9 ශ්රේණිය
පුරවැසි අධ්යාපනය
පළමු පාඩම
සමාජ සුරක්ෂිතතාවය
 සමාජයක මූලික තැනුම් ඒකකය වන්ශ්න් පවුලයි .සමාජය යනු පුද්ගල හා සංවිධ්ාන
සමූහයක එකතුවකි.
 සෑම පුද්ගලයකුටම බිශ්යන් හා සැකශ්යන් ශ්තාරව ජීවත් වීමටත්, ජීවිතය යහපත් ශ්ලස
පවත්වාශ්ගන යාමටත්, සමාජශ්යන් හිමිවන රැකවරණය හා ආරක්ෂෂාව සමාජ
සුරක්ෂිතතාවය නම් ශ්ේ.
 සමාජ සුරක්ෂිතතාවය ශ්කශ්රහි දායක වන ආයතන
පවුල
පාසල
ආගමික ආයතන
සමාජ ආයතන
 රටක ශ්හෝ ජන සමාජයක සියලු ශ්දනාම අවනත විය යුතු ,රාජය විසින් පනවනු ලබන
සමසේත ශ්රගුලාසි පද්ධ්තිය නීතිය නම් ශ්ේ.
 නීතිශ්ේ මූලාර
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව
වයවසේථා
සිරිත් විරිත්
අධිකරණ තීරණ
නීති විශාරදයන්ශ්ේ මත
ආගම
 නීතිය ක්රියාත්මක වන ආකාරය අනුව ප්රධ්ාන වර්ග ශ්දකකි .
ශ්ද්ශීය නීතිය
අන්තර්ජාතික නීතිය
 ශ්ද්ශීය නීතිය - ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා නීතිය (1978
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව )
අපරාධ් නීතිය (මිනී මැරීම,සේී දූෂණ ,ළමා අපශ්යෝජන )
සිවිල් නීතිය (ගිවිසුම්,ඉඩම් ගැටලු )
 අන්තර් ජාතික නීතිය යනු එක්ෂ රටක්ෂ,පැවති රටක්ෂ ශ්හෝ රටවල් කීපයක්ෂ සමග සම්බන්ධ්වී
කටයුතු කිරීශ්ම්දී බලපවත්වන නීතියකි.
 නීතිය බලාත්මක කිරීම සඳහා පවතින විවිධ් ආයතන
අධිකරණය
ශ්රී ලංකා ශ්පාලීසිය
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නීතිපති ශ්දපාර්තශ්ම්න්තුව
රජශ්ේ රස පරීක්ෂෂක ශ්දපාර්තශ්ම්න්තුව
බන්ධ්නාගාර ශ්දපාර්තුශ්ම්න්තුව
ශ්රී ලංකා ආරක්ෂෂක හමුදා
ශ්රී ලංකාශ්ේ වර්තමාන අධිකරණ පද්ධ්තිය
1. ශ්රේෂේඨාධිකරණය
2. අභියාචනාධිකරණය
3. පළාත්බද මහාධිකරණය
4. මහාධිකරණය
5. දිසා අධිකරණය
6. මශ්හේසේරාත් අධිකරණය
රජශ්ේ සියලුම නීතිමය කටයුතු සම්බන්ධ් වගකීම පැවශ්රන ආයතනය වන්ශ්න් නීතිපති
ශ්දපාර්තුශ්ම්න්තුව යි.
ශ්රී ලංකාශ්ේ ප්රධ්ාන නීති නිලධ්ාරියා වන්ශ්න් නීතිපතිතුමා ය.
අධිකරණය නීතිය ක්රියාත්මක කිරීශ්ම් ආයතන හා ශ්වනත් ආයතන වලට අධිකරණ
විදයාව,ආහාර විදයාව යන ක්ෂශ්ෂේර සම්බන්ධ්ව විශේශ්ල්ෂණය හා විශ්ශේෂඥ උපශ්ද්ශන
ශ්සේවා සපයනු ලබන්ශ්න් රජශ්ේ රස පරීක්ෂෂක ශ්දපාර්තශ්ම්න්තුශ්ේ නි.
රජශ්ේ රස පරීක්ෂෂක ශ්දපාර්තශ්ම්න්තුව සමඟ එක්ෂව කටයුතු කරන ආයතන
1. අධිකරණය
2. ශ්පාලිසේ ශ්දපාර්තශ්ම්න්තුව
3. ශ්සෞඛ්ය ශ්දපාර්තශ්ම්න්තුව
4. ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය
5. මධ්යම පරිසර අධිකාරිය
බන්ධ්නාගාර ශ්දපාර්තශ්ම්න්තුශ්ේ මූලික අරමුණ වන්ශ්න්,
වැරදි කරුවන්ට අධිකරණය ලබාශ්දන දඬුවම් ක්රියාත්මක කිරීම.
සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම.
ඔවුන් නීතිගරුක පුරවැසියන් ශ්ලස සමාජගත කිරීම.
ශ්රී ලංකාශ්ේ ආරක්ෂෂක හමුදා
ශ්රී ලංකා යුධ් හමුදාව - "පීතෘ භූමිය සඳහා"
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව - "රට වට බැඳි රන්වැට"
ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව - "සුරකිමු ලකඹර"
සමථ මණ්ඩඩලශ්ේ ම ජනතාව අතර ඇතිශ්වන සුළු ආරවුල් අධිකරණය ශ්වත ශ්නාශ්ගාසේ
නිරාකරණය කර ගැනීමට පිහිටුවා ඇති විකල්ප ආයතන විශ්ශේෂයකි .
1988 අංක 72 දරණ සමථ මණ්ඩඩල පනත මගින් ක්රියාත්මක ශ්ේ.
මානව හිමිකම් ආරක්ෂෂා කිරීමට 1966 අංක 21 දරන පනත මගින් ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම්
ශ්කාමිෂන් සභාව පිහිටුවා ඇත.
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