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අර්ථකථනය 
 

 ස්වේච්ඡා වසේවක - වඳොදු ජන වසේවය සහා සිය කැභැත්වෙන් ඉදිරිඳත් වන ෙැනැත්ො 
 ස්වේච්ඡා වසේවය  - වඳොදු ජන වසේවය සිය කැභැත්වෙන් ඉටු කිරීභ. 

 

ශ්රී ලංාකජ ලංතජක ක ලංුණ ස ලංව  ේච්ඡජ ලං වේලය ලංක්රියජමකභක ලංරීමභ. 

1.  ලං ලංලයජඳික ය ලං 

       ශ්රී කාකා ජාක ක ෙරුස ස්වේච්ඡා වසේවය 

1.1 ලං ලංඳසුබිභ ලං 

      ජාක ක ෙරුස වසේවා සබාව විසින් දීර්ඝ කාකයක සිට ක්රියාත්භක කු ල කඵන ෙරුස සාවර්ධන 

වැඩසටහන් අෙු ෙරුස ෙරුණියන්වේ සහබාගීත්වවයන් ඳැවැත්වවන ස්වේච්ඡා වසේවා කටයුතු 

ප්රමුසස්ාානය්  නී.. වර්ෙභානය වන විට එවැනි ස්වේච්ඡා කටයුතු සදහා නිසි ඇනයීභ්  වනොකැබීභ 

වහේතුවවන් ස්වේච්ඡා වැඩසටහන් සහා ෙරුස සහබාගීත්වය කඵා නැී.භ දුෂක්ු වී ඇෙ. වේ නිසා 

ෙරුස ෙරුණියන් සභාජ වසේවා කටයුතු හා ප්රජා සාවර්ධන කටයුතු සහා දිරි නැන්වීභ වභන්භ වවුන් 

අෙු නායකත්ව හා වඳෞරුෂ සාවර්ධනය තුළින් කණ්ඩායේ හැගීේ ජනිෙ කිරීභ, ෙරුසයා සභාජ නෙ 

කිරීභට අවශ්ය භදදු ුසසකො විනන් වහි  ෙරුසවයුස ි ි  කිරීභ යුනව   අවශ්යොවය්  වී ඇෙ. ඵහු 

වාර්ගික, ඵහු ආනමික ප්ර ජාව්  ජීවත් වන ුට්  වකස වවුවනොවුන් අෙු අවනයෝනය අවවඵෝධය තුළින් 

සභාජ ඒකාඵද්ධොවය ෙහවුරු කිරීභ සහා සභාජ සාි ඳියාව ස්ාාපිෙ කළ යුතුව ඇෙ. එඵැවින් 

වකෝකව  වඵොවහෝ ුටවකද ක්රියාත්භක වන ඳරිදි ජාක ක වශ්වයන් පිළිනත් ෙරුස ස්වේච්ඡා වසේවය්  

ශ්රී කාකාව තුළද ස්ාාපිෙ කිරීභ කාවකෝචිෙ ඵව හඳුනාවනන ඇෙ. ඒ අ ලව දිවයින පුුා ෙරුස ස්වේච්ඡා 

වසේවය්  ක්රියාත්භක කු ඒ සහා නිසි පිළිනැී.භ්  කඵා දීභ තුළින් ෙරුස ඳුපුු භගින් වඩාත් 

පකදායි වසේවය්  ුටට කඵා නැී.භට හැකියාව කැවඵ ල ඇෙ. 

1.2 ලංඅරමුණු ලං ලං ලං ලං ලං 

 

1. ස්වේච්ඡා වසේවව  නිුෙවීභ භගින් ෙරුස ෙරුණියන්වේ නායකත්ව ගුසාාන වර්ධනය කු, 

සභඵු වඳෞරුෂ සාවර්ධනය්  ඇක  කුලීභ සහා ක්රවභෝඳාය හා ඳහසුකේ සැඳයීභ. 

2. ුවේ සභාජයීය, සාස්කදක ක සහ ආර්ථික සාවර්ධනය සහා වයොමු ව සාවර්ධන වැඩසටහන් 

පිළිඵ තීුස නැී.භ සහ ඒ පිළිඵ සැකසුේ සකස් කිරීභ ෙරුස ප්රජාව සේඵන්ධ කු නන්නා 

අෙුතුු වවුන්වේ වදත්තීය සාවර්ධනය වකවුි ද එභ සේඵන්ධොවයන් උඳවයෝගී කු නැී.භ 

සහා ඳහසුකේ සැකසීභ සහ ුවේ සාවර්ධන ක්රභවේදයට පකදායිව දායක විය හැකි වන වසේ 

ෙරුස ප්රජාවේ ධාරිොව, දැ ලභ, නිපුසො හා ආක්පඳ සාවර්ධනය කිරීභ. 

3. සාි ඳියාව තුළින් ශ්රී කාාය ය ජාක ය වනොඩනැාවීභට ෙරුස ප්රජාව දායක කු නෙ හැකි ක්රභවේදය්  

සැකසීවභන් සාභාජීය වනය ේ දැරිය හැකි වන වසේ සෑභ ෙරුස ෙරුණිය්  වකවුි භ සභාන 

අවස්ාා සැකසීභ තුළින් වවුන්වේ නිපුසො සාවර්ධනයට ඳහසුකේ කඵාදීභ.  

4. රැකියා කිරීවේදී අභිභානවයන්, ආත්භ නරුත්වවයන් හා ෙර්කාන්විෙව නිදහවසේ කටයුතු කළ හැකි 

ඳරිසුය්  ෙරුස ප්රජාව වව ලවවන් සකස් කිරීභ. 

5. පුද්නකයන් පුද්නකයන් අෙු සහ පුද්නකයන් හා සභාජය අෙු නැටුේ අවභ වන සාභකාමී 

ඳරිසුය්  නිර්භාසයට අවශ්ය භාවේ  සකස්කු, ෙරුස ප්රජාව වවෙ එ්පකවන ීඩඩනයන්වනන් 

වවුන් මුදවා නෙ හැකි ක්රභවේදයන් කුා වයොමු වීභට සභාජය ඵකනැන්වීභ.  

6. වත්භන් ෝ ෂණික ප්ර වසො උඳරිභ වකස පකදායීත්වවයන් වයොදානැී.භ සහා 

ප්ර වේශ්යන් හදුන්වාදීභ හා ඒ පිළිඵ අවවඵෝධය ඇක කිරීවභන් ෙරුස ප්රජාව ඵකාත්භක 

කිරීභ. 
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2. ුණ ස ලංව  ේච්ඡජ ලං වේල යන් ලංැ ඵන ලංප්රක ප 
 

2.1 ව  ේච්ඡජ ලං වේල ේ ලංනියුතු ලංුණ ස ලංප්රතජල  ලංඍජුල ලංැ ඵන ලංප්රක ප 

 

1. ෙරුසයන් තුළ නායකත්ව ගුසාානයන් වර්ධනය වීභ සහ වැඩවකෝකය ජයනැී.භ 
සහා අවශ්ය භදදු ුසසකො වර්ධනය වීභ. 

2. සභාජ, ඳාරිසරික සාවර්ධනයට සදජුවභ ඵකඳාන ප්රජා ක්රියාකාුකේ පිළිඵ දැ ලභ, 
අවවඵෝධය හා ආක්පඳ සාවර්ධනය වීභ. 

3. සභාජ ක්රියාකාුකේ/ වැඩ පිළිඵ අවවඵෝධය වර්ධනය වීභ නිසා වවුවනොවුන්වේ 
සාස්කදක ක වටිනාකේ, හු ඳද්ධතීන් පිළිඵ දැ ලභ වැඩි වීභ හා ජන වර්න අෙු සභාජ 
සාි ඳියාව ප්රවර්ධනය වීභ. 

4. නවවෝත්ඳාදන හැකියාවන් වර්ධනය වීභ හා වෙොුතුරු ෝ ෂසය හා සයිඵර් 
අවකාශ්ය බාවිො කු ඒ පිළිඵ අවවඵෝධය ඇක වීභ තුළින් නව ආර්ථික උත්ඳාදන 
අවස්ාා හඳුන්වාදීභට හැකි වීභ. 

5. භානව සේඵන්ධො වර්ධනය කිරීභ සහා ඵකඳාන සන්නිවේදන ුසසකො වැඩි දියුණු 
වීභ. 

6. විවිධ ස්වබාවික උඳද්රව වහෝ ආඳදාවන් අවභ කිරීභ/ ඳාකනය පිළිඵව දැ ලභ සහ 
ුසසකො වර්ධනය වීභ. 

 

2.2 ව  ේච්ඡජ ලං වේලකයින් ේ ලංඅනජගු ලංඅ ේක්ෂජලන් ලංුහවුණ  ලංකර ලංගැනීභ  ලංැ ඵන ලංප්රක ජබ 

 

1. ස්වේච්ඡා වසේවකයින් රැකියා සහා වෙෝුා නැී.වේදී හා උසස් වීේ කඵා නැී.වේදී 
ස්වේච්ඡා වසේවව  වයදීවභන් කඵා නන්නා ඇනයීේ භෙ ඇතුළත් වීවේ දී අභෙු 
කුසණු ප්රභාසය්  ි මි වීභ. 

2. විශ්්ව විදයාක හා අවනුසත් උසස් අධයාඳන ආයෙන වකට ඇතුළත් වීවේදී ස්වේච්ඡා 
වසේවව  වයදීවභන් කඵා නන්නා ඇනයීේ භෙ අභෙු කුසණු ප්රභාසය්  ි මි වීභ. 

3. ජාෙයන්ෙු ෙකව  එ් සත් ජාතීන්වේ හා අනිුසත් එවැනි සාවිධානවක ස්වේච්ඡා 
වැඩසටහන් සහා අ ලයු් ෙ වීභට අවකාශ්ය සැකසීභ. 

4. විශිෂ්ටෙභ ස්වේච්ඡා වසේවකවය්  වකස වෙෝුා නැී.වභන් ුන්, රිදී, වකෝකඩ සේභාන 
සහ සහක ක කඵා නැී.භට ඉඩකඩ කැබීභ. 

5. ස්වේච්ඡා වසේවකවයුස වශ්වයන් පිළිනත් සහක කය්  හා ඵකඳත්රය්  ි මි වීභ. 
 

2.3 ර ේ ලංවාලර්ධනය  ලංවැ වන ලංප්රක ජබ ලං 
 

1. ජාක ය පිළිඵ හැගීභ්  හා සභාජය පිළිඵ සාවේදී, සභාජ සාි ඳියාව වකවුි  වයොමුව 
උද්වයෝගිභත් ෙරුස ඳුපුු්  ි ි වීභ. 

2. ප්රජා සාවර්ධනය, සභාජ සුඵ සාධනය, ඳාරිසරික වසෞසයය හා නව නිඳැයුේ 
් වෂේත්රයන්ි  සාධී.ය වර්ධනය්  සහා දායකවීභ. 

3. කාර්ය් ෂභ හා භනා වඳෞරුෂයකින් යුතු ෙරුස ෙරුණියන් පිරිස්  ජාක යට දායාද 
වීභ. 
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3.  ලංව  ේච්ඡජ ලං වේලය  ලංවම්ඵන්ධවීභ ලංවහජ ලංසුදුසුකම් ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

      වයස අවුරුදු 15 – 29 ත් අෙු ඳහෙ සදහන් ෙරුස ෙරුණියන්ට සේඵන්ධ විය හැකිය. 

1. ඳාසැ්ප ශිෂය ශිෂයාවන් 
2. ඳාසැ්ප හැුගිය ප්රජාව 
3. විශ්්ව විදයාක ශිෂය ප්රජාව 
4. කාර්මික විදයාක, ුජව  හා ුජයට අ ලඵද්ධ වදත්තීය පුහුණු ආයෙන වක ශිෂය ප්රජාව 
5. ජිවන වදත්තීන්ි  නියු් ෙ ස්වේච්ඡා වසේවයට කැභත්ේ  ද් වන ෙරුස ෙරුණියන් 
6. විවිධ ස්වේච්ඡා වසේවක, අධයාඳන හා වවනත් වසේවා කටයුතු සහා ශ්රී කාකාවට 

ඳැමිවසන විවද්ශීය ෙරුස ෙරුණියන්. 
 
 

4. ව  ච්ච්ඡජ ලං වේලකයන් ලංලියජඳදාචි ලංරීමභ. 

ශ්රී කාකා ෙරුස ස්වේච්ඡා වසේවය ක්රියාත්භක කිරීභ සහා සා්ාපිෙ කු ල කඵන ව්පකේ    

කාර්යාකය විසින් ෙරුස ස්වේච්ඡා වසේවකයන් ිනයාඳදිාචි කිරීභ, එවසේ ිනයාඳදිාචි වන ෙරුස 

ස්වේච්ඡා වසේවකයන්ට හැඳු ලේඳෙ, වාර්ො වඳොෙ, භාර්වනෝඳවද්ශ් අත්වඳොෙ සහ උඳවදස් ඳත්රිකා 

කඵා දීභ සිදු කිරීභ. 

  

5.  ලංව  ේච්ඡජ ලං වේලය ලංක්රියජමකභක ලංරීමභ 

 

ස්වේච්ඡා වසේවය ප්රාාමික, ද්විතීයික හා ෙදතීයීක වශ්වයන් අදියු තුනකින් ක්රියාත්භක වේ. එි  

ප්රාාමික අදියුට අදාක ඳැය 3 ක වසේවා කාකය අවභ වශ්වයන් භාස  ්  තුළ සේපූර්ස කළ යුතු 

අෙු ද්විතීයික භේටභට අදාක ඳැය 48ක වසේවා කාකය ද භාස  ්  තුළ සේපූර්ස කළ යුතුය. 

ෙදතීයික භේටභ ඳැය 120ක වසේවා කාකය්  සභන්විෙ වන අෙු එය වසු්  තුළ සේපූර්ස කළ 

යුතුවේ. වභභ එ්  එ්  අදියවුි  අවශ්යො ස්වේච්ඡා වසේවකයින් විසින්  සේපූර්ස කිරීවභන් ඳසුව 

ෙරුස ස්වේච්ඡා වසේවව  ඊළඟ අදියුට ඇතුළත් විය හැකිය. 

 

වභභ එ්  එ්  අදියවුි   නිුෙ විය යුතු ් වෂේත්ර හා ආයෙන පිළිඵව ෙරුස ස්වේච්ඡා වසේවා 

ව්පකේ කාර්යාකය විසින් ජාක ක භේටවේ අභාෙයාාශ් හා ඳළාත් සබා නිවයෝජනය කිරීභට 

ඳත්කුන ෙරුස ව් න්ද්රීය නිකධාරීන් විසින් තීුසය කු ල කැවේ. එවසේ තීුසය කු ල කඵන 

් වෂේත්ර හා ආයෙන පිළිඵව ෙරුස ස්වේච්ඡා නිකධාරීන් ිනයාඳදිාචි කිරීේ ආයෙනය විසින් 

දැ ලවත් කු ල කැවේ. එවසේ වයොමු කු ල කඵන ් වෂේත්ර වහෝ ආයෙනවක නියු් ෙ ව ඵව, නියමිෙ 

කාර්යය ඉටුකළ වහාභ හා නියමිෙ කාක සීභාව සේපූර්ස කළ ඵව ෙරුස ව් න්ද්රීය නිකධාරියා 

වහෝ වහුවේ ඵකයකත් නිකධාරිවයුස කවා සහක ක කුවා නෙ යුතුය. 
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6. ව  ේච්ඡජ ලං වේල ේ ලං යදය ලංයුතු ලංකජසීභජල 
 ලං ලං ලං ලං 

 

1.  ප්රාාමික භේටභ/වකෝකඩ ඳද් කභ 

1.1 වේ යටවත් සේඵන්ධ වන ඕනෑභ ෙරුසවයුස වහෝ ෙරුණිය්  අවභ වශ්වයන් 

සක යකට ඳැය   ඵැගින් ඳැය 3 ්  අවභ වශ්වයන් භාස   ක කාකසීභාව්  තුළ 

සේපූර්ස කළ යුතුය. 
 

 

2.   ද්වික ය භේටභ / රීදි ඳද් කභ 

      2.1 ඉහෙ ප්රාාමික භේටවේ භාස   ක කාකසීභාව සේපූර්ස කිරීවභන් අනතුරුව ද්විතීයික 

භේටභට ඇතුළත් විය හැකි අෙු වේ යටවත් සේඵන්ධ වන ඕනෑභ ෙරුසවයුස වහෝ 

ෙරුණිය්  අවභ වශ්වයන් සක යකට ඳැය 8  ඵැගින් ඳැය 48්  අවභ වශ්වයන් භාස   ක 

කාකසීභාව්  තුළ සේපූර්ස කළ යුතුය. 
  

 

3. ෙදක යික භේටභ/ුන් ඳද් කභ 

3.1 ඉහෙ ද්විතීයික භේටවේ භාස   ක කාකසීභාව සේපූර්ස කිරීවභන් අනතුරුව ෙදක යික 

භේටභට ඇතුළත් විය හැකි අෙු වේ යටවත් සේඵන්ධ වන ඕනෑභ ෙරුසවයුස වහෝ 

ෙරුණිය්  අවභ වශ්වයන් සක යකට ඳැය 10 ඵැගින් ඳැය 120්  අවභ වශ්වයන්  භාස 12 

ක කාකසීභාව්  තුළ සේපූර්ස කළ යුතුය. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ව  ේච්ඡජ ලං වේල ේ ලංනිරු ලංවියයුතු ලංවිෂය ලංක් ෂේත්රයන් 
 

 

 ශ්රී කාකා ජාක ක ෙරුස ස්වේච්ඡා වසේවය ඳහෙ සහන් ප්රධාන විෂය ් වෂේත්රයන් 8 ්  ආවුසය 

වන ඳරිදි ක්රියාත්භක කිරීභ සිදු වේ. වභභ ප්රධාන විෂය ් වෂේත්රයන් වභන්භ ඒ තුළ අඩාගු විවිධ 

කාර්යයන් හා ආයෙන පිළිඵව ස්වේච්ඡා වසේවා ව්පකේ කාර්යාකය ෙරුස ව් න්ද්රීය 

නිකධාරීන් විභසා තීුසය කුන ඳරිදි ස්වේච්ඡා වසේවව  නිුෙ විය හැකිය. 
 

1. තජක ක ලංඒකජඵද්ධුජලය ලංහජ ලංවභජත ලංවාහිදයජල ලං ගොඩනැගී ම් ලංක් ෂේත්රය ලං:  ලං 

 විවිධ ජනවර්න විනන් සභන්විෙ සහ විවිධ සාස්කදක ක අනනයොවවයන් වහි  ශ්රී කාාය ය 

ජාක ව  ෙරුස ප්රජාව අෙු සාි දියාව වනොඩනැගීභ. 

 

2. වභජත ලංවමකකජරක ලංහජ ලංවභුකරස ලංක් ෂේත්රය ලං:  

    වයස්නෙවවන් හා වවනස් හැකියාවවන් යුතු පිරිස් නැන වසොයා ඵැලීභ සහ ළභා හා ෙරුස 

වභන්භ කාන්ො මිනක ුසටුේබයන්ි  නැටලු ආභන්ත්රසය කිරීභ. 
 

3. වසෞසය, ලං ඳෝෂසය ලංහජ ලං වෞඛ්යජරක්ෂජල ලංපිළිඵ ලංක් ෂේත්රය : 

    වසෞසය හා සී.ඳාු් ෂාව, වඵෝ වන හා වඵෝ වනොවන වුෝන වැකැ් වීභ සහා කටයුතු 

කිරීභ සහ සාත්තු වසේවව  වයදීභ. 
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4. කිෂිකජර්මික ලංක් ෂේත්රය ලං:  

ජක/වාරි සේඳත් කළභනාකුසය සහ ආහාු වඵෝන නිෂ්ඳාදන හා කදෂිකර්භ ් වෂේත්රවයි  

සාවර්ධනය උවදසා කටයුතු කිරීභ. 
 

5. ඳජරිවරික ලංක් ෂේත්රය ලං: 

    ආඳදා සහන කටයුතු සැකසීභ, ඳාරිසරික ආු් ෂාව ෙහවුරු කිරීභ හා ජජව සේඳත් 

කළභනාකුසය යන කටයුතුවක නියැලීභ. 
 

6. ුජක්ෂණික ලංක් ෂේත්රය ලං:  

    නව නිඳැයුේ දිරිනැන්වීභ හා ෝ ෂණික වර්ධනය සදහා දායකත්වය කඵා දීභ. 
 

7. අධයජඳනික ලංහජ ලංවාව කික ක ලංක් ෂේත්රය ලං:  

ගුරු වසේවය, දහේ ඳාස්ප ගුරු වසේවය සහ විවශ්ේෂ හැකියාවන්වනන් යුතු හා ඳසුනාමී දරුවන් 

සදහා ඉනැන්වීභ, සාේප්රදායික හා වත්භන් සාස්කදක ක ගුසාාන ප්රවර්ධනය කිරීභ සහා 

දායකත්වය කඵා දීභ. 

 

8. ප්රතජ ලංඳජකක ලංයිතු ලංඳහසුකම් ලංහජ ලංප්රතජ ලංවභජ යෝතන ලංක්රියජකජරකම් ක් ෂේත්රය ලං: 

ප්රජා මිනක සාවිධාන පිි ටුවීභ, ඳවත්වාවනන යාභ හා ග්රාමීය සාවර්ධන ක්රියාකාුකේ ඇනයීභට ක්  

කිරීභ. 
 

 

 

වභභ එ්  එ්  ් වෂේත්රය ඳදනේ කුවනන ෙරුස ස්වේච්ඡා වසේවකයන් නිුෙ විය යුතු ඉටුකළ යුතු 

කාර්යයන්, සේඵන්ධ විය යුතු ආයෙන හා පුද්නකයන් පිළිඵව ප්රාාමික, ද්වික යික හා ෙදතීයික 

අදියුට අදාකව  ස්වේච්ඡා වසේවා ව්පකේ කාර්යාකය විසින් සකස් කු ල කඵන අෙු එය කු 

නැී.භ වභවහයුේ කමිටුවේ එකඟොවය භෙ ක්රියාත්භක කු ල කැවේ. 

 

8. ස්වේච්ඡා වසේවය ක්රියාත්භක වයුහය 

8.1 ලංුණ ස ලංව  ේච්ඡජ ලං වේලය ලං භ හයවීභ. 

    ශ්රී කාකා ජාක ක ෙරුස ස්වේච්ඡා වසේවා ව්පකේ කාර්යාකය ෙරුස ස්වේච්ඡා වසේවය 

ක්රියාත්භක කිරීවේ වභවහයුේ ආයෙනය වශ්වයන් ස්ාාපිෙ වකවර්. වභය වයෞවන කටයුතු 

විෂයබාු අභාෙයාාශ්ය යටවත් ක්රියාත්භක වන ජාක ක ෙරුස වසේවා සබාවේ අාශ්ය්  

වශ්වයන් කටයුතු කු ල කැවේ. අදාක කාර්යයන් 8.4 යටවත් විස්ෙු කු ඇෙ.  

 

8.2 ුණ ස ලං ක්න්ද්රීය ලංනිධජරියජ     

ශ්රී කාකාවේ ෙරුස සාවර්ධන කටයුතු පකදායිව වයාප්ෙ කිරීභ හා ඒකාඵද්ධ කිරීභ ෙහවුරු 

කිරීභ සහා සියලුභ අභාෙයාාශ් සහා අභාෙයාාශ් වජයෂ්ස සහකාු ව්පකේ / අධය් ෂ 

ෙනතුුට වහෝ ඊට ඉහළ ෙනතුුක නියුතු නිකධාරිවයුස ඒ එ්  එ්  අභාෙයාාශ්ව  

ව්පකේවුයා විසින්    ෙරුස ව් න්ද්රීය නිකධාරියා (Focal Point) වශ්වයන් ඳත් කු ල කැවේ. 

වභභ නිකධාරියා භගින් ශ්රී කාකා ජාක ක ෙරුස ස්වේච්ඡා වසේවය සහා විෂය ් වෂේත්ර හා 

ප්රවේශ්යන් හඳුනා නැී.භ, ඳහසුකේ සැකසීභ, ප්රනක ය හා නිර්වද්ශ් ඉදිරිඳත් කිරීභ ඉටු කු ල 

කැවේ. වභභ ෙරුස ව් න්ද්රීය නිකධාරියා එ්  එ්  අභාෙයාාශ්ය යටවත් ක්රියාත්භක වන 
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ආයෙන සහා ස්වේච්ඡා වසේවව  කටයුතු සේඵන්ධවයන් අවශ්ය වන ඳරිදි ව් න්ද්රිය 

නිකධාරිවය්  ඳත්කු නෙ යුතුය.  

1.3 තජක ක ලං භ හයුම් ලංකමිටුල ලං(ඳජක ලංවබජල) 

 

ශ්රී කාකා ෙරුස ස්වවච්ඡා වසේවව  කටයුතු ක්රියාත්භක කිරීභ සේඵන්ධවයන් ප්රක ඳත්ක භය 

කාුසා සේඵන්ධවයන් කටයුතු කිරිභ, ස්වේච්ඡා වසේවය ක්රියාත්භක කිරීවේ ් වෂේත්ර සහ 

ආයෙන සේඵන්ධවයන් වසොයා ඵැලීභ සහ ප්රනක ය වසොයා ඵැලීභ යනාදී කටයුතු ඉටු කිරීභ 

සහා ජාක ක වභවහයුේ කමිටුව්  ස්ාාපිෙ වකවර්. වයෞවන කටයුතු විෂය බාු අභාෙයාාශ් 

ව්පකේවේ සහබාඳතීත්වවයන් යුත් කමිටුවේ සායුක ය ඳහෙ ඳරිදි වේ.   

 

1. ජනාධිඳක  ව්පකේවේ නිවයෝජිෙවයුස  
2. අග්රාභාෙය ව්පකේවේ නිවයෝජිෙවයුස 
3. ෙරුස / වයෞවන කටයුතු විෂයය බාු අභාෙයාාශ්ව  එභ අාශ්ව  නිවයෝජිෙවයුස 
4. නිපුසො සාවර්ධන හා වදත්තීය පුහුණු විෂයය බාු අභාෙයාශ්ව  නිවයෝජිෙවයුස 
5. ුාජය ඳරිඳාකන විෂයය බාු අභාෙයාාශ්ව  නිවයෝජිෙවයුස 

6. අධයාඳන විෂයය බාු අභාෙයාශ්ව  නිවයෝජිෙවයුස 
7. ස්වවද්ශ් කටයුතු විෂයය බාු අභාෙයාශ්ව  නිවයෝජිෙවයුස 
8. වසෞසය විෂයය බාු අභාෙයාශ්ව  නිවයෝජිෙවයුස 
9. උසස් අධයාඳන විෂයය බාු අභාෙයාශ්ව  නිවයෝජිෙවයුස 
10. සභාජ සුඵසාධන / සභාජ වසේවා විෂයය බාු අභාෙයාශ්ව  නිවයෝජිෙවයුස 
11. ආඳදා කළභනාකුස විෂයය බාු අභාෙයාාශ්ව  නිවයෝජිෙවයුස 
12. ක්රීඩා විෂයය බාු අභාෙයාාශ්ව  නිවයෝජිෙවයුස 
13. කාන්ො කටයුතු විෂයය බාු අභාෙයාාශ්ව  නිවයෝජිෙවයුස  
14. විශ්්ව විදයාක ප්රක ඳාදන වකොමිෂන් සබාවේ  නිවයෝජිෙවයුස 
15. ජාක ක ෙරුස වසේවා සබාවේ  නිවයෝජිෙවයුස 
16. ජාක ක භේටවේ ක්රියාකාරි ුාජය වනොවන සාවිධානයක නිවයෝජිෙවයුස 
17. ජාෙයන්ෙු ුාජය වනොවන සාවිධාන නිවයෝජිෙවයුස 
18. ශ්රී කාකා වඳොලීසිව  වඳොිනස්ඳක වුයාවේ නිවයෝජිෙවයුස. 
19. ආු් ෂක විෂයය බාු අභාෙයාාශ්ව  හමුදා සේඵන්රණකුස කාර්යාකව  

නිවයෝජිෙවයුස. 

වභභ ඳාකන සබාව තුන් භසකට වු්  රැස්වන අෙු ඒ සහා සහබාගීවන 
සාභාජිකයන්වේ එකඟොවය භෙ ස්වේච්ඡා වසේවය ක්රියාත්භක කිරීභට අදාක තීුස න ල 
ඇෙ. 

 

 

8.4. ලංශ්රී ලංාකජ ලංතජක ක ලංුණ ස ලංව  ේච්ඡජ ලං වේලජ ලං මකම් ලංකජර්යජ ේ ලංකජර්යයන්  

1. ශ්රී කාකා ෙරුස ස්වේච්ඡා වසේවය ක්රියාත්භක කිරිභට අදාක ප්රක ඳත්ක භය ක ුස 

නැී.භට සහය වීභ. 

2. ශ්රී කාකා ෙරුස ස්වේච්ඡා වසේවය ක්රියාත්භක කිරිභ හා වභවහයවීභ. 

3. ශ්රී කාකා ෙරුස ස්වේච්ඡා වසේවයට සේඵන්ධවන ආයෙන සේඵන්රණකුසය කිරීභ. 

4. ශ්රී කාකා ෙරුස ස්වේච්ඡා වසේවව  ඇනයිේ ක්රියාවිනය වභවහයවීභ හා අරණ් ෂසය 

කිරිභ. 
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5. ශ්රී කාකා ෙරුස ස්වේච්ඡා වසේවය සේඵන්ධ සියළුභ චක්රව්පස, වඳොදු උඳවදස් සකස් 

කිරීභ හා නිුසත් කිරීභ. 

6. සියලුභ භාර්වනෝඳවද්ශ් කඵාදිභ  හා අත්වඳොත්, අත්ඳත්රිකා  නිුසත් කිරීභ. 

 

 

9. ලංව  ේච්ඡජ ලං වේලජ ලංඇගයීම් ලංක්රියජලලිය 

 

9.1.1ඇගයීම් ලංක්රභ ේක 

ෙරුස ස්වේච්ඡා වසේවා ව්පකේ කාර්යාකය විසින් එ්  එ්  අදියවර්දී අවශ්යො සේපූර්ස 

කළ ස්වේච්ඡා වසේවකයින් ඇනයීභ සහ එ්  එ්  අදියවර්දී වකෝකඩ, රිදී සහ ුන් ඳද් කේ 

පිරිනැමීභ සහා කටයුතු කු ල කැවේ.ඇනයීේ සිදු කිරීභ සහා ප්රාවද්ශීය වහෝ දිස්ත්රි් , 

ඳළාත් වශ්වයන්  ඇනයීේ කමිටු පිි ටුව ල කඵන අෙු ස්වේච්ඡා වසේවකයා ෙභන් කැභක  

් වෂේත්රයන් වක ස්වේච්ඡා වසේවව  නිුෙ කුවීභ, එ්  එ්  ් වෂේත්රයන්ි  නිුෙ 

කාර්යයන් පිළිඵව අරණ් ෂසය කිරිභ, ස්වේච්ඡා වසේවා අත්වඳොෙ නිරි් ෂසය කිරීභ, 

ප්රාවයෝගික ක්රියාකුකේ අරණ් ෂසය කිරීභ, ස්වේච්ඡා වසේවකයාවේ නිඳැයුේ නිරී් ෂසය 

කිරිභ, නිඵන්ධන, අත්වඳොත්, ඡායාරඳ නිරී් ෂසය කිරීභ සහ අත්දැය ේ පිළිඵව 

සාකච්ඡා කිරීභ යන කටයුතුවක නියැවක ල ඇෙ. 

 

9.2ඇගයීම් ලංකමිටු 

එ්  එ්  අදියවර්දී ක්රියාත්භක ඇනයීේ කමිටුවක සායුක ය ඳහෙ සහන් ඳරිදි වේ.  

1. ප්රජථමික ලංභේ භ/ ලං ෝකඩ ලංඳකක්කභ 

කමිටු ලංවායුක ය ලං- ලංවජභජජිකයන් ලං05 

1. ප්රාවද්ශීය ව්පකේ කාර්යාකව  නිවයෝජිෙවයුස 
2. කකාඳ අධයාඳන කාර්යාකව  නිවයෝජිෙවයුස 
3. විදුහ්පඳක වුවයුස 
4. වඳොිනස් ස්ාානාධිඳක වුවයුස 
5. වකොේසාසව  ෙරුස වසේවා නිකධාරී ( කමිටු ව්පකේ) 

 
 
 

2. ද්විතීයික ලංභේ භ/ ලංරිදී ලංඳකක්කභ 

කමිටු ලංවායුක ය ලං- ලංවජභජජිකයන් ලං05 

1. ප්රාවද්ශීය ව්පකේ වහෝ නිවයෝජිෙවයුස 

2. කාකාඳ අධයාඳන කාර්යාකව  නිවයෝජිෙවයුස 

3. ප්රාවද්ශීය ව්පකේ කාර්යාකව  සභාජ වසේවා/ ඳරිසු/ නිපුසො සාවර්ධන/ 

භානව සේඳත් සාවර්ධන යන නිකධාරින්වනන් නිවයෝජිෙවයුස (එ්  එ්  

් වෂේත්ර අ ලව නිවයෝජිෙයා සේඵන්ධ කු නැනිභ. 
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4. ුාජය වනොවන සාවිධානයක ක්රියාකාරිකවයුස 

5. ෙරුස වසේවා නිකධාරි වහෝ දිස්ත්රි්  ෙරුස වසේවා නිකධාරි ( කේටු ව්පකේ) 
 

3. ුික යික ලංභේ භ/ ලංව ලර්සභය ලං(රන්) ලංඳකක්කභ 
 

 ෙදතීයික භේටභ ඇනයිභ සදහා ් වෂේත්ර කිි ඳය්  නිවයෝජනය වන ඳරිදි කමිටු ඳත් 

කක යුතුය.  

කමිටු ලංවායුක ය ලං- ලංවජභජජිකයන් ලං06 

1. ෙරුස කටයුතු / වයෞවන කටයුතු විෂය බාු අභාෙයාාශ්ව  වජයේෂ්ස සහකාු 

ව්පකේ/ අධය් ෂ හා ඊට ඉහක භේටවේ නිකධුවයුස 

2. ජාක ක ෙරුස වසේවා සබාවේ විධායක භේටවේ වජයේෂ්ස නිකධුවයුස  

3. එ්  එ්  ් වෂේත්රයන් සහා ඒ ඒ විෂය බාු අභාෙයාාශ් වක විධායක භේටවේ 

නිවයෝජිෙවයුස 

4. වද්ශීය ුාජය වනොවන සාවිධානයක ක්රියාකාරි නිවයෝජිෙවයුස 

5. ජාෙයන්ෙු ුාජය වනොවන සාවිධානයක ක්රියාකාරි නිවයෝජිෙවයුස 

6. ශ්රී කාකා ජාක ක ෙරුස ස්වේච්ඡා වසේවා ව්පකේ කාර්යාකව  විධායක 

භේටවේ නිවයෝජිෙවයුස (කමිටු ව්පකේ) 

 

1.3. ඉහෙ සහන් ඇනයීේ කමිටු නිර්වද්ශ්යන් පිළිඵ ජාක ක භේටවේදී ේ වසේරු කු,  

නිර්වද්ශ් කඵා දීභ සහා ජාක ක ෙරුස ස්වේච්ඡා ව්පකේ කාර්යාකය භගින් අවශ්ය 

ඳරිදි වයාඳදක  වභවහයුේ වයුහය්  සා්ාපිෙ කු ල කැවේ. වභභ නිර්වද්ශ්ය ජාක ක 

වභවහයුේ කමිටුවට ඉදිරිඳත් කු ඳද් කේ පිරිනැමීභ පිළිඵ තීුසය කු ල ඇෙ.  

 

 

10.  ක ළිස ලංහජ ලංවහක කඳමක ලංප්රකජනය 
 

1. ප්රාාමික භේටභ/ වකෝකඩ ඳද් කභ   - ඳද් කභ සහ සහක කය. 

2. ද්විතීයික භේටභ/ රිදී ඳද් කභ   - ඳද් කභ සහ සහක කය. 

3. ෙදක යික භේටභ/ ස්වර්සභය (ුන්) ඳද් කභ - ඳද් කභ සහ සහක කය. 

ජාක ක ෙරුස ස්වේච්ඡා ව්පකේ කාර්යාකය, වැඩසටහන් ක්රියාත්භක  වභවහයුේ 

කාර්යාකය හා ඒකාඵද්ධව සෑභ වසු්  අවසානව දීභ ශ්රී කාකා ජාක ක ෙරුස ස්වේච්ඡා වසේවයට 

සේඵන්ධ වන ෙරුස ෙරුණියන් ඇනයීභකට ක්  වකවර්.  


