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ආසියානු වංලර්ධන ඵ ංකුල විසින් අරමුදල් වඳයනු ඵන 

උතුරු භාර්ග වඵතා ලයාඳියය-අයරර්ක මුයාධාර  

 (NRCP- AF) 

 

දුක්ග නවිලි වශා වශන ව ස රේ යාන්ත්රණයය (GRM) 

 

 

ශ ඳින්වීභ 

 

දලක තුනකට ආන්න කහරඹක් ශ්රී රාකහ ්බයන්රය යුධ ගළටුම් භඟින් ඵයඳරර  ලර ඵරඳෆභට ඳත් 

තිබුණි. ලභභ ගළටුම්  ලවේතු  ලකොට  ලගන එහි ප්රතිිපඳහක භසර යටටභ දළීමභට ිදදුූ  ්රය එහි ප්රධහනරභ 

ඵරඳෆභ ිදදුූ  ලේ උතුරු ඳශහරටයි.   ලභභ ගළටුම් භඟින් උතුරු ඳශහර ්තිලඹ ප්රඵර ඵරඳෆභකට රක්ූ  

්රය, ඹටිරර ඳවසුකම් ලින් ිපලහර ප්රභහයඹක් වහියඹට රක්ීමභ  ලවෝ ිපනහල ීමභ ිදදු ිපඹ. ජනරහ ලේ 

ජීිපකහ ෘත්තීන්ද ඵයඳරර  ලර ඵරඳෆභට රක් ිපඹ.  

 

යුද්ධ ලඹන් ්නතුරු ඳලසචහත් ගළටුම් ්දිඹ ලේදී ප්රධහන කහේඹඹ ූ  ලේ ්බයන්රය ්රළන්ූ  ජනරහ 

ඔවුන් කලින් ඳදිාචි ිදටි ප්රලද්ලර  නළර ඳදිාචි ිරීමභ, ඔවුන්ට වන ළරීමභ, මලික  ලේහ 

ප්රතිසාහනගර ිරීමභ, ජනරහ ලේ ජීිපකහ ෘත්තීන් භහ ලරෝචනඹ ිරීමභ ව වහියඹට ඳත්ූ  ඹටිරර 

ඳවසුකම් ඉරහභත්භ ඉක්භණින් ඹළි කලින් ඳළති රත්ඹට ඳත් ිරීමභයි. ගළටුම් ඳළති කහරඳරිච්ලේද ලේදී 

වහියඹට ඳත් ව ්ත්වළය දභහ තිබ භහේග පුනරුත්ාහඳනඹ ිරීමභ ව ළඩිදියුණු ිරීමභ  ලභළිය නළර 

ඳදිාචි ිරීම ලම් ක්රිඹහලිඹකදී පේහලයඹ කරුයක් ිපඹ.  

 

භහේග ඹටිරර ඳවසුකම් කඩිනමින් ාේධනඹ ිරීම ලම් ඇති ළදගත්කභ රකහ ඵළල යජඹ, දියිලන් 

උතුරු ව උතුරු භළද කරහඳඹන් ඇතුශර පිහිටි භහේග පුනරුත්ාහඳනඹ ිරීම ලම් ව ළඩිදියුණු ිරීම ලම් 

භහේග පුනරුත්ාහඳන යහඳෘතිඹකට ්යමුද ස රන  ලභන් ආිදඹහනු ාේධන ඵළාක ලන් ඉ සලීභක් 

කයන රදී. 

 

ලම් ඹටලත් ක්රිඹහත්භක ූ  ලකොන්හත් ඳළලක්ජ 10 න් 8 ක් (්නුයහධපුය ප්රලද්ලලේ ලකොන්හත් ඳළලක්ජ 1, 

2 වහ 3 ද, ඹහඳනඹ ප්රලද්ලලේ ලකොන්හත් ඳළලක්ජ 4, 5 වහ 6 ද, ව මුරතිව් ප්රලද්ලලේ ලකොන්හත් 

ඳළලක්ජ 7, 8, 9 වහ 10 ලර) 2013 භළද බහගඹ නිපට හේාක ලර ළඩ ියභහ ඇර. ලභකී ළඩ ියභූ  

ලකොන්හත් ඳළලක්ජ රට ්දහර එක් ්වුරුදු ලදෝ ගකීම් කහරීමභහක් ව තුන් ්වුරුදු ක්රිඹහකහයකම් 

භර ඳදනම් ූ  නඩත්තු ිරීමලම් කහරීමභහක්ද ක්රිඹහත්භක ලව්. 

 

දියිලන් උතුරු වහ උතුරු භළද කරහඳඹන් ඇතුශර පිහිටි භහේග ිරලරෝ මීටේ 120 ක් පුනරුත්ාහඳනඹ 

ිරීමභ ව ළඩිදියුණු ිරීමභ දවහ ්තිලේක ්යමුද ස ළඳයීභට රදුයටත් ආිදඹහනු ාේධන ඵළාක 
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තීයයඹ කයන රදි. ලභභ ්යමුද ස  ඳවසුකභ ඹටලත් ලකොන්හත් ඳළලක්ජ නඹක් ( ලකොන්හත් ඳළලක්ජ-

11 ව්ියඹහ-ලවොලයොව්ඳරහන භහේගඹ, ලකොන්හත් ඳළලක්ජ -12 ව 13 භළදච්චිඹ - කළබිතිලගො සරෆ 

භහේගඹ, ලකොන්හත් ඳළලක්ජ- 14 ව 15 කළබිතිලගො සරෆ - ඳදිපඹ භහේගඹ, ලකොන්හත් ඳළලක්ජ- 17 

ව 18 භළදච්චිඹ - භන්නහයභ භහේගඹ ව ලකොන්හත් ඳළලක්ජ 18 ව 19 ඹහඳනඹ- ඳන්ලනයි - කයිට්ස 

භහේගඹ) ඇතුරත් ලකොට ඇර. 

 

 ලභභ  යහඳෘතිඹ "උතුරු භහේග ඵරහ යහඳෘතිඹ - ්තිලේක මරයහධහය (NRCP –AF)" ල ලඹන් නම් 

කයනු ඇර.  

 

ලයාඳිය රයහි අරමුණය 

 

යහඳෘති ලේ ්යමුය නු ලේ දියි ලන් උතුරු ව උතුරු භළද ඳශහත්ර පිහිටි  ලරෝයහගත් භහේග 

පුනරුත්ාහඳනඹ ිරීමභ වහ ළඩිදියුණු ිරීමභයි. ් ලනකත් ්රයහලස ඹ ඹටිරර ඳවසුකම් නළර ඉදිිරීමභ ව 

ඳරිඳහරන  ලේහ ඹළි සාහඳනඹ ිරීම ලම් වදිිද ්ලයරහ ලභභ ාේධන කහේඹඹ භඟින් ළරිරඹ යුතු 

 ලර පුළු ස ිරීමභ ව ිපඵර ගළන්ීමභ ිදදු ලකයනු ඇර. ගළටුම් භඟින් ඵරඳෆභට ඳත් ප්රලද්ලර න 

ජීිපකහ ෘත්තීන් උදහ ිරීමභ ව සථියහය රැිරඹහ ්සාහ උදහිරීමභ වහ ද  ලභභඟින් ්සාහ ළර ලනු 

ඇර.  ලභභ කරහඳ   ලද ලකහි ජනරහ ලේ ආේථිකඹ ව ජීන රත්ත්ඹන් ඹළි නගහ ිදටුීමභ වහ ද 

 ලභයින් වහඹ ළර ලනු ඇර.  

 

යහඳෘතිඹ භඟින් ප්රධහන ල ලඹන් ගළටුම් භඟින් වහියඹට ඳත් උතුරු ප්රලද්ල ලේ ඉවතින් දක්න රද 

 ලරෝයහ ගත් ජහතික භවහභහේග (ඒ ව බී ඳන්තිඹ) ව උතුරු ඳශහරට ප්රලව්ලඹ ඳඹන උතුරු භළද 

ඳශහ ලත් භහේග ිරහිඳඹක්  ලර මලික ල ලඹන් ්ධහනඹ  ලඹොමු කයනු ඇර.  

 

ප්රයපය 

 

දියි ලන් උතුරු ව උතුරු භළද ඳශහත් ්රය භහේග ඵරහ ඹළි සාහපිර ිරීමභ  ලභභ යහඳෘති ලේ 

ප්රතිපරඹ (ියභළවුභ) නු ඇර.   ලභභ ඳශහත්  ලදක (02) ඇතුශර පිහිටි ජහතික භවහභහේග ිර.මි. 120 ක් 

පුනරුත්ාහඳනඹ ිරීමභ වහ ළඩිදියුණු ිරීමභ  ලභභඟින් ිදදුකයනු ඇර.  

 

ලයාඳිය කෂභනාකරණයය  

 

 ලභභ යහඳෘති ලේ ළඩ ක්රිඹහ ලව්  ලඹදීම ලම් ආඹරනඹ යහඹ වහ භවහභහේග ්භහරයහාලඹ න ්රය 

ක්රිඹහත්භක ිරීම ලම් ආඹරනඹ භහේග ාේධන ්ධිකහරි ඹ නු ඇර. (ලේයඹහ) යහඳෘති ලේ භසා 

ක්රිඹහත්භක ිරීමභ සුඳීමක්යඹ වහ යහඳෘති ක්රිඹහත්භක ිරීම  ලම් ඒකකඹක් දළනටභත් සාහපිර කය ඇති 

්රය රාසු කළීම ලම් ලිපි ල සඛන ප්රමිතිකයයඹ ිරීමභ, ප්රම්ඳහදනඹ, ඇගයීභ, ්ධීක්යඹ ව 

සුඳීමක්යඹ, ගිණුම්කයයඹ යහඳෘති ලේ රත්ත්ඹ ව සුයක්ෂිරරහ ්නුකූරරහ රලක් ේරු ිරීමභ ආදිඹ 

ිදදුකයනු ඇර. ජහරයන්රය රයකකහීම මිශ ගයන් කළීම ලම් ඳළ ලක්ජ නඹක් (9) ඹට ලත් භහේග 

පුනරුත්ාහඳන කටයුතු ිදදුකයනු ඇර.  
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සුරක්ෂිතතා ප්රයඳ්තයය 

 

සුයක්ෂිරරහන්හි ්යමුය නු ලේ ඳරියඹ ව ඵරඳෆභට ඳත්න පුද්ගරඹන් ම්ඵන්ධ ලඹන් න 

්හිරකය ඵරඳෆම් ළරළක්ීමභ ව එභ ්හිරකය ඵරඳෆම් යහඳෘති ලේ ප්රතිරහබ භක ළරකී ලම්දී 

 ලනොළශළක්ිපඹ වළිර  ඒහ න්ලන්නම් ඒහ ්භ ිරීමභ, ලිහි ස ිරීමභ  ලවෝ එභ ්හිරකය ඵරඳෆම් වහ 

න්දි  ලගීමභයි. ඒ ්නු, ආිදඹහනු ාේධන ඵළාක ලව් සුයක්ෂිරරහ ප්රතිඳත්තිඹ  ලභභ යහඳෘතිඹ ිපිදන්ද 

පිළිඳළදිඹ යුතු ඇර.  

 

සුරක්ෂිතතා ප්රයඳ්තය ප්රකාය (ආසියානු වංලර්ධන ඵ ංකුල  

 

"ලබෞතික වහ ආේථිකභඹ ලලඹන් ්රළන්ූ  ව ්ලනකත් යහඳෘති ඵරඳෆම් භඟින් ඵරඳෆභට රක්ූ  

පුද්ගරඹන්ලේ ්ලයරහ ව දුක්ගළනිපලි පිළිඵ ඳළමිණිළි රඵහ ගළනීභ වහ ව ඒ වහ ඳවසුකම් 

ළරීමභ පිණි යඹ ගළනුම්කරු/ ලේහරහභිඹහ ිපිදන්, ඳවසුලන් පීඩහට රක්ිපඹ වළිර කණ්ඩහඹම් 

ලකලයහි ිපලලේෂිර ්ධහනඹක් ලඹොමු කයමින් ඹහන්යඹක් සාහපිර කයනු ඇර. දුක්ගළනිපලි වහ 

වන ළරීමලම් ඹහන්යඹ යහඳෘතිලේ ්දහනම් ව ්හිරකය ඵරඳෆම්රට ඳරිභහණුකූර දළක්ිපඹ 

යුතුඹ. එඹ, ඵරඳෆභට රක්ූ  පුද්ගරඹන්ලේ ්ලයරහ ව ඳළමිණිළි වළිර ඉක්භණින් ිපභිදඹ යුතු ්රය ඒ 

වහ සත්රී පුරු භහනත්ඹ වහ ප්රතිචහය දක්න, ාසකෘතික ලලඹන් ලඹෝගය ව ිරිදදු ිපඹදභිරන් 

ව ප්රතිිපඳහකඹිරන් ලරොය, භනහ ලර ්ලඵෝධ කය ගර වළිර ව ඳහයදෘලය ක්රිඹහලිඹක් බහිපර කශ 

යුතුඹ. දියිලන් ්ධිකයය ව ඳරිඳහරන ප්රතිකේභ වහ ප්රලව්ල ීමභට ලභභ ඹහන්යඹ ්හියඹක් 

ලනොිපඹ යුතුඹ. යඹ ගළණුම්කරු/ ලේහරහභිඹහ ිපිදන් ලභභ ඹහන්යඹ පිළිඵ ඵරඳෆභට රක්ූ  

පුද්ගරඹන්වට දළනුම් ලදනු ඇර. " 

 

 

දුක්ග නවිලි වශා වශන ව ස රේ යාන්ත්රණයය 

 

හධහයය, කහේඹක්භ ව ක සඳතින ප්රතිපරඹක් රඵහලදන ඵ දළිරඹ වළිර ඳහයදෘලය වහ ිපලසහනීඹ 

ක්රිඹහලිඹක් දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ඹහන්යඹ භඟින් රඵහ ලදන ඵළිපන් යහඳෘති ක්රිඹහත්භක 

ිරීමභ ම්ඵන්ධලඹන් භවජනරහ ඉදිරිඳත් කයනු රඵන ගළටළු ිපඳීභ වහ එළිය ඹහන්යඹක් ිපධිභත් 

ලර ළකිදඹ යුතු ඵ උතුරු භහේග ඵරහ යහඳෘතිලේ යහඳෘති - ්තිලේක මරයහධහය ඳරිඳහරන 

්ත්ලඳොලරහි වන් කය ඇර. ඒ ්නු, යහඳෘති කටයුතු ලභන්භ භවජනරහලේ සුඵිදද්ධිඹ සුාගර 

ිරීමභ පිණි ්ලය පිඹය ගළනීභ වහ දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් කමිටුක් ඳත් කයනු ඇර.  

 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක කයන කරහඳ ලේ භහජ ුවඹට ගළටුම් භඟින් දළඩි  ලර ඵරඳෆභට ඳත් ඇර.   

ලභභඟින් ්හිරකය භහජ වහ ාසකෘතික ඵරඳෆම් යහශිඹක් ජන භහජඹට ිදදුීම ඇර. එහි ප්රතිපරඹක් 

ල ලඹන් භ ලනෝ භහජීඹ ගළටළු යහශිඹක් ිදදුීම ඇති ඵ වඳුනහගළනීභට වළිරඹ. ලභභ රත්ඹන් ඹට ලත්  
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යහඳෘතිඹ හේාක  ලර ක්රිඹහත්භක ිරීමභ වහ ව එහි සථියහය බහඹ වහ ජන භහජඹ  ලර ඩහ 

්ධහනඹක්  ලඹොමු කශ යුතු ඇර.  

 

රද, දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීම ලම් ඹහන්යඹ ක්රිඹහත්භක ිරීම ලම්දී ආිදඹහනු ාේධන ඵළාක ලව් 

සත්රී පුරු ප්රතිඳත්තිඹ (Gender Policy) ්නුගභනඹ ිරීමභ ද ිදදුකශ යුතු ඇර. ඒ ්නු, ඹහන්ය ලේ 

ඕනෆභ ්දිඹයකදී පුරුඹන්ට ව සත්රීන්ට භහන ්සාහ රඵහදිඹ යුතු ්රය, ාේධන කටයුතු රදී 

තීයය ගළනී ලම් ක්රිඹහලි ලේදී කහන්රහන්ලේ වබහගීත්ඹ වහ ඔවුන් දිරිගළන්ිපඹ යුතු ඇර.  

 

මලික ල ලඹන් ශ්රී රාකහ ලව් ප්රහවන යහඳෘති වහ දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීම ලම් ඹහන්යඹක් 

ළරසුම් ිරීමභ ව ක්රිඹහත්භක ිරීමභ වහ න ආිදඹහනු ාේධන ඵළාක ලව් භහේලගෝඳ ලද්ලඹ  ලභභ 

ඹහන්ය ආකෘතිඹ වහ ද ්දහශ කය ලගන ඇර. එ ලේවුද, ඒ වහ  ලනස ිරීමම් ිරහිඳඹක් ිදදුකය 

ඇර.  

 

දුක්ග නවිලි වශා වශන ව ස රේ යාන්ත්රණය රේ අරමුණු 

 

දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීම ලම් ඹහන්යඹ සාහපිර ිරීම ලම් ප්රධහන ්යමුය නු ලේ ඵරඳෆභට ඳත්ූ  

ඳහේලඹන් ද ඇතුශත් ිදඹලු ඳහේලකරුන්ලේ වබහගීත්ඹ ඇති සුවදශීලි ඳරියඹක් තුශ 

කහේඹක්භ, කහලීන ව පිරිළඹ පරදහයී ආකහය ලඹන් ගළටළු ිපහ ගළනීභයි. ඹහන්යඹ ඹට ලත් 

දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීම භ වහ යහඳෘතිඹට ගර වළිර ති ලඵන ිපක සඳ ිපසරය කශ යුතුඹ. 

යහඳෘති ප්රලද්ල ලේ භවජනරහට ්හිරකය  ලර ඵරඳෆ වළිර ඕනෆභ ඳහරිරික  ලවෝ හභහජීඹ ඵරඳෆම් 

(රලක් ේරු ිරීමභ ව න්දි ම්ඵන්ධ ගළටළු වළය) දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීම ලම් කමිටු ිපිදන් 

ිපඳිඹ යුතුඹ.  

 

ක්රිඹහත්භක ිරීම ලම් ආඹරනඹට ද ඳළවළදිලි ව ් ලඵෝධකය ගර වළිර ආකහය ලඹන් ඵරඳෆභට ඳත් 

ඳහේලඹන්වට  ලභඹ යහප්ත ර ිරීමභ ව පිිපිදඹ වළක්ලක්  ලක ලේද ඹන්න ව් ඹහඳෘති ක්රිඹහත්භක ිරීම ලම් 

ඒකකඹ ිපිදන් දළක්ිපඹ යුතුඹ. ඉදිරිඳත් කයන රද ඳළමිණිළි ලවෝ දුක්ගළනිපලි වහ ප්රතිචහය දළක්ීම ලම් 

ආකහයඹ ඳීමක්හ ිරීමභ වහ එඹ තුශභ ්න්රේගරූ  ්ධීක්ය ඹහන්යඹක් දුක්ගළනිපලි වහ වන 

ළරීම ලම් ඹහන්යඹ තු ිපඹ යුතුඹ.  ඳළමිණිළි රළබී ලම් ිපිපධ ූ  ආකහය ක්රිඹහලි ලේ ිපිපධ ්දිඹයඹන් 

භක ඳළවළදිලි ිපසරය ිපඹ යුතුඹ. ඊට ්භරය  ලඹෝජිර ඹහන්යඹ ම්ඵන්ධ ලඹන් ඕනෆභ කරුයක් 

වහ ිපක සඳඹන් වන ළරළීම ලම් ඹහන්යඹ භඟින් දළක්ිපඹ යුතුඹ.  

 

ඳවර දළලෙන ්යමුණු සාහපිර ිරීමභ භඟින් යහඳෘතිඹට ව ඵරඳෆභට ඳත්ූ  ඳහේලඹන්ට වන 

ළරීමභ දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීම ලම් ඹහන්යඹට වළිර ිපඹ යුතුඹ.  

 

 ඳවශභ භට්ටමින් දුක්ගළනිපලි ව භර ලේද වහ වන ළරීමභ පිණි  ලඳොදු  ලව්දිකහක් 

ළඳයීභ  
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 යහඳෘතිඹ ව ඵරඳෆභට රක්ූ  ඳහේලඹන් ්රය කහේඹක්භ න්ිය ලව්දන ක්රභ ලව්දඹක් 

ියේභහයඹ ිරීමභ 

 ඵරඳෆභට ඳත්ූ  ඳහේලඹන් ද ඇතුශත් ිදඹලු ඳහේලකරුන් ්රය පරදහයී ම්ඵන්ධරහක් 

 ලගොඩනළගීභ 

 ඵරඳෆභට ඳත්න ඳහේලඹන්ට ්හිරකය  ලර ඵරඳෆ වළිර යහඳෘති ලේ තීයය ව ප්රතිඳත්ති 

ම්ඵන්ධලඹන් හකච්ඡහ ිරීමභ ව ඵරඳෆම් ිරීමභ වහ ඔවුන සට ප්රලව්ලඹ ළරීමභ  

 ජන භහජඹ ම්ඵන්ධ ලඹන් ිදදුන යහඳෘති ලේ ්හිරකය ඵරඳෆම් ්භ ිරීමභට  ලවෝ ළශළක්ීමභ 

ව  ලඹෝගය ියළයදි ිරීම ලම්  ලවෝ ළශළක්ීම ලම් ක්රිඹහභහේග ගළනීභ 

 යහඳෘති ඹ ව ඵරඳෆභට ඳත් ඳහේලඹන්ලේ කටයුතු සුාගර ිරීමභ  

 

ක්රියා්තභක රීමභ 

 

දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ඹහන්යඹ ව දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් කමිටු පිළිඵ 

යහඳෘතිලේ ිදඹළු ඳහේලකරුන් ්රය දළනුත් ිරීමභක් ිදදුිරීමභ පේහලයඹ කරුයක් ඵ ියීමක්යඹ 

ීම ඇර. දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ඹහන්යඹ හේාක ලර ක්රිඹහත්භක ිරීමභ පිණි ඒ 

පිළිඵ ව දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් කමිටු පිළිඵ භවජනරහ, යජලේ ියරධහීමන්, භහජ 

ාිපධහන, ලකොන්හත්කරුන් ව ්දහශ ප්රලද්ලර ප්රහලද්ශීඹ ල සකම්රුන් ව ග්රහභ ියරධහීමන් දළනුත් 

කශ යුතු ඇර. යහඳෘතිලේ ්යමුණු, ්ලප්ත ක්ෂිර ්න් ප්රතිපරඹන්, ක්රිඹහත්භක ිරීමභ ව දුක්ගළනිපලි 

වහ වන ළරීමලම් ඹහන්ත් යයඹ පිළිඵ ලභහිදී ්ධහනඹ ලඹොමු ිපඹ යුතුඹ.  

 

රද, 2001 භළයි 24 න දින ්භහරය භණ්ඩරඹ ිපිදන් ්නුභර කයන රද ිදඹ කළභළත්ලරන් ලරොය 

ප්රතිසාහනගර ීමලම් ජහතික ප්රතිඳත්තිඹට ්නු ඳවසුලන් ප්රලව්ල ිපඹ වළිර ව වහ ප්රතිචහය දක්න 

දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ක්රිඹහලීන් පිළිඵ ඵරඳෆභට ඳත්න ිදඹළු ලදනහ දළනුත් 

කශ යුතුඹ.  

 

උතුරු භහේග ඵරහ යහඳෘතිඹ - ්තිලේක මරයහධහය වහ ්දිඹය ලදකක (පිඹය 1 ව පිඹය 2) 

දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ඹහන්යඹක් ළරසුම් ලකොට ක්රිඹහත්භක කයනු ඇර. ඒ ්නු ලභභ 

්දිඹය ලදක වහ දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් කමිටු ලදකක් ඳත්කයනු ඇර. ඉවශ භට්ටලම් 

කමිටු ප්රහලද්ශීඹ ල සකම් කහේඹහර භට්ටමින් කස කයනු ඇති ්රය ඳවශ භට්ටලම් (බිම් භට්ටලම්) 

කමිටු ග්රහභ ියරධහීම භට්ටමින් කනු ඇර (එක් එක් ඳළලක්ජඹ ඇතුරර ග්රහභ ියරධහරි භට්ටමින්).  

 

පිඹය 1 කමිටු බිම් භට්ටලම් ගළටළු රකහ ඵරනු ඇර. පිඹය 1 කමිටු යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක ිරීමලම් 

ඒකකලේ හභහජිකලඹක්, ්ධීක්ය උඳලද්ලකයඹහලේ ියලඹෝජිරලඹක් ලකොන්හත්කරුලේ 

ියලඹෝජිරලඹක් ව ප්රලද්ලලේ ග්රහභ ියරධහීම ඹන ්ඹලගන් භන්ිපර ලව්. ලභභ හභහජිකඹන් ිදව් 

ලදනහ(04) කමිටුලව් සථිය භහජිකඹන් ලලඹන් කටයුතු කයනු ඇති ්රය ප්රලද්ල ලේ භහජ ාිපධහනඹක 

ියලඹෝජිරඹන් (පිරිමි ලවෝ ගළවළණු) ව ප්රජහ හභහජිකලඹක් වට සථිය ලනොන හභහජිකඹන් ලලඹන් 
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කටයුතු කශ වළිරඹ. සත්රී පුරු බහඹ ලවෝ ඳවසුලන් පීඩහට ඳත්ිපඹ වළිර පුද්ගරඹන් ම්ඵන්ධ ගළටළු 

පිළිඵ ිපඳුම් රඵහදීලම්දී එළිය සථිය ලනොන හභහජිකඹන්ලේ ලේඹ ්ලය කයනු ඇර.  

 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක ිරීමලම් ඒකකලේ ියලඹෝජිරඹහ ්දිඹය 1 කමිටුලව් බහඳති ලලඹන් කටයුතු කයනු 

ඇති ්රය ග්රහභ ියරධහීමයඹහ ල සකම් ලලඹන් කටයුතු කයනු ඇර.  

 

දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් කමිටුලව් ්දිඹය 2 කමිටුලව් බහඳතියඹහ නුලේ ්දහශ යහඳෘති 

ප්රලද්ලලේ ප්රහලද්ශීඹ ල සකම්/ වකහය ප්රහලද්ශීඹ ල සකම් න ්රය යහඳෘති ක්රිඹහත්භක ිරීමලම් ඒකකලේ 

ියලඹෝජිරඹහ එහි ල සකම් ලලඹන් කටයුතු කයනු ඇර. එභ කමිටුලව් ්ලනකත් සථිය 

හභහජිකඹන්නුලේ භහේග ාේධන ්ධිකහරිලේ ියරධහරිලඹක්, යහජය ලනොන ාිපධහනඹක 

ියලඹෝජිරලඹක්, ප්රජහ නහඹකලඹක්/ පජය ඳක්ලේ ගරු කටයුතු ්ලඹක් ඹන ්ඹයි. කමිටුට ඉදිරිඳත් න 

ගළටළුර සබහඹ භර ඳදනම් උඳලඹෝගිරහ ලේහ ආඹරනඹන්හි ියලඹෝජිරලඹක්, ප්රලද්ලලේ ලෞඛය 

ලේහලව් ියරධහරිලඹක් ඹන ්ඹට ලභභ කමිටුලව් සථිය ලනොන හභහජිකඹන් ලලඹන් කටයුතු 

කශ වළිර නු ඇර.  

 

බිම් භට්ටලම් ගළටළුක් වහ පිළිඹම් රඵහදීභට දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් කමිටුලව් පිඹය 1 

කමිටුට ති වරයක (04) කහරඹක් රඵහ ලදනු ඇර. ලභභ භට්ටමින් ිපඳිඹ ලනොවළිර ඕනෆභ ගළටළුක් 

දින වරක් ඇතුශර පිඹය 1 කමිටුලව් ලඹෝජනහ ව ියීමක්ය ද ඇතුශත් ම්පේය හේරහක් භක 

පිඹය 2 කමිටු ලර ලඹොමු කශ යුතුඹ.  

 

දුක්ග නවිලි වශා වශන ව සරේ යාන්ත්රණයය ිළිබඵ ද නුල්ත රීමභ  

 

දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ඹහන්යඹ පිළිඵ ඵරඳෆභට ඳත්න ඳහේලඹන්, යජලේ ආඹරන 

ව ිදිප ස භහජ ාිපධහන ළිය ඳහේලකහය කණ්ඩහඹම් ්රය පුළු ස ප්රිදද්ධිඹක් රඵහදිඹ යුතුඹ.  ඒ පිළිඵ 

පරදහයී දළනුත් ිරීමලම් ක්රිඹහලිඹක් භඟින් රළලඵන ඳළමිණිළි භර ඳදනම්ූ  රභන්ට රඵහගර වළිර 

ිපක සඳ පිළිඵ ජනරහ භනහ ්ලඵෝධඹක් රඵහගනු ඇර. ලකලේවුද, යහජ ඳළමිණිළි ඉදිරිඳත් 

ලනොිරීමභ වහ ඳහේලකරුන් උනන්දු කයීමභ වහ ද පිඹය ගර යුතුඹ. හිමිකම් රළබීභ වහ න 

ියේනහඹක පිළිඵ දළනුත් ිරීමභ ්ලය න ්රය දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ඹහන්යලේ 

කහේඹබහයඹ ව ක්රිඹහකහයකම් පිළිඵ ප්රිදද්ධිඹක් රඵහදීභ වහ දළනුත් ිරීමලම් ළඩ ටවන් දිඹත් 

කශ යුතුඹ.  

 

දළනුත් ිරීමලම් ළඩ ටවන් ඳවර දළක්ලන ලකොටසලින් භන්ිපර ිපඹ යුතුඹ.  

 

 යහඳෘතිලේ ිපඹ ඳාඹ, ළරසුම් කය ඇති ඉදිිරීමම් ්දිඹයඹන් ආදිඹ  

 ලේඹ රහ ගර වළිර දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ඹහන්යඹන්හි ේග, ඒ වහ 

ප්රලව්ලඹ රඵහ ගර වළිර කහේඹඹන් උදහ: ඉදිිරීමම් වහ ම්ඵන්ධ දුක්ගළනිපලි, ලබෞතික වහ 

ආේථික ්රළන්ීමභ වහ ම්ඵන්ධ දුක්ගළනිපලි 
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 කමිටුට පිළිගර ලනොවළිර දුක්ගළනිපලි ේග  

 කමිටු ලර ප්රලව්ලීමලම් හිමිකභ 

 ඳළමිණිළි හේරහ කශ වළක්ලක් ලකලේද ව කහටද ඹන්න උදහ: දුයකාන භඟින් රළඳෆලරන් ව 

ිපදුත් රළඳෆලරන්, ල අ ්ඩිපලඹන් ලභන්භ ඳළමිණි සරක ්න්රේගර කශ යුතු ලරොයතුරු 

 දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ක්රිඹහලිඹ ආයම්බ ිරීමලම් ව ්න් ිරීමලම් ක්රිඹහඳරිඳහටි 

ව කහර කහනු, දුක්ගළනිපලි පිළිඵ කටයුතු  ලභලවඹීමලම් ීමභහන් ව යහඳෘති 

ක්රිඹහත්භක කයන්නහ ව ආධහය රඵහලදන ආඹරනඹ ළිය ිපිපධ ආඹරනර කහේඹබහයඹන්  

 ්දහශ ඳහේලකරුන් ලර ලරොයතුරු න්ියලව්දනඹ ිරීමභ වහ ිපිපධ ක්රභලව්ද ලඹොදහ ගර 

වළිරඹ. යජලේ කහේඹහර, යහඳෘති කහේඹහර, ප්රජහ භධයසාහන, ලයෝව ස ව ප්රලද්ලලේ ලෞඛය 

හඹන ළිය ප්රිදද්ධ සාහනඹන්හි ලඳෝසටේ ප්රදේලනඹ ිරීමභ ද ලභභ ක්රභලව්දඹට ඇතුශත් ලව්.  

 

ඒ ආකහයලඹන්භ ඳවර දළක්ලන කරුණු පිළිඵ ඵරඳෆභට ඳත්න පුද්ගරඹන් දළනුත් ිරීමභ වහ 

පරදහයී දළනුත් ිරීමලම් ළඩ ටවන් ාිපධහනඹ කශ යුතුඹ.  

 

 දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් කමිටුලව් හභහජිකඹන් ව එභ කමිටු පිහිටි සාහනඹ  

 දුක්ගළනිපලි පිළිඵ ඳළමිණිළි ලවෝ හේරහ ඉදිරිඳත් ිරීමලම් ක්රභලව්දඹ  

 දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් කමිටු රැසීමම් වහ වබහගී ීමභ (ඳළමිණිළිකරුවට රත් 

පුද්ගරලඹක් රැලගන ඒභට වළිරඹහ ඇත්ද ඹන්න ළිය)  

 ගළටළු ිපඳීලම් ක්රිඹහලිලේ පිඹයඹන් ව ඹහන්යලේ ලඹොදහ ලගන ඇති කහරකහනු  

 ඳළමිණි සර නහා ිරීමභ වහ ්ලය ලිපිල සඛන ව හක්ෂි  

 

ඵරඳෆභට ඳත්න පුද්ගරඹන් වහ න වන ළරීමලම් ිපිපධ වළිරඹහන් ිපසරය ලකලයන කඩහ ලඳොත් 

පිාචක ආකහයලඹන් ලභභ ලරොයතුරු ඉදිරිඳත් කශ වළිරඹ. 

 

 

 

 

 

 

ද නුල්ත රීමරේ ිළයලරයන්  

 

භවජනරහ, යජලේ ියරධහීමන්, ක්රිඹහත්භක ිරීමලම් ආඹරන, ලකොන්හත්කරුන් ව උනන්දු දක්න 

ලනත් කණ්ඩහඹම් ළිය ිදඹළු ඳහේලකරුන් ආයයඹ න ඳරිදි පිඹය ලදකිරන් දළනුත් ිරීමලම් 

ළඩ ටවන ළරසුම් කය ඇර.  

 

පිඹය - 1  :   ්දහශ දිසත්රික් ල සකම්රුන්ලේ ම්ඵන්ධීකයයඹ ඇති ්දහශ ප්රලද්ලලේ ිදඹළු ප්රහලද්ශීඹ 

ල සකම්රු  වහ පිඹය 1 දළනුත් ිරීමලම් ළඩ ටවන ළරසුම් කය ඇර. ලභභ ළඩ ටවන යහඳෘති 
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ක්රිඹහත්භක ිරීමලම් ඒකකඹ ිපිදන් ්දහශ දිසත්රික් ල සකම් කහේඹහරලේදී ඳත්නු ඇති ්රය එභඟින් 

දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ඹහන්යඹ ව යහඳෘති ක්රිඹහත්භක ිරීමලම්දී එඹ ක්රිඹහකයනුලේ 

ලකලේද ඹන්න ම්ඵන්ධලඹන් ලරොයතුරු රඵහ ලදනු ඇර.  

 

පිඹය - 2  : ිපලලේලඹන් ග්රහභ ියරධහීම, භහජ ාිපධහන, ප්රජහ නහඹකඹන්, ආගමික නහඹකඹන්, 

ලකොන්හත්කරුලේ ියලඹෝජිරලඹක් (ළඩ බිම් කශභයහකරු) ව ලනත් ම්ඵන්ධ යජලේ ියරධහීමන් 

වහ පිඹය 2 දළනුත් ිරීමලම් ළඩ ටවන ළරසුම් කය ඇර. ප්රහලද්ශීඹ ල සකම්ලේ වහඹ ඇති 

යහඳෘති ක්රිඹහත්භක ිරීමලම් ඒකකඹ ිපිදන් ්දහශ ිදඹළු ප්රහලද්ශීඹ ල සකම් කහේඹහරඹන්හිදී දළනුත් 

ිරීමලම් ළඩ ටවන ඳත්නු ඇර. ලභභ ්දිඹලේදී දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ඹහන්යඹ ව 

යහඳෘතිඹ පිළිඵ ලරොයතුරු ඇතුශත් ලඳෝසටේ, ්ත් ඳත්රිකහ ආදී මුරිර ද්රය ප්රජහ ්රය ලඵදහ වරිනු ඇර.  

 

 

ක්රියා්තභක රීමරේ රභරදදය - දුක්ග නවිලි වශා වශන ව සරේ යාන්ත්රණයය - අදියර 1   

 

භවජන ඳළමිණිළි බහයදීභ වහ එක් ප්රහලද්ශීඹ ල සකම් ලකොට්ශහලඹක ඹටත් පිරියින් භධයසාහන (focal 

Points) තුනක්ත් තිබිඹ යුතුඹ. ඒ ්නු ඉන් එකක් ්දහශ ග්රහභ ියරධහීම කහේඹහරලේත් රලකක් 

ඉදිිරීමම් භුමිලේත් ්ලනක ප්රහලද්ශීඹ ල සකම් කහේඹහරලේත් සාහපිර ිරීමභට ලඹෝජනහ ීම ඇර. ලභභ 

භධයසාහන තුනට ්භරය ්දහශ ප්රලද්ලලේ ප්රහලද්ශීඹ ල සකම් කහේඹහරඹට ව භහජ ාිපධහනඹන්ටද 

භවජනරහට ිදඹ ඳළමිණිළි බහය දිඹ වළිරඹ. දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ඹහන්යඹ කහේඹක්භ 

ක්රිඹහිරීමලම් ඇති ළදගත්කභ රකහ ඵරහ පිඹය 1 වන ළරීමලම් කමිටු ති තුනක කහරඹක් ඇතුශර 

ඳළමිණිළි ිපඳීභට ළරසුම් කය ඇර. ලභභ ්දිඹලේදී ්දහශ ගළටළු ළඩ බිලම්දීභ ිපඳීභ වහ (ගළටළු 

ිපඳීලම් ප්රභහදඹන් භගවළීමභ/ ්භ ිරීමභ වහ) ඉදිිරීමම් කශභනහකයය ුවලේ (ලේයඹහ, ්ධීක්ය 

උඳලද්ලක ව ලකොන්හත්කරු) උඳකහයඹ රඵහගළනීභට ්දවස කය ඇර.  

 

ඒ ්නු, ක්රිඹහිරීමභ වහ ්දහශ භධයසාහන ලර ඳවර දළක්ලන කහරයහමු රඵහදී ඇර.  

 

1. ග්රාභ නිධාම - දුක්ගළනිප සර ලවෝ ඳළමිණි සර රළබ දින ිදට ළඩකයන දින ඳවක් ඇතුශර 

ම්පේය හේරහක් ද හිර දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් කමිටු - පිඹය 1 හි බහඳති 

ලර දළන්ිපඹ යුතුඹ.  

 

2. ල ඩබිේ කෂභණයාකරු -  දුක්ගළනිප සර ලවෝ ඳළමිණි සර රළබ දින ිදට ළඩකයන දින තුනක් 

ඇතුශර ම්පේය හේරහක් ද හිර දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් කමිටු - පිඹය 1 හි 

බහඳති ලර දළන්ිපඹ යුතුඹ. 

 

3. වභාජ වංවිධාන - ළඩ කයන දින තුනක් ඇතුශර දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් කමිටු - 

පිඹය 1 හි බහඳති ලවෝ ්දහශ ග්රහභ ියරධහීම ලර දළන්ිපඹ යුතුඹ. 
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4. භාර්ග වංලර්ධන අධිකාරිරේ ප්රාරීය ය කාර්යා (රවේලයයා  - ළඩ කයන දින ලදකක් ඇතුශර 

දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් කමිටු - පිඹය 1 හි බහඳති ලර දළන්ිපඹ යුතුඹ. 

 

5. ප්රාරීය ය රල්කේ -  ප්රහලද්ශීඹ ල සකම් ලර ලඹොමු කයන රද ඕනෆභ ඳළමිණි සරක් ලවෝ 

දුක්ගළනිප සරක්, ග්රහභ ියරධහීමයඹහ ිපිදන් ම්පේය හේරහක් කස ලකොට ළඩ කයන දින 

ඳවක් ඇතුශර දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් කමිටු - පිඹය 1 හි බහඳති ලර ඉදිරිඳත් 

කශ වළිර න ඳරිදි ළඩ කයන දින ලදකක් ඇතුශර ්දහශ ග්රහභ ියරධහීම ලර ඉදිරිඳත් කශ 

යුතුඹ.  

 

 

දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් කමිටු රැසීමම් ලේයඹහලේ ළඩ බිම් කහේඹහරලේදී ඳත්නු රඵන 

්රය ඳළමිණි සර ඉදිරිඳත් කයන රද ඵරඳෆභට රක්න පුද්ගරඹන්වට එභ රැසීමභ වහ ආයහධනහ කයනු 

රළල අ. ්දහශ රැසීමභ ඳත්න දිනට දින වරකට ලඳය ඒ ඵ ඵරඳෆභට ඳත්න පුද්ගරඹන්වට දළනුම් 

ලදනු ඇර. ලකලේවුද ්ලයනම් රැසීමම් ප්රිදද්ධිලේ ඳළළත්ිපඹ වළිරඹ.  

 

්ලය ලරොයතුරු රඵහගළනීභ වහ ්දහශ ිදඹලු ඳහේලඹන් භක ම්ඵන්ධීකයය කටයුතු ිදදුිරීමභ 

වන ළරීමලම් කමිටුලව් ල සකම්යඹහට ඳළීම ඇර. එඹට ්භරය ිදඹළු ඳළමිණිළි, හේරහ පිළිඵ 

හේරහ ල සකම්යඹහ ිපිදන් ඳත්හ ගර යුතුඹ. ිදඹළු ඳළමිණිළි ලිඛිර ආකහයලඹන් ඉදිරිඳත් ිපඹ යුතුඹ.  

්දහශ ගළටළු පිඹය 1 වන ළරීමලම් කමිටුලව්දී ිපලදන්ලන්නම් එභ තීයයඹ ල සකම්යඹහ ිපිදන් 

ලිඛිර ආකහයලඹන් ිරිදදු ප්රභහදඹිරන් ලරොය ළඩ බිම් කශභයහකරු ලර දළන්ිපඹ යුතුඹ. ලභභ 

භට්ටමින් ගළටළු ිපඳිඹ ලනොවළිරනම් එභ ගළටළු ප්රභහදඹිරන් ලරොය පිඹය 2 වන ළරීමලම් 

කමිටුලව් ්ධහනඹ ලර ලඹොමු කශ යුතුඹ.  

 

පිඹය 1 -  දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් කමිටු ඳවර දළක්ලන භහජිකඹන්ලගන් භන්ිපර ලව්.  

 

යහඳෘති කශභනහකයය ඒකකලේ ියලඹෝජිරලඹක්  - බහඳති   

ග්රහභ ියරධහීම       - ල සකම් 

්ධීක්ය උඳලද්ලකලේ ියලඹෝජිරලඹක්   - හභහජික 

ලකොන්හත්කරුලේ ියලඹෝජිරලඹක්    - හභහජික 

භහජ ාිපධහනඹක ියලඹෝජිරරු (්ලය නම්)  - හභහජික 

ප්රජහලව් හභහජිකලඹක් (්ලය නම්)    - හභහජික 

 

කම්ටු රැසීමම් ග්රහභ ියරධහීම (්දිඹය 1 - දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් කමිටුලව් ල සකම්) ිපිදන් 

කළනු ඇර. ලදන රද ති තුනක කහරීමභහ ඇතුශර ්ලනකත් කමිටු හභහජිකඹන් භක හකච්ඡහ 

ිරීමලභන් ්නතුරු ලඹෝගය පිඹය ්දිඹය 1 වන ළරීමලම් කමිටුලව් බහඳති ිපිදන් රඵහගළනීභට 

්ලප්ත ක්ෂිර ්රය ්දහශ තීයයඹ වහභ ඵරඳෆභට රක්න පුද්ගරඹන් වට දළන්ිපඹ යුතුඹ.  
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ක්රියා්තභක රීමරේ රභරදදය - අදියර 2 - දුක්ග නවිලි වශා වශන ව සරේ කමිටුල 

 

්දිඹය 1 වන ළරීමලම් කමිටුට ිපඳිඹ ලනොවළිර ගළටළු එභ කමිටුලව් ්න් තීයයඹ දුන් දිනලේ ිදට 

ළඩ කයන දින වරක් ඇතුශර ්දිඹය 2 වන ළරීමලම් කමිටු ලර ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. ්දිඹය 2 වන 

ළරීමලම් කමිටු ඳවර දළක්ලන හභහජිකඹන්ලගන් භන්ිපර ලව්.  

 

 ප්රහලද්ශීඹ ල සකම්/ වකහය ප්රහලද්ශීඹ ල සකම්   -   බහඳති  

 යහඳෘති ක්රිඹහත්භක ිරීමලම් ඒකකලේ ියලඹෝජිරලඹක්   -   ල සකම් 

 භහේග ාේධන ්ධිකහරිලේ ියරධහරිලඹක්   - හභහජික 

 යහජය ලනොන ාිපධහනඹක ියලඹෝජිරලඹක්   - හභහජික 

 ප්රලද්ලලේ ගරු කටයුතු පජය ඳක්ලේ ්ලඹක්  

 ලවෝ ප්රජහ නහඹකලඹක්      - හභහජික 

 

 

්දිඹය 2 වන ළරීමලම් කමිටුලව් ප්රධහන ්යමුය නුලේ ප්රතිඳත්තිභඹ දෘසටි ලකෝයලඹන් ්දහශ ගළටළු 

භහලරෝචනඹ ිරීමභ ව එළිය ගළටළු හේාක ිපඳීභ වහ ලඹෝගය ප්රතිඳත්ති පිඹය ගළනීභයි. ඒ 

්නු, ඉක්භන් ක්රිඹහභහේග ගළනීභ පිණි ප්රභහදඹිරන් ලරොය ති වරයක(04) කහරඹක් ඇතුශර (පිඹය 

1 වන ළරීමලම් කමිටුලන් ්දහශ ගළටළු රළබ දිනලේ ිදට) පිඹය 2 වන ළරීමලම් කමිටුලව් තීයය 

පිඹය 1 වන ළරීමලම් කමිටු ලර දළනුම් දීභට ්ලප්ත ක්ෂිරඹ. (පිඹය 1 වන ළරීමලම් කමිටු - 

ති වරයක් + පිඹය 2 වන ළරීමලම් කමිටු - ති වරයක් = ති ්ටයි)  

 

්දිඹය 2 වන ළරීමලම් කමිටුලව් බහඳති සහධීන පුද්ගරලඹක් ිපඹ යුතු ඵළිපන් ඔහුට ඡන්දඹ ප්රකහල 

ිරීමලම් ඵරඹක් ලනොභළති ්රය පුළු ස දෘසටි ලකෝයඹිරන් ්දහශ ගළටළු පිළිඵ ප්රතිඳත්ති තීයය ගළනීභ 

පිණි ඔහු/ ඇඹ ිපිදන් ්දහශ ඳහේල ලතින් ිපභීමම් ිදදුකයනු ඇර.  

 

 

ක්රියා්තභක රීමරේ ිළයලරයන් 

 

භාර්රගෝඳරී වශ ක්රියා්තභක රීමරේ ිළයලර  

 

දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ඹහන්යඹ ක්රිඹහත්භක ිරීමලම් ක්රිඹහලිඹට ඳවර දළක්ලන පිඹය 

ඇතුශත් ලව්.  

 

1. භධයසාහන (Focal Points) පිහිටුීමභ 

2. ඳළමිණිලි ඵහයගළනීභ වහ ල සඛනගර ිරීමභ 



 11 

3. ඳළමිණිලි ඳීමක්හ ිරරිභ වහ ලඹොමු ිරීමභ 

4. ලනත් වන ළරීමලම් කමිටු/ආඹරන භක ම්ඵන්ධීකයයඹ ිරීමභ (්ලය නම්)  

5. ඳළමිණි සර රකහ ඵළලීභ 

6. ප්රතිචහයඹක්/ පිළිතුයක් ළකීමභ 

7. ිපඳුම් ප්රලව්ලඹක් ලරෝයහ ගළනීභ 

8. ්දහශ ප්රලව්ලඹ ක්රිඹහත්භක ිරීමභ  

9. ගළටළු ිපඳීභ 

10. ්දහශ ක්රිඹහලිඹ ව ප්රතිපර ලඹොමු ගර ිරීමභ, ල සඛනගර ිරීමභ ව ඇගයීභ 

 

 1. භධයවථාාන (Focal Points) ිළහිටුවීභ 

 

 එක් එක් දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ඹහන්යඹන්ට ්ඹත් යහඳෘතිඹ භඟින් ඵරඳෆභට 

ඳත්න පුද්ගරඹන්ලගන් රළලඵන ඳළමිණිළි රඵහගළනීභ ව ල සඛනගර ිරීමභ වහ න 

භධයසාහන ඳළවළදිලි වඳුනහගර වළිර ආකහයඹට සාහපිර තිබිඹ යුතුඹ. ඵරඳෆභට ඳත්න 

පුද්ගරඹන්වට ඳවසුලන් ප්රලව්ල ිපඹ වළිර ඳරිදි දුක්ගළනිපලි ඵහයගළනීභ ව ල සඛනගර ිරීමභ 

වහ භධයසාහන ිරහිඳඹක් සාහපිර ිරීමභට ්දහශ ඹහන්යඹන්ට වළිරඹහ ඇර. ඒ ්නු, 

්දහශ භධයසාහනර ලරජයඹන් ඳත්හ ගර යුතුඹ. භතුකයන රද ගළටළු ව ඳළමිණිළි ලඹොමු 

ිරීමභ ව ඳසු ිපඳයම් ිරීමභ වහ භසා ගකීභ ඇති පුද්ගරලඹක් රඵහ ගළනීභ ඉරහ ළදගත් 

ලව්. වන ළරීමලම් ඹහන්යලේ කටයුතු පිළිඵ ිපසරය ිරීමභ ියර රනතුරු නහභ ව 

භධයසාහනලේ කහේඹබහයඹ පිළිඵ දක්මින් ඳළවළදිලි ිදදුකශ යුතු ්රය එභඟින් රභන්ලේ 

කහේඹඹන් ඉටු ිරීමභ ම්ඵන්ධලඹන් ඔවුන් ගිරයුතු ඵට ඳත් කශ වළිරඹ.  යහඳෘතිලේ ිපඹ 

ඳාඹ ව සබහඹ ළරිර සරට ගියමින්, ඳළමිණිළි ඵහය ගළනීභ ව ල සඛනගර ිරීමභ වහ 

ඳවර දළක්ලන භධයසාහන ප්රහලද්ශීඹ ල සකම් ලකොට්ශහල භට්ටමින් පිහිට නු ඇර.  

 

 I ප්රහලද්ශීඹ ල සකම් කහේඹහරඹ 

 II ග්රහභ ියරධහීම කහේඹහරඹ 

 III ඉදිිරීමම් ළඩබිම් කහේඹහරඹ 

 IV   යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක ිරීමලම් ඒකකලේ ළඩබිම් කහේඹහරඹ (ලේයඹහ)  

 

 2. ඳ මිණිලි ඵාරග නීභ ශා රල්ඛනගත රීමභ 

 

 දුක්ගළනිපලි ප්රලද්ලලේ ලඳොලිස සාහන ලර ද හේරහ කශ වළිරඹ. ලභළිය ්සාහකදී ඒහ 

යහඳෘති කහේඹ භණ්ඩරඹ ලර ලඹොමු ලකොට නම් කයන රද භධයසාහනලේ ල සඛනගර කය 

්දහශ වන ළරීමලම් කමිටු ලර ලඹොමු කශ යුතුඹ.  

 

 හචික න්ියලව්දනලේ ිදට ිපධිභත් ව ලිඛිර ආකහයලඹන් ඳළමිණිළි ඉදිරිඳත් කශ වළිරඹ. 

ඵරඳෆභට රක්න පුද්ගරඹන්ලගන් ලවෝ තුන්ළිය ඳහේලඹක් වයවහ වුද වන ළරීමලම් 
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ඹහන්යඹ ිපිදන් ෘජු ලර ඳළමිණිලි රඵහ ගනු ඇර. ඳළමිණි සර රළබුණු ආකහයඹ ව ක්රභඹ 

කභක් වුද භධයසාහනඹ ිපිදන් එඹ බහය ගරයුතු ්රය දුක්ගළනිපලි/ ඳළමිණිලි ල සඛනලේ එඹ 

ල සඛන ගර කශ යුතුඹ. යහඳෘතිලේ ිපිපධ ්ාල ව ආඹරන වයවහ ඳළමිණිලි ල සඛන ගර ිරීමලම් 

ඳද්ධතීන්හි භහනත්ඹක් ඳත්හ ගළනීභට ද ියේලද්ල ලකලේ.  

 

ඳළමිණිලි ල සඛනඹට ඳවර දළක්ලන කරුණු ඇතුශත්ිපඹ යුතුඹ. 

 

 ලඹොමු ්ාකඹ 

 ඳළමිණි සල ස දිනඹ 

 ඳළමිණිලිකරුලේ / කරුන්ලේ නභ/නම් 

 සත්රී /පුරු බහඹ 

 ජහතික වළදුනුම්ඳත් ්ාකඹ/ ිපලද්ල ගභන් ඵරඳ ්ාකඹ 

 ලිපිනඹ 

 ඳළමිණි සල ස හයහාලඹ 

 ඳළමිණිලිකරුලේ / කරුන්ලේ ්ත්න /්ත්න් 

 

 

 

 3.  ඳ මිණිලි ඳමක්ා රීරිභ ශා රයොමු රීමභ 

 

 ඳළමිණි සරක් රළබී එඹ ල සඛන ගරීමලභන් ්නතුරු ඳළමිණිලි ලභලවඹීමලම් ක්රිඹහලිලේ ඊරක 

පිඹය නුලේ රළබුණු ඳළමිණි සල ස ලඹෝගයරහ භධයසාහනඹ ිපිදන් රවවුරු ිරීමභයි. 

ලඹෝගයරහඹ රක්ලේරු ිරීමභ ව රයහඳනඹ ිරීමභ වහ ඳවර දළක්ලන ියේයහඹක බහිපර 

කශ වළිරඹ.  

 

 ඳළමිණිලිකරු භළනිපන් වදුනහගර වළිර ්රය ඔහු/ඇඹලේ නභ වහ ම්ඵන්ධකය ගළනීලම් 

ලරොයතුරු ඳඹහ ඇර. 

 ඳළමිණිලිකරු යහඳෘතිඹ භඟින් ඵරඳළභට රක්ූ  ්ලඹක් ීමභ. 

 ඳළමිණි සරට යහඳෘතිඹ වහ ෘජු ම්ඵන්ධරහක් ඇර. 

 ඳළමිණි සලරන් නගහ ඇති කරුණු, දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ඹහන්යඹ  භඟින් 

 ිපදීභ වහ ඵරඹ රඵහ ඇති කරුණර ිපඹ ඳාඹ ඹටරට ්ඹත්ලව්. 

 

 ඳළමිණි සර සුදුසුකම් ලනොරඵහ ඇත්නම් ඒ ඵ ලවේතු හිර ඳළමිණිලිකරුට දළනුම්දිඹ යුතුඹ. 

 

 4.  රලන්ත වශන ව සරේ යාන්ත්රණය/ආයතන වභඟ වේඵන්ධීකරණයය රීමභ  
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 දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ඹහන්ය රියභ ක්රිඹහත්භක ලනොලව්. ඒහ ආඹරන ජහර ව 

ක්රිඹහකරුන් ්රය ්න්රේගර ලකොට ඇති ්රය ඒහ ක්රිඹහත්භක ීමලම්දී ඵරඳෆභට ඳත්න 

පුද්ගරඹන්, දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ඹහන්යලේ ක්රිඹහත්භක කයන්නන්, ඒහලේ 

ක්රිඹහත්භක ිරීමලම් ව වහඹ රඵහදීලම් ආඹරන, යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කයන්නන්, ඳළමිණිළි 

ඉදිරිඳත් ිරීමභ වහ ලඹොදහ ගනු රඵන ්රයභළදිඹන් ව ්ධහය රඵහලදන ආඹරන භක 

ම්ඵන්ධ ලව්. ්ලනක් ්රට, ඵරඳෆභට ඳත්න්නන් ිපිපධ ආකහයලඹන් වන ළරීමලම් 

ඹහන්යඹන්ට ම්ඵන්ධ ලව්. උදහවයයඹක් ලලඹන් ඵරඳෆභට ඳත්න්නන් එක් වන 

ළරීමලම් ඹහන්යඹකට ඩහ ළඩි ගයනක වහඹ ්ලප්ත ක්හ කශ වළිර ්රය, ඳවශ භට්ටලම් 

වන ළරීමලම් ඹහන්යඹක් භඟින් ලදන රද ිපඳුම් භක එකක ලනොන ඵරඳෆභට 

ඳත්න්නන්ට එභ ඹහන්යලේ ඉවශ භට්ටභට ලවෝ ලනත් වන ළරිදලම් ඹහන්යඹක් ලර 

්භිඹහචනඹ ිරීමභට තීයයඹ කශ වළිරඹ.  

 

 ිපිපධ වන ළරීමලම් ඹහන්යඹන් ්රය ම්ඵන්ධීකයයඹ ලභන්භ වන ළරීමලම් ඹහන්ය 

ක්රිඹහත්භක ීමලම්දී ඒහ භක ්නලනයෝනය ක්රිඹහ කයනු රඵන ඵහහිය ආඹරන ව ක්රිඹහකරුන් 

භක ම්ඵන්ධීමභ භනහ වන ළරීමලම් ඹහන්යඹක ළදගත් ්ාගඹක් ලව්. ලභභ 

ම්ඵන්ධීකයයඹ ිරීමලම් ව න්ියලව්දනඹ ිරීමලම් කටයුතු ිදදුිරීමභ වහ භධය රක්ඹක් 

වඳුනහ ගළනීභ ව සාහපිර ිරීමභ ්ලය ලව්. එළිය භධය රක්ඹක ම්ඵන්ධීකයය කටයුතුරට 

ඳවර දෆ ඇතුශත් ලව්.  

 

 ලඹෝගය ආඹරන ලර ඳළමිණිළි ලඹොමු ිරීමභ වහ ඳවසුකම් ළරීමභ  

 ිපිපධ ආඹරන ිපිදන් දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ක්රිඹහලි ව ඒහලේ  ප්රතිපර 

වඳුනහගළනීභ ව ්ධීක්යඹ  

 රළබුණු ඳළමිණිළි ව ඒහලේ ේරභහන රත්ත්ඹ ඇතුශත් භධයභ දත්ර  මුදහඹක් 

ඳත්හ ගළනීභ 

 ලඹෝජිර ඳසුිපඳයම් කහේඹඹන් හිර ්දහශ ආඹරන වහ දත්ර ිපලසල සයඹ, 

 ියයන්රය ඹහත්කහලීන ිරීමම් වහ ප්රගති හේරහ පිළිලඹර ිරීමභ  

 ඳළමිණිළිර ප්රගතිඹ ව රත්ත්ඹ න්ියලව්දනඹ ිරීමභ ව හේරහ ිරීමභ වහ  ්දහශ 

ආඹරන වහ ඵරඳෆභට ඳත්න්නන් භක ඳසුිපඳයම් ඵරහ සාහපිර ිරීමභ 

 වන ළරීමලම් ඹහන්යලේ භහජිකඹන්ලේ ධහරිරහ ේධන ්ලයරහන් 

 වඳුනහගළනීභ ව එළිය ධහරිරහ ේධන පුහුණු ිරීමම් ්ධීක්යඹ ිරීමභ 

 ්දහශ ආඹරන ව ප්රජහන් ්රය දළනුත් ිරීමලම් ්ලයරහ වඳුනහ ගළියභ ව  එළිය 

දළනුත් ිරීමම් ළඩ ටවන්ර රත්ත්ඹ ්ධීක්යඹ ිරීමභ  

 ජනභහධය භක ම්ඵන්ධරහ ඳළළත්ීමභ ව ජනභහධය හේරහ ්ධීක්යඹ  

 යහඳෘති කශභනහකහීමත්ඹට ඳසුිපඳයම් රඵහදීභ 
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 ලනත් වන ළරීමලම් ඹහන්ය/ වන ළරීමලම් කමිටු භක ම්ඵන්ධීකයයඹ ිරීමභ වහ 

පිඹය 1 වන ළරීමලම් කමිටු භධය රක්ඹක් ලලඹන් ද රකනු රළල අ.  

 

 

 

 5. ඳ මිණිල් වකා ඵ ලීභ 

 

 ිපබහග ිරීමභට ියඹමිර ඳළමිණි සල ස ලඹෝගයරහඹ මලික රකහ ඵළලීලම්දී රවවුරුන්ලන්නම්, 

එහි රත්ත්ඹ ඉවශ, භධයභ ලවෝ ්භ ලලඹන් එහි ළදගත් ඵ ේග ිරීමභ වහ ව 

ඳළමිණිලිකරු ව යහඳෘතිඹ ලකලයහි එහි ඵරඳෆභ රක්ලේරු ිරීමභ පිණි රත් රකහ ඵළලීභක් 

ියේලද්ල ලකලේ. ඳළමිණි සරක ළදගත් ඵ රක්ලේරු ිරීමභ ඳවසු කහේඹඹක් ලනොන්ලන් එඹ 

ඳක්ග්රහහි/්ගතිගහමී බහඹකට රක්ිපඹ වළිර ඵළිපිය. ලම් වහ ියේනහඹකඹක් සාහපිර කශ යුතු 

්රය ඳවර දළක්ලන කරුණු එඹට ඇතුරත් ිපඹ යුතුඹ : 

 

 ගළටළුලව් උග්ර ඵ 

 පුද්ගරඹකලේ ලවෝ කණ්ඩහඹභක ඹවඳර ලකලයහි ිපඹ වළිර ඵරඳෆභ 

 යහඳෘතිඹ ලකලයහි ිපඹ වළිර ඵරඳෆභ, ව 

 ගළටළුලව් භවජන ඳළතිකඩ 

 

 

 ඳළමිණි සරක උග්රබහඹ රක්ලේරු ිරීමලම්දී, ළඩබිම් ලර ලකලයන ක්ලේ ාචහය භඟින් 

්තිලේක දත්ර එක්රුස ිරීමභ, ඳළමිණිළිකරුන් ව ලනත් ්දහර පුද්ගරඹන් ලවෝ ප්රජහ 

කණ්ඩහඹම් භක හකච්ඡහ ව ම්මුඛ හකච්ඡහ ඳළළත්ීමභ ව ඒ න ිපටත් රඵහදී ඇති 

ලරොයතුරු භක න ලරොයතුරු නළර ඳීමක්හ ිරීමභ ඹනහදිඹ ිදදුිරීමභ ්ලය නු ඇර. 

 

 

 6. ප්රයාාරයක්/ිළිබතුරක් ව කසභ 

 

 ඳළමිණි සර රකහ ඵළලීභ/ රක්ලේරු ිරීමභ ියභ ිරීමලභන් ්නතුරු, ඳළමිණි සල ස කටයුතු 

ඉදිරිඹට කයලගන ඹන්ලන් ලකලේද ඹන්න පිළිඵ ප්රතිචහයඹක් කස කශ වළිරඹ. ලභභ 

ප්රතිචහයඹ ඳළමිණිළිකරු ලර දළනුම් දිඹ යුතුඹ. ඳවර දළක්ලන කරුණු ප්රතිචහයඹට ඇතුශත් ිපඹ 

යුතුඹ. 

 

 ඳළමිණි සර පිළිගත්ඵ ලවෝ ප්රතික්ලේඳ කශ ඵ 

 පිළිගළනීභට ලවෝ ප්රතික්ලේඳ ිරීමභට ලවේතු  

 මීරක පිඹයඹන් ; ඳළමිණි සර ඉදිරිඳත් කර යුත්ලත් ලකොරළනකටද ඹන්න 

 කහර යහමුක්, ව  
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 ්ලයරහන් ලිපිල සඛන ව හක්ෂි  උදහ :- ක්ලේ ඳීමක්ය  

 

 

 

 7. විවඳුේ ප්රරදයක් රතෝරා ග නීභ 

 

 වන ළරීමලම් ඹහන්ය ළභිපටභ දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමභ පිණි ඵහුිපධ ප්රලව්ලඹන් 

ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. දුසකය ලවෝ ඵරඳෆභට ඳත්න්නන්වට ාසකෘතිභඹ ලවෝ හභහජීඹ ලලඹන් 

ආගන්තුකන ප්රලව්ලඹන් ලඹොදහ ගළනීලභන් වළිරරහක්දුයට ළශකී ිදටිඹ යුතුඹ. ඳවසුලන් ව 

ිරිදදු බිඹිරන් ලවෝ බිඹගළන්ීමභිරන් ලරොය වන ළරීමලම් ඹහන්යඹට වබහගීීමභට 

ජනරහට වළිර ිපඹ යුතුඹ. ඳවසුලන් ඵරඳෆභට රක්ිපඹ වළිර කණ්ඩහඹම් ද ඇතුශත්ඹ 

ඵරඳෆභට රක්න පුද්ගරඹන්ට ක්රිඹහකහීම වබහගීීමභ වහ ප්රභහයත් ්කහලඹක් ද 

දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ප්රලව්ලඹන් භඟින් ියේභහයඹ ිපඹ යුතුඹ. වන ළරීමභ වහ 

ගර වළිර ප්රලව්ලඹන්ට ඳවර දෆ ඇතුරත් ිපඹ යුතුඹ. 

 

 ිදඹ ප්රජහලව් හභහජිකඹන්වට ඵරඳහන ගළටළු පිළිඵ මීඳ ්ලඵෝධඹක් ඇති 

ගම්ළඩිහිටිඹන්, පජය ඳක්ඹ ලවෝ ප්රජහ මලික ාිපධහන ළිය ප්රහලද්ශීඹ ව ඳහයම්ඳරික 

ආඹරන භඟින් භාකයයඹ ිදදුිරීමභ ලභභ ප්රහලද්ශීඹ ආඹරන, ිපධිභත් වන 

ළරීමලම් ඹහන්යරට ඒකහඵද්ධ කර වළිරඹ.  

 භා භණ්ඩර ලවෝ තුන්ළිය ඳහේලඹන් වයවහ ිපඳුම් රඵහගළනීභ වහ ඳවසුකම් 

ළරීමභ 

 ඵරඳෆභට රක්න පුද්ගරඹන් ව ්දහර ආඹරනඹ ලවෝ ආඹරන ්රය ෘජු හකච්ඡහ 

ව ාහද ඇති ිරීමභ 

 ලිපිල සඛන භහලරෝචනඹ ිරීමභ, ක්ලේ ඳීමක්ය, රහක්ණික ආඹරන ලතින් 

රඵහගනු රඵන රක්ලේරු ිරීමම් ව ිපිපධ ඳහේලඹන් ම්මුඛ හකච්ඡහරට ඵඳුන් 

ිරීමභ ළිය දෆ භඟින් ඳළමිණි සරක් පිළිඵ ඳීමක්ය ඳළළත්ීමභ 

 ලනත් ්ධිකයය ව ඳරිඳහරනභඹ ක්රිඹහලින් ලර ලඹොමු ිරීමභ  

 

 8. අදා ප්රරදය ක්රියා්තභක රීමභ 

 

 යහඳෘතිලේ ඳහදක වන ළරීමලම් ඹහන්යඹක් ක්රිඹහත්භක ිරීමලම්දී ළරිර සරට ගර  යුතු 

ඇති ළදගත් ්ාග ඳවර දළක්ලව්. 

 

 බිඹිරන් ලවෝ බිඹගළන්ීමභිරන් ලරොය රභන්ලේ දුක්ගළනිපලි ිපසරය ිරීමභ වහ 

භකලඳන්නු රඵන ඳරියඹක් ඵරඳෆභට රක්න පුද්ගරඹන්ට ියේභහයඹ කයදීභ. 
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 රභන්ලේ දුක්ගළනිප සර ඉදිරිඳත් ිරීමලම්දී කළහලගන ඳළමිණිලභන් රභන්ට ඳවසුක් 

නු ඇරළයි වළලකන ඳවුල ස හභහජිකලඹක්, ලවෝ ලවෝදය ගම්ළිදලඹක් ළිය තුන්ළිය 

ඳහේලඹක් භක ඳළමිණීභට ඵරඳෆභට රක්න පුද්ගරඹන්ට ඉඩ ළරීමභ (්ලයනම්) 

 හේරහගර ඇති දුක්ගළනිප සර රක්ලේරු ිරීමභ ව ියලසචඹ කයගළනීභ පිණි 

්ලයනම් ක්ලේ ඳීමක්ය ිදදු ිරීමභ 

 දුක්ගළනිපලිර ළඵෆ ලවේතු රවවුරු ිරීමභ වහ ්ලයනම් එභ ඳළමිණිලි රහක්ණික 

රක්ලේරු ිරීමම් වහ ලඹොමු ිරීමභ 

 ඳීමක්ය ක්රිඹහලි ව ලනත් ඳහේලඹන්ට කයනු රඵන ්නලය ලඹොමු ිරීමම් ්භ 

ිරීමභ  

 ප්රභහදලින් ළරකීභ 

 තීයය ගළනීලම් ක්රිඹහලි භක ඵළඳී ඳතින ්දහර නීති, ීමති ව ලයගුරහිද පිළිඵ ලඹොමු 

ගර ිරීමභ 

 ්ලය ්භරය ලරොයතුරු ළඳයීභ වහ ග්රහභ ියරධහීම, රහක්ණික ියරධහීමන් ළිය 

ලනත් ්දහර ආඹරන ලවෝ පුද්ගරඹන්ට ආයහධනහ ිරීමභ 

 හකච්ඡහ ඳළළත්ීමභ ව ්දවස හුභහරු වහ ්සාහන් ියේභහයඹ ිරීමභ 

 තීයය ගළනීභ වහ ඳළවළදිලි ව ිපඹ ියශ්රිර ියේනහඹකඹක් කස ිරීමභ. උදහ :- ිපිපධ 

ඉත් ිරීමලම් කරහඳර ජීත්න පුද්ගරඹන් වහ ිපිපධ න්දි ගහසතු ලගීමභ. 

 තීයය ගළනීලම් ක්රිඹහලි සහධීන වහ හධහයය ඵ ඵරඳෆභට රක්න පුද්ගරඹන්වට 

වතික ීමභ. 

 දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ක්රිඹහලිඹ ව එහි ප්රතිපරඹ ල සඛන ගර ිරීමභ ව 

 වන ළරීමලම් ප්රතිපරඹ/තීයයඹ ඵරඳෆභට රක්න පුද්ගරඹන්වට ව ්දහර 

ආඹරනරට දළන්ීමභ. 

 9. ග ටළු විවඳීභ 

 

  යහඳෘති ඳහදක වන ළරීමලම් ඹහන්ය, දුක්ගළනිපලි ිපඳීභ වහ ිපිපධ ක්රලභෝඳහඹඹන් 

ලඹෝජනහ කයනු ඇති ්රය, ඒ වහ ඳවර දළක්ලන කරුණු ද ්තුරත් ලව්. 

 

 දුක්ගළනිපලි වහ ලවේතු ීම ඇති කහයයඹ ඉත් ිරීමභ වහ ලඹෝගය පිඹයඹන් ගන්නහ 

ලර ඒ වහ ගිරයුතු ආඹරන ලතින් ඉ සරහ ිදටීභ. උදහ- ප්රලව්ල භහේග එළිලඳලවලි 

ිරීමභ ලවෝ ිපක සඳ භහේග රඵහලදන ලර, ඇර ස ව ලනත් හරිභහේග ක්රභ ඹළි 

කස කය ලදන ලර, කඹුරුර ඇති ලයොන් භඩ ඉත් ිරීමභ ව කළළි කර ඉත් 

කයලදන ලර ලකොන්හත්කරුන්ලගන් ඉ සරහ ිදටීභ. 

 ලද්ඳර වහිය, ජීිපකහෘත්තීන් ්හිමිීමභ, රහකහලික ඉත් ිරීමභ, නළර ඳදිාචි ිරීමභ 

ළිය ලද් ලනුලව් යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක ිරීමලම් ආඹරනඹ (උදහ : භහේග ාේධන 

්ධිකහරිඹ) ලතින් ලවෝ ලකොන්හත්කරුන් ලතින් හධහයය න්දිඹක් තීයයඹ ිරීමභ. 
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 ්ලනෝනය ලලඹන් එකකරහකට ඳළමිණි ිපඳුම් වහ ඵරඳෆභට රක්ූ  පුද්ගරඹන් ව 

යහඳෘතිඹ ්රය ගිිපසුම් ්ත්න් රළබීභ. 

 යහඳෘතිඹ වහ ම්ඵන්ධ ළඩ ියභිරීමභ ්න්ීමලභන් ්නතුරු ්දහර දුක්ගළනිපලි වහ 

වන රන ඵට ඵරඳෆභට රක්න පුද්ගරඹන්ට වතික ීමභ. උදහ : ියහ 

්ළුත්ළඩිඹහ ිරීමභ ලම් වහ වතිකීමලම් ලිපි ඉාග්රීිද ව ලදභශ ලවෝ ිදාවර බහහලින් 

ලකොන්හත්කරු ිපිදන් ලවෝ යහඳෘති ක්රිඹහත්භක ිරීමලම් ආඹරනඹ භඟින් ියකත් ලකලේ. 

 ඵරඳෆභට රක්න පුද්ගරඹන්ලේ ලද්ඳර ව ජීිපකහෘත්තීන් ලර යහඳෘතිඹ වහ 

ම්ඵන්ධ කටයුතුලින් රදුයටත් ඹම්ිරිද ඵරඳෆම් ිදදුලව්දළයි ියලසචඹ කයගළනීභ පිණි 

්ධීක්ය ක්රිඹහලිඹක් ආයම්බ ිරීමභ (ගළටළුලව් ලවේතුට පිළිඹම් ළඳයීලභන් ්නතුරු 

ලවෝ න්දි ලගීමලභන් ්තුරු)  

 

10. අදාෂ ක්රියාලලිය වශ ප්රයප රයොමු ගත රීමභ  රල්ඛනගත රීමභ වශ ඇගීභ 

 

  දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ක්රිඹලිඹ ලඹොමුගර ිරීමභ ව ්ධීක්යඹ ිරීමභ, ගනු රළබ 

තීයය ක්රිඹහත්භක ිරීමභ ව කහලීන වහ කහේඹක්භ ආකහයලඹන් ්දහර වන ළරීමම් ඵරඳෆභට 

රක්ූ න්ට රඵහදුන් ඵට ගඵරහ ගළනීභ ව කහේඹඹන්හි ගකීභ වන ළරීමලම් 

ඹහන්යඹන් තු ලව්. දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ක්රිඹහලිලේ ප්රගතිඹ පිළිඵ 

ඳළමිණිළිකරුන්වට ියයන්රය ඳසු ිපඳයම් රඵහදීලම් ගකීභද එභ ඹහන්ය තු ලව්. දුක්ගළනිපලි 

වහ ිපඳුම් ක්රිඹහත්භක ිරීමලම් ප්රගතිඹ ව වන ළරීමලම් කහරීමභහන්, දුක්ගළනිපලි වහ 

වන ළරීමලම් කටයුතු ියඹර ලලඹන් ිදදුන ඵට ඳසුිපඳයම් ිරීමභ, රළබුණු ඳළමිණිළි ව 

ඒහ ිපඳීලම් ප්රගතිඹ පිළිඵ ල සඛනගර ලරොයතුරු ඹනහදිඹ ්ධීක්යඹට ඇතුරත් ිපඹ යුතුඹ. 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක ිරීමභ ව ළඵෆ ව ඇතිිපඹ වළිර ගළටළු පිළිඵ දුක්ගළනිපලි භඟින් 

යහඳෘති කශභනහකරුන්ට ලරොයතුරු ඳඹනු රඵයි. 

 

 වන ළරීමලම් ඹහන්යලේ භසා පරදහයීරහඹ ව ඵරඳෆභ ඇගයුම් ක්රභලව්දඹක් භඟින් 

රක්ලේරු කර යුතුඹ. එළිය ඇගයුම් හේෂික ලවෝ ්ේධ හේෂික ිදදුකශ වළිර ්රය වන 

ළරීමලම් ඹහන්යලේ කහේඹහධනඹ ළඩිදියුණු ිරීමභ වහ ව යහඳෘති කශභනහකයයඹ 

වහ ්ගනහ ඳසුිපඳයභක් රඵහදීභ පිණි ඒහලේ ප්රතිපර දහඹක කයගර යුතුඹ. එළිය ඇගයීම් 

භඟින් ඳවර දළක්ලන ගළටළු වහ පිළිතුරු රඵහගර වළිරඹ. 

 ඳළමිණිළි ලකොඳභය ාඛයහක් රළබී තිල අද? 

 රළබී ඇත්ලත් කභන ආකහයලේ ඳළමිණිළිද? 

 ඳළමිණිළිර රත්ත්ඹ කභක්ද? (ප්රතික්ලේඳ කයන රද ලවේ නුසුදුසු, රක්ලේරු කයමින් 

ඳතින, ිපඳුම් ගිිපලගන ඇති, ව ිපඳුම් ගියමින් ඳතින ලවෝ ිපහ ඇති) 

 ගළටළු ිපඳීභ වහ ලකොඳභය කහරඹක් ගනු ඇතිද? 

 දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ක්රිඹහඳරිඳහටිඹ ඵරඳෆභට රක්ූ  පුද්ගරයින් ලකොඳභය 

ාඛයහක් ිපිදන් බහිපර කයනු රළඵ ඇත්ද? 

 ප්රතිපරඹන් කභක්ීමද? 
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 ්ලප්ත ක්ෂිර ්යමුණු, ඉරක්ක ව ප්රතිඳත්තීන් පුයහ ගළනීම වහ වන ළරීමලම් 

ඹහන්යඹ පරදහයීීමද? 

 ිදඹ ිපඹ ඳාලඹහි ිපලලේෂිර දක්හ ඇති දුක්ගළනිපලි මුදහඹකට ප්රතිචහය දළක්ීමභ වහ 

වන ළරීමලම් ඹහන්යඹ භත්ීමද? 

 වන ළරීමලම් ඹහන්යඹ, ප්රභහයත් ව ිපිපධ ිපඳුම් ප්රලව්ලඹන්ලගන් භන්ිපරීමද? 

 ිපඳුම් ප්රලව්ලඹන් ළඩිදියුණු ිරීමභ වහ වන ළරීමලම් ඹහන්යඹ භඟින් ්ලය 

පිඹය ලඹොදහ ලගන ඇත්ද? උදහ : ධහරිරහ ේධනඹ, රහක්ණික ිපලලේඥයින් භඟින් 

්දවස ිපභීමභ ඹනහදිඹ 

 වන ළරීමලම් ඹහන්යඹ, භසා යහඳෘතිලඹහි කශභනහකයයඹ ලරට පරදහයී 

ලරට ඒකහඵද්ධීම තිබුණිද? 

 

 ඳළමිණිළිර ප්රභහයත්, ක්රිඹහත්භක ිරීමලම් ලදෝ වඳුනහගළනීභ, කහලීන ියළයදිිරීමලම් පිඹය 

ගළනීභ, ව ්ලය ්සාහන්හිදී ක්රලභෝඳහයික ලනසකම් ිදදුිරීමභ ඹනහදිඹ පිළිඵ යහඳෘති 

කශභනහකයයඹට ්ලඵෝධ කයගළනීභ වහ ලභභ ලරොයතුරු ළදගත් ලව්. යහඳෘතිඹ භක 

ඵරඳෆභට රක්ූ  පුද්ගරඹන්ලේ රෘප්ත තිභත් බහඹ පිළිඵ ්ගනහ ඳසු ිපඳයභක්ද එභඟින් ඳඹනු 

රඵන ්රය ක්රිඹහත්භක ිරීමලම් ව ක්රිඹහලව් ලඹදීමලම් ආඹරන වහ භනහ පිළිගළනීභක් ඇතිීමභ 

වහ ද එඹ දහඹක ලව්.  

    

 

දුක්ග නවිලි වශා වශන ව සරේ කමිටු වශා නිර්රේය විය (Terms of Reference)  

 

නිර්රේය විය - ිළයලර 1 - වශන ව සරේ කමිටුල  

 

 වන ළරීමලම් ක්රිඹහලි ව ඒහලේ ප්රතිපර ල සඛනගර ිරීමභ  

 දුක්ගළනිප සරක් ලවෝ ඳළමිණි සරක් රළබ වහභ එභ දුක්ගළනිප සර ලවෝ ඳළමිණි සර රළබ දින ිදට 

ති තුනක් ඇතුශර ්ලය පිඹය ගනු ඇති ඵ වතික කයමින් ්දහශ කහේඹහරඹ (Focal Point) 

ිපිදන් ඳළමිණිළිකරු ලර ලිඛිර දන්හ ඹළිපඹ යුතුඹ.  

 දුක්ගළනිප සර බහයලදන රද ියරධහරිඹහලේ නභ, ලිපිනඹ, ිපදුත් රළඳළ ස ලිපිනඹ, වළඳුනුම්ඳත් 

්ාකඹ ව දුයකාන ්ාක පිඹය 1 වන ළරීමලම් කමිටු භඟින් ඳළමිණිළිකරු ලර ළඳයිඹ 

යුතුඹ.  

 ලදන රද කහරීමභහ ඇතුශර ඔහුලේ/ඇඹලේ දුක්ගළනිප සර වහ ිපඳුම් ලනොරළබුනලවොත් ඒ 

වහ ිදඹ ඳළමිණි සර පිඹය 2 වන ළරීමලම් කමිටු ලර හේරහ ිරීමභ පිණි ලවෝ පිඹය 1 

වන ළලීලම් කමිටු ිපිදන් ගන්නහ රද ක්රිඹහභහේග පිළිඵ ඔහු/ඇඹ රෘප්ත තිභත් 

ලනොන්ලන්නම් ඒ පිළිඵ කටයුතු ිරීමභ වහ පිඹය 2 වන ළරීමලම් කමිටුලව් ගිරයුතු 

ියරධහීමන්ලේ නම්, ලිපිනඹන්, ිපදුත් රළඳළ ස ලිපිනඹන් ව දුයකාන ්ාක පිඹය 1 වන 

ළරීමලම් කමිටු භඟින් ඳළමිණිළිකරුන්ට ළඳයිඹ යුතුඹ.  
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 තීයයඹ ඒකභතිකනම්, එභ තීයයඹ පිළිඵ ඳළමිණිළිකරු ලර දළනුම් දිඹ යුතු ්රය පිඹය 1 

වන ළරීමලම් කමිටුලව් තීයයඹ ම්ඵන්ධලඹන් ඳළමිණිළිකරු රෘප්ත තිභත් ලනොන ්සාහරදී 

ඒ පිළිඵ නළර රකහ ඵළලීභ වහ ම්පේය හේරහක් ද භක පිඹය 2 වන ළරීමලම් 

කමිටු ලර ලඹොමු කශ යුතුඹ.  

 පිඹය 1 වන ළරීමලම් කමිටුලව් තීයයඹ ලඳොදු ම්මුතිලඹන් ගත් එකක් ිපඹ යුතුඹ. තීයයඹ 

ම්ඵන්ධලඹන් ඒකභතික ඵක් ලනොභළත්ලත්නම්, ්දහශ දුක්ගළනිප සර ම්ඵන්ධලඹන් කමිටු 

හභහජිකඹන්ලේ එකකීමලම් ව ිපරුද්ධීමලම් ්දවස හේරහ කය ගර යුතු ්රය එභ දුක්ගළනිප සර 

පිඹය 2 වන ළරීමලම් කමිටු ලර හේරහ කශ යුතුඹ.  

 වහියඹට ඳත් ලද්ඳර ලවෝ ජීිපකහ ෘත්තීන් වහ ම්ඵන්ධ ිරිදඹම් ගළටළුක් (ලනත් ඳහරිරික ව 

හභහජීඹ ගළටළු ්රය) ම්ඵන්ධලඹන් වන ළරීමලම් කමිටු ්ප්රභහද කටයුතු කශ යුතුඹ. 

ලකලේවුද, ලද්ඳර රක්ලේරු ිරීමභ ලවෝ ඉඩම් ්ත්ඳත් කයගළනීභ වහ න්දි ලගීමභ වහ 

ම්ඵන්ධ ිරිදදු දුක්ගළනිප සරක් ලවෝ ඳළමිණි සරක් වන ළරීමලම් කමිටු ිපිදන් බහයගර යුතු 

ලනොන්ලන්ඹ.  

 ාකීේය ගළටළු වහ ද ති වරයක් ඇතුශර ිපඳුම් රඵහදීභ වහ වන ළරීමලම් කමිටු ිදඹ 

ිදඹළු ප්රඹන්රඹන් ගනු ඇර. ඵහුරය ඡන්ද ඳදනභ භර වන ළරීමලම් කමිටු තීයය ගනු ඇර. 

්ලයනම් කමිටුට ිරිදඹම් ඵහහිය පුද්ගරඹකලේ වහඹ රඵහගර වළිරඹ.  

 ්ධිකයයලේ ිපබහගඹට ලගන තිලඵන කරුණු ම්ඵන්ධලඹන් ක්රිඹහිරීමභට වන ළරීමලම් 

කමිටුට ඵරඹක් ලනොභළර.  

 වන ළරීමලම් කමිටුලව් තීයයඹන් ඵරඳෆභට රක්ූ  පුද්ගරඹන්ට ලිඛිර දන්හ ඹනු ඇර. 

තීයයඹන්හි පිටඳත් තුනක් ළඳයිඹ යුතු ්රය ඉන් එකක් ඵරඳෆභට රක්ූ  පුද්ගරඹහටත් 

ලදළන්න යහඳෘති කහේඹහරඹටත් තුන්ළන්න පිඹය 1 වන ළරීමලම් කමිටුලව් බහඳති 

ලරත් ඹළිපඹ යුතුඹ.  

 දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ප්රතිපර ඵරඳෆභට රක්න පුද්ගරඹන්ට ව ්දහශ 

ආඹරනඹන්ට දළන්ීමභ 

 වන ළරීමලම් කමිටු රැසීමම් පිඹය 1 වන ළරීමලම් කමිටුලව් බහඳති ිපිදන් කළනු රළල අ.  

 දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ක්රිඹහලි ව එහි ප්රතිපර පිඹය 1 වන ළරීමලම් කමිටුලව් 

ල සකම්යඹහ ිපිදන් ල සඛනගර කයනු ඇති ්රය ්ලය ්සාහන්හිදී පිඹය 2 වන 

ළරීමලම් කමිටු ලර දන්හ ඹනු රළල අ.  

 ඵරඳෆභට රක්න පුද්රඹන්වට ්හිරකය ඵරඳෆම් ඇතිීමභ ළශළක්ීමභ පිණි ිදඹළු වන 

ළරීමම් කමිටු හභහජිකඹන් රභන්ලේ ්දවස, දළනුභ ව ඳශපුරුද්ද තීයය ගළනීලම්දී සහධීන 

ලඹොදහ ගනු ඇරළයි ්ලප්ත ක්හ ලකලේ.  

 

 

 

 

ිළයලර 1 - වශන ව සරේ කමිටුරද වබාඳයරේ කටයුතු  
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1. ල සකම් ව ්ලනකත් හභහජිකඹන් ්රය භනහ න්ියලව්දනඹක්/ ම්ඵන්ධරහඹක් ඳත්හ 

ගළනීභ  

2. ඳළමිණිළි පිළිඵ කමිටු හභහජිකඹන්ලේ ද ්දවස ිපභහ තීයය ගළනීභ  

3. ිරිදඹම් ආඹරනලින් බිඹක් ලවෝ පීඩනඹකට රක්ලනොීම රභන්ලේ දුක්ගළනිප සර ියදවලේ 

ඉදිරිඳත් ිරීමභට වළිර ඳරියඹක් ඳත්හ ගළනීභ ඔවුන්ට ිදඹ දුක්ගළනිප සර හචික ඉදිරිඳත් කශ 

වළිරඹ. රභ දුක්ගළනිප සර ලිඛිර ඉදිරිඳත් කර වළිර ්රය ්ලය න්ලන්නම් ඒ වහ වහඹ 

රඵහදිඹ යුතුඹ.  

4. ඵහුරය ඡන්ද ඳදනභ භර වන ළරීමලම් කමිටු තීයය ගනු ඇර. ්ලයනම් ්තිලේක ඡන්දඹක් 

රඵහදීභට වන ළරීමලම් කමිටුලව් බහඳතියඹහට ඵරඹ ඳළීම ඇර.  

5. ්ලය ්සාහන්හිදී වන ළරීමලම් ක්රිඹහලි ම්ඵන්ධලඹන් ්දහශ ආඹරන ලර හේරහ 

ඉදිරිඳත් ිරීමභ  

 

නිර්රේය විය - ිළයලර 2 - වශන ව සරේ කමිටුල 

 

 පිඹය 1 වන ළරීමලම් කමිටු ලතින් දුක්ගළනිප සරක් රළබුණු ිපට ඳළමිණිළිකරුට ද පිටඳරක් 

හිර පිඹය 1 වන ළරීමලම් කමිටුලව් බහඳති ලර ලිඛිර දළන්ීමභක් ිදදුකශ යුතුඹ.  

 පිඹය 1 වන ළරීමලම් කමිටු ිපිදන් ලඹොමු කයන රද දුක්ගළනිපලි ප්රතිඳත්තීභඹ දෘසි 

ලකෝයලඹන් ළරිර සරට බහජනඹ ිරීමභට ියඹමිරඹ.  

 ළඩිදුය ඳළවළදිලි කයගළනීභ වහ ඵරඳෆභට රක්ූ  පුද්ගරඹන්ට ආයහධනහ කශ වළිරඹ 

 ඔවුන්ලේ වහඹ වහ ්දහශ ිපලලේඥ ඥහයඹ හිර පුද්ගරඹන්ට ආයහධනහ කශ වළිරඹ.  

 පිඹය 2 වන ළරීමලම් කමිටුට තීයයඹක් ගළනීභ වහ  ති වරයක කහරඹක් රඵහ ලදන 

්රය ගනු රඵන තීයයඹ වහභ ්දහශ ආඹරන ව ඵරඳෆභට රක්ූ  පුද්ගරඹන් ලර දන්හ 

ඹළිපඹ යුතුඹ.   

 දුක්ගළනිපලි, හේරහ ව කමිටුලව් තීයය වහ ම්ඵන්ධ හේරහ පිඹය 2 වන ළරීමලම් කමිටු 

ිපිදන් ඳත්හ ගර යුතුඹ.  

 ්ධිකයයලේ ිපබහග ලමින් ඳතින කහයයඹක් ම්ඵන්ධලඹන් කටයුතු ිරීමභට වන ළරීමලම් 

කමිටුට ඵරඹක් ලනොභළර.  

 වන ළරීමලම් ක්රිඹලි ව ඒහලේ ප්රතිපර ල සඛනගර ිරීමභ  

 වන ළරීමලම් ප්රතිපර පිළිඵ ඵරඳෆභට රක්න පුද්ගරඹන්වට ව ්දහශ ආඹරන ලර 

දළන්ීමභ 

 වන ළරීමලම් කමිටු රැසීමම්, පිඹය 2 වන ළරීමලම් කමිටුලව් බහඳති ිපිදන් කළනු 

රළල අ.  

 දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ක්රිඹහලි ව එහි ප්රතිපර පිඹය 2 වන ළරීමලම් කමිටුලව් 

ල සකම්යඹහ ිපිදන් ල සඛනගර කයනු ඇති ්රය ්ලය ්සාහන්හිදී පිඹය 1 වන 

ළරීමලම් කමිටු ලර දන්හ ඹනු රළල අ.  
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 ඵරඳෆභට රක්න පුද්රඹන්වට ්හිරකය ඵරඳෆම් ඇතිීමභ ළශළක්ීමභ පිණි ිදඹළු වන 

ළරීමම් කමිටු හභහජිකඹන් රභන්ලේ ්දවස, දළනුභ ව ඳශපුරුද්ද තීයය ගළනීලම්දී සහධීන 

ලඹොදහ ගනු ඇරළයි ්ලප්ත ක්හ ලකලේ. 

 පිඹය 2 වන ළරීමලම් කමිටු බහඳතියඹහ ප්රතිඳත්ති තීයය ගළනීලම් ජහතික භට්ටලම් සහධීන 

පුද්ගරඹක ඵළිපන් ඡන්දඹ ප්රකහල ිරීමභට ඔහුට ඵරඹක් ලනොභළර.  

 

ිළයලර 2 - වශන ව සරේ කමිටුරද වබාඳයරේ කටයුතු 

 

1. ල සකම් ව ්ලනකත් හභහජිකඹන් ්රය භනහ න්ියලව්දනඹක් ඳත්හ ගළනීභ. 

2. ඳළමිණිළි පිළිඵ කමිටු හභහජිකඹන්ලේ ද ්දවස ිපභහ තීයය ගළනීභ. 

3. ිරිදඹම් ආඹරනලින් බිඹක් ලවෝ පීඩනඹකට රක්ලනොීම රභන්ලේ දුක්ගළනිප සර ියදවලේ 

ඉදිරිඳත් ිරීමභට වළිර ඳරියඹක් ඳත්හ ගළනීභ ඔවුන්ට ිදඹ දුක්ගළනිප සර හචික ඉදිරිඳත් කශ 

වළිරඹ. රභ දුක්ගළනිප සර ලිඛිර ඉදිරිඳත් කර වළිර ්රය ්ලය න්ලන්නම් ඒ වහ වහඹ 

රඵහදිඹ යුතුඹ.  

4. එකකරහකට ලනොඳළමිණිඹලවොත් දුක්ගළනිප සර පිළිඵ පිළිඹම් ලඹදීලම් ක්රිඹහභහේග ගළනීභ 

5. දුක්ගළනිප සර වහ ම්ඵන්ධ රකහ ඵරහ ඵරඳෆභට රක්න පුද්ගරඹන්ට ්හිරකය ඵරඳෆම් 

ඇතිීමභ ළශළක්ීමභ පිණි ්දහශ ඳහේලඹන් භක හකච්ඡහ ලකොට ප්රතිඳත්තිභඹ පිඹය ගළනීභ 

්ලය ්සාහන්හිදී වන ළරීමලම් ක්රිඹහලිඹ ම්ඵන්ධලඹන් ්දහශ ආඹරනරට හේරහ 

ඉදිරිඳත් ිරීමභ.  

6. වන ළරීමලම් ක්රිඹහලිඹ ම්ඵන්ධලඹන් ්ලය ්සාහන්හිදී ්දහර ආඹරනඹන් ලර 

හේරහ ඉදිරිඳත් ිරීමභ. 

 

රඳොදු කරුණු 

 

 දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් කමිටුර බහඳතිරුන් කමිටු රැසීමම් කළීමභ, ්ලනකත් 

හභහජිකඹන් භක හකච්ඡහ ලකොට තීයය ගළනීභ ව පිඹය 1/පිඹය 2 වන ළරීමලම් 

කමිටු භක න්ියලව්දන කටයුතු ිදදුිරීමභ ඹන කරුණු වහ ගකීභ දයති. 

 වන ළරීමලම් කමිටුර ල සකම්රුන් ිපිදන් එභ කමිටු රැසීමම් පිළිඵ හේරහ ඳත්හ ගර 

යුතු ්රය ්දහශ යජලේ ව යහජය ලනොන ාිපධහන වහ පිඹය 1/ පිඹය 2 වන ළරීමලම් 

කමිටු භක න්ියලව්දනඹ ඳත්හගර යුතුඹ.  

 පිඹය 1 වන ළරීමලම් කමිටුලව් බහඳතියඹහ ිපිදන් යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක ිරීමලම් 

ඒකකඹ ලර භහිදක හේරහ ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. හේරහ ිරීමභ වහ ගළටළු ිරිදක් 

ලනොභළති නම් "හිස" (NIL) හේරහක් ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.  

 ගළටළුක් ිපඳීභ වහ රඵහලදන උඳරිභ කහරඹ ති වඹකට ීමභහ ලව්.  

 ගහන්/ගස ඹනහදිඹ වහ න්දි ලගීමලම්දී ිදඹලුභ වන ළරීමලම් කමිටු ්දහශ යජලේ 

ආඹරන ිපිදන් ප්රකහලඹට ඳත් ලකොට ඇති ගහසතු ප්රභහය ්දහශ කය ගර යුතුඹ. (උදහ :- ලඳො ස 

ගහන් වහ ලඳො ස ාේධන භණ්ඩරඹ)  
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 ිදඹලු වන ළරීමලම් කමිටු දියිලන් ිදිප ස නීතිඹ පිළිඳළදිඹ යුතුඹ. 

 ිදඹලු වන ළරීමලම් කමිටු යජලේ ආඹරන ිපිදන් ියඹභ කය ඇති නීති වහ ලයගුරහිද 

පිළිඳළදිඹ යුතුඹ.  

 භා භණ්ඩරඹක් ඉදිරිලේ ිපබහග ලමින් ඳතින කරුයක් වන ළරීමලම් කමිටුර 

රකහ ඵළලීභට ගර ලනොවළක.  

 වන ළරීමලම් ඹහන්යලේ ඳරිඳහරනභඹ පිරිළඹ (ක්ලේ ඳීමක්ය වහ ප්රහවන 

ඳවසුකම් ළරීමභ/ කමිටු රැසීමම් වහ වබහගී  න හභහජිකයින් වහ ලගීමම්/ සුළු මුද ස 

ආදිඹ) යහඳෘති ක්රිඹහත්භක ිරීමලම් ආඹරනලේ ්ඹළඹ භඟින් දළරිඹ යුතුඹ. ලිපිල සඛනර 

රය ්රය බහඹ ඳීමක්හ ිරීමභ, ක්ලේ ඳීමක්ය ඳළළත්ීමභ ගළටළුට ම්ඵන්ධ ිපිපධ 

ඳහේලරට න්දීභ ව රහක්ණික රක්ලේරු ිරීමම් වහ සහධීන ආඹරන ලර ්දහශ 

ගළටළු ලඹොමු ිරීමභ ඹනහදිඹ ඔසලේ වන ළරීමලම් කමිටු ිපිදන් දුක්ගළනිපලි පිළිඵ 

කටයුතු ලකොට කමිටුලව් ්යමුණු ව තීයය රවවුරු කශ යුතුඹ. 

 ලභභ දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් ඹහන්යඹ යහඹ වහ භවහභහේග ්භහරයහාලලේ 

ල සකම්ලේ එකකරහ ඇති ඳශ කයනු රළල අ. 

 

දුක්ග නවිලි වශා වශන ව සරේ කමිටුරද ලුශය 

 (උතුරු භාර්ග වඵතා ලයාඳියය -අයරර්ක මූයාධාර  

 

 

 

 

  

 

  

i. දුක්ගළනිපලි වහ වන ළරීමලම් කමිටු 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                   බිම් මට්ටමම් ගැටළු 
              ඳළමිණි සර 
           රළබී ති තුනක් 
           ඇතුශර තීයයඹ 

               ගැනීම 

 

 

 

 

 
සති 06 

 

පුද්ගරඹන්,කණ්ඩඹම් ලවෝ 
ආඹරන භඟින් ඳළමිණිළි 

ඉදිරිඳත් ිරීමභ 

භවජන ියලඹෝජිරඹන්- 
ලද්ලඳහරන, ආගමික,ප්රජහ 

පිඹය 1 වන ළරීමලම් කමිටුලව් ල සකම් 

 
(වන ළරීමලම් කමිටු ලර ලිඛිර ආකහයලඹන්  

ඳළමිණිළි ඉදිරිඳත් ිරීමභ) 

 
පිඹය 1 වන ළරීමලම් 

කමිටු රැසීමභ 
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           ඇමුණුභ 1 
 

උතුරු භාර්ග වඵතා ලයාඳියය -අයරර්ක මූයාධාර 

දුක්ග නවිලි වශා වශන ව සභ ලියාඳදිංචි රීමරේ වශ අධීක්ණයය රීමරේ  

රයෝජිත ආකිය ඳත්රය 

 

රකොන්ත්රා්ත ඳ රක්ජරේ නභ : 
 

ඳ මිණිිබකරු ිළිබඵ රතොරතුරු (ඳ මිණිල් ලාර්තා කරනු ඵන පුීගයා  

 

1. නභ :- 

2. ලිපිනඹ  :- 

3. ජහතික වළඳුනුම්ඳත් ්ාකඹ  :- 

4. සත්රී/ පුරු බහඹ  :-        පුරු            සත්රී 

5. දුයකාක ්ාකඹ  :- 

6. ිපදුත් රළඳළ ස ලිපිනඹ  :- 

7. ෂළක්ස ්ාකඹ  :- 

8. ඳළමිණි සල ස ේගඹ 

           ඵරඳෆභට රක්ූ  පුද්ගරලඹක්/ පුද්ගරඹන්  

           ්රයභළදිලඹක් (ඵරඳෆභට රක්ූ  පුද්ගරලඹක් ලනුලන්) 

           ප්රජහ ාිපධහනඹක් 

           ලේහ ආඹරනඹක් (උදහ :- ඳශහත් ඳහරන ආඹරන)  

           ලනත් (වන් කයන්න) 

 

9. ලිඹහඳදිාචි ිරීමභ :- 

ඳළමිණි සර පිළිඵ ලරොයතුරු  
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10. දුක්ගළනිප සර රළබුණු ආකහයඹ :- 

           ලිපිඹිරන් 

           දුයකාන ඇභතුභිරන් 

           ෂළක්ස භඟින් 

           ිපදුත්රළඳෆලරන් 

           හචික (ඳළමිය) 

           ලඹෝජනහ ලඳට්ටිඹ භඟින් 

           ලනත් (වන් කයන්න) 

11. ඳළමිණි සලරහි දක්හ ඇති ගළටළුට ්දහශ සාහනඹ :- 

 දිසත්රික්කඹ :- 

 ප්රහලද්ශීඹ ල සකම් ලකොට්ශහලඹ :- 

 ග්රහභ ියරධහීම ලකොට්ශහලඹ  :- 

  

12. ගළටළුලව්/දුක්ගළනිප සල ස ේගඹ :- 

           භහේග ඳාඹ 

           ඉඩම් ්ත්ඳත් කයගළනීභ 

           න්දි ලගීමභ 

           ඉදිිරීමභ 

           නළර ඳදිාචි ිරීමලම් භුමි 

           ලනත් (වන් කයන්න) 

 

13. ගළටළුලව් ාක්ෂිප්ත ර ිපසරයඹ 

 

  

 

 

 

14. ගළටළු ඇති ිරීමභ වහ ඵරඳහ ඇති හධක පිළිඵ ලකටි ිපසරයඹක් :- 
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15. ගළටළු ඇති ිරීමභ ම්ඵන්ධලඹන් ගිරයුතු පුද්ගරඹහ/ ආඹරනඹ :-                            

      යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක ිරීමලම් ආඹරනඹ           ඵරඳෆභට රක්ූ  ඳහේල  

          ලේහ ලඵදහවළීමලම් ආඹරන             ප්රහලද්ශීඹ ලද්ලඳහරන ්ධිකහරිඹ   

            ප්රජහ ාිපධහන          ආධහය රඵහ ලදන ආඹරන        ලනත් (වන් කයන්න) 

 

16.  ඳළමිණිළිකරු ිපිදන් ලඳය ගන්නහ රද පිඹය/ පිඹයඹන්  (තිල අනම්)  

17. ඳළමිණි සර රළබ භධයසාහනලේ ලරොයතුරු  

 ඳළමිණි සර බහයගත් පුද්ගරඹහලේ නභ 

 රනතුය 

 බහයගත් කහේඹහරලේ නභ 

 දිනඹ 

  

18.  බහයගත් කහේඹහරඹ ිපිදන් ගනු රළබ ක්රිඹහභහේග :-  

ක්රියාභාර්ගය 1 ක්රියාභාර්ගය 2 ක්රියාභාර්ගය 3 ක්රියාභාර්ගය 4 

 ලකටි වළඳින්ීමභ  ලකටි වළඳින්ීමභ  ලකටි වළඳින්ීමභ  ලකටි වළඳින්ීමභ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ක්රිඹහභහේග ගනු රළඵ 
ියරධහරිඹහ ලේ නභ 

ක්රිඹහභහේග ගනු රළඵ 
ියරධහරිඹහ ලේ නභ 

ක්රිඹහභහේග ගනු රළඵ 
ියරධහරිඹහ ලේ නභ 

ක්රිඹහභහේග ගනු රළඵ 
ියරධහරිඹහ ලේ නභ 

 

 

කහේඹහරඹ කහේඹහරඹ කහේඹහරඹ කහේඹහරඹ 

 

 

දිනඹ දිනඹ දිනඹ දිනඹ 
 

 

19. ්න් ිපඳුභ 
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ආකෘති ඳඹ ම්පේය කයන පුද්ගරඹහ ලේ නභ - 

්ත්න : 

 

දිනඹ : 

 

 

 

 

 

           ඇමුණුභ 2 

 

උතුරු භාර්ග වඵතා ලයාඳියය - අයරර්ක මූයාධාර 

 

දුක්ග නවිලි වශා වශන ව ස රේ කමිටුල රැවථවීේ ලාර්තා ලාර්තා රීම රේ ආකිය ඳත්රය 

 

 

ලයාඳිය භාර්ග රේ නභ 

 

1. ඳළමිණිළිකරු ලේ/ ඳළමිණිළිකරුන්ලේ නභ/නම් :- 

2. ජහතික වළඳුනුම්ඳත් ්ාකඹ  :- 

3. ලිපිනඹ  :- 

4. ඳීමක්යඹ ඳළළත්ූ  දිනඹ  :- 

5.  ලව්රහ  :- 

6. ඳළමිණිළිකරු වබහගීූ  ලේ ද නළද්ද ඹන ග :- 

7. දුක්ගළනිප සර  ලවෝ ගළටළු (හයහාලගර) :- 
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8. ඳළමිණිළිකරු/ ඳළමිණිළිකරුන් ිපිදන් රඵහ ලදන රද ප්රකහල :- 

9. වන ළරීම ලම් කමිටු ලව් ියේලද්ලඹ  :- 

10. වන ළරීම ලම් කමිටුට වබහගීූ න් :- 

11. පිටඳත් :- 

          ඇමුණුභ 3 

 

ඳ මිණිිබ භධයවථාාන රේ (Focal Point) සිට ිළයලර 1 වශන ව ස රේ කමිටුල  රලත දුක්ග නවිලි ලාර්තා 

රීම රේ ආකියය 

 
 
 

ලයාඳිය භාර්ග රේ නභ 

 

1. ඳළමිණිළිකරු ලේ/ ඳළමිණිළිකරුන්ලේ නභ/නම්  :- 

2. ජහතික වළඳුනුම්ඳත් ්ාකඹ      :- 

3. ලිපිනඹ        :- 

4. ඳළමිණි සර රළබ දිනඹ       :- 

5.  ලව්රහ        :- 

6. දුක්ගළනිප සර  ලවෝ ගළටළු          :- 

7. ඳළමිණිළිකරු/ ඳළමිණිළිකරුන් ිපිදන් රඵහ ලදන රද ප්රකහල:- 
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8. ප්රහලද්ශීඹ  ල සකම්/ග්රහභ ියරධහීම ලේ ියීමක්ය ව ියේලද්ල :- 

9. ියරධහරිඹහ ලේ රනතුය ව ්ත්න     :- 

 

 


