
හදා වඩා ගැනීම 

1. පරිදර්ශනය 

2. දරු කමට හදා ගන්නන් ඇයි? 

3. දරු කමට හදා ගත හැක්නක් කාට ද? 

ශ් රී ලංකානේ දී ළමනයක් දරුකමට හදා ගැනීම පිළිබඳ නතොරතුරු සඳහා Intercountry Adoption Sheet for Sri 

Lanka බලන්න. 

දරුකමට හදා ගන්නන් ඇයි? 

දරුකමට හදා ගන්නන් ඇයි? 

“ඔහුනේ නහෝ ඇයනේ නපෞරුෂනේ පූර්ණ හා සුසංවාදී සංවර්ධනයක් සඳහා ළමයා වර්ධනය විය යුත්නත් 

ආදරය, අවනබෝධය හා සතුටින් පිරුණු පවුල් පරිසරයකයි. උපන් රනේ ඔහුට නහෝ ඇයට සුදුසු පවුලක් 

නසොයා ගත නනො හැකි දරුනවකුට ස්ථිර පවුලක් ලබා දීනේ වාසි සහගත තත්වය රටවල් අතර දරුකමට හදා 

ගැනීම තුළින් ලැනේ.“ 

 

- දරුකමට හදා ගැනීම පිළිබඳ හහේග් ප් රඥප්තිහේ පූර්විකාව 

ආදරනයන් පිරුණු නිවසක් ඉතා ගැඹුරු ආකාරනයන්  සෑම ළමනයකුට ම  යහපතක් නගන එයි. රටවල් 

අතර දරුකමට හදා වඩා ගැනීමට හැකි වීම නිසා නලොව පුරා  ළමයින් සිය දහස් ගණනකට ස්ථිර වශනයන් 

ම නමවැනි තත්වයක් ලබා දීමට හැකිවී තිනේ. ළමයින්ට ඔවුන්නේ නෑයන් සමග සිටීමට නනො හැකි විට හා 

ඔවුන්නේ ප් රජාව තුළින් අලුත් නදමාපියන් නසොයා ගත නනො හැකි විට රටවල් අතර දරුකමට හදා ගැනීම 

නිසා නමම ළමයින්ට ස්ථීර පවුලක  රැකවරණය, ආරක්ෂාව හා ආදරය ලබා දීමට නව මගක් විවෘත වී 

තිනේ. 

අතිහර්ක සම්පත් කීපයක්  

Child Welfare Information Gateway – එක්සත් ජනපද නසෞඛ් ය හා මානව නසේවා නදපාර්තනේන්තුනේ 

ළමා හා පවුල් පරිපාලනය යටනත් ඇති ළමා කාර්යාංශනේ නසේවාවකි.  

Medline Plus- වවද් ය විද් යාව පිළිබඳ එක්සත් ජනපද ජාතික පුස්තකාලනේ හා ජාතික නසෞඛ් ය 

ආයතනනේ නසේවාවකි. 

A Healthy Beginning: Important Information for Parents of Internationally Adopted Children 

(PDF 167KB)- ඇනමරිකානු ළමා වවද් ය ආයතනනේ නපොත් පිංචකි. 

 

“ආදරනයන් පිරුණු නිවසක් නසොයා ගැනීමට සෑම ළමනයකුට ම සහාය වීමට මනේ පරිපාලනය කැප වී 

සිටී“ – ජනාධිපති බැරක් ඔබාමා, 2012 ජාතික දරුකමට හදා ගැනීනේ මාසය නවනුනවන් කළ ජනාධිපති 

ප් රකාශනය. 

 

 

http://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/country-information/learn-about-a-country/sri-lanka.html
http://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/country-information/learn-about-a-country/sri-lanka.html


 

දරුකමට හදා ගත හැක්නක් කාට ද? 

 

නවනත් රටක දරුනවක් හදා වඩා ගැනීමට හා එම දරුවා එක්සත් ජනපදනේ ජීවත් වීම සඳහා නගන ඒමට 

නපර ඔබ එක්සත් ජනපද නීතිය යටනත් දරුනවක් හදා වඩා ගැනීමට සුදුසුකේ ලබා තිබිය යුතුය. නමය 

තීරණය කරන නෙඩරල් ආයතනය වන්නන් මේබිම ආරක්ෂක නදපාර්තනේන්තුනේ  නකොටසක් වන  

එක්සත් ජනපද පුරවැසිබව හා සංක් රමණ නසේවාවයි. (USCIS) නවනත් රටක දරුනවක් හදා වඩා ගැනීමට 

ඔබට සුදුසුකේ  ඇති බව එක්සත් ජනපද පුරවැසිභාවය හා සංක් රමණ නසේවය (USCIS) තීරණය කරන 

තුරු  ඔබ දරුකමට හදා ගන්නා ළමනයක් (නහෝ දරුකමට හදා ගැනීම හා සංක් රමණ කටයුතු සඳහා ඔබට 

වනතික අයිතිය ලැබී ඇති ළමනයක් නහෝ) එක්සත් ජනපදයට  නනො නගනා යුතුය. 

 

ජාතික අවශ් යතා 

 

ඔබ දරුකමට හදා ගන්නා, විනද්ශයක ඉපදුණු ළමනයක් එක්සත් ජනපදයට නගන ඒම සඳහා ඔබ අවශ් යතා 

ගණනාවක් සපුරා තිබිය යුතුය. මූලික අවශ් යතා පහත දැක්නේ. 

 

1. ඔබ එක්සත් ජනපද පුරවැසිනයක් විය යුතුයි. 

2. ඔබ අවිවාහක නේ අඩු වශනයන් වයස අවුරුදු 25ට වැඩි විය යුතුය. 

3. ඔබ විවාහක නේ නදනදනා ඒකාබද්ධ ව ළමයා හදා වඩා ගත යුතුය (ඔබ නවන් ව සිටියත් දික්කසාද වී 

නැත්නේ). ඔනේ කලත් රයා ද එක්සත් ජනපද පුරවැසිනයක් නහෝ  එක්සත් ජනපදනේ නීත් යනුකූල ව 

සිටින නකනනක් විය යුතුය. 

4. අපරාධ පසුබිේ පරීක්ෂා, ඇඟිලි සලකුණු හා නිනවස් අධ් යයනය ඇතුළු  දරුකමට හදා ගන්නා 

නදමාපිනයකුනේ  නයෝේ යත්වය තීරණය කරන  සමහර අවශ් යතා ඔබ විසින් සපුරාතිබිය යුතුය. 

ප් රාන්ත අවශ් යතා 

එක්සත් ජනපද නීතිය යටනත් දරුකමට හදා ගැනීමට සුදුසුකේ ලැබීමට අමතරව දරුකමට හදා ගන්නා 

නදමාපිනයක් නලස ඔනේ ප් රාන්තනේ අවශ් යතා ද සපුරාලීම අවශ් ය නේ. ඒ ඒ ප් රාන්තවල අවශ් යතා ගැන 

දැන ගැනීමට Child Welfare Information Gateway නේ නවේ අඩවියට යන්න. 

විහේශ රටවල අවශ් යතා 

ළමයින් දරුකමට හදා ගන්නා නදමාපියන් සඳහා සෑම රටක ම ඔවුන්නේ ම අවශ් යතා තිනේ.  ඒවා නමම 

නවේ අඩවිනේ රටවල නතොරතුරු අඩංගු වන නකොටනසේ  විස්තර කර ඇත. 


