
 

 

��� අධ�යනය  

ආද�ශ පශ්ෙනො�තර සංගහය  

අංක 01 

�යානාගම  ඳ"# කඳ"ර 

$ංසා කා% &�ධය 'සා අවතැ* + ජනතාවෙ- .�ත ආර/ෂාව සලස2 සදහා ආර/3ත 
4ස්5/ක වල ඉ4කල කද"� 7ල  ද8ම� ඔ"*ෙ- :;ක අවශ�තා,ෙසේඛ� පහ@ක# සැපAම සහ 
කමාCDලව නැවත ආර/Eතවන ප4ංF කර8ම� Gන��තාපනය හා මහජන @වෙසත අමාත�ාංශෙH 
කාIයය භාරය �ය ඒ අ2ව අමාත�ාංශය යටෙ� උ7� මැද පලාෙ� �යානාගම පව�වාෙගන යන ලද 

අනාත කද"� ම*නාරම පෙ�ශෙH අනාථ භාවයට ප� + OPස් ෙව2ෙව* පව�වාෙගන යන ල�දQ 

�යානාගම Gන��තාපන කද"ර O$Rවා STෙ* අ/කර 200/ පමණ �ශාල + WX භාගයකය 
ලY කැලෑ ස$ත රජෙH ඉඩම/ " ෙම$ ෙපෞරා]ක වැව/ S^ බවටද සාධක ඇත .කද"රට ආස*නතම 
ග#මානය Q.b.01 / පමණ YරQ* O$c අතර නාගPක අයශ�තා සGරා ගැdම සදහා Q.b. 10 ක 
පමණ Yර ෙගවා පද�යට යා &7 �ය  ෙ*වා�කe*ෙ- සංඛ�ාව350 / + අතර එe* බiතරය/ එන# 
270 /ම +ෙH kස;්# ජාSකය*ය ෙමම කද"ර 7ල කා*තාව* 188 ෙදෙන/ද ළමe* 27 ෙදෙන/ද 
ඉSP OPස OPb*ද  +හ nවර කIමා*තය,ෙගො�තැන සහ ෙවලදාම .වන උපාය කරග�  ද�ය* 
බiතරය ෙමෙලස අනාථ කද"රකට ෙකොR8මට Q�ෙසේ�ම කැමැ�ත/ දැ/8ෙH නැත ඔ"*ෙ- 
අවශ�තාවය +ෙH හැQ ඉ/ම'* තම ග# o# වලට ෙගොස් G�Y වෘ�q*$ 'යැrමටය. එෙහ� 
ආර/ෂක ත��වය ඔ"*ෙ- ෙපෙදස්වල ස7R දායක ෙනො8ෙ# ෙහේ7ෙව* තව Yරට� කද"� 7ලම 
ෙකොR 8 �sමට ඔ"*ට �Y◌8ු ඇඒ ෙකොපමණ කාලයකටදැe 'ශ්Fතව Qව ෙනොහැQ තරමට ත��වය 

බරපතල8 8 ඇS බව පැහැ4; ක�ණQ. 

“&ධ �ෙරෝn ජාත�*තර සං�ධානය” ��* රජයට පPත�ාග කර2 ලැ^ :ල� සහ උපකරණ 
පPත�ාගව;* සැලQය &7 පමාණය/ �යානාගම අනාථ කද"රටද ෙව* �ය.ඒ අ2ව මහණ මැ�* 75 
/ අ� ටැ/ටI 10/ මැ3* 30/ පාපැ4 37/ සහ �Oයz ල/ෂ හැටක kදල/ �යානාගම ෙව* + 
පං{වට අය� �ය ෙමම පPත�ාග සමාජෙසේවා අමාත�ාංශය ම;* �යානාගම පාෙ�|ය ෙzක# 
කාIයාලයට ලබා ෙද2 ලබන බව ද*වා Soන. පාෙ�|ය ෙzක# වPය අනාථ කද"ර භාර 'ලධා% සහ 
පෙ�ශය භාර හkදා ආඥාපS යන 5G�ලල කbRවට ෙමම ආධාර kදz සහ උපකරණ ��ම� ෙලස 
උපෙයෝ~ කර ගැdෙ# වග�ම ජනා�පS ෙzක# කාIයාලෙH උපෙදස් මත සමාජෙසේවා අමාත�ාංශය 
��* පවරා Soන. කbRෙ� සභාපS ෙලස පාෙ�|ය ෙzක# වPය වන ජය#පS �දාන ආර�F මහ�bය 
ප� ෙකPන. එෙම*ම �යනාගම  ද�ය* ෙව2ෙව* ලබා � ඇS ෙමම ආධාර ෙයො◌ාදාග* ලබන 
ආකාරය O;බද වැඩසටහන/ (program)සකස් ෙකොට ජනා�පS ෙzක# කාIයාලය ෙවත ෙනොපමාව 
ඉ4Pප� කරන ෙලසද ෙම� කbRවට දැ2# � Soන. අදාල ආධාර ෙව* කර ෙද2 ලබ*ෙ* ඉ4Pප� 
කර2 ලන වාIථාෙ� අ*තIගතය සැලQzලට ගැdෙම* ප@ව පමණ/ බව ජ'�පS ෙzක# 
කාIයාල ;OෙH වැ� Yරට� සදහ* �ය. 

 



පශ්නය : 

01. �යානාගම පාෙ�|ය ෙzක# වPය ඔබන# ඉහත සදහ* ආධාර ෙයොදාග* ලබන ආකාරය 
O;බද වැඩ සටහන/ සකස් Q%ෙ#� අවධානය ෙයොk කර2 ලබන පධාන ක�� කවෙIද? සහ 

ඒවාට ෙහේ7 කවෙIදැe පැහැ4; කර*න. 

 

O�7ර 

 

�යානාගම  ද�ය*. 

ආධාර ෙයොදාග2 ලබන ආකාරය O;බදව වැඩසටහන/ සකස් Q%ෙ#� අවධානය ෙයොkකර2 
ලබන පධාන ක��  
ආධාර kදz හා දව� ෙබදා හැ%ෙ# වැඩසටහන/ සකස් Q%ෙ#� කද"� වා�* ප4ංF කර8ම 
සදහා අවශ� ප@oම සැක�මට/ ඔ"*ෙ- ආI�ක ශ/Sය න*වාrම සදහා අවශ� Oයවර 
ගැdමට� :;ක අවධානය ෙයොk කළ &7ය ෙම$� ෙමම වැඩසටහන කද"  වා�*ට 'වාස ඉ4 
ෙකොට � ඔ"* 'ෙවස් වල ප4ංF කර8මට� ඔ"*ෙ- ආI�ක ශ/Sය නංවාrම සදහා 
කෘEකාIbක nවර හා අෙනD� කට&7 සදහා අවශ� ඉඩකඩ# හා අෙනD� උපකරණ හා දව� 
ලබා �ම� වශෙය* අ2 ව�ාපෘS ෙදක/ යටෙ�පධාන කාIය ෙදක මනාව සැල@# Q%ම සදහා 
අවශ� Oයවර ගත &7ය. 
 
(01) ෙමම ව�ාපෘS ෙදකටම අදාල ද�ත හා ෙතොර7� O;බදව �Iව අධ�නය/ ෙය�ම එ$� 
කද"� වා�*ෙ- සමා.ය ආI�ක හා සංස්කෘSක ප@oම O;බදව� ඔ"*ෙ- හැQයාව* 
අ�දැ�# හා 'Gනතාවය* O;බදව� ප4ංFකර8මට ෙගවz තැdම සදහා අවශ� ඉඩ# ලබා 
ගැdම O;බදව� අවධානය ෙයොk කළ &7ය. ප4ංF කර8මට අවශ� ඉඩ#වල අමතරව 
කෘEකාIbක කට&7 ෙබෝග වගාව හා ස�ව පාලනයට අවශ� ඉඩ# O;බදව� අවධානය ෙයොk 
කළ &7ය. පෙ�ශෙH නටT* 8 �ය වැව/ O;බදව ශා/3 ඇS ෙහe* එය පSසංස්කරණය 
ෙකොට අවශ� කIමා*තෙH 'යැrමට ඇS හැQයාව ගැනද �ෙශේෂ අවධානය ෙයොk Q%ම 
අවශ� ෙ�. භා$ර පPසරෙය* එzල �ය හැQ තIජන හYනාගැdමද ෙ# අවස්ථාෙ� �Y 
කළ &7ය. 
 
(02) ෙයෝ�ත �යාකා%  ව�ාපෘS සැලැස්ම/ සකස් Q%ම. එ$� අ2 ව�ාපෘS 2 ම  ඉල/ක කාල 
�මාව* 7ල �යා�මක Q%මට හැQවන පP4 �යාකා% සැලැ�ම/ සකස් Q%ම අවශ� ෙ�  
 
(03) ව�ාපෘS ෙදකම �යා�මක Q%ෙ#� �යාකා% 'යාමන කbR ෙදක/ O$R8ම හා අදාල 
�යාකාරක# අෙ�/ෂත ඉල/ක කාලය 7ලම සGරා ගැdම සදහා අවශ� තා/ෂ]ක හා 
අෙනD� උපෙදස් පහ@ක# ලබා ගැdම සදහා ඊට අදාල �ය�ම ආයතන සමග 
ස#බ*nකරණය/ ඇS කර ගැdම �ෙශේෂෙය* ෙගො�ජන ෙසේවා ෙදපාIථෙ#*7ව කෘෂකIම 
ෙදපාIත ෙ#*7ව nවර අමාත�ාංශය ජාSය ෙගොඩනැ~ෙ# අමාත�ාංශය Gන �තාපන 
අමාත�ාංශය සමාජ @භ සාධන අමාත�ාංශය අධ�ාපන අමා� යාංශය හා 'වාස ඉ4Q%ෙ# 
අමාත�ාංශය සමග ස#බ*� කරණය/ පව�වාෙගන යාම.  



(04) නව ජනප4කe* 7ල �ය අරk� ශ/Sම� කර ගැdම සදහා� පැණ නැ�ය හැQ ගැට� 
වලට ඔ"*ත 7;*ම �සY# හYනා ගැdමට� ෙගො� සං�ධාන කbR ෙදක/ සැල@# කර 
�යා�මක Q%ම එ$� නායක�වය සදහා ඔ"* අතP*ම ෙකෙන/ ප� කර ගැdම. 
 
(05) කෘ3කාIbක කට&7 වලට ෙබෝග වගාව හා ස�ව පාලනයට අවශ� ඉඩ# ෙබදා �ම හා 
අවශ� වා%මාIග පහ@ක# සැල�ම. එ$� ජනාවාස 'ලධාPයාට වැ� බලතල හා අවථා ආ� ඉඩ# 
ෙබදා�ෙ# කට&7 ඉ/ම* කර8ම. ඉඩ# මැdෙ# කාIයෙය$ පෙ�ශෙH ම*5 හා ජනතාව 
සමග ස#බ*nකරණෙH සහායද ලබා ගත &7ය.  
 
(06) පහත සදහ* පP4 ආධාර kදz හා අෙනD� දව� ෙබදා හැ%ම.  

(I). හYනාග� ප"z අ2ව ඇY# කIමා*තෙH 'Gනතාව* හා හැQයාව* ඇS 
 ද�ය* අතර මන මැ3* 75  

(II). අ� ටැ/ටI 10හා ව7ර මැ3* 30 ෙගො� සං�ධාන කbR ෙදක ෙවත ලබා�ම 
එම�* අවශ� පහ@ක# ලබාගැdමට සැලැස්8ම. 

(III).  ෙගො�දව� 'ෂ්පාදන ෙවලද පලට  ෙගන යාම සදහා හYනාග� ප"z අතර 
බe�කz 37/ ලබා�ම. 

(IV). ආධාර kදz ව;* ෙකොටස/ ෙගො�ජනෙසේවා ෙදපාIතෙම*7ව කෘ3කIම 
ෙදපාIතෙ#*7ව හා පාෙ�|ය ෙzක#ෙ- අn/ෂණය යටෙ� වැව  
පSසංස්කරණය සදහා ෙයොදා ගැdම. එ$� පජා දායක�වයද ලබා ගත &7ය. 

(V). ආධාර kදz ව;*  ෙකොටස/ 'වාස ඉ4Q%ෙ# අමාත�ාංශය ෙවත 'වාස 
ඉ4Q%ම සදහා ලබා 4ය &7ය. 

(VI). ආදාය# උපයා ග*නා ෙත/ මාස 3 ක කාල �මාව/ සදහා නව ජාන ප4කe*ට 
අවශ� �ය; සලාක හා අෙනD� අවශ� ආහාර දව� ෙතz,o�තර 8, හා 
ෙපොෙහොර ලබා ගැdම සදහා ආධා kද;* ෙකොටස/ මාස්පතා ප"z අතර 
ෙබදා�ම 

(VII). ආධාර kද;* ෙකොටස/ ළk*ෙ- අධ�ාපන කට&7 සදහා අවශ� පාසල/ 
ඉ4Q%ම� @භ සාධන  මධ�ස්ථානය/ ඉ4Q%මට� ආගbක මධ�ස්ථාන ඉ4 
Q%මට� පෙයෝජනයට ගැdම. 

(07) හYනාග� ප"z අ2ව Dඩා පPමානෙH ෙගවz ඉ4Q%ම� පජා දායක�වය හා කද"� වා�*ෙ- 

දායක�වෙය* වැව පSසංස්කරණය Q%මට� අවශ� Oයවර ගැdම හා 'ෙවස්වල ප4ංF කර8ම. 

(08) නව ජනප4කe* හා � රෙ�ශෙH ග# වා�* අතර @හදතා වIධනයට� සං'ෙ�දනය ශ/Sය 
සදහා� පkඛතාවය � යාව�කාrනව පාෙයෝ�ක වැඩ O;ෙවල/ ම�* ෙමම ෙදOPස ්
'ෙයෝජනය*ෙග* හk 8# සංවාද උපෙදස් සදහා අවස්ථා සැල�ම එෙසේම 'ලධා%* හා ජනප4කe* 

අතර @හදතාව ෙගොඩනැං8මද කළ &7ය  

(09) නව ජනපද පෙ�ශ වල  වා�* හා ෙ�ශපාලන අ�කා%* සමග අවෙබෝධය තහ"� ක%මට �වෘත 

සංවාද අවස්ථා 'Iමානය Q%ම 

(10) මා�කව ෛතeමා�කව හා අIධ වාI3ක පගS සාමාෙලෝචනය Q%ම හා අ£පා£ක# �Y8 ඇ�න# 

ඒවා 'වැර4 Q%මට අවශ� Oයවර ගැdම. 



(11) @භ සාධන අභ�*තර කbRව/  ද�ය*ෙග*ම ප� කර ඔ"* තෘ�Sම� වන ආකාරෙය*ම 

@භසාධන වැඩ O;ෙවල න8 කරණය Q%ම. 

(12) නව ජනපදය 7ල පාෙ�|ය ෙzක#ෙ- සෘ¤ අn/ෂනය/ ස$ත  මනා නඩ�7 ෙසේවාව/ හා 

පPපාලන සං�ධානය/ද ඇS Q%ම. 

(13) ෙසේවා අ¥ෙපේරණය සදහා ෙසේවා කාIයය සාධන ඇගAෙ# වැඩ O;ෙවල/ 4ය� Q%ම 


