
 

 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය  

2016 මැයි - හදිසි ආපදා මමමහයුම් උපමදස් 

පත්රි කාව  

සභාපතිතුමිය මවතින් -  

හදිසි ආපදා මමමහයුම් වල නිරත ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිමේ 
සියලු දිස්ත්රි ක් සහ රාමීය ය ළමාරක්ෂක නිලරාන්න් මවත -  

 

සැලකිය යුතුයි -  

අදාල දිස්ත්රි ක් නිලරාන්න් සිසින් මමම උපමදස් පත්රි කාව සියලු 

නිලරාන්න් රැස් කර කණ්ඩායම් සාකච්චාවක් පවත්වා මමහි 

අන්තර්ගතය සසිස්තරව පැහැදිලි කින්මමන් අනතුරුව සියලුම සහභාගී 

වන්නන්මේ අත්සන් සහිතව මපරලා සභාපතිතුමිය මවත සතියක් 

ඇතුලත එසිය යුතුය. මමම උපමදස් පත්රි කාමේ පිටපතක් සෑම 

නිලරාරිමයකුටම ලැබීමට සැලැස්සිය යුතුයි. 

 

 

 



මූලික වගකීම්  

1. අවතැන් වූ පවුල් සදහා මූලික අවශ්ය තා සුරරා ී  වවුන් ුරරක්ිතත 

කින්මට රජය ගන්නා ක්රිලයා මාර්ග වලට දායක මම  

2. මකොට්ටාශ්ය මට්ටමින් පවත්වන දදනික ආපදා කළමනාකරණ 

මක්න්ද්රරමේ රැස්මමට සහභාි  ම ළුනන් මේ සිමශ්යේෂ අවශ්ය තා මතු 

කින්ම  

උදා: 
 අත දරුවන්  

 මපර පාසල් සිමේ දරුවන්  

 රාථමිමික මේේණි ව වල දරුවන් 

 මයොවුන් සිමේ දරුවන් (12-15) සහ (15-18) 

 සිමශ්යේෂ අවශ්ය තා ඇති ළුනන්  
 අර ාපනය ල න දරුවන්  

 

3. තනි වූ, මවන් වූ සහ මව මහෝ පියා අහිමි වූ දරුවන් හඳුනා ගැනීම 

සහ පුර සිපරම් කින්ම  

4. කඳවුරු තුල ුරරක්ිතත පරිසරයක් නිර්මාණය කින්මට අවශ්ය  

තාක්ෂණි වක දායකත්වය ල ා ී ම  

5. ළුනන් සහ කාන්තාවන්මේ මමන්ම පිරිමින්මේ අවශ්ය තා 

පිළි ඳවත් සංමේී  මම  

6. මමනෝ සමාජීය මැදිහත්මම් සම් න්ධීකරනය  

7. නිශ්ය්චිත අවතැන් වූ රජා සම් න්ර පැවරුම් ලැබීමමන් අනතුරුව 

එකී රජාවන් සමග ුරහදව සම් න්ර ම සියලු ළුනන් මකමර් 

සිමශ්යේෂ අවරානයක් මයොුන කින්ම. 

8. කණ්ඩායම් හැගීමමන් මසේවය කින්ම සහ අදාල මසේවා 

සපයන්නන්, ස්මේච්චා සංසිරාන සහ ක්රිලයාකරුවන් සමග 

සාර්ථමික ජාලීයකරණයක් පැවැත්මම 



9. සිමශ්යේෂ සිදුමම් සහ නින්ක්ෂණ වහාම අධිකාරිමේ උසස් නිලරාන්න් 

හට වාර්තා කින්ම සහ අවශ්ය  සෑම අවස්ථමිාවකී ම වවුන් මගන් 

තාක්ෂණි වක උපමදස් ල ා ගැනීම  

 

විශ ේෂ උපශෙස්  

A. කඳවුරු තුල සුරක්ෂිත පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමට අව ් 

තාක්ෂණික ොයකත්වය ලබා දීම  

I. කඳවුරු සිධිමත් කින්ම සදහා ආදර්ශ්ය චර්යා මාලාවක් (code of 

conduct) සහ ලියාපදිංචි කින්ම සදහා ුරදුුර ආකෘති සැපයීම  

II. කඳවුරු සදහා දින චර්යාවක් පිහිටුමම  

III. ජලය සහ මවනත් ද්රරව  ම දා හැන්ම පිලි ඳ කාන්තා පක්ෂ 

නිමයෝජනය  

IV. සනීපාරක්ෂාව පිලි ඳ ඇගයීම සහ කාන්තාවන්මේ සිමශ්යේෂ 

අවශ්ය තා  

V. කඳවුරට පැමිමණන පිටස්තර ුරීගලයින් සහ සංසිරාන 

නියාමනය - මපොලිස් රාජකාන් සහ කඳවුරු කළමනාකරණය මම් 

සම් න්රව ඒකා ීර කින්ම  

VI. කාන්තා මපොලිස් නිලරාන්න් අනුයුක්ත කින්ම  

 

 

B. මශනෝ සමාජීය මැදිහත්වීම් සම්බන්ධීකරනය 

I. මම් සම් න්රව අධිකාරිය සිසින් සිමශ්යේෂඥ උපමීශ්යක 

මණඩලයක් නම් කර අදාල ක්රකමමේද, යාන්ත්රකණ සහ පිළිමවත් 

සදහා නිර්මීශ්ය කඩිනමින් ල ා ගැනීමට අමේක්ෂා කරයි. 



II. දිස්ත්රි ක් මමනෝ සමාජීය සම් න්ධීකරණ නිලරාන්න් සිසින් අවශ්ය  

කටයුතු සම්පාදනය කර රරාන කාර්යාලයට දැනුම් දිය යුතු මේ  

 

C. තනි වූ සහ ශවන් වූ ෙරුවන් (Unaccompanied and separated 

children) සහ මව ශහෝ පියා අහිමි ෙරුවන් (single parent 

children) 

 

පහත සදහන් කරුණු මැනසින් අර යනය කර අවශ්ය  මලස මසුර 

නිලරාන්න් සහ කඳවුරු භාර ුරීගලයින් සහ නිලරාන්න් දැනුවත් කල 

යුතු ය. 

 

I. කඳවුරු තුල ලියාපදිංචි කින්මම් මල්ඛන මැනසින් පන්ක්ෂා කර 

වැඩිහිටියන් සහ දරුවන් මේ අනන තාවය තහවුරු කරගත යුතු 

මේ.  

II. යම් කිසි දරුමවකුමේ භාරකාරත්වය මවනස් ම තිමේ නම් එයට 

මහේතුව සිපරම් කර  ලන්න.  

 

නිර්වචන  

යම් දරුමවක් මේ තත්වය වර්තමාන මමොමහොමත් ඉදිරිපත් වන කරුණු 

ආශ්රිරතව රරණය කල යුතු මේ. ඒ අනුව  

 



තනි වූ ෙරුශවක් වන්මන් සිය පවුමල් වැඩිහිටියන්මගන් මවන් ම 

නාඳුනන ුරීගලයින් සමග සිටින දරුමවකි.  

 

ශවන් වූ ෙරුශවක් වන්මන් සිය පවුමල් වැඩිහිටියන්මගන් මවන් ම 

නුනත් ඤාරන් සමග සිටින දරුමවකි.  

 

මමම දරුවන් මදවර්ගයම භාරකාරත්වය මවනස ් වූ දරුවන් නිසා 

නනතික ආරක්ෂාව අවශ්ය  දරුවන් මසේ සැලමක්. එ ැසින් සිකල්ප 

රැකවරණ ක්රිලයා මාර්ග සලකා  ැලීම සදහා පරිවාස නිලරාන් හට මයොුන 

කින්මක් අවශ්ය  මේ.  

මව ශහෝ පියා අහිමි වූ ෙරුශවක් - නුනත් එක් මදමාපිමයක් සමග 

සිටිනවානම් එවන් පවුල් ඒකක සදහා දනතික මැදිහත් මමක් අවශ්ය  

මනොවුනත් දැඩි සමාජ ආරක්ෂණ පිළිමවතක් අනුගමනය කල යුතු මේ. 

ඒ අනුව අවශ්ය තා ඇගයීමක් සහ සත්කාරක සැලැස්මක් එවන් ළුනන් 

සම් න්රමයන් සකස් කින්මට රජය  ැී  සිටියි. 

ඇුනණුම 1  ලන්න.  

මමම දරුවන් මතවර්ගයම ළමා ආරක්ෂණ කටයුතු වල නිරත සියලු 

නිලරාන්න් මේ අවරානයට පත්රක සිය යුතුය. වවුන්මේ රැකවරණ 

තත්වය සහ පවුල් තත්වය පිලි ඳ මවනස් මම් සිදු සිය හැකි නිසා මම් 

මතවර්ගයට වැමටන එක් එක් ළමයා පිලි ඳ ව සිසත්ර රගති වාර්තා 

වලට ඇතුලත් සිය යුතුය.  

 

D. අධ්ය්ාපනික ආධ්යාර අව ් ෙරුවන් ශ  අව ්තා ගගීමම  



පහත සදහන් ආකෘතිය මම් සදහා මයොදා ගන්න  

ළුනන් පිලි ඳ සිස්තර  
සංඛ ාව - වයස් 
ඛණ්ඩය - පාසල සහ 
පදිංචි ස්ථමිානය  

හඳුනාගත් 
අර ාපනික අවශ්ය තා 
(අංක වශ්යමයන් 
සදහන් කරන්න )  

අවශ්ය තා ඉටු කින්මම් 
ක්රකමමේද (අංක අනු 
පිළිමවලට) - මසේවා 
සපයන ආයතන සහ 
සංසිරාන  

   
   
   

 

 

 


