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බස්නාහිර පළාත් සමාජ සසේවා චක්රසේඛ - 2020/ 3 

 

බස්නාහිර පළාඩත් සියළුම ප්රාඩීය ය ඩල්කේවරු ඩවත. 
 

අඩු ආොයේලාභී කාන්තාවන් ගෘහ මූලිකත්වය ෙරණ පවුේවල, පාසේ අධ්යාපනය ලබන ෙවනවන්  

අධ්යාපන ආධ්ාර රිනැනීමම 

බස්නාහිර පළාඩත් ඩවඩසන පියා මිය ගිය, පියා හැර ගිය, පියා රැකියාවක්ෂ කිරීමට ඩනොහැකි ඩසේ 

අබල දුබල වූ, අඩු ආදායේලාභී, පාසල් යන දරුවන් සිටින, කාන්තාවන් ගෘහ මූලිකත්වය දරණ පවුල් 

වල, පළමු වසඩර් සිට උසස් ඩපළ දක්ෂවා අධ්යාපනය ලබන දරුවන්ට මාසිකව මූලයාධ්ාරයක්ෂ ලබාදීම 

සඳහා බස්නාහිර පළාත් සමාජ ඩසේවා ඩදපාර්තඩේන්තුව විසින් “අධ්යාපන ආධ්ාර” ලබාදීඩේ 

වැෙසටහනක්ෂ ක්රියාත්මක කර ල ලැඩබ්. ඩේ සේබන්ධ්ඩයන් මීට ඩපර නිකුත් කරන ලද සියළුම 

චක්රඩල්  අවලංගු වන අතර, 2021.01.01 දින සිට ඩමම චක්රඩල් ය බල පැවැත්ඩ.. 

 
02.   අධ්යාපන ආධ්ාර පිරිනැමීඩේ නිර්නායක  

2.1    අධ්යාපන ආධ්ාර ඉල්ලුේ කරන දරුවා ඩහෝ දැරිය හා භාරකරුවන් බස්නාහිර පළාත තුළ ස්ථිර   

   පදිංචිකරුවන් විය යුතුය. 

2.2    ප්රතිලලාභී දරුවා ඩහෝ දැරිය රජඩේ පාසලක ඩහෝආබාධ් සහිත වූවන් සඳහාවන විඩ ේ  පාසලක    

   අධ්යාපනය ලබන සිවෙඩවකු ඩහෝ සිවෙවියක විය යුතුය. 

2.3    ප්රතිලලාභී දරුවා ඩහෝ දැරිය රජඩේ පිිගගත් ප්රතිලපත්තිල යටඩත් අඩු ආදායේලාභී පවුලක දරුඩවකු 

   විය යුතුය. 

2.4    ප්රතිලලාභී දරුවා ඩහෝ දැරිය පහත සඳහන් කුමන ඩහෝඩහේතුවක්ෂ මත අසරණ වූ පවුලක දරුඩවකු  

   විය යුතුය. 

1. ඩදම.පියන් මිය යාම 

2. පියා මිය යාම 

3. ඩදම.පියන් පවුල හැර යාම 

4. පියා පවුල හැර යාම 

5. පියා පූර්ණ ආබාධිත තත්වයට පත්වීම 

6. පියා  ාරීරිකව ඩහෝ මානසිකව දිගුකාලීන ඩරෝගී තත්වයකින් ඩපලීම නිසා රැකියාවක නිරතවීමට  

ඩනොහැකි වීම 

 7.  පියා සිරගත වීම 
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8. පියා දිගුකාලීනව රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගතවීම 

9. මව අවිවාහක වීම 

10. පළාත් සමාජ සසේවා අධයක්ෂ විසින් අනුමත  කරනු ලබන විස ේෂිත සවනත් සහේතු 

 
 

2.5 ඉහත 2:4 යටසත් දක්වා ඇති සහේතුවක් මත අසරණ තත්වයට පත්වූ  පවුලක දරුසවක් 2:1, 2:2 , 

2:3  හි  සඳහන්  සුදුසුකම්   සපුරා  තිසේ  නම්  අධයාපනාධාර අයදුම්  කිරීමට  සුදුසුකම් ලබයි. 

 

2.6 පිය බන්ධනාගාර ගතවීම සහෝ රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගතවීම යන සහේතුව මත අධයාපනාධාර 

නිර්සේ  කළ යුත්සත්, පියා  බන්ධනාගාර  ගතව  සිටින  කාල සීමාව සඳහා පමණි. 

 
 

0.3 බස්නාහිර පළාත් සභාසවන් සහෝ මධයම රජසයන් අධයාපන ආධාර මුදලක් මාසිකව ලබා ගන්නා 

දරුවන්ට සමම අධයාපන ආධාර දීමනාව ලබා දීම වලංගු සනොසේ. 

 
 

04 අධයාපන ආධාරය ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය 

        අධයාපන ආධාරය අව ය දරුසවකුසේ මව සහෝ භාරකරු පහත සඳහන් සල්ඛන හා  සම්පූර්ණ 

කරන ලද ඉල්ලුම් පත්රය, තමා පදිංචි ග්රාම නිලධාරී වසම අයත් ප්රාසේයය සල්කම්  කාර්යාලයට 

භාර දිය යුතුය.  

1. ග්රාම නිලධාරීසේ නිර්සේ ය සහිත ඉල්ලුම් පත්රය ඇඇමුුමම 1)  

2. දරුවාසේ උප්පැන්න සහතිකසේ මුල් පිටපත සහ ඡායා පිටපතක් 

3. ප්රතිලාී දරුවා රජසේ පාසලක සහෝ ආබාධ සහිත වූවන් සඳහා වූ විස ේෂ පාසලක අධයාපනය 

බව  සඳහන්  කරන විදුහල් පතිවරයා නිකුත්  කළ  සහතිකය ඇඅදාළ  වර්ෂසේ ඉසගනුම ලබන 

වසර/සරේණිය සඳහන් කිරීම අව ය සේ.     

4. දරුවාසේ මව හා පියා මිය සගොස් නම් , එම  මරණ සහතිකවල  මුල් පිටපත්  හා ඡායා පිටපත්  

5. දරුවාසේ පියා මිය සගොස්  නම්, පියාසේ  මරණ  සහතිකසේ  මුල්  පිටපත්  හා ඡායා පිටපතක් 

දරුවාසේ පියා පවුල හැර  සගොස් නම් ඒ බව  සඳහන්  සකසරන ග්රාම  නිලධාරී  වාර්තාව සහෝ 

සපොලිස් වාර්තාව 

6. දරුවා සදමේපියන් අහිමි දරුසවකු නම් ඒ බව හා තමා යටසත් ප්රතිලාී දරුවා ීවවත් වන බවට 

භාරකරු ඉදිරිපත් කරන දිවුරුම් සහතිකය 

7. දරුවාසේ පියා / සදමේපියන් ආබාධිත සහෝ සරෝගී බව තහවුරු කිරීමට වවදය සහතිකයක් 

8. දරුවාසේ  පියා / සදමේපියන් සිරගතවූ සහෝ බන්ධනාගාරගත  වූ   බව   සනාථ   කරන 

බන්ධනාගාරසයන්  නිකුත්  කළ  ලිපියක් සහෝ සපොලිස් වාර්තාවක් 

9.  දරුවාසේ  මව අවිවාහක නම් ඒ බව සඳහන් දිවුරුම් ප්රකා ය 

10.  දරුවාසේ මවසේ සහෝ භාරකරුසේ ජාතික හැඳුනුම්පත සහෝ  පිළිගත  හැකි  හැඳුනුම්පතක් හා 

එහි පිටපතක් 
 

05 අධයාපන ආධාර ලබාදීසම් ක්රමසේදය  

5.1  අධයාපන ආධාර වසරක කාල සීමාවක් සඳහා සගවනු ලැසේ.  

5.2  ඊලඟ  වර්ෂසේදීත්  අධයාපන  ආධාර ලබාගැනීමට අව ය  නම් අයදුම්කරු සංස ෝධිත  අයදුම් 

පත්රය සම්පූර්ණ කර ප්රාසේයය සල්කම් කාර්යාලයට භාර දිය යුතුය. 

5.3  අ.සපො.ස උසස් සපළ  හදාරණ සිසුන් සඳහා  ජනවාරි මස සිට අසගෝස්තු මාසය දක්වා සහෝ 

විභාගය පැවැත්සවන මාසය  සතක් පමණක්  අධයාපන ආධාර නිර්සේ  කළ යුතුය. 
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06.  අධයාපනාධාර මුදසල් වටිනාකම.  

1 පළමු වසසර් සිට එසකොසළොස් වැනි වසර දක්වා පාසල් සිසුන්ට මාසිකව සගවනු ලබන ආධාර  

මුදල රු. 1,000/- කි. 

2 සදොසළොස් වැනි වසසර් සිට දහතුන් වැනි වසර දක්වා පාසල් සිසුන්ට මාසිකව සගවනු ලබන  

ආධාර මුදල රු. 1,500/- කි. 

3 එක් පවුලක් සඳහා සගවනු ලබන උපරිම ආධාර මුදල මාසිකව රු. 2,500/- කි. 

 

07.  අධයාපන ආධාර ඉල්ලීම් සඳහා නිර්සේ  ඉදිරිපත් කිරීම හා අනුමැතිය ලබාදීම. 

7.1 අධයාපන ආධාර ඉල්ලුම් පත්රය ප්රාසේයය සල්කම් කාර්යාලයට ලැමෙසමන් පසු ප්රාසේයය 

සල්කම් කාර්යාලසේ සමාජ සසේවා නිලධාරී / සංවර්ධන නිලධාරී විසින් අදාළ පවුල පිළිබඳව 

ස්ථානීය පරීක්ෂණයක්  සිදුකර, තම  නිර්සේ ය ප්රාසේයය සල්කම් සවත  ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

7.2  ප්රාසේයය සල්කම් විසින් නිර්සේ  කරන ලද අධයාපන ආධාර ප්රතිලාී සල්ඛනය 

අනුමැතිය සඳහා හා ප්රතිපාදන ලබා ගැනීම සඳහා බස්නාහිර පළාත් සමාජ සසේවා 

සදපාර්තසම්න්තුවට සයොමු කළ යුතුය. 

7.3 බස්නාහිර පළාත් සමාජ සසේවා අධයක්ෂ අනුමත කළ අධයාපන ආධාර සල්ඛනය, 

අධයාපන ආධාර සගවීම සඳහා ප්රතිපාදන සමඟ ප්රාසේයය සල්කම් කාර්යාල සවත එවීසමන් පසු 

ප්රතිලාියයාට සගවීම් කළ යුතුය. 

7.4 සදපාර්තසම්න්තුසේ ප්රතිපාදන ප්රමාණවත් වන්සන් නම්, අධයාපන ආධාරය ඉල්ලුම් 

කරනු ලබන මාසසේ සිට සගවීමට අනුමැතිය සදනු ලැසේ. 

7.5 අධයාපන ආධාර ලැමෙමට සුදුසුකම් ලද දරුවාසේ මව සිටීනම් මවසේ නමින් ද, 

නැතසහොත් භාරකරු නමින් ද ආධාර මුදල, ප්රාසේයය සල්කම් කාර්යාලය විසින් ප්රතිලාීන්ට ලබා 

දීමට කටයුතු කරනු ලැසේ. 

7.6 අනුමත අධයාපන ආධාර මාසිකව ප්රතිලාියයාට  සගවීම් කරනු ලබන අතර, ඒ සඳහා 

සෑම මාසයකම අවසන් සතිය ඇතුළත සපොදු 36 ‘අ‘ වවුචරය විෂය භාර නිලධාරී විසින් සල්ඛන 

ගතකර මාසික සගවීම් කළ යුතුය. 

7.7 අදාළ වවුචර්පත් ප්රාසේයය සල්කම් කාර්යාල ණුුමම් අං ය සවත ලැමෙ සති සදකක් 

ඇතුළත මුදල් ව සයන් සහෝ සචක්පත් මඟින් අධයාපන ආධාර සගවීම සිදුකළ යුතුය. 

7.8 ප්රාසේයය සල්කම් කාර්යාලසේ සමාජ සසේවා අං ය අධයාපන ආධාර  ප්රතිලාීන්සේ 

අත්සන සහිත වවුචර් සගොනුකර තබා ගත යුතුය. 

 

08.  අධයාපන ආධාර අලුත් කිරීසම්දී ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය 

8.1 අධයාපන ආධාර ලබන දරුවාසේ භාරකරු විසින්  ග්රාම  නිලධාරී,  පන්ති  භාර ගුරුවරයාසේ 

සහ විදුහල්පතිසේ නිර්සේ  සහිත සංස ෝධිත අධයාපන ආධාර ඉල්ලුම් පත්රය ඇඇමුුමම02) 

ප්රාසේයය සල්කම් කාර්යාලයට භාර දිය යුතුය. 

8.2 ප්රාසේයය සල්කම්  විසින්  නිර්සේ  කරනු  ලබන  සංස ෝධන  අධයාපන ආධාර  නාම  

සල්ඛනය බස්නාහිර පළාත් සමාජ සසේවා සදපාර්තසම්න්තුවට එවිය යුතුය. 

8.3 බස්නාහිර පළාත්  සමාජ සසේවා  අධයක්ෂ  එම  ආධාර මුදල  අනුමත කළ පසු ප්රාසේයය 

සල්කම් සවත  දැනුම්  දී  ප්රතිපාදන ලබා  දීම  සිදු  කරනු  ලැසේ. ඉන්පසු  ප්රතිලාියයාට අධයාපන  

ආධාර සගවීම්  සිදු කළ හැකිය. 




