභ වලින් එකක් ගම් වන විට ගතෝ ා ග න සිටින  අය සභ  කතා ක න්න. 

iv. එභ වාසි/අවාසි සම්ඵන්ධගයන් අන් අයගේ අත්ද්ැකීම් ඇතුළත් කතා පිළිඵ ව ගසොයා ඵලන්න. 

v.  ඔඵට වඩාත් භ සුදුසු ක්රභය කව ක් ද් යන්න අන් අය සභ  සාකච්ඡා ක න්න.

v. ගභභ තී ණය  ැනීගම් දී ඔඵ 

අනු භනය කිරීභට කැභි 

ඳහත ඒවායින් කව ක් ද්? 

 ...................... සභ  එක්ව තී ණය කිරීභට. 

 ..................... ගේ අද්හස් වලට සවන් දීගභන් ඳසුව භා විසින්භ තී ණය කිරීභට. 

 භා ගවනුගවන් ගවනත් අගයකු විසින් තී ණය ක නවාට................... 

පියලර ගමම තීරණය  ැනීම සා ා ඔබට 
තිබිය යුතු අලයතා 4 ඳා ත දක්ලා ඇත  ඒලා 

ගභය The SURE Test © 2008 O’Connor & Legare ග න් දපුටා  ැනුනකි. 

 ඉහත ඔඵ සහන් කළ එක් එක් ක්රභගේ ඇි වාසි අවාසි  ැන ඔඵ ද්ැනුවත් ද්? ඔේ  

ලටිනාකම 
ඉහත වාසි, අවාසි අතුරින් ඔඵට වඩාත් වැද් ත් වන්ගන් කව  ඒවා ද් යන්න 
ඔඵට ඳැහැදිලි ද්?   

සා ගයෝ ය   
ගභභ තී ණ  ැනීභට ප්රභාණවත් ත ම් සහගයෝ ය සහ දඳගද්ස් ඔඵට ිගේ 
ද්? ඔේ  

නිච්ිත භාලය 
ඉහත දී  ඔඵ ගතෝ ා  ත් ක්රභය ඔඵට වඩාත් භ සුදුසු ක්රභය යැයි ඔඵ සිතනවා 
ද්?   

පියලර ඉා ත දී ඔබ ා ඳුනා  ත් අලයතාලයට (දැනුම,ලටිනාකම, සා ගයෝ ය, නි්චිත භාලය) අනුල ඳා ත උඳගදස් පිිතඳදින්න  

ඔඵට ගභභ තී ණය 
සම්ඵන්ධගයන් ප්රභාණවත් 
ද්ැනුභක් ගනොභැි ඵව ඔඵ 

සිතනවා නම්,   
 

ඔඵට වඩාත් වැද් ත් 
වන්ගන් කුභන වාසි සහ 
අවාසි ද් යන්න ඔඵට 

අඳැහැදිලි නම් , 
 



ඔටාවා ස්ල-තීරණ භාර්ග ෝඳගේශය © 2015 O’Connor, Stacey, Jacobsen. ඔටාවා ග ෝහල් ඳර්ගේෂණ ආයතනය සහ ඔටාවා විශ්ව විද්යාලය, කැනඩාව.    පිටුව 4 
 

ඉහත ක්රභ වලින් ඔවුන් කැභි 

ක්රභයකට එක  වන ගලස අන් 

අයග න් ඔඵට ඵල කිරීභක් සිදු 

වන ඵව හැගේ නම්, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
iv. ඔබට සහ    ට ස බ               ට     කල හ         ස       .  

 

 

තී ණය  ැනීභ අඳහසු 
ක වන ගවනත් කරුණු. 

 

ඔඵට දත්සාහ කල හැකි ගවනත් ඕනෑභ ගද්යක් ලැයිස්තු  ත ක න්න: 

 
 

සා ය 

 

ඔඵට ප්රභාණවත් ත ම් 
සහගයෝ යක් ගනොභැි ඵව 
ඔඵ සිතනවා නම්, 

i. ඉහත ඔඵ සහන් කල ක්රභ පිලිඵව විශ්වාසද්ාී පුේ ලගයකු සභ  සාකච්ඡා ක න්න (දද්ා -

ගසෞඛ්ය වතත්ිකයින්, දඳගේශකයින්, ඳවුගල් අය, මිතු න්). 

ii. ඔඵගේ තී ණයට සහගයෝ ය ලඵා  ත හැකි භාර්  පිලිඵව ගසොයා ඵලන්න (දද්ා - ද්රුවන්ගේ 

රැකව ණය, ප්රවාහන ඳහසුකම් ). 

නිච්ිත භාලය 
ඔඵගේ ඉහත අවශයතා (ද්ැනුභ, වටිනාකභ, සහගයෝ ය, නිශ්චිත බාවය) ගවත අවධානය 

ගයොමු ක මින් පියව යන්  සහ , ඔස්ගසේ කටයුතු ක න්න. 
ඔඵට වඩාත් භ සුදුසු ක්රභය 
කව ක් ද් යන්න ඔඵට 
අවිනිශච්ිත නම්, 
 

i .  ඔඵගේ ජීවිතයට වඩාත් වැද් ත් වන පුේ ලයින්ගේ අද්හස් වලට සවන් ගද්න්න (දද්ා - ඳවුල). 
 
ii.  ඔඵ විසින් පු වන ලද් ගභභ භාර්ග ෝඳගේශ ඳත්රය ඔවුන්ට/එභ පුේ ලයාට ගඳන්වන්න. 
 
iii. ගභභ භාර්ග ෝඳගේශ ඳත්රය පු වන ගලස ඔවුන්ග න්ද්/එභ පුේ ලයාග න් ද් ඉල්ලා සිටින්න. 
 

(ද්ැන් ඔඵ ගද්ගද්නාගේ භාර්ග ෝඳගේශ ගද්ක සසා ඵලා ඔඵ එක  වන තැන් ඵලන්න. ද්ැනුභ 

හා සම්ඵන්ධ කරුණු සභ  එක  ගනොවන්ගන් නම්, ගම් සම්ඵන්ධගයන් වැඩිදු  ගතො තුරු 

ගසොයා  න්න. එභ පුේ ලයා /පුේ ලයින් තභන්ට වඩාත් වැද් ත් යයි සලකන ද්ෑ සභ  ඔඵ 

එක  ගනොවන්ගන් නම්, එභ පුේ ලයාගේ/ඔවුන්ගේ අද්හස් වලට සවන් ගද්න්න.) 

Author: Ottawa Personal Decision Guide © 2015 O’Connor, Stacey, Jacobsen, Ottawa Hospital Research Institute & University of Ottawa, Canada. 
Translation and cultural adaptation: A.S.P.L. Senadheera, Lecturer (Prob.) in Nursing, The Open University of Sri Lanka (assen@ou.ac.lk);  
Prof. Naoko Arimori, Prof. Kayoko Sekijima, Niigata University, Japan; Prof. K.M.S. Wimalasiri, Uinversity of Peradeniya. 

 


