
 

SOCIAL WELFARE & SOCIAL SECURITY POLICIES FOR A BETTER SRI LANKA 2020. 
 

ප්රතිපත්තති ප්රකාශය:  
සමාජ ආරක්ෂණ සහ සුබසාධනය 

දැක්ම: සෑම පුරවැසියකුගෙම සුබසාධනය හා යහ පැවැත්තම උගදසා කැපවුණ ගසේවා දායකයින් ළඟට එනතුරු ගනාසිට ඔවුන් ගසායා 

ගොසේ සුබසාධනය සපයන සමාජ ආරක්ෂණ සහ සුබසාධන ගසේවාවක්. 
An inclusive, proactive, welfare system and social security system, that works for everyone and 
protects everyone! 

1 
සමාජ සසේවා අමාත්ාාංශසේ සහ සෙපාර්ත්සේන්තුසේ වගකීේ මාලාසවන්ත 'ආබාධ සහිත් පුද්ගලයින්ත සඳහා සසේවය සැපයීම' යන වගකීම 
වහාම ඉවත් කිරීම. සියළු අමාත්ාන්තශ වල හා සෙපාර්ත්සේන්තු වල සසේවාවන්ත ආබාධ සහිත් පුද්ගලින්තට සසේවය සැළසිය යුු බැවින්ත සහ 
රාජ සසේවය පූර්ණසලස අන්තත්ර්කරණය සකසරන බැවින්ත සමම පියවර ගනු ලැසේ. 

2 
ජනත්ාවට වඩා උසසේ සහ කාර්යක්ෂම සසේවාවන්ත සැපයීම සඳහා නිසි පරිදි අරමුෙල්, සේපත් සහ වගකීේ, බලත්ල ආදිසයන්ත වඩා 
ශක්ිමත්, අභිමානවත් රාජ සසේවාවක් සලස සමාජ සුබසාධන සසේවාව පරිවර්ත්නය කරන්තසනමු. ආර්ික සාංවර්ධනයට යැයි පවසමින්ත 
සෙනු ලබන 'සමෘධි දීමනාව' ඇුළුව. එවැනි සමාජ ආරක්ෂණ ජාලයක් (safety net) ක්රියාත්මක කිරීමට සවනමම අමාත්ාාංශයක් 
අවශ සනාසවන බව අප විශේවාස කරමු. සමයෙ සමාජ සුබසාධනසේ දිගුවකි. 

3 
'සමෘධිය' වැනි වැඩසටහන්ත සද්ශපාලන වාපාරයක් සනාවීමට අවශ විධිවිධාන සේපාෙනය කරන්තසනමු. සමෘධි අරමුෙල් සහ සමෘධි 
බැාංකුව සමාජ සසේවා අමාත්ාාංශය යටසත් ක්රියාත්මක විය යුු අත්ර ෙැනට හුසෙක් ම සද්ශපාලන අරමුණු සහිත්ව පත් සකාට ඇි 
සමෘදි නිළධාරීන්තසේ කාර්ය පටිපාඨිය වඩා පුළුල් සකාට, වඩා බලත්ල සහිත්ව සහ කාර්යසාධනය මැන බැලිය හැකි සවාවක් සලසින්ත 

ගුණාත්මක භාවය වැඩි සකාට, ඔවුන්ත සමාජ සසේවා අමාත්ාාංශයට අනුයුක්ත් කරනු ලැසේ. ත්ාර්කිකව ගත් කල, සේ වැඩසටහන්ත වලදී 
ඉලක්ක වනුසන්ත සහෝ විය යුත්සත් එකම ආර්ික ත්ලසේ පසුවන පුද්ගලයින්ත බැවිනි. 

4 
සෑම ප්රාසද්ශීය සල්කේ කාර්යාලයකටම ෙැනට අනුයුක්ත් කර ඇි සමාජ සසේවා නිළධාරී ත්නුර සේපත් හා ෙැනුම අින්ත වඩා ශක්ිමත් 

සකාට, ජනත්ාව සවත් ළඟා වී සසේවය කිරීම සඳහා අවශ රාජකාරි විසේත්ර සවනසේකේ සිදු කරමු. ඒ අනුව ප්රසද්ශසේ සියළු ග්රාම 
නිළොරීන්ත, මහජන සසෞඛ් පරීක්ෂකවරුන්ත, පවුල් සසෞඛ් සසේවිකාවන්ත, නගරාධිපි, සිය බල ප්රසද්ශසේ ඇි සියළුම පාසල් වල 
විදුහල්පි වරු සමඟ එක්ව කටයුු කිරීම අනිවාර්ය වන සලස වගකීේ සන්තසශෝධනය කරමු. 

5 
සිය බල ප්රසද්ශසේ සියළු අඩු ආොයේ ලාභී පවුල් සහ එම පවුල් වල සිටින ෙරුවන්ත පිළිබඳ ෙත්ත්යන්ත සියල්ල සහිත් ෙත්ත් 
පරිඝනණකගත් කරන ලෙ ෙත්ත් ගබඩාවක් සෑම සමාජ සසේවා නිළධාරිසයකුම සුව ිබිය යුු අත්ර, එය ප්රසෙශසය සරෝහල්, ප්රාසද්ශීය 

සල්කේ කාර්යාලය, ප්රාසද්ශීය සභාව, ග්රාම නිළොරී, සපාලිසිය, මහජනය සසෞඛ් මධසේථාන, පාසල් ආදී සේථාන වල සේථාපනය 
කරන්තනවූ ඉසලක්සරානික ෙත්ත් ගබඩාවන්ත හා අනුබද්ධ සකසරනු ඇත්. ඒවිට ඉලක්ක පවුල් සඳහා සසේවාවන්ත සැපයීසේදී එම ආයත්න 
සමඟ ඍජු සලස සේබන්තධ වීමට සමාජ සසේවා නිළධාරියාට හැකි වනු ඇත්. 

6 
සියළුම සමාජ සසේවා නිළධාරීන්ත හට උපසද්ශණය (counselling) පිළිබඳ ඩිපසලෝමාවක් රජය මඟින්ත සනාමිසල් පිරිනමනු ලැසේ. 
සියළුම සෙනා එම පාඨමාලව හැෙෑරීම අනිවාර්ය සේ. 

7 
බල ප්රසද්ශසේ පාසල් යන වයසසේ සිටින සියළු ෙරුවන්ත පාසල්ගත් කිරීම සහ ඒ සඳහා අවශ උපකාර එම පවුලට ලබාදීම සමාජ සසේවා 
නිළධාරියාසේ ඍජු වගකීමක් වනු ඇි අත්ර, ඒ පිළිබඳ සසායා බැලීම සඳහා ප්රජා සහභාගීත්වය ඇි සේසේච්ඡා නියාමන කණ්ඩායමක් 
සේථාපිත් කරනු ලැසේ. 

8 
කිසිදු සමාජ සසේවා නිළධාරිසයකුසේ බල ප්රසද්ශය ුළ සේිර සහෝ අර්ධ සේි ර නිවසක් අහිමි පවුලක් සහෝ, යාචකසයකු සිටිය සනාහැක. 



සේ කර්ත්වය වඩාත් සාර්ථකව නියාමනය කිරීම සඳහා අවශ පසුබිම සැකසීසේ පරමාර්ථසයන්ත, එක් සමාජ සසේවා නිළධාරිසයකු 
සීමිත් පවුල් සාංඛ්ාවක් සවනුසවන්ත පමණක් වගවිය යුු සලස විධිවිධාන සළසේවමු. 

9 
යාචකයින්ත පිළිබඳ සහ ඔවුන්තසේ සත්ාරුරු සසායාබැලීම සඳහා සවනමම විසශේෂ කාර්ය සාධන බලකායක් පිහිටුවා, ඉත්ාම සූක්ෂම 

සලසට සියළු යාචකයින්තසේ සත්ාරුරු සසායා බලා, ඔවුන්ත පිළිබඳ සවනනමම ෙත්ත් ගබඩාවක් සකසේ සකාට, එක් එක් යාචකයා සහෝ 
යාචක පවුල සඳහා සැලැසේමක් සකසේ කර අදියර වශසයන්ත ක්රියාත්මක කරනු ලැසේ. වෘතීය යාචකයින්ත පුනරුත්ථාපනය සකසරන 

අත්ර, ඔවුන්තසේ සියළු ෙත්ත්යන්ත අොළ ප්රසද්ශසේ සපාලිසිය සහ ග්රාම නිළධාරි ුමාසේ සහෝ ුමියසේ ෙත්ත් ගමඩාවට ඇුළත් කරනු 
ලැසේ. යාචකයින්ත ගී සුබසාෙනය සසායා බලා අවශ කටයුු සේපාෙනය සමාජ සසේවා නිළධාරීන්තසේ වගකීමක් වනු ඇත්. සමම 
ගැටලුව වසර 3ක දී සේපූර්ණසයන්ත විසඳීම සඳහා පියවර ගනිමු. 

10 
දුේරිය මාර්ග වලට ආසන්තනසේ, ජලාෂ සහ ඇළ මාර්ේ සෙපස වැනි සේථාන වල අනවසර පදින්තිකරුවන්ත ඉවත් කර, ඔවුන්ත සඳහා 
නිවාස සයෝජනා කර්ම ඇි කරනු ලැසේ. 

11 
සකාළඹ, මහනුවර ඇුළුව සියළුම නගරාශ්රිත්ව ෙැනට සිටින අනවසර පදිාංිකරුවන්ත පිළිබඳ සසායා බලා, ඔවුන්තසේ වාසසේථාන පිළිබඳ 
ගැටළුව අදියර වශසයන්ත වසර 5 ක දී සේපූර්ණසයන්ත විසඳීම සඳහා මැදිහත් වන්තසනමු. එම කණ්ඩායමට අළුත් පවුල් එකුවීමට ඇි 
ඉඩකඩ සහ සහේු සසායා බලා ඒ සඳහා ිරසාර විසඳුේ සසවීමට අසපක්ෂා කරමු. 

12 
අඩු ආොයේ ලාභී සහ සනාසළකා හැරීම නිසා අනාත් භාවයට පත් සජේෂේඨ පුරවැසියන්ත සඳහා පිරිනමන මාසික දීමනාව කාලීන ජීවන 
වියෙම සළකා බලමින්ත වැඩි කරනු ලැසේ. ෙැනට ඔවුන්ත සවනුසවන්ත සවන්ත කර ඇි දීමනාව ඉත්ාම අල්ප වන අත්ර එය ඉත්ා සසෝචනීය 
ත්ත්වයකි. ත්වෙ ආබාධ සහිත් පුද්ගලින්ත සේ නේ ඔවුන්තට මහජනාධාර ලබා දීම සගයින්ත සගට සගාසේ සිදු කිරීම සඳහා සුදුසු වැඩපිළිසවල 
දියත් සකසර්. 

13 
දිවයිසන්ත ෙැනට ඇි රජසේ සහ පුද්ගලික වැඩිහිටි නිවාස වල ප්රමිිය උසසේ මට්ටමක්ට සගන ඒම සහ ඔවුන්තට සසේවාවන්ත සැපයීම 
සඳහා ප්රමාණවත් කාර්ය මණ්ඩලයක් රජසේ සසේවකයින්ත වශසයන්ත සැපයීම සඳහා වැඩපිළිසවලක් සකසේ කරමු. ඒ හරහා රැකියා 
උත්පාෙනය වන බැවින්ත අඩු අොපන මට්ටමක් සහිත්ව විරැකියාව නිසා පීඩා විඳින ත්රුණ ත්රුණියන්ත ඇුළු පුද්ගලයින්තට සසත් 
සැළසීම සමම වැඩපිළිසවසල් වක්ර ප්රිලාභයක් වනු ඇත්. 

14 
වැඩිහිටි නිවාස වල ෙැනට ජීවිත්සේ සැඳෑ සමය ගත්කරන පුද්ගලයින්තසේ පවුල් වල සත්ාරුරු පරිඝණකගත් ෙත්ත් ගබඩාවකට ඇුළත් 
කරගනු ලසේ. ත්වෙ, අකෘත්ත්ඥත්ාවය පිළිබඳ පණත් වඩා බලාත්මක කිරීම සඳහා පියවර ගැසන්ත. සිය පවුසල් සාමාඅජිකයින්ත සමඟ සිය 
ජීවිත්සේ අවසාන කාලය ගත් කරන්තනට කැමි පුද්ගලයින්ත සේ පවුල් සමඟ සාකච්ඡා සකාට එම පවුල් වලට අන්තත්ර්කරණය කිරීසේ 

හැකියාවක් ඇිෙැයි සසායා බලා, ඔවුන්තගෙ කැමැත්ත් අනුව වැඩිහිටියන්ත නැවත් පවුලට එක් කිරීමට කටයුු කරමු. නමුත් සමය 
සෙපාර්ශවසේම කැමැත්ත් මත් සිදු විය යුුය. 

15 
ෙැනුම සහ කුසලත්ාවයන්ත සගන්ත සහබි, ආයත්නගත් වැඩිහිටියන්තට සේසේච්ඡාසවන්ත ඔවුන්තසේ ෙැනුම සබො දීමට අවශ යැයි හැසේ නේ 
ඒ සඳහා අවසේථාව සළසනු ලැසේ. එසමන්තම, වැඩිහිටි විසේ පසුවුවත් යේ පසර්යේෂණයකට ොයක වීමට, අොපනය ලැබීමට වැනි 
උවමනාවක් ඇි අයට රජය මගින්ත එම අවසේථාව උො කිරීම සඳහා නව වැඩපිළිසවලක් සකසේ කරමු. 

16 
ශ්රී ලාංකාසේ වැඩි සවමින්ත ිසබන වැඩිහිටි ජන අනුපාත්ය සවනසේ කිරීම සඳහා ප්රිපත්ිමය තීරණ ගනු ලැසේ. ඒ අනුව, ෙරුවන්ත 

සෙසෙසනකුට වඩා සිටින සහෝ බලාසපාසරාත්ු වන, අඩු ආොයේ ලාභී සෙමාපියන්ත සඳහා සුබසාධන වැඩපිළිසවලක් රජය මගින්ත 
ක්රියාත්මක කර, රසට් ත්රුණ පරේපරාව සහ අනාගත් ශ්රම බලකාය වැඩි කිරීමටත්, ඔවුන්ත ෙැනුම හා කුසලත්ාවයන්ත සගන්ත සහබි පිරිසක් 
බවට පත් කිරීමටටත් දීර්ඝකාලීන වැඩපිළිසවලක් සකසේ කරන්තසනමු. 

17 
ෙැනට පවිනා ගත්ානුගික ක්රමයට අනුව හුසෙක් කළා හූ වාණිජ උපාධියක් ලබා සමාජ වෘතීය සමාජ සසේවයට එක් වනු සවනුවට 

අපසේ නව අධාපන ක්රමසේෙය අනුව, ඉදිරිසේදී සමාජ සුබසාධනය සඳහා පත්වන නිළධාරීන්ත එම විෂය සත්ෝරාසගන ඉසගනසගන 

උපාධිධාරීන්ත බවට පත් වී සසේවය කරන නිසා, සමම සසේවාව වඩා වෘතීය මට්ටමින්ත සහ අවසබෝධයක් සමන්තම උනන්තදුවක් ඇිව ඉටු 
වනු ඇත්ැයි අපි බලාසපාසරාත්ු සවමු. 

18 
රජසේ සහ පුද්ගලික ළමා නිවාස වල සහ රජසේ නිවර්ත්න නිවාස වල සන්තවාසිකව සිටින ෙරුවන්ත උසෙසා විසශේෂිට වැඩපිළිසවල 
ක්රියාත්මක කරන්තසනමු. ඒඅනුව, සියළු ළමා නිවාස සහ රැඳවුේ මධසේථාන වලට අවශ අවම ත්ත්වයන්ත තීරණය සකාට, ෙත්ත් 

සමීක්ෂණයක් සකාට ඒ සියළු නිවාස සාංවර්ධනය සකසරනු ඇත්. එම සාංවර්ධනය හුසෙක් සභාඋික සාංවර්ධනයක් පමණක් සනාව, 
පරිසරය වඩාත් ළමා මිුරු සලස පවත්වා ගැනීමටත් උපරිම ආරක්ෂාව ත්හවුරු වන සලස පවත්වාගැනීමටත් අවශ ප්රිපාෙන සමන්තම 
සුදුසුකේ සනිත් කාර්ය මණ්ඩල පත්කරනු ලැසේ. ඒ අනුව ත්වදුරටත් දිවයිසන්ත ළමා හා වැඩිහිටි නිවාස සීමා අඩු සේපත් හා පහසුකේ 
සහිත් ජරාජීරණ වූ ත්ත්වසයන්ත මුෙවා ගනු ලැසේ. ළමා නිවාස හා වැඩිහිටි නිවාස සඳහා ොනය පිරිනමන සහෝ උත්සව පවත්වන්තනට 



ඉදිරිපත් වන සියළු සෙනාට පැය සෙකක විසශේෂ ෙැනුවත් කිරීසේ වැඩසටහනක ක්රියාත්මක කරනු ලැසේ. එහිදී ඔවුන්ත ෙරුවන්ත හා 
වැඩිහිටියන්ත සමඟ කළ යුු හා සනාඛ්ළ යුු සද්වල්, පාවිච්ි කළ යුු හා සනාකළ යුු වචන, ආදී සියල්ල ගැන මූලික අවසබෝධයක් 
ලබාසෙනු ලැසේ. සමසම ආයත්න ත්වඩුරටත් පුද්ගලික මැදිහත්වීේ මත් යැසපන ආයත්න සනාසවන නිසා, එම සකාන්තදීසි වලට කැමි 
පිරිසේ පමණක් එම සේසේච්ඡා සුබසාෙන කටයුු වල නියැසළනු අත්. ෙරුවන්ත හා වැඩිහිටියන්තසේ ආත්මාභිමානය කඩ වන කිසිදු 
කටයුත්ත්ක් අනුමත් සනාසකසර්. 

19 
සන්තවාසික වැඩිහිටියන්ත සේ සහ ෙරුවන්ත සේ සපෝෂණ, සසෞඛ්, අධාපන, සහ සමාජයම අවශත්ාවයන්ත සේපූර්ණ කරගත් හැකි වන 
පරිදි ළමා හා වැඩිහිටි නිවාස සඳා සවන්ත සකසරන ප්රිපාෙන කාලානුරූපව වැඩි කරනු ලැසේ. 

20 
නීිය සමඟ ගැටුේ ඇිවී පරිවස භාරයට පත්ව පසුව රජසේ නිවර්ත්න නිවස වලට සයාමු සකසරන ළමා අපරාධකරුවන්ත සහ බාල 
අපසයෝජන වින්තදිත්යින්ත එම ආයත්නසේ භාරකාරත්වයට පත්වන ක්රමය සේපූර්ණ අධයනයකට ලක් සකාට මහජන අෙහසේ ෙ 
විමසීසමන්ත අනුරුව සාංසශෝධනය සකසර්. 

21 
විධිමත් කැපකරු මාපිය ක්රමයක් ුළින්ත, ෙරුවන්ත හැකි ත්ාක් දුරට පවුල් පරිසරයක් යටසත් හැසෙන්තනට වැසඩන්තනට අවසේථාව සළසා 
සෙන අත්ර, එසසේ ෙරුසවකුට රැකවරණය දීමට කැමි මුත් ආර්ික ගැටළු නිසා එසසේ කිරිේමට සනාහැකිව ළත්සවන පවුල් වලට 
රජසයන්ත මූලාධාර සහ ජීවසනෝපාය මාර්ග සාංවර්ධන උපකාර ලබාසෙනු ලැසේ. 

22 
විසශේෂඥ වවෙ නිර්දීශ මත් සනාවැළැක්විය හැකි සහේුවක් මත් මිස කිසිම ආකරයකින්ත සමාජමය සහෝ ආර්ික සහේු නිසා සිදු 
සකසරන නීත්ානුකූල සනාවන ගේසාවන්ත ත්වදුරටත් ත්හනේ වන අත්ර, බලාසපාසරාත්ු සනාවූ ගැේ ගැනීමකට ලක්වන කාන්තත්ාවන්ත 

සඳහා සමාජ ආරක්ෂණ, උපසද්ශණ වැඩපිලිසවලක් දියත් සකසරන අත්ර ඔවුන්තසේ පුද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා වන පරිදි සහ ත්ම 
කැමැත්සත්න්ත උපත් ලබාසෙන ෙරුවන්ත සේ ආත්මාභිමානය කිසි සලසකින්ත අවමානයට ලක් සනාසකසරන වැඩපිළිවලක් සකසේ කරන 
අත්ර, එවැනි අවසේථාවන්ත අවම කිරීමට පියවර ගනු ලැසේ. එහිදී එවැනි ත්ත්වයකට මුහුණ දුන්ත ත්රුණියන්ත ෙරුවන්ත බිහිකිරීමට සරෝහල් 
ගත් වන අවසේථා වල සරෝහල් කාර්යමණ්ඩලසයන්ත ඇිවිය හැකි අඩන්තසත්ට්ටේ හා අපහාස කිරීේ වළක්වන ෙැඩි නීි සගන එනු ලැසේ. 

23 
කිසිදු වැඩීහිසයකු අනාත් භාවයට පත් වීමට ඇි ඉඩකඩ අවම කිරීම සඳහා සමාජ සසේවා නිළධාරීන්තට සවනමම වගකීමක් පැවසරනු 
ඇත්. 

24 
කර්මාන්තත් පුර ආශ්රිත්ව ඇි සපෞද්ගලික නවාත්ැන්ත සපාළවල් වල පවත්වාගත් යුු අවම ත්ත්වයන්ත හඳුවා සෙන අත්ර ඒවා නියාමනය 
හා අධීක්ෂණය කිරීසේ වගකීම සමාජ සසේවා නිළධාරීන්තට පවරනු ලැසේ. 

25 
සියළු පවුල් වල හා පුද්ගලයින්තසේ යහපැවැත්ම පවත්වාසගන යාසේ මූලික වගකීම සමාජ සසේවා නිළධාරීන්ත සවත් පැවසරන අත්ර එම 
පවුල් සහෝ පුද්ගලයින්ත සවනුසවන්ත අොල අසනකුත් රාජ සසේවාවන්ත අත්ර සේබන්තධීකරණ කටයුත්ත් ඔවුන්තසේ වගකීමක් වනු ඇත්. සේ 
සඳහා ඔවුන්තට සහය වීම සඳහා ප්රසද්ශසේ සයෞවන සමාජ හා ළමා සමාජ වල උෙවු උපකාර ලබාගත් හැකි වන පරිදි නීිමය විධිවිධාන 

සන්තසශෝධනය සකසර්. එසසේම, සමවැනි කටයුු සඳහා පුද්ගලික අාංශසේ හා රාජ සනාසවන සාංවිධාන වල මැදිහත්වීම කාර්යක්ෂම හා 
ඵලොයී සලස ලබාගැසනනු ඇත්. 

සමාජ ආර්ික සහෝ සසෞඛ්මය සහේු මත් කිසිදු පුරවැසිසයකු අනාථ භාවයට සහ අසරණ භාවයට සනාපැමිණිය යුු බවත්, සියළු 

සෙනා ත්ම ආත්මාභිමානය සහිත්ව ජීවත් විය යුු බවත් 'උොර ශ්රී ලාංකා' අපසේ විශේවාසයයි. 
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