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1.1

ේපපා්තමේන්තුේේ ඉතිහාසය:-

ව්තෂ එක්පහසථ නවසිය තිසථ ගණ්තවලදී
ලංක ාේේ අධික රණය විසි්ත පරිවාස ක්රමය
අත්හපා බැලිමක් වශේය්ත ක්රියාත්මක  ක රනු
ලැබීය. 1907 දී එංගල්තමේේ සනමම ක රන ලප
වරපක රුව්ත පිළිබඳ පරිවාස ආඥා පනම ලංක ා
අධික රණය ේක ේ්ත ප බලපෑේේය. ව්තෂ 1944 දී
සනමම ක රන ලප අංක  22 පරණ පරිවාස ආඥා
පනම ඉහම සඳහ්ත ක ළ බලපෑන වල රතිලලයක්
විය. ේමම ආඥා පනම ුලි්ත පරිවාස ක්රමය
ලංක ා අධික රණේේ සථථාපිම විය.
එංගල්තමේේ පරිවාස ේසවාව ගසුරි්ත ලංක ාේේ
ප පරිවාස ේසවාව්ත ආරනභ රීරිේන ක ා්තයභාරය
එංගල්තමේේ උපේේශක ේයකු වන එච්.ඒ.ලීඩී්ත
මහමාට පැවරුු  අමර, ඒ අනුව බ්තධානාගාර
ේපපා්තමේන්තුව හා සනබ්තධා පරිවාස ේසවාව
පරිවාස ිලලධාාරි්ත කීපේපේනකුේග්ත ආරනභ
විය. අත්හපා බැලීමක් ේලස දිවතිේ්ත අධික රණ
ේක ොට්ඨාශ කීපයක  පමණක් ක්රියාත්මක 
රීරිේම්ත පසු ේමම ේසවය අධික රණය විසි්ත
පිළිගනු ලැබීය. ඉ්තපසු එය වැඩිදියුු  රීරිේන
අවශයමාවය ප ඉසථමු විය.
1949 දී විිලශථචයක ාර ේරෂියනය්ත මහමාේේ
රධාානත්වේය්ත පත්ක රන ලප ක මිටුේේ ිල්තේේශ
රජය විසි්ත පිළිගනු ලැබීමත් සමඟ දිවතින ුහරා
සියළුම අධික රණ ක ලාප ආවරණය වන
පරිේේප්ත පරිවාස ේසවය වයාප්ත ම ේක රිණ. ේමම
ේසවාේේ පරිපාලන ක ටයුු ක රන ලේේේ
බ්තධානාගාර හා පරිවාස ේපපා්තමේන්තුව
විසිිල.

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව

ළමා හා ේයෞවන ආඥා පනම ක්රියාත්මක  රීරිම
හා ළමා උසාවි ආරනභ රීරිමත් සමඟම ළමති්ත
සඳහා සැපේයන ේසවාව්ත එක්මැ්ත රීරිේන
වැපගත්ක ම පිළිබඳව සිරිල් හැනලී්ත මහමාේේ
වා්තමාේව්ත ේප්තවා ේපන ලදී. එම ිල්තේේශය
අනුව 1956 ඔක්ේමෝනබ්ත 01 දින පරිවාස හා
ළමාරක්ෂක  ේසවා ේපපා්තමේන්තුව ආරනභ විය.
ේමේස 1956 දී ආරනභ වූ ේපපා්තමේන්තුව
මුලි්තම සමාජ ේසවා අමාමයාංශය යටමට
පත්විය. පසුව පත් වූ රජය්ත විසි්ත වරි්ත වර
විවිධා අමාමයාංශ යටමට පත් ක රන ලදී. 1990
වසර ආරනභේේ දී එය රතිසංසථක රණ
ුහනරුත්ථාපන හා සමාජ සුභසාධාන අමාමයාංශය
යටේත් ප, 1994 අේගෝසථු මාසේය්ත පසුව
ේසෞඛ්ය මහා මා්තග හා සමාජ ේසවා අමාමයාංශය
යටේත් ප, 2001 ව්තෂේේ දි සමාජ ේසවා හා කරවර
රජාවේේ ිලවාස සංව්තධාන අමාමයාංශය යටේත්
ප, 2002 දී ේසෞඛ්ය ේපෝෂණ හා සුභසාධාන
අමාමයාංශය යටේත් ප, 2003 දී සමාජ සුභසාධාන
අමාමයාංශය යටේත් ප, 2004 ව්තෂේේ දී ක ා්තමා
අභිවිේධි හා සමාජ සුභසාධාන අමාමයාංශය
යටේත් ප,
2005 ව්තෂේේ සිට ළමා සංව්තධාන හා ක ා්තමා
අභිවිේධි අමාමයාංශය යටේත් ප ක ටයුු සි
ේක රිණි. 2010 ව්තෂේේ සිට ේන පක්වා ළමා
සංව්තධාන හා ක ා්තමා ක ටයුු අමාමයාංශය
යටේත් ේපපා්තමේන්තුේේ ක ටයුු සි ේක ේ්ත.
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1.2

පළාත් සභා පිහිටුවීම සහ ේපපා්තමේන්තුේේ බලමල.

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසවා ේපපා්තමේන්තුව
ආරනභ වීේම්ත පසු, රැඳරුන ිලවාස, සහතික  ක ළ
පාසැල්, පරිවාස ක ා්තයාල ගුළු අේනකුත්
ආයමන වල ක ටයුු පරිවාස ේපපා්තමේන්තුව
යටේත් වයාප්ත ම වූ අමර මුළු දිවතිනම ආවරණය
වන පරිදි සහක ාර ේක ොමසාරිසථවරු්ත ප පරිවාස
හා ළමාරක්ෂක  ේසවා ේක ොමසාරිසථට සහායවීම
සඳහා පත් ේක රිණි.
1987 ආඩලඩුක්රම වයවසථථාේේ 13 වන
සංේශෝධානය ක්රියාත්මක  වීමත් සමඟ එම වූහය
ේවනසථ රු අමර පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසවය
පළාත් සභාවලට විමධායගම ක රන ලදි. ඒ සමඟම
ේමේමක් ේක ොමසාරිසථට සහාය වීම සඳහා පත්ක ර
සිටි සහක ාර ේක ොමසාරිසථ මනුරුප අේහෝසි විය.

1.3
1.

ේන ිලසා ේපපා්තමේන්තුව විසි්ත ළමා හිමික න
රව්තධාන ිලලධාාරි්ත ේලස සිය ේක්ෂත්ර රාජක ාීන
ඉටුක ර ගැනීම අරමුු  ක ර ගිලමි්ත නව
මනුරක් ිල්තමාණය ක ර ඊට ිලලධාාීන්ත බඳවා
ග්තනා ලප අමර ඔරු්තව දිවතින ුහරා ක්රියාත්මක 
වන රාේේය ය ක ා්තයාල වලට අනුයුක්ම ක රන
ලදී. ේමමගි්ත පරිවාස විෂයය ේම්තම ළමාරක්ෂක 
විෂයයටප මූලික ත්වය ලබා දී වැඩසටහ්ත දියත්
ේක ේරන අමර, අ්තම්තජාතික  ළමා රඥප්ත තිය
මඟි්ත ඊට අවශය මඟේප්තවීන ලබා ගනී.

2013 වසේ්තදී ක්රියාත්මක  ක ළ රධාාන ක ා්තයය්ත
පළාත් සභාවලට පැවීන ගති රාජක ාීන
ක ටයුු සඳහා සහාය වීම, ේමේහය විමට
උපක ාරි වීම, සනබ්තධික රණය හා
රගතිය ේසොයා බැලීම

2.

ජාතික  රතිපත්ති සැක ීම

3.

ුහුණු  හා ප්තේේෂණ ක ටයුු

4.

ළමා අතිතිවාසික න රඥප්ත තිය ක්රියාත්මක 
රීීනම හා ඒ සඳහා අවශය නීති සනපාපනය

5.

ේසවණ සරණ ක ැපක රු මාපිය ක්රමය
ක්රියාත්මක  රීීනම

6.

විවිධා ඍජු ආධාාර ක්රම ක්රියාත්මක  රීීනම

7.

විේපසථ හපාවඩා ගැිලන ක ටයුු සි රීීනම

8.

වීදි පරුව්ත සනබ්තධාව සමීක්ෂණ ක ටයුු

4

පළාත් සභා යටේත් පළාත් පරිවාස හා
ළමාරක්ෂක  ේසවා ේක ොමසාරිසථවරු්ත සියළු
පළාත් ේවනුේව්ත පත් වූ අමර පරිවාස ක ා්තයාල
ඔරු්තේේ අකරක්ෂණයට යටත් විය.

9.

ළමු්තේේ සහභාගීත්ව අතිතිය හා
රැක වරණ අතිතිය මහරුරු රීීනම සඳහා
වන වැඩසටහ්ත

10.

ේලෝක  ළමා දිනය හා ගැහැු  පරුවා ේේ
දිනය ජාතික  වැඩසටහ්ත

11.

පරුව්තේේ විේේක  ක ාලය ආරක්ෂිමවත්,
ලලපාීමවත් ගම රීීනම සඳහා ළමා මිුරු
පරිසරයක් ේගොඩ නැඟීම

12.

ළමා ිලවාස ගුණාත්මක  මත්වේය්ත
ඉහළ නැංවීම හා එම ිලවාසවල
පරුව්තේේ කුසලමා සංව්තධානය

13.

පැනුවත් රීීනේන වැඩසටහ්ත

14.

උගත් පාඩන හා රතිසංධාාන ේක ොමිෂ්ත
සභා ිල්තේේශ ක්රියාත්මක  රීීනම

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව
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V
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පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව

1.4

අපේේ පැක්ම :

සියළුම ළමු්තේේ ආරක්ෂාව මහරුරු
ේක ේරන

ඔරු්තට

සංේේදී

වූ

හිමක ර

සමාජයක් බිහි රීීනම.
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1.5

අපේේ ේමේහවර :

ජාතික  රතිපත්ීන්ත හා ජාමය්තමර
රමිීන්තට අනුූලලව අනාථ, අත්හල හා අසරණ
ළමති්ත ප, නීතිමය ගැටළුවලට බඳු්ත වූ
ළමති්ත ප, සුවිේශෂී ක ර ගිලමි්ත සියළු ළමු්ත
ේේ අතිතිවාසික න ආරක්ෂා ක රමි්ත ඔරු්ත ට
සමාන අවසථථාවක් උපා ක රදීම.
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1.6

අපේේ ක ැපවීම :

i. නීතිය සමඟ ගැටුන ගති ක ර ගත් පරුව්ත ුහනරුත්ථාපනය
ii. අනාථ, අත්හල හා අසරණ පරුව්තේේ අතිතිවාසික න
සුරක්ෂිම රීීනමට ක්රියා මා්තග ගැනීම
iii. නීතිමය ගැටලු වලට ලක් වූ ළමු්තේේ අතිතිවාසික න
සුරක්ෂිම රීීනම
iv. ළමා අතිතිවාසික න රව්තධානය සහ මහරුරු රීීනම සඳහා වූ
ක්රියාමා්තග ගැනීම
v. අපාල අමාමයාංශ හා පළාත් සභා සනබ්තකරක රණය ක රමි්ත
ඔරු්තේේ ිල්තේේශ මම ළමා අතිතිවාසික න සනබ්තධාව
පැනට පවතින අණ පනත් ජාතික  හා අ්තම්තජාතික 
රමිීන්තට අනුූලල වන පරිදි සංේශෝධානය රීීනම
vi. පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසවා ේපපා්තමේන්තු වලට
අවශය අවසථථා වලදී මාක්ෂණික  පැනුම හා නීති උපේපසථ
ලබා දීම
vii. නීතිය සමඟ ගැටුන ගති ක ර ගත් පරුව්ත ුහනරුත්ථාපනයට
අවශය යටිමල පහසුක න සැලීම
viii. පවතින අභය්තමර වත්ක න හා ක ළමනාක රණ ක්රමය්ත
වැඩිදියුු  රීීනම
ix. ජනමා අවශයමා මිප්ත තිමත් වන ආක ාරේය්ත ක ා්තයක්ෂම
ේසවාවක් සැපීමම
x. ක ා්තයක්ෂමව ළමා අතිතිවාසික න සුරැකීමට හැරී මනා ක ා්තය
මඩලඩලයක් ුහුණු  රීීනම

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව
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වැඩසටහ්ත :

i. පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසවා ේපපා්තමේන්තු සමඟ
සනබ්තකරක රණය
ii. ළමා අතිතිවාසික න මහරුරු රීීනම සඳහා රජා මූල
වැඩසටහ්ත ක්රියාත්මක  රීීනම, ගැටලු වලට බඳු්ත වූ
ළමු්තේේ සුරක්ෂිමභාවය ේවනුේව්ත වැඩසටහ්ත
ක්රියාත්මක  රීීනම
iii. විේේය ය හපාවඩා ගැනීන
iv. ේසවණ සරණ ක ැපක රු මාපිය ක්රමය මඟි්ත අසරණ
ළමති්තට අවශය සහන සැලීම
v. නැණ දිරිය ෂ්ෂයත්ව වැඩසටහන යටේත් සහන ක්රියාත්මක 
රීීනම
vi. ක ැපක රු ේපගුරු ආධාාර ක්රමය මඟි්ත ළමති්තට අධායාපන
ආධාාර ලබා දීම
vii. ුහුණු  හා ප්තේේෂණ ක ටයුු
viii. ළමා සමාජ හා ළමා සභා වැඩසටහන ක්රියාත්මක  රීීනම
ix. උපේේශනය අවශය, නීතිය සමඟ ගැටුන ගති ක ර ගත්
පරුව්ත ේවනුේව්ත පරත්ම ළමා ුහුණු  හා උපේේශන
ේසවා ජාතික  මධායසථථානය පවත්වාේගන යාම

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව
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1.8

ේපපා්තමේන්තු සංවිධාාන වූහය හා ක ා්තය මඩලඩලය ේයපවිම

ිලේයෝජය හා සහක ාර ේක ොමසාරිසථවරේයකුේේ,
ගණක ාධික ාීනවරේයකුේේ, පරිපාලන ිලලධාාීන
වරේයකුේේ, පරිවාස ිලලධාාීන්ත ේපේපේනකුේේ
සහ ළමා හිමික න රව්තධාන ිලලධාාීන්ත සය
ේපනේනකුේග්ත යුත් මාඩලඩලික  ේරණිේේ
ිලලධාාීන
මඩලඩලයක ේේ
සහාය
ගතිව
ේක ොමසාරිසථ විසි්ත පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසවා
ේපපා්තමේන්තුේේ ක ා්තය භාරය ඉටු රීීනේන

සංවිධාාන වූහයට අයත් වන අංශ:1.
2.
3.
4.
5.

ආයමන හා පරිපාලන අංශය
ගිු න අංශය
පරිවාස අංශය
සංව්තධාන අංශය
පරත්ම ළමා ුහුණු  හා උපේේශන ේසවා
ජාතික  මධායසථථානය
6. ේසවණ සරණ ේල්ක න ක ා්තයාලය

වගකීම පරනු ලැේේ.
ේපපා්තමේන්තුේේ සියළුම ක ා්තය මඩලඩලය උපරිම ක ැපවීේම්ත යුුව ක ටයුු ක රනු ලැේේ. සමසථම
ක ා්තය මඩලඩලය 471 ේපේනකුේග්ත සම්තවිම අමර, එය පහම පරිදි ේේ.
තනතුර

අනුමත සංඛ්යාව

දැනට සිටින සංඛ්යාව

ේක ොමසාරිසථ (ශ්රි ලං.ප.ේස.)

01

01

ිලේයෝජය සහක ාර ේක ොමසාරිසථ (ශ්රි ලං.ප.ේස.)

01

01

සහක ාර ේක ොමසාරිසථ (ේපපා්තමේන්තුමය)

01

-

ගණක ාධික ාීන

01

01

පරිපාලන ිලලධාාීන

01

01

භාෂා පරිව්තමක 

02

-

පරිවාස ිලලධාාීන

02

01

ළමා හිමික න රව්තධාන ිලලධාාීන

234

ළමා හිමික න රව්තධාන සහක ාර

412

141

සංඛ්යාේල්ඛ්න ිලලධාාීන

01

01

රාජය ක ළමනාක රණ සහක ාර ේසවය

14

10

ේමොරුරු හා ස්තිලේේපන මාක්ෂණ ිලලධාාීන

01

-

ලඝු ේල්ඛ්ක 

01

01

සහක ාර ේවෝ්තඩ්ත

03

03

ේනොවිධිමත් අධායාපන උපේේෂ්ක ා

01

01

රිය රු

03

03

ක ා්තයාල ේසවක  ේසවය

10

09

අරක්ක ැමි

02

02

සංව්තධාන ිලලධාාීන

12

11

මේනෝ උපේේෂ්ක ා

02

-

සනීපාරක්ෂක  ක නක රු

01

01

මුලු එක ුව

471

422
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2.

ආයමන හා පරිපාලන අංශය

2.1

ආයමන හා පරිපාලන අංශේේ මූලික  ක ා්තයයභාරය
ේපපා්තමේන්තුේේ ක ා්තය මඩලඩලයට
අපාල ආයමන ක ටයුු
පරිවාස
හා
ළමාරක්ෂක 
ේසවා
ේපපා්තමේන්තුවට අපාල නව ක ා්තය
මඩලඩලය බඳවා ගැනීම, සථථාන මාරු රීීනම
සහ විනය සමිබ්තධා ක ටයුු

ේපපා්තමේන්තු
ක ා්තය
මඩලඩලේේ
ක ා්තයක්ෂමමා ක ඩඉන සහ රවීනමා
පීනක්ෂණ පැවැත්වීම
සියළුම ක ා්තය මඩලඩලයට ක්රමවත්
ුහුණු වක් ලබා දීමට ක ටයුු රීීනම

ේපපා්තමේන්තුව ේවම පැවීන ගති වගකීන ඉටු රීීනේන දී අභය්තමර ක ා්තය මඩලඩලේේ පවත්නා පැනුම
වඩාත් ව්තධානය රීීනමටත්, නව සංව්තධාන ක්රේමෝපාය්ත හඳු්තවාදීමටත්, නව ක ා්තය මඩලඩලය බඳවා ගැනීම
සහ ක ා්තය මඩලඩලයට අවශය ුහුණු වීන හා පැනුම ලබා දීමටත් ක ටයුු ක රන ලදි. ඒ අනුව,
ේපපා්තමේන්තුේේ රාේේය ය ක ා්තයාලවල
පැවති ුහරප්ත පාඩු සඳහා ළමා හිමික න
රව්තධාන සහක ාරවරු්ත 92 ක් සහ සංව්තධාන
ිලලධාාීන්ත 12 ක් සඳහා නව පත්වීන ලබා
ේපන ලදි.
ේපපා්තමේන්තුව යටේත් පිහිටුවා ගති
පරත්ම ළමා ුහුණු  හා උපේේශන ේසවා
ජාතික  මධායාසථථානේේ පැවති ුහරප්ත පාඩු
06ක් සඳහා නව බඳවා ගැනීන ක රන ලදි.
ඉදිරීීනන අභයාස සහ සංව්තධාන ආයමනය
මඟි්ත පවත්වන ලප මනා සංවිධාානය හා
ක්රමවත් මිළදී ගැනීම පිළිබඳ ුහුණු 

2.2

පාඨමාලාවට
ිලලධාාීන්ත
සහභාගි ක රවන ලදි.

ේපේපේනකු

ශ්රී ලංක ා සංව්තධාන පරිපාලන ආයමනය
මඟි්ත පවත්වනු ලබන ක ළමනාක රණ
ඩිප්ත ේලෝමා පාඨමාලාව සඳහා ිලලධාාරිිලයක 
සහභාගි ක රවන ලදී.
උසසථ ේපමළ භාෂා ුහුණු  පාඨමාලා සඳහා
ිලලධාාීන්ත ේපේපේනකු රාජය භාෂා
ේපපා්තමේන්තුව ේවම ේයොමු ක ර ලදි.
ආයමන අංශේය්ත ේයොමු ක ළ ුහුණු වීන
සඳහා සමසථම වියපම - රු. 67000 -

ළමා හිමික න රව්තධාන ිලලධාාීන්තේේ ුහුණු  වැඩසටහ්ත

ළමා හිමික න රව්තධාන ිලලධාාීන්තේේ පැනුම
කුසලමා ව්තධානය රීීනම හා පැනුම යාවත්ක ාලීන
රීීනම සඳහා ේමම ුහුණු  පාඨමාලා ේවම ේයොමු
ක රනු ලැේේ. එමඟි්ත ශ්රී ලාංකීක  පරුව්තට
උපරිම යහපම උපා රීීනම හා ජාමය්තමර

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව

රමිීන්තට අනුූලලව අතිතිවාසික න අහිමි අවපානන
මත්වේේ සිටින පරුව්ත සුරක්ෂිම රීීනම අරමුණ
ේේ. ේන යටේත් පරත්ම ජාතික  ුහුණු 
මධායසථථානේේ දී රු.348000.00 වියපමි්ත
වැඩසටහ්ත 03 ක් පවත්වන ලදී.
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3.

ගිු න අංශය

ේපපා්තමේන්තු අරමුු  සාක්ෂාත් ක ර ගැනීම සඳහා මුලය රතිපාපන වා්තෂියනක ව රාජය අයවැය ේල්ඛ්නය
මඟි්ත සපයා ේපනු ලබති. 2013 වසේ්තදී 217 වැය ෂ්්තෂය යටේත් සමාජ ආරක්ෂණය නැමැති අංශය යටේත්
රතිපාපන සපයා ගම .
ේමම රතිපාපන ේව්ත රීීනම වැඩසටහ්ත ේපක රී්ත සම්තවිමය.
1.
2.

ේමේහයුන වැඩසටහන
සංව්තධාන වැඩසටහන

රතිපාපන පිළිබඳ සාරාංශය පහම පැක්ේේ.

වැඩසටහන් වශයයන් ප්රතිපාාදන ියයද්  සාරාංශය
01. ේමේහයුන වැඩසටහන
වයාපිති අංක  01
පරිපාලන හා
ආයමිලක  ේසවා

ප්රතිපාාදන (රු.)
1. ුහනරාව්තමන වියපන

02. සංව්තධාන වැඩසටහන
වයාපිති අංක  02
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක 
ේසවා

14,762,344.97

14,714,245.12

675,000.00

660,783.00

15,437,344.97

15,375,028.12

2. මුලධාන වියපන
එක ුව

ියයදම (රු.)

ප්රතිපාාදන (රු.)
1. ුහනරාව්තමන වියපන
2. මුලධාන වියපන
එක ුව

ියයදම (රු.)

171,256,348.00

171,107,072.14

14,281,907.03

12,570,730.94

185,538,255.03

183,677,803.08

මුලධන ියයද්  ප්රතිපාාදන ියයද්  සාරාංශය
මුලධාන වත්ක න ුහනරුත්ථාපනය
හා වැඩිදියුු  රීීනම
01. ේමේහයුන වැඩසටහන
වයාපිති අංක  01
පරිපාලන හා
ආයමිලක  ේසවා
02. සංව්තධාන වැඩසටහන
වයාපිති අංක  02
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක 
ේසවා
එක ුව
12

රතිපාපන (රු.)

වියපම (රු.)

මුලධාන වත්ක න අත්පත් ක රගැනීම

රතිපාපන (රු.)

වියපම (රු.)

300,000.00

300,000.00

225,000.00

210,783.00

2,781,907.03

2,239,423.00

950,000.00

866,525.45

3,081,907.03

2,539,423.00

1,175,000.00

1,077,308.45

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව
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මුලධන ියයද්  ප්රතිපාාදන ියයද්  සාරාංශය
හැරීයා ව්තධානය
1. ේමේහයුන වැඩසටහන
වයාපිති අංක  01
පරිපාලන හා ආයමිලක 
ේසවා
2. සංව්තධාන වැඩසටහන
වයාපිති අංක  02
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක 
ේසවා
එක ුව

4.

ළමා ිලවාස ුහනරුත්මාපනය රීීනම

රතිපාපන (රු.)

වියපම (රු.)

රතිපාපන (රු.)

වියපම (රු.)

150,000.00

150,000.00

-

-

550,000.00

545,445.00

10,000,000.00

8,919,337.31

700,000.00

695,445.00

10,000,000.00

8,919,337.31

පරිවාස ක ටයුු

පරිවාස ේසවය යනුේව්ත අපහසථ ක රනුේේ
ආයමනගම රීීනමක්, සිරගම රීීනමක්, ේවනත්
මුලයමය පඩයක ට ේහෝ ේවනත් පඩලඩනයක ට
යටත් රීීනමරී්ත ේමොරව වරපක රුේවකු
ුහනරුත්ථාපනය රීීනමති. ුණේපක් එමඟි්ත
අේප්ත ක්ෂා ක රනුේේ ුහේගලයා ජීවත්වන
පරිසරේේම
ඉ්තනට
ඉඩහැර
පරිවාස
ිලලධාාීන්තේේ අකරක්ෂණය යටේත් ඔුණට සමාජ
විේරෝකර ක්රියාව්තේග්ත වැළකී නව ජීවිමයක්
ේගොඩනඟා ගැනීමට අවසථථාව ලබාදීමති.
1944 අංක  42 පරණ වරපක රුව්ත පරිවාස
භාරේේ මැබීේන ආඥා පනේත් 03 වන වග්තතිය
අනුව රීසියන වරපක  සථවභාවය අනුවප
වරපක රුවාේේ වයස, සථත්රී ුහරුෂ භාවය සහ
ඔුණේේ මත්වය යන ක රුු  ප අධික රණය මගි්ත
සැලරීල්ලට ේගන ඕනෑම ුහේගලේයකු
වරපක රුේවකු යැති ීනරණය රීීනේම්ත අනුරුව
ඔුණේේ ක ැමැත්ම ප ගතිව ඕනෑම වරපක්
සනබ්තධාේය්ත පරිවාස ිලේයෝගයක් පැනවිය
හැරීය.
ේමේස පරිවාස භාරයට ේයොමු රීීනේම්ත
වරපක රුට ආ්තථීක  හා සාමාජීය වශේය්ත
රතිලාභ හිමිවන අමරම එය මුළු මහත්
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව

සමාජයටම ප රතිලාභ ේගන ේප්තනරී.
උපාහරණයක් ේලසට යන ුහේගලේයකු රීසියන
වරපක් ේක ොට ඔුණ සිරභාරයට ේහෝ ේවනත්
පඬුවමක ට ලක් ක ලේහොත් එය ඔුණේේ පරුලට
ආ්තථික  හා සමාජිය වශේය්ත බලපානු ලබති.
එේසම රටට ප එවැිල අේයකු නඩත්ු රීීනම
සඳහා විශාල මුපලක් වැය රීීනමට සි ේේ. එේහත්
එම ුහේගලයා ජීවත්වන පරිසරය ුල මබා
ඔුණේේ එදිේනපා ජීවිමය යහපත් ආක ාරේය්ත
පවත්වාේගන යාමට උපේපසථ පරිවාස ේසවේය්ත
හිමිේේ. එබැවි්ත ේමම පරිවාස ේසවය රජාපාපක 
ුහනරුත්ථාපන ක්රියාවලීයක් ේලසට මුළු
ේලෝක යම පිළිේගන ගම. විවිම පරිසරේේ
මැබිය ේනොහැරී අරු. 12-16 අමර වයේස
වැරදික රුව්ත සහතික  ක ළ පාසල් හා ළමා ුහුණු 
ආයමන ේවම ේයොමු ක ර ුහනරුත්ථාපනය ක රනු
ලැේේ.
ආඩලඩුක්රම වයවසථථාේේ 13 වන සංේශෝධානයට
අනුව පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසවා විෂය පළාත්
සභා ේවම පැවීන ගමත් ළමා අතිතිවාසික න
රඥප්ත තිය ක්රියාත්මක  රීීනේන වගකීම මධායම
රජය යටේත් ේපපා්තමේන්තුව ේවම පැවීන
තිේේ. එබැවි්ත පරිවාස ේසවය විමධායගම රුවප
අපාල රතිපත්ති හා පනත් සංේශෝධානය රීීනම
13
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මධායම
රජේේ
ේපපා්තමේන්තුේේ
ක ා්තයභාරයරී. ඒ අනුව පළාත් පරිවාස හා
ළමාරක්ෂක  ේපපා්තමේන්තු සනබ්තකරක රණය
ක රමි්ත පරිවාස ේසවය වැඩිදියුු  රීීනමට
ක ටයුු ක රන ලදි. ේපපා්තමේන්තු ක්රියාක ාීන

4.1

සැලැසථම යටේත් පළාත් ේපපා්තමේන්තු සඳහා
රතිපාපන
ේව්තරීීනම
හා
එරී
රගති
සමාේලෝචනය ප ේපපා්තමේන්තුව විසි්ත
ඉටුක රනු ලැේේ.

පරුක මට හපාවඩා ගැනීන

1941 අංක  24 පරුක මට හපාවඩා ගැනීේන ආඥා
පනම යටේත් හපාවඩා ගැනීමට ේයෝජිම
පරුව්තේේ නීමයානුූලල භාරක රු ේලස ක්රියා
රීීනේන වගකීම ේපපා්තමේන්තුව ේවම පැවීන
තිේේ. ේමම ක ා්තයභාරය ේේය ය හා විේේය ය
වශේය්ත ේක ොටසථ ේපක ක ට ේබේේ. ේමති්ත
ේේය ය හපාවඩා ගැනීන පළාත් ේක ොමසාරිසථ විසි්ත
ක රනු ලබන අමර විේේය ය හපාවඩා ගැනීන
ේපපා්තමේන්තුව විසි්ත ඉටුක රනු ලැේේ.

ේවනත් රටවල ජීවත් වන ුහේගලය්ත ප පරුව්ත
හපාවඩා ගැනීම සඳහා සිය ඉල්ලුනපත් මධායම
රජේේ ේමම ේපපා්තමේන්තුව ේවම ඉදිරිපත්
ක රනු ලබති. එම ඉල්ලුනක රුව්ත පරුව්ත රටි්ත
බැහැරට ේගන යන බැවි්ත ඔරු්ත විේේශ හපාවඩා
ගැනීේන නීතිීනති අනුගමනය ක ලයුු ේේ.
මවප විේේශ රටවල ජීවත් වන ගමැන
ඉල්ලුනක රුව්ත මම පරුේල් ඥාති පරුව්ත
හපාවඩා ගැනීමට ඉදිරිපත් වන අවසථථා ගති
අමරම ඔරු්තටප විේේශ හපාවඩා ගැනීේන
උපේපසථ පිළිපැදීමට සි ේේ.

ශ්රී ලංක ාේේ උපම ලබා එේහත් ව්තමමානේේ
ේනොේයක් විේේශ රටවල ුහරවැසි භාවය ලබා
සිටි්තනරු්ත, ශ්රී ලංක ාේේ හා ේවනත් රටවල
ේවිත්ව ුහරවැසිභාවය හිමි අය හා මාවක ාලික ව

4.2

විේේශ හපාවඩා ගැනීන සඳහා ේව්ත ක ළ පරුව්ත - 2013

අංක

ියයේශිය රට

ියයේශ හදාවඩා
ගැනී් 

හදාවඩා ගැනීමට
දුන් මුළු දරුවන්
ගණන

01

රංශය

-

01

01

02

ජ්තමිලය

-

02

02

03

ේනප්තල්තමය

-

02

02

04

එක්සත් රාජධාාිලය

02

-

02

05

ගමරික ා එක්සත් ජනපපය

01

-

01

03

05

08

එක ුව

14

ියයේශයන්හි සිටින
ශ්රි ලාංකයකයන්
ියසින් හදාවඩාගත්
දරුවන් සංඛ්යාව

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව

වා්තෂික  ක ා්තය සාධ් වා්තමාව - 2013

5.

සංව්තධාන අංශේේ ක ටයුු

ළමයා ේක ේරහි විේශෂ රැක වරණය වයාප්ත ම
රීීනේන අවශයමාවය

ක ැපක රු ේපගුරු ආධාාර ක්රමය
නැණ දිරිය අධායාපන ආධාාර ලබා දීම

1924 ළමා අතිතිවාසික න පිළිබඳ ජිනීවා
රක ාශනේයහි

හදිසි විපත් වවපයාධාාර ිලරු්ත පරු ආධාාර
ක්රමය

1959 ේනොවැනබ්ත මස 20 වන දින එක්සත්
ජාීන්ත විසි්ත සනමම ක රනු ලැබූ මානව
අතිතිවාසික න පිළිබඳ රක ාශනේයහි
1976 සිවිල් සහ ේේශපාලන අතිතිවාසික න
පිළිබඳ ජාමය්තමර ගිවිසුේමහි

ේසේනහස ආධාාර ක්රමය

2.

1976 ආ්තථික , සමාජ සහ සංසථක ිතික 
අතිතිවාසික න පිළිබඳ ජාමය්තමර ගිවිසුේමහි
ළමති්තේේ
සුභසාධානය
පිළිබඳ
රේේදිමාවක්
ගත්මාවූ
විේශෂියනම
අනුේයෝජිමායමනවල සහ ජාමය්තමර
සංවිධාානවල වයවසථථා සහ අපාළ සාධාන
පත්රවල පිළිගනු ලැබ ගත්මා වූ ළමයාේේ
අතිතිවාසික න පිළිබඳ රක ාශනේයහි

ළමා සමාජ හා ළමා සභා සථථාපිම රීීනම
ේලෝක  ළමා දිනය පිළිබඳ වැඩසටහ්ත

3.

1.

ළමා අතිතිවාසික න සහතික  රීරිම යටේත්
ක්රියාත්මක  ක රන ලප වැඩසටහ්ත
ේසවණ සරණ ක ැපක රු මාපිය ක්රමය

රජා මූලික  ළමා ආරක්ෂණය යටේත් සි
ක රන ලප වැඩසටහ්ත
ආප්තශ ගනමාන, සුභසාධාක  ගනමාන හා රජා
මූලික  ගනමාන පිහිටුවීම
ළමා අතිතිවාසික න රඥප්ත තිය
ේමේහයුන ක මිටු පැවැත්වීම

රක ාශ ේක ොට ගම.

ඒ අනුව ශ්රී ලංක ාව ුළ ළමා අතිතිවාසික න
පිළිග්තනා නීති සහ රතිපත්ති සඳහා විධි විධාාන
සැලසිය යුු ේහති්ත ශ්රී ලංක ා ආඩලඩුව විසි්ත
ළමා අතිතිවාසික න පිළිබඳ රඥප්ත තිය රක ාශයට
පත් ක ර ගම. එකී රඥප්ත තිේයහි විධි විධාාන
ආවරණය වන පරිේේප්ත ේපපා්තමේන්තුව
විසි්ත පහම පක්වා ගති ආක ාරයට සංව්තධාන
ක ටයුු ක්රියාත්මක  ක රන ලදි.

ළමා සහභාගීත්වය මහරුරු රීීනම යටේත් සි
ක රන ලප වැඩසටහ්ත

පිළිබඳ

පැනුවත් රීීනේන වැඩසටහ්ත පැවැත්වීම

4.

වික ල්ප ආරක්ෂණය යටේත් සි ක රන ලප
වැඩසටහ්ත
අපේයෝජනයට පත් පරුව්ත ුහනරුත්ථාපනය
රීීනම
ආයමනගම ළමු්ත සඳහා විත්ීනය ුහුණු ව
ලබා දීම
ආයමනගම ළමු්තේේ හැරීයා රව්තධාන
වැඩසටහ්ත පැවැත්වීම

අධායාපන ආධාාර ලබා දීම

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව

15

වා්තෂික  ක ා්තය සාධ් වා්තමාව - 2013

5.1

ේසවණ සරණ ක ැපක රු මාපිය ක්රමය

ේසවණ සරණ ක ැපක රු මාපිය ක්රමය ප ළමු්තේේ
අධායාපිලක  අවශයමා සුහරාලීම ේම්තම ශාීනරික 
හා මානසික  සංව්තධානය ලබාදීම අරමුු 
ක රගිලමි්ත ක්රියාත්මක  වන වැඩසටහනරී.
ේමහිදී ේමම වැඩසටහන සඳහා ේේය ය හා
විේේය ය
පරිමයාගය ලී්ත
විසි්ත
ේපපා්තමේන්තුව ේවම මුපල් ලබාේේ. ඒ අනුව
ේමෝරාගත් අඩු ආපායනලාභී පරුල් වල පරුව්ත
ේවම ේමම වැඩසටහේ්ත රතිලාභ හිමික න
ලැේේ. 1988 වසේ්ත සිට ජනාධිපති ේල්ක න
ක ා්තයාලේය්ත ක්රියාත්මක  ක රන ල ව, ේමම

වර්ෂය

දරුවන්
සංඛ්යාව
(අලුත්)

යගවන ලද
මුදල
(අලුත්)

ළමයින්
සංඛ්යාව
(වාරික
යගවන ලද)

2013

3

90,000

105

5.2

යගවන ලද
වාරික මුදල

යගවී් 
කරන ලද
මුළු ළමයින්
සංඛ්යාව

යගවන ලද
මුළු මුදල

1,552,596

108

1,642,596

පරුව්තේේ අධායාපන අතිතිය මහරුරු රීීනම

ාාසල් යනොයන ළමුන් ාාසල් ගත කයරීම සඳහා වු
වැඩසටහනකය.
සෑම ළමේයකුටම අධායාපනය ලබා ගැනීමට
අතිතිවාසික මක් ගති අමරම ළමා සංව්තධානේේ දී
එය ඉමා වැපගත් සාධාක යරී. ළමා ක ාලය ුල
අධායාපන අවසථථාව අහිමි රුවේහොත් ළමු්තේේ
අනාගමය අඳුරු විය හැරීය. ශ්රි ලංක ාේේ
අධායාපනය අමරමග නමර ක රන ළමු්ත ිලසා
ළමා රමික ය්ත, ළමා මේවරු්ත බිහිවීම හා විවිධා
අපේයෝජන වලට ළමු්ත ලක්වන අවසථථා බුණල වී
ගම. ේපමාපිය්ත අහිමිවීම, ේපමාපිය්තේේ
ේනොපැනුවත්ක ම,
ේනොසැළරීල්ල,
මව
විේේශගමවීම, ආ්තථික  ෂථක රමා ආදී විවිධා
ක රුු  මම ළමු්තේේ පාසැල් අධායාපනය
අමරමග නමරවීම සි වනු ගම.
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වැඩසටහන 1997 ව්තෂේේ සිට ේමම
ේපපා්තමේන්තුව හරහා ක්රියාත්මක  ේේ.
මාසයක ට රු. 500 - ක  මුපලක් අවම වශේය්ත
වසර 3 ක් ේහෝ 5 ක් ඉක්මවන ුරු පරුවාට
ේගවීන ක රනු ලැේේ. අවම මුපල රු. 500 - රුවප
රු. 5000 - ක් පක්වා මාසික  දීමනාව ේගවන
පරිමයාගය ලී්තප ගම. ජාතික  ඉතිරි රීීනේන
බැංකුව හරහා පාසථ ේපොමක් මඟි්ත ේමම මුපල
ළමු්තට ිලකුත් ක රනු ලැේේ. ඒ අනුව මාසික ව
ිලයමිම දිනට ළමයාට ළගම පිහිටි මැපැල් හලි්ත
මුපල් ලබා ගම හැරීය.

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසවා ේපපා්තමේන්තුව
විසි්ත ශ්රි ලාංරීක  පරුව්තේේ අධායාපන අතිතිය
මහරුරු රීීනම ුලි්ත සපාචාරවත් පරු පරුහරක්
බිහි රීීනම ේමම වැඩසටහේ්ත මුලික  අරමුණ ේේ.
ේමහිදි රේේශ 2 ක් යටේත් පරුව්තට උපක ාර
ක රනු ලැේේ. ඔරු්ත නන,
පාසල් අධායාපනය ලබන වයේස පසු රුවත්
ආ්තථික  ෂථක රමා ිලසා අමරමග අධායාපනය
නවමා පමා ගති පරුව්ත
විවිධා ේහු්ත මම ක ඩි්ත ක ඩ පාසල් යන
පරුව්ත ය.
පාසල් ේනොයන පරුව්ත රාේේය ය ේල්ක න
ේක ොට්ඨාශ මට්ටමි්ත හඳුනාේගන ඔරු්තේේ
පාසල් ේනොයාමට ේහුව ේසොයා බලා ඊට අවශය
ක ටයුු සි ක ර ඔරු්තව පාසල් ගම රීීනමත්,

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව
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උගත් පාඩන හා රතිස්තධාාන ේක ොමිසේන
ිල්තේේශ ක රන ලප වු ආශ්රිම ළමති්තේේ
අධායාපනය නඟාසිටුවීම සඳහා පාසල් උපක රණ
ලබාදීමත් ේමමඟි්ත සි ක රන ලදි.
ේමම වැඩසටහන අදියර රීහිපයරී්ත ක්රියාත්මක 
ක රන ලදි.
පාසල් උපක රණ ලබාදී ඔරු්ත ශක්තිමත්
රීීනම.

අනු අංකය
01
02
03
04
05
06
07
08
09

5.3

ාළාත
බසථනාහිර
පකුණ
මධායම
උුර
නැේගනහිර
වයඹ
උුරු මැප
ඌව
සබරගමුව

අධායාපනය ලබාදීේන වැපගත්ක ම ගැන
පරුව්ත, ගුරුවරු්ත, ේපමාපිය්ත සඳහා
පැනුවත් රීීනේන වැඩසටහ්ත රීීනම.
වි හල්පතිවරු්ත, ගුරුවරු්ත, ේපමාපිය්ත
ිලලධාාීන්ත අමර පරුවාට යහපත් වන පරිදි
මනා සනබ්තකරක රණයක් ේගොඩ නැගීම.
රාේේය ය ේල්ක න ක ා්තයාල වලට අනුයුක්මව
සිටින ළමා හිමික න රව්තධාන ිලලධාාීන්ත මගි්ත
ේමම වැඩසටහන ක්රියාත්මක  ක රන ලදි.

ළමුන් සංඛ්යාව

වැය වූ මුදල

289

434000

687

1030500

624

951000

105

157500

480

720000

376

564000

29

43500

666

999000

1079

1620000

ක ැපක රු ේපගුරු වැඩසටහන

මව රටත් පරුව්තේේ අධායාපිලක  අවශයමා
උේපසා සහේයෝගය ේපනු ලබන වැඩසටහනක්
ේලස ක ැපක රු ේපගුරු වැඩසටහන හඳු්තවා දිය
හැරීය. ේමය මාසික ව ලබා ේපනු ලබන
අධායාපිලක  ෂ්ෂයත්ව ක්රමයක් ේලස ක්රියාත්මක 
ේේ. සුවිේශෂී අධායාපිලක  පක්ෂමා ගති ආ්තථික 
වශේය්ත අගහිඟක න මැප ජීවත්වන පාසල්

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව

පරුව්ත ේමම වැඩසටහේ්ත ඉලක්ක  ක ඩලඩායම
ේේ. ේමොරු්තේේ ේමෝරා ගැනීම හා ේයොමු රීීනම
ළමා හිමික න රව්තධාන ිලලධාාීන්ත හරහා සි
ක රනු ලබන අමර, මාසයක ට රු. 300 -ක , රු.
500 -ක  ේහෝ රු. 750 - ක  මුපලක් එක් පරුේවකු
ේවනුේව්ත ලබා දීමට ක ටයුු ේක ේ්ත.
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අනු අංකය
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

5.4

මාසය
ේක ොළඹ
ගනපහ
ක ළුමර
මහනුවර
මාමේල්
නුවරඑළිය
ගාල්ල
මාමර
හනබ්තේමොට
අනුරාධාුහරය
ේපොේළෝතනරුව
බ ල්ල
ේමොණරාගල
කුරුණෑගල
ුහත්මලම
රත්නුහරය
ක ෑගල්ල
අනපාර
රීලිේනොච්චිය
වේිලයාව
මඩක ලුහව
යාපනය
මුලතිේ
ත්රිකුණාමලය
ම්තනාරම
එකතුව

වැය වූ මුදල
235300
334400
400500
462300
215900
54000
473700
427500
321700
548500
48600
349000
295700
526900
175500
322100
326500
50800
7200
7200
54000
159300
7200
72000
7200
5883000

නැණදිරිය අධායාපන ෂ්ෂයත්ව ක්රමය

ේපපා්තමේන්තුව විසි්ත 2011 ව්තෂේේ දී
අවපානමට පත් විය හැරී පරුව්ත සිටින පරුල්
හඳුනා ගැනීම සඳහා ක්රියාක්මමක  ක රනු ලැබූ
සමීක්ෂණේේ රතිලල පාපක  ේක ොට ගිලමි්ත
අධායාපන අතිතිය ගිලි ය යෑේන අවධාානමට පත් ව
ගති පරුව්තේේ එම අතිතිය මහරුරු රීීනම සඳහා
නැණදිරිය අධායාපන ආධාාර වැඩසටහන හඳු්තවා
ේපන ලදි. ේපෞේගලික  අංශේේ මූලය පායක ත්වය
මම ේමම ේපපා්තමේන්තුේේ ක ළමනාක රණ
18

ළමුන් සංඛ්යාව
81
114
138
156
82
17
148
124
105
168
16
113
103
208
56
103
106
15
3
3
18
71
2
22
2
1974

මඩලඩලයක් මඟි්ත විවිධා ේහු මම අධායාපනය
අහිමි වීේන අවපානමට පත් වී ගති පරුව්ත සඳහා
මාසික  ෂ්ෂයත්වයක් පිරිනැමීම ේමහි අරමුණති.
ේමම වැඩසටහන ප ේසවණ සරණ ක ැපක රු මා
පිය ක්රමය යටේත් උප වයාපිතියක් ේලස
ක්රියාත්මක  ේක ේ්ත. ේමමඟි්ත එක් පරුේවකුට
රු. 1000 ත් රු. 2000 ත් අමර මුපලක් ලබා ේපනු
ගම.

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව
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නැණ දිරිය අධයාාන ශිෂයත්ව ධධාර යගවී් 

වර්ෂය

දරුවන්
සංඛ්යාව
(අලුත්)

යගවන ලද
මුදල
(අලුත්)

ළමයින්
සංඛ්යාව
(වාරික
යගවන ලද)

2013

97

668,000

50

5.5

යගවන ලද
මුළු මුදල

1,200,000

147

1,868,000

ිලරු්ත පරු ආධාාර

අඩු ආපායනලාභි පරුල්වල ිලරු්ත පරුව්තේේ
ේසෞඛ්ය, ේපෝෂණය හා අේනකුත් සුභසාධාන
ක ටයුු ේවනුේව්ත ේම්තම එම පරුව්ත අවපානන
මත්වය්තේග්ත ආරක්ෂා ක ර ගැනීම පිණිස ලබා
ේපන ආධාාර ක්රමයරී. රාේේය ය ේල්ක න
ේක ොට්ඨාශ මට්ටමි්ත ලැේබන ඉල්ලුනපත්ර සඳහා
අවශය මුපල් සපයා දිම ේමහිදී සි ේේ.
ේන යටේත් පරුව්ත ේපේපේනකු සඳහා රු.7500 ක්ප ු්ත ේපේනකු ේවනුේව්ත රු.15000 - ක් ප

5.6

යගවන ලද
වාරික මුදල

යගවී් 
කරන ලද
මුළු ළමයින්
සංඛ්යාව

සිේ ේපේනකු සඳහා රු.20000 - ක් ප පසථ
ේපේනකු ේවනුේව්ත රු.25000 - ක් ප වශේය්ත
මුපල් ේගවීන සි ක රති.
සෑම ඉල්ලුන ක රුේවකුටම එක් අවසථථාවක්
පමණක් ේමම ආධාාර ක්රමය යටේත් රතිලාභ ලබා
ගැනීමට හැරීයාව ලැේේ. ඒ අනුව වසරක ට පරුල්
500 ක ට වැඩි පිරිසක ට ේමමඟි්ත සහන සලසා
දීමට අවසථථාව උපා වී ගම.

වවපය ආධාාර

අඩු ආපායනලාභී පරුල් වල පරුව්තේේ ේසෞඛ්ය
හා ේපෝෂණ ගැටළු සඳහා සහන සැපීමම
ේවනුේව්ත ේමම ආධාාර ක්රමය ක්රියාත්මක  ේේ.
එේසම ආබාධිම පරුව්ත ේවනුේව්ත ප උපක ාර
රීීනම ේමහිදී සි ේේ.
රාේේය ය ේල්ක න
ේක ොට්ඨාශ මට්ටමි්ත ලැේබන ඉල්ලුනපත්ර සඳහා
අවශය මුපල් සපයා දීම ේමහිදී සි ේේ.
ේන යටේත් වවපය රතික ාර, සැත්ක න, ේපෝෂණ
ක ටයුු, ශාීනරික  ්තවලමා ේවනුේව්ත භාවිමා
ක රන උපක රණ සඳහා ආධාාර සැපීමම සි ක රනු
ලබති. රතික ාර හා ේපෝෂණ ක ටයුු ේවනුේව්ත

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව

රු.5000 - මුපලක් ප, සැත්ක න සඳහා රු.10000 ක  මුපලක් ප, උපක රණ සඳහා ඒවාේේ මිල ගණ්ත
අනුව විවිධා රමාණේේ මුපල් ේගවීම ප සි ේේ.
ේමම ේගවීන රමාණය්ත එම පරුව්තේේ පරුල්
වල විවිධා සථවභාවය්ත හා ඔරු්ත මුුණණ පා ගති
ෂථක රමාවය්ත මම ේවනසථ වීමට ප ුහළුවන.
සෑම ඉල්ලුනක රුේවකුටම එක් අවසථථාවක්
පමණක් ේමම ආධාාර ක්රමය යටේත් රතිලාභ ලබා
ගැනීමට හැරීයාව ලැේේ. ඒ අනුව වසරක ට පරුල්
500 ක ට පමණ ේමමඟි්ත සහන සලසා දීමට
අවසථථාව ලැබී ගම.
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5.7

හදිසි විපත් ආධාාර

හදිසිේේ ගති වන විපත් ිලසා පරුල් වල අසරණ
වන පරුව්තේේ අධායාපන ක ටයුු අඛ්ඩලඩව
ක රේගන යාම සඳහා ලබා ේපන ආධාාර ක්රමයරී.
ක්ෂණික ව පරිසරේේ ගතිවන ගංවුර, සුලි සුළං,
නාය යෑන, ිලවාස ගිිල ගැනීන, වැිල මත්වය්ත
මම ෂථක රමාවය්තට පත් වන පරුව්තේේ සුභ
සාධානය සැලසිම ේමහිදී සි ේේ. එපමණක් ප
ේනොව පරුල් ුළ ේපමේපිය්ත මිය යෑම, පරුව්ත
අත්හැර පමා යෑම, ේපමේපිය්ත හදිසි අනුරු
වලට ේරෝගාබාධා වලට ේගො රු වීම, විේේශ ගමව
නැවම ේනොපැමිණීම, පරුව්ත මාවක ාලික 
භාරක රුව්ත අමට පත් වීම, එම භාරක රුව්ත
ශාීනරික  හා මානසික  ්තවල අය වීම වැිල ේහතූ්ත
මම අසරණ වන පරුව්තට පිහිට වීමට ප ේමම
ආධාාර ක්රමය උපක ාීන ේේ.
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යන වයසනක ාරි මත්වයක  දී පරුව්තේේ පාසල්
උපක රණ විනාශ වි ගත්නන ඒ ේවනුේව්ත එක්
පරුලක් සඳහා රු.5000 - ක  ආධාාරයක් ලබා ේේ.
එේස රුව ප ඒ ඒ අවසථථාව්තහි ගති වන
හාිලපායක  මත්වේේ රබලමාවය මම ලබා ේපන
ආධාාර මුපල ේවනසථ විමට ුහළුවන. කුමන ේහෝ
වයසනක ාරි මත්වයක  දී රුවත් පරුව්තේේ
අධායාපන ක ටයුු ක රේගන යාමට පායක  විම
ේමහි රධාාන අරමුණ ේේ.
රාේේය ය ේල්ක න ේක ොට්ඨාශ මට්ටමි්ත ලැේබන
ඉල්ලුනපත්ර සඳහා අවශය මුපල් සපයා දීම ේමහි දී
සි ේේ.
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නිවුන් දරු ධධාර
පළාම

දිසථත්රික්ක ය

පරුල්
ගණන

මුපල

වවදය ධධාර
පරුල්
ගණන

හදිසි ියාත් ධධාර
පරුල්

මුපල

ගණන

මුපල

ේක ොළඹ

33

127500

09

50000

03

11250

බසථනාහිර

ගනපහ

32

135000

23

125000

14

70000

පළාම

ක ළුමර

51

195000

10

65000

09

31500

එක ුව

116

457500

42

240000

26

112750

මහනුවර

43

165000

22

120000

127

152000

මධායම

මාමේල්

18

67500

10

90000

01

5000

පළාම

නුවරඑළිය

22

82500

02

10000

1027

487800

එක ුව

83

315000

34

220000

1155

644800

කුරුණෑගල

74

285000

40

219000

282

239500

ුහත්මලම

25

97500

04

30000

01

5000

එක ුව

99

382500

44

249000

283

244500

රත්නුහර

44

165000

36

170000

03

26850

ක ෑගල්ල

16

60000

19

120000

01

5000

එක ුව

60

225000

55

290000

4

31850

ගාල්ල

53

210000

16

85000

08

12000

පකුු 

මාමර

60

225000

16

80000

04

20000

පළාම

හනබ්තේමොට

52

195000

16

81000

04

10000

එක ුව

165

630000

48

246000

16

42000

බ ල්ල

53

210000

12

70000

03

10000

ේමොණරාගල

18

67500

21

110000

03

15000

එක ුව

71

277500

33

180000

6

25000

අනුරාධාුහරය

30

120000

17

95000

01

5000

ේපොේලෝතනරුව

13

52500

08

52000

--

--

එක ුව

43

172500

25

147000

1

5000

අනපාර

28

105000

27

150000

02

5000

නැේගනහිර

මඩක ලුහව

34

136500

113

585000

705

1190600

පළාම

ත්රිකුණාමලය

13

52500

21

110000

--

--

එක ුව

75

294000

161

845000

707

1195600

යාපනය

23

90000

38

215000

37

39700

මුලතිේ

04

15000

--

--

--

--

උුරු

වේිලයාව

04

15000

01

5000

--

--

පළාම

රීලිේනොච්චි

12

45000

--

--

--

--

ම්තනාරම

14

52500

12

65000

03

35000

එක ුව

57

217500

51

285000

40

74700

වයඹ පළාම

සබරගමු
පළාම

ඌව පළාම

උුරු මැප
පළාම
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ේසේනහස ඉතිරි රීීනේන ගිු ම

සුනාමි වයසනේය්ත ේපමේපිය්ත ේපේපනාම
අහිමි අරු.18 ට අඩු පරුව්ත සඳහා ක්රියාත්මක  වන
වැඩසටහනරී. 2006 ව්තෂේේ ේමම වැඩසටහන
ආරනභ වූ අමර එහි දී ළමු්ත 689 ේපේනකු
ගුළත් විය. 2013 ේපසැනබ්ත මාසය වන විට
ේමහි සිටින ළමු්ත සංඛ්යාව 236 ක් විය. සෑම
මසක ම අරු.18 සනපූ්තණ වන ළමු්ත ේමම
වැඩසටහිල්ත ඉවත් ේේ.
ේමම
ේපපා්තමේන්තුව
මහජන
බැංකු
මූලසථථානය සමඟ එක්ව ේමම වැඩසටහන
ක්රියාත්මක  ක රේගන යනු ලබති. සෑම මාසයක ම
අපාළ ළමු්ත ේවනුේව්ත ේමම ේපපා්තමේන්තුව

මඟි්ත මහජන බැංකුව ේවම මුපල් (ේචක්පත්
මඟි්ත) යැවීම සි ක රති.
වයස සනපූ්තණ වන ළමු්ත පිළිබඳව බැංකුව
මඟි්ත ේපපා්තමේන්තුව ේවම මාසික ව පැනුන
ේපන අමර, මුපල් යැවීමට අපාළව එම ළමු්තේේ
ේමොරුරු රාේේය ය ේල්ක න ේක ොට්ඨාශ
මට්ටමි්ත ේග්තවාේගන මහජන බැංකුව ේවම
පැනුන දීම ේමම ේමම ේපපා්තමේන්තුව මඟි්ත
සි ක රනු ලබති. බැංකුව මඟි්ත අපාළ ළමු්ත ේවම
මුපල් යවා එම ේමොරුරු ේපපා්තමේන්තුව ේවම
පැනුන දිම සි ේේ.

2013 ව්තෂේේ ේසේනහස ගිු ේන මුපල් වැය වූ ආක ාරය :

අනු අංකය

22

මාසය

ළමුන් සංඛ්යාව

වැය වූ මුදල

01

ජනවාරි

208

312000

02

ේපබරවාරි

206

309000

03

මා්තු

202

303000

04

අේරල්

198

297000

05

මැති

198

297000

06

ජුිල

197

295500

07

ජූලි

195

292500

08

අේගෝසථු

194

291000

09

සැප්ත මැනබ්ත

193

289500

10

ඔක්ේමෝනබ්ත

191

286500

11

ේනොවැනබ්ත

190

285000

12

ේපසැනබ්ත

189

283500

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව
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ළමා සමාජ හා ළමා සභාව පිහිටුවීේන වයාපිතිය

ළමා අතිතිවාසික න රඥප්ත තිේේ සඳහ්තව ගති
පරිදි 12,13,14 යන වයවසථථාව්ත මගි්ත
ආවරණය වන ළමති්තේේ සහභාගීත්ව අතිතිය
මහරුරු ක රමි්ත ළමති්ත බලගැ්තවීේන රධාාන
අරමුණි්ත යුුව 2007 ව්තෂේේ රාම ිලලධාාීන
ේක ොට්ඨාශ මට්ටමි්ත ළමා සමාජ පිහිටුවන ලදි.
ේමේස පිහිටුවා ග්තනා ලප ළමා සමාජ ුළි්ත
පරුව්තේේ සංව්තධානයට, සාරධා්තම ව්තධානයට,
කුසලමා ව්තධානයට අපාළ වැඩසටහ්ත රාෂ්යක්
සෑම රාේේය ය ේල්ක න
ේක ොට්ඨාශයක ම
ක්රියාත්මක  ක ර ගම.
රාේේය ය ේල්ක න ේක ොට්ඨාශ මට්ටමි්ත පිහිටුවා
ගති ළමා සමාජ ඒක රාය  ක රගිලමි්ත රාේේය ය

ළමා සභා ප, රාේේය ය ළමා සභාේේ ිලලධාාීන
මඩලඩලේේ එක ුේව්ත දිසථත්රික් ළමා සභා ප ේන
වන විට පිහිටුවා ගම. සෑම රාේේය ය ේල්ක න
ේක ොට්ඨාශයක ම රාේේය ය ළමා සභාවක් හා සෑම
දිසථත්රික්ක යක ම දිසථත්රික් ළමා සභාවක් ප ේන වන
විට පිහිටුවා ගම. දිසථත්රික් ළමා සභාවල
එක ුේව්ත ජාතික  ළමා සභාවක්ප සථථාපිම ක ර
ගම. ළමා සමාජ මගි්ත පරුව්තට කුසලමා
සංව්තධාන වැඩසටහ්ත ක්රියාත්මක  රීීනම, ළමා
සමාජ වල ුහසථමක ාල වලට ේපොත් ලබා දීම,
යහගුණ රව්තධානය රීීනේන වැඩසටහ්ත
ක්රියාත්මක  ක ර ගම.

රාේේය ය ළමා සභාව ක්රියාත්මක  රීීනම සඳහා ව්තෂේේ මුල රතිපාපන ේව්ත රීීනම
රාේේය ය ළමා සභාවට අයත් ළමු්ත රැසථ ක ර
ව්තෂේේ ක්රියාත්මක  වන වැඩසටහ්ත පිළිබඳව
සහ ළමා සභාව රැසථ රීීනමට අපාළව පවතින
ගැටලු පිළිබඳ ීනරණ ීන්ත ගැනීම ේවනුේව්ත
එක් ළමා සභාවක ට රු.3000 - බැගි්ත ේව්ත
ේක ේ්ත. පැනට පකුණ, වයඹ, සබරගමුව, උුරු

මැප, බසථනාහිර, මධායම යන පළාත් වල රාේේය ය
ේල්ක න ේක ොට්ඨාශ සඳහා සහ වරුිලයාව සමහර
රාේේය ය ේල්ක න ේක ොට්ඨාශ සඳහා යාපනය,
ම්තනාරම, අනපාර, මඩක ලුහව යන දිසථත්රික්ක 
වල සමහර රාේේය ය ේල්ක න ේක ොට්ඨාශ සඳහා
ේමම මුපල් රතිපාපන ේව්ත රීීනම සි ක රති.

දිසථත්රික් ළමා සභාව
ේන සඳහා ව්තෂය ආරනභේේ දී එක්
දිසථත්රික්ක යක ට රු.4000 - බැගි්ත උුරු පළාේත්
මුලතිේ දිසථත්රික්ක ය හැර දිවතිේ්ත සියලුම පළාත්
වල සියලුම දිසථත්රික්ක  සඳහා ළමා සභා

ක්රියාත්මක  ක ර පවත්වාේගන යාම සඳහා
රතිපාපන ේව්ත ේක ේ්ත. දිසථත්රික් ළමා සභාේේ
රැසථවීන පැවැත්වීම සඳහා ේමේස ව්තෂේේ මුල
රතිපාපන ේව්ත ේක ේ්ත.

ළමා සමාජ වල පරුව්තේේ ිල්තමාණය ලී හැරීයාව්ත ව්තධානය රීීනම
ළමා සමාජ වල පරුව්තේේ ිල්තමාණය ලී
හැරීයාව්ත ව්තධානය රීීනම සඳහා විවිධා
වැඩසටහ්ත රාේේය ය ේල්ක න ේක ොට්ඨාශ
මට්ටේම්ත පවත්වන ලදි. ළමා සමාජ මව රටත්
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව

සක්රීය ක රමි්ත පරුව්තේේ සහභාගීත්වය,
සේහෝපරත්වය, කුසලමා ව්තධානය සඳහා ේමවැිල
වැඩසටහ්ත ක්රියාත්මක  ක රනු ලබති.
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ළමා සමාජ ළමා සභා පරුව්තේේ ක්රීඩා ේක ෞෂලය ව්තධානය ුළි්ත ේපෞරුෂ්ව සංව්තධානය ගති රීීනම
ළමා සමාජ ළමා සභා පරුව්තේේ ක්රීඩාව සඳහා
සහභාගීත්වය ව්තධානය රීීනම සහ ක්රීඩා ේක ෞෂලය
දියුු  රීීනේන අරමුු  ගතිව ළමා සමාජ මඟි්ත

ේමවැිල වැඩසටහ්ත ක්රියාත්මක  ක රති. ක්රීඩාේේ
ගති වැපගත්ක ම සහ ඒ ුළි්ත ේපෞරුෂත්ව
සංව්තධානය ගති රීීනම ප අරමුු  අමර ේේ.

ජාතික  ආගමික  සංසථක ිතික  උත්සව පැවැත්වීම
සමාජය ුළි්ත ගිලි ය යන අරුරු චාරිත්ර වාරිත්ර හා
ජන ක්රීඩා ගුළු සංසථක ිතික ාංග පිළිබඳ ළමු්තට
අවේබෝධායක් ලබා දීම ඉදිරි අනාගමය සඳහා
වැපගත් ේේ. එම ිලසා ළමා සමාජ පරුව්ත සඳහා
ේමවැිල අරුරු උත්සව පැවැත්වීම අරමුු  ේේ.

එේම්තම ආගමික  උත්සව, ජාතික  උත්සව දින
පිළිබඳ ගති වැපගත්ක ම ළමු්තට මහරුරු ක ර දීම
සඳහා එවැිල දින උත්සව පැවැත්වීම ළමා සමාජ
ළමා සභා මඟි්ත සංවිධාානය ේක ේ්ත.

ුහසථමක ාල සංව්තධානය රීීනම
ළමා සමාජ මගි්ත පවත්වාේගන යන ුහසථමක ාල
වල අඩුපාඩු සනපූ්තණ ක ර සංව්තධානය රීීනම
සඳහා ේපපා්තමේන්තුව උපේ උපක ාර ක රති.

ළමු්තේේ රීයවීේන රුචිය ව්තධානය රීීනම, පැනුම
ව්තධානය රීීනම, ආක ල්ප සංව්තධානය යන
අරමුු  ුහසථමක ාල වයාප්ත ම රීීනේම්ත සි ේේ.

අධායයන චාරික ා
ළමා සමාජ වල පරුව්තේේ සහභාගීත්වය
ව්තධානය රීීනම, ළමා සමාජ අමර අත්පැකීන
ුණවමාරු ක ර ගැනීම, විේනෝපය හා රසාසථවාපය
ලබා දීම සහ පරුව්තේේ අධායාපන ක ටයුු සඳහා

රාේයෝගික  අත්පැකීන ලබා ගැනීේන අරමුු 
ගතිව ළමා සමාජ පරුව්ත අධායයන චාරික ා
රැේගන යාම සි ක රති.

නායක ත්ව ුහුණු  වැඩමුළු ක ඳරුරු පැවැත්වීම
පරුව්තේේ ේපෞරුෂත්වය
ව්තධානය, පැනුම
කුසලමා ආක ල්ප ව්තධානය, පරුව්ත පරිසරයට
සංේේදී හා ගේේෂණය ලී පරු පිරිසක් බවට පත්

රීීනම, නායක ත්ව කුසලමා ව්තධානයට ේමවැිල
වැඩසටහ්ත ක්රියාත්මක  ේක ේ්ත.

ේසෞඛ්යයට ගති අතිතිය මහරුරු රීීනම
ේපර පාසල් හා පාසල් පරුව්තේේ ගති විවිධා
ේලඩ ේරෝග හඳුනා ගැනීේන අරමුණ ගතිව ෂථක ර
පළාත් වල ළමා සායන පැවැත්වීම සි ේක ේ්ත.
ේමමඟි්ත පරුව්ත සඳහා,
i.
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යහපත් ේසෞඛ්යයක් පවත්වාේගන යාේන
වැපගත්ක ම
පිළිබඳ
ේපමාපිය්තට
අවේබෝධායක් ලබා ේේ.

ii.

iii.

iv.

විේශෂඥ වවපය සායන වලට ඉදිරිපත්
වීමට හැරීයාවක් ේනොමැති පරුව්තට
අවසථථාවක් ලබා දීම.
රවණ, පිෂය ආදිේයහි සුළු වශේය්ත
ආබාධා සහිම පරුව්ත හඳුනා ේගන අවශය
මැදිහත්වීන රීීනම.
ඉමා කුඩා මැදිහත්වීමරී්ත සුව ක ල හැරී
ේරෝග සහිම පරුව්ත ක ල් තියා හඳුනා
ගැනීමට හැරීයාව ගම.
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රස වි්තපනාත්මක  වැඩසටහ්ත ක්රියාත්මක  රීීනම
පාසල් විෂය ධාාරාව්ත ුළ ේක ොටු වී සිටින පරුව්ත
එළිමහේ්ත රසාංගික  අත්පැකීමක් ක රා ේගන
යමි්ත
ඔරු්තේේ
ගීම
රසවි්තපනාත්මක 
හැරීයාව්ත දියුු  රීීනම හා විවිධා සමාජ ගැටලු
වලි්ත පීඩාවට පත්ව සිටින පරුව්තට ගැටලු වලි්ත

වැඩසටහන

01.
02.

03.

04.

05.

06.
07.

08.

09.

මඳක ට ේහෝ ිලපහසථ වීම ුළි්ත සිම සැහැල්ලු ක ර
ගැනීමට හැරීයාවක් ේමවැිල වැඩසටහ්ත ුළි්ත
සි වන ිලසා ළමා සමාජ ළමා සභා පරුව්ත
සඳහා ේමවැිල වැඩසටහ්ත සංවිධාානය වැපගත්
ේේ.

2012 යදසැ් බර් මසට ප්රගතිපය

රාේේය ය දිසථත්රික්
ේල්ක න ක ා්තයාලය
රාේේය ය ේල්ක න
රාේේය ය ළමා සභාව ක්රියාත්මක  රීීනමට අපාළව
ක ා්තයාල වල පවත්වන
ව්තෂේේ මුල රතිපාපන ේව්ත රීීනම
ළමා සභා රැසථවීන
දිසථත්රික් ළමා සභාව ක්රියාත්මක  රීීනමට අපාළව
ව්තෂේේ මුල දිසථත්රික් ේල්ක න ක ා්තයාලයට දිසථත්රික් 24 ක් පමණ
රතිපාපන ලබා දීම
ේේරුවල
හුහමේල්
ළමා සමාජ ළමා සභා පරුව්තේේ ිල්තමාණය ලී
අත්මනගල්ල
හැරීයාව්ත ව්තධානය රීීනේන වැඩසටහ්ත
ේපොල්පිතිගම
පැවැත්වීම
ක ළුමර දි.ේල්.
බලපිටිය
රාේේය ය මට්ටමි්ත නාටය මරඟ පැවැත්වීම
රාේේය ය ේල්ක න ක ා.
දිසථත්රික් මට්ටමි්ත නාටය මරඟ පැවැත්වීම
දිසථත්රික් ේල්ක න ක ා.
ේපොනේප
හුහමේල්
දික්වැල්ල
ක ලවාන
රුව්තවැල්ල
අරණායක 
ජාතික  ආගමික  සංසථක ිතික  උත්සව පැවැත්වීම
වැලික ්තප
(ළමා සමාජ ළමා සභා පරුව්ත සඳහා)
හබරාදූව
පසථබාේේ ේක ෝරේල්
පා ක්ක 
වරක ාේපොල
පාම නබර
ේහෝමාගම
නාත්ම්තඩිය
ුහසථමක ාල සංව්තධානය රීීනම සඳහා ආධාාර රීීනම
අනබල්තේගොඩ
කුරුණෑගල දි. ේල්.
දිසථත්රික් ළමා සභා රතිසංවිධාානය
ක ෑගල්ල දි. ේල්.
මාමේල් දි. ේල්.
මීගමුව
ළමා සමාජ ළමා සභා පරුව්ත සඳහා විවිධා පැනුවත් උහන
රීීනන වැඩසටහ්ත පැවැත්වීම
ක ළුමර දි. ේල්.
ගනපහ දි. ේල්.
ේක ෝරේළ පත්ු බටහිර
ළමා සමාජ ළමා සභා පරුව්ත සඳහා නායක ත්ව මහරගම
වැඩමුළු ක ඳරුරු පැවැත්වීම
හලාවම
නාරනමල

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව

වැඩමුළු
ගණන

මුපල රු.

රැසථවීන
295

85000

රැසථවීන
24

96000

02
01
01
01
01
01
271
24
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01

7000
25000
5000
12000
7500
18600
813000
125000
54000
30000
30000
26700
25000
25000
25000
22500
10000
7000
6500
5000
2100
2000
15000
15000
20000
10000
10000
4500
11000
35000
25000
3900
6000
8000
25
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5.10 ආප්තශ ළමා ගනමාන වැඩසටහන
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසවා ේපපා්තමේන්තුව
යටේත් 2008 ව්තෂේේ දී නව වැඩසටහනක් ේලස
ආරනභ වූ ේමය පැනට වසර හයක් තිසථේස දිවතින
ුහරා රාේේය ය ේල්ක න ේක ොට්ඨාස 331ක 
ක්රියාත්මක  ේේ. සෑම රාේේය ය ේල්ක න
ේක ොට්ඨාසයක ම
මූලික 
ළමා
අතිීන්ත
උල්ලංඝණය වී ගති පරුව්ත වැඩි රමාණයක්
ජීවත්වන ගනමානයක් බැගි්ත ේමෝරා ේගන එය
ළමා මිුරු ගනමානයක් බවට පත් රීීනම සඳහා

අවශය ක ටයුු සැලීම ේමම වැඩසටහන මගි්ත
සි ක රනු ලැේේ. අපාල ගනමානය ුළ
හඳුනාග්තනා ලප සුවිේශෂී ගැටළුව ේහෝ ගැටළු
ිලරාක රණය රීීනමට ේහෝ ිලරාක රණය රීීනම
සඳහා අවශය මූලික  පියවරය්ත ක්රියාත්මක  රීීනම
සඳහා මූලික  වශේය්ත රු. 2000 බැගි්ත
ේක ොට්ඨාස 331ක් සඳහා රු. 662000 ක  මුපලක්
ලබා ේපන ලදි.

5.11 ළමා අතිතිවාසික න පිළිබඳ ේමේහයුන ක මිටු වැඩසටහන
ශ්රී ලංක ාව විශථව ළමා රඥප්ත තිය සඳහා අත්ස්ත
රීීනේම්ත පසු ේමරට පරුව්තේේ අතිතිවාසික න
සුරක්ෂිම රීීනම සඳහා ගනු ලැබූ ඉමා වැපගත්
පියවරක් ේලස ේමම වැඩසටහන හැඳි්තවිය
හැක . ේමම ේමේහයුන ක මිටු 2000 වසේ්තදී
සමාජ ේසවා අමාමයාංශය මඟි්ත ිලකුත් ක රන
ලප අංක  MSS/3 4 161 පරණ චක්රේල්ඛ්ය මඟි්ත
පිහිටුවන ලප අමර, ේමම ේපපා්තමේන්තුව
මඟි්ත
ිලකුත්
ක රන
ලප
අංක 
PCC/CROP/11 3 4 පරණ චක්රේල්ඛ්ය මඟි්ත
නැවම ේක ටුනපත් ක රන ලදි. දිවතිේ්ත සෑම
රාේේය ය ේල්ක න ේක ොට්ඨාසයක්ම ආවරණය
වන පරිදි ජාතික  මට්ටේන සිට රාමීය මට්ටම

අනු අංකය
01
02
03
04
05
06
07
08
09
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ාළාත
බසථනාහිර
මධායම
පකුණ
උුර
නැේගනහිර
වයඹ
උුරු මැප
ඌව
සබරගමුව

පක්වා සියළු අවසථථාව්ත සඳහා ේමම ේමේහයුන
ක මිටු පිහිටුවන ලදි. ළමු්තට ජීවත්වීම සඳහා
සුවපාීම පරිසරයක් ිල්තමාණය රීීනම අරමුු 
ක රේගන ක්රියාත්මක  ක රන ලප ේමම
වැඩසටහේ්තදී ක මිටු ශක්තිමත් රීීනම ුළ ළමා
අතිතිවාසික න සුරක්ෂිම රීීනම සඳහා වූ ආප්තශ
ගනමාන වැඩසටහන ේම්තම, ළමා සහභාගීත්වය
ුහළුල් රීීනම සඳහා වූ ළමා සමාජ වැඩසටහේ්ත ප
ක්රමික  දියුු වක් ගති රීීනම ප ේමමඟි්ත
බලාේපොේරොත්ු වූ ේපවන රතිලලයති. ේන සඳහා
එක් රාේේය ය ේල්ක න ේක ොට්ඨාසයක ට රු. 3000
බැගි්ත ලබා ්ත අමර වැය ක රන ලප මුළු වියපම
රු. 962000 රී.

වැය වූ මුදල
125000
116000
141000
69000
104000
138000
107000
78000
84000

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව
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5.12 උගත් පාඩන හා රතිස්තධාාන ේක ොමිෂ්ත සභා ිල්තේේශ ක්රියාත්මක  රීීනම
උගත් පාඩන හා රතිස්තධාාන ේක ොමිෂ්ත සභාව
මඟි්ත ක රන ලප ිල්තේේශ ක්රියාත්මක  රීීනම
සඳහා වු ආශ්රිමව ජීවත්වන රවිඩ සනභවයක්
පවතින ජනමාවේේ පරුව්ත හා දී්තඝ ක ාලයක්
පැවති යුධාමය වාමාවරණය ේහු ේක ොට ේගන
අවමැ්ත වූ පරුව්ත ඉලක්ක  ක රේගන ේමම
වැඩසටහ්ත ක්රියාත්මක  ක රන ලදි. ේමම
රේේශවල
ජීවත්වන
පරුව්තේේ
මූලික 
අතිතිවාසික න ආරක්ෂා ක රමි්ත සුරක්ෂිම ළමා

අනු අංකය
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

දිස්ත්රික්කය
ේක ොළඹ
ක ළුමර
මහනුවර
මාමේල්
නුවරඑළිය
ගාල්ල
මාමර
හනබ්තේමොට
කුරුණෑගල
බ ල්ල
ේමොණරාගල
රත්නුහර
ක ෑගල්ල

වියක් ිල්තමාණය ක ර දීම ේමම වැඩසටහේ්ත
මූලික  අරමුණ විය. පරුව්තේේ පහසුක න
සැලීමත්, ඔරු්ත ේවනුේව්ත සුටු මධායසථථාන
පිහිටුවීමත්, චිත්ර ක ලාව, සංගීමය, නැටුන හා ක්රීඩා
පැවැත්වීමත්, සාක්ෂරමාවය අහිමි වූ පරුව්ත
ේවනුේව්ත සාක්ෂරමා ප්තති පැවැත්වීමත් ේමහි
ක්රියාක ාරක න
විය.
රාේේය ය
ේල්ක න
ේක ොට්ඨාසවලි්ත ලප ඉල්ලීන වලට අනුව
රතිපාපන ලබා ේපන ලදි.

ලබා දුන් මුදල
66000
50000
80000
30000
75000
190000
50000
7000
45000
279000
64000
85000
55000

5.13 පැනුවත් රීීනේන වැඩසටහ්ත
ළමා අතිතිවාසික න පිළිබඳ, ළමා අපේයෝජනය්ත
පිළිබඳ, අපේයෝජනය්තේග්ත ළමු්ත ආරක්ෂා ක ර
ගැනීම, පරුව්තේේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව සමසථමය
ුළ වගකීන සහගම ේපො ක තික ාවමක් ේගොඩ
නැගීම අරමුු  ක රේගන, දීප වයාප්ත මව පරුව්ත
ගුළු රජාව පැනුවත් රීීනේන වැඩසටහ්ත
මාලාවක් පවත්වන ලදි. ේමහිදී ඉලක්ක ගම
ක ඩලඩායන ේලස පාසල් සිසු්ත, ේපමාපිය්ත,
ගුරුවරු්ත, රාජය ිලලධාාීන්ත, රාජය ේනොවන
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව

සංවිධාානවල සාමාජික ති්ත සහ සිවිල් රජාව
ේමෝරා ග්තනා ලදි.
ේයොරු්ත පරුව්ත ඉලක්ක  ක ර ගිලමි්ත සෑම
රාේේය ය ේල්ක න ේක ොට්ඨාසයක්ම ආවරණය
වන පරිදි පළමු වැඩසටහ්ත මාලාව “මටු සවිමත්
සමනල වියක්” නමි්ත ක්රියාවට නංවන ලදි.
ේමහිදී ේයොරු්ත පරුව්ත ේයොරු්ත විය වගකීේම්ත
ගම ක ළ යුු බව ළමු්තට වටහා දීම, පැනුවත්
27

වා්තෂික  ක ා්තය සාධ් වා්තමාව - 2013

භාවය ලබා ගැනීම ුළි්ත ළමු්ත විසි්ත
ේපළේඹන අපචාීන ක්රියාව්ත අවම වීම,
අපේයෝජනය්තේග්ත ආරක්ෂාක ාීන වීම සඳහා
ළමු්ත සවිබල ගැ්තවීම රධාාන අරමුු  විය.

යකොට්ඨාසය

ප්රතිපලාීනන්

ේපවන වැඩසටහ්ත මාලාව “අේප්ත  සමනලු්තේේ
මටු සවිමත් ක රමු” නමි්ත ේයොරු්ත පරුව්තේේ
ේපමාපිය්ත පැනුවත් රීීනම සඳහා ඉහම අරමුු ම
මූලික  ක රේගන පවත්වන ලදි.

යවන් කළ මුදල

රා.ේල්.ේක ො. 293

29400

3500000

දි.ේල්.ක ා. 24

4800

360000

වයාාිතිපය
මටු සවිමත් සමනල් වියක්
අේප්ත  සමනලු්තේේ මටු සවිමත් ක රමු

5.14 ආයමනගම ළමු්ත ුහනරුත්ථාපනය රීීනම
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසවා ේපපා්තමේන්තුව
යටේත් ලියාපදිංචි සථේේච්ඡා ළමා ිලවාස සහ
රජේේ ළමා ිලවාස වල ුහනරුත්ථාපන
ක්රියාවලියට ේයොමු වී සිටින ළමු්තේේ
සුභසාධානය සඳහා ේමම වයාපිතිය මඟි්ත මූලය
සහය ලබා ේපනු ගම. ළමා ිලවාස වල ඍජු
අකරක්ෂණය සහ නඩත්ුව පළාත් පරිවාස හා
ළමාරක්ෂක  ේසවා ේපපා්තමේන්තුව සු
වගකීමක් රුවප ජාතික  ේපපා්තමේන්තුව ප ළමා

අනු අංකය

ාළාත

රැක වරණ ආයමන නඟා සිටුවීේන ක්රියාපාමයට
උරේපමි්ත සිටී. එම ආයමනවල සිටින ළමු්තේේ
විත්ීනය ුහුණු වීන හා විවිධා කුසලමා ව්තධානය
රීරිේන ක ටයුු සඳහා ේමම වයාපිතිය
ව්තෂයක ට විශාල මුපලක් වැය ක රති. පළාත්
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසවා ේපපා්තමේන්තු
ේක ොමසාරිසථවරු්තේේ ඉල්ලීන හා ිල්තේේශ මම
ේමම මුපල් ලබා ේපනු ගම.

යවන් කළ මුදල

වයාාිතිපය

01

ඌව

50000

ේමොණරාගල ළමා සංව්තධාන මධායසථථානය
න්තමන ුහුණු ව සඳහා

02

වයඹ

72000

මුදිම ළමා ිලවාසේේ න්තමන දීමනාව
ලබාදීම

5.15 පරත්ම ළමා ුහුණු  හා උපේේශන ේසවා ජාතික  මධායසථථානය
අපේයෝජන සි වීමක් ේහෝ ළමු්ත ේවනුේව්ත වන
අතිතිවාසික මක් උල්ලංඝණය වීේම්ත මානසික 
ගැටලු වලට බඳු්ත වන ගැහැු  පරුව්තේේ
උපේේශන, අවශයමා සඳහා පිහිටුවන ලප
ආයමනයක් ේලස
පරත්ම ළමා ුහුණු  හා
උපේේශන ේසවා මධායසථථානය පැක්විය හැරීය.
28

මධායම රජය යටේත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක 
ේසවා ේපපා්තමේන්තුව යටේත් පිහිටුවා ගති
එක ම ළමා රැක වරණ ආයමනය ේමය ේේ.
එක වර ළමති්ත 25 ක් ේවනුේව්ත උපේේශනය,
විත්ීනය ුහුණු ව, විධිමත් අධායාපනය ේනොලප
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව

වා්තෂික  ක ා්තය සාධ් වා්තමාව - 2013

අයට අවශය අධායාපනය ේමම මධායසථථානේය්ත
ලබා ගැනීේන හැරීයාව ගම. 2013 ව්තෂය
ආරනභේේ දී ගැහැු  පරුව්ත 17 ගුලත්ව සිටි
අමර, උපේේශනය හා විත්ීනය ුහුණු ව ලබා
දීේම්ත පසු ආපසු මම ිලේවසථවලට හා ළමා
ිලවාස වලට ේයොමු ක ර තිේේ. 2013.06.23 අළුත්
වැඩියා ක ටයුු සඳහා ආයමනය මාවක ාලික ව
වසා පැමීමට සි විය. 2013.12.18 දින නැවම
ආයමන ක ටයුු ආරනභ වූ අමර ගුලත් ක රන
ලප ළමු්ත සංඛ්යාව 20 රී.
රාේේය ය මට්ටේන රාජක ාීන ඉටු ක රන ළමා
හිමික න රව්තධාන ිලලධාාීන්තේේ ේයොමු රීීනම
මම, අධික රණ ිලේයෝග මම හා පළාත් පරිවාස
ේපපා්තමේන්තුවල ඉල්ලීන අනුව ේමම

ආයමනේේ ුහුණු ව සඳහා ළමති්ත ගුළත්
ක රනු ලැේේ.
සියළුම ගැහැු  පරුව්ත ේ්තවාසික ව රඳවා මාස
06 ක  ක ාලීමාවක් ුළ අපාළ උපේේශනය හා
ුහුණු වීම ලබා ේපනු ගම. එම ක ාලය ුල
ළමති්තේේ ආරක්ෂාව සඳහා සහක ාර ේවෝ්තඩ්්ත
වරිය්ත තිේපේනක්, මුරක රුව්ත, ආයමනේේ
සථථාන භාර ිලලධාාීන ේම්තම අධායාපන
උපේේෂ්ක ාව්ත ප ක්රියා ක රනු ලැේේ.
ේමම වසර ුළ ආයමනේේ අළුත්වැඩියා ක ටයුු
සහ උපක රණ මිලදී ගැනීම සඳහා රු. 1,198,941
ක් වැය ක රන ලදි.

5.16 ළමා ිලවාස ගුණාත්මක  මත්වේය්ත ඉහළ නැංවීම
සියළුම පළාත්වල පිහිටි රජේේ හා ලියාපදිංචි
සථේේච්ඡා ළමා ිලවාස වල ගුණාත්මක  භාවය
ඉහළ නැංවීම සඳහා පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසවා
පළාත් ේක ොමසාරිසථවරු්ත විසි්ත හඳුනාේගන
ඉදිරිපත් ක රනු ලබන සංව්තධාන ේයෝජනා සඳහා
මූලය සහාය ලබා දීම ඉහම වැඩසටහන යටේත්
සි ක රනු ලබති.
වා්තෂියනක ව හඳුනා ග්තනා ේමම සංව්තධාන
වැඩසටහ්තවල අවශයමාවය්ත මහරුරු ක ර

ගැනීේම්ත අනුරුව ගසථමේන්තුගම මුපලි්ත
ේක ොටසක් ේහෝ සනපූ්තණ මුපල පළාත්
ේක ොමසාරිසථ ේවම ේයොමු ක රනු ලැේේ. ඒ අනුව
ිලසි පරිදි වයාපිතිය ක්රියාත්මක  ක ර අවස්ත
බිල්පත්වල පිටපත් සහ වියපන වා්තමා සහිමව
ේමොරුරු රධාාන ක ා්තයාලය ේවම ේග්තවා ගනු
ලැේේ. ේමම වයාපිතිවල සියලු රගති හා විමීන
ක ටයුු ප පසුවිපරන ක ටයුු ප අකරක්ෂණය ප
පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසවා
ේක ොමසාරිසථවරු්ත සු ක ා්තයයක් ේේ.

ඒ අනුව 2013 ව්තෂේේ දී ේමම වැය ය ්තෂය යටේත් දිවතිේ්ත ුහරා පිහිටි ළමා ිලවාස ගුණාත්මක  මත්වේය්ත
ඉහළ නැංවීම සඳහා රු. 7,521,371 ක් වැය ක රන ලදි.

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව

29

වා්තෂික  ක ා්තය සාධ් වා්තමාව - 2013

5.17 යුිලේසෆථ වයාපිතිය
යුිලේසෆථ වයාපිතිය යටේත් පරිවාස හා
ළමාරක්ෂක  ේසවා ේපපා්තමේන්තුව ක්රියාත්මක 
ක රනු ලබන “ළමාරක්ෂණය” සඳහා වන
වයාපිතිය ුළ 2013 ව්තෂය ුළදී සිේධි
ක ළමණාක රණ මා්තේගෝපේේශය ක්රියාවට
නැංවීම පිළිබඳ රගති සමාේලෝචන පළාත්
මට්ටමි්ත පවත්වා ගම. ඒ අනුව සිේධි
ක ළමණාක රණය රතිපත්ීන්තට අපාලව අවපානන

මත්වය්තට ේගො රු වී ගති ළමු්ත ේවනුේව්ත
රතික ාරාත්මක  සැලසුන සක සථ රීීනේන ක ා්තයය
රාේේය ය ේල්ක න ේක ොට්ඨාස මට්ටමි්ත ආරනභ
ක රන ලදි.
මව ප දිවතින ුහරා ගති සියලුම ළමා ිලවාස ගම වූ
ළමු්තේේ මත්වය පිළිබඳ සමීක්ෂණය අවස්ත ක ර
ගම.

අනු අංකය

වැඩසටහන

වැය කළ මුදල

01

ළමා ිලවාස ගම ළමු්තේේ මත්වය පිළිබඳ සමීක්ෂණය

2,000,000

02

සිේධි ක ළමනාක රණය මා්තේගෝපේේශය ක්රියාවට නැංවීම
හා ිලලධාාීන්ත ුහුණු  රීීනමටත්, රාේේය ය ළමාරක්ෂණ
ක්රියාවලිය ශක්තිමත් රීීනමට

1,448,037

එක ුව

3,448,037

5.18 ළමා අපේයෝජන පැමිණිලි පිළිබඳ ේමොරුරු
ළමා අපේයෝජන සනබ්තධාේය්ත 2013 ව්තෂේේ
දී ේමම ේපපා්තමේන්තුව ේවම නාමික ව,
ිල්තනාමික ව, ලිඛිමව සහ
රක ථනේය්ත
පැමිණිලි 213 ක් ලැබුු  අමර, එම සියළුම
පැමිණිලි ඉදිරි විම්තශන ක ටයුු සඳහා සහ
නීතිමය ක ටයුු සඳහා විවිධා ආයමන ේවම ේයොමු
ක ර අවශය ක ටයුු සි ක ර ගම. ේමහි දී
පැමිණිල්ේල්
සථවරූපය
අනුව
රාේේය ය
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ේල්ක නවරු හරහා ළමා හිමික න රව්තධාන
ිලලධාාීන්ත ේවම ප, ේපොලිසථ ළමා හා ක ා්තමා
ක ා්තයාංශය ේවම ප, අපාළ ේපොලිසථ සථථාන වලට
ප, ක නක රු ේපපා්තමේන්තුව, පළාත් පරිවාස
ේපපා්තමේන්තු , විේේශ ේසවා ිලයුක්ති
ක ා්තයාංශය ේවම ප ේයොමු ක ර ගම. ඉතිරි
පැමිණිලි සඳහා අවශය උපේපසථ රක මේය්ත
ලබා ේපන ලදී.

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව

වා්තෂික  ක ා්තය සාධ් වා්තමාව - 2013

2013 ජනවාරි මස සිට ේපසැනබ්ත මස පක්වා ලැබී ගති පැමිණිලි :
අනු අංකය

ාැමිණිල්යල් ස්වභාවය

එකතුව

01

පාසල් ේනොයැවීම

38

02

ලිංගික  අමවරයට ලක් වීම

16

03

අමානුෂියනක  ේලස පහර දීම

03

04

ේසවේේ ේයපවීම

08

05

ක ාතික  හා මානසික  අපේයෝජනය

17

06

අුරුපහ්ත වීම සහ පැහැරේගන යාම

07

07

අනාරක්ෂියනම ළමු්ත

44

08

සිඟම්ත යැදිම

05

09

බාල වයසථ විවාහ

03

10

බාල වයසථ ගැේ ගැිලන

03

11

විවිධා හිංසාව්ත සි රීරිම

04

12

ේනොසලක ා හැීනන

02

13

ේවනත්

63

එක ුව

213

5.19 දිසථත්රික් සනබ්තකරක රණය සහ රගති ගගීමන
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසවා ේපපා්තමේන්තුව
රාේේෂ්ය මට්ටමි්ත සි ේක ේරන ක ා්තයභාරය්ත
දිසථත්රික් මට්ටමි්ත සනබ්තකරක රණය රීීනේන
අරමුේණ්ත 2008 ව්තෂේේ සිට දිසථත්රික්
සනබ්තකරක රණ ළමා හිමික න රව්තධාන
ිලලධාාීන්ත පත් ක ර්තනට ේය ණි.
ේමම පත්රීීනම ේහුේව්ත ේපපා්තමේන්තුේව
හි ේසවාව්ත හා ක ා්තයභාරය්ත පහසු ක ර ගති

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව

අමර, ේපපා්තමේන්තුේවහි සමහර වියපන පවා
අවම ක ර ගැනීමට ේමම සනබ්තකරක රණය
වැපගත් වී ගම. එේම්තම දිසථත්රික් මට්ටමි්ත
පළාත් 09 ට අයත් ිලලධාාීන්ත ේක්ෂේත්රේ දී සි
ක රනු
ලබන
ේපපා්තමේන්තු
ක ටයුු
සනබ්තකරක රණය,
ගගීමම
හා
ධාාරිමා
සංව්තධානය රීීනේන අරමුණි්ත 2013 ව්තෂේේ
රගති සමාේලෝචන රැසථවීන 09 ක් පවත්වා ගති
අමර ඒ සඳහා වූ මුළු වියපම 217,047.00 රී.
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වා්තෂික  ක ා්තය සාධ් වා්තමාව - 2013

5.20 පැයට රීරුළ සංව්තධාන වැඩසටහන
අනපාර දිසථත්රික්ක ේේ ළමා මිුරු පාසල
අනපාර දිසථත්රික්ක ේේ මහඔය රාේේය ය ේල්ක න
ේක ොට්ඨාසේේ ගල්ඔේඩ් පාසල ළමා මිුරු
පාසලක් බවට පරිව්තමනය රීීනේන වැඩසටහන
ක්රියාත්මක  රීීනම. ේන සඳහා වැය ක රන ලප මුපල
රු. 1,000,000 රී. ේන යටේත් පාසල ුළ
ේභෞතික  හා මානව සනපත් සංව්තධානය රීීනම
සඳහා පහම සඳහ්ත වැඩසටහ්ත ක්රියාවට නංවන
ලදි.
i. වි හේල් නාම ුහවරුව සක සථ රීීනම.
ii. ේගොඩනැගිල් 05 ක  ීන්තම ආේල්ප ේක ොට
වැඩි දියුු  රීීනම.
iii. වි හල්පති
ක ාමරය
හා ක ා්තයාලය
නවීක රණය රීීනම හා උපක රණ ලබා දීම.

iv. පාංශු ඛ්ාපනය වැලැක්වීමට ආරක්ෂිම
ගල්වැටි සථථිරව ේයදීම.
v. ේසල්ලන මි ල උපක රණ ේයොපා සක සථ
රීීනම.
vi. ජල පහසුක න වැඩි දියුු  රීීනම හා ආප්තශ
ේගවත්මක් සැක ීම.
vii. තූ්තය වාපක  ක ඩලඩායන සඳහා අවශය
උපක රණ හා ිලල ගඳුන සක සථ ක රදීම.
viii. පරිගණක  අංශය වැඩි දියුු  රීීනම.
ix. ක්රීඩා උපක රණ ේබපා දීම.
x. ේපමාපිය
සහ
පරුව්තේේ
ආක ල්ප
සංව්තධානය සඳහා ලලපාතිමා සංව්තධාන
වැඩසටහ්ත
හා
ධාාරිමා
සංව්තධාන
වැඩසටහ්ත ක්රියාත්මක  රීීනම.

පැයට රීරුළ රප්තශන කුටිය
අනපාර පැයට රීරුළ රප්තශන ූමමිේේ
ේපපා්තමේන්තු
රප්තශන
කුටිය
ප
ිල්තමාණාත්මක  ව ළමු්ත ේවනුේව්ත පැනුම
ව්තධානය ක රවන මැනක් ේලස සක සථ ක රන ලදි.
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ඒ අනුව පරුව්තට අපහසථ පැක්වීම උේපසා “ුරු
ේසවේ්ත සංක ල්ප මවමු” නමි්ත වඩසටහනක්
ක්රියාත්මක  ක රන ලදි.

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක  ේසතවා ේපපා්තමේන්තමව

