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හැඳින්වීම

2015 වර්ෂයේ දී පරිවාස හා ළමාරක්ෂක
යසේවා යෙපාර්තයේන්තුව විසින් ඉටුකරන ලෙ
යසේවාවන් යමම වාර්තායවන් සමායලෝචනය යකයර්.
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1.1

දෙපාර්තදේන්තු ඉතිහාසය

වර්ෂ එක්දහස් නවසිය තිස් ගණන්වලදී ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණය විසින් පරිවාස ක්රමයය අ්හහදා
බැලිමයක් වශවයන් ක්රියා්හමයක කර ල ලැය.ය. 17 ද දී එංගලන්ේවස සමතමයේ කරන ලද වරදකවනවන්
පිළිබඳ පරිවාස ආඥා පනේ ලංකා අධිකරණය වකවර් ද බලපෑවේය. වර්ෂ 1744 දී සමතමයේ කරන ලද අංක
22 දරණ පරිවාස ආඥා පනේ ඉහේ සඳහන් කළ බලපෑමත වල ප්රතිඵලයක් විය. වමයමය ආඥා පනේ තුලින්
පරිවාස ක්රමයය ලංකා අධිකරණවස ස්ථාපිේ විය.
එංගලන්ේවස පරිවාස වසේවාව ඇසුරින් ලංකාවේ ද පරිවාස වසේවාවන් ආරමතභ කිරිවමත කාර්යභාරය
එංගලන්ේවස උපවේශකවයකු වන එච්.ඒ.ලීඩීන් මයහේාට පැවවනණු අේර, ඒ අ ලව බන්ධනාගාර
වදපාර්ේවමතන්තුව හා සමතබන්ධ පරිවාස වසේවාව පරිවාස නිලධාරින් කීපවදවනකුවගන් ආරමතභ විය.
අ්හහදා බැලීමයක් වලස දිවයිවන් අධිකරණ වකොට්ඨාශ කීපයක පමයණක් ක්රියා්හමයක කිරිවමයන් පසු වමයමය
වසේවය අධිකරණය විසින් පිළිග ල ලැය.ය. ඉන්පසු එය වැඩිදියුණු කිරිවමත අවශයේාවය ද ඉස්මයතු විය.
1747 දී විනිශ්චයකාර වරේෂියනයන් මයහේාවේ ප්රධාන්හවවයන් ප්හකරන ලද කිටුවවේ නිර්වේශ රයය විසින්
පිළිග ල ලැය.මය්හ සමයඟ දිවයින පුරා සියළුමය අධිකරණ කලාප ආවරණය වන පරිේවදන් පරිවාස වසේවය
වයාප්ත ේ වකරිණ. වමයමය වසේවාවේ පරිපාලන කටයුතු කරන ලේවේ බන්ධනාගාර හා පරිවාස
වදපාර්ේවමතන්තුව විසිනි.
ළමයයින් හා වයෞවනයන් පිළිබඳ ආඥා පනේ ක්රියා්හමයක කිරිමය හා ළමයා උසාවි ආරමතභ කිරිමය්හ සමයඟමය
ළමයයින් සඳහා සැපවයන වසේවාවන් එක්ේැන් කිරිවමත වැදග්හකමය පිළිබඳව සිරිල් හැමතලීන් මයහේාවේ
වාර්ේාවවන් වපන්වා වදන ලදී. එමය නිර්වේශය අ ලව 1756 ඔක්වේෝමතබර් 1 දින පරිවාස හා ළමයාරක්ෂක
වසේවා වදපාර්ේවමතන්තුව ආරමතභ විය.
වමයවසේ 1756 දී ආරමතභ වූ වදපාර්ේවමතන්තුව මුලින්මය සමයාය වසේවා අමයාේයාංශය යටේට ප්හවිය. පසුව ප්හ
වූ රයයන් විසින් වරින් වර විවිධ අමයාේයාංශ යටේට ප්හ කරන ලදී. 177 වසර ආරමතභවස දී එය
ප්රතිසංස්කරණ පුනවන්හථාපන හා සමයාය සුභසාධන අමයාේයාංශය යටව්හ ද, 1774 අවගෝස්තු මයාසවයන්
පසුව වසෞඛ්ය මයහා මයාර්ග හා සමයාය වසේවා අමයාේයාංශය යටව්හ ද, 2 1 වර්ෂවස දි සමයාය වසේවා හා ධීවර
ප්රයාවවේ නිවාස සංවර්ධන අමයාේයාංශය යටව්හ ද, 2 2 දී වසෞඛ්ය වපෝෂණ හා සුභසාධන අමයාේයාංශය
යටව්හ ද, 2 3 දී සමයාය සුභසාධන අමයාේයාංශය යටව්හ ද, 2 4 වර්ෂවස දී කාන්ේා අභිවෘේධි හා සමයාය
සුභසාධන අමයාේයාංශය යටව්හ ද, 2 5 වර්ෂවස සිට ළමයා සංවර්ධන හා කාන්ේා අභිවෘේධි අමයාේයාංශය
යටව්හ ද කටයුතු සිදු වකරිණි. 2 1 වර්ෂවස සිට ළමයා සංවර්ධන හා කාන්ේා කටයුතු අමයාේයාංශය
යටව්හ ද, 2015 සිට කාන්ේා හා ළමයා කටයුතු අමයාේයාංශය යටව්හ ද වදපාර්ේවමතන්තුවේ කටයුතු
සිදු වකවර්.
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1.2

පළාත් සභා පිහිටුවීම සහ දෙපාර්තදේන්තුදේ බලතල

පරිවාස හා ළමයාරක්ෂක වසේවා වදපාර්ේවමතන්තුව ආරමතභ ීමවමයන් පසු, රැඳවුමත නිවාස, සහතික කළ පාසැල්,
පරිවාස කාර්යාල ඇතුළු අවනකු්හ ආයේන වල කටයුතු පරිවාස වදපාර්ේවමතන්තුව යටව්හ වයාප්ත ේ වූ
අේර මුළු දිවයිනමය ආවරණය වන පරිදි සහකාර වකොමයසාරිස්වවනන් ද පරිවාස හා ළමයාරක්ෂක වසේවා
වකොමයසාරිස්ට සහායීමමය සඳහා ප්හ වකරිණි.
178ද ආණ්ඩුක්රමය වයවස්ථාවේ 13 වන සංවශෝධනය ක්රියා්හමයක ීමමය්හ සමයඟ එමය වයූහය වවනස් වු අේර
පරිවාස හා ළමයාරක්ෂක වසේවය පළා්හ සභාවලට විමයධයගේ කරන ලදි. ඒ සමයඟමය වමයවේක් වකොමයසාරිස්ට
සහාය ීමමය සඳහා ප්හකර සිටි සහකාර වකොමයසාරිස් ේනතුවනද අවහෝසි විය.
පළා්හ සභා යටව්හ පළා්හ පරිවාස හා ළමයාරක්ෂක වසේවා වකොමයසාරිස්වවනන් සියළු පළා්හ වව ලවවන් ප්හ
වූ අේර පරිවාස කාර්යාල ඔවුන්වේ අධීක්ෂණයට යට්හ විය.
1771 වර්ෂවස දී ශ්රී ලංකාව ළමයා අයිතිවාසිකමත පිළිබඳ විශ්ව ප්රකාශයට අ්හසන් ේැූ  අේර 1772 වර්ෂවස
දී ළමයා අයිතිවාසිකමත ප්රඥප්ත තිය ප්රකාශයට ප්හ කරන ලදී. එමය ළමයා අයිතිවාසිකමත ප්රඥප්ත තිවයි  වූ
වයවස්ථාවන් ක්රියා්හමයක කිරිවමත අවශයේාවය වව ලවවන් 1777 වර්ෂවස දී වදපාර්ේවමතන්තුව විසින් ළමයා
ි ිටකමත ප්රවර්ධන නිලධාරින් වලස සිය වක්ෂේත්ර රායකාී  ඉුවකර ගැීමමය අරමුණු කර ගනිිටන් නව
ේනතුරක් නිර්මයාණය කර ඊට නිලධාී න් බඳවා ගන්නා ලදී. වමත වන ේට වමයමය නිලධාී න් දිවයින පුරාමය
පිි ටි දිස්ත්රික් හා ප්රාවේයය වල්කමත කාර්යාල වලට අ ලයුක්ේව කටයුතු කර ල ලබයි. වමයමයගින් පරිවාස
විෂයය වමයන්මය ළමයාරක්ෂක විෂයයටද ූලලික්හවය ලබාදී වැඩසටහන් දිය්හ වකවර්.
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1.3 අපගේ දැක්ම
ළමුන්යේ අයිතීන් තහවුරු වූ ඔවුනට සංයේදී හිතකර
සමාජයක්

1.4 අපගේ ගමගහවර
ජාතික ප්රතිප්තතීන් හා ජාතයන්තර ප්රමිතතීන්ට අුකූලලව
අනාථ, අ්තහල හා අසරණ ළමයින් ෙ, නීතිමය ගැටළුවලට
බඳුන් වූ ළමයින් ෙ, සුවිය ෂී
ේ කර ගනිමිතන් සියළුම ළමුන්
යේ අයිතිවාසිකේ තහවුරු කරමිතන් ඔවුනට සමාන
අවස්ථාවන් උො කරදීම.

1.5

අපගේ අගයයන්

 ෙරුවා යක්න්ද්ර යක ට ගැනීම
 ෙයාව / කරුණාව යපරෙැරි කර ගැනීම
 සහයයෝගී ප්රයේ ය
 මනා කැපවීම
 සංහිඳියාව
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1.6 අපගේ කැපවීම

 නීතිය සමඟ ගැටුේ ඇති කර ග්ත ෙරුවන් පුනරු්තථාපනය
 අනාථ, අ්තහල හා අසරණ ෙරුවන්යේ අයිතිවාසිකේ සුරක්ෂිත රීමටමට
ක්රියා මාර්ග ගැනීම
 නීතිමය ගැටලු වලට ලක් වූ ළමුන්යේ අයිතිවාසිකේ සුරක්ෂිත රීමටම
 ළමා අයිතිවාසිකේ ප්රවර්නනය සහ තහවුරු රීමටම සහහා වූ ක්රියාමාර්ග
ගැනීම
 අොල අමාතයාං හා පළා්ත සසා සේබන්රණකරණය කරමිතන් ඔවුන්යේ
නිර්යේ මත ළමා අයිතිවාසිකේ සේබන්නව ෙැනට පවතින අණ පන්ත
ජාතික හා අන්තර්ජාතික ප්රමිතතීන්ට අුකූලල වන පරිි  සංය ෝනනය
රීමටම
 පළා්ත පරිවාස හා ළමාරක්ෂක යසේවා යෙපාර්තයේන්තු වලට අව ය
අවස්ථා වලදී තාක්ෂණිකක ෙැුකම හා නීති උපයෙස් ලබා දීම
 නීතිය සමඟ ගැටුේ ඇති කර ග්ත ෙරුවන් පුනරු්තථාපනයට අව ය
යටිතල පහසුකේ සැලසීම
 පවතින අසයන්තර ව්තකේ හා කළමනාකරණ ්රමයන් වැිදි ුණු
රීමටම
 ජනතා අව යතා තෘප්තිම්ත වන ආකාරයයන් කාර්යක්ෂම යසේවාවක්
සැපයීම
 කාර්යක්ෂමව ළමා අයිතිවාසිකේ සුැකීමමට හැරී මනා කාර්ය
මණ්ඩලයක් පුහුු රීමටම

5

1.7 වැඩසටහන්
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 පළා්ත පරිවාස හා ළමාරක්ෂක යසේවා යෙපාර්තයේන්තු සමඟ
සේබන්රණකරණය
 වියේශීය හොවඩා ගැනීේ
 ළමුන් යේ අනයාපන අයිතීන් තහවුරු රීමටම සහහා වූ වැඩසටහන්


යසවණ සරණ කැපකරු මාපිය ්රමය මිනන්
අසරණ ළමයින්ට අව ය සහන සැලසීම



නැණ ි රිය ශිෂය්තව වැඩසටහන යටය්ත සහන
ක්රියා්තමක රීමටම



කැපකරු යෙගුරු ආනාර ්රමය මිනන් ළමයින්ට
අනයාපන ආනාර ලබා දීම

 ළමා අයිතිවාසිකේ තහවුරු රීමටම යවුකයවන් සමාජ වුහයන් බල
ගැන්වීම
 ළමුන්යේ සහසාගි්තව අයිතිය තහවුරු රීමටම උයෙසා ළමා සමාජ හා
ළමා සසා වැඩසටහන ක්රියා්තමක රීමටම
 පුහුු හා පර්යේෂණ කටුණතු
 උපයේ නය අව ය, නීතිය සමඟ ගැටුේ ඇති කර ග්ත ෙරුවන්
යවුකයවන් පර්තත ළමා පුහුු හා උපයේ න යසේවා ජාතික
මනයස්ථානය පව්තවායගන යාම
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1.8

දෙපාර්තදේන්තු සංවිධාන ව්යූහය හා රාර්ය මඩලයලය දයෙවිම

ශ්රී.ලං.ප.වසේවයට අය්හ නිවයෝයය / සහකාර වකොමයසාරිස්වවනන් වදවදවනක්, වදපාර්ේවමතන්තුගේ සහකාර
වකොමයසාරිස්වරයකු, ගණකාධිකාී වරවයකු, ීමති නිළධාරියකු, පරිපාලන නිලධාී  වරවයකු, පරිවාස
නිලධාී න් වදවදවනකු සහ ළමයා ි ිටකමත ප්රවර්ධන නිලධාී න් වදසිය තිස්හහේර වදවනකු වගන්
සමයන්විේ මයාණ්ඩලික වරේණිවස නිලධාී  මයණ්ඩලයකවේ සහාය ඇතිව වකොමයසාරිස් විසින් පරිවාස හා
ළමයාරක්ෂක වසේවා වදපාර්ේවමතන්තුවේ කාර්ය භාරය ඉුව කිී වමත වගකීමය දර ල ලැවේ.
සංවිධාන වයූහයට අය්හ වන අංශ :1.
2.
3.
4.
5.

ආයේන හා පරිපාලන අංශය
ගිණුමත අංශය
පරිවාස අංශය
සංවර්ධන අංශය
පර්හේ ළමයා පුහුණු හා උපවේශන වසේවා යාතික මයධයස්ථානය

වදපාර්ේවමතන්තුවේ සියළුමය කාර්ය මයණ්ඩලය උපරිමය කැපීමවමයන් යුතුව කටයුතු කර ල ලැවේ. සමයස්ේ
කාර්ය මයණ්ඩලය 487 ක් වන අේර දැනට එය පහේ සඳහන් පරිදි 43 වදවනකුවගන් සමයන්විේ වේ.

තනතුර

අනුමත
සංඛ්යාව්ය
1
2
1
1
1
1
2
2
1

වකොමයසාරිස් (ශ්රි ලං.ප.වසේ.)
නිවයෝයය / සහකාර වකොමයසාරිස් (ශ්රි ලං.ප.වසේ.)
සහකාර වකොමයසාරිස් (වදපාර්ේවමතන්තුමයය)
ගණකාධිකාී 
ීමති නිළධාී 
පරිපාලන නිලධාී 
භාෂා පරිවර්ේක
පරිවාස නිලධාී 
සංඛ්යාවල්ඛ්න නිලධාරි
ළමයා ි ිටකමත ප්රවර්ධන නිලධාී  (CRPO)
ළමයා ි ිටකමත ප්රවර්ධන සහකාර (CRPA)
සංවර්ධන නිලධාරි (ප්රධාන කාර්යාලය/පර්හේ)
මයවනෝ උපවේශක
වේොරතුවන හා සන්නිවේදන ේාක්ෂණ නිලධාී 
රායය කළමයනාකරණ සහකාර වසේවය
ලඝු වල්ඛ්ක
වනොවිධිමය්හ අධයාපන උපවේකකා
සහකාර වවෝර්ඩන්
රියදුවන
කාර්යාල වසේවක වසේවය
අරක්කැිට
සීමපාරක්ෂක කමතකවන
මුලු එකතුව

424
12
2
1
14
1
1
3
4
1
2
1
48ද
7

ෙැනට සිටින
සංඛ්යාව්ය
01
1
01
01
1
232
156
7
09
1
1
03
4
08
2
430

2. ආයතන හා පරිපාලන අංශය

2.1

ආයතන හා පරිපාලන අංශදේ මූලිර රාර්යයභාරය

වදපාර්ේවමතන්තුවේ කාර්ය මයණ්ඩලයට අදාල ආයේන කටයුතු


පරිවාස හා ළමයාරක්ෂක වසේවා වදපාර්ේවමතන්තුවට අදාල නව කාර්ය මයණ්ඩලය බඳවා ගැීමමය,

ස්ථාන
මයාවන කිී මය සහ විනය සිටබන්ධ කටයුතු


වදපාර්ේවමතන්තු කාර්ය මයණ්ඩලවස කාර්යක්ෂමයේා කඩඉමත සහ ප්රීමණේා පී ක්ෂණ පැවැ්හීමමය



සියළුමය කාර්ය මයණ්ඩලයට ක්රමයව්හ පුහුණුවක් ලබා දීමයට කටයුතු කිී මය

වදපාර්ේවමතන්තුව වවේ පැවී  ඇති වගකීමත ඉුව කිී වමත දී අභයන්ේර කාර්ය මයණ්ඩලවස පව්හනා දැ ලමය
වඩා්හ වර්ධනය කිී මයට්හ, නව සංවර්ධන ක්රවමයෝපායන් හුනන්වාදීමයට්හ, නව කාර්ය මයණ්ඩලය බඳවා
ගැීමමය සහ කාර්ය මයණ්ඩලයට අවශය පුහුණුීමමත හා දැ ලමය ලබා දීමයට්හ කටයුතු කරන ලදි. ඒ අ ලව,.

 වදපාර්ේවමතන්තුවේ ප්රාවේයය කාර්යාලවල පැවති පුරප්ත පාඩු සඳහා ළමයා ි ිටකමත ප්රවර්ධන
සහකාරවවනන් 10 වදවනකු අළුතින් අ ලයුක්ේ කිරිමයට කටයුතු වකරිනි.
 ආයේන කටයුතු පිලිබඳ පුහුණුීමමත සඳහා නිළධාී න් හ්හ වදවනකු ද, ූලලය හා ගිණුමත කටයුතු පිලිබඳ
පුහුණුීමමත සඳහා නිළධාී න් පස් වදවනකු ද පුහුණුීමමත සඳහා සහභාගී වූ හ.
 වදපාර්ේවමතන්තු නිළධාී න් වේ විෂය දැ ලමය වර්ධනය කිී වමත අරමුණින් ඔවුන් වේ පශ්චා්හ උපාධි හා
ඩිප්ත වලෝමයා පාඨමයාලා ගාස්තු වලින් 5 % - ද5 % දක්වා මුදලක් වගීමමයට කටයුතු වකරිනි. ඒ සඳහා
වන. 366,8ද5/- ක මුදලක් වවන් වකවනනි.

8

2.2

ළමා හිමිරේ ප්රව්යර්ධන ිලලධාීනන්ද ුහුණු  ව්යැයසටහන්

දිවයින පුරා සෑමය ප්රාවේයය වල්කමත කාර්යාලයකටමය අ ලයුක්ේව රායකාී  ඉුව කරන ළමයා ි ිටකමත
ප්රවර්ධන නිළධාී න් / සහකාරවවනන් වේ පුහුණු අවශයේා වව ලවවන් වමයමය වැය යර්ෂවස මුදල් භාවිේා
කර ල ලබයි. වාර්ෂියනක සැලැස්මය අ ලව 2 15 වර්ෂවස දී වදපාර්ේවමතන්තු මයානව සමතප්හ සංවර්ධනය
වව ලවවන් වන. ිටලියන

1 ක් වවන් කර ඇේ. එමය මුදලින් පහේ සඳහන් පරිදි පුහුණු වැඩසටහන්

ක්රියා්හමයක කිී මයට කටයුතු කර ල ලැය.ය.
ව්යැය සටහන

ව්යැය රළ

සහභාගී වූ

මුෙල (රු)

ිලළධාීනන්
ගණන

1

2

3.

ළමයා ි ිටකමත ප්රවර්ධන නිළධාී න් / පරිවාස
නිළධාරින් / ආයේනගේ නිළධාී න් වේ
ධාරිේා සංවර්ධන වැඩසටහන්
වදපාර්ේවමතන්තුව සඳහා සමතප්හදායක
සංචිේයක් ස්ථාපිේ කිී මය

8,2 ,775/-

818

2,37,87 /-

56

ගිු ේ අංශය

වදපාර්ේවමතන්තු අරමුණු සාක්ෂා්හ කර ගැීමමය සඳහා මුලය ප්රතිපාදන වාර්ෂියනකව රායය අයවැය වල්ඛ්නය
මයඟින් සපයා වද ල ලබයි. 2 15 වසවර්දී 21ද වැය කර්ෂය යටව්හ සමයාය ආරක්ෂණය නැමයැති අංශය
යටව්හ ප්රතිපාදන සපයා ඇේ .
වමයමය ප්රතිපාදන වවන් කිී මය වැඩසටහන් වදකකින් සමයන්විේය.
1.
2.

වමයවහයුමත වැඩසටහන
සංවර්ධන වැඩසටහන

ප්රතිපාදන පිළිබඳ සාරාංශය පහේ දැක්වේ.

ව්යැයසටහන් ව්යශදයන් ප්රතිපාෙන වියෙේ සාරාංශය
01. දමදහයුේ ව්යැයසටහන
ව්යයාපිති අංර 1
පරිපාලන හා
ආයතිලර දසේව්යා

ප්රතිපාෙන (රු.)
1. පුනරාවර්ේන වියදමත
2. මුලධන වියදමත
එරතුව්ය

02. සංව්යර්ධන ව්යැයසටහන
ව්යයාපිති අංර 2
පරිව්යාස හා ළමාරක්ෂර
දසේව්යා

1. පුනරාවර්ේන වියදමත
2. මුලධන වියදමත
එරතුව්ය

9

වියෙම (රු.)

14, ද ,

.

13,241,385.

86 ,

.

ද16, 1 .

14,93 ,

.

13,957,395.

ප්රතිපාෙන (රු.)

වියෙම (රු.)

2ද6, 13,

.

264,764,118.

32,25ද,

.

28,1 6,353.

3 8,27 ,

.

293, 7 ,471.

මුල ධන වියෙේ ප්රතිපාෙන වියෙේ සාරාංශය
මුලධන ව්යත්රේ ුහනරුත්ථාපනය
හා ව්යැඩිදියුු  කිීනම
01. දමදහයුේ ව්යැයසටහන
ව්යයාපිති අංර 1
පරිපාලන හා
ආයතිලර දසේව්යා

ප්රතිපාදන (වන.)

ප්රතිපාදන (වන.)

වියදමය (වන.)

36 ,

.

227,දද .

3

,

.

ද6 ,

.

378,78 .

1,47ද,

.

1,433,433.

1,12 ,

.

628,75 .

1,797,

.

1,733,433.

02. සංව්යර්ධන ව්යැයසටහන
ව්යයාපිති අංර 2
පරිව්යාස හා ළමාරක්ෂර
දසේව්යා
එරතුව්ය

වියදමය (වන.)

මුලධන ව්යත්රේ අත්පත්
රරගැනීම

3

,

.

මූල ධන වියෙේ ප්රතිපාෙන වියෙේ සාරාංශය
හැකියා ව්යර්ධනය
1. දමදහයුේ
ව්යැයසටහන
ව්යයාපිති අංර 1
පරිපාලන හා
2. ආයතිලර
සංව්යර්ධන දසේව්යා
ව්යැයසටහන
ව්යයාපිති අංර 2
පරිව්යාස හා
ළමාරක්ෂර දසේව්යා
එරතුව්ය

ප්රතිපාෙන (රු.)
2

වියෙම (රු.)

ළමා ිලව්යාස ුහනරුත්තාපනය කිීනම
ප්රතිපාෙන (රු.)

වියෙම (රු.)

,

.

186,24 .

1,

,

.

778, 75.

27,

,

.

25,2ද5,845.

1,2

,

.

1,184,335.

29,

,

.

25,275,845.
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4.

පරිව්යාස රටයුතු

පරිවාස වසේවය ය ලවවන් අදහස් කර ලවස ආයේනගේ කිී මයක්, සිරගේ කිී මයක්, වවන්හ මුලයමයය
දඩයකට වහෝ වවන්හ දණ්ඩනයකට යට්හ කිී මයකින් වේොරව වරදකවනවවකු පුනවන්හථාපනය කිී මයයි.
හුවදක් එමයඟින් අවප්ත ක්ෂා කර ලවස පුේගලයා ජීව්හවන පරිසරවසමය ඉන්නට ඉඩහැර පරිවාස
නිලධාී න්වේ අධීක්ෂණය යටව්හ ඔහුට සමයාය විවරෝධී ක්රියාවන්වගන් වැළකී නව ජීවිේයක් වගොඩනඟා
ගැීමමයට අවස්ථාව ලබාදීමයයි.
1744 අංක 42 දරණ වරදකවනවන් පරිවාස භාරවස ේැය.වමත ආඥා පනව්හ 3 වන වගන්තිය අ ලව කිසියමත
වරදක ස්වභාවය අ ලවද වරදකවනවාවේ වයස, ස්ත්රී පුවනෂ භාවය සහ ඔහුවේ ේ්හවය යන කවනණු ද
අධිකරණය මයගින් සැලකිල්ලට වගන ඕනෑමය පුේගලවයකු වරදකවනවවකු යැයි තීරණය කිී වමයන්
අනතුවනව ඔහුවේ කැමයැ්හේ ද ඇතිව ඕනෑමය වරදක් සමතබන්ධවයන් පරිවාස නිවයෝගයක් පැනවිය හැකිය.
වමයවසේ පරිවාස භාරයට වයොමු කිී වමයන් වරදකවනට ආර්ථීක හා සාමයාජීය වශවයන් ප්රතිලාභ ි ිටවන
අේරමය එය මුළු මයහ්හ සමයායයටමය ද ප්රතිලාභ වගන වදන්නකි. උදාහරණයක් වලසට යමත පුේගලවයකු
කිසියමත වරදක් වකොට ඔහු සිරභාරයට වහෝ වවන්හ දඬුවමයකට ලක් කලවහෝහ එය ඔහුවේ පවුලට
ආර්ථික හා සමයාජිය වශවයන් බලපා ල ලබයි. එවසේමය රටට ද එවැනි අවයකු නඩ්හතු කිී මය සඳහා විශාල
මුදලක් වැය කිී මයට සිදුවේ. එවහ්හ එමය පුේගලයා ජීව්හවන පරිසරය තුල ේබා ඔහුවේ එදිවනදා ජීවිේය
යහප්හ ආකාරවයන් පව්හවාවගන යාමයට උපවදස් පරිවාස වසේවවයන් ි ිටවේ. එබැවින් වමයමය පරිවාස
වසේවය ප්රයාපාදක පුනවන්හථාපන ක්රියාවලීයක් වලසට මුළු වලෝකයමය පිළිවගන ඇේ.
ආණ්ඩුක්රමය වයවස්ථාවේ 13 වන සංවශෝධනයට අ ලව පරිවාස හා ළමයාරක්ෂක වසේවා විෂය පළා්හ සභා
වවේ පැවී  ඇේ්හ ළමයා අයිතිවාසිකමත ප්රඥප්ත තිය ක්රියා්හමයක කිී වමත වගකීමය මයධයමය රයය යටව්හ
වදපාර්ේවමතන්තුව වවේ පැවී  තිවේ. එබැවින් පරිවාස වසේවය විමයධයගේ වුවද අදාල ප්රතිප්හති හා පන්හ
සංවශෝධනය කිී මය මයධයමය රයවස වදපාර්ේවමතන්තුවේ කාර්යභාරයකි. ඒ අ ලව පළා්හ පරිවාස හා
ළමයාරක්ෂක වදපාර්ේවමතන්තු සමතබන්ධීකරණය කරිටන් පරිවාස වසේවය වැඩිදියුණු කිී මයට කටයුතු කරන
ලදි. වදපාර්ේවමතන්තු ක්රියාකාී  සැලැස්මය යටව්හ පළා්හ වදපාර්ේවමතන්තු සඳහා ප්රතිපාදන වවන්කිී මය හා
එකි ප්රගති සමයාවලෝචනය ද වදපාර්ේවමතන්තුව විසින් ඉුවකර ල ලැවේ.

4.1

ෙරුරමට හොව්යයා ගැනීේ

1741 අංක 24 දවනකමයට හදාවඩා ගැීමවමත ආඥා පනේ යටව්හ හදාවඩා ගැීමමයට වයෝජිේ දවනවන්වේ
ීමේයා ලල ල භාරකවන වලස ක්රියා කිී වමත වගකීමය වදපාර්ේවමතන්තුව වවේ පැවී  තිවේ. වමයමය කාර්යභාරය
වේයය හා විවේයය වශවයන් වකොටස් වදකකට වබවේ. වමයයින් වේයය හදාවඩා ගැීමමත පළා්හ
වකොමයසාරිස් විසින් කර ල ලබන අේර විවේයය හදාවඩා ගැීමමත වදපාර්ේවමතන්තුව විසින් ඉුවකර ල ලැවේ.
ශ්රී ලංකාවේ උපේ ලබා එවහ්හ වර්ේමයානවස වනොවයක් විවේශ රටවල පුරවැසි භාවය ලබා සිටින්නවුන්,
ශ්රී ලංකාවේ හා වවන්හ රටවල ේවි්හව පුරවැසිභාවය ි ිට අය හා ේාවකාලිකව වවන්හ රටවල ජීව්හ වන
පුේගලයන් ද දවනවන් හදාවඩා ගැීමමය සඳහා සිය ඉල්ලුමතප්හ මයධයමය රයවස වමයමය වදපාර්ේවමතන්තුව වවේ
ඉදිරිප්හ කර ල ලබයි. එමය ඉල්ලුමතකවනවන් දවනවන් රටින් බැහැරට වගන යන බැවින් ඔවුන් විවේශ
හදාවඩා ගැීමවමත ීමතිී ති අ ලගමයනය කලයුතු වේ.
11

ේවද විවේශ රටවල ජීව්හ වන ඇේැමත ඉල්ලුමතකවනවන් ේමය පවුවල් ඥාති දවනවන් හදාවඩා ගැීමමයට
ඉදිරිප්හ වන අවස්ථා ඇති අේරමය ඔවුන්ටද විවේශ හදාවඩා ගැීමවමත උපවදස් පිළිපැදීමයට සිදුවේ. එවසේමය
විවේකකයන්ද ශ්රී ලාංකික දවනවන් දවනකමයට හදා වඩා ගැීමමයට සිය ඉල්ලුමතපත්ර පරිවාස හා ළමයාරක්ෂක
වසේවා වදපාර්ේවමතන්තුවට වයොමු කර ල ලැවේ. අන්ේර් යාතික වහේේ සමතමුතිවස හා ළමුන් දවනකමයට හදා
වඩා ගැීමවමත ආඥා පනව්හ ීමති ප්රතිපාදන මයේ එමය ඉල්ලුමතකවනවන්වේ ඉල්ලීමත වව ලවවන් කටයුතු
කර ල ලැවේ. වේයය ඉල්ලුමතකවනවන් වනොමයැති ළමුන් විවේශ හදා වඩා ගැීමමය සඳහා වයොමු කර ල ලැවේ.

4.2

විදේශ හොව්යයා ගැනීේ සඳහා දව්යන් රළ ෙරුව්යන් - 2 15

අංර විදේශිය රට

විදේශයන්හි සිටින
ශ්රී ලාංකිරයන්
විසින් හොව්යයා
ගැනීමට ගත්
ෙරුව්යන් සංඛ්යාව්ය

විදේශ හොව්යයා
ගැනීේ

හොව්යයා ගැනීමට
දුන් මුළු ෙරුව්යන්
ගණන

1

ඔස්වෙලියාව

2

-

2

2

කැනඩාව

2

-

2

3

ප්රංශය

2

3

5

4

යර්මයනිය

1

2

3

5

වනදර්ලන්ේය

-

02

2

6

ස්විට්සර්ලන්ේය

1

3

4

7

වනෝර්වේ

1

-

1

8

ඇමයරිකා එක්ස්හ
යනපදය

1

--

1

09

ඉේාලිය

-

1

1

10

බ්රිේානය

1

-

1

11

සිංගප්ත පූවනව

1

-

1

12

11

23

එරතුව්ය

12

5.

සංව්යර්ධන අංශදේ රටයුතු

ළමයයා වකවරි  විවශේෂ රැකවරණය වයාප්ත ේ කිී වමත අවශයේාවය



1724 ළමයා අයිතිවාසිකමත පිළිබඳ ජිීමවා ප්රකාශනවයි 
1757 වනොවැමතබර් මයස 2 වන දින එක්ස්හ යාතීන් විසින් සමතමයේ කර ල ලැූ  මයානව අයිතිවාසිකමත
පිළිබඳ ප්රකාශනවයි 
17ද6 සිවිල් සහ වේශපාලන අයිතිවාසිකමත පිළිබඳ යාේයන්ේර ගිවිසුවමයි 
17ද6 ආර්ථික, සමයාය සහ සංස්කෘතික අයිතිවාසිකමත පිළිබඳ යාේයන්ේර ගිවිසුවමයි 
1771 ළමයා අයිතිවාසිකමත පිළිබඳ විශ්ව ප්රකාශනවයි 





ළමයයින්වේ සුභසාධනය පිළිබඳ ප්රවේදිේාවක් ඇ්හේාවූ විවශේෂියනේ අ ලවයෝජිේායේනවල සහ යාේයන්ේර
සංවිධානවල වයවස්ථා සහ අදාළ සාධන පත්රවල පිළිග ල ලැබ ඇ්හේා වූ ළමයයාවේ අයිතිවාසිකමත පිළිබඳ
ප්රකාශනවයි  ප්රකාශ වකොට ඇේ.
ඒ අ ලව ශ්රී ලංකාව තුළ ළමයා අයිතිවාසිකමත පිළිගන්නා ීමති සහ ප්රතිප්හති සඳහා විධි විධාන සැලසිය යුතු
වහයින් ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුව විසින් ළමයා අයිතිවාසිකමත පිළිබඳ ප්රඥප්ත තිය ප්රකාශයට ප්හ කර ඇේ. එකී
ප්රඥප්ත තිවයි  විධි විධාන ආවරණය වන පරිේවදන් වදපාර්ේවමතන්තුව විසින් පහේ දක්වා ඇති ආකාරයට
සංවර්ධන කටයුතු ක්රියා්හමයක කරන ලදි.
1.

ජීව්හීමමයට හා සංවර්ධනයට ඇති අයිතිවාසිකමත සහතික කිරිමය යටව්හ ක්රියා්හමයක කරන ලද
වැඩසටහන
 වසවණ සරණ කැපකවන මයාපිය ක්රමයය
 අධයාපන ආධාර ලබා දීමය
 කැපකවන වදගුවන ආධාර ක්රමයය
 නැණ දිරිය අධයාපන ආධාර ලබා දීමය
 හදිසි විප්හ / වවදයාධාර / නිවුන් දවන ආධාර ක්රමය
 වසවනහස ආධාර ක්රමයය

2.

ළමයා සහභාගී්හවය ේහවුවන කිී මය යටව්හ සිදු කරන ලද වැඩසටහන්



3.

ළමයා සමයාය හා ළමයා සභා ස්ථාපිේ කිී මය
වලෝක ළමයා දිනය පිළිබඳ වැඩසටහන්

ප්රයා ූලලික ළමයා ආරක්ෂණය යටව්හ සිදු කරන ලද වැඩසටහන්




ආදර්ශ ගමතමයාන, සුභසාධක ගමතමයාන හා ප්රයා ූලලික ගමතමයාන පිි ුවීමමය
ළමයා අයිතිවාසිකමත ප්රඥප්ත තිය පිළිබඳ වමයවහයුමත කිටුව පැවැ්හීමමය
දැ ලව්හ කිී වමත වැඩසටහන් පැවැ්හීමමය
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4.

විකල්ප ආරක්ෂණය යටව්හ සිදු කරන ලද වැඩසටහන්
 අපවයෝයනයට ප්හ දවනවන් පුනවන්හථාපනය කිී මය
 ආයේනගේ ළමුන් සඳහා වෘ්හතීය පුහුණුව ලබා දීමය
 ආයේනගේ ළමුන්වේ හැකියා ප්රවර්ධන වැඩසටහන් පැවැ්හීමමය

5.1

දසව්යණ සරණ රැපරරු මාපිය ක්රමය

වමයමය වැඩසටහන තුළින් ආර්ථික අපහසුේා මයැද අධයාපනය ලබන දවනවන් සඳහා ඉවග ලමත අවශයේා
සපයා ගැීමමයට අවශය පරිදි මයාසික කෂය්හවයක් ලබා වද ල ඇේ. වමත සඳහා ූලලය දායක්හවය කැපකවන
මයාපියන් වගනි.

5.2 ෙරුව්යන්ද අධයාපන අතිතිය තහරුරු කිීනම
පාසැල් වනොයන ළමුන් පාසැල් ගේ කිී මය සඳහා වූ වැඩසටහනකි.
සෑමය ළමයවයකුටමය අධයාපනය ලබා ගැීමමයට අයිතිවාසිකමයක් ඇති අේරමය ළමයා සංවර්ධනවස දී එය ඉේා
වැදග්හ සාධකයකි. ළමයා කාලය තුල අධයාපන අවස්ථාව අි ිට වුවවහෝහ ළමුන්වේ අනාගේය අුනවන විය
හැකිය. ශ්රි ලංකාවේ අධයාපනය අේරමයග නේර කරන ළමුන් නිසා ළමයා රිටකයන්, ළමයා මයේවවනන් බිි ීමමය
හා විවිධ අපවයෝයන වලට ළමුන් ලක්වන අවස්ථා බහුල ීම ඇේ. වදමයාපියන් අි ිටීමමය, වදමයාපියන්වේ
වනොදැ ලව්හකමය, වනොසැළකිල්ල, මයව විවේශගේීමමය, ආර්ථික දුෂ්කරේා ආදී විවිධ කවනණු මයේ ළමුන්වේ
පාසැල් අධයාපනය අේරමයග නේරීමමය සිදුව ල ඇේ.
පරිවාස හා ළමයාරක්ෂක වසේවා වදපාර්ේවමතන්තුව විසින් ශ්රි ලාංකික දවනවන්වේ අධයාපන අයිතිය ේහවුවන
කිී මය තුලින් සදාචාරව්හ දවන පරපුරක් බිි  කිී මය වමයමය වැඩසටහවන් මුලික අරමුණ වේ. වමයි දි ප්රවේශ 2
ක් යටව්හ දවනවන්ට උපකාර කර ල ලැවේ. ඔවුන් නමත,



පාසල් අධයාපනය ලබන වයවසේ පසු වුව්හ ආර්ථික දුෂ්කරේා නිසා අේරමයග අධයාපනය නවේා
දමයා ඇති වහෝ නේර විය හැකි දවනවන්
විවිධ වහේතුන් මයේ කඩින් කඩ පාසල් යන දවනවන් ය.

පාසල් වනොයන දවනවන් ප්රාවේයය වල්කමත වකොට්ඨාශ මයට්ටිටන් හුනනාවගන ඔවුන්වේ පාසල් වනොයාමයට
වහේතුව වසොයා බලා ඊට අවශය කටයුතු සිදු කර ඔවුන්ව පාසල් ගේ කිී මය්හ, උග්හ පාඩමත හා ප්රතිසන්ධාන
වකොිටසවමත නිර්වේශ කරන ලද වතු ආශ්රිේ ළමයයින්වේ අධයාපනය නඟාසිුවීමමය සඳහා පාසල් උපකරණ
ලබාදීමය්හ වමයමයඟින් සිදු කරන ලදි.
වමයමය වැඩසටහන අදියර කිි පයකින් ක්රියා්හමයක කරන ලදි.




පාසල් උපකරණ ලබාදී ඔවුන් ශක්තිමය්හ කිී මය.
අධයාපනය ලබාදීවමත වැදග්හකමය ගැන දවනවන්, ගුවනවවනන්, වදමයාපියන් සඳහා දැ ලව්හ කිී මය
වැඩසටහන් කිී මය.
විදුහල්පතිවවනන්, ගුවනවවනන්, වදමයාපියන් නිලධාී න් අේර දවනවාට යහප්හ වන පරිදි මයනා
සමතබන්ධීකරණයක් වගොඩ නැගීමය.

ප්රාවේයය වල්කමත කාර්යාල වලට අ ලයුක්ේව සිටින ළමයා ි ිටකමත ප්රවර්ධන නිලධාී න් මයගින් වමයමය
වැඩසටහන ක්රියා්හමයක කරන ලදි.
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5.3

රැපරරු දෙගුරු ව්යැයසටහන

ේවදුරට්හ දවනවන්වේ අධයාපනික අවශයේා උවදසා සහවයෝගය වද ල ලබන වැඩසටහනක් වලස
කැපකවන වදගුවන වැඩසටහන හුනන්වා දිය හැකිය. වමයය මයාසිකව ලබා වද ල ලබන අධයාපනික කෂය්හව
ක්රමයයක් වලස ක්රියා්හමයක වේ. සුවිවශේ   අධයාපනික දක්ෂේා ඇති ආර්ථික වශවයන් අගි ඟකමත මයැද
ජීව්හවන පාසල් දවනවන් වමයමය වැඩසටහවන් ඉලක්ක කණ්ඩායමය වේ. වමයොවුන්වේ වේෝරා ගැීමමය හා
වයොමු කිී මය ළමයා ි ිටකමත ප්රවර්ධන නිලධාී න් හරහා සිදු කර ල ලබන අේර, මයාසයකට වන. 5 /-ක වහෝ
වන. ද5 /- ක මුදලක් එක් දවනවවකු වව ලවවන් ලබා දීමයට කටයුතු වකවර්.

5.4

නැණදිරිය අධයාපන ශිෂ්යත්ව්ය ක්රමය

නැණ දිරිය වැඩසටහන සඳහා ද වපෞේගලික අංශවස ූලලය දායක්හවය මයේ වමයමය වදපාර්ේවමතන්තුවේ
කළමයණාකරණ මයණ්ඩලයක් මයඟින් විවිධ වහේතු මයේ අධයාපනය අි ිට ීමවමත අවදානමයට ප්හ ීම ඇති
දවනවන් සඳහා මයාසික කෂය්හවයක් පිරිනැවමත. වමයමය වැඩසටහන ද වසවණ සරණ කැපකවන මයා පිය ක්රමයය
යටව්හ උප වයාපෘතියක් වලස ක්රියා්හමයක වකවර්. වමයමයගින් එක් දවනවකුට මයසකට වන. 1
/- ්හ වන.
2
/- ්හ අේර මුදලක් අ ලරාහකයාවේ කැමයැ්හේ අ ලව ලබා වද ල ඇේ.

5.5

ිලරුන් ෙරු ආධාර

අඩු ආදායමතලාභි පවුල්වල නිවුන් දවනවන්වේ වසෞඛ්ය, වපෝෂණය හා අවනකු්හ සුභසාධන කටයුතු
වව ලවවන් වමයන්මය එමය දවනවන් අවදානමත ේ්හවයන්වගන් ආරක්ෂා කර ගැීමමය පිණිස ලබා වදන ආධාර
ක්රමයයකි. ප්රාවේයය වල්කමත වකොට්ඨාශ මයට්ටිටන් ලැවබන ඉල්ලුමතපත්ර සඳහා අවශය මුදල් සපයා දිමය
වමයි දී සිදුවේ.
වමත යටව්හ දවනවන් වදවදවනකු සඳහා වන.ද5 /- ක්ද තුන් වදවනකු වව ලවවන් වන.15,
/- ක් ද සිේ
වදවනකු සඳහා වන.2 ,
/- ක් ද පස් වදවනකු වව ලවවන් වන.25,
/- ක් ද වශවයන් මුදල් වගීමමත සිදු
කරයි.
සෑමය ඉල්ලුමත කවනවවකුටමය එක් අවස්ථාවක් පමයණක් වමයමය ආධාර ක්රමයය යටව්හ ප්රතිලාභ ලබා ගැීමමයට
හැකියාව ලැවේ. ඒ අ ලව වසරකට පවුල් 5 කට වැඩි පිරිසකට වමයමයඟින් සහන සලසා දීමයට අවස්ථාව
උදා
ීම
ඇේ.

5.6

වව්යෙය ආධාර

අඩු ආදායමතලාභී පවුල් වල දවනවන්වේ වසෞඛ්ය හා වපෝෂණ ගැටළු සඳහා සහන සැපීමමය වව ලවවන් වමයමය
ආධාර ක්රමයය ක්රියා්හමයක වේ. එවසේමය ආබාධිේ දවනවන් වව ලවවන් ද උපකාර කිී මය වමයි දී සිදු වේ.
ප්රාවේයය වල්කමත වකොට්ඨාශ මයට්ටිටන් ලැවබන ඉල්ලුමතපත්ර සඳහා අවශය මුදල් සපයා දීමය වමයි දී සිදු වේ.
වමත යටව්හ වවදය ප්රතිකාර, සැ්හකමත, වපෝෂණ කටයුතු, ශාී රික දුර්වලේා වව ලවවන් භාවිේා කරන
උපකරණ සඳහා ආධාර සැපීමමය සිදු කර ල ලබයි. ප්රතිකාර හා වපෝෂණ කටයුතු වව ලවවන් වන.5
/මුදලක් ද, සැ්හකමත සඳහා වන.1 ,
/- ක මුදලක් ද, උපකරණ සඳහා ඒවාවස ිටල ගණන් අ ලව විවිධ
ප්රමයාණවස මුදල් වගීමමය ද සිදු වේ. වමයමය වගීමමත ප්රමයාණයන් එමය දවනවන්වේ පවුල් වල විවිධ ස්වභාවයන්
හා ඔවුන් මුහුණ පා ඇති දුෂ්කරේාවයන් මයේ වවනස් ීමමයට ද පුළුවන.
15

සෑමය ඉල්ලුමතකවනවවකුටමය එක් අවස්ථාවක් පමයණක් වමයමය ආධාර ක්රමයය යටව්හ ප්රතිලාභ ලබා ගැීමමයට
හැකියාව ලැවේ. ඒ අ ලව වසරකට පවුල් 5 කට පමයණ වමයමයඟින් සහන සලසා දීමයට අවස්ථාව ලැය.
ඇේ.

5.7

හදිසි විපත් ආධාර

හදිසිවස ඇති වන විප්හ නිසා පවුල් වල අසරණ වන දවනවන්වේ අධයාපන කටයුතු අඛ්ණ්ඩව කරවගන
යාමය සඳහා ලබා වදන ආධාර ක්රමයයකි. ක්ෂණිකව පරිසරවස ඇතිවන ගංවතුර, සුලි සුළං, නාය යෑමත, නිවාස
ගිනි ගැීමමත, වැනි ේ්හවයන් මයේ දුෂ්කරේාවයන්ට ප්හ වන දවනවන්වේ සුභ සාධනය සැලසිමය වමයි දී සිදු
වේ. එපමයණක් ද වනොව පවුල් තුළ වදමයේපියන් ිටය යෑමය, දවනවන් අ්හහැර දමයා යෑමය, වදමයේපියන් හදිසි
අනතුවන වලට වරෝගාබාධ වලට වගොදුවන ීමමය, විවේශ ගේව නැවේ වනොපැිටණීමය, දවනවන් ේාවකාලික
භාරකවනවන් අේට ප්හ ීමමය, එමය භාරකවනවන් ශාී රික හා මයානසික දුර්වල අය ීමමය වැනි වහේතූන් මයේ
අසරණ වන දවනවන්ට පිි ට ීමමයට ද වමයමය ආධාර ක්රමයය උපකාී  වේ.
යමත වයසනකාරි ේ්හවයක දී දවනවන්වේ පාසල් උපකරණ විනාශ වි ඇ්හනමත ඒ වව ලවවන් එක් පවුලක්
සඳහා වන. 5 /- ක ආධාරයක් ලබා වේ. එවසේ වුව ද ඒ ඒ අවස්ථාවන්ි  ඇති වන හානිදායක ේ්හවවස
ප්රබලේාවය මයේ ලබා වදන ආධාර මුදල වවනස් විමයට පුළුවන. කුමයන වහෝ වයසනකාරි ේ්හවයක දී වුව්හ
දවනවන්වේ අධයාපන කටයුතු කරවගන යාමයට දායක විමය වමයි  ප්රධාන අරමුණ වේ. ප්රාවේයය වල්කමත
වකොට්ඨාශ මයට්ටිටන් ලැවබන ඉල්ලුමතපත්ර සඳහා අවශය මුදල් සපයා දීමය වමයි  දී සිදු වේ.

5.8

දසදනහස ඉතිරි කිීනදේ ගිු ම

සුනාිට වයසනවයන් වදමයේපියන් වදවදනාමය අි ිට අවු.18ට අඩු දවනවන් සඳහා ක්රියා්හමයක වන
වැඩසටහනකි. 2 6 වර්ෂවස වමයමය වැඩසටහන ආරමතභ වූ අේර එි  දී ළමුන් 687 වදවනකු ඇතුළ්හ විය.
2 15 වදසැමතබර් මයාසය වන විට වමයි  සිටින ළමුන් සංඛ්යාව 78 ක් විය. සෑමය මයසකමය අවු.18 සමතපූර්ණ
වන ළමුන් වමයමය වැඩසටහනින් ඉව්හ වේ.
වමයමය වදපාර්ේවමතන්තුව මයහයන බැංකු ූලලස්ථානය සමයඟ එක්ව වමයමය වැඩසටහන ක්රියා්හමයක කරවගන
ය ල ලබයි. සෑමය මයාසයකමය අදාළ ළමුන් වව ලවවන් වමයමය වදපාර්ේවමතන්තුව මයඟින් මයහයන බැංකුව වවේ
මුදල් (වචක්ප්හ මයඟින්) යැීමමය සිදු කරයි.
වයස අවු.18 සමතපූර්ණ වන ළමුන් පිළිබඳව බැංකුව මයඟින් වදපාර්ේවමතන්තුව වවේ මයාසිකව දැ ලමත වද ල
ලබයි. බැංකුව මයඟින් අදාළ ළමුන් වවේ මුදල් නිදහස් කර එමය වේොරතුවන වදපාර්ේවමතන්තුව වවේ දැ ලමත
දිමය සිදු වේ.

5.9

ළමා සමාජ හා ළමා සභාව්ය පිහිටුවීදේ ව්යයාපිතිය

ළමයා අයිතිවාසිකමත ප්රඥප්ත තිවස සඳහන්ව ඇති පරිදි 12,13,14 යන වයවස්ථාවන් මයගින් ආවරණය වන
ළමයයින්වේ සහභාගී්හව අයිතිය ේහවුවන කරිටන් ළමයයින් බලගැන්ීමවමත ප්රධාන අරමුණින් යුතුව 2 ද
වර්ෂවස රාමය නිලධාී  වකොට්ඨාශ මයට්ටිටන් ළමයා සමයාය පිි ුවවන ලදි. වමයවසේ පිි ුවවා ගන්නා ලද ළමයා
සමයාය තුළින් දවනවන්වේ සංවර්ධනයට, සාරධර්මය වර්ධනයට, කුසලේා වර්ධනයට අදාළ වැඩසටහන්
රාකයක් සෑමය ප්රාවේයය වල්කමත වකොට්ඨාශයකමය ක්රියා්හමයක කර ඇේ.
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ප්රාවේයය වල්කමත වකොට්ඨාශ මයට්ටිටන් පිි ුවවා ඇති ළමයා සමයාය ඒකරාය කරගනිිටන් ප්රාවේයය ළමයා
සභා ද, ප්රාවේයය ළමයා සභාවේ නිලධාී  මයණ්ඩලවස එකතුවවන් දිස්ත්රික් ළමයා සභා ද වමත වන විට පිි ුවවා
ඇේ. සෑමය ප්රාවේයය වල්කමත වකොට්ඨාශයකමය ප්රාවේයය ළමයා සභාවක් හා සෑමය දිස්ත්රික්කයකමය දිස්ත්රික්
ළමයා සභාවක් ද වමත වන විට පිි ුවවා ඇේ. දිස්ත්රික් ළමයා සභාවල එකතුවවන් යාතික ළමයා සභාවක්ද
ස්ථාපිේ කර ඇේ. ළමයා සමයාය මයගින් දවනවන්ට කුසලේා සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්රියා්හමයක කිී මය, ළමයා
සමයාය වල පුස්ේකාල වලට වපෝහ ලබා දීමය, යහගුණ ප්රවර්ධනය කිී වමත වැඩසටහන් ක්රියා්හමයක කර ඇේ.


ළමයා සමයාය ළමයා සභා වැඩ පිළිවවළ සඳහා ප්රතිපාදන වවන් කිී මය

2 15 වර්ෂවස වමයමය වයාපෘතිය සඳහා වාර්ෂියනක ඇස්ේවමතන්තුව තුළ වන. ිටලියන 3.4 ක මුදලක් වවන්
කරන ලදී. එමය ප්රතිපාදන උක්ේ වැඩසටහන සඳහා වැය කිී මත කරිටන් වැඩසටහවනි  අරමුණු සාක්ෂා්හ
කර ගැීමමය සදහා කටයුතු කර ඇේ.


ප්රාවේයය ළමයා සභාව ක්රියා්හමයක කිී මය සඳහා වර්ෂවස මුල ප්රතිපාදන වවන් කිී මය

ප්රාවේයය ළමයා සභාවට අය්හ ළමුන් රැස් කර වර්ෂවස ක්රියා්හමයක වන වැඩසටහන් පිළිබඳව සහ ළමයා
සභාව රැස් කිී මය වත්රයි මයාසිකව සිදුවේ. ප්රාවේයය ළමයා සභාව මයඟින් සකස් කර ල ලබන වාර්ෂියනක
සැලැස්මය යටව්හ ඇස්ේවමතන්තුගේ මුදල් ලබාදීමය සඳහා වමයමය වර්ෂවස ප්රතිපාදන ප්රමයාණව්හ වනොීමය.
එබැවින් ප්රාවේයය ළමයා සභා වවේ මුදල් වවන් වකවනවන් නැේ. නමු්හ ඉල්ලීමත අ ලව විවිධ වැඩසටහන්
සඳහා
ප්රතිපාදන
වවන්
කරන
ලදී.


ළමයා සමයාය වල දවනවන්වේ නිර්මයාණයලී හැකියාවන් වර්ධනය කිී මය

ළමයා සමයාය වල දවනවන්වේ නිර්මයාණයලී හැකියාවන් වර්ධනය කිී මය සඳහා විවිධ වැඩසටහන් ප්රාවේයය
වල්කමත වකොට්ඨාශ මයට්ටවමයන් පව්හවන ලදි. ළමයා සමයාය ේව දුරට්හ සක්රීය කරිටන් දවනවන්වේ
සහභාගී්හවය, සවහෝදර්හවය, කුසලේා වර්ධනය සඳහා වමයවැනි වැඩසටහන් ක්රියා්හමයක කර ල ලබයි.


ළමයා සමයාය / ළමයා සභා දවනවන්වේ ක්රීඩා වකෞෂලය වර්ධනය තුළින් වපෞවනෂ්ව සංවර්ධනය
ඇති කිී මය

ළමයා සමයාය / ළමයා සභා දවනවන්වේ ක්රීඩාව සඳහා සහභාගී්හවය වර්ධනය කිී මය සහ ක්රීඩා වකෞෂලය දියුණු
කිී වමත අරමුණු ඇතිව ළමයා සමයාය මයඟින් වමයවැනි වැඩසටහන් ක්රියා්හමයක කරයි. ක්රීඩාවේ ඇති
වැදග්හකමය සහ ඒ තුළින් වපෞවනෂ්හව සංවර්ධනය ඇති කිී මය ද අරමුණු අේර වේ.



යාතික / ආගිටක / සංස්කෘතික උ්හසව පැවැ්හීමමය

සමයායය තුළින් ගිලිහී යන අවුවනදු චාරිත්ර වාරිත්ර හා යන ක්රීඩා ඇතුළු සංස්කෘතිකාංග පිළිබඳ ළමුන්ට
අවවබෝධයක් ලබා දීමය ඉදිරි අනාගේය සඳහා වැදග්හ වේ. එමය නිසා ළමයා සමයාය දවනවන් සඳහා වමයවැනි
අවුවනදු උ්හසව පැවැ්හීමමය අරමුණු වේ.
එවමයන්මය ආගිටක උ්හසව, යාතික උ්හසව දින පිළිබඳ ඇති වැදග්හකමය ළමුන්ට ේහවුවන කර දීමය සඳහා
එවැනි දින උ්හසව පැවැ්හීමමය ළමයා සමයාය / ළමයා සභා මයඟින් සංවිධානය වකවර්.
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පුස්ේකාල සංවර්ධනය කිී මය

ළමයා සමයාය මයගින් පව්හවාවගන යන පුස්ේකාල වල අඩුපාඩු සමතපූර්ණ කර සංවර්ධනය කිී මය සඳහා
වදපාර්ේවමතන්තුව උදේ උපකාර කරයි. ළමුන්වේ කියීමවමත වනචිය වර්ධනය කිී මය, දැ ලමය වර්ධනය කිී මය,
ආකල්ප සංවර්ධනය යන අරමුණු පුස්ේකාල වයාප්ත ේ කිී වමයන් සිදු වේ.


අධයයන චාරිකා

ළමයා සමයාය වල දවනවන්වේ සහභාගී්හවය වර්ධනය කිී මය, ළමයා සමයාය අේර අ්හදැකීමත හුවමයාවන කර
ගැීමමය, විවනෝදය හා රසාස්වාදය ලබා දීමය සහ දවනවන්වේ අධයාපන කටයුතු සඳහා ප්රාවයෝගික අ්හදැකීමත
ලබා ගැීමවමත අරමුණු ඇතිව ළමයා සමයාය දවනවන් අධයයන චාරිකා රැවගන යාමය සිදු කරයි.


නායක්හව පුහුණු වැඩමුළු / කඳවුවන පැවැ්හීමමය

දවනවන්වේ වපෞවනෂ්හවය වර්ධනය, දැ ලමය කුසලේා ආකල්ප වර්ධනය, දවනවන් පරිසරයට සංවේදී හා
ගවේෂණයලී දවන පිරිසක් බවට ප්හ කිී මය, නායක්හව කුසලේා වර්ධනයට වමයවැනි වැඩසටහන්
ක්රියා්හමයක වකවර්.


වසෞඛ්යයට ඇති අයිතිය ේහවුවන කිී මය

වපර පාසල් හා පාසල් දවනවන්වේ ඇති විවිධ වලඩ වරෝග හුනනා ගැීමවමත අරමුණ ඇතිව දුෂ්කර පළා්හ
වල ළමයා සායන පැවැ්හීමමය සිදු වකවර්. වමයමයඟින් දවනවන් සඳහා,
i.

යහප්හ වසෞඛ්යයක් පව්හවාවගන යාවමත වැදග්හකමය පිළිබඳ වදමයාපියන්ට අවවබෝධයක් ලබා වේ.

ii.

විවශේෂඥ වවදය සායන වලට ඉදිරිප්හ ීමමයට හැකියාවක් වනොමයැති දවනවන්ට අවස්ථාවක් ලබා දීමය.

iii.

රවණ, දෘෂය ආදිවයි  සුළු වශවයන් ආබාධ සි ේ දවනවන් හුනනා වගන අවශය මයැදිහ්හීමමත කිී මය.

iv.

ඉේා කුඩා මයැදිහ්හීමමයකින් සුව කල හැකි වරෝග සි ේ දවනවන් කල් තියා හුනනා ගැීමමයට හැකියාව
ඇේ.


රස වින්දනා්හමයක වැඩසටහන් ක්රියා්හමයක කිී මය

පාසල් විෂය ධාරාවන් තුළ වකොුව ීම සිටින දවනවන් එළිමයහවන් ප්රසාංගික අ්හදැකීමයක් කරා වගන යිටන්
ඔවුන්වේ ගීේ රසවින්දනා්හමයක හැකියාවන් දියුණු කිී මය හා විවිධ සමයාය ගැටලු වලින් පීඩාවට ප්හව
සිටින දවනවන්ට ගැටලු වලින් මයඳකට වහෝ නිදහස් ීමමය තුළින් සිේ සැහැල්ලු කර ගැීමමයට හැකියාවක්
වමයවැනි වැඩසටහන් තුළින් සිදුවන නිසා ළමයා සමයාය / ළමයා සභා දවනවන් සඳහා වමයවැනි වැඩසටහන්
සංවිධානය වැදග්හ වේ.
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5.10 ආෙර්ශ ළමා ගේමාන ව්යැයසටහන
ප්රයා ූලලික ළමයා රක්ෂණ ක්රියාවලිය ේහවුවන කිී මය සඳහා සෑමය ප්රාවේයය වල්කමත වකොට්ඨාශයකින්මය
වේෝරා ගන්නා ලද ගමතමයානයක ළමයා අයිතීන් සුරක්ෂියනේ කිී මය සඳහා වන වැඩසටහන් ක්රියා්හමයක කිී මය
සඳහා වමයමය වැඩසටහන යටව්හ ප්රතිපාදන වවන් කර ඇේ. වමත යටව්හ විවිධ රායය නිළධාී න්වේ මයැදිහ්හ
ීමමය යටව්හ එමය ගමතමයානය තුළ සෑමය ළමයයකුවේමය සංවර්ධනය, පැවැ්හමය , ආරක්ෂාව හා සහභාගි්හවය
යන අයිතීන් සුරක්ෂියනේ කිී වමත ලා වන වැඩසටහන් ක්රියා්හමයක කළ යුතුය.
වමත සඳහා ප්රාවේයය වල්කමත වකොට්ඨාශ මයට්ටිටන් ක්රියා්හමයක කළ හැකි වයාපෘති වාර්ේා වගන්වා ග්හ
අේර එකී අවශයේාවය මයේ ප්රතිපාදන වවන් කරන ලදී. ඒ අ ලව ප්රාවේයය වල්කමත වකොට්ඨාශ 311 ක්
සඳහා ළමයා ි ිටකමත නිලධාී න් 352 ක් වව ලවවන් වන.5
. බැගින් වන.1ද6,
.00 මුදලක් ලබා
වදන ලදී. ඊට අමයේරව එක් එක් ප්රාවේයය වල්කමත වකොට්ඨාශයන්ි  නිලධාී න්වේ ඉල්ලීමය මයේ වැඩ
සටහන් සඳහා පහේ පරිදි ප්රතිපාදන මුදල් ලබා වදන ලදී.

5.11 ළමා අතිතිව්යාසිරේ පිළිබඳ දමදහයුේ රමිටු ව්යැයසටහන
ශ්රී ලංකාව විශ්ව ළමයා ප්රඥප්ත තියට අ්හසන් කිී වමයන් පසු වමයරට දවනවන්වේ අයිතිවාසිකමත සුරක්ෂිේ කිී මය
සඳහා ග ල ලැූ  ඉේා වැදග්හ පියවරක් වලස වමයමය වැඩසටහන හැඳින්විය හැක. වමයමය වමයවහයුමත කිටුව
2
වසවර්දී සමයාය වසේවා අමයාේයාංශය මයඟින් නිකු්හ කරන ලද අංක MSS/3/4/161 දරණ චක්රවල්ඛ්ය
මයඟින් පිි ුවවන ලද අේර, වමයමය වදපාර්ේවමතන්තුව මයඟින් නිකු්හ කරන ලද අංක PCC/CROP/11/3/4
දරණ චක්රවල්ඛ්ය මයඟින් නැවේ වකුවමතප්හ කරන ලදි. දිවයිවන් සෑමය ප්රාවේයය වල්කමත වකොට්ඨාසයක්මය
ආවරණය වන පරිදි යාතික මයට්ටවමත සිට රාමීය ය මයට්ටමය දක්වා සියළු අවස්ථාවන් සඳහා වමයමය වමයවහයුමත
කිටුව පිි ුවවන ලදි. ළමුන්ට ජීව්හීමමය සඳහා සුවදාීම පරිසරයක් නිර්මයාණය කිී මය අරමුණු කරවගන
ක්රියා්හමයක කරන ලද වමයමය වැඩසටහවන්දී කිටුව ශක්තිමය්හ කිී මය තුළ ළමයා අයිතිවාසිකමත සුරක්ෂිේ කිී මය
සඳහා වූ ආදර්ශ ගමතමයාන වැඩසටහන වමයන්මය, ළමයා සහභාගී්හවය පුළුල් කිී මය සඳහා වූ ළමයා සමයාය
වැඩසටහවන් ද ක්රිටක දියුණුවක් ඇති කිී මය ද වමයමයඟින් බලාවපොවරෝහතු වූ වදවන ප්රතිඵලයයි. ප්රාවේයය
වමයවහයුමත කමතුව සඳහා එක් ප්රාවේයය වල්කමත වකොට්ඨාසයකට වන. 3
බැගින් වන. 737,
. ක් ද,
දිස්ත්රික් සමතබන්ධීකරණ රැස්ීමමත සඳහා එක් දිස්ත්රික්කයකට වන20,
/- බැගින් වන. 5 ,
. වශවයන්
ද වියදමත දරා ඇේ.

5.12 ළමා මිතුරු මධයසථථාන
අවදානමත සහගේ පවුල් පරිසරය තුළ හුදකලාවන දවනවන්වේ ආරක්ෂාව ේහවුවන කරිටන් ඔවුන් ේමයන්වේ
විවේක කාලය ආරක්ෂියනේව ගේ කිී මයට වමයමය මයධයස්ථානයන් ි  අවශය රැකවරණය ලබා වේ. වදමයාපියන්
වදවදනාමය ේමය නිවවස් වලින් බැහැරව කටයුතු කරන අවස්ථා වලදී දවනවන් වේ ආරක්ෂාව වමයන්මය දැ ලමය,
කුසලේාවයන් වර්ධනය කිී මය සඳහා අවශය පහසුකමත ලබා වේ. වමයි දී පුස්ේකාල, ගෘහස්ථ ක්රීඩා වමයන්මය
බාි ර ක්රීඩා ක්රියාකාරකමත වල නිරේ ීමවමත භාගයය ද වමයොවුන්ට ලැවේ.
වනපියල් ිටලියනයක ප්රතිපාදනයක් වමත සඳහා වවන් ීම ඇති අේර වමයමය මයධයස්ථාන ඉදි කිී මය සඳහා අවශය
පහසුකමත තිවබන ස්ථානයන් අ ලව ලැවබන ඉල්ලීමත වලට අදාළව අවශය ප්රතිපාදන ලබා වේ.
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5.13 උගත් පායේ හා ප්රතිසන්ධාන දර මිෂ්න් සභා ිලර්දේශ ්රියාත්මර කිීනම
උග්හ පාඩමත හා ප්රතිසන්ධාන වකොිටෂන් සභාව මයඟින් කරන ලද නිර්වේශ ක්රියා්හමයක කිී මය සඳහා වතු
ආශ්රිේව ජීව්හවන රවිඩ සමතභවයක් පවතින යනේාවවේ දවනවන් හා දීර්

කාලයක් පැවති යුධමයය

වාේාවරණය වහේතු වකොට වගන අවේැන් වූ දවනවන් ඉලක්ක කරවගන වමයමය වැඩසටහන් ක්රියා්හමයක
කරන ලදි. වමයමය ප්රවේශවල ජීව්හවන දවනවන්වේ ූලලික අයිතිවාසිකමත ආරක්ෂා කරිටන් සුරක්ෂිේ ළමයා
වියක් නිර්මයාණය කර දීමය වමයමය වැඩසටහවන් ූලලික අරමුණ විය. දවනවන්වේ පහසුකමත සැලසීමය්හ, ඔවුන්
වව ලවවන් සතුුව මයධයස්ථාන පිි ුවීමමය්හ, චිත්ර කලාව, සංගීේය, නැුවමත හා ක්රීඩා පැවැ්හීමමය්හ,
සාක්ෂරේාවය අි ිට වූ දවනවන් වව ලවවන් සාක්ෂරේා පන්ති පැවැ්හීමමය්හ වමයි  ක්රියාකාරකමත විය.
ප්රාවේයය වල්කමත වකොට්ඨාසවලින් ලද ඉල්ලීමත වලට අ ලව ප්රතිපාදන ලබා වදන ලදි.
යුේධය හා ඍජුවමය සමතබන්ධ වූවන් දැ ලව්හ කිී මය සඳහා දිස්ත්රි ක් වල්කමත වකොට්ඨාශ මයට්ටිටන් හා
ප්රාවේයය වල්කමත කාර්යාල මයට්ටිටන් වැඩසටහන් සංවිධානය කර ල ලැවේ. නිවවස් වලින් බැහැරව
කටයුතු කරන අවස්ථා වල දී දවනවන් වේ ආරක්ෂාව වමයන්මය දැ ලමය, කුසලේාවයන් වර්ධනය කිී මය සඳහා
අවශය පහසුකමත ලබා වේ. වමයි දී පුස්ේකාලයන් වමයන්මය ගෘහස්ථ ක්රිඩා වමයන්මය බාි ර ක්රීඩා ක්රියාකාරකමත
වල නිරේ ීමවමත භාගයය ද වමයොවුන්ට ලැවේ.

5.14 ෙැනුව්යත් කිීනදේ ව්යැයසටහන්
ළමයා අපවයෝයනවයන් දවනවන් ආරක්ෂා කිී මය සඳහා අවශය දැ ලමය ලබා දීමය වව ලවවන් සමයායවස සිටින
විවිධ සමයාය වුහයන් දැ ලව්හ කිරිවමත ූලලික අරමුවණන් වමයමය වැඩසටහන් වලට සෑමය ප්රාවේයය වල්කමත
වකොට්ඨාශයක්මය වමයන්මය දිස්ත්රික් වල්කමත කාර්යාල නිවයෝයනය කරිටන් පව්හව ල ලැවේ.පාසැල් දවනවන්
වමයන්මය සමයාය දවනවන් හා විවිධ වකොටස් නිවයෝයනය කරිටන් දවනවන් වව ලවවන් “ ේුව සවිමය්හ සමයනල්
වියක් ” යන මයාේෘකාව යටව්හ වැඩසටහන් පව්හව ල ලැවේ. වයොවුන් විය වගකීවමයන් ගේ කළ යුතු බව්හ
අපචාී  ක්රියාවන් අවමය කිී මය සඳහා දවනවන් වේ දැ ලව්හභාවය වැඩි දියුණු කරිටන් ි ංසාකාී  ක්රියාවන්
වගන් දවනවන් ආරක්ෂා වන්වන් වකවසේද යන්න්හ වමත තුළින් දැ ලව්හ වකවර්.
වමයමය වැඩසටහවන් දී මයාේෘකාවන් 2 ක් ඔස්වසේ වේශන පැවැ්හවේ.
01. වයොවුන් විවස වවනස්කමත හා වපෞවනෂ සංවර්ධනය
02. නීමන ේාක්ෂණය හා පරපුර
වමයයට සමයගාමීය ව දිස්ත්රික් වල්කමත කාර්යාල මයට්ටිටන් “ අවප්ත  සමයනලුන් වේ ේුව සවිමය්හ කරමු.” යන
මයාේෘකාව ඔස්වසේ සමයායවස සිටින වදමයාපියන් හා වැඩිි ටි ප්රයාව්හ දැ ලව්හ කර ල ලැවේ. සෑමය ප්රාවේයය
වල්කමත වකොට්ඨාශයක් සඳහා මය වන. ද5 /- ප්රතිපාදන මුදලක් ලබා දී ඇති අේර දිස්ත්රික් වල්කමත කාර්යාල
සඳහා ද වන. ද5 /- ක ප්රතිපාදන මුදලක් ලබා වදයි. ප්රාවේකය වල්කමත වකොට්ඨාශ මයට්ටිටන් වැඩ සටහන්
34ද ක් පව්හවන ලද අේර, එමයගින් පුේගලයින් 34
ක් දැ ලව්හ කරන ලදි ඒ සඳහා වන.37,74,66 .
වැය කර ඇේ.
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5.15 ආයතනගත ිලළධාීනන් හා ළමුන් සඳහා ුහුණු  ව්යැයසටහන් ්රියාත්මර කිීනම
පරිවාස හා ළමයාරක්ෂක වසේවා වදපාර්ේවමතන්තුව යටව්හ ලියාපදිංචි ස්වේච්ාා ළමයා නිවාස සහ රයවස ළමයා
නිවාස වල පුනවන්හථාපන ක්රියාවලියට වයොමු ීම සිටින ළමුන්වේ සුභසාධනය සඳහා වමයමය වයාපෘතිය
මයඟින් ූලලය සහය ලබා වද ල ඇේ. ළමයා නිවාස වල ඍජු අධීක්ෂණය සහ නඩ්හතුව පළා්හ පරිවාස හා
ළමයාරක්ෂක වසේවා වදපාර්ේවමතන්තුව සතු වගකීමයක් වුවද යාතික වදපාර්ේවමතන්තුව ද ළමයා රැකවරණ
ආයේන නඟා සිුවීමවමත ක්රියාදාමයයට උරවදිටන් සි. . එමය ආයේනවල සිටින ළමුන්වේ වෘ්හතීය පුහුණුීමමත
හා විවිධ කුසලේා වර්ධනය කිරිවමත කටයුතු සඳහා සහ එි  වසේවය කර ල ලබන නිළධාී න් පුහුණු කිී මය
සඳහා වමයන්මය ළමයා නිවාස වලට අවශය භාණ්ඩ ිටලදී ගැීමමයට හා ළමයා නිවාස අධීක්ෂණය වව ලවවන
වර්ෂයකට විශාල මුදලක් වැය කරයි. පළා්හ පරිවාස හා ළමයාරක්ෂක වසේවා වදපාර්ේවමතන්තු
වකොමයසාරිස්වවනන්වේ ඉල්ලීමත හා නිර්වේශ මයේ වමයමය මුදල් ලබා දී ඇේ.
ඒ අ ලව ආයේනගේ නිලධාී න් සඳහා වූ විවශේෂ ධාරිේා සංවර්ධන වැඩසටහන් පැවැ්හීමමය වව ලවවන්
වැය කර ඇති මුදල වන. 1,687,65 .58 කි.
එවමයන්මය ආයේනගේ දවනවන් වව ලවවන් වෘ්හතීය පුහුණු ලබා දීමය හා එමය අවශයේා ලබා දීමය සඳහා වැය
කර ඇති මුදල වන1,866,768/- කි.
දවනවන් වේ පසුවිපරමත කටයුතු හා ආරක්ෂණ සැළසුමත සකස් කිී මය වව ලවවන් වන.427,6ද7/- ක් වැය කර
ඇේ.

5.16 පරත්ත ළමා ුහුණු  හා උපදේශන දසේව්යා ජාතිර මධයසථථානය
අපවයෝයන සිදුීමමයක් වහෝ ළමුන් වව ලවවන් වන අයිතිවාසිකමයක් උල්ලං ණය ීමවමයන් මයානසික ගැටලු
වලට බුනන් වන ගැහැණු දවනවන්වේ උපවේශන, අවශයේා සඳහා පිි ුවවන ලද ආයේනයක් වලස
පර්හේ ළමයා පුහුණු හා උපවේශන වසේවා මයධයස්ථානය දැක්විය හැකිය. මයධයමය රයය යටව්හ පරිවාස හා
ළමයාරක්ෂක වසේවා වදපාර්ේවමතන්තුව යටව්හ පිි ුවවා ඇති එකමය ළමයා රැකවරණ ආයේනය වමයය වේ.
එකවර ළමයයින් 2 ක් වව ලවවන් උපවේශනය, වෘ්හතීය පුහුණුව, විධිමය්හ අධයාපනය වනොලද අයට
අවශය වනොවිධිමය්හ අධයාපනය වමයමය මයධයස්ථානවයන් ලබා ගැීමවමත හැකියාව ඇේ. ප්රාවේයය මයට්ටවමත
රායකාී  ඉුව කරන ළමයා ි ිටකමත ප්රවර්ධන නිලධාී න්වේ වයොමු කිී මය මයේ හා අධිකරණ නිවයෝග මයේ
වයොමු වන දැරියන් පළා්හ පරිවාස වකොමයසාරිස් වේ නිර්වේශ මයේ වමයමය ආයේනවස පුහුණුව සඳහා
ඇතුළ්හ කර ල ලැවේ.
සියළුමය ගැහැණු දවනවන් වන්වාසිකව රඳවා මයාස 6 ක කාලසීමයාවක් තුළ අදාළ උපවේශනය හා පුහුණුීමමය
ලබා වද ල ඇේ. එමය කාලය තුල ළමයයින්වේ ආරක්ෂාව සඳහා සහකාර වවෝර්න්න් වරියන් තිවදවනක්,
මුරකවනවන්, ආයේනවස ස්ථාන භාර නිලධාී  වමයන්මය වනොවිධිමය්හ අධයාපන උපවේකකාවන් ද ක්රියා
කර ල ලැවේ.

5.17 ළමා ිලව්යාස ගුණාත්මර තත්ව්යදයන් ඉහළ නැංවීම
සියළුමය පළා්හවල පිි ටි රයවස හා ලියාපදිංචි ස්වේච්ාා ළමයා නිවාස වල ගුණා්හමයක භාවය ඉහළ නැංීමමය
සඳහා පරිවාස හා ළමයාරක්ෂක වසේවා පළා්හ වකොමයසාරිස්වවනන් විසින් හුනනාවගන ඉදිරිප්හ කර ල ලබන
සංවර්ධන වයෝයනා සඳහා ූලලය සහාය ලබා දීමය ඉහේ වැඩසටහන යටව්හ සිදු කර ල ලබයි.
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වාර්ෂියනකව හුනනා ගන්නා වමයමය සංවර්ධන වැඩසටහන්වල අවශයේාවයන් ේහවුවන කර ගැීමවමයන්
අනතුවනව ඇස්ේවමතන්තුගේ මුදලින් වකොටසක් වහෝ සමතපූර්ණ මුදල පළා්හ වකොමයසාරිස් වවේ වයොමු
කර ල ලැවේ. ඒ අ ලව නිසි පරිදි වයාපෘතිය ක්රියා්හමයක කර අවසන් බිල්ප්හවල පිටප්හ සහ වියදමත වාර්ේා
සි ේව වේොරතුවන ප්රධාන කාර්යාලය වවේ වගන්වා ග ල ලැවේ. වමයමය වයාපෘතිවල සියලු ප්රගති හා විමයසීමත
කටයුතු ද පසුවිපරමත කටයුතු ද අධීක්ෂණය ද පළා්හ පරිවාස හා ළමයාරක්ෂක වසේවා වකොමයසාරිස්වවනන් සතු
කාර්යයක් වේ.
ඒ අ ලව 2 15 වර්ෂවස දී වමයමය වැය යර්ෂය යටව්හ දිවයින පුරා පිි ටි ළමයා නිවාස සහ පර්හේ ළමයා පුහුණු
හා උපවේශන මයධයස්ථානය ගුණා්හමයක ේ්හවවයන් ඉහළ නැංීමමය සඳහා හා අවශය භාන්ඩ ිටළදි ගැනිමය
වව ලවවන් වන.16,84ද,25 .85 ක් වැය කරන ලදි.

5.18 ආයතනගත ෙරුව්යන්ද කුසලතා ව්යර්ධනය
වමත සඳහා වනපියල් මතලියන 2. ක මුදලක් වවන් වූ අේර කුසලේා වර්ධන වැඩසටහන් වව ලවවන් වන.
15ද4262. 4/- මුදලක් වැය ීම ඇේ.
ළමයා නිවාස අධීක්ෂණය වව ලවවන් වැය කරන ලද මුදල වන.1723625/- කි.

5.19 යුිලදසෆථ ව්යයාපිතිය
වමයමය වදපාර්ේවමතන්තුව විසින් යුනිවසෆ් වයාපාතිය හා ඒකාබේධව යුනිවසෆ් ආයේනවස ූලලය
අ ලරහවයන් ක්රියා්හමයක කරන ලද වයාපෘතිය සඳහා 2 14/2 15 වර්ෂ වදක වව ලවවන් වන. ිටලියන 5.5
ක මුදලක් වැය කිී මයට අ ලමයේ ීම තිබුණි.
එමය මුදලින් 2 14 වර්ෂයට අදාල ක්රියාකාරකමත ඉුව කිරිවමයන් අනතුවනව වනපියල් ිටලියන 4,274,385/-ක
මුදලක් 2 15 වර්ෂය තුළ ක්රියා්හමයක කළයුතු, කාර්යයන් වව ලවවන් ඉතිරි විය. 2 14 වර්ෂවස ඉුව කළ
ක්රියාකාරකමත වල දිගුවක් වලස පහේ සඳහන් පරිදි එමය මුදල වැය කරණ ලදි.

5.2

ළමා අපදයෝජන පැමිණිලි පිළිබඳ දත රතුරු

ළමයා අපවයෝයන සමතබන්ධවයන් 2 15 වර්ෂවස දී වමයමය වදපාර්ේවමතන්තුව වවේ නාිටකව, නිර්නාිටකව,
ලිඛිේව සහ දුරකථනවයන් පැිටණිලි 11 84 ක් ලැබුණු අේර, එමය සියළුමය පැිටණිලි ඉදිරි විමයර්ශන
කටයුතු සඳහා සහ ීමතිමයය කටයුතු සඳහා විවිධ ආයේන වවේ වයොමු කර අවශය කටයුතු සිදු කර ඇේ.
වමයි  දී පැිටණිල්වල් ස්වරූපය අ ලව ප්රාවේයය වල්කමතවවන හරහා ළමයා ි ිටකමත ප්රවර්ධන නිලධාී න් වවේ
ද, වපොලිස් ළමයා හා කාන්ේා කාර්යාංශය වවේ ද, අදාළ වපොලිස් ස්ථාන වලට ද, කමතකවන
වදපාර්ේවමතන්තුව, පළා්හ පරිවාස වදපාර්ේවමතන්තු , විවේශ වසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වවේ ද වයොමු
කර ඇේ. ඉතිරි පැිටණිලි සඳහා අවශය උපවදස් දුරකේවයන් ලබා වදන ලදී.
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5.21 2 15 දලෝර ළමා දින සැමරිම
සෑමය වර්ෂයකමය ඔක්වේෝමතබර්

1 දිනට වයවදන වලෝක ළමයා දිනය සැමයී මය අරමුණු කර ගනිිටන්

වදපාර්ේවමතන්තුව වැඩසටහන් ගණනාවක් සංවිධානය කරන ලදී. ඒ අේර ළමයා සමයාය දවනවන් සඳහා
පව්හව ල ලැූ  පදය රචනා, ගදය රචනා, වකටිකේා ේරඟ පව්හවන ලදි. ප්රාවේයය වල්කමත වකොට්ඨාශ
මයට්ටිටන් සෑමය අංශයකින්මය වේෝරා ග්හ වහොඳමය නිර්මයාණ දිස්ත්රික් මයට්ටටවමත ේරඟයට ඉදිරිප්හ කර
දිස්ත්රික්කවස යයරාහී නිර්මයාණ යාතික ේරඟය සඳහා ඉදිරිප්හ කරන ලදී. දිස්ත්රික් මයට්ටවමත ේරඟ විනිශ්චය
වව ලවවන් , දිස්ත්රික් මයට්ටවමත යයරාහකයන් සඳහා සහතික පත්ර මුරණය හා වවන්හ වියදමත වව ලවවන්
වන. 254,500 වියදමත වකවනනි.
ලාංකික සමයායවස සමයස්ේ දවනවන් ඉලක්ක කර ගනිිටන් ඔවුන්වේ වසෞන්දර්යා්හමයක කුසලේා ඔප්ත 
නැයීමවමත අරමුවණන් පරිකල්පන චිත්ර ේරඟය ද සංේධානය කරන ලදී. ප්රාථිටක, කණිෂ්ඨ හා වයයෂ්ඨ
යන ඉසේ යටව්හ වමයය සංවිධානය කරන ලදී. වමයමය ේරඟය වව ලවවන් 2 15 වර්ෂවසදී 1,049,957.2
වියදමත වකවනනි.
එවමයන්මය මීය ට සමයගාිටව ප්රාවේයය වල්කමත වකොට්ඨාශ හා දිස්ත්රික් මයට්ටිටන් දවනවන් වමයන්මය ප්රයාව අරමුණු
කර ගනිිටන් නායක්හව පුහුණු, නාටය වැඩමුළු, රසවින්දන වැඩසටහන්, ළමයා කඳවුවන, දැ ලව්හ කිී වමත
වැඩසටහන් ආදී ක්රියාකාරකමත වලෝක ළමයා දිනය වව ලවවන් ක්රියා්හමයක කරන ලදී.
වලෝක ළමයා දිනය සමයගාිටව බදුල්ල ේලාවේ කනිෂ්ඨ විදයාලයට වපෝහ ලබාදීමය වව ලවවන් වන.
35,064. වියදමත වකවනනි.
ප්රාවේයය වල්කමත වකොට්ඨාශ හා දිස්ත්රික් මයට්ටිටන් වන. 2,142,22ද/- හා වලෝක ළමයා දින යාතික උ්හසවය
වව ලවවන් වන. 2 2,118/- වමත සඳහා වියදමත වකවනනි.

23

ළමා අපදයෝජන පිළිබඳ දත රතුරු ව්යාර්තාව්ය සාරාංශය 2 15
අනු

ළමා අපදයෝජන පිළිබඳව්ය

අංරය

ව්යාර්තා වූ පැමිණිල්දල් සථව්යභාව්යය

පැමිණිල්දල්මූලාශ්රය

(සංඛ්යාත්මරව්ය)

මුඵ

ව්යර්තමානත

දව්යනත්

පැමිණිලි

ත්ත්ව්යය

රරුු 

සංඛ්යාව්ය

සංඛ්යාත්ම
රව්ය

ප්රධාන

ජාතිර

දුරරථන

රාර්යාලය

ළමාරක්ෂ්ර

ඇමතුේ

මගින්

අධිරාරිය

මගින්

දව්යනත්

පූර්ණරාලීන
විසඳුේ ලබා
දිම

හරහා

දරටිරාලීන

දව්යනත්

විසඳුේ

ආයතන

ලබාදීම

දව්යත
දය මු

(1929)
1

පාසැල් වනොයැීමමය

2
3

බාල වයස් විවාහ/බාල වයස්
ගැේ ගැීමමත
කායික දණ්ඩනය

4

මයානසික අපවයෝයනය

5

ළමයා ලිංගික අපවයෝයනය

6

වනොසළකා හැී මය

ද

ළමයා වමයවහකාර වසේවය

8

වවන්හ (සඳහන් කරන්න)
මුළු සංඛ්යාව

කිීනම

57

5 2

1155

46ද7

6375

3268

2244

818

65

ද

22

136

341

5 6

52

168

2දද

7

22

ද5

178

315

61

354

114

137

3

41

58

231

632

762

365

428

167

ද

27

158

33

524

73

75

332

4

1ද

65

27

ද73

1165

445

582

134

4

3

2ද

54

82

166

1 5

27

32

15

64

218

457

ද56

386

167

172

7

1ද1

842

ද631

11 84

5 68

3827

2 73

74

244
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5.22 ආරක්ෂ්ණ සැලසුේ සරසථ කිීනම
අවදානමත ේ්හවවස පසුවන දවනවන් සඳහා දිගු කාලීනව ආරක්ෂාව සහතික කිී වමත වැඩ පිළිවවල
ආරක්ෂණ සැලසුමත සකස් කිී මයයි. ළමයා ආරක්ෂාව සහතික කිී වමත කල්පීය ක්රමයවේදයක් වලස වමයි 
අවශයේාව මයතු වන්වන් 2 11 වර්ෂවස දී දීප වයාප්ත ේව කරන ලද අවදානමත ළමුන් හදුනා ගැීමමය පිළිබඳ වු
සමීය ක්ෂණය තුළින් විශාල ළමුන් සංඛ්යාවක් හුනනා ගැීමමයට ලැය.මය වහේතුවවනි.
වමත ආකාරයට හුනනා ගන්නා ලද දවනවන්වේ අවදානමත ේ්හවයන් විවිධ විය. ඔවුන්වේ අවදානමත ේ්හවයට
අ ලව එමය අවදානමත ේ්හවවයන් අවහෝසි කර ආරක්ෂාව සහතික කිී මය සඳහා ආරක්ෂණ සැලසුමත සකස්
කිී මය සිදු කරයි. එය වකටි කාලීනව වමයන්මය වසර කීපයක් පුරා දිගු කාලීනවද ක්රියා්හමයක කිී මයට සිදුවන
අේර ළමයා ි ිටකමත ප්රවර්ධන නිළධාී න් හා ළමයා ි ිටකමත ප්රවර්ධන සහකාරවවනන් පසු විපරමත කිී මය සිදු
කර ල ලබයි.
වමයමය ආරක්ෂණ සැලසුමත සකස් කිී වමත සිට ක්රියා්හමයක කිී මය හා ඇගැීමමය ඇතුළු සියළු කටයුතු වලදී
වවන්හ ක්වෂේත්ර නිලධාී න් වේ සහය ද ලබා ග ල ලැවේ. ළමයා ආරක්ෂාව ේහවුවන කිී වමත දී ේනි
පුේගලයකුට වඩා ඒකාබේධ ප්රවේශයක් තුළ ක්රියා කිී වමත ඇති වැදග්හකමය වමත තුළින් අවධාරණය කර
ඇේ.
වමයමය ආරක්ෂණ සැළසුමත සකස් කිී මය තුළින් දවනවාට ආරක්ෂාව සහ සංවර්ධනය ලැවබන අේරමය පවුල
නගා සිුවීමමය ද සිදුවවයි. විවශේෂවයන් දවනවන්වේ වපෝෂණය හා සංවර්ධනයට අවශය පවුවල් ආදායමත
මයාර්ග වැඩි දියුණු කිී මය සීමපාරක්ෂක පහසුකමත වර්ධනය වමයන්මය අධයාපන ේ්හ්හවය නගා සිුවීමමය සඳහා
ද අවශය පහසුකමත සපයා දීමයට වමත තුළින් හැකියාව ලැය. ඇේ.
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ෙකුු  ආසියානු රලාපීය ෙරුව්යන්ට එදරහි හිංසනය ව්යැලැක්වීම සඳහා ව්යන

සංවිධානයට අනුබේධිත ව්යයාපිතිය - (SAIEVAC)
ූලලය අ ලරහය - සාර්ක් සංවර්ධන අරමුදල
දකුණු ආසියා ල කලාපීය දවනවන්ට එවරි  ි ංසනය වැලැක්ීමමය සඳහා වන සංවිධානවස ූලලික්හවවයන්
කලාපීය වශවයන් දවනවන් සඳහා ි ංසනවයන් වේොර පරිසරයන් නිර්මයාණය කිී වමත අරමුණින් යුතුව
සාර්ක් සංවර්ධන අරමුදවලි  ූලලය අ ලරහය යටව්හ ශ්රී ලංකාව වවේ 2 13 වර්ෂවස අගභාගවස දී
වයාපෘතියක් ලබා දුන් අේර යාතික ළමයාරක්ෂක අධිකාරිය විසින් එමය වයාපෘතිය 2 15 අවප්රේල් දක්වා
ක්රියා්හමයක කරන ලදී. 2 15 අවප්රේල් මයස වමයමය වයාපෘතිය සහ දකැණු ආසියා ල කලාපීය දවනවන්ට එවරි 
ි ංසනය වැලැක්ීමමය සඳහා වන සංවිධානවස වේයය සමතබන්ධීකාර්හවය පරිවාස හා ළමයාරක්ෂක වසේවා
වදපාර්ේවමතන්තුවට පැවරිණි. ඒ අ ලව වමයවේක් ක්රියා්හමයක කර වනොතිූ  ඇේැමත ක්රියාකාරකමත සඳහා
පරිවාස හා ළමයාරක්ෂක වසේවා වදපාර්ේවමතන්තුව විසින් නව වැඩ සටහන් වයෝයනා කර 2 15 ජූලි මයස
සාර්ක් අරමුදවලි  අ ලමයැතිය ලබා ගන්නා ලදී. ඒ අ ලව ක්රියා්හමයක කිී මයට වයෝජිේ වැඩ සටහන් සඳහා
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ළමයා කටයුතු පිළිබඳ රායය අමයාේයාංශය විසින් අදාල මුදල් 2 15 සැප්ත ේැමතබර් මයස ලබා දුණි. ඒ අ ලව
ක්රියා්හමයක කළ වැඩ සටහන් පහේ පරිදි වේ.


ළමයා සහභාගි්හවය පිළිබඳ මයාර්වගෝපවේශය මුරණය කිී මය සහ වබදා හැී මය



දකුණු ආසියා ල කලාපීය දවනවන්ට එවරි  හංසනය වැලැක්ීමමය සඳහා වන සංවිධානයට සමතබන්ධ
යාතික ක්රියාකාී  සමතබන්ධීකරණ කණ්ඩායවමත අ ල වයාපෘති වයෝයනාවට අ ලව ඒ සඳහා අ්හ
පත්රිකා සහ වපෝසටර්ස් මුරණය කිී මය



ළමයා සහභාගී්හවය ශක්තිමයක් කිී මය සඳහා පරිවාස හා ළමයාරක්ෂක වසේවා වදපාර්ේවමතන්තුව
විසින් ක්රියා්හමයක කර ල ලබන ළමයා සභා/ළමයා සමයාය වැඩ සටහන සඳහා වපෝස්ටර්ස් මුරණය
කිී මය

වමයමය වයාපෘතියට අදාල ප්රගතිය:
වදපාර්ේවමතන්තුව වවේ ලැබුණු මුදල

වන. ද,63 , 6 .61

උක්ේ වැඩ සටහන් ක්රියා්හමයක කිී වමත දී වියදමය

වන. 4,244,464.35
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