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වසත්තිරිපාය, බත්තතරමුල්ල   
ශ්රී ලංකාව   

 
 

 



ශ්රී ලංකා ස්වේච්ඡා වසව්ය පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තතිය 
 

“ස්වේච්ඡා වස්වය යනු ප්රජා ශක්තිය, ප්රත්යස්ථි තිය, සහවයෝගීතාවය සහ සමාජ සහජීවනවේ ප්රභවයකි. 
වේ හරහා විවිධත්වය, සමානාත්මතාවය සහ සියලු වෙනාවේ සහභාගීත්වය ව ෝෂණය කිරීම තුළ  

ධනාත්මක සමාජ වවනසක්ත ඇි කළ හැකිය. එය සමාජවේ වඩාත්ම වැෙගත් වත්කේ අතර  වතී ”.  
 බෑන් කී මූන් 

 
 

“ඔබවේ ොයකත්වවේ ගුණාත්මකභාවය අනුව ඔවේ ජීවිතවේ ගුණාත්මකභාවය තීරණය වේ. ඔබ අන් 

අයවේ ජීවිත වැඩිදියුණු කිරීමට වැඩ කරන විට, ඔවේ ජීවිතය ස්වයංක්රීයව දියුණු වේ.” 
කුවරක් ඈෂ්්ි   

 
1. පසුබිම  

 

‘මහාවංශය’ යනු ක්රිස්තු පූර්ව 6 වන සියවවස් සිට ක්රිස්තු වර්ෂ 4 වන සියවස ෙක්තවා ශ්රී ලංකාවේ පුරාණ 

ඉිහාසය විස්තර කරන ඓිහාසික ග්රන්ථයකි. ස්වේච්ඡා වස්වවේ නූතන අර්ථ ෙැක්තීමට 

සමානත්වයක්ත ෙක්තවන  ක්රියාකාරකේ පිළිබඳ විස්තර රාශියක්ත එහි අඩංගු වේ.  

 න්සල් කටයුතුවලට සේබන්ධව තම ශ්රමය කැමැත්වතන් ලබාවෙන  පුද්ගලයින්වේ සංගමය වහවත් 

ොයක සභාව සහ ගේවාසීන්වේ කෘෂිකාර්ික කටයුතු වලට සහාය ලබාවෙන  වගාීන්වේ සංගමය 

වහවත් වැව සභාව පුරාණ ඉිහාසය තුළ හදුනා ගනු ලබන ස්වේච්ඡාවවන් වස්වය ලබාදුන්  ළමු 

සංවිධාන වර්ග වෙක වේ.  ශ්රී ලංකාවේ ස්වේච්ඡා වස්වය වබාවහෝවිට සිදුවනුවේ සිය ආගික ඇෙහිලි  

වලට අනුව සිදු කරන ක්රියාකාරකේ මත   ෙනේව බව  සංවර්ධනවේ  සහභාගීත්ව අන්තර්ක්රියා සඳහා 

ආයතනය (IPID) සිය වාර්තාවල විස්තර කර ඇත: “ශ්රී ලංකාව සතුව දීර්ඝ ඉිහාසයක්ත සහ ආගම 

තුලින් හැඩ ගැසුණු ස්වේච්ඡා වස්වයක්ත හා ඒ මත  ව ෝෂණය වූ සංස්කෘියක්ත  වින අතර  ඒවා 

මානව ක්රියාකාරකේවල සියලු අංශ ෙක්තවා ප්රාවයෝගිකව විහිවද්. අතීතවේ සිට වේ ෙක්තවා වූ සියළු 

වවනස්කේ හමුවේදීත් ස්වේච්ඡා වස්වය සෙහා  ිනිසාවේ වූ කැමැත්ත වේ ෙක්තවාම වනාවවනස්ව 

 වතී.  සියළුම ආගේවල වත්පිළිවවත් මගින් ස්වේච්ඡා වස්වවේ වයදීම සෙහා වූ ඉඩකඩ පුළුල් කරනු 

ලැවේ.  

ශ්රී ලංකාව සතු වප්රෞඪ සේප්රොවේ එක්ත වකාටසක්ත වන්වන් ස්වේච්ඡා වස්වයයි. එය රවේ සංස්කෘික 

සාරධර්ම තුළ කිො බැස  වතී. 20 වන සියවවස් මැෙ භාගවේ  මණ සිට, ශ්රී ලංකාවේ ස්වේච්ඡා 

වස්වය ක්රමවයන් වවනසක්ේ වලට භාජනය ීමට  ටන් ගත් අතර, එහිදී ප්රධාන වශවයන් ‘පුණය 

කටයුතු’ වල සිට සංවර්ධනය සෙහා ස්වේච්ඡා වස්වය වයාො ගැනීම පිළිබඳ වැඩි අවධානයක්ත වයාමු 

විය. ස්වේච්ඡා සංගේ වැඩි වශවයන් සංවර්ධනයට නැඹුරු රාජය වනාවන සංවිධාන (NGOs) බවට 

 ත්විය. 1980 ෙශකවයන්  සුව වමම ප්රවණතාව වේගවත් වූ අතර එහි ප්රිඑලයක්ත වලස සංවර්ධන 

කටයුතුවල නියැලී සිටින සංවිධාන සමඟ සේබන්ධ වන ස්වේච්ඡා වස්වකයන්වේ සංඛ්යාව කැපී 

ව වනන වලස ඉහළ ගිවේ ය. ඒ අතරම, සහභාගීත්ව ආයතන, ග්රාමීය සංවර්ධනය, ිරසාර 

සංවර්ධනය සහ ෙරිද්රතාවය පිටුෙැකීවේ වයා ෘි වැනි නවතම ආකාරවේ සංවර්ධන වැඩසටහන් 
ආරේභ කරන ලදී.  

වසර 30 ක්ත පුරා  ැවි සිවිල් ගැටුම ශ්රී ලාංකික ජනතාවට මහත් පීඩා  ඇි කළ අතර එහි ප්රිඑලයක්ත  

වලස ජීවිතවලට,  රිසරයට හා වද් ළවලට සැලකිය යුතු හානියක්ත සිදුවිය. තවෙ, 2004දී  ඇි වූ 

සුනාිවයන් සැලකිය යුතු වලස පීඩාවට  ත් වූ රටවල්  අතරට  ශ්රී ලංකාවෙ එක්තවිය. ඉිහාසය තුළ 

වාර්තා ගත වූ  ෙරුණුතම ස්වාභාවික වි ත් වලින් එකක්ත වන සුනාිය, ශ්රී ලංකාවේ ිස් ෙහසකට අධික 
පිරිසකට මරු කැෙීය.  



 රටපුරා ඇි වූ  එවන් කේ න සහගත අත්ෙැකීේ වලින්  සු, විවශ්ෂවයන් ප්රජාවවේ සංවර්ධනය, 

 ශ්චාත් ආ ො ප්රිසංස්කරණ කටයුතු, ආ ො සඳහා ව ර සූොනේ ීවේ සැලසුේ සහ  ප්රජා මේටින් 

සිදු කරන ජීවවනෝ ාය  ක්රියාකාරකේ වැනි වැඩසටහන්  සඳහා ප්රාවද්ශීය ප්රජා ස්වේච්ඡා වස්වකයන් 

සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක්ත සහභාගී වූහ. වකවස ්වවතත්, රට තුළ ස්වේච්ඡා වස්වය පිළිබඳ ඒකාබද්ධ 

ප්රි ත්ියක්ත, වුහයන් සහ  ද්ධි වනාිබීම වහත්ුවවන් සුනාිවයන්  සු රට තුළ ස්වේච්ඡා 

වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීවේදී එකම කාර්යය  වෙවතාවක්ත සිදු ීම වහවත් ප්රිවලිත ීම  හා සේ ත් 

නාස්ි ීම සිදුවිය. ව ාදුවේ ස්වේච්ඡා අංශය සෙහා හා විවශ්ෂවයන් ස්වේච්ඡා වස්වකයන් සඳහා 
වුහාත්මක ප්රවේශයක්ත වනාමැි ීම නිසා ඔවුන්වේ ොයකත්වය සෙහා වටිනාකමක්ත දිය වනාහැකි 
විය. 

රවේ ජාික උරුමය විසින් හිිකර දුන් ආචාරධර්ම මත වගාඩනැඟුණු ආගම, සංස්කෘිය සහ හැසිරීම 

මගින් සවිමත් වූ මානවවාදී  රමාෙර්ශයන් සමඟ ආචාරධර්ම හා සොචාරාත්මක වටිනාකේ වමම 

 ද්ධිය මගින්  වත්වාවගන යා යුතු ය. එවැනි ආචාරධර්ම  ද්ධියක්ත, නූතන සමාජයට අොළ වන 

මානව කරුණාව, සහවයෝගීතාව සහ කරුණාවවන් පිරි හදු වකාට නඩත්තු කළ යුතු අතර ගුණාත්මක 

ස්වේච්ඡා වස්වය තුළින් එය සාක්තෂාත් වේ.  

ෙැක්තම 2025 සහ ෙැක්තම 2030 යටවත් ිරසාර සංවර්ධන අරමුණු සාක්තෂාත් කර ගැනීම සඳහා ොයක 

වන සමාජ, ආර්ික හා තාක්තෂණික සංවර්ධනය ප්රවර්ධනය කිරීමට ශ්රී ලංකා රජය කැ ී සිටී (SDGs).  

එබැවින් වමම ප්රි ත්ිය මඟින් ශ්රී ලංකාවේ සමාජ, ආර්ික සංවර්ධනය සඳහා ස්වේච්ඡා 

වස්වකයන්වේ  සේ ත් හා අවස්ථාවන් උ රිම කර ගැනීමටත් රවේ  2025 ෙැක්තම සහ 2030 ෙැක්තම 

යටවත් සැලසුේ සහගත අරමුණු සාක්තෂාත් කර ගැනීවේ  රජවේ ප්රයත්නයන් සඳහා අිවර්කව ොයක 

ීමටත් හැකි වන රාමුවක්ත ලබාවෙනු ඇත. 

 

   පූර්විකාව  

රවේ සමාජ ආර්ික සංවර්ධනය, මහජන සුභසාධනය සහ  රිසර ආරක්තෂක ප්රයත්නයන් වවනුවවන් 

ජනතාව  ස්වේච්ඡාවවන් සේබන්ධව කටයුතු කිරීම ඉහළ නැංීම සෙහා  ශ්රී ලංකා රජය කැ ී සිටි. 

මාර්වගෝ වද්ශ මූලධර්ම ඔස්වස් කැ ීම සිදු විය යුතුය  : 

1. ස්වේච්ඡා වස්වකයා වස්වවේ වයවෙන යාන්රණ හා යටිතල  හසුකේ වැඩි දියුණු කිරීම 

2.  ස්ථවෙච්ඡා ක්රියාකාරකම් සිදු කිරිවම්දී ස්ථවෙච්ඡා වස්ථෙකයා විසින් අෙම පිරිෙැයක් පමණක් 

ෙරණ බව සහික කිරීම. 

 

3. ප්රජාවන්වේ සහ රවේ අභිවෘද්ධිය සඳහා අොළ අංශවල සිදුකරනු ලබන ස්වේච්ඡා කටයුතු 

උ වයෝගී කර ගැනීම. 

4. ස්වේච්ඡාවවන් ලබාවෙනු ලබන වස්වාවන් පිළිගැනීම, දිරිගැන්ීම සහ අගය කිරීම.  

වමම මාර්වගෝ වද්ශ මූලධර්ම මත  ෙනේව රජය ස්වේච්ඡා වස්වකයින්වේ වසෞඛ්යය හා ආරක්තෂාව 

සහික කිරීම සඳහා ඇි සියලු හැකියාවන් ගවේෂණය කරනු ඇත. ආර්ික සහ සමාජ සංවර්ධනය  
ඉහළ නැංීම සෙහා ගුණාත්මක සහ ශක්තිමත්  ස්වේච්ඡා වස්වයක්ත තුලින් කිසියේ පිටුවහලක්ත ලැවබන  අතර 

ස්වේච්ඡා වස්වකයන්වේ ආරක්තෂාව සහ වසෞඛ්යය වේ සෙහා ධනාත්මක බල ෑේ ඇිකරනු ලබයි. 

තවෙ, ස්වේච්ඡා ක්රියාකාරකේ තත්ත්ව ප්රිතීන්ට අනුකූල බව සහික කිරීම සඳහා තත්ත්ව සහික 

කිරීවේ යාන්රණයක්ත ස්ථාපිත කිරීවේ හැකියාව රජය විසින් ගවේෂණය කරනු ඇත. 

ස්වේච්ඡා වස්වය පිළිබඳ වමම ජාික ප්රි ත්ිවේ මූලික අරමුණ වන්වන් ශ්රී ලංකාවේ ස්වේච්ඡා 

වස්වයට ඇි බාධක ඉවත් කිරීම සහ ස්වේච්ඡා වස්වවේ වකාන්වද්සි වැඩිදියුණු කිරීම  මණක්ත 



වනාව, ස්වේච්ඡා වස්වකයින්ට ස්වේච්ඡා අවස්ථාවන්වලට ප්රවේශ විය හැකි යන්රණයන් වැඩි දියුණු 

කිරීමයි. වේ සේබන්ධවයන් අවශය වවනස්කේ  ෙනේ වනුවේ  ැහැදිලි ජාික අභිමතාර්ථ සහ 
අරමුණු මත ඉලක්තකගත සමාවයෝත ජාික ප්රයත්නයක්ත මත  වේ.    

  සලකා බැිය යුතු ප්රධාන  කරුණු 

• ස්වේච්ඡා වස්වය පිළිබඳ ජාික වශවයන් පිළිගත් මාර්වගෝ වද්ශ හා භාවිතයන් ශ්රී ලංකාව සතුව 

වනාමැත. 

 

• ස්වේච්ඡා වස්වය  රවේ ඉිහාසය තුළ  ැවි වප්රෞඩ සේප්රොයක්ත වුවෙ ස්වේච්ඡා වස්වයට  

 හසුකේ  සැ යීම , සේබන්ීකරණය හා ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා ස්ිර යාන්රණයක්ත හා යටිතල 

 හසුකේ වේ සෙහා  වනාමැත. ස්වේච්ඡා වස්වය පිළිබඳ වාර්තා කිරීමට ව ාදුවේ පිළිගත් 

යාන්රණයක්ත නැි ීම තුළ  වර්තමානවේදී වමම වස්වය  වබදී විසිරි  වගාස් ඇත . 

 

• ස්වේච්ඡා වස්වවේ අවස්ථාවන් පිළිබඳ මහජනතාව වනාෙැනුවත් ීමත්  ඒ සෙහා විශ්වාසොයක 

ප්රවේශයක්ත වනාමැි ීමත් වමහි ඇි අඩු ාඩු වේ.  

 

• ස්වේච්ඡාවවන් සිදු කරනු ලබන  වෑයමක  වටිනාකම සහ රවේ ආර්ිකයට එහි ඇි ොයකත්වය 

වසායා ගැනීමට යාන්රණයක්ත ශ්රී ලංකාව තුළ තවම ස්ථාපිත කර වනාමැත. 

 

• ස්වේච්ඡා කටයුතු  සඳහා තම කාලය හා ශ්රමය වවන් කිරීමට කැමැත්තක්ත සහ හැකියාවක්ත ෙක්තවන  

පිරිසක්ත අ  සමාජවේම සිටින අතර   ඔවුන් ඒ  සඳහා ඉහළ උනන්දුවක්ත හා කැ කිරීමක්තෙ    

ව න්නුේ කරයි.  

 

• උගත් හා  ළපුරුදු විශ්රාික වජයෂ්ඨ  පුරවැසියන්  විශාල සංඛ්යාවක්ත  ස්වේච්ඡාවවන් වස්වය ලබා  

දීම සෙහා සවිබලගැන්විය හැකි අතර ඒ සඳහා ඔවුන්වේ නිෙහස් කාලය ලබා ගැනීවේ 
යාන්රණයක්ත සකස් කර වනාමැත.  

• අ.ව ා. ස. (සාමානය ව ළ) සහ අ.ව ා.ස. (උසස් ව ළ) විභාග නිම කර ඇි සිසුන්ට තම ඉදිරි 

උසස් අධයා න කටයුතු සැලසුේ කර ගන්නා වතක්ත සිටීමට සිදුවනුවේ සංක්රාන්ි සමයකය. වේ 

කාලය තුළ ඔවුනවේ නව වයාවුන් ශ්රමය සහ කාලය එලොයි වලස ස්වේච්ඡා වස්වවේ වයාෙවා 

ගත හැකි නමුත් වමවැනි යාන්රණයක්ත වනාමැි ීම තුළ වමවැනි කාර්යයක සංවිධානය ීමක්ත 

වහෝ සේබන්ධිකරණය ීමක්ත  සිදු වනාවේ.    

 

• විශ්ව විෙයාල සිසුන්ට විශ්ව විෙයාලවේ වර්ෂාර්ධ (semester)  අතර කාලය ස්වේච්ඡා වස්වය 

සෙහා වයෙවිය හැකි නමුදු  ඔවුනවේ එම වෑයම අධයයන අවශයතාවයක්ත වලස වහෝ සමාජයට / 

සමාජ වැඩ  ළපුරුද්ෙට ොයකත්වයක්ත වලස වහෝ ඉහත වෙයාකාරයටම  අවශය වන කරුණක්ත  

වලස  වහෝ හඳුනා ගැනීවේ ක්රියාවලියක්ත වනාමැත.  

 

• ස්වේච්ඡා වස්වය පිළිබඳ රට තුළ අවවබෝධයක්ත වනාමැි අතර සාමානයවයන් ව ාදු ජනයාට  

සහ සමාජයට එහි වැෙගත්කම පිළිබඳ වැටහීමක්ත වනාමැත. ස්වේච්ඡා වස්වය ෙ රට තුළ අර්ථ 

ෙැක්තවවනුවේ වවනස් අයුරකින්ය. 

 

• ස්වේච්ඡා වස්වය හා සේබන්ධ විෂයයන් /අොළ කටයුතු / කරුණු පිළිබඳ  ර්වේෂණ කිරීමට 

දිරිගැන්ීමක්ත වනාමැත.  

 



•  ාසැල් / උසස් අධයා න විෂය මාලාවේ ස්වේච්ඡා වස්වය විෂයයක්ත වලස හඳුන්වාදීමට  කිසිදු 

සැලකිය යුතු ක්රියාමාර්ගයක්ත  වගන වනාමැි  නමුත් අන්තර් සමාජ, බාලෙක්තෂ හා බාලෙක්තෂිකා   

සංගේ , රතු කුරුස වැනි  සංවිධාන වලට සේබන්ධ  ශිෂයයන්  ස්වේච්ඡා ක්රියාකාරකේවල නිරත 

වේ. 

 

 

• ස්වේච්ඡා වස්වවේ ප්රශංසනීය වමවහවර කිහි යක්ත ෙැනටමත් ක්රියාත්මක වවින්  වින නමුදු 

පුද්ගලයන් සහ සංවිධානවල කැපී ව වනන ස්වේච්ඡා ොයකත්වයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා ජාික 

වශවයන් පිළිගත් යාන්රණයක්ත තවමත් ප්රධාන ධාරාවේ වනාමැත.  

 

• ස්වේච්ඡා කටයුතු සේබන්ධවයන් සංසථ්ාගත අංශවේ මැදිහත් ීම හා සහය ලබා ගැනීමට 

විධිමත් යාන්රණයක්ත වනාමැත. 

  

 

 

2. අරමුණ  

වමම ප්රි ත්ිවේ  රමාර්ථය වන්වන් ශ්රී ලංකාවේ ආර්ික, සමාජීය හා වද්ශ ාලන සංවර්ධනය 

සඳහා ස්වේච්ඡා ොයකත්වය උ රිම කිරීමට ශක්තිමත් ස්වේච්ඡා අංශයක්ත වගාඩනැංීම, දිරිමත් කිරීම 

සහ ඒ සෙහා මඟ ව න්ීම වේ.  

3. ප්රතිපත්තතිය මඟින් අවේක්ිත අරමුණු වල සඵලතාවය (තාර්කිකත්වය) 

ශ්රී ලංකාව වේ වන විට ක්රියාත්මක කරින්  වින සංවර්ධන ක්රියාවලිවේදී විවිධ සංකීර්ණ අභිවයෝග 

වලට මුහුණ වෙින් සිටී . දිළිදුකම පිටු ෙැකීම, ෙරුවන්ට අොළ ගැටළු, කුසලතා සංවර්ධනය, සමාජය 

යළි ඒකාබද්ධ කිරීම හා සංහිඳියාව, අභිවයෝග රැසකට මුහුණ වෙන තරුණ ප්රජාව, කාන්තා 

නායකත්වවයන් යුතු  වුල්, කාන්තාවන් සවිබලගැන්ීම, ඒඩ්ස,් වඩංගු සහ ඒ හා සමාන වරෝග 

මැඩ ැවැත්ීම, ෙැනුම ආර්ික දියුණුවට උ වයෝගී කර ගැනීම, ිනිස් ජාවාරම, මත්ද්රවය වලට 

ඇේබැහි වූවන් පුනරුත්ථා නය කිරීම, ආහාර හා කෘෂිකර්මය සංවර්ධනය, තාක්තෂණවේ උ වයෝගී 

ොයකත්වය වැඩි කිරීම, වසෞඛ්ය හා සනී ාරක්තෂක  හසුකේ නැංීම, ජල සේ ත් කළමනාකරණය, 

 රිසර කළමනාකරණය හා සංවර්ධනය, නිවාස සංවර්ධනය යන අංග වල ප්රමුඛ්තාවයක්ත උසුලයි. 

වමම සන්ෙර්භය තුළ ස්වේච්ඡා වස්වාවේ ොයකත්වය සුවිවශ්ෂී වේ. එකී අභිවයෝග ජය ගැනීම සෙහා 

රට තුළ ස්වේච්ඡා වස්වයට කැ වූ පිරිසවගන් මහඟු ොයකත්වයක්ත ලබා ගත හැකිය. එම ප්රවයෝජනයට 

වනාගත් ශ්රම සේ ත එලොයි වලස වයාො ගැනීම සෙහා ක්රමානුකූල ප්රවේශයක්ත අනුගමනය කිරීම 

කාලීන අවශයතාවයකි.                    

4. අර්ථ දැක්ීම  

“ස්වේච්ඡා වස්වකයා” යන්වනහි වත්රුම – 

අ.    ස්වේච්ඡාවවන් වැඩ කිරීමට  කැමැත්තක්ත ෙක්තවන  සහ වමම ප්රි ත්ිවේ සඳහන් ස්වේච්ඡා 

වස්වය පිළිබඳ අර්ථ ෙැක්තීම අනුගතව ක්රියා කරනු ලබන  ඕනෑම ශ්රී ලාංකිකවයකු  ; 

 

ආ.  වමරට රැදී සිටීමට අොළ රාජය බලධාරීන්වේ අනුමැියට යටත්ව ස්වේච්ඡාවවන් වැඩ කිරීමට  

කැමැත්තක්ත ෙක්තවන  සහ වමම ප්රි ත්ිවේ සඳහන් ස්වේච්ඡා වස්වය පිළිබඳ අර්ථ ෙැක්තීමට  

අනුගතව ක්රියා කිරීමට කැමැත්තක්ත ෙක්තවන ඕනෑම විවද්ශීය ස්වේච්ඡා වස්වකවයකු  ; 



“ස්වේච්ඡා වස්වා” ස්වේච්ඡා වස්ථෙය යනු මානෙ සුභ සිද්ධිය උවෙස්ා, කිසිඳු වපෞද්ධගලික ප්රතිලාභයක 

අවේක්ෂාවෙන් වත්ාරෙ අෙස්න් ප්රතිලාභියාට අමත්ර පිරිෙැයක් සිදු වනාෙන ආකාරයට ස්ථෙ 
කැමැත්වත්න් සිදුවකවරන උතුම් ස්ත්ක්රියාෙකි  

ස්වේච්ඡා වස්වකයන් තම මූලික අරමුණු සාක්තෂාත් කර ගැනීම සෙහා “ස්වේච්ඡා වස්වවේ නියුතු 

සංවිධාන / අංශ” පිහිටුවා ගනු ලබන අතර ඒවා සමාජ වස්වය සෙහා වන අතර එහිදී වමම සංවිධාන 

වල අයිිකරුවන්ට  වහෝ අධයක්තෂවරුන්ට මූලය ප්රිලාභ අත්කර වනාවද්.  

යේ යේ අවස්ථාවන්වලදී   හත සඳහන් ආයතනෙ  සව්ේච්ඡා වස්වවේ වයවද්   – 

(i) රාජය ආයතන ; 

(ii) සංස්ථාගත අංශවේ සමාජ වගකීේ (CSR)  ක්රියාකාරකේ ;  ( refers mainly to private sector) 

(iii) අොළ ලියා දිංචිය සහිත ලාභ වනාලබන වයා ාර  ; 

(iv)  අොළ ලියා දිංචිය සහිත සංවිධාන, සිි, ප්රජා මූල සංවිධාන, සමාජ වයවසාය, රාජය 

වනාවන සංවිධාන, ජාතයන්තර රාජය වනාවන සංවිධාන. 

(v) තරුණ  ප්රජාව ප්රමුඛ්  සංවිධාන  

 

5. ප්රතිපත්තතිවේ දැක්ම  

“ව ාදු ජනතාවවේ සංතෘෂ්ටිය ව ෝෂණය කරන  රිදි ස්වේච්ඡතාවේ ගිනි පුලිඟු හැම හෙවතකම 

ෙැල්ීම”. 

6. ප්රතිපත්තතිවේ වමවහවර   

ශ්රී ලංකාවේ ස්වේච්ඡා වස්වය ශක්තිමත් කිරීම  සහ වැඩි දියුණු කිරීම උවෙසා  සහ ප්රජාවන්හි හා  

ජාිවේ වේගවත්, සියල්ල අන්තර්ගතවූ සහ කැපී ව වනන සුවිසල් සංවර්ධනයක්ත උවෙසා ස්වේච්ඡා 

වස්වය උත්වේරකයක්ත වලස භාවිතා කිරීමට; 

 

 

7. ප්රතිපත්තතිවේ මූික අරමුණ 

ශ්රී ලංකාවේ ස්වේච්ඡා වස්වය විධිමත් කිරීම , ස්වේච්ඡා වස්වය සඳහා සුදුසු  රිසරයක්ත නිර්මාණය 

කිරීම සහ ප්රජා යහ ැවැත්ම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ස්වේච්ඡා වස්වය අතයාවශය වමවලමක්ත බවට  ත් 

කිරීම. 

8. විවශ්ිත අරමුණු 

1. රට තුළ ස්වේච්ඡා වස්වය ප්රවර්ධනය කිරීම. 

2. රවේ සෑම අංශයකම  ස්වේච්ඡා වස්වය ස්ථාපිත කිරීම සහ එහි වස්වාව ඇගයීම. 

3. ස්වේච්ඡා වස්වය කළමනාකරණය සහ සේබන්ීකරණය කිරීවේ යාන්රණයක්ත ඇි    

කිරීම. 

4. ස්වේච්ඡා වස්වය පිළිබඳ  ර්වේෂණ දිරිමත් කිරීම සහ ප්රවර්ධනය කිරීම. 

5. භාණ්ඩාගාරයට අමතර වියෙමක්ත  ඇි වනාවන  රිදි  ස්වේච්ඡා වස්වය හරහා රාජය 

වස්වාවන්  පුළුල් කිරීම . 

6. ප්රවයෝජනයට වයාො ගනු වනාලබන  ිනිස්  ැය එලොයි අරමුණු සඳහා ස්වේච්ඡා වස්වය  

වයාො ගැනීවේ හැකියාවන් වසායා බැලීම . 

7. සුදුසු නීි සේ ාෙනය තුළින් රවේ ස්වේච්ඡා වස්වය විධිමත් කිරීම සෙහා සහාය ීම. 



8. ස්වේච්ඡා වස්වය සඳහා ප්රි ත්ි රාමුවක්ත සැකසීම. 

9. ස්වේච්ඡා වස්වකයන් විසින් අනුගමනය කළ යුතු ආචාර ධර්ම  ද්ධියක්ත සකස් කිරීම.  

10.  ස්වේච්ඡා වස්වකයින් විසින් කරනු ලබන වස්වාවන් සඳහා නිසි පිළිගැනීමක්ත ලබා දීම  

සඳහා ස්වේච්ඡා වස්වකයන් ඇගයීවේ යාන්රණයක්ත ස්ථාපිත කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම. 

 

9. ස්වේච්ඡා වස්වවේ වයවදන ආකාර  

 හත ෙැක්තවවන ආකාරවේ ස්වේච්ඡා ක්රම වමම ප්රි ත්ිය මඟින් හදුනා ගත හැක: 

අ. ආ ො සඳහා ව ර සූොනේ ීම, කළමනාකරණය සහ ප්රිචාර ෙැක්තීම : වමය ආ ො අවම 

කිරීවේ ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව ෙැනුවත් කිරීම සඳහා ස්වේච්ඡා වස්වා සැ යීම හා හදිසි 

අවස්ථාවන්ට ප්රිචාර ෙැක්තීම හා සේබන්ධ වේ. 

ආ සියලු ජන වාර්ගික වකාටස් වල එකතුව : වේවා සාමූහික ප්රයත්නයන් වන අතර 

පුද්ගලයන්වේ අෙහස්, අවශයතා, රුචිකත්වයන් වහෝ අභිවයෝග එක්ත අරමුණක්ත වවනුවවන්  

ක්රියාකිරීවේදී  අොළ කාර්යය සෙහා  කිසියේ බලයක්ත ඇි කරයි.  

ඇ  රිතයාගශීලිත්වය:  රිතයාගශීලිත්වය යනු මූලයමය, වෘත්තීය වහෝ කාරුණික 

ආකාරවයන් අනයයන්ට තනි වහෝ සාමූහික වස්වාවක්ත සැ යීමයි. 
ඈ   ක්තෂ ාතීබව සහ පුරවැසි මැදිහත්ීම: වමය වඩා වහාඳ  ාලනයක්ත සේබන්ධවයන්  

ෙැනුවත්කිරීේ  සහ ඒත්තු ගැන්ීම  සඳහා තනි පුද්ගලයින් වහෝ කණ්ඩායේ විසින්  

වස්වාවන් සැ යීම වේ.  
ඉ  වමම ප්රි ත්ිවේ තාර්කිකත්වය තුළ හඳුනාවගන ඇි ගැටළු වලට විසඳුේ ලබා වෙන 

වවනත් අොළ ක්රම  වතී. 

 

10.  ස්වේච්ඡා වස්වය වර්ග කිරීම්.  

ප්රි ත්ිය  හරහා  හත ෙැක්තවවන  ආකාරවේ ස්වේච්ඡා වස්වකයන් හඳුනා ගත හැක. : 

i. තරුණ ස්වේච්ඡා වස්වකයන් – ආණ්ඩුක රම වයවස්ථාවේ ෙක්තවා ඇි  රිදි වයස අවුරුදු 

15-29 අතර තරුණ තරුණියන් 

 

ii. විශ්රාික ස්වේච්ඡා වස්වකයන් - විධිමත් රැකියාවවන් විශ්රාම ගත් පුද්ගලයින් 

ස්වේච්ඡාවවන් සිය වස්වාවන් ලබා දීම  

iii.  අන්තර්ජාලීය (online) ස්වේච්ඡා වස්වකයන් - නීන වතාරතුරු සහ සන්නිවේෙන 

තාක්තෂණය භාවිතා කරින් ස්වේච්ඡා වස්වා ස යන තනි පුද්ගලයින් වහෝ කණ්ඩායේ. 

iv. ආයතන  ෙනේ වූ ස්වේච්ඡා වස්වකයන් - සංවිධාන වහෝ ආයතන හරහා ස්වේච්ඡා වස්වා 

ස යන තනි පුද්ගලයින් වහෝ කණ්ඩායේ  

v. ජාතයන්තර ස්වේච්ඡා වස්වකයන් – ශ්රී ලංකාව තුළ  සව්ේච්ඡා වස්වා ස යන ශ්රී ලාංකික 

වනාවන අය සහ විවද්ශයන්හි ස්වේච්ඡා වස්වා ස යනු ලබන ශ්රී ලාංකිකයන්  . 

vi. ඩයස්ව ෝරා ස්වේච්ඡා වස්වකයන් - ස්වේච්ඡා වස්වා සැ යීම සඳහා ශ්රී ලංකාවට 

 ැිවණන විවද්ශගතව  වවවසන ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්. 

vii. ප්රජා මූල  ස්වේච්ඡා වස්වකයන් - ස්වකීය ප්රජාවන් තුළ අවිධිමත් (informal) වලස 

ස්වේච්ඡා ක්රියාකාරකේවල වයවෙන තනි පුද්ගලයින් වහෝ කණ්ඩායේ. 

viii. ළමුන් සහ නව වයාවුන් ස්වේච්ඡා වස්වකයන් - වැඩිහිටිවයකුවේ වහෝ ආයතනයක මඟ 

ව න්ීම යටවත් වයස අවුරුදු 18 ට අඩු ශ්රී ලාංකිකයන් ස්වේච්ඡා ක්රියාකාරකේවල 

වයදීම  

ix. රජවේ ස්වේච්ඡා වැඩසටහන් 



x. වෘත්තීය ස්වේච්ඡා වස්වකයන් - විවිධ අංශවල ක්රියාකාරී විධිමත් රැකියාවක නියුතු 

වවින් අර්ධ කාලීනව  ස්වේච්ඡාවවන් සිය වස්වාවන් ලබා වෙන පුද්ගලයින්. 

 

11.   ස්වේච්ඡා දායකත්තවයන් සඳහා අවධානය වයාමු කළ යුතු ප්රධාන අංශ  

• වසෞඛ්ය  

• තරුණ කටයුතු  

• ක්රීඩා  

• අධයා න  

• අ ාො වැළැක්තීේ සහ කළමනාකරණය කිරීම  

•   සමාජ ඒකාබද්ධතාවය, සමාජ වස්වය සහ සමාජ සුභසාධනය 

•  කෘෂිකර්මය   

• වන විෙයාව  

• ජලය  

• වද්ශගුණික වි ර්යාස  

• ආගික වහෝ ඇෙහිලි   ෙනේ කරගත් ස්වේච්ඡා වස්වය  

• තාක්තෂණ සංවර්ධනය 

• ස්වේච්ඡා වස්වය මගින් මානව යහ ැවැත්මට සැලකිය යුතු ොයකත්වයක්ත ලබා දිය හැකි 

වවනත් අංශ 

 

12.  ප්රතිපත්තති ඉලක්කය   

අ. රවේ ියලුම අංශ තුළ  ස්වේච්ඡා වස්වය සදහා  සමාජ සංවාද හා හවුල්කාරිත්තවයන් දිරිමත්ත 

කිරීම . 

 

1. සියළුම අමාතයාංශ, රාජය ආයතන සහ සංස්ථා ආශ්රිතව  ස්වේච්ඡා වස්වය හඳුනා ගැනීම සහ 

ස්වේච්ඡා වස්වකයින් සේබන්ධ කර ගනිින්  රාජය වස්වය  පුළුල් කිරීම සඳහා යාන්රණ 

සැකසීම  

2. රාජය අංශවේ වස්වක ස්වේච්ඡා වස්වය; 

3. සංස්ථාගත  අංශය සෙහා ආයතනික  ෙනේ ස්වේච්ඡා වස්වයක්ත අනුගත කිරීම - 

(i) එම කාර්යය මණ්ඩල සාමාජිකයින් විවශ්ෂ අනුගත දිනයන්හිදී ස්වේච්ඡා  වස්වය සඳහා  

බඳවා ගැනීම 

(ii) බාහිර විධිමත් ස්වේච්ඡා වයා ෘි හා වැඩසටහන්  සඳහා කාර්ය මණ්ඩල  සහභාගීත්වය; 

(iii) ඉහළ ජාික ප්රිලාභයක්ත සඳහා ස්වේච්ඡා වස්වකයින් සේබන්ධ කර ගනිින් සහ 

ඔවුන්වේ සංස්ථාගත  සමාජ වගකීේ (CSR) පුළුල් කිරීම සඳහා වඩාත් අර්ථවත් යාන්රණ 

අනුගමනය කිරීම; 

(iv) ස්වේච්ඡා වස්වවේ වයදී සිටින වස්වකයින් සඳහා සුදුසු ආරක්තෂාව සහ ආ ොවකදී වන්දි 

ලබා දීවේ යාන්රණ අනුගමනය කිරීම; 

(v) ස්වේච්ඡා ොයකත්වය සලකා දිරිගැන්ීේ ලබා වෙින් සංස්ථාගත  අංශවේ සව්ේච්ඡා 

ක්රියාකාරකේ දිරිමත් කිරීම; 

(vi) මානව යහ ැවැත්ම හා සේබන්ධ  ස්වේච්ඡා ක්රියාකාරකේ සඳහා ව ෞද්ගලික අංශවේ 

සංස්ථාගත   සමාජ වගකීේ අරමුෙල්  (CSR) වවන් කීරීමට දිරිගැන්ීම. 

 

ආ. ආරක්ිත හා හිතකර ස්වේච්ඡා වස්වා පරිසරයක් සැපයීම සඳහා මාර්වගෝපවේශ සකස් කිරීම; 

 

ඇ. ස්වේච්ඡා කළමනාකරණ සහ සම්බන්ීකරණ යාන්රණයක් ඇති කිරීම 



     

ශක්තිමත්, විවෘත, ිරසර සහ ජාික ස්වේච්ඡා වස්වයක යටිතල වුහවේ   ෙනම   වවින්  

ශ්රී ලංකාවේ ස්වේච්ඡා වස්වය සේබන්ීකරණය,  හසුකේ සැ යීම සහ ප්රවර්ධනය කිරීවේ 

ආයතනයක්ත වලස ජාික ස්වේච්ඡා කටයුතු පිළිබඳ වල්කේ කාර්යාලය (National 

Volunteering Secretariat)  විෂයභාර  අමාතයාංශය යටවත් පිහිටුවා ඇත. ඊට අමතරව, 

ජාික ස්වේච්ඡා කටයුතු පිළිබඳ වල්කේ කාර්යාලය  හරහා  ප්රි ත්ිවේ සඳහන් වකාට ඈි  

ආයතන සමඟ ඒකාබද්ධව සුදුසු වයා ෘි / වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරනු ඇත.   ජාික 

ස්වේච්ඡා කටයුතු පිළිබඳ වල්කේ කාර්යාලවේ  කටයුතු  රි ාලනය කිරීම සඳහා 

කළමනාකරණ මණ්ඩලයක්ත පිහිටවනු ලැවේ. 

ජාික ස්වේච්ඡා කටයුතු පිළිබඳ වල්කේ කාර්යාලවේ   මූලික ක්රියාකාරකේ – 

(i) යාවත්කාලීන ස්වේච්ඡා කළමනාකරණ  ද්ධියක්ත නිර්මාණය කීරීම  (Volunteer 

Management System); 

(ii) විවිධ විවශ්ෂ ෙක්තෂතා සහිත  ස්වේච්ඡා වස්වකයන්වේ වතාරතුරු  වත්වාවගන යාම, 

නමුත්  ඒ වහ්තුව මත ස්වේච්ඡා වස්වකයන්ට සහ ස්වේච්ඡා වස්වකයන් සේබන්ධ 

ආයතන වලට  කිසිදු නීිමය අයිිවාසිකමක්ත    ලබා වනාවෙන වලස කටයුතු  කිරීම.  

(iii) ස්තියකට පැය 20-30 ෙැඩ ෙැඩි කාල සීමාෙක් ඇතුලත් ෙන විදිමත් ස්වේච්ඡා වස්ථෙයන් 

ස්ඳහා ස්වේච්ඡා වකාන්රාත්තුෙක් නිකුත්  කිරීම  

(iv) ස්වේච්ඡා වස්වකයන් ආරක්තෂා කිරීම හා ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා මාර්වගෝ වද්ශ හා 

වරගුලාසි නිකුත් කිරීම 

(v) සුදුසු නීතිමය ත්ත්ත්ෙ යටවත් ෙැනට ලියාපදිිංචි ී ඇති ස්වේච්ඡා වස්ථෙකයින් 
වයාෙොගන්නා සංවිධාන (Volunteer Involving Organisations) ෙල වත්ාරතුරු 

පෙත්ො ගැනීම; 

(vi) ස්වේච්ඡා වස්ථො කළමනාකරණ පද්ධධතිවේ (Volunteer Management System)  
ෙක්ො ඇති පරිදි  වහෝ මගින් ලිකිත්ෙ ෙැනුම් දී ඇති ස්ථවේච්ඡ වස්ථෙක අෙස්ථථා ස්ඳහා 
පහසුකම් ස්ැලසීම ස්වේච්ඡා වස්වකයන්  අවසන් කළ කාර්යයන් සේබන්ධවයන් ප්රගිය  

ලබා ගැනීම  ; 

(vii) අෙස්න් කරන ලෙ ස්වේච්ඡා පැෙරුම් පිළිබඳ ප්රතිචාර ලබා ගැනීම 

(viii) අවසන් කරන ලෙ කාර්යයවේ ( ැවරුවේ) වතාරතුරු ෙත්ත  ද්ධියට  ඇතුළත් කිරීම; 

(ix) ස්වේච්ඡා වස්වා කාර්යයන් සෙහා අවම ොයකත්ව අගයන් ෙැක්තවවන  රිදි සුදුසු වාර්තා 

සකස් කිරීම; 

(x) ජනවල්ඛ්න හා සංඛ්යාවල්ඛ්න වෙ ාර්තවේන්තුව සහ වවනත් අොළ ආයතන සමඟ ඉහත 

සංඛ්යාවල්ඛ්න හුවමාරු කර ගැනීම  ; 

(xi) අවශය අවස්ථාවල ස්වේච්ඡා වස්වවේ වයෙීමට  අොළව  බලධාරීන් සමඟ 

සේබන්ීකරණ කටයුතු  කිරීම; 

(xii)  ාර්ශවකරුවන් සමඟ ද්වි වාර්ෂික රැස්ීේ සේබන්ීකරණය හා  හසුකේ සැ යීම 

(xiii) ස්වේච්ඡා වස්වකයන්  සඳහා සුදුසු  රිදි සේබන්ීකරණය හා ව ළ ගැස්ීම සිදු කිරීම   

(xiv) සිසුන්ට වැෙගත් සමාජ අත්ෙැකීමක්ත ලබා ගැනීමට හැකිවන  වලස ස්වේච්ඡා වස්වය 

ප්රවර්ධනය කිරීම; 

(xv) ස්වේච්ඡා වස්වයට අොළ විෂයයන් සහ ගැටළු පිළිබඳ පර්වේෂ්ණ  ැවැත්ීමට අොළ 

දිරිමත් කිරීේ සිදු කිරීම  ; 

(xvi) ස්වේච්ඡා වස්වය රටතුළ විධිමත් කිරීම සෙහා සහාය ලබාවෙන අංශ සමඟ නිරන්තර 

සංවාෙයක්ත  වත්වා වගන යෑම  ; 

(xvii) ස්වේච්ඡා වස්වකයින්වේ සහභාගීත්වය සහිතව,  වත්නා රාජය වස්වාවන් පුළුල් කිරීම 

සෙහා  රාජය අංශය දිරිමත් කිරීම. 



 

ඈ .  ජාික ස්වේච්ඡා කටයුතු පිළිබඳ වල්කේ කාර්යාලවේ (National Volunteering 

Secretariat) කළමනාකරණ මණ්ඩලය පහත දක්වා ඇති වෘත්තතිකයන් සහ පුේගලයන්වගන් 

සමන්විය යුතු  අතර එහි කාර්යභාරයන් සහ වගකීම් සාමූහිකව තීරණය කරනු ලැවේ. 

 

(i) විෂයභාර අමාතයාංශවේ වල්කේවරයා වමම කළමනාකරණ මණ්ඩලවේ 

සභා ිවරයා වන්වන්ය ; 

(ii) අොළ අමාතයාංශවේ වල්කේවරයා  විසින් නේ කරන ලෙ විෂය භාර  අමාතයාංශවේ 

අිවර්ක වල්කේ වහෝ අධයක්තෂක තනතුර ෙරන වජයෂ්ඨ  සාමාජිකවයකු  

(iii) විෂයභාර අමාතයාංශවේ වල්කේවරයා විසින් ආරාධනය කරනු ලබන තරුණ 

කටයුතු, අධයා නය, මුෙල් , වසෞඛ්ය සහ  රිසර යන අමාතයාංශ වල අිවර්ක 

වල්කේ වහෝ අධයක්තෂක යන තනතුරක  සිටින නිලධාරීන් එකී අමාතයාංශ වල 

නිවයෝජිතයන්  සාමාජිකයින් වලස; 

 

(iv) විෂයභාර අමාතයාංශවේ වල්කේවරයා විසින් ආරාධනය කරනු ලබන වාණිජ හා 

කර්මාන්ත මණ්ඩලවේ සභා ි වහෝ උ  සභා ි වහෝ ප්රධාන විධායක නිලධාරී යන 

තනතුරක  සිටින වජයෂ්ඨ නිලධාරිවයකු සාමාජිකවයකු වලස ; 

(v) විෂයභාර අමාතයාංශවේ වල්කේවරයා විසින් ආරාධනා කරනු ලබන සිවිල් සමාජවේ  

සාමාජිකයින් වෙවෙවනකු ස්ාමාජිකයින් වලස්;  

(vi) ශ්රී ලංකාවේ එක්තසත් ජාතීන්වේ ස්වේච්ඡා ස්ිංවිධානවේ කටයුතු  කරනු ලබන එක්ත 

සාමාජිකවයකු ; 

(vii) විෂයභාර අමාතයාංශවේ වල්කේවරයා විසින් ආරාධනය කරනු ලබන සංස්ථාපිත 

සමාජ වගකීේ (CSR)  පිළිබඳ ප්රධානී, කළමනාකරණ අධයක්තෂක, ප්රධාන විධායක 

නිලධාරී වහෝ අරමුෙල්  ප්රධානී  යන තනතුරක සිටින එක්ත වජයෂ්ඨ  සාමාජිකවයකු ; 

(viii) විෂයභාර අමාතයාංශවේ වල්කේවරයා විසින් ආරාධනය කරනු ලබන ජනවල්ඛ්න හා 

සංඛ්යාවල්ඛ්න වෙ ාර්තවේන්තුවේ වජයෂ්ඨ නිලධාරිවයකු; 

(ix) තරුණ ප්රජාව ප්රමුඛ් වකාට ගත්  සංවිධානයක වජයෂ්ඨ සාමාජිකවයකු ; 

(x) රාජය වනාවන සංවිධානයක නිවයෝජිතවයකු (NGO); 

(xi) ස්වේච්ඡා වස්ථෙකයින් වයාෙොගන්නා සංවිධාන නිවයෝජනය කරමින් නිවයෝජිතයන් 

වෙවෙවනකු;  

(xii) පර්වේෂණ  ආයත්නයන් වහෝ පර්වේෂණ  ආයත්නයකින්  ර්වේෂකයන් වෙවෙවනකු 

වහෝ නිවයෝජිතයන් වෙවෙවනකු ; 

(xiii) ව ර  ැවි V සේමාන උවළල වල  සේමානලාභීන් වෙවෙවනකු වහෝ අවසන් 

තරඟකරුවන් වෙවෙවනකු ; 

(xiv) කළමනාකරණ මණ්ඩලවේ සභා ිවරයා වනාපැමිණි අෙස්ථථාෙක, ස්භාපතිෙරයා 
විසින් වයෝජනා කරනු ලබන, මණ්ඩලවේ ස්ාමාජිකවයකු ෙැඩ බලන ස්භාපතිෙරයා 
වලස්  ත්විය යුතු වේ.   

 

ජාික ස්වේච්ඡා කටයුතු පිළිබඳ වල්කේ කාර්යාලවේ කළමනාකරණ මණ්ඩලය තුළ 

ආබාධිත පුද්ගලයින්ට සමාන අවස්ථා ලබා දීම සහ ස්ී පුරුෂ සමාජභාවය හා ජනවාර්ගික 

සමතුලිතතාවය  වත්වා ගැනීම වැෙගත් ය.  

ජාික ස්වේච්ඡා කටයුතු පිළිබඳ වල්කේ කාර්යාලවේ  (National Volunteering Secretariat) 
ප්රධානියා කළමනාකරණ මණ්ඩලවේ කැඳවුේකරු / වල්කේ විය යුතුය 



13.   ස්වේච්ඡා වස්වක වකාන්රාත්තතුවක් නිකුත්ත කිරීම 

විධිමත් වලස ස්වේච්ඡා වස්වවේ වයදීසිටි නේ  ස්වේච්ඡා වස්වක  වකාන්රාත්තුවක්ත නිකුත් කරනු 

ලැවේ. එවැනි ස්වේච්ඡා වස්වයක්ත,   

 -     සියකට  ැය 20 – 30 ක කාලසීමාවක්ත ඉක්තමවා ලිය යුතුය.  

-  ස්වේච්ඡා වස්ථෙකයින් වයාෙොගන්නා සංවිධාන (Volunteer Involving 

Organisations) වලස ස්වේච්ඡා කටයුතු පිළිබඳ වල්කේ කාර්යාලවේ ලියා දිංචි වූ 

අමාතයාංශයක්ත, රාජය ආයතනයක්ත, ව ෞද්ගලික අංශයක්ත වහෝ රාජය වනාවන සංවිධානයක්ත 
හරහා ක්රියාත්මක විය යුතුය.  

    එවලස  වකාන්රාත්තුගත   ස්වේච්ඡා කාල  රිච්වේෙයක්ත  තුළ සිය  මූලික ජීවන වියෙේ පියවා 
ගැනීම සඳහා දීමනාවක්ත ලබා ගැනීමට ස්වේච්ඡා වස්වකයාට හිිකමක්ත ඇත.    

14.  ස්වේච්ඡා වස්වකයන්වේ අයිතිවාිකම් සහ වගකීම් 

ශ්රී ලංකාවේ ස්වේච්ඡා වස්වකයන්ට  හත සඳහන් අයිිවාසිකේ හිිවේ: 

(i) ස්වේච්ඡා ක්රියාකාරකේ වල නිරත ීවේදී  සුරක්තෂිතභාවය.   

 

(ii) ස්වේච්ඡා ක්රියාකාරකේ වලට අොළව වැය වියෙේ ප්රිපූරණය. 

 

(iii) ස්තියකට පැය 20-30 ෙැඩි කාල සීමාෙක් ඇතුලත් ෙන විදිමත් ස්වේච්ඡා වස්ථෙයන් 

ස්ඳහා නිකුත් කරන ලෙ ස්වේච්ඡා වකාන්රාත්තුෙක්. 

 

(iv) ස්වේච්ඡා වස්වය පිළිබඳ ලිඛිත තහවුරු කිරීමක්. 

(v) ඉටුකරන ක්රියාකාරකේවල ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සුදුසු පුහුණුව. 

(vi) ස්වේච්ඡා වස්වය අතරතුර වෘත්තීය සහාය. 

(vii) ව ෞද්ගලිකත්වය  සහ ව ෞද්ගලික  ෙත්ත ෙල ආරක්ිත්භාෙය. 

 හත සෙහන් ෙෑ සේබන්ධවයන් ස්වේච්ඡා වස්වකයන් වගකීම ෙරනු ඇත  : 

(i) ස්වේච්ඡා ක්රියාකාරකේ කඩිනින් හා විශ්වාසොයක වලස සිදු කිරීම. 

(ii) ජාික ස්වේච්ඡා කටයුතු පිළිබඳ වල්කේ කාර්යාලවයන් ෙන්වා සිටින විට ස්වේච්ඡා 

පුහුණු වැඩසටහන්, ෙැනුවත් කිරීවේ වැඩමුළු, රැස්ීේ, දිශානි වැඩසටහන් සඳහා 

සහභාගී ීම . 

(iii) සමාජවේ සංස්කෘික, සාේප්රොයික හා වාර්ගික භූිකාවන් පිළිබඳ ෙැඩි අවවබෝධයක්ත 

ඇිව ස්වේච්ඡා වස්වා ක්රියාත්මක කිරීම සහ විවිධ ප්රජා වකාටස්  සමඟ සුමට වැඩ 

කිරීවේ සේබන්ධතාවයක්ත  වත්වා ගැනීම. 

(iv) සිදු කරනු ලබන ස්වේච්ඡා ක්රියාකාරකේවල / වස්වාවල  ගුණාත්මකභාවය සහික 

කිරීම 

(v) ජාික ස්වේච්ඡා කටයුතු පිළිබඳ වල්කේ කාර්යාලය (National Volunteering 

Secretariat)  විසින් නිකුත් කරන ලෙ ප්රි ත්ි, මාර්වගෝ වද්ශ සහ ක්රියා 

 ටි ාටිවලට අනුකූල ීම. 

(vi) ජාික ස්වේච්ඡා කටයුතු පිළිබඳ වල්කේ කාර්යාලවේ (National Volunteering 

Secretariat) සහ අවනකුත් අොළ ආයතනවල ආචාර ධර්ම  ද්ධි වලට අනුගත ීම . 

 

 



 

 

15.  නීති සම්පාදනය  

ශ්රී ලංකාවේ ස්වේච්ඡා වස්වය විධිමත් කිරීම සෙහා රජය විසින් ස්වේච්ඡා වස්වය සේබන්ධවයන් නීති 

ස්ම්පාෙන වකාට බලාත්මක කල යුතුය. 

 

16. ක්රියාත්තමක කිරීම  

ස්වේච්ඡා වස්වය පිළිබඳ ජාික ප්රි ත්ිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අොළ  ාර්ශවකරුවන්වගන්  

විමසා  විෂයභාර අමාතයාංශය   විසින් ක්රියාත්මක සැලැස්ම සකස් කරනු ඇත. 

17. ප්රතිපත්තතිය  සංවශෝධනය කිරීම  

 ස්වේච්ඡා වස්වය පිළිබඳ ජාික ප්රි ත්ිය සෑම වසර තුනකට වරක්ත වහෝ කළමනාකරණ මණ්ඩලය 

විසින් නියම කරනු ලබන  රිදි සමාවලෝචනය කළ යුතුය. 

 

18. අීක්ෂ්ණය සහ ඇගයීම 

ස්වේච්ඡා කටයුතු පිළිබඳ ක්රියාකාරකේ අීක්තෂණය හා ඇගයීම ජාික ස්වේච්ඡා කටයුතු පිළිබඳ 

වල්කේ කාර්යාලය (National Volunteering Secretariat) මගින්  සිදු කළ යුතුය. 

 

 


