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2020 වෙසැම්බර්

ලර්න් එශියා ෙරිද්රතාවවයන් වෙවෙන්නන් හා නිෙහස් වවවෙඳවොෙක් ආමන්රණය කරන
යටිතල ෙහසුකම් ප්රතිෙත්වති හා නියාමනය මූලික කරගත්ව ආසියා ෙැසිෆික් බුද්ි මණ්ඩලයකි

අපගේ ගෙගෙවර:
“ෙැනුම, වතාරතුරු සහ තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම

තුළින් ෙෘඩ සහ මෘදු යටිතල ෙහසුකම් භාවිතයට
ෙහසුකම් සැලසීවමන් නැගී එන ආසියා ෙැසිෆික්
කලාෙවේ මිනිසුන්වේ ජීවිත වැඩිදියුණු කිරීම
සඳහා ෙර්වේෂණ හරහා ප්රතිෙත්වති වවනස් කිරීම
උත්වවේරණය කිරීම”

වයාෙෘතිවේ සාරාංශය (1)
• වමම ෙර්වේෂණය ශ්රී ලංකාවේ ෙෘශය, සංචලනය, ශ්රවණ සහ කථන ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්වේ ස්වාධීන ජීවන රටාව
අවවබෝධ කර ගැනීමට උත්වසාහ කවේය. දිවයිවන් බස්නාහිර, ඌව සහ උතුරු ෙොත්වවල නාගරික සහ ග්රාමීය ස්ථානවල වයස
අවුරුදු 15-65 අතර ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් අධයයනය කිරීම සඳහා ගුණාත්වමක ෙර්වේෂණ ක්රමයක් භාවිතා කරන ලදී.
නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා (FGDs), නාභිගත මානවවංශ විස්තර (FE) සහ ගැඹුරින් ෙවත්වවන සම්ුඛ සාකච්ඡා (IDIs)
එකතුවක් හරහා ඔවුන් සම්ුඛ සාකච්ඡා කර නිරීක්ෂණය කරන ලදී. වවාෂින්ටන් සමූහවේ වකටි ප්රශ්නාවලියක් හරහා ප්රතිචාර
ෙක්වන්නන් වතෝරා ගන්නා ලදී. සම්ුඛ ෙරීක්ෂණයට සහභාගී වූ ුළු සංඛයාව 101 කි. ඔවුන් අතර 80 වෙවනක් වතාරතුරු හා
සන්නිවේෙන තාක්ෂණය භාවිතා කරන්නන් වූහ. ුළු කාන්තා ප්රතිචාර ෙැක්වූවන් සංඛයාව 53 ක් සහ පිරිමින් 48 ක් විය.
• ෙර්වේෂණවේ ෙරමාර්ථය වූවේ ශ්රී ලංකාවේ ආබාිත පුද්ගලයන්වේ ස්වාධීන ජීවිතයකට ොයක ීම සඳහා ස්මාර්් ව ෝන්
සහ අවනකුත්ව වතාරතුරු හා සන්නිවේෙන තාක්ෂණ ෙෙනම් කරගත්ව වයදුම් නවවෝත්වොෙන ෙරිසර ෙද්ධතීන් උත්වවේරණය
කිරීමයි. විවශ්ෂිත අරුණු වූවේ ස්වාධීන ජීවිතයක් ගත කිරීවම්දී ආබාධ සහිත තැනැත්වතන් ුහුණ වෙන වත්වමන් අභිවයෝග හඳුනා
ගැනීම, වතාරතුරු හා සන්නිවේෙන තාක්ෂණවේ සහායක නිෂ්ොෙන භාවිතය පිළිබඳ ආබාධ සහිත තැනැත්වතන්වේ අවේක්ෂාවන්
අවවබෝධ කර ගැනීම සහ ස්වාධීන ජීවිතයක් සඳහා විසඳුම් සකස් කිරීමයි.
• අර්ධ වුහගත සාකච්ඡා මගින් ඔවුන්වේ ජීවිත අත්වෙැකීම්, වොදු ස්ථාන වවත ප්රවේශය, අධයාෙනය, වෘත්වතීය පුහුණුව, රැකියා,
විවනෝෙය සහ සමාජ ජාල ගවේෂණය කරන ලදී. එවස්ම, වතාරතුරු හා සන්නිවේෙන තාක්ෂණවේ ෙරිශීලක අත්වෙැකීම් වටා
සාකච්ඡා කැරිණි.
• ආබාිතභාවය පිළිබඳ සමාජ ආකෘතිය පුද්ගලයාවේ කායික වහෝ මානසික අලාභය වහෝ අසාමානයතාවයට වඩා සමාජීය සහ
වවෙය අංශ සහ ොරිසරික සහ පුද්ගලික සාධක වැලඳ ගනී. ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් නැවත සමාජයට එක්ීම සඳහා
ස්වාධීනව ජීවත්වීම තුළින් ඔවුන් ප්රධාන සමාජ ධාරාවට එකතු කිරීවම් අෙහස මතුවිය.

වයාෙෘතිවේ සාරාංශය (2)
• ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් විසින් ස්වාධීනව ජීවත්වීවම් වැෙගත්ව ෙැතිකඩ අටක් ෙර්වේෂණය මගින් හඳුනා ගන්නා ලදී.
ෙර්වේෂණවේදී සලකා බලන ලෙ ආබාිත භාවයන් වර්ග තුනක් හරහා වම්වා වොදු බව වෙනුන ෙ, විවිධ වර්ගවේ
ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් විසින් වමම ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීමට විවිධ ක්රම තිවේ. තවෙ, අධයයනවයන් වහළි වූවේ
ආර්ික සම්ෙත්ව, සංස්කෘතික හා වභෞතික ෙරිසරය වැනි සන්ෙර්ීය සාධක මත ෙෙනම්ව වමම ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීවම්
මාධයයන් වවනස් වන බවයි.
• පුද්ගලික අවශයතා සපුරා ගැනීවම් හැකියාව ස්වාධීන ජීවිතයක වැෙගත්ව අංගයකි. වමයට පුද්ගලික ආරක්ෂාව, වොදු
වරෝග වැෙැක්ීම සහ ප්රතිකාර, ශාරීරික වයෝගයතාවය, පිළිවවල ෙවත්වවා ගැනීම, සනීොරක්ෂාව සහ සුදුසු ඇඳුම් ඇඳීම
ඇතුෙත්ව වේ. වම් සම්බන්ධවයන් සාමානය වසෞඛය වස්වා සඳහා ප්රවේශය ඉතා වැෙගත්ව වේ.
• ගෘහ කෙමනාකරණයට ගෘහ ෙරිසරය නඩත්වතු කිරීම සහ අනුවර්තනය ීම සහ උෙකරණ සහ වමවලම් භාවිතා
කිරීවම් කුසලතා ඇතුෙත්ව වේ. ප්රතිචාර ෙැක්වූවන්වගන් වබාවහෝ වෙවනක් වගෙර වොවර් වැඩවලට පුරුදු ී සිටින අතර
ඔවුන්ට අවම වශවයන් අන් අයවේ සහාය ඇතිව ඉටු කෙ හැකි ගෘහාශ්රිත වැඩ කටයුතු තිවේ.
• ස්වාධීනව ආහාර පිළිවයෙ කිරීවම් හැකියාව ස්වාධීන ජීවිතයකට වබවහවින් ොයක වේ. අවනකුත්ව ආශ්රිත
ක්රියාකාරකම් වන්වන් ආහාර මිලදී ගැනීම, ආහාර ගබඩා කිරීම, ඉවුම් පිහුම්, සුදුසු ආහාර පුරුදු සහ ආහාර පිළිවයල
කරන ස්ථාන සහ භාජන පිරිසිදු කිරීමයි. වමම ක්රියාකාරකම් ප්රතිචාර ෙැක්වූවන්වේ සමාජ-ආර්ික ෙසුබිමට අතිශයින්
සන්ෙර්භ ගත වේ.
• කෘත්රිම උෙකරණ භාවිතා කරන්නන් සහ ෙෘශයාබාිත අයට ස්වාධීනව ඇඳුම් මිලදී වගන ඇඳීමට හැකි නම්, එය
විශාල ස්වාධීනත්වවයක් ලබා වෙන බව සඳහන් කවේය. ඇඳුම් ගබඩා කිරීම, වස්දීම, මැදීමසහ වරදි සකස් කිරීම වමම
කාර්යයට සම්බන්ධ අවනකුත්ව ක්රියාකාරකම් වේ.

වයාෙෘතිවේ සාරාංශය (3 )
• බැංකු වවත ප්රවේශ ීම සහ බැංකු කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ සන්නිවේෙනය කිරීවම් හැකියාව ස්වාධීනත්වවවේ
සැලකිය යුතු ෙර්ශක වේ. අන්තර්ජාල බැංකු ෙහසුකම් තිබියදීත්ව එවැනි ප්රතිසම සංරචක ඉතා වැෙගත්ව වේ.
• ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් ප්රසිද්ිවේ සිටීම, ඔවුන් වකවරහි ෙක්වන ආකල්ෙ අනිවාර්යවයන්ම වවනස් කරයි.
එබැවින් ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්වේ ප්රජා ක්රියාකාරකම්වල වැඩි ොයකත්වවයක් අවශය වේ. මාර්ග ආරක්ෂාව,
වොදු ප්රවාහන ප්රවේශයතාව සහ ප්රවද්ශය අවට මාර්ග වසායා ගැනීම ඔවුන් සඳහා ෙහසුකම් සෙයන සාධක වේ.
• විවනෝොත්වමක ක්රියාකාරකම්වල වයදීවම් හැකියාව ඔවුන්ට ස්වාධීනත්වවයක් ලබා වෙයි. වමම පුද්ගල වහෝ
කණ්ඩායම් ක්රියාකාරකම් අතථය වහෝ එළිමහන් විය හැක.
• හදිසි ප්රතිචාර වස්වා, ඉවත්ව කිරීවම් ක්රියාවලිය සහ වාර්තා කිරීවම් යාන්රණයන් පිළිබඳ ෙැනුම හදිසි
අවස්ථාවන්හිදී ඔවුන්ට ස්වාධීනත්වවය සෙයයි.
• ස්මාර්් ජංගම දුරකථන, ෙත්වත සහ වයදුම්වල ෙැරිය හැකි මිල, සම්බන්ධතා ගැටළු සහ සහායක තාක්ෂණය
පිළිබඳ අඩු ෙැනුවත්වභාවය සහය තාක්ෂණ භාවිතයට ඇති ප්රධාන බාධක වේ.

ෙසුබිම
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නිර්වචන සහ සංකල්ෙ
දුර්වලතාවය: වසෞඛය අත්වෙැකීමක සන්ෙර්භය තුෙ, ආබාධය යනු මවනෝවිෙයාත්වමක වහෝ වුහ විෙයාත්වමක වුහවේ වහෝ

ක්රියාකාරීත්වවවේ කිසියම් අලාභයක් වහෝ අසාමානයතාවයකි.

ආබාධිතභාවය: වසෞඛය අත්වෙැකීමක සන්ෙර්භය තුෙ, ආබාධයක් යනු මනුෂයවයකුට සාමානය වලස සලකනු ලබන
ආකාරයට වහෝ ෙරාසය තුෙ ක්රියාකාරකමක් කිරීමට ඇති හැකියාව දුර්වල ීම වහ්තුවවන් ඇතිවන යම් සීමාවක් වහෝ
අඩුවක් වේ.
මූලාශ්රය: International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (Geneva, WHO 1980 and 1993)

ඉහත නිර්වචන පිළිබඳ විවේචන: ඕනෑවට වඩා වවෙයමය නැඹුරුතාවයක්, ශාරීරික දුර්වලතා වකවරහි ඕනෑවට වඩා
අවධානය වයාු කිරීම, ආබාිතභාවවේ සමාජීය අංශවලට ප්රමාණවත්ව තරම් සංවේදී වනාීම.
ක්රියාකාරීත්වය, ආබාධිතභාවය සෙ ගසෞඛ්ය (ICF) ආකෘතිය පිළිබඳ ජාතයන්තර වර්ීකරණය;
වමය පුද්ගලයන්වේ ශාරීරික වහෝ මානසික අලාභ වහෝ අසාමානයතා වලට වඩා ක්රියාකාරකම්/සහභාගීත්වව ම්ටම
සහ ශරීර ක්රියාකාරකම්/ශරීර වුහ ම්ටම යන වෙවකහිම මානව ක්රියාකාරිත්වවවේ මධයස්ථ ආරම්භක ලක්ෂයයක්
ගනී. තවෙ වමම ආකෘතියට 'ඇතුල්ීම් ස්ථාන' කිහිෙයක් ඇත, එය ආබාිතභාවවේ වවෙය සහ සමාජීය අංශ
වමන්ම ොරිසරික සහ පුද්ගලික සාධක ෙ වැෙඳ ගනී.
මූලාශ්රය : https://www.who.int/classifications/icf/en/
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ක්රියාකාරීත්වය, ආබාධිතභාවය සෙ ගසෞඛ්ය (ICF) ආකෘතිය පිළිබඳ ජාතයන්තර වර්ීකරණය ආකෘතිය වවද්ය සහ සමාජ ආකෘති සංස්වල්ෂණය
කරයි

වසෞඛය තත්වවය

ශරීරවේ ක්රියාකාරීත්වවය
වයවුහය

ොරිසරික කාරණා

ක්රියාකාරකම්

සහභාගීත්වවය

වෙෞද්ගලික කාරණා

ශරීර ක්රියාකාරකම් යනු ශරීර ෙද්ධතිවල කායික හා මවනෝවිෙයාත්වමක ක්රියාකාරකම් වේ, ශරීර වුහයන් යනු අවයව, අත්ව ො සහ ඒවාවේ සංරචක වැනි ශරීරවේ වුහ
විෙයාත්වමක වකාටස් වේ. දුර්වලතා යනු ශරීරවේ ක්රියාකාරිත්වවවේ වහෝ වුහවේ සැලකිය යුතු අෙගමනය වහෝ අලාභය වැනි ගැටළු වේ, ක්රියාකාරකම් යනු
පුද්ගලවයකු විසින් කාර්යයක් වහෝ ක්රියාවක් ක්රියාත්වමක කිරීම,
සෙභාීත්වය යනු ජීවන තත්වවයකට සම්බන්ධ ීමයි, ක්රියාකාරකම් සීමාවන් යනු ක්රියාකාරකම් ක්රියාත්වමක කිරීවම්දී පුද්ගලවයකුට ඇති විය හැකි දුෂ්කරතා වේ.
සෙභාීත්වය සීො කිරීම් යනු ජීවන තත්වවයන්ට සම්බන්ධ ීවම්දී පුද්ගලවයකුට අත්වවිඳිය හැකි ගැටළු වේ. ොරිසරික සාධක මගින් මිනිසුන් ජීවත්ව වන සහ ඔවුන්වේ
ජීවිත ගත කරන වභෞතික, සමාජීය සහ ආකල්ෙ සහ ෙරිසරය සෑදී ඇත. පුලුල් විචලයතාවය වහ්තුවවන් පුද්ගලික සාධක විවශ්ෂිතව වක්තනය කර වනාමැත.
මූලාශ්රය: https://www.who.int/classifications/icf/icfbeginnersguide.pdf

මියන්මාරවේ ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සමඟ ලර්න් එශියා හි සම්බන්ධතාවය
ලර්න් එශියා හි ආබාධ සහ උෙකාරක තාක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ වූවේ 2015 දී මියන්මාරවේ ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් පිළිබඳව
ආබාධ සහිතන තැනැත්වතන් විසින් වතාරතුරු හා සන්නිවේෙන තාක්ෂණය භාවිතවේ ප්රවේශයතා අභිවයෝග අවවබෝධ කර
ගැනීම සඳහා අෙවේ ෙෙු අධයයනය සිදු කෙ අවස්ථාවේදීය. ආබාිත පුද්ගලයින්වේ සංවිධාන (DPOs) සමඟ වැඩ කිරීම සහ
මියන්මාර ස්වාධීන ජීවන ුලපිරීම (MILI) සහ මියන්මාර සංවර්ධනය සඳහා වතාරතුරැ හා සන්නිවේෙන තාක්ෂණ සංවිධානය
(MIDO) සමඟ එක්ව, ලර්න් එශියා වමම ගැටළු සඳහා ප්රතිෙත්වති සහ ප්රාවයෝගික විසඳුම්; විවශ්ෂවයන් මියන්මාරවේ ඉක්මන්
පියවර මගින් සක්රීය කරන ලෙ විසඳුම් හඳුනාවගන ඇත. ස්මා් ජංගම දුරකථන ෙක්වා. මියන්මාර යූනියන් ොර්ලිවම්න්තුවේ
ොර්ලිවම්න්තු මන්ීවරුන් විසිතුන් වෙවනකුට, යැංවගාන් ප්රාවද්ශීය ොර්ලිවම්න්තුවේ මන්ීවරුන්ට සහ ප්රාවද්ශීය මාධය වවත
නිර්වද්ශ පුළුල් වලස වබො හරින ලදී.

වන්ොලවේ ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සමඟ ලර්න් එශියා හි සම්බන්ධතාවය
වන්ොලවේ, අෙ විසින් 2004 වසවර් සිට ෙර්වේෂණ, ධාරිතාව වගාඩ නැංීම්, නියාමන සහ ප්රතිෙත්වති නිර්වද්ශ ලබා දී ඇත. ආබාිත
හිතකාමී ප්රතිෙත්වති සහ වතාරතුරු සහ සන්නිවේෙන තාක්ෂණ විසඳුම් පිළිබඳ වැඩුළුවක් 2018 දී ෙවත්වවන ලදී. ඔවුන්වේ අධයාෙනය,
ප්රවාහනය සහ ජීවවනෝොය සම්බන්ධ කරුණු, ඔවුන්වේ අබාධවේ ස්වභාවය, බාධක සහ වවනත්ව විචලයයන් අනුව ෙෙපුරුද්ෙ යන කරුණු මත
ෙෙනම්ව ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් පිළිබඳ ජාතික වශවයන් නිවයෝජිත (ප්රමාණාත්වමක) සමීක්ෂණයක් මඟින් ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්
ප්රමාණනය කිරීම සහ කථන/ශ්රවණාබාධ සහිත අයට උෙකාර කෙ හැකි ජංගම වයදුම් වෙකක් නිර්මාණය වූ හැකැතන් වැඩසටහනක් ෙ සිදු
වකරිණි. ප්රතිචාර ෙැක්වූවන් 200ක් සමඟ සම්ුඛ ෙරීක්ෂණ ෙවත්වවමින් ෙොත්ව හතරක් ආශ්රවයන් ගුණාත්වමක ෙර්වේෂණයක් ෙවත්වවන ලදී.
නීතිය හා තාක්ෂණ මධයස්ථානය සහ වන්ොලවේ අන්තර්ජාල සංගමය සමඟ වැඩ කරමින්, ලර්න් එශියා විසින් 2019 මැයි මාසවේදී
වන්ොලවේ ප්රධාන ප්රතිෙත්වතිමය ොර්ශ්වකරුවන් සමඟ අෙවේ කටයුතුවලට සහාය ීම සඳහා ධවල ෙත්රිකා අටක් නිකුත්ව කිරීමත්ව සමඟ ආබාධ
සහිත පුද්ගලයින් විසින් ස්වාධීන ජීවිතයක් ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා සරල, ක්ෂණික ක්රියාකාරී ක්රම වයෝජනා කරන ලදී.

ඉන්දියාවේ ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සමඟ ලර්න් එශියා හි සම්බන්ධතාවය
ලර්න් එශියා, ඉන්දීය විහාර නවවෝත්වොෙන ජාලය සමග සහවයෝගීතාවවයන් වතාරතුරු සහ සන්නිවේෙන තාක්ෂණය (ICT)
ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් හට ස්වාධීනව ජීවත්ව විය හැකි ආකාරය තක්වස්රු කිරීම සඳහා භාවිතා කෙ හැකි ආකාරය
සම්බන්ධවයන් ගුණාත්වමක ෙර්වේෂණයක් සංකල්ෙගත කවේය. කථන සහ ශ්රවණාබාිත, ෙෘශයාබාිත සහ සංචලතා ආබාධ
සහිත ජන වකාටස් සිදු කරන ලෙ ෙර්වේෂණයට ඇතුෙත්ව කර ඇත. විහාර නවවෝත්වොෙන ජාලය සමඟ ලර්න් එශියා විසින්
ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සඳහා අවශයතා මත ෙෙනම් වූ නවවෝත්වොෙන සහ උෙකාරක තාක්ෂණ විසඳුම් සක්රීය කිරීම සඳහා
‘පූර්ව ත්වවරණ වැඩසටහනක්’ ෙවත්වවන ලදී. ආබාද්ජ සහිත තැනැත්වතන්වේ අවශයතාවල තීරණාත්වමක අඩුොඩු හඳුනා ගැනීම
සඳහා ෙර්වේෂණ වසායාගැනීම් භාවිතා කරන ලදී.

ආබාධ සහිත කාන්තාවන් සංඛයාව පිරිමින්ට වඩා වැඩි ය; ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් අතර
ස්මාර්් ජංගම දුරකථන භාවිතය සාමානය ජනගහනයට වඩා අඩුය
ශ්රී ලංකාගේ ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ගේ ජනගෙනය
• ආ ්ටර් ඇක්සස් විසින් සිදු කරන ලෙ ෙර්වේෂණය1 ට අනුව, ශ්රී ලංකාවේ වයස අවුරුදු 15-65 අතර ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්
(PWDs) සංඛයාව 570,000 ක් ෙමණ වේ. එය වයස් කාණ්ඩවේ ජනගහනය 4% කි. 2012 ශ්රී ලංකා ජනගහන සංගණනයට
අනුව ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සංඛයාව සියලුම වයස් කාණ්ඩවලින් 1,617,924 කි (ුළු ජනගහනවයන් 8%). ක්රියාකාරී ආබාධ
පිළිබඳ වතාරතුරු සංගණන වාර්තාවේ වසම් හයක් යටවත්ව වර්ග කර ඇත; එනම් ෙැකීම, ඇවිදීම, ඇසීම, සංජානනය, ස්වයං
රැකවරණය සහ සන්නිවේෙනය. ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්වගන් 57% ක් කාන්තාවන් වන අතර ඔවුන්වේ සංචලනය සහ
ෙෘශයාබාිත පිරිමින්ට වඩා සැලකිය යුතු වලස වැඩි ය. ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් 453,091 ක් ෙමණක් ආර්ික වශවයන්
ක්රියාකාරී වලස හඳුනාවගන ඇති අතර අවනක් අය ආබාිතභාවය සහ මහලු විය වහ්තුවවන් යැවෙන්නන් වේ.
ජංගෙ දුරකථන හිමිකාරීත්වය
• ආ ්ටර් ඇක්සස් සාමානය සමීක්ෂණය1 වහළි කවේ 2019 ආරම්භය වන විට ශ්රී ලංකාවේ වයස අවුරුදු 15-65 අතර
ජනගහනවයන් 78% කට ජංගම දුරකථනයක් හිමිව ඇති බවයි. වමම ජංගම දුරකථනවලින් සියයට හතළිස් හතක්
ස්මාර්්ව ෝන් වන අතර අවනක් ඒවා සීමිත අන්තර්ජාල ෙහසුකම් සහිත විවශ්ෂාංග දුරකථන විය. නැතවහාත්ව අන්තර්ජාල
ෙහසුකම් වනාමැති මූලික දුරකථන විය.
• ආ ්ටර් ඇක්සස් ආබාධ සහිත තැනැත්වතන්වේ සමීක්ෂණවයන්2 වහළි වූවේ 2019 වසර ආරම්භය වන විට ශ්රී ලංකාවේ වයස
අවුරුදු 15-65 අතර ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්වගන් 32% කට ජංගම දුරකථනයක් හිමිව ඇති බවයි. වමම ජංගම දුරකථනවලින්
සියයට විසිෙහක් ස්මාර්් ව ෝන් වූ අතර ඉතිරි ඒවා එක්වකෝ විවශ්ෂාංග දුරකථන විය. සීමිත අන්තර්ජාල හැකියාව වහෝ
අන්තර්ජාල ෙහසුකම් වනාමැති මූලික දුරකථන විය.
1. https://lirneasia.net/2019/05/afteraccess-asia-report3/
2. http://203.94.94.89/mainsite/Population/StaticalInformation/CPH2011/CensusPopulationHousing2012 12-FinalReport
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ශ්රී ලංකාවට අොෙ විවශ්ෂ ප්රශ්න
නිශ්ිත සංඛයා අවිනිශ්ිත වුවත්ව, විවශ්ෂවයන්ම උතුරු හා නැවගනහිර ප්රවද්ශවාසීන් වසර 30
කට ආසන්න කාලයක් ෙැවති සිවිල් යුද්ධය වහ්තුවවන් ශාරීරිකව වමන්ම මානසිකව ෙ ආබාිත
තත්වත්වවයට ෙත්වව ඇත. යුද්ධවයන් වින්දිතයන්, තුවාල ලැබූ සටන්කාමීන් සහ බිම් වබෝම්බවලට
වගාදුරු වූවන් ෙශ්චාත්ව කම්ෙන සහගත හැඟීම් ආමන්රණය කිරීමට මැදිහත්වීම් අවශය වේ.
ෙශ්චාත්ව යුධ සංහිඳියාව සහ සංවර්ධන ප්රයත්වනයන් තුෙ ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් අන්තර්කරණය
කිරීම අවවබෝධ කරගැනීමට වබාවහෝ ෙර්වේෂණ උත්වසාහ කරයි.
2004 දී ඇති වූ සුනාමිය වැනි ස්වාභාවික විෙත්ව මූලික වශවයන් බලෙෑවේ රව් අේනිදිග
කලාෙවේ ජීවත්ව වූ වබාවහෝ වෙවනකුට ශාරීරිකව හා මානසිකව ආබාිත තත්වත්වවයට ෙත්ව කරමිනි.
"ආබාිත සිරුවර් ස්ථාවර අනනයතාවය සමාජවේ බහුතරයකවේ පින් උල්ෙතක් බවට ෙත්ව ී ඇති අතර, මිනිසුන්
වශවයන් ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්වේ සිවිල් අයිතිවාසිකම් වබාවහාමයක් වනාසලකා හරිමින් හුවෙක් ආහාර, ඇඳුම්
ෙැෙඳුම්, නවාතැන් වැනි මූලික ෙැවැත්වවම් අවශයතා සෙයා දීවමන් ආබාිතයන් රැකබලා ගැනීමට ඔවුන් දිරිමත්ව
කරයි. වම් අනුව, ඉහත අෙහස ආබාිතයන් යැවෙන්නන් වලස අනනයතාවය තහවුරු කරයි. …. පුණයායතන
ප්රවේශය ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් රැකබලා ගැනීම වකවරහි සමාජ වගකීම වැඩි දියුණු කරයි, නුත්ව එය ආබාධ සහිත
පුද්ගලයින්වේ අධයාෙනය, වසෞඛයය, රැකියාව සහ අවනකුත්ව එදිවනො ජීවිතවේ වබාවහෝ ක්වෂ්ර සඳහා සමාන

ප්රවේශයන් ප්රතික්වෂ්ෙ කරයි.
– ලියනවේ, සී (Inclusion, Disability and Culture, Inclusive Learning14 and Educational Equity)

ශ්රී ලංකාවේ නීති සහ ප්රතිෙත්වති
ආබාධ සහිත
තැනැත්වතන්වේ
ප්රවේශ නිවයෝගය

රාජය

අංක 01 ,
ආබාධ සහිත
තැනැත්වතන්වේ
අයිතිවාසිකම් ෙනත

2006

2005

කම්කරු වන්දි
ආඥා ෙනත
1934 අංක 19

ආබාධ සහිත

වොදු

ෙරිොලන

මානසික වරෝග

තැනැත්වතන් සඳහා

අධයාෙන

චක්රවල්ඛ අංක.

ජාතික ප්රතිෙත්වතිය

ප්රතිසංස්කරණ

27/88

ආඥා ෙනත
1956 අංක 27 ෙරණ
ෙනතින් සංවශෝිත

2003

1999

1997

විවශ්ෂ
අධයාෙන
සමාජ
(අන්තර්කරණ)
ෙනත අංක 3 ,
රණවිරු වස්වා
ෙනත

1996

සමාජ ආරක්ෂණ
මණ්ඩල ෙනත 17 ,
ජාතික වසෞඛය
ප්රතිෙත්වතිය,

1988

1957

1956

කම්කරු වන්දි
ආඥා ෙනත
1934 අංක 19

ආබාධ සහිත තැනැත්වතන්වේ
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා

කිරීවම් ෙනත අංක 28

ශ්රී ලංකා රජය 2007 දී ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්වේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ එක්සත්ව ජාතීන්වේ ප්රඥේතිය (UNCRPD) අත්වසන් කර 2016 දී අෙරානුමත කරන
ලදී. නුත්ව තවමත්ව තමාවේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය ීමක දී වහෝ සහන ප්රතික්වෂ්ෙ කරන ලෙ විටක දී ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්වේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ
කමිටුව සමඟ සන්නිවේෙනය කිරීමට ඕනෑම පුද්ගලවයකුට වහෝ පුද්ගලයින් කණ්ඩායමකට අවස්ථාව ලබා වෙන විකල්ෙ වප්රාවටෝවකෝලයට එකඟ ී වනාමැත.
15

ශ්රී ලංකාවේ නීති සහ ප්රතිෙත්වති
ආබාධ සහිත තැනැත්වතන්වේ
අයිතිවාසිකම් ෙනත්ව
වකටුම්ෙත (2006)
ආබාධ සහිත තැනැත්වතන්
සඳහා වන ප්රවේශ නිවයෝග
අංක 01 (2006)
ආබාධ සහිත තැනැත්වතන්
සඳහා ජාතික ප්රතිෙත්වතිය
(2003)
රණවිරු වස්වා ෙනත (1999)

වවනස්කම් වනාකිරීම, තීරණ ගැනීවම් දී සහභාගීත්වවය, රැකියා, වෘත්වතීය පුහුණුව සහ කුසලතා සංවර්ධනය, ෙරිද්රතාවය පිටුෙැකීම, අධයාෙනය, වසෞඛයය,
ක්රීඩා, ප්රවාහනය, වගාඩනඟන ලෙ ෙරිසරය, නිවාස, සමාජ ආරක්ෂාව, සන්නිවේෙනය සහ වතාරතුරු, උෙකාරක උොංග, ෙවුල් සහ ප්රජා ජීවිතය සඳහා
අයිතිවාසිකම් ඇතුෙත්ව සහ ආබාධ සහිත ෙමා, තරුණ, කාන්තාවන් සහ වැඩිහිටියන්වේ අයිතිවාසිකම් වේ.
ප්රවේශයතා මාර්වගෝෙවද්ශයන්ට අනුකූල වන ෙරිදි වොදු වගාඩනැගිලි සහ ප්රවාහනවේ සියලුම නව ඉදිකිරීම්, ප්රතිසංස්කරණ සහ වවනස් කිරීම් සහ ෙැනට
ෙවතින සියලුම වොදු වගාඩනැගිලි වසර තුනක් ඇතුෙත ප්රවේශ විය හැකි බවට ෙත්ව කිරීම.
ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් සඳහා ප්රධාන ධාරාවේ ප්රතිෙත්වති සහ වැඩසටහන් සහ විවශ්ෂිත වස්වාවන් ආවරණය කරයි.

රාජකාරිවේ වයදී සිටියදී ආබාිත තත්වත්වවයට ෙත්ව වූ ත්රිවිධ හුොවේ සහ වොලිස් බලකාවේ සාමාජිකයින්වේ රැකවරණය සහ පුනරුත්වථාෙනය සඳහා
ප්රතිොෙන සෙයන අතර ක්රියාන්විතවේ දී මියගිය වහෝ අතුරුෙහන් වූවන්වේ සහ ඔවුන්වගන් යැවෙන්නන්වේ සුබසාධනය ප්රවර්ධනය කරයි.
විවශ්ෂ අධයාෙන සමාජ
ආබාිත පුද්ගලයින් පුනරුත්වථාෙනය කිරීම, අධයාෙනික වස්වා සැෙයීම සහ ඔවුන් සමාජ වස්වාවල නියැලීම, ප්රොන ප්රොනය කිරීම, ස්වභාවික විෙත්වවලින්
(අන්තර්කරණ) ෙනත අංක.
විෙතට ෙත්ව වූවන්ට ආධාර සහ ආධාර සැෙයීම, ආබාිත පුද්ගලයින්වේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ වෙෝෂයොයී ආහාර, වවෙය ෙහසුකම්, වෘත්වතීය
03 (1999)
පුහුණුව සහ ආබාිත පුද්ගලයින්ට රැකියා ලබා දීම ආවරණය කරයි..
වොදු අධයාෙන ප්රතිසංස්කරණ ආබාධ සහිත ෙරුවන් සාමානය ෙන්ති කාමරයට ඇතුෙත්ව කිරීම.
(1997)
ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්වේ ආබාධ සහිත තැනැත්වතන් පිළිබඳ ජාතික සභාව සහ ආබාධ සහිත තැනැත්වතන් පිළිබඳ ජාතික වල්කම් කාර්යාලය පිහිටුීම ඇතුළුව ශ්රී ලංකාවේ ආබාධ
අයිතිවාසිකම් සුරැකීවම් ෙනත සහිත තැනැත්වතන්වේ අයිතිවාසිකම් ප්රවර්ධනය සහ ආරක්ෂා කිරීම ප්රවර්ධනය කරයි.
අංක 28 (1996)
සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩල
හදිසි අනතුරු අවස්ථා වල දී වහෝ මහලු විවේදී ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් සඳහා විශ්රාම වැටුේ සහ රක්ෂණ ප්රතිලාභ.
ෙනත 17 (1996)
ජාතික වසෞඛය ප්රතිෙත්වතිය
උග්ර හා නිෙන්ගත මානසික වරෝගවලින් වෙවෙන ෙරුවන් සඳහා වෙර ොසල්, නිවවස් බැලීම්, උෙකාරක උෙකරණ, මාපිය උෙවද්ශන සහ ෙැනුවත්ව කිරීම්
(1996)
ඇතුළු පුනරුත්වථාෙනය තුෙ ආබාධ සහිත ෙරුවන්වේ ජීවන තත්වත්වවය වැඩිදියුණු කිරීම සහ ුල් ෙමාවිය සංවර්ධනය කිරීම.
කම්කරු වන්දි ෙනත අංක 19 වස්වවේ වයදී සිටියදී තුවාල ලැබූ කම්කරුවන්ට වස්වක වන්දි ුෙල් වගීම.
(1934), (1957 සහ 2005 දී
සංවශෝිත)
රාජය ෙරිොලන චක්රවල්ඛ
රාජය වස්වා සහ රාජය සමාගම්වල පුරේොඩුවලින් 3%ක් ආබාිත පුද්ගලයන් වගන් පිරීමට නියමිතය.
අංක 27/88 (1988)
මානසික වරෝග ආඥා ෙනත
මානසික ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්වේ වඩා වහාඳ රැකවරණය සහ භාරකාරත්වවය.
අංක 27 (1956)
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ෙර්වේෂණ අරුණු
• ෙෘශය, ශ්රවණ/කථන සහ සංචලතා දුර්වලතා ඇති පුද්ගලයන් සඳහා ස්වාධීන ජීවිතය* යනු කුමක්ෙැයි
අවවබෝධ කර ගැනීම.
• වතාරතුරු හා සන්නිවේෙන තාක්ෂණය (ICT) සහ ප්රතිෙත්වතිමය මැදිහත්වීම් ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්
සඳහා ස්වාධීනව ජීවත්ව විය හැකි ආකාරය තක්වස්රු කිරීම.
*“ස්වාධීන ජීවිතය යනු ස්වයං නිර්ණය, සමාන අවස්ථා සහ ආත්වම වගෞරවය සඳහා කටයුතු කරන ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්වේ

ෙර්ශනයක් සහ වයාොරයකි. ඉන්ඩිවෙන්ඩන්් ලයිවිං යන්වනන් අෙහස් වන්වන් ආබාිත පුද්ගලයන්ට සෑම වෙයක්ම තනිවම කිරීමට
අවශය බවත්ව ඔවුන්ට කිසිවවකු අවශය වනාවන බවත්ව ඔවුන්ට හුෙකලා ී ජීවත්ව ීමට අවශය බවත්ව වනාවේ. ආබාිත පුද්ගලයින් විසින්
වනාසලකා හරින ලෙ ඔවුන්වේ එදිවනො ජීවිතවේදී සමාන වත්වරීම් සහ ොලනයන් ආබාධ සහිත තැනැත්වතන් ඉල්ලා සිටී. ආබාධ සහිත
තැනැත්වතන් හට අවශය වන්වන් ඔවුන්වේ ෙවුල් සමඟ හැදී වැඩීමට, අසල්වැසි ොසලට යාමට, ඔවුන්වේ අසල්වැසියන් සමඟ එකම බස්
රථය භාවිතා කිරීමට සහ ඔවුන්වේ අධයාෙනයට හා රුිකත්වවයට අනුකූල රැකියාවල වයදීමට සහ ඔවුන්වේම ෙවුල් ආරම්භ කිරීමට
ය.” (Adolf Ratzka).
17

ෙර්වේෂණ ක්රමවේෙය
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ෙර්වේෂණ උෙවද්ශක මණ්ඩලය සහ ෙර්වේෂණ ආචාර ධර්ම නිෂ්කාශනය
ආබාධිත පර්ගේෂණ උපගේශක ෙණ්ඩල සාොජිකයින්

• තුසිතා වෙවර්රා මහත්වමිය (සභාෙති) Camso Asia Shared Services හි විධායක අධයක්ෂ
• මැණික් ගුණරත්වන වමනවිය, කෙමනාකාර - විවශ්ෂිත පුහුණු සහ ආබාිත සම්ෙත්ව මධයස්ථානය, ලංකා වස්වා වයෝජකයින්වේ
සම්වම්ලනය
• ආචාර්ය අජිත්ව සී.එස් වෙවර්රා, ආබාිත අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ක්රියාකාරි, නිර්මාතෘ/ප්රධාන විධායක නිලධාරී – ඉදිරිය
• චර්යා විෙයාඥ, කුලානි අවබන්වද්රාත්ව-ඩයස් වමනවිය
• වනවින්ෙරී වේමරත්වන වමනවිය, වතාරතුරු සන්නිවේෙන හා තාක්ෂණ නිවයෝජිතායතනවේ වයාෙෘති කෙමනාකරු

උපගේශක ෙණ්ඩල උපගේශනයට ඇතුළත් වන්ගන්:
• ෙර්වේෂණ උෙකරණ සඳහා ආොන සැෙයීම
• ෙර්වේෂණ වසායාගැනීම් පිළිබඳ ප්රතිවෙෝෂණ සැෙයීම
• ෙර්වේෂණ තුළින් හඳුනාගත්ව ප්රධාන ගැටළු සඳහා විසඳුම් ඉදිරිෙත්ව කිරීම
• ප්රතිෙත්වති සංක්ෂිේතයන් පිළිබඳ ආොනය සැෙයීම

ෙර්වේෂණ ක්රියාවලිය 2019 සැේතැම්බර් මාසවේදී වවෙය ෙශ්චාත්ව උොි ආයතනය (වකාෙඹ
විශ්ව විෙයාලය) ආචාර ධර්ම සමාවලෝචන කමිටුව විසින් අනුමත කරන ලදී.
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ෙර්වේෂණ කණ්ඩායම් වැඩුළුව
ක්වෂ්ර කටයුතුවලට සම්බන්ධ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය ෙහත ෙෑ
සහතික කිරීම සඳහා ක්වෂ්ර කටයුතු වවනුවවන් සූොනම් ීවම්
පුහුණු වැඩුළුවක් ෙවත්වවන ලදී:
• ෙර්වේෂණ පුළුල් වයාෙෘති ඉලක්කවලට ගැෙවෙන ආකාරය
පිළිබඳ අවවබෝධයක් තිබීම;
• ගුණාත්වමක ෙර්වේෂණ සිදු කිරීවම්දී වහාඳම භාවිතයන්,
විවශ්ෂවයන්ම සොචාරාත්වමක කරුණු පිළිබඳව ෙැනුවත්ව ීම.
පුහුණු වැඩුළුව 2019 සැේතැම්බර් මාසවේදී කැඳවන ලදී
වැඩසටහවන් ෙෙු දින වෙක ලර්න් එශියා ෙරිශ්රවේ ෙැවැත්වවිණි.
නියු ෙරීක්ෂණයක් සහ විවාෙයක් ඇතුෙත්ව තුන්වන දිනය වකාෙඹ වඩාත්ව
ප්රවේශ විය හැකි ස්ථානයක ෙැවැත්වවිණි.
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ෙත්වත එකතු කිරීවම් ක්රියාවලිය
• ශ්රී ලංකාවේ බස්නාහිර, මධයම සහ උතුරු ෙොත්වවල නාගරික සහ ග්රාමීය ස්ථානවල වයස අවුරුදු 15 සහ 65 අතර සංචලනය
සම්බන්ධ, ෙෘශය සහ ශ්රවණ/කථන ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් අධයයනය කිරීම සඳහා ගුණාත්වමක ෙර්වේෂණ ක්රම භාවිතා කරන ලදී.
ක්වෂ්ර කටයුතු 2019 ඔක්වතෝබර් සිට වෙසැම්බර් ෙක්වා ෙවත්වවන ලදී.
• ප්රතිචාර ෙැක්වූවන්වේ වෙනික ජීවිතය අවවබෝධ කර ගැනීම සඳහා නාභිගත මානවවංශ විස්තර (FE) ෙවත්වවන ලදී. ෙර්වේෂකයා
නිවවස් ෙරිසරය නිරීක්ෂණය කෙ අතර ප්රතිචාර ෙැක්වූවන්ව වොදු අවකාශවේ ෙකින ලදී. වමම කාර්යයන් වෙවක්දීම, ෙර්වේෂකයා
එදිවනො ජීවිතවේදී ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් ුහුණ වෙන අභිවයෝග වත්වරුම් ගැනීමට උත්වසාහ කවේය.
• අර්ධ වුහගත සාකච්ඡා මාර්වගෝෙවද්ශයක් භාවිතවයන් ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් සමඟ ගැඹුරින් ෙවත්වවන සම්ුඛ සාකච්ඡා (IDI)
ෙවත්වවන ලදී. ප්රතිචාර ෙැක්වූවන් ුහුණ වෙන ජීවන අත්වෙැකීම් සහ අභිවයෝග වටා සාකච්ඡා කැරිණි. එකින් එක රැස්ීම් මගින්
ෙර්වේෂකයාට යම් වත්වමා ගැඹුරින් ගවේෂණය කිරීමට ඉඩ සැලවස්.
• කණ්ඩායම් සාකච්ඡාවලදී ජීවන අත්වෙැකීම් සහ බාහිර ෙරිසරවේ ඇති අභිවයෝග ගවේෂණය කිරීම සඳහා නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා
(FGD) ෙවත්වවන ලදී. ආබාධවේ ස්වභාවය, සමාජ-ආර්ික වර්ගීකරණය, වයස සහ වතාරතුරු හා සන්නිවේෙන තාක්ෂණය භාවිතය
අනුව කණ්ඩායම් වබො ඇත.
• ෙර්වේෂණ ක්වෂ්රවේ නවතම වර්ධනයන් සහ ආබාධ සහිත භාවය පිලිබඳ ක්වෂ්රවේ ඔවුන්වේ අත්වෙැකීම් අවවබෝධ කර ගැනීම
සඳහා වතෝරාගත්ව රාජය නිලධාරීන්, ක්රියාකාරීන්, විද්වතුන් සහ වෙෞද්ගලික අංශවේ නිවයෝජිතයින් සමඟ ප්රධාන වතාරතුරු
සෙයන්නන්වේ සම්ුඛ සාකච්ඡා (KII) ෙවත්වවන ලදී.
• නාභිගත මානවවංශ විස්තර, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා වහෝ ගැඹුරින් ෙවත්වවන සම්ුඛ සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට වෙර සියලුම
සහභාගි වන්නන්වගන් ලිඛිත ෙැනුවත්ව කැමැත්වත ලබා ගන්නා ලදී. ආචාර ධර්ම නිෂ්කාශන ඉදිරිෙත්ව කිරීවමහි සඳහන් ෙර්වේෂණ ආචාර
ධර්ම අනුගමනය කරන වලස ඒවා වමවහයවූවන් වවත උෙවෙස් වෙන ලදී.
• ප්රවේශ හැකියාව සහ ෙහසුව වැනි ප්රතිචාර ෙැක්වූවන්වේ අවශයතා මත ෙෙනම්ව සාකච්ඡා ෙැවැත්වවවන ස්ථාන සහ වේලාවන් තීරණය
කරන ලදී. එබැවින්, වබාවහෝ වප්රාවටෝවකෝල සඳහා, සාකච්ඡා වමවහයවූවන් සහ ක්වෂ්ර අධීක්ෂකවරු ප්රතිචාර ෙැක්වූවන් සිටි ස්ථාන
වවත ගමන් කෙහ. සියලුම සාකච්ඡා සහ සම්ුඛ සාකච්ඡා සාකච්ඡා මාර්වගෝෙවද්ශවේ සඳහන් වබාවහෝ වත්වමා ආවරණය කරයි.
• වේරක/ උද්ගාමී ප්රවේශය භාවිතවයන් ගුණාත්වමක ෙත්වත විශ්වල්ෂණය කරන ලදී.
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ස්ථාන සහ නියැදිය
උතුරු
ෙොත

මාධය භාවිතා කරන්නන්
නාභිගත කණ්ඩායම්
සාකච්ඡා
ගැඹුරින් ෙවත්වවන සම්ුඛ
සාකච්ඡා

බස්නාහිර

ඌව

උතුරු

සංඛයාව

ුළු ප්රතිචාර
ෙැක්වූවන්වේ
සංඛයාව

5

4

4

13

76

3

5

2

10

10

නාභිගත මානවවංශ විස්තර

7

4

4

15

15

ෙොත

අන්තර්ජාල හා සමාජ

ස්ී පුරුෂ සමාජ භාවය

බස්නාහිර
ෙොත

ඌව
ෙොත

ස්ී

#
53

පුරුෂ

48

එකතුව

101

වයස් ඛාණ්ඩය
15-20
21-35
36-45
46-65

#
14
33
28
26

එකතුව

101
22

ුළු වප්රාවටෝවකෝල

ආබාධවේ ස්වභාවය
සංචලනය සම්බන්ධ
ෙෘෂය
ඇසීම/ කථා කිරීම
එකතුව

#
30
42
29
101

වතාරතුරු හා සන්නිවේෙන තාක්ෂණය
භාවිතා කරන්නන්
භාවිතා වනාකරන්නන්
එකතුව

#
80
21
101

ෙර්වේෂණ ස්ථාන - බස්නාහිර ෙොත
ජනගෙන වයාප්තතිය

සරී පුරුෂ භාවය අනුව ජනගෙන වයාප්තතිය

• වකාෙඹ, ගම්ෙහ සහ කළුතර යන දිස්ත්රික්කවලින් සමන්විත බස්නාහිර
ෙොත ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්වම සමාජ-ආර්ික වශවයන් දියුණු ප්රවද්ශයයි.
එය රව් ෙෙ වද්ශීය නිෂ්ොදිතවයන් සියයට 38.5 ක ොයකත්වවයක්
සෙයයි.
• 2012 ජන හා නිවාස සංගණනයට අනුව ශ්රී ලංකා ජනගහනවයන්
28.7%ක් (5, 851, 130) බස්නාහිර ෙොවත්ව ජීවත්ව වූහ. ෙොවත්ව ුළු
ජනගහනවයන් 2, 324, 349 (39.7%) වකාෙඹ දිස්ත්රික්කයට අයත්ව
වේ. ගම්ෙහ සහ කළුතර යන දිස්ත්රික්ක වල ජනගහනය පිළිවවලින් 2,
304, 833 (39.4%) සහ 1, 221, 948 (20.9%) වේ.

• ුළු ජනගහනවයන් 2, 848, 649 (48.7%) පුරුෂයන් වන අතර 3, 002,
481 (51.3%) කාන්තාවන් වේ.

ජනවාර්ිකත්වය අනුව ජනගෙන වයාප්තතිය
• ෙොවත්ව ජනගහනවයන් බහුතරය සිංහල (84.2%) වේ. වෙවන ඉහෙම
ජනවාර්ගික කණ්ඩායම ශ්රී ලංකා ුවර්ස් (7.9%) වන අතර ෙසුව වෙමෙ
(6.8%) වන අතර අවනකුත්ව ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් සියයට 1.2 කි.

දිසරික්කවල ආබාධ සහිත පුේගලයන්ගේ අනුපාතය

නාගරික-ග්රාමීය වශගයන් ජනගෙන වයාප්තතිය
• බස්නාහිර ෙොවත්ව ජනගහනවයන් බහුතරයක් ග්රාමීය ප්රවද්ශවල ජීවත්ව
වවති. වකවස් වවතත්ව, දිස්ත්රික්ක තුෙ ප්රවද්ශය අනුව ජනගහන වයාේතිය
වවනස් රටාවක් වෙන්නුම් කරයි. වකාෙඹ දිස්ත්රික්කවේ ජනගහනවයන්
බහුතරය නාගරික ප්රවද්ශවල වවවසන අතර ගම්ෙහ සහ කළුතර
දිස්ත්රික්කවල බහුතරයක් ග්රාමීය ප්රවද්ශවල ජීවත්ව වවති.
• බස්නාහිර ෙොවත්ව වතුකරවේ ජනගහන ප්රතිශතය සමස්ත ජනගහනවයන්
සියයට 0.8ක් ෙමණයි. කළුතර දිස්ත්රික්කය වතු ජනගහණවයන් වැඩිම
ප්රතිශතය (3.1%) වාර්තා කරයි. ගම්ෙහ දිස්ත්රික්කවේ වතුකරවේ
ජනගහනය සමස්ත ජනගහනවයන් සියයට 0.1ක් ෙමණි.

• බස්නාහිර ෙොවත්ව ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්වේ වැඩිම අනුොතය කළුතර
දිස්ත්රික්කවයන් වාර්තා වන අතර, ගම්ෙහ සහ වකාෙඹ දිස්ත්රික්කවලින් ඉන්
ෙසුව වේ.

සරී පුරුෂ භාවය අනුව පරිගණක සාක්ෂරතාවය
• ෙොවත්ව වයස අවුරුදු 10 සහ ඊට වැඩි ජනගහනවේ ෙරිගණක
සාක්ෂරතාවය සියයට 32.9 කි. පිරිමි සහ ගැහැණු සඳහා අනුරූෙ ප්රතිශතය
පිළිවවලින් සියයට 36.3 සහ 29.7 කි.
https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb, images/press, 20190925, Provincial, Gross, Domestic,
Product, -, 2018, e.pdf
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http://203.94.94.89/mainsite/Population/StaticalInformation/CPH2011/CensusPopulationHousing2012FinalReport
http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/index.php?fileName=Activities/TentativelistofPublications

ෙර්වේෂණ ස්ථාන - ඌව ෙොත
ජනගෙන වයාප්තතිය

සරී පුරුෂ භාවය අනුව ජනගෙන වයාප්තතිය

• ඌව ෙොත බදුල්ල සහ වමාණරාගල දිස්ත්රික්ක වලින් සමන්විත වේ.
එය 2018 වසවර් රව් ෙෙ වද්ශීය ආොයවමන් සියයට 5.7 කට ොයක
විය. වසරින් වසර වැඩිීම වූවේ 0.1 ක් ෙමණි.
• 2012 ජන හා නිවාස සංගණනයට අනුව, ශ්රී ලංකා ජනගහනවයන්
6% (1,266,463) ඌව ෙොවත්ව ජීවත්ව විය. ෙොවත්ව ුළු
ජනගහනවයන් 815,405 (64.38%) බදුල්ල දිස්ත්රික්කයට අයත්ව වේ.
වමාණරාගල දිස්ත්රික් ජනගහනය 451,058 (35.62%).

• ුළු ජනගහනවයන් 616,116 (48.6%) පුරුෂයන් වන අතර
650,347 (51.4%) ස්ීන් වේ.

ජනවාර්ිකත්වය අනුව ජනගෙන වයාප්තතිය
• ෙොවත්ව ජනගහනවයන් බහුතරය සිංහල (80.8%) වේ. වෙවන
ඉහෙම ජනවාර්ගික කණ්ඩායම වෙමෙ (14.7%) වන අතර ශ්රී
ලංකා ුවර්ස් (4.3%) සහ අවනකුත්ව ජනවාර්ගික කණ්ඩායම්
සියයට 0.3 කි.

දිසරික්කවල ආබාධ සහිත පුේගලයන්ගේ අනුපාතය

නාගරික-ග්රාමීය වශගයන් ජනගෙන වයාප්තතිය
• ඌව ෙොවත්ව ජනගහනවයන් බහුතරයක් ග්රාමීය ප්රවද්ශවල ජීවත්ව වන
අතර එය 77.4% කි. බදුල්ල දිස්ත්රික්කවේ නාගරික ජනගහනය
66,405 ක් වන අතර වමාණරාගල දිස්ත්රික්කවේ නාගරික ප්රවද්ශ
වනාමැත.
• ඌව ෙොවත්ව වතුකරවේ ජනගහන ප්රතිශතය සමස්ත ජනගහනවයන්
සියයට 12.8ක් ෙමණි. වතු ජනගහණවයන් වැඩිම ප්රතිශතය බදුල්ල
දිස්ත්රික්කය (18.9%) වාර්තා කරයි. වමාණරාගල දිස්ත්රික්කවේ
වතුකරවේ ජනගහනය ුළු ජනගහනවයන් සියයට 1.9ක් ෙමණ ය.

• ඌව ෙොවත්ව ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්වේ වැඩිම අනුොතය
බදුල්ල දිස්ත්රික්කවයන් වාර්තා ී ඇති අතර, ෙසුව වමාණරාගල
දිස්ත්රික්කය.

සරී පුරුෂ භාවය අනුව පරිගණක සාක්ෂරතාවය
• ෙොවත්ව වයස අවුරුදු 10 සහ ඊට වැඩි ජනගහනවේ ෙරිගණක
සාක්ෂරතාවය සියයට 17.6 කි. පිරිමි සහ ගැහැණු සඳහා අනුරූෙ
ප්රතිශතය පිළිවවලින් සියයට 18.3 සහ 17 කි.
https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb, images/press, 20190925, Provincial, Gross, Domestic, Product, -,
2018, e.pdf http://203.94.94.89/mainsite/Population/StaticalInformation/CPH2011/CensusPopulationHousing2012FinalReport
http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/index.php?fileName=Activities/TentativelistofPublications
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ෙර්වේෂණ ස්ථාන - උතුරු ෙොත
සරී පුරුෂ භාවය අනුව ජනගෙන වයාප්තතිය

ජනගෙන වයාප්තතිය

• ුළු ජනගහනවයන් 510,760 (48.1%) පිරිමි වන අතර 550,555
(51.9%) කාන්තාවන් වේ.
ජනවාර්ිකත්වය අනුව ජනගෙන වයාප්තතිය

• යාෙනය, මන්නාරම, වවුනියාව, ුලතිේ සහ කිලිවනාච්ි
දිස්ත්රික්කවලින් සමන්විත උතුරු ෙොත, ශ්රී ලංකාවේ 30 වසරක
සිවිල් යුද්ධවයන් පීඩාවට ෙත්ව වූ ෙොත්ව වලින් එකකි. යුද්ධය අවසන්
ී වසර ෙහයකට ෙසුව ෙ එය ෙෙ වද්ශීය නිෂ්ොදිතයට ෙක්වන්වන්
සියයට 4.1 ක ොයකත්වවයක් ෙමණි.
• 2012 ජන හා නිවාස සංගණනයට අනුව, ශ්රී ලංකාවේ
ජනගහනවයන් 5% (1,061,315) උතුරු ෙොවත්ව ජීවත්ව විය.
ෙොවත්ව ුළු ජනගහනවයන් අඩකට වඩා, 583,882 යාෙනය
දිස්ත්රික්කවේ ජීවත්ව වවති. වෙවන ඉහෙම ස්ථානය වේනියාව
දිස්ත්රික්කවයන් (16.2%) වාර්තා වේ. ලක්ෂයකට අික
ජනගහනයක් කිලිවනාච්ි දිස්ත්රික්කවයන් (10.7%) වාර්තා වේ.

• ෙොවත්ව ජනගහනවයන් බහුතරය වෙමෙ (93.8%) වේ. වෙවන
ඉහෙම ජනවාර්ගික කණ්ඩායම ශ්රී ලංකා ුවර්ස් (3.1%) වන අතර
ෙසුව සිංහල (3.0%) වන අතර අවනකුත්ව ජනවාර්ගික කණ්ඩායම්
සියයට 0.1 කි.

දිසරික්කවල ආබාධ සහිත පුේගලයන්ගේ අනුපාතය
• ආබාධ සහිත තැනැත්වතන්වේ වැඩිම අනුොතය යාෙනය
දිස්ත්රික්කවයන් වාර්තා වන අතර, ෙසුව ුලතිේ, කිලිවනාච්ි සහ
මන්නාරම දිස්ත්රික්ක වලින් වාර්තා වේ.

නාගරික-ග්රාමීය වශගයන් ජනගෙන වයාප්තතිය
• උතුරු ෙොවත්ව ජනගහනවයන් බහුතරයක් ග්රාමීය ප්රවද්ශවල ජීවත්ව
වවති. යාෙනය සහ වේනියාව දිස්ත්රික්කවල නාගරික ජනගහනය
ආසන්න වශවයන් සමාන වේ (20.1% සහ 20.2%). ුලතිේ සහ
කිලිවනාච්ි දිස්ත්රික්කවල සියලුම ජනගහනය ොවහ් ග්රාමීය
ප්රවද්ශවල ජීවත්ව වවති. සංගණන නිර්වචනයට අනුව වමම ෙොවත්ව
වතු අංශයක් නැත.

සරී පුරුෂ භාවය අනුව පරිගණක සාක්ෂරතාවය
• ෙොවත්ව වයස අවුරුදු 10 සහ ඊට වැඩි ජනගහනවේ ෙරිගණක
සාක්ෂරතාවය සියයට 19.5 කි. ස්ී සහ පුරුෂ අය සඳහා අනුරූෙ
ප්රතිශතය පිළිවවලින් සියයට 20.4 සහ 18.6 කි.
https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb, images/press, 20190925, Provincial, Gross, Domestic, Product, -, 2018, e.pdf
http://203.94.94.89/mainsite/Population/StaticalInformation/CPH2011/CensusPopulationHousing2012-FinalReport
http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/index.php?fileName=Activities/TentativelistofPublications
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සහභාගිවන්නන් ෙරීක්ෂා කිරීම
• ජනවිකාස පැතිකඩ
වයස - අවුරුදු 15 සිට 65 ෙක්වා
ස්ී පුරුෂ භාවය - පිරිමි (අවම 40%), ගැහැණු (අවම 40%)
• සොජ-ආර්ික කාණ්ඩය
ප්රධාන වැටුේ ලබන්නාවේ අධයාෙනය සහ රැකියාව මත ෙෙනම්ව (SEC - A,B,C සහ D)
• ආබාධගේ වර්ගය
ෙෘශයමය වශවයන්, ශ්රවණය/කථනය, සංචලනය දුර්වල වේ
• ආබාධිත තත්ත්වය
වමහිදී භාවිතා කරන ලද්වද් වවාෂින්ටන් කණ්ඩායවම් වකටි ප්රශ්න ක්ටල ය.
• උපකාරක නිෂරපාදන භාවිතය
ෙරිශීලකයින් සහ ෙරිශීලකයින් වනාවන අය යන වෙකම වතෝරා ඇත
• සරොර්් ජංගෙ දුරකථන භාවිතය

ෙරිශීලකයින් සහ ෙරිශීලකයින් වනාවන අය යන වෙකම වතෝරා ඇත
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සාකච්ඡාවලදී ගවේෂණය කරන ලෙ වතාරතුරු ක්වෂ්ර
• ආබාධ සහිතව ජීවත්ව ීම - ජීවන අත්වෙැකීම්, වෙනික කටයුතුවලදී ුහුණ වෙන අභිවයෝග, යාන්රණයට ුහුණ දීම
• වොදු ස්ථාන වවත ේරවේශය
• ප්රාථමික, ද්විතියික සහ තෘතීයික අධයාෙනය - ුහුණ වෙන අභිවයෝග, උෙකාරක ෙරිසරය, සක්රීය කිරීම සඳහා අධයාෙනික
සැකසුවමහි අවේක්ෂිත වවනස්කම්
• වෘත්වතීය පුහුණු
• පුද්ගලික අංශවේ සහ රාජය අංශවේ රැකියා - වස්වා ස්ථාන ෙරිසරය, අවස්ථා සඳහා ප්රවේශය, වතාරතුරු හා සන්නිවේෙන
තාක්ෂණ භාවිතය සහ එහි ප්රතිලාභ
• ස්වයං රැකියාව
• සමාජ ජාලය
• විවේකය
• සුභසාධනය සහ රාජ්ය වස්වය
• මානව හිමිකම් පිළිබඳ ෙැනුවත්ව කිරීම
• වතාරතුරු හා සන්නිවේෙන තාක්ෂණ ෙරිශීලක අත්වෙැකීම් - ජංගම/අන්තර්ජාලවේ සාමානය භාවිතය, ආබාිතභාවයට අොෙව
ප්රවේශ වූ/ භාවිතා කරන ලෙ වයදුම්, වතාරතුරු හා සන්නිවේෙන තාක්ෂණය භාවිතය සඳහා බලෙෑම් කරන්නන්, වතාරතුරු හා
සන්නිවේෙන තාක්ෂණය භාවිතවයන් ලැවබන ප්රතිලාභ
• ස්වභාවික, මිනිසා විසින් සාෙන ලෙ විෙත්වවලදී ේරතිචාර ෙැක්ීම සඳහා වතාරතුරු හා සන්නිවේෙන තාක්ෂණය භාවිතය
• සහායක නිෂ්ොෙන භාවිතය - ස්වයං යැපීම වකවරහි බලෙෑම, සහය නිෂ්ොෙන භාවිතය සඳහා ආධාරක ෙද්ධතිය, ෙැනුවත්ව
කිරීම, ප්රවේශය, භාවිතයට ඇති බාධක
• ජංගම දුරකථන ෙරිශීලක අත්වෙැකීම්
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වසායාගැනීම්
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ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් විසින් ස්වාධීනව ජීවත්ව ීම
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ස්වාධීන ජීවන රටාවේ හඳුනාගත්ව අංශවල සාරාංශයක්
පුේගලික අවශයතා සඳො සැලකිලිෙත් වීෙ
පුද්ගලික ආරක්ෂාව
වොදු වරෝග වැෙැක්ීම සහ ප්රතිකාර කිරීම
ශාරීරික වයෝගයතාවය
පිළිවවල ෙවත්වවා ගැනීම සහ සනීොරක්ෂාව
සුදුසු ෙරිදි ඇඳුම් ඇඳීම
නිවසක් කළෙනාකරණය කිරීෙ
නිවවස් ෙරිසරය ෙවත්වවාවගන යාම
නිවවස් ෙරිසරයට අනුවර්තනය ීම
මූලික උෙකරණ සහ වමවලම් භාවිතා කිරීම

ඇඳුම් පැළඳුම් නිසි ගලස භාවිතා කිරීෙ
ඇඳුම් මිලදී ගැනීම
ඇඳුම් ගබඩා කිරීම
වරදි වස්දීම, මැදීම සහ අලුත්වවැඩියා කිරීම
පුේගලික මූලය කළෙනාකරණය
ුෙල් ගණන් කිරීම
මූලික මූලය වාර්තා තබා ගැනීම
බැංකු වස්වා භාවිතා කිරීම

ප්රජා කටයුතුවල නිරත වීෙ
ආොර පිළිගයල කිරීෙ
මාර්ගවේ ආරක්ෂාව
ආහාර මිලදී ගැනීම
විවිධ ප්රවාහන මාධය භාවිතා කිරීවම්
ආහාර ගබඩා කිරීම
හැකියාව
ආහාර පිසීම
ප්රවද්ශය වටා මාර්ගයක් වසායා ගැනීම
සුදුසු ආහාර පුරුදු
තමන්වේම වාහනයක් ෙැෙීම
ආහාර පිළිවයල කරන ප්රවද්ශය සහ භාජන ආහාර පිළිවයල කරන ප්රවද්ශය සහ භාජන
පිරිසිදු කිරීම
පිරිසිදු කිරීම
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විගනෝදාත්ෙක පෙසුකම් භාවිතා කරමින්
ක්රියාකාරකම්වල නිරත වීෙ
ෙවතින ප්රජා සම්ෙත්ව පිළිබඳ ෙැනුම
ක්රියාකාරකම් වතෝරාගැනීම සහ සැලසුම්
කිරීම
සාමූහික හා පුද්ගල ක්රියාකාරකම්වල නිරත
වන්න
සිවිල් කටයුතුවල නිරත වීෙ
සිවිල් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ෙැනුම
ආණ්ඩු වල ස්වභාවය වත්වරුම් ගැනීම
ප්රජාතන්රවාදී ක්රියාවලියට සහභාගී ීම
ෙදිසි ගසරවා
හදිසි ප්රතිචාර වස්වා පිළිබඳ ෙැනුම
ඉවත්ව කිරීම සහ වාර්තා කිරීම
නවාතැන් සහ වවෙය ආධාර සඳහා ප්රවේශය

පුද්ගලික අවශයතා ගැන සැලකිලිමත්ව ීම (1)

.

පුේගලික අවශයතා: පුේගලික ආරක්ෂාව, ගපාදු ගරෝග නිවාරණය සෙ ප්රතිකාර, ශාරීරික ගයෝගයතාවය, පිළිගවල පවත්වා ගැනීෙ
සෙ සනීපාරක්ෂාව, සුදුසු පරිදි ඇඳුම් ඇඳීෙ
“හැමොම උවද්ට මම වයායාම කරනවා, වබවහත්ව වබානවා, වවල්ලස්ස සංවිධානය මට වලඩ වරෝග වෙක්වා ගන්වන් වකාවහාමෙ කියලා කියලා
දුන්නා, මම එහි ක්රීඩා සමාජවේ සාමාජිකවයක්. මම උවද් උණුවතුර ීදුරුවක් බීලා වැඩට යන්න කලින් නාගන්නවා”
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා , චලනය, කාන්තා පරිශීලක, 35-45, C සෙ D
"මම මවේ නිවවස් සනීොරක්ෂක ෙහසුකම් ගැන කතා කරන්වන් නම්, මවේ නිවසට ප්රවේශ විය හැකි වැසිකිළියක් වනාමැති නිසා මම වබාවහෝ
දුෂ්කරතාවන්ට ුහුණ වෙනවා."
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා , චලනය, කාන්තා පරිශීලක, 35-45, C සෙ D
"වවෙයවරවයකු ුණගැවසන විට සෑම වකවනකුම කාවේ වහෝ උෙකාරයක් ගත යුතුය. ඔවුන් වවෙයවරුන් සමඟ සන්නිවේෙනය කිරීමට ෙවුවල්
සාමාජිකවයකු වහෝ සංඥා භාෂා ෙරිවර්තකවයකු ලබා ගනී. ඔවුන්ට වවෙයවරයා සමඟ සන්නිවේෙනය කිරීමට වනාහැකි බැවින්
වවෙයවරුන්වගන් ලබා ගන්නා වබවහත්ව ගැන ඔවුන්ට නිශ්ිත නැත."
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා , H & S, පුරුෂ පරිශීලක, 35-45, C සෙ D
“ඔවුන් වවෙයවරයකු හුීවම්දී ත්රිභාෂා සංඥා භාෂා ශේෙවකෝෂය රැවගන යයි. ඔවුන් වවද්යවරයා සමඟ සන්නිවේෙනය කිරීමට අොෙ සංඥා
භාෂා පින්ූරය වෙන්වයි. සමහර විට වවෙයවරු අසනීෙ ගැන විමසීමට ප්රශ්න ලියා තබති. නුත්ව ඔවුන්වගන් වබාවහෝ වෙවනක් ෙැවසුවේ
වවෙයවරුන් අමාරු වචන භාවිතා කරන බවයි. වරෝග ලක්ෂණ විස්තරාත්වමකව විස්තර කිරීමට ඔවුන්ට වනාහැකිය.”
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා , H & S, පුරුෂ පරිශීලක, A සෙ B
“වින්නඹු මාතාව නිවසට ගියත්ව ඇයට ඇය සමඟ නිසි වලස සන්නිවේෙනය කෙ වනාහැක. ඇය වරෝහලට ඇතුෙත්ව කෙ විට ඇයට කතා කෙ හැකි
වකවනකු ඇය සමඟ නවතින්නට විය. සැමියා බිහිරි නිසා ඇය ෙඟ ඉන්න බැරි වුණා.”
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා , H & S, කාන්තා පරිශීලක , 25-45 , A සෙ B
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පුද්ගලික අවශයතා ගැන සැලකිලිමත්ව ීම (2)
පුේගලික අවශයතා: පුේගලික ආරක්ෂාව, ගපාදු ගරෝග නිවාරණය සෙ ප්රතිකාර, ශාරීරික ගයෝගයතාවය, ෙනොල සෙ
සනීපාරක්ෂාව, සුදුසු පරිදි ඇඳුම් ඇඳීෙ
“සිද්ධාවල්ෙ වවේ වද්වල් ාමසියකින් ගන්න වුණාම නම ලියන්න නැත්වනම් ොවිච්ි කරපු එකක් වෙන්නන්න ඕන. එම වවෙඳ නාම සඳහා සලකුණු
ඇත, නුත්ව ඒවා ාමසිවල භාවිතා කෙ වනාහැක.”
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, H & S, පිරිමි-25-45, පරිශීලක, A සෙ B
“මම උවද් ොන්ෙරින්ම ඇහැරිලා නැන්ෙට උයන්න උෙේ කරනවා, ඊට ෙස්වස් මම මවේ වරදි වහෝෙනවා. මට ඒවා මහන්න ෙැයක් වෙකක් ගත කරන්න
වවනවා”
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, නාභිගත මානවවංශ විස්තර, දෘශය, කාන්තා, පරිශීලක ගනාවන, 45-65, C සෙ D
ඒ ෙවස්වල මම වෙඩ්මමිල් දුවන්න ජිම් එකට ගියා. ඒත්ව එක ෙවසක් වෙඩ්මමිල් එවක් වේගය වැඩි උනා ෙන්වනම නැතුව මට වමානවා කරන්නෙ කියලා
හිතුවන් නෑ. මම වැටුණා. එතනින් ෙස්වස් මම ජිම් ගිවේ නෑ"
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, දෘශය, කාන්තා, 20-30, පරිශීලක, A සෙ B.
“ෙවසක් මම වගෙරින් එළියට බහිද්දී බිම වැටී කකුල කැඩුනා. සායක් ඇඳවගන හිටපු නිසා සුදු සැරයටිය හිර වුණා. සුදු සැරයටි භාවිතා කරන විට සුදුසු
ඇඳුම් ඇඳිය යුතුය.”
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, ගැඹුරින් ෙවත්වවන සම්ුඛ සාකච්ඡා, දෘශය, කාන්තා, පරිශීලක, 35-45, C සෙ D
“ඒ ෙවස්වල මම වෙඩ්මමිල් දුවන්න ජිම් එකට ගියා. ඒත්ව එක ෙවසක් ෙන්වනම නැතුව; වෙඩ්මමිල් එවක් වේගය වැඩි වුනා, මට වමානවා කරන්නෙ කියලා
වත්වරුවන් නෑ. මම වැටුණා. එතනින් ෙස්වස් මම ජිම් එකකට ගිවේ නෑ."
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, දෘශය, කාන්තා-20-30, පරිශීලක, A සෙ B.
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නිවසක් කෙමනාකරණය කිරීම
ගෘෙ කළෙනාකරණය: ගෘෙ පරිසරය නඩත්තු කිරීෙ, ගෘෙ පරිසරය අනුවර්තනය කිරීෙ, මූලික උපකරණ සෙ
ගෙවලම් භාවිතා කිරීෙ
“මම උවද් ොන්ෙරින්ම අවදි ී මවේ සියලු වැඩ තනිවම කරමි, මම කිසිවවකුවේ උෙේ බලාවොවරාත්වතු වනාවවමි. මම හැවමෝවගම ප්රවයෝජනයට
ළිවඳන් වතුර වේනවා."
උතුරු පළාත, යාපනය දිසරික්කය, නාභිගත මානවවංශ විස්තර, දෘශය, කාන්තා, පරිශීලක ගනාවන, 45-65, C සෙ D
“විශ්වවිෙයාල වද්ශන ඉවර වවලා ආවට ෙස්වස් මම වගාඩක් වවලාවට ටීී බලනවා. මට තනියම රූෙවාහිනිය ක්රියාත්වමක කරන්න පුළුවන්.
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, දෘශය, කාන්තා-20-30, පරිශීලක, A සෙ B
“මම වගෙර හැම වෙයක්ම කරන්වන් වවන ගෑනු වවේ, ෙමයින්ට උයන්න, වේ අතුගාන, වගවත්වවත්ව එෙවලු වත්වවත්ව කාලය ගත කරනවා”.
උතුරු පළාත, යාපනය දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, සංචලනය, කාන්තා-45-65, භාවිතා ගනාකරන, C සෙ D
“අම්මා බිහිරි නිසා සෑම උෙෑසනකම ඇයව අවදි කෙ යුතුයි. ඉන්ෙසු ඇය ආහාර පිසීම, අතුගෑම, වස්දීම වැනි වබාවහෝ වගෙර වොවර් වැඩ කරයි.”
උතුරු පළාත, යාපනය දිසරික්කය, ගැඹුරින් ෙවත්වවන සම්ුඛ සාකච්ඡා, H & S, කාන්තා, 20-30, පරිශීලක, A සෙ B
“ඔහුට තම වෙමාපියන් සමඟ සංඥා භාෂාවවන් සන්නිවේෙනය කෙ හැකිය. මේපියන් බිහිරි නිසා සංඥා භාෂාව ෙනී. බාල සවහෝෙරයා බිහිරි නැත, නුත්ව
ඔහුට සංඥා භාෂාව වත්වවරනවා.”
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, H & S, පිරිමි, 35-45, පරිශීලක, C සෙ D
“ඔහුවේ බිරිඳ ෙ බිහිරි, නුත්ව ඇය සංඥා භාෂාව වහාඳින් ඉවගන වගන නැත. ඇය සමඟ සන්නිවේෙනය කිරීවම්දී ුල් දිනවල ගැටළු ඇති විය.”
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, H & S, පිරිමි, 35-45, පරිශීලක, C සෙ D
“ඔහුවේ බිරිඳ සාමානය ොසලකට ගියා. ඇයට සංඥා භාෂාව වත්වවරන්වන් නැත, ුල් දිනවල ඔහුට ඇය සමඟ සන්නිවේෙනය කිරීවම්දී විශාල දුෂ්කරතා
ඇති විය, නුත්ව ක්රමවයන් ඔහු ඇයට සංඥා භාෂාව ඉගැන්ීය.”
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, ගැඹුරින් ෙවත්වවන සම්ුඛ සාකච්ඡා, H & S, පිරිමි, 35-45, පරිශීලක, C සෙ D
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ආහාර පිළිවයල කිරීම
ආොර පිළිගයළ කිරීෙ: ආොර මිලදී ගැනීෙ, ආොර ගබඩා කිරීෙ, ඉවුම් පිහුම්, සුදුසු ආොර පුරුදු, ආොර පිළිගයල
කරන ප්රගේශය සෙ උපකරණ පිරිසිදු කිරීෙ

“මම නැන්ෙට උයන්න උෙේ කරන්වන් අල, ළූණු වලලි කෙලා, වද්වල් අඹරලා. ඇය අවනක් සියල්ල කරයි.”
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, නාභිගත ොනවවංශ විසරතර, දෘශය, කාන්තා, 45-65, පරිශීලක ගනාවන, C
සෙ D
“මම කූඩයකට වතුර ටිකක් අරන් කුස්සිවයන් එළියට ගිවේ භාජන සහ පිඟන් වසෝෙන්න. ඊට ෙස්වස් අම්මා
භාජනයි පිඟන් ටිකයි වගනත්ව වෙනවා. මම සියලු භාජන සහ පිඟන් වසෝෙනවා."
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, දෘශය, කාන්තා, 20-35, පරිශීලක ගනාවන,
C සෙ D
“ඔවුන් අන් අය සමඟ අන්තර් ක්රියා කිරීමට අවශය වනාවන බැවින් එෙවළු සහ අවනකුත්ව වෙනික අවශයතා මිලදී
ගැනීමට නීන වවෙඳ සුපිරි වවෙඳවොලවල් වලට වැඩි කැමැත්වතක් ෙක්වයි. සාමානය වවවෙෙවොවලන් මිලදී
ගන්වන් නම් සියල්ල වෙන්වා දිය යුතු අතර ප්රමාණ ලිවිය යුතුය.”
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, H & S, පිරිමි, 35-45, පරිශීලක, C සෙ D
“මම සාේපු සවාරි යන්වන් වරෝෙ පුටුවවන්. මට එහි වොලි භාවිතා කෙ වනාහැක, කූඩය සමඟ එහා වමහා යාමටෙ
අෙහසුය. මට ඉහෙ රාක්ක වවත ෙඟා ීමට කාවේ වහෝ උෙකාර අවශයයි. සමහර වවලාවට වස්වකවයෝ ෙවා මං
දිහා බලාවගන ඉන්නවා.”
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත ොනවවංශ විසරතර, සංචලනය, පිරිමි, පරිශීලක, 35-45, C සෙ D
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සුදුසු ඇඳුම් භාවිතය
ඇඳුම් නිසි ගලස භාවිතා කිරීෙ: ඇඳුම් මිලදී ගැනීෙ, ඇඳුම් ගබඩා කිරීෙ, ගරදි ගසරදීෙ, ෙැදීෙ සෙ අලුත්වැඩියා කිරීෙ
"මම කලාතුරකින් වරදි ගන්න යනවා, මම මවේ වෙමාපියන්වගන් සහ ඥාතීන්වගන් තෑගි වශවයන් වරදි ලබා
ගන්නවා."
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, දෘශය, කාන්තා, 20- 35, පරිශීලක, A සෙ B
“උයන්න උෙේ කොට ෙස්වස් මම වරදි වහෝෙනවා. මම බඩු ඔක්වකාම ලිඳට අරන් ගිහින් එතන වහෝෙනවා.”
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, නාභිගත ොනවවංශ විසරතර, දෘශය, කාන්තා, 45- 65, පරිශීලක ගනාවන, D
“මම කවොවත්ව මවේ වගෙර වරදි වසෝෙන යන්රය ොවිච්ි කරලා නැහැ, නාන කාමරවේ අපිරිසිදු වරදි තියාවගන
ඉන්නවා. වගාඩක් වවලාවට මවේ අම්මා මට ඒවා වහෝෙනවා.”
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, දෘශය, පිරිමි, 20-35, පරිශීලක, A සෙ B
“මවේ තාත්වතා වරදි මැදීම කරනවා, වරදි එල්ලන්වන් පිළිවවලට. මම ෙන්නවා හරියටම මවේ කලිසම, කමිස
යනාදිය.. මම ොසල් යන කාවලත්ව එයා එවහම කරනවා. හැමොම මවේ උොංග එකම තැන්වල තියන්න පුරුද්ෙක් මට
තිවයනවා.”
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, දෘශය, පිරිමි, 20-35, පරිශීලක, A සෙ B
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පුද්ගලික මූලය කෙමනාකරණය (1)
Managing personal finance: Counting money, keeping basic financial records, Using bank
services
“ුෙල් වනෝ්ටු වල ෙැරණි අනුවාෙය අෙට නිවැරදිව හඳුනාගත හැකි නුත්ව අලුත්ව ඒවා හඳුනාගැනීම අෙහසුය. සටහන් වල වේල් තිත්ව කියවිය වනාහැක. එය අෙට
නිවැරදි විසඳුම වනාවේ.”
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, දෘශය, කාන්තා, 35-45, පරිශීලක ගනාවන, C සෙ D
"බැංකුව කියා සිටිවේ දුර්වලතා වහ්තුවවන් අෙට පුද්ගල ගිණුමක් විවෘත කෙ වනාහැකි බවයි. වකවස් වවතත්ව, අයදුම්ෙත පිරීම සඳහා ඔබට යවමකුවේ උෙේ අවශය
වේ. ගිණුම් වශ්ෂය ෙරීක්ෂා කිරීම සහ ුෙල් හුවමාරු කිරීම ෙ අෙට දුෂ්කර ය.”
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, දෘශය, පිරිමි, 35- 45, පරිශීලක ගනාවන, C සෙ D
"ATM යන්ර අෙට භාවිත කරන්න හිතකාමී වනාවන නිසා අපි එහි ආරක්ෂක නිලධාරියා ලවා ුෙල් ගන්වනු".
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, දෘශය, කාන්තා, 45-65, පරිශීලක ගනාවන, C සෙ D
“ෙැන් මට ATM කාඩ්මෙතක් නැහැ, කවුරුහරි එය වසාරකම් කරයි කියා මම නිතරම බිය වවමි, මීට වසර කිහිෙයකට වෙර කවුරුහරි මවේ ගිණුවමන් 15,000 ක්
ලබාවගන තිබුණා. මම කිේවා 5000ක් ගන්න කියලා”.
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, ගැඹුරින් ෙවත්වවන සම්ුඛ සාකච්ඡා, දෘශය, පිරිමි, 35, 45, පරිශීලක, A සෙ B
"සමහර ස්වයංක්රීය වටලර් යන්රවල වබාත්වතම් මත තිත්ව එම්වබෝස් කර ඇත, නුත්ව ඒවා ඇත්වත වශවයන්ම වේල් වනාවේ, බැංකු වමහිදී කරන්වන් වංචාවක්".
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, ගැඹුරින් ෙවත්වවන සම්ුඛ සාකච්ඡා, දෘශය, පිරිමි, 35, 45, පරිශීලක, A සෙ B
"ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා මට මවේ බිරිඳ සමඟ බැංකුවට යාමට සිදු විය, ගිණුම ඒකාබද්ධ ගිණුමක් විය යුතුය".
උතුරු පළාත, යාපනය දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, දෘශය, පිරිමි, 35, 45, පරිශීලක, A සෙ B
“මම අර්ධ වශවයන් අන්ධයි, මට ස්වයංක්රීය වටලර් යන්රවේ ලිපි කියවිය හැකිය. නුත්ව තිරය මත දිලිසීම මවේ ෙෘශයතාව සීමා කරයි, එවිට මට වවනත්ව
වකවනකුවේ උෙකාරය ගත යුතුය.”
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, දෘශය, කාන්තා-20-30, පරිශීලක, A සෙ B
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පුද්ගලික මූලය කෙමනාකරණය (2)
පුේගලික මූලය කළෙනාකරණය: මුදල් ගණන් කිරීෙ, මූලික මූලය වාර්තා තබා ගැනීෙ, බැංකු ගසරවා භාවිතා කිරීෙ
"ෙවසක් බැංකු කාර්ය මණ්ඩලය මට කිේවා මවේ අත්වසන ෙැහැදිලි නැහැ කියලා, මම එයාට කිේවා ඒ ලකුණ රබර් ුද්ෙරයක් වනවවයි කියලා".
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, දෘශය, පිරිමි සෙ ගැෙැණු, 20-35, පරිශීලක ගනාවන, C සෙ D
"මට බැංකුවවන් කිේවා, මම ණයක් සඳහා ඉල්ලුම් කෙවහාත්ව, ආබාිත ආධාර සඳහා මා නුසුදුස්සකු වන බව".
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, ගැඹුරින් පවත්වන සම්මුඛ් සාකච්ඡා, සංචලනය, කාන්තා, පරිශීලක, 35- 45, C
"ඔබ බැංකුවකට ගියත්ව, කවුන්ටර සහ ස්වයංක්රීය වටලර් යන්ර ඉහෙයි".
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, ගැඹුරින් පවත්වන සම්මුඛ් සාකච්ඡා, සංචලනය, කාන්තා, පරිශීලක, 35-45 D
ඔවුන් කියා සිටිවේ බැංකු කිසිවිවටක ඔවුන් සඳහා ණය අනුමත වනාකරන බවයි. බැංකු ඔවුන්ව විශ්වාස කරන්වන් නැහැ. බැංකුව සමඟ ඇති
සියලුම අන්තර්ක්රියා සඳහා ඔවුන්ට සංඥා භාෂා ෙරිවර්තක අවශය වේ. බැංකු වරගුලාසිවලට අනුව ශ්රවණය සහ කතාව ණයට සුදුසු නැති බව
එවකකුට කීවේය.
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, H & S, පිරිමි-25-45, පරිශීලක, A&B
“අන්ධ ොසවලන් මම ඉවගන ගන්නවකාට මට ගිණුමක් විවෘත කො, මට වයස අවුරුදු 18 පිරුණු ෙසු, ගිණුවම් වර්ගය දිගටම කරවගන යා
වනාහැකි බව බැංකුව මට ලිපියක් මගින් ෙැනුම් දුන්නා, ෙසුව මම එම ශාඛාවට වගාස් ඔවුන් මාව විවිධ නගරවල විවිධ ශාඛාවලට යැේවා. අන්තිමට
මම තීරණය කො ගිණුමක් විවෘත වනාකර ඉන්න, එයාලා කිේවා මට අත්වසන් කරන්න බැරි නිසා මට ගිණුමක් විවෘත කරන්න වෙන්න බැහැ කියලා.
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, දෘශය, කාන්තා, 20, 30, පරිශීලක, A සෙ B
ණය අයදුම්ෙත්ව සංකීර්ණ වේ.
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, ගැඹුරින් පවත්වන සම්මුඛ් සාකච්ඡා, H & S, පිරිමි-35-45, පරිශීලක, B
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ප්රජා කටයුතුවල නිරත ීම
ප්රජා කටයුතුවල නිරත වන්න: ොර්ගගේ ආරක්ෂාව, විවිධ ප්රවාෙන ොධය භාවිතා කිරීගම් ෙැකියාව, ප්රගේශය වටා ගෙන් කිරීෙ,
තෙන්ගේෙ වාෙනයක් පැදවීෙ
"හවස වවල්ලස්ස සංවිධානය විසින් සංවිධානය කරන යම් යම් උත්වසව තිවයනවා නම් මම ඒ සඳහා සහභාගි වවනවා".
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, සංචලනය, කාන්තා, පරිශීලක, 35-45, C සෙ D
"ඔවුන් අවිිමත්ව ස්ථානවලට ගමන් කරන්වන් නම්, ඔවුන් ගමනාන්තවේ නම ලියා තබයි. වකාන්වොස්තරවගන් ස්ථානය විමසන්න."
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, ගැඹුරින් පවත්වන සම්මුඛ් සාකච්ඡා, H & S, පිරිමි, පරිශීලක, 35-45, C
“මට වලංගු රියදුරු බලෙරයක් තිවේ, සෑම වසර වෙකකට වරක් මම එය අලුත්ව කෙ යුතුයි. මවේ ත්රිවරෝෙ රථය මා වවනුවවන් නිර්මාණය කර ඇත. වවන කිසිවවකුට එය
ෙැෙවිය වනාහැක.”
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, සංචලනය, කාන්තා සෙ පිරිමි, 45-65, පරිශීලක-ගනාවන, C සෙ D
"ප්රතිචාර ෙැක්වු එක් අවයකුට රියදුරු බලෙරයක් තිවේ, ෙන්නා වොලිස් නිලධාරිවයක් ඔහුට බලෙරය ලබා ගැනීමට උෙේ කර ඇත."
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, H & S, කාන්තා සෙ පිරිමි, 35, 45, පරිශීලක, D
"ඔවුන් වමෝටර් බයිසිකල් ෙදිනවා, නුත්ව රියදුරු බලෙර නැහැ."
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, H & S, පිරිමි-25-45, පරිශීලක, A සෙ B
"ප්රතිචාර ෙැක්වූවන්වගන් එක් අවයක් ෙසුගිය වසර 9 තුෙ වමෝවටෝ බයිසිකල් ෙදිනවා, වොලිස් ුරවොවල්දී ඔහු ආබාිත හැඳුනුම්ෙත වෙන්වයි."
උතුර පළාත, යාපනය දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, H & S, පිරිමි-25-45, පරිශීලක, C
"මට වබාවහෝ වාරයක් බස්රථවලින් බැස වගාස් ඇති බැවින් මම පිටතට යාමට බිය වවමි."
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, සංචලනය, කාන්තා, 35-45, භාවිත ගනාවන, C සෙ D
“මම ඉස්වකෝවල් යන කාවල් යාළුවවෝ එක්ක හරියට කතා කරන්න බැරි වුණා. ඔවුන් ෙෘශයාබාිත අවයකු සමඟ කතා කිරීමට ෙන්වන් නැත.
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, දෘශය, පිරිමි, 35-45, පරිශීලක, A 38

විගනෝදාත්ෙක පෙසුකම් භාවිතා කරමින් ක්රියාකාරකම්වල නිරත වීෙ
විගනෝදාත්ෙක පෙසුකම්වල නිරත වීෙ: පවතින ප්රජා සම්පත් පිළිබඳ දැනුෙ, ක්රියාකාරකම් ගතෝරාගැනීෙ සෙ සැලසුම්
කිරීෙ, සාමූහික සෙ තනි ක්රියාකාරකම්වල නිරත වීෙ
“මවේ සති අන්තවේ මම සංගීතය ඉගැන්ීමට සහ වොත්වවලට සවන් දීමට ගත කරමි. මම වකාෙඹ අවුරුදු 5ක් ජීවත්ව වුණා. මම
ඉගනගත්වත වගාඩක් වතාරතුරු හා සන්නිවේෙන තාක්ෂණය සම්බන්ධ වද්වල්. මවේ කාලවයන් වැඩි හරියක් ගත කරන්වන් ස්මාර්්
ජංගම දුරකථනය සහ ලැේවටාේ ෙරිගණකය මතයි.”
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, නාභිගත ොනවවංශ විසරතර, දෘශය, පිරිමි, පරිශීලක, 20-35, A
“මම සුගැනීමට කැමතියි, මිතුරන් සමඟ විවනෝෙ ීමට; ඒත්ව මවේ අම්මත්ව හැම සාෙයකටම එනවා.”
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත ොනවවංශ විසරතර, දෘශය, පිරිමි, 20-30, පරිශීලක, B
"මම ඉඳවගන වවාලිවබෝල් වසල්ලම් කරනවා".
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, ගැඹුරින් පවත්වන සම්මුඛ් සාකච්ඡා, සංචලනය, කාන්තා, පරිශීලක, 35-45, A
"ඔරු ෙැදීම මවේ විවනෝොංශය, ආබාධ සහිත තැනැත්වතන් සඳහා වබෝ්ටු තිවේ".
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, ගැඹුරින් පවත්වන සම්මුඛ් සාකච්ඡා, සංචලනය, කාන්තා, පරිශීලක, 35-45, A
“මම ඉස්වකෝවල් යාළුවවෝ එක්ක වසල්ලම් කරන්න ආසයි, ඒත්ව ඒ කවුරුත්ව මට ආරාධනා කවේ නැහැ. මම ොසවල් හුෙකලා වුණා.”
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, සංචලනය, කාන්තා, පරිශීලක, 35-45, C සෙ D
39

සිවිල් කටයුතුවල නිරත ීම

.

සිවිල් ක්රියාකාරකම්වල නියැලීෙ: සිවිල් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ දැනුෙ, ආණ්ු වල සරවභාවය අවගබෝධ කර ගැනීෙ,
ප්රජාතන්රවාදී ක්රියාවලියට සෙභාී වීෙ
"මම වවල්ලස්ස සංවිධානවේ වැඩ කරමින් කාලය ගත කො, ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් ෙැනුවත්ව කිරීවම් වැඩසටහන් රාශියක් අපි
කරනවා".
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, සංචලනය, කාන්තා, පරිශීලක, 35-45, C සෙ D
ඔහු වකාවහ් ගියත්ව සංඥා භාෂා ෙරිවර්තකවයකු අවශය බව ඔහු ෙැවසීය. සමහර විට ඔහු වෙමාපියන් සමඟ සන්නිවේෙනය කිරීවම්දී
වබාවහෝ ගැටලුවලට ුහුණ වෙයි, ඔහුවේ ෙරුවාවේ ගුරුවරයා සමඟ සන්නිවේෙනය කිරීමට ඔහුට වනාහැකි වේ. ගවම් ප්රජා රැස්ීම්
තිේබම එයාට ෙණිවිඩ ලැවබන්වන් නැහැ.
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, ගැඹුරින් පවත්වන සම්මුඛ් සාකච්ඡා, H & S, පිරිමි, පරිශීලක, 35-45, C
ඔවුන් ෙවසන ෙරිදි රජවේ කාර්යාලවලදී ඔවුන් වබාවහෝ දුෂ්කරතාවන්ට ුහුණ වෙන අතර, ෙැමිණීමට වහ්තුව සහ ඒවා ෙැහැදිලි කරන
ලිපි ලියා තබන වලස නිලධාරීන් ඔවුන්වගන් ඉල්ලා සිටිති. ඔවුන්ට ලිීම දුෂ්කර ය. නිලධාරීන් කියනවා වවන ෙවසක එන්න කියලා.
උතුර පළාත, යාපනය දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, H & S, පිරිමි, පරිශීලක, 35-45, C
"සමහර විට සිවිල් අයිතිවාසිකම් සහ ඒ සියල්ල පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සම්බන්ධ වන වලස අවෙන් ඉල්ලා සිටින නුත්ව
වගාඩනැගිල්ලට ප්රවේශ විය හැකි බව සංවිධායකයින් සිතුවේ නැත."
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, දෘශය, පිරිමි, 35-45, පරිශීලක, A
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හදිසි අවස්ථා වලදී (1)
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ෙදිසි අවසරථා වලදී: ෙදිසි ප්රතිචාර ගසරවා පිළිබඳ දැනුෙ, ඉවත් කිරීෙ සෙ වාර්තා කිරීෙ, නවාතැන් සඳො ප්රගේශය සෙ
වවදය ආධාර
"ඇය බිහිරි නිසා බබා අඬනවා ඇවහන්වන් නැහැ. වගෙර එයයි ෙරුවායි විතරක් ඉන්නවකාට එයා බබාව කුස්සියට එක්කන් යනවා."
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත ොනවවංශ විසරතර, H & S, කාන්තා, පරිශීලක, 35-45, C
"යම් අනතුරක් සිදුවුවවහාත්ව, ඔවුන් වහාම උෙේ ඉල්ලා ීඩිවයෝ ඇමතුම් ලබා ගනී."
උතුරු පළාත, යාපනය දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, H & S, පිරිමි, පරිශීලක, 35-45, C
“මීට අවුරුදු කිහිෙයකට කලින් මම බස් එවක් යද්දී මගීන්ට කිේවා බස් එවක් වබෝම්බයක් තිවයනවා කියලා. ෙසුව බස් රථය අසල තිබූ
වොලිස් ස්ථානයකට හැරීය. මට ඉක්මනින් බසවයන් බැසීමට සිදු වූ අතර අවනක් අය තල්ලු කරන විට මාව වැටුණා, යාමට නිවැරදි දිශාව
වසායා ගැනීම මට ගැටලුවක් විය. අපිට සුදු සැරයටිවයන් දුවන්න බැහැ.
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, ගැඹුරින් පවත්වන සම්මුඛ් සාකච්ඡා, දෘශය, පිරිමි, 35-45, පරිශීලක, A සෙ B
“ඒ ෙවස්වල මම වෙඩ්මමිල් දුවන්න ජිම් එකකට ගියා. ඒත්ව එක ෙවසක් ෙන්වනම නැතුව; වෙඩ්මමිල් වේගය වැඩි විය, මම කුමක් කෙ යුතු ෙැයි
වනාෙනිමි. මම වැටුණා. එතනින් ෙස්වස් මම ජිම් එකකට ගිවේ නෑ."
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, දෘශය, කාන්තා-20-30, පරිශීලක, A සෙ B.
“ෙවසක් මම වගෙරින් එළියට බහිද්දී බිම වැටී කකුල කැඩුනා. සායක් ඇඳවගන හිටපු නිසා සුදු සැරයටිය හිර වුණා. සුදු සැරයටිය භාවිතා
කරන විට සුදුසු ඇඳුම් ඇඳිය යුතුය.
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, ගැඹුරින් පවත්වන සම්මුඛ් සාකච්ඡා, දෘශය, කාන්තා, පරිශීලක, 35-45, C සෙ D
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හදිසි අවස්ථා වලදී (2)
ෙදිසි අවසරථා වලදී: ෙදිසි ප්රතිචාර ගසරවා පිළිබඳ දැනුෙ, ඉවත් කිරීෙ සෙ වාර්තා කිරීෙ, නවාතැන් සඳො ප්රගේශය සෙ
වවදය ආධාර
“ෙවසක් මම අම්මා ෙඟ ඉද්දී මවේ වගෙරට වහාරු ෙැන්නා. ුෙල් සහ ස්වර්ණාභරණ ඇති තැන් වෙන්ීම හැර කුමක් කෙ යුතු ෙැයි මම ෙැන
සිටිවේ නැහැ.”
ඌව පළාත, ගොණරාගල දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, සංචලනය, කාන්තා, පරිශීලක, 35-45, C සෙ D
“සුනාමිය එනවකාට මම ුලතිේවල හිටිවය මට බරෙතෙ වෙයක් වුවණ් නැහැ. ඒත්ව ඒක වදිනකම් අපි ෙැනවගන හිටිවේ නැහැ, අපි හැවමෝම
අවතැන් වුණා කියලා.”
උතුරු පළාත, යාපනය දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, සංචලනය, කාන්තා, පරිශීලක ගනාවන, 35-45, C සෙ D
“හදිසි අවස්ථාවකදී ෙවා බිහිරි වරෝගීන් ෙමණක් වරෝහල්වලට ඇතුෙත්ව කරන්වන් නැහැ. කවුරුහරි ඔවුන් සමඟ සිටිය යුතුයි.”
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, H & S, පිරිමි, 35-45, පරිශීලක, D
“මම ඒ ුද්රණාලවේ තවත්ව බිහිරි සගයන් වෙවෙවනකු සමඟ වැඩ කරමින් සිටියා. මවේ ඇඟිලි යන්රය තුෙ සිරී, මම කෑගැසුවවමි, අවනක්
අය සිතුවේ මම විවනෝෙයට ඔවුන්වගන් සැඟීමට උත්වසාහ කරන බවයි.”
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා, H & S, පිරිමි-25-45, පරිශීලක, A සෙ B
“ගංවතුර වැඩිීම නිසා ගම්වාසීන් ඔහු සහ බිරිඳ රාත්රිවේ අවදි කිරීමට උත්වසාහ කර ඇතත්ව ඔවුන් කිසි විවටකත්ව අසා නැත, ගම ජලවයන් යට ී
ඇති බව ඔවුන්ට වැටහුවණ් උෙෑසන ය.”
බසරනාහිර පළාත, ගකාළඹ දිසරික්කය, නාභිගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා , H & S, පිරිමි-25-45, පරිශීලක, A සෙ B
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ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් විසින් ුහුණ වෙන අභිවයෝග
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වොදු ප්රවාහන වස්වාවන් වල දී මගීන් ෙසු කරන පියවරයන්
සම්වේෂණ වස්වා සඳහා ප්රවේශය සහ භාවිතය විවිධ ආබාධයන්වේ ස්වරූෙයන් පුරා සංචලනය සඳහා ප්රධාන බාධාවක්
වලස ෙවතී. නිවසින් පිටත ජීවිතය තීරණය වන්වන් ප්රවාහන වස්වාවල ප්රවේශයතාවය අනුව ය. ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්
වොදු ප්රවාහන වස්වාවල ෙහත අදියවර්දී අභිවයෝගවලට ුහුණ වෙයි.

ටික් ෙත්ව

බස් නැවතුම්වොෙ
තුෙ සංචලනය,
කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ

බස් රථයට

වවන්කරවා ගැනීම

සන්නිවේෙනය

වගාඩීම

1

2

බස් නැවතුම්වොෙ
වවත ෙඟා ීම

3

4

නිවැරදි බස් රථය
හඳුනා ගැනීම,
ෙවතින
වතාරතුරු වවත
ප්රවේශ ීම

ගමවන් ප්රගතිය
ෙැන ගැනීම,
වකාන්වොස්තර සමඟ
සන්නිවේෙනය කිරීම

අසුනක් වසායා ගැනීම

5

6

ටික් කිරීම
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7

8

අතරමඟ විවේකය
සඳහා වහෝ බසය
කැඩුණු විටක දී
බසවයන් බැසීම

9

10

බසවයන් බැසීම
හා ගමනාන්තයට
ෙඟා ීම

සීමා සහිත සංචලන හැකියාවක් ඇති පුද්ගලයින්ට වොදු ප්රවාහනය භාවිතා කිරීවම්දී දුෂ්කරතා ඇති වේ

අඩු සංචලනය ඇති පුද්ගලයින් - ඕනෑම ශාරීරික ආබාධයක් වහ්තුවවන් වහෝ වයස්ගත ීවම්
ප්රතිඵලයක් වලස ප්රවාහනය භාවිතා කරන විට සංචලනය අඩු ී ඇති සහ සියලු මගීන් සඳහා
ෙවතින වස්වාවන් වල දී විවශ්ෂ අවශයතා සඳහා සුදුසු අවධානයක් සහ අනුවර්තනයක් අවශය වන
ඕනෑම පුද්ගලවයක්.
වමයට ෙහත කාණ්ඩ ඇතුෙත්ව වේ:
• වරෝෙ පුටු භාවිතා කරන්නන්
• ෙරුවන් සිටින පුද්ගලයින්
• බර වහෝ විශාල ගමන් මලු ඇති පුද්ගලයින්
• වැඩිහිටි අය
• ගර්භනී කාන්තාවන්
• ෙෘෂයාබාිත තැනැත්වතන්
• ශ්රවණාබාධ සහිත තැනැත්වතන්
• අඩු උසැති පුද්ගලයන්
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ප්රවාහනය සහ ගමනාගමනය ලබා ගැනීවම්දී ුහුණ වෙන ගැටළු
අු සංචලනය ඇති පුේගලයින් ෙඳුනා ගැනීෙ
පුද්ගලයා ශ්රවණාධාර ෙැෙඳ සිටින්වන් නම් වහෝ සංඥා භාෂාව භාවිතා කරන්වන් නම් මිස ශ්රවණාබාිත අය සැලකිය
වනාහැක
ෙෘශයාබාිත සමහරක් සුදු සැරයටි වැනි උෙකාරක නිෂ්ොෙන භාවිතා කරන්වන් නම් මිස ඔවුන් අවධානයට ලක් වනාවේ
සමහරු වොදු ස්ථානවල උෙකාරක නිෂ්ොෙන භාවිතා කිරීමට කැමති නැත
ශ්රවණ ො කථන ආබාධ
අන් අයවගන් වතාරතුරු විමසීවම් අෙහසුව
නූගත්ව මගීන්ට සංඥා පුවරු කියවිය වනාහැක
ගපනීගම් දුර්වලතා
ප්රවේශ විය හැකි ආකෘතියකින් ලබා දී ඇති වතාරතුරු මත විශ්වාසය තැබීමට සිදු වේ
ෙඟ එන වාහන ගැන වනාෙැනීම
බසයකට නැගීමට නිවැරදි මාර්ගය වසායා ගැනීමට වනාහැකි ීම
බස් රථවේ අසුන හඳුනා ගැනීමට අෙහසු ීම සහ ප්රවේශෙර මිලදී ගැනීමට ුෙල් හඳුනා ගැනීමට අෙහසු ීම
බස්රථය සහ ෙදික වේදිකාව අතර ඇති හිඩැස නිසා බසයට වගාඩීමට හා බැසීමට අෙහසුය
සංචලනගේ දුර්වලතා
බෑවුම් මාර්ග වලට ප්රවේශ ීම වෙක්වන බාධා
වගාඩ බැසීමට කාලය ගතවේ
කාලසටහන් වරෝෙ පුටු භාවිතා කරන පුද්ගලයින්ට වඩා ඉතා ඉහළින් එල්ලා ඇත
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අධයාෙන වස්වාවන් වල දී ෙසු කරන පියවරයන්
අධයාෙන වස්වාවට ප්රාථමික හා උසස් අධයාෙනයට ප්රවේශ ීවම් සහ ලබා ගැනීවම් හැකියාව ඇතුෙත්ව වේ. සියලුම
සිසුන්ට ඉවගනුම් ද්රවය වවත ප්රවේශ විය හැකි අතර සමාන අවස්ථා ලබා දිය යුතුය. ආබාධ සහිත සිසුන් අධයාෙන
වස්වවේ ෙහත අවධීන්හිදී අභිවයෝගවලට ුහුණ වෙයි.
කැමති විෂයයන්
වතෝරා ගැනීමට

අධයාෙන
ආයතන වවත
ප්රවේශය

1

කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ
සන්නිවේෙනය කිරීම

2

ආයතන තුෙ
ගමනාගමන කටයුතු

3

නිෙහස ලබා ගැනීම

4

5

6

අධයයන
වල්ඛන සඳහා
ප්රවේශය

ෙන්ති කාමර,
විවේක කාමර හා නවාතැන්

සඳහා ප්රවේශය
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සුදුසු උොංග
හා වමවලම් වවත

ප්රවේශ විය හැකි
විභාග

ප්රවේශ ීම

ක්රමයන්

7

8

ෙන්තිකාමර තුෙ
අන්තර්කරණය වූ
සම්බන්ධතා

9

අධයාෙනය හැෙෑරීවම්දී ුහුණ වෙන අභිවයෝග (1)
ශ්රවණාබාධ සහිත බව
ප්රාථමික අධයාෙනය සඳහා සාමානය ොසල්වලට ඇතුෙත්ව ීම නිසා ුහුණ වෙන දුෂ්කරතා
වසර කිහිෙයක් සාමානය ොසලකට වගාස් විවශ්ෂිත ොසලකට යාවම්දී ඇති වූ දුෂ්කරතා
ොසල්වල ෙක්ෂ ගුරුවරුන් වනාමැතිකම: සංඥා වලින් වාකය උත්වොෙනය
සම්මත කරගත්ව විෂය මාලාව අවශය වේ
සංඥා භාෂාව සීමා කිරීම
ප්රවේශ විය හැකි ආකෘතිවේ අධයයන ද්රවය වනාමැතිකම
සිසුන්ට අවවබෝධය සහ වයාකරණවල දුෂ්කරතා ඇත (කාලය වත්වරුම් ගැනීම)
විභාග ප්රශ්න ෙරවල උෙවෙස් වත්වරුම් ගැනීම
සංචලනය දුර්වලතාවය
වොදු ප්රවාහනවයන් ොසලට ගමන් කිරීම
ොසල්වල ආබාිත හිතකාමී ෙන්ති කාමර සහ විවේකාගාර වනාමැතිකම වගාඩනැගිලි සහ අධයයන ද්රවයවල
ප්රවේශයතාව මත සිසුන්ට විෂයයන් වතෝරා ගැනීමට සිදුවේ.
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අධයාෙනය හැෙෑරීවම්දී ුහුණ වෙන අභිවයෝග (2)
දෘශයාබාධිත බව
අධයාෙන ආයතන, ෙන්ති කාමර සහ විවේකාගාර සඳහා වභෞතික ප්රවේශය වනාමැති කම
අධයාෙන ආයතනවල සැරිසැරීවම් දුෂ්කරතා
ප්රවේශ විය හැකි ආකෘතිවල අධයයන ද්රවය වනාමැති කම
විභාග ප්රශ්න ෙර ප්රවේශ විය හැකි ආකෘතිවලින් ලබා වනාදීම
විභාග වලදී සුදුසු වල්ඛකයින් වසායා ගැනීවම් අෙහසුව
විභාග වලදී විකල්ෙ ප්රශ්න ලබා වනාදීම
ොසල්වල ස්මාර්් ජංගම දුරකථන භාවිතය සීමා කර තිබීම
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වසෞඛය වස්වා ලබා ගැනීවම් වරෝගිවයක් ෙසුකරන පියවරයන්
ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ට අවම වශවයන් අවනක් අයට සමාන සාමානය වසෞඛය අවශයතා ඇත. ඇතැම්
ආබාධ සඳහා පුළුල් වසෞඛය රැකවරණයක් අවශය වේ. ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් වසෞඛය වස්වාවන්හි ෙහත
අදියරයන්හිදී අභිවයෝගවලට ුහුණ වෙයි.

වගානගිල්වල්
ගමන් කිරීම,
කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ
සන්නිවේෙනය කිරීම

හු ීවම් අවස්ථාවක්
ලබා ගැනීම

1

2

වවෙය මධයස්ථානය
වවත ෙඟා ීම

3

වවෙයවරයා සමඟ
සන්නිවේෙනය කිරීම

4

නිවැරදි සායනය
හඳුනා ගැනීම ,
ෙවතින
වතාරතුරු වවත
ප්රවේශ ීම

ඖෂධ
ලබා ගැනීම

ක්රමවේෙය
වත්වරුම් ගැනීම

5

6

වවෙයවරයාවගන්
වැඩිදුර විස්තර
ලබා ගැනීම
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7

8

ඖෂධ
මිලදී ගැනීම

9

10

වවෙය වාර්තා
සඳහා ප්රවේශ ීම

වසෞඛය වස්වා ලබා ගැනීවම්දී ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් ුහුණ වෙන අභිවයෝග
ආබාධ සහිත පුේගලයින් සෙ ආබාධ සහිත පුේගලයින් ෙඳුනා ගැනීෙ

ආබාධ සහිත තැනැත්වතන් පිළිබඳ මාතෘ අධයාෙනවේ හිඟය
වවෙය මධයස්ථානවේ කාවලෝිත මැදිහත්වීම් සඳහා ප්රවේශය වනාමැතිකම
බිම් ම්ටවම් වසෞඛය නිලධාරීන්වේ ෙසු විෙරම් ප්රමාණවත්ව වනාීම
සාමානය ජනතාව ෙැනුවත්ව කිරීම සඳහා ආබාිත මහජන වසෞඛය අධයාෙන වැඩසටහන් වනාමැති ීම
ොසල් විෂයමාලාවල මූලික ආබාිත හඳුනාගැනීම පිළිබඳ පුහුණුවක් වනාමැතිකම
වස්වා ලබන ආබාධ සහිත තැනැත්වතන් හඳුනාගැනීවම්දී වසෞඛය වස්වා මධයස්ථානවල ක්රියාවලිය ප්රමාණවත්ව
වනාීම

ප්රාථමික ගසෞඛ්ය ගසරවා සඳො ප්රගේශය

වසෞඛය වස්වා මධයස්ථාන වවත වභෞතික ප්රවේශය වනාමැතිකම
වසෞඛය වස්වා මධයස්ථානවල ශ්රවය ෙෘශය සන්නිවේෙනය සහ සංඥා භාෂා ෙරිවර්තකයන් වනාමැති ීම
වසෞඛය වස්වා මධයස්ථාන වවත ගමන් කිරීවම් අෙහසුතා
ප්රවේශ විය හැකි ආකෘතිවලින් වසෞඛය වතාරතුරු වනාමැතිකම
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මූලය අන්තර්කරණවේ දී ුහුණ වෙන අභිවයෝග (1)
මූලය ඇතුෙත්ව කිරීම යනු ආොයම් මූලාශ්ර සහ මූලය වස්වා වවත ප්රවේශ ීවම් හැකියාවයි.
වෘත්වතියක් වගාඩනඟා ගැනීමට සහ ස්වාධීනව මූලය ගණුවෙනු කිරීමට හැකිීම වමයට ඇතුෙත්ව වේ.
ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් මූලය ඇතුෙත්ව කිරීම් වලට බාධා කරන ෙහත සඳහන් බාධක වලට ුහුණ
වෙයි.
ශ්රවණාබාධිත වීෙ
විිමත්ව රැකියා අංශවේ අවම වශවයන් නිවයෝජනය වේ
ඔවුන්වගන් වැඩි වෙවනක් වගාීන් වහෝ නිල් කරෙටි කම්කරුවන් ය
වෘත්වතීය පුහුණුව සඳහා සීමිත අවස්ථා
බැංකු වල සන්නිවේෙන බාධක
බැංකු ඔවුන්වේ දුර්වලතාවය නිසා ණය ලබා දීමට මැලිකමක් ෙක්වයි
බැංකු ගණුවෙනු වල නියමයන් සහ වකාන්වද්සි වත්වරුම් ගැනීවම් අෙහසුව
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මූලය අන්තර්කරණවේ දී ුහුණ වෙන අභිවයෝග (2)
දෘෂයාබාධිත බව
වවේ අඩවිවල ප්රවේශ විය වනාහැකි රැකියා ඇබෑර්තු ෙැන්ීම්
බැංකු සහ ATM යන්ර සඳහා වභෞතික ප්රවේශය වනාමැතිකම
බැංකුවල යාරා කිරීවම් අෙහසුතා
ප්රවේශ විය හැකි ආකෘතිවල බැංකු වල්ඛන වනාමැතිකම
විවිධ ුෙල් වනෝ්ටු අතර වවනස හඳුනාගැනීවම් දුෂ්කරතා ුරෙෙ සහ PIN භාවිතා කිරීවම්දී
රහසයතා ගැටළු මතුීම
ෙෘශයාබාිත අයවේ ගිණුවම් ණය අනුමත කිරීම සහ බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කිරීම වැනි වස්වාවන්
සඳහා ප්රවේශය සැෙයීවම්දී බැංකු කාර්ය මණ්ඩලවේ සමහරුන්වේ අකමැත්වත
සංචලනය දුර්වලය
සංචලනය ආබාිත වස්වකයින්ට ෙහසුකම් සැලසීම සඳහා අමතර ආවයෝජන අවශය බව වස්වා
වයෝජකයින් වටහාවගන ඇත
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සහායක තාක්ෂණ භාවිතය සඳහා ඇති බාධක
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ස්මා් ජංගම දුරකථන ෙෙනම් කරගත්ව සහායක තාක්ෂණය භාවිතයට ඇති බාධක
• ස්මා් ජංගම දුරකථන, ෙත්වත සහ වයදුම්වල මිල ෙැරිය හැකි භාවය: තිරසාර ආොයමක්
වනාමැති අය සඳහා, උොංගවල මිල අික වේ. ශ්රවණාබාධ සහ කථන ආබාධ සහිත අයට
ීඩිවයෝ ඇමතුම් සඳහා වැඩි ෙත්වත අවශය වන අතර සංචාලනය සඳහා ෙෘශයාබාිත අවශයතා.
ෙත්වත පිරිවැය ඔවුන් සඳහා සැලකිලිමත්ව වේ. ෙෘශයාබාිත පුද්ගලයින් සීමිත විවශ්ෂාංග සහිත
වයදුම්වල (ුෙල් කියවනය සහ සංචලනය සඳහා ආධාර කරන වයදුම්) අත්වහො බැලීම් අනුවාෙ
භාවිතා කරයි.
• ජංගම වයදුම් වල ෙරාසය අඩුයි: වබාවහෝ වයදුම් වද්ශීය භාෂාවලින් වනාමැත (සංචලනය
සඳහා ආධාර කරන වයදුම්), ශ්රී ලංකාවේ සංඥා භාෂාව සඳහා වයදුම් ඇත්වවත්ව ඉතා ස්වල්ෙයක්
ෙමණි.
• සම්බන්ධතාවය සම්බන්ධ ගැටළු: සංචලනය සහ ීඩිවයෝ ඇමතුම් වයදුම් සඳහා ස්ථාවර
සම්බන්ධතාවයක් අවශය වේ.
• සහයක තාක්ෂණය පිළිබඳ අඩු ෙැනුවත්වභාවය: කථනය සහ ශ්රවණාබාධ සහිත පුද්ගලයන් හා
සසඳන විට සංචලනය හා වෙනීවම් දුර්වලතා ඇති අය අතර සහායක තාක්ෂණය පිළිබඳ ෙැනුම
සහ ෙැනුවත්ව භාවය ඉහෙ ය.
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