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ඇගීමභ භේගන් විඹ යුතු යුතුකභකි. එේරභ අඳ
අභාතයාාංලඹ ඹටේත් ඇිය දීඳයාප්ත ත ේාන්
ිනඹේර ඩා පරදාීම ේර ඳත්ාේගන ඹාභ
තුර යේ
ාංර්ධන ක්රිඹාදාභඹ රීඹ
ඳත්ාේගන ඹාභට දුන් දාඹකත්ඹ ද ේම්
ේභ ේව ේත් ිනහිඳත් කශ යුතුභඹ. එේභන්භ ේඳය
ඳපිය යජ්ඹ විිනන් ිනදුකයන රද ාංර්ධන නිරධාරී
ඵා ගපනීම් නිින ක්රභේේදඹක් භත ිනදුකිරීේම්
ගකීභ ඳපරුේණ් ද අඳ අභාතයාාංලඹටභඹ. එකී
ගකීභ ද ේම් ය තුශ ආයම්බ කිරීභ තරුණ
තරුණිඹන්ේේ අනාගත ිනහින පඵෑක් කිරීභට
ගත් ෑඹභකි.

කාර්ඹක්භ වා පරදායි යාජ්ය ේාක් පඳීමභ
තුළින් ජ්නතාේේ ජීවින තත්ත්ඹ ඹවඳත් කිරීභ
අයමුණු කයගත් අඳ අභාතයාාංලේේ 2019 ේර්
ප්රගියඹ භාේර නනඹ ේකේයන ේභ ේව ේත්
ේනුේන් ටවනක් එක් කයණුේේ වදපිරි
තුටිනි.

යක ප්රගියඹ භාේර නනඹ ේකේයන ේම්
ේභ ේව ේත් අඳ අභාතයාාංලේේභ අාංල න
්ේේල කටයුතු අාංලඹ භගින් ප්රාේේයඹ
ඳරිඳාරනඹ ඩා විධිභත් ඳත්ාේගන ඹන්නට
දපර ප්රඹත්නඹ ද ඇගීමභ භේේ ගකීභක් ේක ට
දකිමි. අේනක් අතට ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන
අාංලඹ ද
වා භාන කපඳවීභකින් ිනඹ යාජ්කාරී
ඳරිේේ කාර්ඹබායඹ ඉටු කයන රද ඵද ඳපිනඹ
වපක.

2019 ේර් අන් අදිඹේර්දී යාජ්ය ඳරිඳාරන,
්ේේල කටයුතු, ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන
අභාතයයඹා ේරිනන් ේභභ අභාතයාාංලේේ ගකීභ
බාය වූ ේභ ේව ේත් ඳටන් ේභයින් ඉටුේකේයන
කාර්ඹඹන් ම්ඵන්ධේඹන් විලාර තුටක් භා තුශ
වූ ඵ වන් කයනු කපභපත්ේතමි.

අභාතයාාංලඹක් ේර ේභභ අභාතයාාංලේේ
යාජ්කාරී බාය ේගන තභත් ේකටි කරක් ගත
ඳපියඹ ද ේභේතක් ආ ගභන් භග තුශ අඳ
අභාතයාාංලඹ ජ්නහිතකාමී යාජ්ය ේාක්
ඳත්ාේගන ඹාභ අයබඹා ඉටුකයන රද
ේභේවයට
භාේේ
ේග යඹ
අභාතයාාංල
ේේකම්තුභන් ප්රමු ේක ටගත් භ්ථ කාර්ඹ
භණ්ඩරඹට පිරිනභන අතය එශේමන 2020
ේර්දී ේම් කාර්ඹබායඹ ත තත් ාර්ථක ේර
ිනදුකිරීභට ඔඵ පභට ලක්ියඹ ද, ධධර්ඹ ද උදා
ේේායි ඉතිනියන් ප්රාර්ථනා කයමි.

අභින ජ්නාධිඳියයඹා ේර ගරු ේග ඨාබඹ
යාජ්ඳක් භපියතුභන් ාියලඹ ඵහුතයඹක් රාාංකීඹ
ජ්නතා ේත යා ඳත් කය ගපනීේභන් ඳසු බිහිවූ
අන්තර් කාලීන යජ්ේේ යාජ්ය ඳරිඳාරන, ්ේේල
කටයුතු, ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන
අභාතයයඹා ේරිනන් වා අභාතයාාංලඹක් ේරිනන්
අඳට කයන්නට ියබුේන් අඳේේ ප්රියඳත්ිය
ප්රකාලනඹ න ේ බාගයේේ දපක්භ භත ඳදනම්
කටයුතු කිරීභයි. ඹවඳත් යාජ්ය ේඹක් යේ
ජ්නතාට රා දීභ ේනුේන් ේම් ේකටි කාර
සීභා තුර අභාතයාාංලේේ ේේකම්තුභන් ප්රමු
ේක ටගත් භ්ථ කාර්ඹ භණ්ඩරඹ දපක්වූ
දාඹකත්ඹ ඳපසුම් වගතඹ. යාජ්ය ේා නිින
ේර ඳත්ාේගන ඹන්නට අලය න්නාවූ
ඵාගපනීම් නිපයදි ේේරාන්හි නිපයදි
ක්රභේේදඹන් අනුගභනඹ කයමින් ඩා කාර්ඹක්භ
භවජ්න ේාක් රඵා දීභට කටයුතු කිරිභ

ජ්නක ඵණ්ඩාය ේතන්නේක න්
ගරු යාජ්ය ේා, ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන
අභාතය.

i

රාජ්ය පරිපරාන  පහා පපරාා කළම ාකරණ ප
අමාත්යාාංශ පදේකම්තුමේ ද  පරිවුඩය

ම්ඵන්ධීකයණඹ වා කශභනාකයණඹ කිරීභටත්
ේභහිදී කටයුතු කය ඇත.
ේභභ අභාතයාාංලේේ කාර්ඹඹන් වා කර්තයඹන්
ාර්ථක ඉටු කිරීභට උඳේද් වා භගේඳන්වීම්
කයන රද ේේලඳාරන නාඹකත්ඹටත්
යාජ්ය

ඳරිඳාරන

වා

ආඳදා

වා

කශභනාකයණ

කපඳවීේභන් තභ යාජ්කාරිඹ ඉටු කයන රද

අභාතයාාංලේේ 2019 ර්ඹට අදාශ ාර්ෂික ප්රගිය

අභාතයාාංලේේ අියේර්ක ේේකම්රු, අධයක්

ාර්තා වා අභාතයාාංල ේේකම් ලේඹන්

ජ්නයාේරු, ේජ්ය්ඨ වකාය ේේකම්රුන්,

ටවනක් තඵනුේේ ඉතාභත් තුටිනි.

අධයක්රුන් ව ප්රධාන මරය නිරධාරී ඇතුු

ේභභ

අභාතයාාංලේේ දපක්භ ේභේවය, අයමුණු ව

කාර්ඹ

කාර්ඹඹන් වා කර්තයඹන් ාක්ාත් කයගපනීභ

ඳත්නා

ඉරක්ක කයේගන අභාතයාාංලේේ ව අභාතයාාංලඹ

කාර්ඹභණ්ඩර රටත් භාේේ කිතඥතාඹ ඳශ

ඹටේත් ඳත්නා ේදඳාර්තේම්න්තු, ාං්ථා වා

කයන අතය ඉදිරි කටයුතු ාර්ථක ඉටුකය ේගන

ය්ථාපිත ආඹතන ේභේවඹවූ ඵ ේභහිදී

ඹාභට ඔඵ පභේේ කපඳවීභ වා දාඹකත්ඹ භා

වන් කිරීභට කපභපත්ේතමි.

තදුයටත් අේප්ත ක්ා කයමි

භණ්ඩරඹටත්
ිනඹලුභ

අභාතයාාංලඹ

ආඹතන

ඹටේත්

ප්රධානීන්

වා

අනු 2019 ර්ඹ වා අභාතයාාංලඹට භවා
දේ.දේ.රත් සිිප
දේකම්
රාජ්ය ප රිපරාන  ප හා ප පරාා ප කළම ාකරණ ප ප ප
අමාත්යාාංශ

බාණ්ඩාගායඹ විිනන් ේන් කයන රද ප්රියඳාදන වා
අයමුදේ පරදාීම වා කාර්ඹක්භ ේඹ දා ගනිමින්
යාජ්ය

තන්්රඹ

කිරීභටත්,

තුශ

ඹවඳාරනඹ

ප්රර්ධනඹ

විඹඹන්ට අදාශ ප්රියඳත්ිය,

පඩටවන් ව යාඳිිය ම්ඳාදනඹ කිරීභ වා
ක්රිඹාත්භක

කිරීභටත්

භාන

ම්ඳත්

කශභනාකයණඹ ව පුහුණු කිරීභටත් යාජ්ය
ආඹතන

තුශ

පරදායිතා

ඉවශ

නපාංවීේම්

පඩටවන් ක්රිඹාත්භක කිරීභටත්, යාජ්ය ේක
නිර

නිා

යාඳිිය

ක්රිඹාත්භක

කිරීභටත්,

්බාවික විඳත් වා මිනි් ක්රිඹාකායකම් නිා
ඇියන විඳත් අභ කිරීභ, ප්රියනාය දපක්වීභ,
ප්රියන්ධානඹ ව වන පරසීේම් ක්රිඹාකායකම්

ii

1

හැඳින්වීභ

1

සිවිල් ඳරිඳාලනයේ යේන්ද්රසථාාන

යලස ාා්ය

ාා්ය ඳරිඳාලන ආඳදා කළභනාකාණ හා ග්රාමී

ඳරිඳාලන හා ආඳදා කළභනාකාණ අභාත්යාාංශ ,

ආර්ථික කටයුතු අභාත්යාාංශ යලස සථාාපිත් කාන

ාා්ය ඳරිඳාලනයේ ්රමුඛය ා යමිනන්, ්නත්ා

ලද අත්ා 2019.08.07 දින නිකු්ත කාන ලද

අයේේෂාමන්ට

ලඵායදන

2135/45 අාංක දාණ අතිපවියශේෂ ෙැසට් ඳත්ර භඟින්

ාා්යVයසේම ේ නිර්භාණ කිරීභට කටයුතු කානු

ාා්ය ඳරිඳාලන ආඳදා කළභනාකාණ හා ඳු

ලඵයි. එහිදී ාා්ය ්රතිපඳ්තතිප ස්පඳාදන , භානම

ස්පඳ්ත

ස්පඳ්ත කළභනාකාණ , ආ ත්නික සාංමර්ධන

සාංයශෝධන ට ලේ වි . ඉන්ඳසු 2019.12.10 දින

යඳාදැරි යකොට යෙන ක්රි ා්තභක මන ළුල්ල් විෂ

නිකු්ත කාන ලද 2153/12 අාංක දාණ අතිපවියශේෂ

ඳා ේ සහිත් සුවිශාල කාර්

ෙැසට් ඳත්ර

මුඛල්

ත්ැන

බාා ේ ඉටු කානු

සාංමර්ධන

අභාත්යාාංශ

යලස

භඟින් රාජ් පරිපාන වවලේශ

ලැයේ. ්ාතිපක සාංමර්ධන ක්රි ාකාාක්ප සිදු කිරීභ

කටයුතු

සහා දීඳ මයාේත් යසේමාමන් හා සභසථත් ාකාඵධධ

අමාත්ාාංය යලස සථාාපිත් කාන ලදී. එහි අභාත්ය

යසේමාමන්හි ඳරිඳාලන කටයුතු සිදු කාිනන් හා

ධූා

ාා්ය යසේම

අභාත්යතුභන් යමත් ඳමාන ලදී

තුළ භානම ස්පඳත් මාා්ත පලදාී

යලස කළභනාකාණ

පෂාත්
ෙරු

වභා

්නක

ශා

ඵණ්ාාා

පෂාත්

පාන

යත්න්නයකෝන්

කිරීභ මූලික ඳාභාර්ා

කාෙනිිනන් කටයුතු කානු ලඵයි.
භහ්නත්ාමට ත්ෘේතිපභ්ත ාා්ය යසේමාමේ සැඳීභ
සහා

සාධාාණ්තම ,

කාර් ේෂභත්ාම

සභරපිත්ාම

යකයාහි

හා

වියශේෂය න්

සැලකිලිභ්ත යමිනන්, ඳරිඳාලන විධිවිධාන හා
යාගුලාසි සකසථකිරීභ යභභ අභාත්යාාංශ
මූලික මෙකීභකි. ා අනුම ආ ත්න සාංග්රහ

සතු
හා

අදාළ ාා්ය ඳරිඳාලන ක්රයල්ය සකසථකාිනන්,
සාංයශෝධන

ගරු ජ්නක බණ්ඩාර ේත්න්නේකෝන් අමාත්තුමන් පත්වීම්
බා ගන්නා ද අලවවථාල

කාිනන්, අමශය අමසථාාමලදී ා

ස්පඵන්ධ නිරීේෂණ ලඵා දීභ ද සිදු කානු ලඵයි.
ාා්ය ඳරිඳාලන කටයුතු ස්පඵන්ධය න් ්ාතිපක

අමාත්ාාංය ේලත් ප ලරී ඇති කාර්යයන්

භට්ටය්ප ්රතිපඳ්තතිප ස්පඳාදන , අර්ාකාන හා ා
ස්පඵන්ධ
අභාත්යාාංශ
කාර්

භාර්යෙෝඳයධශ

සැඳීභ



යභභ

යමතිපන් ඉටුමන ත්ම්ත සුවියශේ

ාා්ය
විෂ

ඳරිඳාලන

හා

කළභනාකාණ

න්ට සහ ශ්රී ලාංකා සාංමර්ධන ඳරිඳාලන

කි. එභඟින් මාා පලදාී යසේමාමේ ලඵා

ආ ත්න , දුාසථා ඉයෙනු්ප භධයසථාාන ,

දීභට හැකිමන ඳරිදි සභසථත් ාා්ය යසේමය හි භ

විශ්රාභ මැටුේ යදඳාර්ත්ය්පන්තුම, ාා්ය යසේමා

ක්රි ාකාරී්තම

විශ්රාිනක න්යභ

යෙොානැම භ හා ඳාලන

සිදුකානු

ලඵයි.

යදඳාර්ත්ය්පන්තු

හා

අාමුඛදල,

න

මයමසථාාපිත්

ආ ත්න න්හි විෂ න්ට අදාළ ්රතිපඳ්තතිප,

2018 මර්ෂයේදී ාා්ය පරිපාන ශා ආපදා

මැාසටහන් සහ මයාඳෘතිප ස්පඳාදන

කෂමනාකරණ අමාත්ාාංය යලස ඳැමතිප යභභ
අභාත්යාාංශ

බාා

ඳසු විඳා්ප කිරීභ හා ඇෙයිභ.

2019.06.06 දින නිකු්ත කාන ලද

2126/47 අාංක දාණ අතිපවියශේෂ ෙැසට් ඳත්ර භඟින්

3

කිරිභ,



ඳහත් සහන් යසේමාමන්හි ඳරිඳාලන හා පිරිසථ

නිය ෝජිත්ා ත්න ළුධෙලික ආ ත්න යධීය

කළභනාකාණ .

හා වියධීය

ස්පඵන්ධීකාණ

i. ශ්රී ලාංකා ඳරිඳාලන යසේම


ii. ශ්රී ලාංකා ෙණකාධිකාරී යසේම

(්රත්යසථා)

iv. ශ්රී ලාංකා ඉාංජියන්රු යසේම

ත්ාේෂණික භාර්යෙෝඳයධශ සැඳීභ.


සහ ඊට

ෙැන්වීභ.

ආ ත්න සාංග්රහ



ාා්ය යසේමා ළුුණණුම.



විශ්රාභ මැටුේ සාංග්රහ ක්රි ා්තභක කිරීභ.



ා්යේ විශ්රාභ මැටුේ ්රභ

ටය්ත මන කාර්



න්.

කාළගුණ

විදයා්තභක

සමීේෂණ

හා

ඳර්යේෂණ සිදු කිරීභ


සථමබාවික මයසන යඳාී්ප කිරීභ හා ා පිිබඵද
අදාළ අාංශ දැනුම්ත කිරීභ.

ස්පඵන්ධ සි ලුභ

අයේේ ත් සාංමර්ධන ඉලේක න් සාේෂා්ත

අමාත්ාාංය ේලතින් රියාත්මක රීරීමට ප ලේරන
මූලික නීති
 අනිමාර් ාා්ය යසේමා ඳනත් (1961 අාංක 70)

කාෙැනීභ



කටයුතු.
පිණිස

ාා්ය

ත්න්ත්ර

තුළ





නවීන හඳාලන සාංකල්ඳ හඳුන්මාදීභ.



්නත්ා අයේේෂාමන්ට මුඛල්ත්ැන ලඵායදන
ාා්ය යසේම ේ නිර්භාණ
්රතිපඳ්තතිප ස්පඳාදන

ශ්රී ලාංකා සාංමර්ධන ඳරිඳාලන ආ ත්න ඳනත්
(1982 අාංක 9)

හඳාලන ්රමර්ධන කිරීභ.

මැන්දඹු ළුරුෂ සහ අන්තදරු විශ්රාභ මැටුේ
ඳනත් (1983 අාංක 24)



කිරීභ සහා

මැන්දඹු

සහ

අන්තදරු

විශ්රාභ

මැටුේ

ආඥ සාඳනත් (1898 අාංක 1)

කිරීභ හා ක්රි ා්තභක


කිරීභ.

මැන්දඹු ළුරුෂ සහ අන්තදරු විශ්රාභ මැටුේ

සථමබාවික විඳ්ත හා ිනනිසථ ක්රි ාකාාක්ප නිසා

ය ෝ්නා ්රභ (සන්නධධ හමුඛදා ) ඳනත් (1998

ඇතිප මන විඳ්ත ලිහිල් කිරීභ ්රතිපකාා දැේවීභ

අාංක 60)


්රතිපසාධන හා සහන සැලීමය්ප ක්රි ාකාාක්ප
ස්පඵන්ධීකාණ හා කළභනාකාණ



්ාතිපක ්රතිපඳ්තතිප භත් ඳදන්ප ූ  ්ාතිපක මයසන



මයසන ලිහිල් කාලීභ ්රතිපකාා දැේවීභ සහ
පිිබඵ වියධීය

කාර්

ආධාා මයාඳෘතිප



ාා්ය යසේමා අර්ා සාධක අාමුඛදල ආඥ සාඳනත්
(1942 අාංක 18)



ත්ෑගි පිරිනැමීය්ප ත්ාඟ ඳනත් (1957 අාංක 37)

ක්රි ා්තභක වීභ සහතිපක කා ෙැනීභ පිණීස



ශ්රී ලාංකා මයසන කළභනාකාණ ඳනත් (2005

ාා්ය

නිසි

ආඳසු ලඵාෙැනීභ)

යේලාමට

අභාත්යාාංශ

බාා න්

ා්යේ නිමාස (සන්ත්ක
ඳනත් ( 1969 අාංක 7)

ආා්පබ කිරීභ හා ස්පඵන්ධීකාණ
ඉහත්

ාා්ය යසේමා විශ්රාිනක න්යභ බාා අාමුඛදල
ඳනත් ( 1999 අාංක 40)

අමසථාා යභයහයු්ප සැලැසථභ සැකීමභ.
්රතිපසාධන

මැන්දඹු හා අන්තදරු විශ්රාභ මැටුේ ය ෝ්නා
්රභ (සන්නධධ හමුඛදා) ඳනත් (1970 අාංක 18)

කළභනාකාණ සැලැසථභ හා ්ාතිපක හදිසි



ෑ්ප ආඳදා කළභනාකාණ

සහ

vii. ශ්රී ලාංකා ත්ාේෂණ යසේම




්රමර්ධන

අදාළ ඳර්යේෂණ හා සාංමර්ධන කටයුතු දිරි

ාකාඵධධ යසේමාමන් ඳරිඳාලන කිරීභ.



නා

ඉදිකිරී්ප

vi. ශ්රී ලාංකා මාසථතු විදයාඥ ස යසේම




සථමබාවික මයසනමලට ඔයාෝතතු යදන ඳරිදි

iii. ශ්රී ලාංකා ්රභස්පඳාදන යසේම
v. ශ්රී ලාංකා විදයා්තභක යසේම



ාා්ය යනොමන සාංවිධාන සභඟ

ආ ත්න

හා

අාංක 13)

4



යමන්ත අභාත්යමාය ේ
ඳමාා
විෂ

යනොභැතිප,



ටත්ට නිශථිතත්ම

යභහි

ඉහත්



න්ට අදාළ අදාළ අයනකු්ත සි ලු

ක්රි ාදාභ ිබ සකසථ කිරීභ සහා භාර්යෙෝඳයධශ
මැඩි දියුණු කිරීභ, මර්ධන කිරීභ සහ ක්රි ාමට

රාජ් පරිපාන ශා කෂමනාකරණ අාංේ
අරමුණු
ාා්ය

යසේමයේ

භානම

නැාංවීභ.


ස්පඳ්ත

ාා්ය ඳාලන

සහ අයනකු්ත යසේමා යකොන්යධසි පිිබඵ

ඳහසුක්ප

පලදායි ාා්ය ්රතිපඳ්තතිප ස්පඳාදන කිරීභ.
දැනට ාා්ය යසේමයේ සිිනන යසේමකයින්යභ
ාා්ය යසේමයේ පලදායිත්ාම සහ ගුණා්තභක ඵම
ඉහළ නැාංවීභ සහා නම කළභනාකාණ මුහ



කිරීභ සහ ක්රි ා්තභක

හා ඳධධතිප ේ සථාාපිත්යකොට යඵදාහදා ෙැනීභ



්රඥ සාමන්ත්

ඳධධතිප සාංමර්ධන

යලස

ය ොදාෙැනීභ,

ළුුණණු මැාසටහන්මලට ඳහසුක්ප සැඳීභ සහ



විශ්රාභ



මැටුේ

සාංමර්ධන

ඉලේක

මැාසටහන්
සහ

ාා්ය යසේම සහා ත්ාඟකාරී ඵමාෙැනීය්ප හා
ඉල්ලු්ප දිශානත් ධාරිත්ා සාංමර්ධන

සහ

නිළුණත්ා ෙැලළුභ


ස්පඳාදන කිරීභ සහ ක්රි ා්තභක කිරීභ.
ා්යේ

සහා මන ඳරිඳාලන

යත්ෝාාෙැනීය්ප ක්රි ාදාභ න් යෙොානැම භ.

විශ්රාභ මැටුේමලට අදාළ ෙැටල්මලට පිිබ ්ප
සහා

ිබ සකසථකිරීභ සහ

්රතිපසාංසථකාණ

අමශයත්ා හඳුනා ෙැනීභ.

යසේමා සැඳයුභ ළුාමැසි න්ට සමීඳ කිරීභ සහා
විභධයෙත් කානු ලැූ  ආ ත්නික ්ාල .

්රමුඛයත්ා



ාා්ය යසේමයේ ගුණා්තභක ඵම ඉහළ නැාංවීභ

සළුාාලිය්ප හැකි ාම සහිත් ාා්ය අාංශයේ

සහ යසේමා සැඳයුය්ප ඳාාදෘශයබාම

සහා

ආ ත්නික සාංමර්ධන

යත්ොාතුරු සහ සන්නියේදන ත්ාේෂණ

ය ොදා

සහා ාාමුඛමේ සකසථ

කාෙැනීභ.


ාා්ය යසේමා සැඳයුය්පදී පලදායිත්ාම ඉහළ
නැාංවීභ පිණිස ක්රි ාදාභ

ාමා ඳැම්තවීභ පිණිස ාා්ය අාංශයේ ළුුණණු



ාා්ය යසේමයේ භානම ස්පඳ්ත කාර් ේෂභම

(්රතිපපල දිශානත් ආකල්ඳ, මෙවීභ, ස්පඳ්ත

ය දීභ

සහ

සහ නි ාභන ාාමුඛමේ ඇතිප කිරීභ.

අඳේෂඳාතිප්තම , ඳාාදෘශයඵම, ආදි )



ස්පඵන්ධීකාණ

කළභනාකාණ සහා විකේෂණ ්රතිපඳ්තතිප ේ

කිරීභ



සැඳීභ,

අරමුණු ඟාකරග නීේම්දී පලතින නීති රාමුලට
අනුරපකල අප විසින් ේගොඩනගාගත් උපාය
මාර්ගයන්

සිතු්ප ඳැතු්ප අල්්ත භඟේ කාා යභයහ වීභ.



ආදි ට අදාල මයඳෘතිප සහා

කළභනාකාණ .

භහ්න අමශයත්ා සහා ්රතිපකාා දැේවීය්පදී

ඳධධතිප ේ ස්පඳාදන

ආධාා ්රදා ක න් යභන්භ ශ්රී ලාංකා ා්
භඟින් අාමුඛදල් සඳ න සිවිල් ඳරිඳාලන , e-

කළභනාකාණයේදී ඵමා ෙැනී්ප, ඳාරිශ්රිනක



යමනසථයමිනන් ඳමතිපන ත්්ත්තම න්ට අනුම
කටයුතු කිරීභ පිණිස ඳධධතිප සාල කිරීභ සහ

අරමුණු



භණ්ාලයේ නිළුණත්ාම

මැඩි දියුණු කිරීභ.

සදහන්

මයමසථාාමන්



ාා්ය යසේමයේ කාර්

ෙැනීභ

යසේමා සැඳයුය්ප පලදායිත්ාම සහ ගුණා්තභක



ළුාමැසි ා යේන්ද්ර කාේත ාා්ය යසේම ේ

ඵම ඉහළ නැාංවීභ සහා යත්ොාතුරු සහ

යමත් නැඹුරු ූ  යසේමා සැඳයුභේ ්රිනතිපෙත්

සන්නියේදන

කිරීභ සහා ළුාමැසි / යසේමාලාභී ්රඥ සේතිප ේ.

ත්ාේෂණ

ය ොදාෙැනීභ

්රමර්ධන කිරීභ.

5

අමාත්ාාංේ අලධානයට ූ ප් රමු ූ ේ්රයන්

අභාත්යාාංශ ට ඳැමරී ඇතිප විෂ
ඉටු කානු ලඵන කාර්
්රධාන විෂ

අදාළ අාංශ ද එභ විෂ

ටය්ත

න් සැලකිල්ලට ෙනිිනන්

ේයෂේත්ර 7ේ

යෙොනුකාිනන් ා ා කාර්

ඳාාස

ඔසථයසේ ාමා

ේයෂේත්ර න් ඉහතිපන් දේමා ඇතිප අත්ා

ා ා විෂ

ේයෂේත්ර

අාංශ න්

න් ඉටු කානු ලඵන
ේයෂේත්ර න්

එභ විෂ

අභාත්යාාංශ

ටයත්හි භ

ඳහතිපන්

ටත්ට යෙොනු කානු ලඵන
දැේයමන

රැයෙන ාභ සදහා කැඳවී සිිනයි.

්රෙතිප ා ඔසථයසේ අධීේෂණ කිරීභ සිදු කායි.

6

යභභ

ටය්ත මන සි ල් ආ ත්න සාමූහිකම

අභාත්යාාංශයේ ඳාභාර්ා න්

ලා සලකිනන් අභාත්යාාංශ අ්තඳ්ත කායෙන ඇතිප

අත්ා

ාාර්ා ේ කාා

7

දැක්ම

" දැයට විශිෂ්ඨ රාජ්ය ේවලය් "

මමමෙවර

"මානල වම්පත නිසි පරිපානය, කළමනාකරණය හා ප්රතිසවසව්කරණය
තුළින් විශිෂ්ඨ රාජ්ය ේවලය් තහුරු  ිරීම "

9

3

සංවිධාන සටහන
(රාජ්ය රිරාන අංශය)

11

4

භාන ම්ඳත්
විඹඹ ක්ෂේත්රඹ

13

4.1 වංක්ෂිප්තය
යාජ්ය ඳිපඳාරන වා ළශභනාළය



ංශලඹ ඹතටත

විබාග ෂදඳායයටෂම්න්තු වා විල්විදයාර
භ් න් නිරධාරීන්ෂේ

ඳැරී ඇති විඹඹ ඳථඹ ැරකිල්රත ගත් විත

ප්රතිපර නාථ ළය

ගැනීභ.

ෂභන් භ ඒ වයවා ක්රිඹාත්භළ ෂළෂයන ළායයඹඹන්



වා ළයයටයඹඹන් ැරක විත, ප්රධාන ලෂඹන්භ

්ථානභා ස වා ංනුභැතිඹ රඵාදීභ ෂවෝ
්ථානභා ස පිළිඵ යාජ්ය ෂේා ෂළතිෂන්

දීඳයාප්ත ට ෂේාන් වා ව යළඹම භ ඒළාඵධධ

බා ෂට නියයෂධල ැඳයීභ.

ෂේාන් වා නළ නිරධාරීන් ඵා ගැනීභ



ෂභන්භ භාන ම්ඳට නියළ ෂර ඳිපඳාරනඹ වා

්ථානභා ස භට නිරධාරීන් න ටනතු සර
යාජ්ළාරී බාය ගැනීභ පිළිඵ යජ්ෂේ ගැට්

ළශභනාළය ඹ කිරීභ ඔ්ෂේ ආශශිළ ළායයඹඹ

ඳත්රෂේ ඳශකිරීභ වා ංලය ළතයුතු කිරීභ

ාධන දයයලළඹන් පුයා ගැනීෂම් ඉරක්ළඹන්



ඔ්ෂේ ක්රිඹාත්භළ න යළඹම භ ංශලඹන් ෂභභ

ළායයඹක්භටා ළඩඉම් විබාග ඳැැත්වීභ,
ප්රතිපර නිකුත් කිරීභ ව ෂේා ය්ථාන්

විඹඹ ක්ෂේත්රඹ ඹතෂත් රළනු රඵි.

ංනු ළායයඹක්භටා ළඩඉභත ංඹත් විඹඹන්

ංභාටයාශලඹ භ් න් ඳිපඳාරනඹ නු රඵන දීඳ

වා බාා පිළිඵ ප්රවී ටාඹ රඵාගැනීෂම්

යාප්ත ට ෂේාන්,

ංලයටාෂඹන් නිදව් කිරීභ



ශ්රී රශළා ඳිපඳාරන ෂේා ංශලඹ



ශ්රී රශළා ග ළාකාළාරී ෂේා ංශලඹ



ශ්රී රශළා රභම්ඳාදන ෂේා ංශලඹ



ශ්රී රශළා ඉශනේෂන් ස ෂේා ංශලඹ



ශ්රී රශළා විදයාත්භළ ෂේා ංශලඹ



ශ්රී රශළා ා්තු විදයාඥ ස ෂේා ංශලඹ



ශ්රි රශළා ටාක්

ංභාටයාශලඹ

භ් න්



ගැතම  ම්ඵන්ධෂඹන් ංලය ං්ථා රදී
යාජ්ය ෂේා ෂළතිෂන් බා ෂට නියයෂධල
ැඳයීභ.



නු

යාජ්ය ෂේා ෂළතිෂන් බා ෂට ැඳයීභ.








දීඳ

යාප්ත ට

ෂේාන්

වා

ෂේා

ය්ථාෂන වන් විඹඹ ක්ෂේත්රඹන් වා

බාා ඳිපයයටළ ෂේඹ
ළශභනාළය ෂේා නිරධාිප ෂේඹ
ශ්රී රශළා පු්ටළාරඹාකාඳති ෂේඹ
ශ්රී රශළා ෂටතයතු ස න්නිෂනදන
ටාක් ෂේඹ
ශයයධන නිරධාරී ෂේඹ
ළායයඹාර ෂේළ ෂේඹ
ඒළාඵධධ ිපඹදු ස ෂේඹ ෂන.

විෂධල ංධයඹන නිාඩු රඵාදීභ සම්පයය
ැටුප්ත  හිට) – (ආඹටන ශග්රෂේ XII 14
ගන්තිඹ ංනු)


ැටුප්ත  හිට විෂධල නිාඩු වා ංනුභැතිඹ
රඵාදීභ



යාජ්ළාරී දවා විෂධල යතළත ංනුයුක්ට ළයන
රද ෂවෝ විෂධල ංධයඹන නිාඩු රඵා

මමම අං මඟින් සිදු කරන ප්රධාන කාර්යයන්


දිිෂනන් ඵැවැය නිාඩු වා ංනුභැතිඹ
රඵාදීභ

රඵන

ඒළාඵධධ ෂේාන්,





ෂේා ්ථීයත්ඹ රඵා දීභ ෂවෝ ෂේා
්ථීයත්ඹ රඵා දීභ ම්ඵන්ධෂඹන් නියයෂධල

ෂේා ංශලඹ

ඳිපඳාරනඹ

ළායයඹක්භටා ළඩඉම් විබාගරත ංදාර

ඇති, ටනතුෂයය ්ථීය ළය ඇති යාජ්ය

ංදාශ ෂේා ය්ථා ප්රළාය ෂේඹත

නිරධාිපෂඹකුෂේ ළරත්රඹා දවා ැටුප්ත  යහිට

ඵාගැනීභ ම්ඵන්ධ ළතයුතු යළදු කිරීභ.

නිාඩු දවා ංනුභැතිඹ රඵාදීභ.

15






ඒළාඵධධ ෂේාන් වා යාජ්ළාිප ඉටු

ඒ ඹතෂත් භාන ම්ඳත් ශයයධන ංශලඹ වියළන්,

කිරීභත, ැඩ ඵැලීභත ංනුභැතිඹ රඵා දීභ.

ළශභනාළය

දීඳ යාප්ත ට ෂේාන්හි ඹම් ටනතුයළ ැඩ

ෂේා ග ඹන්ත ංඹත් නිරධාරීන් ෂධශීඹ ව

ඵැලීභ වා ංදාශ නියයෂධල යාජ්ය ෂේා

විෂධශීඹ රඵන ෂළටි ෂවෝ දිගු ළාලීන පුහුණු

ෂළතිෂන් බා ෂට ැඳයීභ

වා ඳවසුළම් ැඳයීභ යළදු ළයනු රඵි.

ඒළාඵධධ ෂේාන් වා ධවිතීඹන ඳදනභ

මුදාවැරීභ

ෂළතිෂභත


පිළිඵද

නියයෂධල

යාජ්ය

ැඳයීභ



ෂේා



වා ෂභෂවයුම්

ද

ශචා ඇතිවීභත ඉඩ ප්ර්ථා ෂනතරැෂඵන

ඳිපදි යයටභාන යාජ්ය ෂේෂේ ඳතින දුයයර

සළායයඹඹ

ඳටිඳාටිළ රීති 143 ංනු)

රභෂනදඹන් ඩාත් ඹවඳත් ආළායඹත ෂන්

ඒළාඵධධ ෂේාන්හි ෂළතන්ත්රාත් ඳදනභ භට

කිරීභ



ෂේෂේ ෂඹදීභත ංය රඵා දීභ.


ෂනතන

ංශලඹ භ් න් ඳවට ළායයඹඹන් යළදු ළයනු රඵි.

දීඳ යාප්ත ට ෂේාන් වා ධවිතීඹන ඳදනභ
භට

ළශභනාළය

එෂභන්භ විභයයලන, ඳයයෂේ

භට මුදාවැරීභ.


ව

දුක්ගැනවිලි

ළශභනාළය

ඹාන්ත්ර

ඹක්

ඒළාඵධධ ෂේාන්හි උ්වීම් රඵා දීභ ව

්ථාපිට ෂළතත ඳත්ාෂගන ඹාභ ඒ තුලින්

දීඳ

දුක් ගැනවිලි ළශභනාළය

යාප්ත ට

ෂේාන්හි

උ්වීම්

රභෂනදඹන්

ම්ඵන්ධෂඹන් යාජ්ය ෂේා ෂළතිෂන් බා

ාම්ප්රදාඹළ ටත්ෂේ යළත නවීනත්ඹ දක්ා

ෂට නියයෂධල ැඳයීභ

ැඩි දියුණු කිරීභ



ඒළාඵධධ ෂේාන්හි විශ්රාභ ගැන්වීම් යළදු

ඕනෑභ

යාජ්ය

ආඹටනඹළත

මලිළ

කිරීභ ව දීඳ යාප්ත ට ෂේාන්හි විශ්රාභ

විභයයලනඹක් යළදුළයගැනීභත ංලය වු විත එභ

ගැනීභ ම්ඵන්ධෂඹන් යාජ්ය ෂේා ෂළතිෂන්

ළායයඹඹ

බාත නියයෂධල ැඳයීභ

ඒළළඹක් ෂර ළතයුතු කිිපභ

ඉටුළයදීෂම්

භධයභ

විභයයලන



නිරධාරීන්ෂේ විනඹ ම්ඵන්ධ ළතයුතු



ෂේා ය්ථාන්ත ංදාශ නිරධාරීන් ංදාශ

න

ැටුප්ත  පිඹෂයය පිහිටුවීභ

ළශභනාළය ඹත ංදාර භ්ට යාජ්ය



ෂේාන්ෂේ

ප්රතිඳත්තිභඹ

ම්ඵන්ධෂඹන්

යාජ්ය

ෂේා



ෂභභ ංභාටයාශලෂේ මලිළ විඹ ක්ෂේත්රඹ
යාජ්ය

ංශලෂේ

භාන

ම්ඳත්

ෂේෂේ විනඹ ආයක්ා කිිපභත ළතයුතු

තීය

කිිපෂම්දී ලක්තිභත් විභයයලන ඒළළඹක් ඇති

ෂළතිෂන්

බාත ව ංභාටය භ්ඩඩරඹත නියයෂධල

කිරීභ



ැඳයීභ

විකාභත් ඳයයෂේ

ක්රිඹාලිඹ තුලින් යාජ්ය



ෂජ්ය්ාටා රැි්තු ඳත්ාෂගන ඹාභ

ළශභනාළය



ඇඵෑයයතු රැි්තු ඳත්ාෂගන ඹාභ.

ඳිපඳාරන ප්රතිශ්ළය

ප්රත්ඳත්ති ම්ඳාදනඹත වා
ඹ වා ංලය න

ඉවට දක්ා ඇති ෂේාන්ත ංභටය භාන

දත්ට, ෂටතයතු ස වා ංත්දැකීම් රඵාගැනීෂම්

ම්ඳත්

ප්රධාන මරාශ්රඹක් ලෂඹන් ළතයුතු කිරීභ

ළශභනාළය ඹ

වා

ෂේාන් ඉටු ළයන්නා ව විභයය

ඳවසුළායළ



, ඳයයෂේ

නියන්ටය යළදු ෂළෂයන විකාභත් ක්රිඹාලිඹක්

වා ෂභෂවයුම් ංශලඹ ව භාන ම්ඳත් ශයයධන

භගින් යාජ්ය ංශලෂේ ද , ශචා යළදු වීභත

ංශලඹ ද ෂභභ

ඇති ප්ර

ායය විඹ ක්ෂේත්රඹ ඹතෂත්

රළනු රඵි.
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ටා ශළාලීභ.

ඒකාබද්ධ වශ දීඳලයාප්ත මවාලා වශා කරන ද බලානීම්
මවාලා අංය

ලාර්ෂිකල බලානත් ප්රමායයන්
2015

2016

2017

2018

2019

ශ්රී රශළා ඳිපඳාරන ෂේඹ

217

0

132

0

221

ශ්රී රශළා විදයාත්භළ ෂේඹ

9

9

22

16

36

ශ්රී රශළා ා්තු විදයාඥ ස ෂේා ංශලඹ

-

-

11

1

0

ශ්රී රශළා ග ළාකාළාරී ෂේඹ

189

95

13

0

232

ශ්රී රශළා රභම්ඳාදන ෂේඹ

0

15

0

0

106

226

34

ශ්රී රශළා ඉශනේෂන් ස ෂේඹ

237

ශයයධන නිරධාිප ෂේඹ

794

0

0

1922

0

බාා ඳිපයයටළ ෂේඹ

69

27

0

0

0

පු්ටළාරඹාකාඳති ෂේඹ

0

0

0

33

13

ෂටතයතු ස ටාක්

0

217

52

9

503

2677

1924

1050

5427

288

ළායයඹාර ළායයඹඹ වඹළ ෂේඹ

982

1009

936

1111

986

ිපඹදු ස

270

270

379

811

209

මුළු එකතුල

5207

3803

2595

9556

2628

ළශභනාළය

ෂේඹ

ෂේා නිරධාිප ෂේඹ

ඳසුගිඹ ය ඳවළ ළාරඹ ැරකීෂම්දී ංභාටයාශලඹ භ් න් යාජ්ය ෂේෂේ භාන ම්ඳට ප්රභා ාත්භළ
යයධනඹ කිරීභ වා දීඳ යාප්ත ට වා ඒළාඵධධ ෂේාන් වා යළදුළයන රද භ්ථ ඵා ගැනීම් ප්රභා
ඉවට ඳිපදි ෂන.
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ඹ

ඉවට වන් යළඹම භ ෂේාන් ෂට ඵාගන්නා රද නිරධාරීන් ෂවත් භාන ම්ඳට ඩාත් පරදාි ෂර
ළශභනාළය ඹ කිරීභ ංයමුණු ළයගනිිෂන් යළදු ළයන රද ආඹටනිළ ළතයුතුර භ්ට ායාශලඹ දීඳ
යාප්ත ට වා ඒළාඵධධ ෂේා භට්තිෂන් ඳවට ඳිපදි දැක්විඹ වැකිඹ.
කාර්යයන්
ශ්රි.ං.න.මවා
අනුමත වංඛ්යාල
තතය වංඛ්යාල
නල බලානීම් වංඛ්යාල
ව්ථීර කිරී්
III සිට II
II සිට I
I සිට .සමා/අධි
.සශ්රාම යා්
ව්ථාන මාරු
ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු
මුදාශීරී්

1,984
1,630
232
109
154
51
86
78
05

දීඳලයාප්ත මවාලාලන් (2019)
ශ්රී.ං.ර.මවා.
ශ්රී.ං.ස.මවා.
ශ්රී.ං.ඳ.මවා.
කාර්යය මණ්ඩය
1,267
1,460
3,202
1,037
1,233
2,341
106
34
221
08
95
115
උවව් කිරී්
124
30
-*
01
15
-*
33
18
93
08
31
58
08
13
214
01
-**
14
13
.සනය කටයුතු
02
12

ශ්රී.ං..ස.මවා
653
456
36
10
07
16
10
04
01

36
01
.සනය කටයුතු ආර්භ කරන
ද වංඛ්යාල
5/3
04
19
03
ම ෝදනා ඳත්ර ිකුතත්
කිරීම/ිකදශවට කරුණු
.සමසීම
10
03
02
.සනය ිකමයෝන ිකුතත් කිරීම
02
මවාලා අත්ශීරයාම්
ිකමේදනලට එමරහිල කරන
ද අභියා නා
* ශ්රී.ර.ඳ.ෂේ. III ෂශ්රේණියේෂේ යළත II ෂශ්රේණියේඹත උ්වීම් ම්ඵන්ධ නිරධාරීන් 86ෂදෂනකුෂේ ෂටතයතු ස යාජ්ය ෂේා ෂළතිෂන්
බාෂන ංනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ වා ෂඹතමු ළය ඇති ංටය, 2018 යයඹ තුශදී I ෂශ්රේණියේඹත උ්වීම් රැය ඹ යුතු යළඹම භ
නිරධාරීන් වත උ්වීම් ෂම් න විත රඵා දී ඇට.
** ශ්රී.ර.ඳ.ෂේ. ායයෂිළ ්ථාන භා ස ළතයුතු 2020 ෂයයදී යළදු කිරීභත ළතයුතු සදානම් ළය ඇට.
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ළශභනාළය වා ළශභනාළය ෂනතන ෂේා ළා්ඩඩ වා ෂධශීඹ වා විෂධශීඹ වා ෂළටි ළාලීන වා
දිගු ළාලීන 2019 යයඹ තුශදී රඵා ෂදන රද පුහුණුවීම් පිළිඵ ායාශලඹ ඳවට ඳිපදි ෂන.
මවාලා නයය

මද්ශීය පුහුණු ඳාඨමාා

ළශභ ාළය
ළශභ ාළය

ෂනතන

ප්රාථිෂළ

.සමද්ශීය පුහුණු ඳාඨමාා

මකටි කාලීන

දිගු කාලීන

මකටි කාලීන

දිගු කාලීන

50

50

111

-

50

-

-

-

50

-

-

-

පුහුණු ලීඩමුළුල
වතිළ ඳත්ර ඳාාභාරා
ඩිප්ත ෂරෝභා ඳාාභාරා
ඳල්චාත් උඳාකා ඳාාභාරා
මුම  එළතු

වශභාගි ව වංඛ්යාල
මාණ්ඩලික
මාණ්ඩලික
මනොලන
06
275
03
09
18
275

යාජ්ය ංශලෂේ භාන ම්ඳට ළශභනාළය ඹත ංදාශ භ්ට යාජ්ය ෂේෂේ විනඹ ආයක්ා කිරීභ වා
ක්රිඹාත්භළ න විභයයලන, ඳයයෂේ

ෂභෂවයුම් ංශලඹ ෂට යජ්ෂේ ෂනත් ආඹටනර ඉල්ලීභ ඳිපදි මලිළ

විභයයලන ඳැැත්වීභත 2019 ය තුශදී රඵාදුන් වඹ රඵා දී ඇති ංටය, 2019 යයඹ තුශදී විභයයලන,
ඳයයෂේ

වා ෂභෂවයුම් ංශලඹ ෂට ඳැිෂණියේලි 31ක් රැබී ඇට. ඒ ංතුිපන් 2018 යයෂඹන් ඉදිිපඹත ෂගන

එන රද විභයයලන ශඛ්යා 24කි. ඒ ංනු යයඹ තුශ ළතයුතු ළයන රද මුම  ඳැිෂණියේලි ශඛ්යා 55ක් න ංටය,
එභ ඳැිෂණියේලි ම්ඵන්ධ ප්රගතිඹ ඳවතින් දක්ා ඇට.

විභයයලනඹ ළයන රද ළ ස

ංනු රළන ළර විභයයන පිළිඵ ශක්ෂිප්ත ටඹ ඳවට ඳිපදි ෂන.
.සමර්නය කරන ද කරුය
මරය ංරිෂළටාඹ
ඵරඹ ංයුතු ෂර බාවිටඹ
යාජ්ළාිප ඳැවැය වැරීභ
ළායයඹාරෂේ රැදී ෂනතයළටීභ
කත ෂල්ඛ්න ළ් කිරීභ
විනඹ විෂයෝකා ක්රිඹා
ෂනත්
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.සමර්න
වංඛ්යාල
5
7
2
1
1
2
3

නිරධාිප ග

ංනු ංශලඹ භ් න් යළදු ළයන රද විභයයලන පිළිඵ ෂටතයතු ස ඳවට ප්ර්ථායඹ භ් න් දක්ා ඇට.

නිභ ළයන රද මලිළ විභයයලනරත ංදාශ රඵා දී ඇති නියයෂධල ම්ඵන්ධ ෂටතයතු ස ඳවට ඳිපදි ෂන.
බා දුන් ිකර්මද්ය
ඳශමු උඳෂල්ඛ්නඹ ඹතෂත් ෂචෝදනා
ඳත්ර නිකුත් කිරීභ.
ෂදන උඳෂල්ඛ්නඹ ඹතෂත් ෂචෝදනා
ඳත්ර නිකුත් කිරීභ.
රඝු විනඹ ළතයුතු යළදු කිරීභ
ළායයඹාර රභ ඹටාත් කිරීභ
ඉදිිප ප්රතිඳත්ති/ නීති ෂඹෝජ්නා කිරීභ

බා දුන්
ිකර්මද්
වංඛ්යාල
03
03
01
01
02

4.2 ඒකාබද්ධ මවාලාලන්
යාජ්ය ෂේා ෂළතිෂන් බාෂන් ඒළාඵධධ ෂේා
ංධයක් ජ්නයාල් ෂට ංිනනිෂඹෝනේට ඵරඹ භට
ඒළාඵධධ ෂේාන්හි නිරධාරීන් ඳත් කිිපභ, භා ස
කිිපභ, උ් කිිපභ, විනඹ ඳාරනඹ වා ෂේෂඹන්
ඳව කිිපභ ම්ඵන්ධ ළතයුතු ඒළාඵධධ ෂේා
ංශලෂඹන් යළදු ළයන ප්රධාන ළායයඹඹන් ෂන. ෂම්
* මතොරතුරු වන්ිකමේදන ශා තාක්ය මවාලමේ 2
ඳන්තිය II මශ්රාණිය ය වශා ිකධාරීන් 96මදමනුත වශ 3
ඳන්තිය III මශ්රාණිය ය වශා ිකධාරීන් 408 මදමනුත
බලාමනන ඇත.
** කෂමනාකරය මවාලා ිකධාරි මවාලාමේ අධි
මශ්රාණිය ය වශා ිකධාරීන් 279 මදමනුත බලාමනන
ඇති අතර, III මශ්රාණිය ය වශා ිකධාරීන් 9 මදමනුත
බලාමනන ඇත.

වා ඒළාඵධධ ෂේා ංශලඹ ලාඛ්ා 12 කින්
භන්විට ෂන.
4.2.1 අංමේ 2019 ලවමර් සු.සමාෂි කාර්යය
වාධනයන්


2019 යයඹ තුශදී ඒළාඵධධ ෂේාන් වා
නිරධාිපන් 2130ෂදෂනකු ඵාෂගන ඇති
ංටය, ඔවුන් ෂේා ග

ංනු ඳවට ප්ර්ථායඹ



භ් න් දක්ා ඇට.

ශ්රී රශළා ඳිපඳාරන ෂේඹ වා යළිෂට ඳදනභ
ඹතෂත් නිරධාරීන් 46 ෂදෂනකු 2019.05.15
න දින ඵාගන්නා රද ංටය, ැප්ත ටැම්ඵයය
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භාඹ න විත ඔවුන් ංදාශ ෂේා ්ථානඹන්

ටවනම්

ළයිෂන්

2018.10.02

ෂට ෂඹතමු කිිපභත ළතයුතු ළය ඇට.

ළැය නට්

තීය

ගනු

2 ඳන්තිඹ II ෂශ්රේණියේඹ 3 ඳන්තිඹ III ෂශ්රේණියේඹ

රදී. ෂළෂේ නමුත් ෂභභ ළඩඉම් විබාග

වා

ඳැැත්වීභ වා මීත ෂඳය ඳැති විබාගඹන්හි

ෂදන

තඹ

ඹතෂත්

ළතයුතු

නිරධාරීන්

වා

ප්රතිපර නිකුත් ළය තිය ඹ යුතුඹ.

භවා


පු්ටළාරඹාකාඳති ෂේඹ වා යළදු ළශ යුතු

ඳිපඳාරන ආඹටනඹ වියළන් ඳැැත්වීභ වා

ඵාගැනීම් ළතයුතු යළදු ළය ංන් ළය ඇට.

ළැය නට් ංනුභැතිඹ රඵා ගැනීභත ඉදිිපඳත්

ශ්රී රශළා ඳිපඳාරන ෂේඹ වා නළ

ළය ඇට.

ඵාගැනීභත

ංදාශ



විබාග

නිරධාරීන්ෂේ ායයෂිළ ්ථාන භා ස යළදු කිරීම්

විබාග ෂදඳායයටෂම්න්තු භ් න් 2019.12.31

රභෂනදඹ වා ංන්ටයයජ්ාරඹ ඔ්ෂේ ංඹදුම්

දින න විතද විබාගඹ ඳත්ා ෂනතභැට.

ළය ෂඹතමු කිරීෂම් ඳවසුළම් රා ඇති ංටය,

ළශභනාළය

නිරධාිපන් ෂට ්ථාන භා ස නිෂඹෝග නිකුත්

ෂේා නිරධාිප ෂේා වා

ව

පු්ටළාරඹාකාඳති

ළය ංන්ඹ.


ෂේෂේ

ශ්රී රශළා ඳිපඳාරන ෂේඹත වි ට ඳදනිෂන්

නිරධාිපන් ඵාගැනීභ ෂනුෂන් විබාග

ඵාගැනීභත

නිෂනදන

විබාග

ෂදෂනකු වා ඳත්වීම් ලිපි ප්රදානඹ භායයතු භ

ළැා

යළදුළශ ංටය, සීිෂට ඳදනිෂන් ඵාගැනීෂම්

ගැට්

කිිපභ

වා

ෂදඳායයටෂම්න්තු ෂතින් නිරීක්

ංදාශ

ම්මුඛ් ඳිපක්

ඇට.
ළශභනාළය

නිරධාිපන්

ෂඳඵයාිප භ ඳත්ා භැි

රඵා ෂදන රදී.


ෂේායම්බළ පුහුණු ඳාාභාරා ඳත්ා ඇට.

ළශභනාළය

ෂේා

ංකාෂශ්රේණියේඹ

ඹතෂත්

ඵාගැනීෂම් ම්මුඛ් ඳරීක්

රද

නිරධාරීන්

වා

නිරධාරී

ශ්රී රශළා ඳිපඳාරන ෂේඹ වා යළිෂට ඳදනභ
ඵාගන්නා

175

භ නිරධාිපන් 46 ෂදෂනකු වා ඳත්වීම්

ෂේා නිරධාිප ෂේා වා

ඵාගන්නා රද ංකා ෂශ්රේණියේෂේ නිරධාරී වත



ඒළාඵධධ ෂේෂේ දිින පුයා වියළය යළටින

නිෂනදනඹ 2019.07.19 න දින ඳශ ළරද,

ංදාශ



ෂේඹත

ංදාශ ළඩඉම් විබාග ශ්රී රශළා ශයයධන

2019.12.31 දින දක්ා ඳතින පුයප්ත ඳාඩුරත



ෂටතයතු ස න්නිෂනදන වා ටාක්

ලිපි ෂඹතමු ළය ඇට.

නිරධාරීන්



ංටය,

2019.05.21 න දින එභ ටවනභ ඉත් ළයන

බා්ඩඩාගායෂේ ංනුභැතිඹ රඵා ගැනීභත ංදාශ



රැබූ

දින

ෂේෂේ

ෂටතයතු ස න්නිෂනදන වා ටාක්

ඵාගැනීෂම්



ඹක්

න

සීිෂට

ෂේෂේ

ඳදනභ

භට

භායයතු භ

ෂනුෂන් ඳත්න රද ෂේායම්බළ පුහුණු

ඳැැත්ව ංටය, සීිෂට වා කුරටා ඳදනභ භට

ඳාාභාරා 2020 භායයතු න විත ංන් වීභත

නිරධාිපන් 279ෂදෂනකු වා ංෂගෝ්තු භ

නිඹිෂටඹ.

ඳත්වීම් රඵා ෂදන රදී.

ශ්රී

රශළා

ඳිපඳාරන

ෂේඹ,

ශ්රී



රශළා

ශ්රී රශළා ෂටතයතු ස වා න්නිෂනදන ටාක්

ඉන්නේෂන් ස ෂේඹ, ශ්රී රශළා ග ළාකාළාිප

ෂේෂේ

ෂේඹ, ශ්රී රශළා විදයාත්භළ වා ා්තු

ඵාගැනීෂම් ම්මුඛ් ඳරීක්

විදයාත්භළ ෂේඹ ව ශ්රී රශළා රභම්ඳාදන

ඒ ංනු සුදුසුළම් රැබූ නිරධාිපන් 498

ෂේඹ ඹන ෂේාන් හි ළායයඹක්භටා

ෂදෂනකු වා ඳත්වීම් ලිපි ප්රදාෂනෝත්ඹ

ළඩඉම් විබාග ශ්රී රශළා ශයයධන ඳිපඳාරන

ජුනි භ ද ඳත්න රදී.

ආඹටනඹ වියළන් ඳැැත්වීභ ටාළාලිළ

22

3(III)

වා

2(II)

ෂශ්රේණියේඹත
භායයතු භ ද





යජ්ෂේ

පු්ටළාරඹාකාඳති

ෂේඹ

ක්ෂේත්රඹන් ඹතෂත් යයගීළය

වා

ඵාගැනීෂම් ෂදන වා ෂටන තෂේ

ංටය, එභ ක්ෂේත්රඹන් ආය ඹ න ඳිපදි එක්

ම්මුඛ් ඳරීක්

ඳත්ා, නිරධාිපන් 13

නිරධයෂඹකුත ංභ ලෂඹන් ායයෂිළ ඳැඹ

ෂදෂනකු වා භැි වා ජලි භ ඳත්වීම් ලිපි

වටලිවළත ස40) ෂනතංඩු ෂේා්ථ පුහුණු

ප්රදානඹ ළයන රදී.

ඳාාභාරාක්

ශ්රී රශළා ෂටතයතු ස වා න්නිෂනදන ටාෂ

ංලයටාඹක් දක්ා ඇට.

ෂේෂේ

1

ඵාගැනීභ

ඳන්තිෂේ
ෂනුෂන්

III

ෂශ්රේණියේඹත

2016

යයෂේදී

ංශලඹ භගින් ශ්රී රශළා ශයයධන ඳිපඳාරන
ආඹටනඹ භග ළතයුතු ළය ෂභභ ෂේෂේ 1

තෂේ න ඵා ගැනීභක් 2019.07.08 දින

ඳන්තිඹ I ෂශ්රේණියේෂේ ව

යළදු ළයන රද ංටය එහිදී 1 ඳන්තිඹ වා

පුහුණු ං්ථාක් රඵා දුන් ංටය, ෂටතයතු ස

රඵා ෂදන රදී.

වා න්නිෂනදන ටාක්

ශ්රී රශළා ෂටතයතු ස වා න්නිෂනදන ටාක්

ෂේා ලාඛ්ා

භගින් එභ ධාිපටා යයධන පුහුණු ැඩතවන

ඳන්තිෂේ 1I/ II ෂශ්රේණියේ ටනතු ස

2019.10.07 දින යළත 2019.10.24 දින දක්ා

වා නිරධාිපන් ෂටෝයා ඳත්කිරීභ ෂනුෂන්

(දින 08 ළ ැඩතවන) ශ්රී රශළා ශයයධන

2019.09.12 දිනැති යාජ්ය ඳිපඳාරන චරෂල්ඛ්

ඳිපඳාරන ආඹටනෂේදී ඳත්න රදී.

ංශළ 2019/28 නිකුත් කිරීභත ළතයුතු ළය



1 ඳන්තිඹ II

ෂශ්රේණියේෂේ නිරධාිපන් 15 ෂදෂනක් වා

නිරධාිපන් 05 ෂදෂනකු වා න ඳත්වීම්



කිරීෂම්

ප්රතිඳාදන භට භාන ම්ඳත් වා ශයයධන

ප්රතිපර භට වි ට ඳදනභ ඹතෂත් ෂටන

ෂේෂේ

ම්පයය

එහි මුල් ංදිඹය ෂර ෂභභ ංභාටයාශලෂේ

ඳැැත්ව වි ට වා සීිෂට ටයඟ විබාගෂේ



ඹ ළය ඇති

ඇට.

ටද, ශ්රී රශළා ෂටතයතු ස වා න්නිෂනදන

ශ්රී රශළා ෂටතයතු ස වා න්නිෂනදන ටාක්

ටාක්

ෂේා ය්ථාෂන 11 ගන්තිඹ ංනු 1

නිපු ටාඹ

ඳන්තිඹ I ෂශ්රේණියේෂේ

ෂටතයතු ස

ව II

ෂශ්රේණියේෂේ

ෂේෂේ නිරධාිපන්ෂේ  ත්තීභඹ
ශයයධනඹ
වා

ෂනුෂන්

න්නිෂනදන

ටාක්

ටනතු සරත ඳත්කිරීභ වා නිරධාිපන්

ංභාටයාශලෂේ පයය

ෂටෝයා

විකාභත්

ෂභභ ෂේෂේ 2 ඳන්තිෂේ නිරධාිපන් 150

රභෂනදඹක් වුනන්ා ෂදිෂන් ටත ංදාශ

ෂදෂනකුත ව 3 ඳන්තිෂේ නිරධාිපන් 350

වි්ටයාත්භළ රකුණු ඳටිඳාටිෂඹහි ආදයයශිට

ෂදෂනකුත

ආළ තිඹ, ංඹදුම්ඳත් ළැවීෂම් ආළ තිඹ ව

ඳිපඳාරනඹ” වා “ෂබ් නියයභා

ම්මුඛ්

ෂල්ඛ්නෂේ

පුහුණු ඳාාභාරා 2019 භැි භ 13 දින යළත

ආළ තිඹ හිට චරෂල්ඛ්ඹ යාජ්ය ෂේා

2019 ජලි භ 26 දින දක්ා සීභාහිට දුය්ථ

ෂළතිෂන් බාෂන ංනුභැතිඹ ඹතෂත් නිකුත්

ංධයාඳන භධය්ථානඹ භගින් ඳත්න රදී.

ළයන රදී.

එභ පුහුණු ඳාාභාරාත වබාගි වී ඉවශභ

ශ්රී රශළා ෂටතයතු ස වා න්නිෂනදන ටාක්

රකුණු රඵා ගත් 2 ඳන්තිෂේ නිරධාිපන් 100

ෂේා

ෂදෂනකු වා නැටත් ෂටතයතු ස වා

ගැනීභ

ෂනුෂන්

ඳරීක් ෂේ

ය්ථා

ව

රකුණු

භගින්

නිරධාරීන්ෂේ

“ජ්ාර

වෂඹෝගීත්ඹ භට

ඳිපඳාරනඹ”,

ඹ”ඹන

ළායයඹබායඹන් වා යාජ්ළාිප ඳැරීභ ෂටතයතු ස

න්නිෂනදන

ඳධධති, ෂටතයතු ස ටාක් , වා ඳිපග ළ

ංනුග්රවඹ ඹතෂත් “ජ්ාර ඳිපඳාරනඹ”, “ඳධධති

ජ්ාරා/ ආයක්

ඳිපඳාරනඹ” ඹන ක්ෂේත්ර වා පුහුණු

ඹ ඹන ප්රධාන විෂලේඥ සටා
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ටාක්

ළය

“ඳධධති

ංභාටයාශලෂේ



ඳාාභාරා 2019 ඔක්ෂටෝම්ඵයය භ 21 දින යළත

විත

2019 ෂනතැම්ඵයය භ 07 දින දක්ා

ඹාත්ළාලීන

සීභාහිට දුය්ථ ංධයාඳන භධය්ථානඹ

්ථානභා ස ංඹදුම්ඳත් භායයගගට රභඹ ඔ්ෂේ

භගින් ඳත්නරදී.

රඵා ගැනීභත ළතයුතු ළය ඇට.

්ථාන

භා ස

භ දුළාශගඹක්
භ දුළාශගඹ

යළදු

කිරීභ

වුනන්ාදුන්
භ් න්

වා
ංටය,

ඒළාඵධධ



න

භ දුළාශගඹ

ඔ්ෂේ

භ දුළාශගඹ

දිනර

ඳැිෂෂ න

නිරධාරීන්

ෂඹතදා ඇට.

4.3 ශ්රී ංකා ඳරිඳාන මවාලය

සOnline

ශ්රී රශළා ඳිපඳාරන ෂේඹත ංදාශ ංභාටය
භ්ඩඩරඹ වා යාජ්ය ෂේා ෂළතිෂන් බා භ් න්

ෂඹතමු කිරීභත ළතයුතු ළය ඇති ංටය,

රඵා ෂදන තීය

ටදුයතත් භ දුළාශගෂේ ශයයධන ළතයුතු යළදු

ක්රිඹාත්භළ කිරීභ ව යාජ්ය

ෂේා ෂළතිෂන් බා භ් න් ළයන රද ඵරටර

ළයිෂන් ඳතී

ඳැරීභත ංදාර ළතයුතු ෂල්ළම්ෂේ ෂවෝ ංතිෂයයළ

ළායයඹාර ෂේළ ෂේඹ වා 1296 ළත න

ෂල්ළම් සයාජ්ය ඳිපඳාරන) ෂේ ංනුභැතිඹ භට ශ්රී

ඳත්වීම් රඵාදුන් ංටය, ායයෂිළ ්ථානභා ස

රශළා ඳිපඳාරන ෂේා ලාඛ්ා භ් න් ක්රිඹාත්භළ

ළතයුතු යළදුකිරීභ.


කිරීභ,

ෂේාරාභී ළවුම  වා ලාඛ්ාෂන නිරධාරීන්

Application) ෂදඳායයටෂම්න්තු ප්රධානීන් ෂට



රැ්

ෂනුෂන් ෂේාරාභී ළවුම ක් ඇතිළය

සOnline

පිළිඵ ායයටා
ඔ්ෂේ

ෂටතයතු ස

නිරධාරීන්ෂේ

යාජ්ළාරී ළතයුතු දවා පිතතින් ලාඛ්ා ෂට

ංෂනකුත්

්ථාන භා ස භ්ඩඩරඹ ව භාෂරෝචන
භායයගගට

යළටින

ඵදාදා දිනඹන්ත ඳභ ක් සීභා කිරීභ ව

ෂේෂේ

Application) රඵා ෂගන 2020 ායයෂිළ
භ්ඩඩර ඳත්ා එභ තීය

රැදී

ඳැිෂෂ න නිරධාරීන්ෂේ ඳැිෂණීභ ුනදා ව

ෂභභ

ෂේාන් කිහිඳඹළ නිරධාරීන්ෂේ ෂටතයතු ස
භායයගගට

ෂේෂේ

ළයනු රඵි.

ලාඛ්ාෂන ාභානය යාජ්ළාරී ළතයුතු යළදුළයනු
රඵන ංටයදී එභ ළතයුතු රත ඵාධාක්
ෂනතන

ංයුිපන්

ජ්නාකාඳති

ෂල්ළම්

ළායයඹාරෂේ  ජු ඳත්වීම්රාභීන්

150 ළත

ංකාළ නිරධයඹන් පිිපක් දින 02ක් ැනි
ළාරසීභාළදී

ාභානය

්ථාන

භා සවීම්

ෂනුෂන් ගැරපීභ ව පුයප්ත ඳාඩු හිට ෂේා
්ථාන ෂට ්ථානභා සවීම් කිරීභ.


ඒළාඵධධ ිපඹදු ස ෂේෂේ න ඳත්වීම් 251 ක්
රඵා දුන් ංටය, ිපඹදු ස ෂේෂේ නිරධාරීන්,
පු්ටළාරඹාකාඳති ෂේෂේ නිරධාරීන් වා
බාා ඳිපයයටළ ෂේෂේ නිරධාිපන්ෂේ වා

ශ්රී රශළා ඳිපඳාරන ෂේෂේ ංනුභට ටනතු ස

ායයෂිළ ්ථාන භා ස ළිෂටු වා ායයෂිළ ්ථාන

ශඛ්යා 3,202ක් න ංටය, දැනත නිරධාරීන්

භා ස භාෂරෝචන ළිෂටු ඳැැත්වීභත ළතයුතු

2,341 ෂදෂනකු ෂේෂේ නියුක්ට ංටය, පුයප්ත ඳාඩු

යළදු ළය ඇ.ට


ශඛ්යා 861 කි.

ශයයධන නිරධාිප ෂේඹ වා භායයගගට
දත්ට ඳධධතිඹක් වුනන්ා දුන් ංටය, ෂම් න

24



ෂදන ෂශ්රේණියේඹත උ් කිරීභ වා ඉල්ලීම්
126ක් ංතුිපන් නිරධාිපන් 86 ෂදෂනකුෂේ
ඉල්ලීම් යාජ්ය ෂේා ෂළතිෂන් බාෂන
ංනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ වා ෂඹතමු ළය ඇති
ංටය, 40ෂදෂනකුෂේ ෂේා ්ථීය කිරීභ
ම්ඵන්ධ ංඩුඳාඩු ලිඹවිලි ෂගන්ා ගැනීභත
ළතයුතු ළය ඇට.



ශ්රී රශළා ඳිපඳාරන ෂේෂේ III / II / I ෂශ්රේණියේ

ශ්රී රශළා ඳිපඳාරන ෂේෂේ නිරධාරීන් ඳශාත්

ර ායයෂිළ ්ථාන භා ස ෂල්ඛ් ඹ ෂබ්ගට

ංනු ෂේඹ ළයන ආළායඹ ඉවට ප්ර්ථායඹ

ළය ඇති ංටය, ංිනඹාචනා පිළිඵ රළා

භ් න් දක්ා ඇති ංටය, 2033 යයඹ දක්ා

ඵැලීෂභන් ංනතු ස 2020 ජ්නාිප භ ්ථාන

නිරධාරීන් විශ්රාභ ගැන්වීම් පුෂයෝළටනඹ ඳවට

භා ස ක්රිඹාත්භළ ළයන රදි.


ගු භ් න් දක්ා ඇට.

ෂභභ යයෂේදී නිරධාරීන් 81ෂදෂනකු විශ්රාභ
රැබීභත නිඹිෂට ංටය, ඉන් නිරධාරීන්
58ෂදෂනකුෂේ විශ්රාභ ගැන්වීෂම් ළතයුතු
ංන් ළය ඇට.



2018

යයෂේ

ඳත්න

රද

ඳශමු

ළායයඹක්භටා ළඩඉම් විබාග ප්රතිපර ෂම් න
විත ංෂප්ත ක්ළඹන් 138ෂදෂනකු ෂට දැනුම්
දී ඇති ංටය, ෂදන විබාගෂේ ප්රතිපර
ංෂප්ත ක්ළඹන් 174ෂදෂනකු ෂට දැනුම් දීම්
ෂම් න විත යළදු ළයිෂන් ඳතී.


4.3.1 අංමේ 2019 ලවමර් සු.සමාෂි කාර්යය

පිළිඵ ෂටතයතු ස ව ෂජ්ය්ාටා ෂල්ඛ් ඹ

වාධනයන්


නිඹිෂට ඳිපදි ඹටාත් ළය ඇට.

2019 යයඹ තුශ න ඵාගැනීම් 221ක් යළදු



ළය ඇති ංටය, එභ නිරධාිපන් යළඹලු ෂදනා

4.4 ශ්රී ංකා සංජිමන්රු මවාලය

රා දී ඇට.
2019 යයඹ තුරදී ඳශමු ෂශ්රේණියේෂේ නිරධාිපන්

ශ්රී රශළා ඉශනේෂන් ස ෂේඹ යාජ්ය

36

ආඳදා ළශභනාළය

ෂදෂනකු

2019.01.01

දිනත

ංති

ශෂලෝධනඹ යළදු ළයන රදී.

ශ්රී රශළා ඳිපඳාරන ෂේෂේ නියුතු නිරධාරීන්
202ක් වා ධාිපටා ශයයධන පුහුණු ං්ථා



2019.08.19 දිනැති 2137/5 ංශළ දය

විෂලේ ගැට්ඳත්රඹ භ් න් ෂේා ය්ථා

ෂේායම්බළ පුහුණු වා ෂඹතමු ළය ඇට.


ශ්රී රශළා ඳිපඳාරන ෂේෂේ පුයප්ත ඳාඩු ටනතු ස

විෂලේ

ඳිපඳාරන වා

ංභාටයාශලෂේ විඹඹ

ෂශ්රේණියේඹත උ් ළයන රද ංටය, 2019.07.01

ඳථඹ ඹතෂත් ඳතින දීඳයාප්ත ට ෂේාක් න

දිනත විෂලේ ෂශ්රේණියේඹත උ් ළශ යුතු

ංටය, ඉශනේෂන් ස සන්ෂේ ඳත්වීම් වා විනඹ

නිරධාිප ශඛ්යා පිළිඵ ෂටතයතු ස යාජ්ය

ඵරධයඹා නුෂේ යාජ්ය ෂේා ෂළතිෂන් බාි

ෂේා ෂළතිෂන් බා ෂට ෂඹතමු ළය ඇට.

25

ශ්රී

රශළා

ඉශනේෂන් ස

ෂේා

ංශලඹ

භ් න්

නිරධාරීන් 95ෂදෂනකුෂේ ෂේා ්ථීයත්ඹ

ඳිපඳාරනඹ න ශ්රී රශළා ඉශනේෂන් ස ෂේාෂන

රඵා දීෂම් ළතයුතු ංන් ළය ඇති ංටය,

ංනුභට ටනතු ස ශඛ්යා 1,460ක් න ංටය ෂම්

ෂසු

න විත නිරධාරීන් 1,233ක් ෂේෂේ නියුක්ට

්ථීයත්ඹ රඵා දීභත ංලය ෂටතයතු ස රැ්

යළටිි. එභ නිරධාරීන් විවිධ ආඹටන භට්තිෂන්

ළයිෂන් ඳතී.


ංනුයුක්ට ඇති ආළායඹ ඳවතින් දැක්ෂන.

නිරධාරීන්

158ෂදනාෂේ

ෂේා

උ්වීෂම් සුදුසුළම් රද ෂභභ ෂේෂේ
තුන්න ඳන්තිෂේ නිරධාරීන් 152ක් ංතුිපන්
30ෂදෂනකු ෂදන ඳන්තිඹත ඳත් කිරීෂම්
ළතයුතු ංන් ළය ඇට. ෂසු නිරධාිපන්
122ෂදනාෂේ උ් කිරීෂම් ළතයුතු යළදු
ළයිෂන් ඳතී.



උ්වීෂම් සුදුසුළම් රද ෂභභ ෂේෂේ ෂදන
ඳන්තිෂේ නිරධාරීන් 42ක් ංතුිපන් 15ෂදෂනකු

එෂභන්භ ෂම් න විත ශ්රී රශළා ඉශනේෂන් ස ෂේඹ

ඳශමු ඳන්තිඹත ඳත් කිරීෂම් ළතයුතු ංන්

වා භූ ම්ඳත්, යාඹන, විදුලි, ඹාන්ත්රිළ ව

ළය ඇට. ෂසු නිරධාිපන් 27ෂදනාෂේ උ්

යළවිල් ඹන ක්ෂේත්රඹන් ඹතෂත් නිරධාරීන් ෂේඹත

කිරීෂම් ළතයුතු යළදු ළයිෂන් ඳතී.

ංනුයුක්ට ළය ඇට.



උ්වීම් වා සුදුසුළම් රද ෂභභ ෂේෂේ
ඳශමු ඳන්තිෂේ නිරධාරීන් 18 ෂදෂනකු
විෂලේ ෂශ්රේණියේඹත උ් ළය ඇට.



විශ්රාභ ගැන්වීභත නිඹිෂට නිරධාරීන් 48ක්
ංතුිපන් 31ෂදෂනකු වා විශ්රාභ රඵා දීෂම්
ළතයුතු ම්පයය


4.4.1 අංමේ 2019 ලවමර් සු.සමාෂි කාර්යය


ශ්රී රශළා ඉශනේෂන් ස ෂේඹ වා

2019.08.28 දිනැති

ය්ථා ශෂලෝධනඹක් යළදු ළයන රදී.


ෂට ඳත්වීම් රඵා ෂදන රද ංටය, වි ට

ෂටතයතු ස

දැනගැනීෂම්

ඳනට

ඹතෂත්

ඳදනභ භට නිරධාරීන් 145ෂදෂනකු ව සීිෂට

ෂටතයතු ස ඉල්ලීම් 20ක් රැබී ඇති ංටය, එභ

ඳදනභ

යළඹම භ ඉල්ලීම් වා ෂටතයතු ස ඉදිිපඳත් ළය

භට

නිරධාිපන්

43ෂදෂනකු

ඇට.

ඵාගැනීභ වා යාජ්ය ෂේා ෂළතිෂන්


බා ංනුභැතිඹ රඵා ගැනීභත ඉදිිපඳත් ළය



ංශළ 2138/27 ංශළ දය

ංතිවිෂලේ ගැට්ඳත්රඹ භ් න් ඳ්න ෂේා

වි ට

ඳදනභ ඹතෂත් නළ නිරධාරීන් 34ෂදෂනකු



පුයප්ත ඳාඩු ෂල්ඛ් ඹ ව ෂජ්ය්ාටා ෂල්ඛ් ඹ
නිඹිෂට ඳිපදි ඹටාත් කිරීම් යළදු ළය ඇට.

වාධනයන්


ළය ඇට.

ෂභභ යයඹ තුශදී විනඹ ක්රිඹාභායයග 12ක්

ඇට.

ආයම්බ ළශ ංටය, යයඹ තුශදී ළතයුතු ළයන

2019.10.05 න දින ළායයඹක්භටා ළඩඉම්

රද ම්පයය ෂඹන් විනඹ ක්රිඹාභායයග ශඛ්යා

විබාගඹක් ඳැැත්විභත ළතයුතු ළය ඇට.

19කි. ඉන් 03ක් ම්පයය ෂඹන් ංන් ළය

2019 යයෂේදී ෂේා ්ථීයත්ඹ රැබීභත

ඇට.

නිඹිෂට

ව

නිරධාරීන්

253ක්

ංතුිපන්,

26

ශ්රී රශළා ා්තු විදයාඥ ස ෂේා නිරධාිපන් ඳශාත්

4.5 ශ්රී ංකා .සදයාත්මක, ලාව්තු .සදයාඥ හ ශා
තාක්ය මවාලය

ංනු යාප්ත තිඹ ඳවතින් දැක්ෂන.

යළවිල් ඳිපඳාරනෂේ ෂක්න්ද්ර්ථානඹ න යාජ්ය
ඳිපඳාරන වා ආඳදා ළශභනාළය

ංභාටයාශලෂේ

විදයාත්භළ, ා්තු විදයාත්භළ ෂේා ංශලඹ භ් න්
විදයා, නියයභා ළයනඹ වා ටාක්

නැ

ඵරඹ

ඒළයාශී ළය විදයාත්භළ ැරසුම් වා ඳයයෂේ
ළතයුතු උ් ෂර ඉටු කිරීභ වා භාන
ම්ඳට ෂභෂවඹ වීභ වා ඳිපඳාරනභඹ ළතයුතු
ෂභභ ංශලඹ භගින් ම්ඳාදනඹ ළයනු රඵි. ඒ
වා ෂභභ ංශලඹ ඹතෂත් ්ථාපිට ළයන රද

4.5.1 අංමේ 2019 ලවමර් සු.සමාෂි කාර්යය
වාධනයන්

ෂේාන් 3 කි.
1. ශ්රී රශළා විදයාත්භළ ෂේඹ



2. ශ්රී රශළා ා්තු විදයාඥ ස ෂේඹ
3. ශ්රී රශළා ටාක්

ෂේඹ

ශ්රී රශළා විදයාත්භළ ෂේෂඹහි ංනුභට නිරධාරීන්

ංශලඹ ඹතටත ගැෂනන භාන ම්ඳට
ළශභනාළය ෂේදී ඳවට ආඹටනිළ ළතයුතු
ංශලඹ වියළන් යළදු ළයන රදී.
සිදු කරන ද
කාර්යය

ශඛ්යා 578ක් න ංටය, ටටය නිරධාරීන්
ශඛ්යා 410ක් ෂන. ශ්රී රශළා ා්තු විදයාඥ ස

ෂේඹ ්ථිය කිරීම්
උ් කිරීම්
්ථාන භා ස කිරීම්
විශ්රාභ ඹාම්

ෂේෂේ ංනුභට නිරධාරීන් ශඛ්යා 75ක් න
ංටය ටටය නිරධාිපන් 46ක් ෂන. ටත ංදාශ
ප්ර්ථායඹ ඳවතින් දක්ා ඇට.



න

නිරධාිපන්

ිකධාරීන් වංඛ්යාල
.සදයාත්මක
10
17
03
09
36ෂදෂනකු

ලාව්තු
.සදයාත්මක
06
01
01
ශ්රී

රශළා

විදයාත්භළ ෂේඹත ද, එක් නිරධාිපඹකු ශ්රී
රශළා ා්තු විදයාඥ ස ෂේඹත ද ඵා ෂගන
ඇට.

ශ්රී රශළා විදයාත්භළ ෂේෂේ ව ශ්රී රශළා ා්තු
විදයාඥ ස ෂේෂේ නිරධාිපන් භධයභ වා ඳශාත්
යාජ්ය ංනු යාප්ත තිඹ ඳවට ප්ර්ථායඹ භ් න් දක්ා
ඇට.

ශ්රි ංකා .සදයාත්මක මවාලමේ III මශ්රාණිය යට
බලා නත් ිකධාරීන් ශට ඳත්වී් බා දීම.

27



ශ්රී රශළා විදයාත්භළ ෂේෂේ නිරධාරීන් 25

ව ශ්රී රශළා ා්තු විදයාඥ ස ෂේෂේ

ෂදෂනක් වා ෂේායම්බළ පුහුණු රඵා දීභ

13ෂදෂනකු වබාගි ළයා ඇට.


2019 යයෂේ ංාන ළායයතුෂනදී ආයම්බ
ළයන රදී.


වා යරත්  ත්තීඹ දීභනා රඵා දීභත චර

ශ්රී රශළා ටාක්

ෂල්ඛ්ඹ නිකුත් ළය ඇට.

ෂේෂේ තුන්න ෂශ්රේණියේෂේ

2017සII),

ෂදන

නිරධාිපන්

වා

ෂශ්රේණියේෂේ



2017සII)

ඵා ගැනීම් ම්ඵන්ධෂඹන් ඳයා තිබූ නඩු

විබාග ඳත්ා ඇති ංටය, ඳශමු ෂශ්රේණියේෂේ

ජ්ඹග්රවනඹ ළය ෂම් න විත ංදාශ න ඵා

2018ස2019) නිරධාිපන් වා න තුන්න

ගැනීම් යළදු කිරීභ වා ළතයුතු ළයිෂන් ඳතී.




ෂශ්රේණියේෂේ ටනතු ස පුයප්ත ඳාඩු ම්පයය

ඇට.

වා ගැට් නිෂනදනඹ ඳර ළය ඇට.

ශ්රී රශළා ටාක්

ෂේෂේ ඳශමු ෂශ්රේණියේෂේ

උ් කිරීභ වා ව 2017 ව 2018 ටයඟ

ශ්රී රශළා ප්රජ්ාටාන්්රීළ භාජ්ාදී ජ්නයජ්ෂේ, ංශළ

විබාග ඳත්ා ඇට.

1670/33 වා 2010 ැප්ත ටැම්ඵයය 10 දිනැති ංති

ශ්රී රශළා ටාක්

විෂලේ ගැට් ඳත්රෂේ ඳශ ළයනු රැු  ශ්රී රශළා

ෂේෂේ නිරධාිපන් වා

ධාිපටා ශයයධන ැඩතවන් නඹක් යයඹ

ග ළාකාළාරී

තුශදී ඳත්ා ඇට.

ඹතෂත් ්ථාපිට ළයන රද ශ්රි රශළා ග ළාකාළාරී

ෂේා

ය්ථාෂන

විකාවිධාන

ළායයිෂළ

ෂේඹ දීඳ යාප්ත ට ෂේාෂන්ෂගන් එළකි. එභ

නිරධාරීන් වා න ෂේාක් ්ථාපිට කිරීභ

ෂේාෂන නිරධාරීන්ෂේ යළඹම භ ඳිපඳාරන ළතයුතු

වා න ෂේා ය්ථාක් ළ් ළය

යාජ්ය

ැටුප්ත  වා ෂේළ ශඛ්යා ෂළතිෂන් බා

ංභාටයාශලෂේ ග ළාකාළාරී ෂේා ංශලඹ භගින්

ෂට වා නිරීක්

යළදු ළයනු රඵි.

ශ්රී රශළා ටාක්

ෂේෂේ

රඵා ගැනීභ වා

ද

ඇතුරත්

ළශභනාළය

ෂේ විනිවිදබාඹ උඳිපභ

ළතයුතු ළයන ඳිපපයය

ෂේෂේ ංනුභට ව

 ත්තීඹෂනදිෂඹකු ය හි

කිරීභ වා ශ්රී රශළා ග ළාකාළය

ටටය ෂටතයතු ස ඇතුරත් ෂල්ඛ් ඹ ෂභන්භ
ෂල්ඛ් ඹ

ආඳදා

කිරීභ පිණියේ නනයයගිළ ෂඳශමවීභක් හිට

ංනුභට ළය ඇති ශ්රී රශළා විදයාත්භළ, ා්තු

ෂජ්ය්ාටා

වා

ඳත්ා ගනිිෂන් ගකීම් වා ගවීම් සුයක්ෂිට

ංභාටයාශල වා ෂදඳායයටෂම්න්තු භට්තෂභන්
විදයාඥ ස වා ටාක්

ඳිපඳාරන

මරය ළශභනාළය

ෂඹතමු ළය ඇට.

ෂේඹත

ංදාශ  ංභාටය භ්ඩඩරඹ වා යාජ්ය ෂේා

දත්ට

ෂළතිෂන් බා භ් න් ඳනනු රඵන යළඹලුභ

ඳධධතිඹක් ළ් කිරීෂම් ළතයුතු ලින් ෂම්

ප්රතිඳත්ති

න විත 80%ළත ඩා ැඩි ප්රතිලටඹක්

ළශභනාළය

ංන් ළය ඇට.


කිරීභ

4.6 ශ්රී ංකා නයකාධිකාරි මවාලය

ආඹටන ංශලෂේ ංධයක් ජ්නයාල් ෂට


ශ්රී රශළා ා්තු විදයාඥ ස ෂේෂේ විෂලේ

ඳාාභාරා 2019 යයඹ තුශ ආයම්බ ළය

නිශධාිපන් සීිෂට ඳදනභ භට විෂලේ ෂශ්රේණියේඹත



ජ්ාතිළ උධිනද උදයාන ෂදඳායයටෂම්න්තුෂන

ළඩඉම්

ළායයඹක්භටා

ළායයඹක්භටා ළඩඉම් විබාගඹ වා ංදාශ



ශ්රී රශළා ා්තු විදයාඥ ස ෂේෂේ නිරධාිපන්

යාජ්ය

ඳිපඳාරන

ංභාටයාශලෂේ

වා

ෂල්ළම්තුභාෂේ

ංනුභැතිඹ ඇති ශ්රී රශළා ග ළාකාළය

ෂධශීඹ පුහුණු ැඩතවන් වා ශ්රී රශළා

ංශලඹ භ් න් ක්රිඹාත්භළ ළයනු රඵි.

විදයාත්භළ ෂේෂේ නිරධාිපන් 92ෂදෂනකු

28

ආඳදා
ෂේා



ශ්රී රශළා ග ළාකාළාිප ෂේෂේ නිරධාරීන්
109ෂදෂනකුෂේ ෂේා ්ථීය කිරීෂම් ළතයුතු
නිභ ළයන රදී.



ග ළාකාළාිප ෂේෂේ තුන්න ෂශ්රේණියේෂේ
නිරධාරීන් 154 ෂදෂනකු ෂදන ෂශ්රේණියේඹත
උ් ළයන රද ංටය, ඳශමු ෂශ්රේණියේෂේ
නිරධාිපන් විෂලේ ෂශ්රේණියේඹත උ්වීම් රඵා

ශ්රී රශළා ග ළාකාළාිප ෂේෂේ ංනුභට ටනතු ස

දීභත යාජ්ය ෂේා ෂළතිෂන් බා ංනුභැතිඹ

ශඛ්යා 1984ක් න ංටය, ඉන් ටනතු ස 1642ළත

වා ෂඹතමු ළය ඇට.


ංනුයුක්ට නිරධාරීන් ෂේඹ ළයනු රඵන ංටය,

ශ්රී රශළා ග ළාකාළාිප ෂේෂේ නිරධාරීන්

ෂශ්රේණියේන් ංනු නිරධාරීන්ෂේ ෂඵදී ඹාභ ෂඳය

164ෂදෂනකු වා ්ථානභා සවීම් රඵා දී

ප්ර්ථායෂඹන් දැක්ෂන.

ඇට.


ෂභභ ෂේෂේ නිරධාරීන් ඳශාත් වා භධයභ යජ්ඹ

ෂභභ ෂේෂේ නිරධාිපන් වා ධාිපටා
ශයයධන ැඩතවන් වා ඳශමු ෂශ්රේණීෂේ

ඹතෂත් යළඹ ෂේා ඳඹන ංටය, භධයභ යජ්ඹ

නිරධාරීන්

ඹතෂත් නිරධාරීන් 75%ක් ද, ඳශාත් යාජ්ය ෂේඹ

200

ෂදෂනකු

ව

තුන්න

ෂශ්රේණියේෂේ නිරධාරීන් 67ෂදෂනකු වබාගී

ඹතෂත් 25%ක් ද ෂේඹ ළයනු රඵති.

ළයා ඇට.


ශ්රී රශළා ග ළාකාළාිප ෂේෂේ නිරධාරීන්
වා එක් ළායයඹක්භටා ළඩඉම් විබාගඹක්
ඳත්ා ඇට.



ෂභභ ය තුශදී විශ්රාභ ගැනීභත නිඹිෂට
නිරධාරීන්

51ෂදෂනකුත

ංදාර

යළඹම භ

ආඹටනිළ ළතයුතු නිභ ළය ඇට.


4.6.1 අංමේ 2018 ලවමර් සු.සමාෂි කාර්යය

ෂභභ ෂේෂේ නිරධාරීන් 54ෂදෂනකු වා
විනඹ ක්රිඹාභායයග ආයම්බ කිරීභත ළතයුතු ළය

වාධනයන්

ඇති ංටය, ඉන් විනඹ ක්රිඹාභායයග 18 ළ


පුයප්ත ඳාඩු ටනතු ස 233ක් වා වි ට වා
සීිෂට

ධායන්

ඔ්ෂේ

ළතයුතු ංන් ළය ඇට.

නිරධාරීන්

186ෂදෂනකු ද, කුරටා ඳදනභ ඹතෂත්

4.7 ශ්රී ංකා රමව්ඳාදන මවාලය

නිරධාරීන් 24ෂදෂනකු ද ඵාගන්නා රදී.



නිරධාිපන් 244 ෂදෂනකු වා ෂේායම්බළ

1984

පුහුණු රඵා දී ඇට.

ය්ථාෂන විකාවිධාන ඹතෂත් ්ථාපිට ළයන රද

න නිරධාිපන් 172ෂදෂනකු ඵාගැනීභ

ශ්රී රශළා රභම්ඳාදන ෂේා, දීඳ යාප්ත ට

වා

ෂේාන්ත ංඹත් ෂේාකි.

2020

යයෂේදී

ටයඟ

විබාග

ඳැැත්වීභත නිඹිෂට ඇට.

යයෂේ

දී

ශ්රී

රශළා

රභම්ඳාදන

ශ්රී රශළා තුශ භාජ් වා ආයයථිළ ශයයධනඹක්
ඇති ළයලීෂභහිරා ංෂප්ත ක්ෂිට ටත්ත්ඹක් ංත්ළය
ගැනීභ වා න ප්රතිඳත්තිභඹ භායයෂගෝඳෂධලඹක්

29

ව රෂභෝඳාඹන් ළ් කිරීභ, ඒා ක්රිඹාත්භළ

4.7.1 අංමේ 2019 ලවමර් සු.සමාෂි කාර්යය

කිරීභ, ටත ංදාශ න්නා වු ැඩතවන් / යාඳ ති

වාධනයන්

ැරසුම් කිරීභ, ක්රිඹාත්භළ කිරීභ, ෂභෂවඹවීභ ව


ඇගයීභ, ෂධශිඹ වා විෂධශිඹ ම්ඳත් බාවිටඹ,

ඵා ගැනීභත ළටුඹතු ළය ඇට.

ෂභෂවඹවීභ ව ජ්ාතිළ වා ප්රාෂධශිඹ ආයයථිළඹ
ම්ඵන්ධෂඹන් වු ඳයයෂේ

යයඹ තුශදී න නිරධාරීන් 106ෂදෂනකු



වා ශයයධන ළතයුතු

සීිෂට වා වි ට ඳදනිෂන් ඵාගන්නා රද ශ්රී

යළදු කිරීභ ෂභභ ෂේාත ංඹත් ෂන. ශ්රී රශළා

රශළා

රභම්ඳාදන

133ෂදෂනකු වත ෂේායම්බළ පුහුණු රඵා

ෂේා

නිරධාරීන්ෂේ

යළඹලුභ

රභම්ඳාදන

ෂේෂේ

නිරධාරීන්

දීභත ළතයුතු ළය ඇට.

ඳිපඳාරනභඹ ළතයුතු යාජ්ය ෂේා, ඳශාත් බා වා


ඳශාත් ඳාරන ංභාටයාශලෂේ රභම්ඳාදන ෂේා

ෂේෂේ භාන ම්ඳට ළශභනාළය

ෂේදී

ඳවට ආඹටනිළ ළතයුතු ංශලඹ වියළන් යළදු

ංශලඹ භගින් යළදු ළයනු රැෂබ්.

ළයන රදී.
ශ්රී රශළා රභම්ඳාදන ය්ථාෂන විකා විධාන

ිකධාරීන්
සිදු කරන ද කාර්යය
වංඛ්යාල
ෂේඹ ්ථිය කිරීම්
08
විෂලේ ෂශ්රේණියේඹ
33
උ්
I ෂශ්රේණියේඹ
01
කිරීම්
II ෂශ්රේණියේඹ
124
්ථාන භා ස කිරීම්
09
විශ්රාභ ඹාම්
08
 ශ්රී රශළා රභම්ඳාදන ෂේෂේ නිරධාිපන්ත

ඹතෂත් ්ථාපිට ළයන රද ශ්රී රශළා රභම්ඳාදන
ෂේා, දීඳ යාප්ත ට ෂේාන් ඹතෂත් නියයභා

ඹ

ළයන රදී. දීඳ යාප්ත ට ක්රිඹාත්භළ න ශ්රී රශළා
රභම්ඳාදන ෂේෂේ ංනුභට නිරධාරීන් ශඛ්යා
1,267ක් න ංටය, ටටය නිරධාිප ශඛ්යා
1,037ක් ෂන. ෂශ්රේණීන් ව ෂේා ්ථාන ංනු ශ්රී

ම්ඵන්ධ විනඹ ළතයුතු රත ංදාශ ගන්නා

රශළා රභම්ඳාදන ෂේෂේ නිරධාරීන් යාප්ත තිඹ

රද ක්රිඹාභායයග ඳවට ඳිපදි ෂන.

ඳවතින් දක්ා ඇට.

විනඹ ළතයුතු ආයම්බ ළයන රද ශඛ්යා

02

ෂචෝදනාඳත්ර නිකුත් කිරීභ/ නිදවත ළ සණු

04

විභසීභ
විනඹ නිෂඹෝග නිකුත් කිරීභ
ෂේඹ

ංත්වැයඹාෂම්

නිෂනදන

රත

02

එෂයහි ළයන රද ංිනඹාචනා



ෂේා ය්ථා ංලයටාඹ ඳිපදි ම්පයය
ළශ යුතු ළායයඹක්භටා ළඩඉම් විබාග
ඳැැත්විභ ශ්රී රශළා ශයයධන ඳිපඳාරන
ආඹටනඹ ෂට ඳයා ඇති ංටය, විබා
ංෂප්ත ක්ළින්ත ටභ ංඹදුම්ඳත් ංන්ටයයජ්ාරඹ
ඔ්ෂේ ෂඹතමු කිරීභත ඳවසුළම් රා ඇට.



ෂභභ ෂේෂේ නිරධාරීන්ෂේ ෂජ්ය්ාටා
ෂල්ඛ්නඹක් ව ෂේා ෂටතයතු ස ඇතුරත්
දත්ට ඳධධතිඹක් ළ් ළය ඇති ංටය, ෂභභ
ඳධධතිඹ ැඩිදියුණු කිරීභ ව ඹාත්ළාලීන
කිිපෂම් ළතයුතු යළදු ළය ඇට.

30

4.8 මානල ව්ඳත් වංලර්ධන

4.8.1 අංමේ 2019 ලවමර් සු.සමාෂි කාර්යය
වාධනයන්

ශ්රී රශළාෂන ශයයධන ක්ෂේත්රඹ තුශ ගකි යුතු

මද්ශීය පුහුණු

ළායයඹබායඹක් ඉටුළයනු රඵන යාජ්ය ඳිපඳාරන
ව ආඳදා ළශභනාළය



ංභාටයාශලඹ තුළින්

භ් න් විකාවිධාන රා ඇති යාජ්ය ංශලෂේ

භවජ්නටා ෂට රඵාෂදනු රඵන ෂේෂේ

භාන

පරදාිටා වා ළායයඹක්භටා ැඩිදියුණු කිරීභ
පිණියේ නිපු
ඇතිකිරීභ

ම්ඳත්

ශයයධන

නිරධාිපන් වා දැනුත්

16ළ ෂේෂඹහි නියුතු භා්ඩඩලිළ නිරධාිපන්

ෂර

40ෂදෂනකුෂේ වබාගීත්ෂඹන් ශ්රී රශළා
ශයයධන ඳිපඳාරන ආඹටනෂේදී ඳත්න

ෂන. එැනි ළතයුතුරදී යජ්ෂේ ංයමුදල්

රදී.

පරදායී ෂර බාවිටා ළයිෂන් රඵාෂදනු රඵන



ෂේෂේ ළායයඹක්භටා වා පරදාිටා යයධනඹ

ළශභනාළය
ඳන්තිෂේ

වා ළායයඹ භ්ඩඩරඹ ංිනෂප්රේය ඹ කිරීභ ද ංඳ
ංශලෂේ ංයමු

ආඹටනඹන්හි

ංටය, ඉන් ඳශමු ැඩතවන යාජ්ය ආඹටන

ෂඵදා වැරීභත ළතයුතු කිරීභ ංඳ ංශලෂේ ප්රධාන
ංයමු

කිරීභ

කිරීෂම් පුහුණු ැඩතවන් ආයම්බ ළය ඇති

ංභාටයාශලෂේ

නිරධාරීන්ෂේ පුහුණු ං්ථා ාධාය

ශයයධනඹ
යාජ්ය

ම්ඵන්ධීළය

ංශලඹ

ලෂඹන් ංඳ ංශලෂේ ෂභෂවයි. ඒ ංනු යාජ්ය
ඳිපඳාරන වා ආඳදා ළශභනාළය

ම්ඳත්

ම්ඵන්ධෂඹන්

ටාෂඹන් පිිපපුන් භාන ම්ඳටක්
භාන

යාජ්ය ඳිපඳාරන චරෂල්ඛ් ංශළ 02/2018

ෂේා නිරධාිප ෂේෂඹහි I
නිරධාරීන්ෂේ

ළායයඹක්භටා

ළඩඉභ වා නියයෂධශිට දින 10 පුහුණු

ෂන.

ඳාාභාරා දිින පුයා දි්ත්රික් 25භ ආය ඹ
ංභාටයාශලෂේ නිරධාරීන්ෂේ පුහුණු ංලයටා

න ඳිපදි ඳැැත්වීභත ංලය ප්රතිඳාදන රා

වුනනාගැනීභ, පුහුණු ැඩතවන් ඳැැත්වීභ වා

ඇට.

ඳවසුළම් ැඳයීභත ංභටය ෂභභ ංභාටයාශලෂේ
ෂේඹ

නියුතු

දීඳයාප්ත ට



ළශභනාළය

යාජ්ය

ෂේෂේ

ළශභනාළය

ෂනතන

භට්තෂම්

ශයයධන

ෂේාන්හි ලක්තිභත් ධාිපටා ශයයධනඹක් ඇති

ළශභනාළය

ෂේා නිරධාරීන්, ිපඹදුයන්

කිරීභ වා විෂධශීඹ වා ෂධශීඹ පුහුණු ං්ථා

ව ළායයඹාර ළායයඹඹ වඹළින් වා ඒ ඒ

ාධාය

ෂේාන්ත ංදාශ විඹඹ ඳථඹ ඹතෂත් ධාිපටා

ෂර ෂඵදා වැරීභ ඔ්ෂේ විවිධ

වැකිඹාන්ෂගන්

යුත්

ළායයඹ

භ්ඩඩරඹක්

ශයයධන ළතයුතු වා දි්ත්රික් ඳදනිෂන්

ශයයධනඹ ළය ඳත්ාෂගන ඹාභ ව යළඹම භ
ඒළළර ළායයඹ භ්ඩඩරඹන්ෂේ ඌ

නිරධාිපන්,

ප්රතිඳාදන රඵා දී ඇට.

වැකිඹා



ෂම් න විත ංඳ ංභාටයාශලෂේ ෂේෂේ

වුනනා ෂගන යාජ්ය මුදල් ෂඹතදා ගනිිෂන් ංලය

නියුක්ට

පුහුණු ං්ථා ඩාත් පරදාි ෂර වා ඔවුන්ෂේ

නිරධාරී ග ඹන්ත ංඹත් ළායයඹ භ්ඩඩරඹ

ළායයඹක්භටා ැඩි දියුණුළය ංභාටයාශලඹ තුර
පයය

ළශභනාළය

ෂනතන

ෂේා

වා ධාිපටා ශයයධන ැඩතවන් ඳවට

ළායයඹ භ්ඩඩරඹක් ය හි කිරීභ භාන

දැක්ෂන ඳිපදි ඳත්ා ඇට.

ම්ඳත් ංශලෂේ ංිනභටායයථ ෂන.

31

පුහුණුල
රාජ්ය
මවාලමේ
ආ ාරධර්ම, ලටිනාක්
ශා ප්රමිතීනන්
රියදුරු මවාලය වශා
මූලික ුතවතා
කෂමනාකරය
මවාලා
ිකති
ාාරජ්ය
මවාලා
මකොමිතන්වභා මතිරීති
රාජ්ය
මවාලමේ
ආ ාරධර්ම
ක්රියාළිවෙමලත
ආයතන
වංග්රශමේ
.සධි.සධාන
කා.කා.ව
මවාලමේ
මවාලාර්භ පුහුණුල

සක්ක
ිකධාරී
නයන
150

ඳකි්ථානෂේ ධාිපටා ශයයධන ැඩතවනත

වශභාගි ව
ිකධාරීන්
වංඛ්යාල
145

වබාගී වීභත ං්ථා රා ෂදන රදී. ෂම්
ඹතෂත් ංදිඹය ෂදළකින් ැඩතවන් ෂදළක්
ඳත්න රදී
ඳෂමු ලීඩවටශන

50

20

100

89

100

84

ෂභභ ැඩතවන 2019.01.14 යළත 20 දක්ා

10

06

ඳාකි්ටානෂේ රාෂවෝයය

Human Resource Management for Senior
Public Sector Officials
නගයෂේ දී ඳැති

ංටය නිරධාරීන් 06 ෂදෂනක් ටත වබාගී විඹ
100

100

29

29

මදලන ලීඩවටශන
Executive Program for Senior Official

.සමද්ශීය පුහුණු

ෂභභ ැඩතවන් 2019.0916 යළත 27 දක්ා



යාජ්ය ඳිපඳාරන ව ආඳදා ළශභනාළය

ඳාකි්ටානෂේ රාෂවෝයය

ංභාටයාශල ෂල්ළම්යඹා ඳිපඳාරන ඵරධයඹා

ංටය නිරධාරීන් 17 ෂදෂනක් ටත වබාගී විඹ

ලෂඹන් ක්රිඹා ළයන දීඳ යාප්ත ට ෂේාන්හි



III, II, I ව විෂලේ ෂශ්රේණියේ රත ංඹත්

policy

and

විෂධශීඹ නිෂඹෝනේට ආඹටන භ් න් ෂභයත

Management

යාජ්ය නිරධාරීන් ෂට රඵා ෂදන විෂධල

ආඹටනෂඹහි ව යළශගප්ත ප සෂන Civil Service

පුහුණු ං්ථා, ඳවට වන් ඳිපදි

College (CSC) ආඹටනඹ භග එක් ඳවට
ශවිධානඹ ෂළතත ඳත්ා ඇට.

දුතණු මකොරියාල
(01 ලීඩවටශන)
සිංනප්පූරුල
දුතණු මකොරියාල
(02 ලීඩවටශන)

පුහුණුල ද
ිකධාරීන්
වංඛ්යාල

0512150101
යළත 00 දක්ා

05

0512151102
යළත 05 දක්ා
0512152150
යළත 50 දක්ා

05
29

 ඳකි්ථානු භව ෂළතභාිප් ළායයඹාරඹ වා
විෂධල
ම්ඵන්ධීළය

රා දී

ඇට .

වන් විෂධලගට ශයයධන ැඩතවන්

කා සීමාල

භාන ම්ඳත් ශයයධනඹ ංශලඹ ඔ්ෂේ
ෂභභ ංභාටයාශලෂේ නිරධාරීන් ෂට විවිධ

නිරධාිපන් වා ෂළතිපඹාෂන KDI School of
Public

නගයෂේ දී ඳැති

 Department of External resource
(ERD)
 Indian Technical and Economic
Cooperation Programmen
 (ITEC)
 Korea International Cooperation
Agency (KOICA)
 Japan International Cooperation
Agency (JICA)
 Asian productivity Organization
(APO)
 Government of Korea
 Government of Thailand
 Government of Singapore

ෂදඳායයටෂම්න්තුෂන

ආඹටන වා යජ්ඹන් භ් න් ෂභභ ැඩතවන්

ඹ ව ංනුග්රවඹ හිට දීඳ

රදී යාජ්ය ඳිපඳාරනඹ ඹන ප්රධාන විඹ

ම්ඳත්

යාප්ත ට ෂේා නිරධාරීන් 23ෂදෂනකු වා

32

ඳථඹන්ත

ංදාශ

ෂධලන,

ැඩමුම 

ඳිපඳාරන

ව

ංභාටයාශලෂේ

ළ්ඩඩාඹම් ක්රිඹාළායළම්රත වබාගී වීභත



වළාය ටාක්ණියේළ වා ටාක්ණියේළ ෂනතන
ෂේා ග ඹන්හි ඳවට දක්ා ඇති ටනතු ස

ශයයධනඹ

දයන නිරධාරීන්ෂේ ළායයඹක්භටා ළඩඉම්

ෂළෂයහි තීය ාත්භළ ඵරඳෑම් ඇති ළශ ඵ
වබාගී

විබාග ඳත්ා ප්රතිපර නිකුත් ළයන රදී.

ව

ෂටතයතු ස ටාක්

නිරධාරීන්ෂේ ෂඳතදු ංදව ඵ ඳල්චාත්

වළාය

ඳිපග ළ ළායයිෂළ වළාය

ඇගයීම්රදී ංනාය ඹ විඹ.


න

ළායයඹ භ්ඩඩරඹත ංඹත් ළශභනාළය

්ථානර ක්ෂේත්ර චාිපළා ඔ්ෂේ රැු ණු

ැඩතවන්රත

ංදාශ

ශ්රී රශළා ශයයධන ඳිපඳාරන ආඹටනෂේ

ංතිෂයයළ විවිධ යාඳ ති ,සුන්දය වා ැදගත්

ෂභභ

ළායයඹබායඹත

ංනුගට වීභ ද ායයථළ ඉටුළයිෂන් ඳතී.

ං්ථා ැරයළණියේ .ඉවට ක්රිඹාළායළම්රත

ධාිපටා

ළශභනාළය

ගැ්වීභ ද ඒ ංනු ක්රිඹාත්භළ වීභ වා

ෂශ්රේණීන්ත ංඹත් න නිරධාරීන් 29 ෂදෂනකුත

්කීඹ

ආඳදා

තියාය ශයයධන ංයමුණු වා ඉරක්ළ ෂඳශ

දීඳ යාප්ත ට ෂේාන්හි I,II,III ව විෂලේ ඹන

ංත්දැකීම්

වා

ළශභනාළය

වළාය

එක්ත් ජ්ාතීන්ෂේ 0505 නයාඹ ඳත්රඹ ංනු

ළායයිෂළ වළාය

ශ්රී රශළා තුශද තියය ශයයධන ංයමුණු

ංධයක්

ක්රිඹාත්භළ කිරීෂම් ළතයුතු ෂම් න විත

වළාය

ජ්නයාල්ෂේ

ෂඳෞධගලිළ

ක්රිඹාත්භළ ෂිෂන් ඳතී .ඒ ංනු යාජ්ය
2019 ලර්මේ .සමද් මකටි කාලීන පුහුණු වශා මයොමු කරන ද ිකධාරීන් ව්බන්ධ මතොරතුරු ඳශතින්
දක්ලා ඇත
අනු
අංකය

පුහුණුල
ඳීලීත්වුණු
රට

ිකධාරීන් වංඛ්යාල
ශ්රී ංකා
ඳරිඳාන
මවාලය

ශ්රී ංකා
.සදයාත්මක
මවාලය

01

ෂළතිපඹා

37

02

ශ්රී ංකා
ලාව්තු
.සදයාඥ හ
මවාලය
02

02

යළශගප්ත ප ස

15

02

01

05

04

02

-

-

03

ඳකි්ථානඹ

15

-

-

02

03

02

-

01

04

ඵශේරාෂධලඹ

02

-

-

-

-

-

-

-

05

භැෂල්ෂිඹා

01

-

-

01

-

-

-

-

06

ඉන්දිඹා

01

-

-

-

-

-

-

-

07

චීනඹ

01

-

-

-

-

-

01

-

33

ශ්රී ංකා
නයකාධිකාරී
මවාලය

ශ්රී ංකා
රමව්ඳාදන
මවාලය

ශ්රී ංකා
සංජිමන්රු
මවාලය

උඳමද්ක

02

ශ්රී ංකා
මතොරතුරු
තාක්ය
මවාලය
-

09

08

-

4.9 .සමර්න, ඳර්මේය ශා මමමශයු්



විභයයලන නිරධාිපන් 25 ෂදෂනකු ෂනුෂන්
මදල් ෂයගුරායළ, ප්රම්ඳාදන ළතයුතු ව

යාජ්ය

ඳිපඳාරන

වා

ආඳදා

ළශභනාළය

ායයටා ලිවීභ ම්ඵන්ධ ව භා්ඩඩලිළ

ංභාටයාශලෂේ ප්රධාන ඒළළඹක් න විභයයලන

නිරධාිපන් 50 ෂදෂනකු වා යාජ්ය ෂේඹ

ඳයයෂේ

වා



වා ෂභෂවයුම් ඒළළඹ,

ව

මුලිළ

විභයයලන

ෂභභ ංභාටයාශලඹ ඹතෂත් ඇති ආඹටන ව

ම්ඵන්ධ

ෂදදින

පුහුණු

ෂනත් යාජ්ය ආඹටන ෂභන් භ යාජ්ය

ඳත්න රදී.

නිරධාරීන්




පිළිඵ

රැෂඵන

ඳැිෂණියේලි



ංශලඹ තුශ විභයය

ක්රිඹාලිඹ
ැඩතවන්

ව ළශභනාළය

ම්ඵන්ධෂඹන් විභයයලන ඳැැත්වීභ

ෂේා නිරධාිපන් 30ෂදෂනකුෂේ ඳිපග ළ

යාජ්ය ෂේෂේ ංින ධකාඹ ෂනුෂන් විවිධ

ාක්යටාඹ ඉවශ නැශවීභ ෂනුෂන් පුහුණු

ක්ෂේත්ර ඔ්ෂේ ඳයයෂේ

ැඩතවනක් ක්රිඹාත්භළ ළය ඇට.

ඳැැත්වීභ


යාජ්ය ෂේඹ ඩා පරදායී කිරීභ වා ංලය

ංශලෂඹන් ්ථාඳනඹ ළයන රද පු්ටළාරඹ
වා න ග්රන්ථ 320ක් ිෂරදී ගන්නා රද

ෂභෂවයුම් ළතයුතු යළදු ළයි

ංටය, න ාභානේළඹන් 21ක් යයඹ තුශදී
පු්ටළාර ාභානේළත්ඹ රඵා ගන්නා රදී.

4.9.1 අංමේ 2019 ලවමර් සු.සමාෂි කාර්යය



වාධනයන්


ඹාත්ළාලීන කිරීභත ළතයුතු ළයන රද ංටය,
නඩු ඳැරීෂම් ක්රිඹාලිඹත ංදාශ ළන රද

ෂටතයතු ස ඳනට ඹතෂත් ංභාටයාශලඹ ෂට

දත්ට ඳධධතිඹ භායළළ ඹාත්ළාලින කිරීෂම්

ඉදිිපඳත් න ෂටතයතු ස ඉල්ලීම් නිඹිෂට ඳිපදි

ළතයුතු යළදු ළය ඇට.

ංදාශ ංශල ෂට ෂඹතමු කිරීභ වා භවජ්නඹා



ෂට එභ ෂටතයතු ස රඵාදීභත ළතයුතු කිරීභ

ළ් කිරීෂම් ළතයුතු වා ෂටතයතු ස

ංටය, ෂභභ ය තුශදී ෂටතයතු ස ඉල්ලීම්
ංතුිපන්

62ක්

වා

ෂටතයතු ස දැනගැනිම් ඳනට ඹතෂත් ෂඹතමු
න ඉල්ලීම් ම්ඵන්ධ දත්ට ඳධධතිඹක්

වා ායයටා ඹාත්ළාලීන කිරීභ යළදු ළයන රද
108ක්

මලිළ විභයයලන වා ව දත්ට ඳධධතිඹ

ටාක්

ෂටතයතු ස

ංශලඹ භඟ මලිළ ාළච්ජ්ා යළදු

ළයිෂන් ඳතී.

භවජ්නඹා ෂට රඵා දී ඇති ංටය, 21ක්



ප්රතික්ෂේඳ විඹ. ඉල්ලීම් 25ක් වා ෂටතයතු ස

විනඹ ඳරීක්

නිරධාරීන්ෂේ නාභ ෂල්ඛ්නඹ

ඹාත්ළාලීන කිරීභ යළදු ළය ඇති ංටය,

රඵා දීෂම් ළතයුතු යළදු ෂිෂන් ඳතී.

විකාභත් විනඹ ඳරීක්

වා නිරධාරීන් නම්

කිරීභත යළදු ළයන රද යළඹම  ඉල්ලීම් වා
ංදාශ නිරධාරීන් ඳත් ළය ඇට.

34

.ස.සධ රාජ්ය ආයතන ම්ටටමිතන් සිදුකරන ද .සමර්න ළිවෙබ මතොරතුරු
අනු අංකය
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

ආයතනමේ නම
විශ්රාභ ැටුප්ත  ෂදඳායයටෂම්න්තු
ප්රාෂධශීඹ ෂල්ළම් ළායයඹාරඹ
ළ ෂිළයයභ ෂදඳායයටෂම්න්තු
ත්ත් නි්ඳාදන වා ෂෞඛ්ය ෂදඳායයටෂම්න්තු
භාජ් ෂේා ෂදඳායයටෂම්න්තු
ෂගතවිජ්න ශයයධන ෂදඳායයටෂම්න්තු
ළම්ළ ස ෂදඳායයටෂම්න්තු
භ ධකා ශයයධන ෂදඳායයටෂම්න්තු
ංල්ර් වා දු විභයයලන ෂළතිෂන් බා
ශචායළ ශයයධන වා ක්රි්තිඹානි ළතයුතු
ම්ඵධධටා ංශලඹ
ආඳදා ළශභනාළය භධය්ථානඹ
ෂවක්තයය ෂළතබ්ඵෑළඩු ළ ෂි පුහුණු ආඹටනඹ
එකතුල

ඳීමිතණිය ලි නයන
03
04
01
01
02
01
01
01
01
01
02
01
19

අමාතයාං ම්ටටමිතන් සිදු කරන ද .සමර්න ළිවෙබ මතොරතුරු
අනු අංකය
01
02
03
04
05
06

07
08
09
10
11

අමාතයාංමේ නම
යාජ්ය ඳිපඳාරන, ්ෂධල ළතයුතු, ඳශාත් ඳාරන වා
ඳශාත් බා ංභාටයාශලඹ
භාජ් විඵර ගැන්වීභ ව සුඵාධන ංභාටයාශලඹ
ශචායළ ශයයධන වා ක්රි්තිඹානි ආගිෂළ ළතයුතු
ංභාටයාශලඹ
ළ ෂිළයයභ ංභාටයාශලඹ
ඉඩම් වා ඳායයලිෂම්න්තු ළතයුතු ංභාටයාශලඹ
ළ ෂිළයයභ, ග්රාමීඹ ආයයථිළ ළතයුතු, ඳශු ම්ඳත්
ශයයධන, ාිප භායයග, ධීය වා ජ්රජ් ම්ඳත් ශයයධන
ංභාටයාශලඹ
ෂෞඛ්ය, ෂඳෝ ව ෂධශීඹ නදය ංභාටයාශලඹ
ළම්ළ ස වා  ත්තිඹ ිෂති ංභාටයාශලඹ
ශචායළ ශයයධන, න ජීවි වා ක්රි්තිඹානු ළතයුතු
ංභාටයාශලඹ
ආයක්ළ ංභාටයාශලඹ
ප්රාථිෂළ ළයයභාන්ට ංභාටයාශලඹ
මුළු වංඛ්යාල
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ඳීමිතණිය ලි
නයන
15
01
01
03
01
01

04
01
01
01
02
31

5

ප්රතිපඳත්තිප
වියය ක්ෂේත්රය

භානල වම්ඳත්
වියය ක්ෂේත්රය

37



5.1 සංක්ෂිප්තය

වශ යාීනන යලයතාලය යනුල රාජ්ය

සියළුභ රාජ්ය ෂවේලයය්  වම්ඵ් ධෂය්  වශ
රාජ්ය ෂවේලෂ

ඳිනඳාන චක්රෂඛය නිකුත් කිරීභ,

යශඳවලවත්භ වශතිපය ලන යයුින් 

යන යාර්යය්  ඔව්ෂවේ රාජ්ය ෂවේලය වශා

ඊට යදාෂ ප්රතිපඳත්තිප වම්ඳාදනය වශා රජ්යට වශය
වීභ, ආයතන වංග්රශෂ

ප්රතිපඳත්තිප වම්ඳාදනයට දායයත්ලය වවඳයීභෂභභ

විිවවිධාන ෂභ් භ රාජ්ය

ඳිනඳාන ශා ආඳදා යෂභනායරණ යභාතයාංය
විසි් 

නිකුත්

යරනු

ඵන

චක්රෂඛයය් ි

රාජ්ය

නිධාරී් ට,

රාජ්ය

ෂදඳාර්තෂම්් තුලට රජ්ෂ

වංෂේ ෂයටුම්ඳත් වයව් කිරීභ වශ යදාෂ
යභාතය භ්ඩල ීරරණ වම්ඵ් ධෂය්  දිරින
පියලරලඛ ගවනීභ, යභාතය භ්ඩල වංෂේ
යභාතයතුභාෂ

නිරීක්ණ වවඳයීභ,
ඳිනඳාන යටයුතුලදී රාජ්ය ෂවේලා ෂය මි් 
වබාල, භශා බා්ඩලාගාරය, යෂභනායරණ
ෂවේලා

ෂදඳාර්තෂම්් තුල,

නීතිපඳතිප

ෂදඳාර්තෂම්් තුල, ඳාර්ලිෂම්් තු යනුයාරය
වබා වශ යෂනකුත් යභාතයාං වභග වක්ල
යටයුතු කිරීභ,


ආයතන වංග්රශය ශා යදාෂ රාජ්ය ඳිනඳාන
චක්රෂඛය වම්ඵ් ධෂය්  නිරීක්ණ ඵා දීභ,



රාජ්ය ෂවේලයට යදාෂ ප්රතිපඳත්තිප වයව් කිරීභ,



වභ ප්රතිපඳත්තිප වයව් කිරීෂම් දී නිධාරී් ට
භාර්ෂගෝඳෂේ වවඳයීභ,



ආයතන

යටයුතු

වම්ඵ් ධෂය් 

ඇත්ෂත්

යභාතයාංෂ

ීරරණ

ඵා

ගවනීභ

සිදු කරන ද කාර්යයන්
නිකුත් යරන ද චක්රෂඛය
වංයයාල
නිකුත් යරන ද චක්රෂඛය ලිපි
වංයයාල
ආයතන යංය ෂලත ෂය මු යර
ඇතිප ගවටලු වංයයාල
වභ ගවටළුලට යලා ඇතිප
පිළිතුරු වංයයාල
ඵලා ගවනීම් ඳිනඳාටි වශා ඵා
දී ඇතිප නිර්ෂේ
යභාතය භ්ඩල වංෂේ වශා
ඵා දී ඇතිප නිරීක්ණ
ෂය මු යරන ද යභාතය
භ්ඩල වංෂේ වංයයාල
ෂත රතුරු ඳනතට යදාෂල ෂය මු
යරන ද ගවටලුලට ඵා ුව් 
පිළිතුරු වංයයාල

ආයතන යටයුතු ලට යදා යභාතය භ්ඩල



ඳවලරී

වම්පුර්ණ

වදශා

පිළිඵ වභව්ත වභාෂෝචනය ඳශත ඳිනිර ෂේ.

විය ඳථයට යයත්

ගරු

යාර්යයබාරය

වි

යභාතයාංය ෂලතිප්  වඳයන ද දායයත්ලය

යටයුතු වම්ඵ් ධෂය්  ෂවේලාල්  වවඳයීභ,

වම්ඵ් ධෂය් 

යතර,

ප්රතිපඳත්තිපභය

ආයතනලට

යයට වශ පිළිගත් ලෘත්තිපය වමිතිපලට ආයතන
ෂභභ යභාතයාංෂ

සිුවයරන

ඒ යනුල, ෂභභ ලවර තුෂදී රාජ්ය ෂවේලෂ

යභාතයාං/

රාජ්ය ෂවේලය වම්ඵ් ධ නන් ුවලක් දක්ලන



යභාතයාංය

ආයතන යංය ෂලතයි.

විිවවිධාන යර්ථ නිරඳණය කිරීභ ෂභ් භ,


ආයතන වංග්රශය යාීනනල වංෂෝධනය කිරීභ

ජ්ාතිපය

භට්ටෂම් ප්රතිපඳත්තිප වම්ඳාදනය වශ ඒලා
යර්ථයථනය කිරීභ,

39

සංඛ්යාල
33
3
9,986
5,916
89
505
21
74

1981 යෂප්රේඛ භව 08 ිරනවතිපල ආයතන වංග්රශෂ II

5.2 ආයතන අංය
යභාතයාංය

යටෂත්

ඳලතිපන

යා්ඩලය

ෂලනභ

නිකුත්

යර

ඇත.

තල

ද

1999

ෂදඳාර්තෂම්් තුලක් ෂව වවෂයන ආයතන

ෂන ලවම්ඵර් භව 01 ිරන සිට ඵඳවලවත්ෂලන ඳිනිර

යංෂ

1999 යෂගෝව්තු භව 02 ලන ිරන නවලත ලරක් වය

ෂදඳාර්තෂම්් තු

ප්රධානියා

ල් ෂ් 

වංෂෝධනය යර නිකුත් යර ඇත. වලයට රාජ්ය

ආයතන යධයක් ජ්නරාඛය.

ඳිනඳාන, ව්ලෂේ යටයුතු ශා ලවවිලි යර්භා් ත
 ආයතන සංග්රහයය -

යභාතයාංෂ

ආයතන වංග්රශය ඳෂමු ලරට නිකුත් යර ඇත්ෂත්

ේ ෂ

පී.ඒ.

ෂවේනාරත්න භශතා ය.

රාජ්ය ඳිනඳාන, ඳෂාත් ඳාන ශා ව්ලෂේ

1985 ලර්ෂ නිකුත් යරන ද ආයතන වංග්රශෂ

යටයුතු පිළිඵ යභාතයාංය භ ්  1972 ජ්නලාින
01 ිරන සිට ලංගු ලන ඳිනිර 1971 ලර්ෂ

ෂඛයම්ලරයා

I යා්ඩලයට 1985.09.01 ිරන සිට 2012.12.31 ිරන

දී ය.

දක්ලා යභාතය භ්ඩල යනුභවතිපය භත නිකුත්

වලයට බී. භශාෂේල භශතා රාජ්ය ඳිනඳාන,

යරන ද සියලු රාජ්ය ඳිනඳාන චක්රෂඛය

ඳෂාත් ඳාන ශා ව්ලෂේ යටයුතු යභාතයාංෂ

විිවවිධාන ඇතුෂත් යරමි්  වංෂෝධනය යරන ද

ව්ථිර ෂඛයම්ලරයා ලෂය්  යටයුතු යර ඇත.

නල ආයතන වංග්රශය 2013 ලර්ෂ දී නිකුත් යර

බා්ඩලාගාර චක්රෂඛය ශා චක්රෂඛය ලිපි, මුදඛ

ඇත. වලයට රාජ්ය ඳිනඳාන ශා ව්ලෂේ යටයුතු

ෂරගුාසි ශා ඳිනඳාන ෂරගුාසි වභාෂෝචනය

යභාතයාංෂ ෂඛයම්ලරයා ලෂය්  යටයුතු යර

යර ෂභභ ඳෂමු ආයතන වංග්රශය නිකුත් යර ඇත.

ඇත්ෂත් පී.බී. යෂේෂයෝ්  භශතා ය.

ෂභය ඳිනච්ෂේද 46කි්  වභ් විත ය.

5.2.1 අංයේ 2019 ලසයර් සුවියේෂි කාර්යය

1971 ලර්ෂ නිකුත් යරන ද ආයතන වංග්රශය,

සාධනයන්

වයට යරන ද වංෂෝධන වශ යදාෂ වියය් 

 රාජ්ය ෂවේලය භනාල වංවිිවත කිරීභ නෂදවා

වම්ඵ් ධෂය්  1985 යෂගෝව්තු භව 31 ිරන දක්ලා
නිකුත් යරන ද සියලු රාජ්ය ඳිනඳාන චක්රෂඛය

යාලත්යාීනන

ශා ආයතන චක්රෂඛයය් ි වංෂෝධන ඇතුෂත්

විිවවිධාන

යරමි්  1985 ලර්ෂ

පදායීතාලය දශෂ නවංවීභ ශා තෘප්තිපභත්

වංෂෝිවත ආයතන

යරන
ඔව්ෂවේ

ද

ප්රතිපඳත්තිපභය

යාර්යක්භතාලය,

වංග්රශය නිකුත් යර ඇත. වලයට රාජ්ය ඳිනඳාන

රාජ්ය නිධාින්  පිිනවක් ෂභ් භ රාජ්ය

යභාතයාංෂ ෂඛයම්ලරයා ලෂය්  යටයුතු යර

ෂවේලෂ

ඇත්ෂත් ඩී.බී.යයි.පී.ඒ. සිිනලර්ධන භශතා ය. ෂභි

කිරීභ ෂඳරදවිනල, යාීනන යලයතාලය යනුල

ඳිනච්ෂේද 33ක් ඇතුෂත් ය.

ආයතන වංග්රශය වංෂෝධනය කිරීභ සිුව යර
ඇත.

ශ්රී ංයා ප්රජ්ාතා් ්රිය වභාජ්ලාදී ජ්නරජ්ෂ

 දවනුෂභ්  වපිින භානල වම්ඳත ශරශා දශෂ

ආ්ඩඩුක්රභ ලයලව්ථාෂේ 41, 51, 52, 54 වශ
114(6)

යන

ලයලව්ථාල් ි

වශ් 

භට්ටෂම් ෂවේලා වම්ඳාදනයක් ෂභ්  භ දශෂ

රජ්ෂ

පදායිතාලයකි්  යුත් රාජ්ය ෂවේලයක් ිහි

නිධරය්  ද, යුද ශමුදාෂේ නාවිය ශමුදාෂේ වශ

කිරීභ

ගුල්  ශමුදාෂේ වාභාජියය්  ද ශවර ෂවසු සියලු
රජ්ෂ

නිධරය් ෂ

ෂඳරදවිනල ආයතන

වංග්රශෂ

විිවවිධාන පිළිඵල භනාල දවනුම්ලත් රාජ්ය

විනය ඳානය පිළිඵල

විිවවිධාන ඇතුෂත් යරමි්  ආයතන වංග්රශෂ

ප්රව්ථ ෂවේලා වවඳයුභක් ව්ථාඳනය

නිධරය්  පිිනවක් ිහි කිරීෂම් යරමුණි් 

II

රාජ්ය නිධාරී්  වශා පුහුණු ලවලවටශ් 

ලවනි යා්ඩලය 1974 යෂප්රේඛ භව 22 ිරන නිකුත්
යර ඇත. වභ ආයතන වංග්රශය ෂලනුලට නවලතත්

40

3ක්

ඳවලවත්ේ  යතර වභ ලවලවටශ්  වශා

 ආයතන

නිධාින්  289ෂදෂනකු වශබාගි විය.

යංෂ

නිධාරී් 

ෂලනුෂල් 

යබය් තර පුහුණු ලවලමුළුලක් ෂලදමුඛ
විශ්රාමිය නිධාරී් ෂ

නිලාඩු නිෂක්තනෂ දී

ඳලත්ලන දී.

 ආයතන යංෂ යටයුතු පිළිඵල නිලාඩු ශා
ලවටුප් වශා යත්ෂඳ ත් ෂදයක් නිකුත් කිරීභට
යටයුතු යර ඇත.

 ආයතන වංග්රශෂ
නිධාරීන් දැනුම්ලත්
ලැඩමුළුලක් අතරතුර

කිරීයම්

ඳිනච්ෂදද 08ක් දංග්රිසි

බාාලට ඳිනලර්තනය වශා ක්රියා යර ඇත.

පුහුණු

41

6

ඳවසුකම් ැඳයීෂම්
විඹඹ ක්ෂේත්රඹ

භාන ම්ඳත්
විඹඹ ක්ෂේත්රඹ

43

6.1 සංක්ෂිප්තය
යාජ්ය ෂේඹට අඹත් නිරධාරීන්ට නිා ඳවසුකම් ැඳයීෂම් කාර්ඹඹට අදාශ යාජ්කාරි ඉටු කයන අංල ෂම්
ඹටතට ගැෂනන අතය, අභාතයාංලෂේ නිා වා ංර්ධන අංලඹ භඟින් මීට අදාශ කාර්ඹඹන් ක්රිඹාත්භක ෂේ.
ෂම් ඹටෂත් නිා ඉදිකිරීෂම් යාඳති ක්රිඹාත්භක කිරීභ, යජ්ඹට අඹත් නිා ෂන් කිරීභ වා නඩත්තු, නිාඩු
නිෂක්තන ෂන් කිරීභ ව නඩත්තු කටයුතු ප්රධාන ලෂඹන් සිදුකයනු රඵයි.
2019 ය ැරකීෂම්දී, නි යාඳති ම්ඵන්ධෂඹන් භ්ත ප්රගිඹ ඳවත ඳරිදි ෂේ.
නි පියස නිලාස ලයාපෘතිය - ඒකාබද්ධ අරමුද
දිස්ත්රික්කය

මුළු පිරිලැය
(රු. මි.)

උපෘදද්න
ආයතනය

ද ොණරාග
අදියර I හා II

375

ඌ ඳශාත් බා
ඉන්ජිෂන්රු ඒකකඹ

ෂන්ට්රල්  ඉංජිනිඹරින්
ර්වි් පුද්. භාගභ

ගම්පෘහ

345

ඵ්නාහිය
ඳශාත්
බා
ඉන්ජිෂන්රු
ඒකකඹ

අදිඹය I වා - ලින්ක්
ඉන්ජිනිඹරින්
පුද්.
භාගභ

අදියර I හා II

දසේලා

ඉදිකිරීම් ආයතනය

නිලාස
ඒකක
ගණන
32

මූය
ප්රගිය
(රු. මි)
156.13

ද ෞික
ප්රගිය

32

210.31

65%

85%

අදිඹය II වා ෂන්ට්රල්  ඉංජිනිඹරින්
ර්වි් පුද්. භාගභ
90

භධයභ
ඳශාත්
ෂගොඩනැගිලි
ෂදඳාර්තෂම්න්තු

ෂකොන්දසිංව
කන්්ට්රක්න් භාගභ

08

43.51

65%

දපෘොදළොන්නරුල

300

ෂභොයටු
විල්විදයාරඹ

ලින්ක්
ඉන්ජිනිඹරින්
පුද්. භාගභ

32

77.56

9%

දකොළඹ

981

ෂභොයටු
විල්විදයාරඹ

ෂන්ට්රල්  ඉංජිනිඹරින්
ර්වි් පුද්. භාගභ

40

510.15

85%

හනුලර

නි දසලණ නිලාස ලයාපෘති - රාජ්ය දපෘෞද්ගලික හවුල්කාරීත්ල
ප්රදද්ය

නිලාස ඒකක ගණන

ලර්ත ාන තත්ත්ලය

ැකුණෂගොඩ

512

අන්

වඵයාද

576

අන් අදිඹය ක්රිඹාත්භක ෂන්න්
ඳතී.

කුණ්ඩාෂල් 

512

ක්රිඹාත්භක ෂන්න් ඳතී. (ඉඩභ ඳයා
ගැනීෂම් කටයුතු මලික අදිඹෂර් ඳතී)

45

6.2 නිලාස හා සංලර්ධන අංය

නි දසලන නිලාස ලයපෘතිය

යාජ්ය ඳරිඳාරන, ්ෂද්ල කටයුතු, ඳශාත් බා වා
ඳශාත් ඳාරන අභාතයාංලඹ ඹටෂත් ඳාරනඹ න
සිඹළුභ යජ්ෂේ නිර නිා, ෂේා අලයතාඹ
අනු යජ්ෂේ නිරධාරීන්ට රඵාදීභ, ඒාෂේ ඹටිතර
ඳවසුකම් ප්රර්ධනඹ ෂභන්භ අභාතයාංලඹ ඹටෂත්
සිදුකයන නිර පිඹ, නිර ෂන නිා යාඳති
ම්ඵන්ධ සිඹළු කාර්ඹඹන් ක්රිඹාත්භක කිරීභ භඟින්
පරදායී යාජ්ය ෂේඹකට අලය ඳසුිමභ ැකීමභ.
නිාඩු නිෂක්තන ෂන්කය දීභ, ඒා නඩත්තු
කිරීභ වා ඵංගරා බායකරුන් ෂත පුහුණු අ්ථා
රා දීභ ෂභභ අංලඹ ඹටතට ඳැරී ඇි ප්රධාන

 නි පියස නිලාස ලයපෘතිය

කාර්ඹඹන් අතය ෂේ.

නිර
නි නිලාස
අභාතයාංලඹ

නිා

ඳවසුකම්

ැඳයීභ

තුළින්

තතප්ිභත් යාජ්ය ෂේකෂඹක්, පරදායී යාජ්ය
ඹටෂත්

ඳරිඳාරනඹ

න

ෂේාක් න දැක්භ ඹථාර්තඹක් ඵට

නිර

නිාඹන් ෂන්කිරීම් සිදුකයනු රඵන අතය ඒා

ඳත්කිරීභ දවා අභාතයාංලඹ විසින් “ නිර
පිඹ” නිර නිා යාඳතිඹ ක්රිඹාත්භක



මුළු නිා 104



ඵංගරා නිා 52

කයයි.



ෂරෝරි් නිා 20

යාජ්ය ෂේඹ වා ඵාගන්නා දීඳ යාප්ත



ජ්ඹඩනගභ නිා 18

ෂේාන්හි භාණ්ඩලික නිරධාරීන් ඔවුන්



ෂගෝතමී ඳාය නිා 04 ෂේ.

ඳදිංචි දි්ත්රික්කෂඹන් පිටත ෂේා ්ථානඹකට
අනුයුක්ත කිරීෂම්දී ව ාර්ෂික ්ථානභාරු

නිර නිා අළුත්ැඩිඹා වා ෂන්කය ඇි මුළු

ක්රිඹාත්භක කිරීෂම්දී නිා ඳවසුකම් ඳඹා

ප්රිඳාදන ප්රභාණඹ රුපිඹල්  න්ලිඹන 13.2ක් න

ගැනීෂම්

අතය 2019.12.31 න විට අළුත් ැඩිඹාන් වා

දු්කයතා

අඳවසුතාඹට

දයණ රද විඹදම් ප්රභාණඹ රුපිඹල්  න්ලිඹන 12.0

ෂවේතුෂන්

ඳත්ෂි.

ඵරත්

එනිා

පරදායී,

කාර්ඹක්භ ෂේඹක් රඵාදීභට අඳවසුවීභ

කි.

පිළිඵ අභාතයාංලෂේ අධානඹට රක්වීභ
ලයාපෘති

ෂවේතුෂන් ෂභභ යාඳතිඹ දි්ත්රික් භටමටන්න්
ක්රිඹාත්භක කයයි. ෂභහි නිඹමු යාඳතිඹක්

ෂභභ අංලඹ ඹටෂත් යාඳතතීන් ෂදකක් ක්රිඹාත්භක

ෂර

ෂේ.

ෂභොනයාගර,

ෂඳොෂශොන්නරු

1. නිර ෂණ නිා යාඳතිඹ

ගම්ඳව,

වා

භවනුය,

ෂකොශම

ඹන

දි්ත්රික්කඹන්හි යාඳති 2017 ෂර් සිට

2. නිර පිඹ නිා යාඳතිඹ

ආයම්බකය
යාඳතතීන්හි
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ඇත.

ඒ

ප්රගිඹ

අනු
ඳවත

ක්රිඹාත්භක
ඳරිදි

ෂේ.
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නිලාඩු නිදක්තන දලන් කිරීම්

ෂභභ අංලඹ ඹටෂත් ඳවත වන් නිාඩු නිෂක්තන ෂන් කිරීම් කටයුතු සිදු කයනු රඵයි. ෂභභ
නිෂක්තන අළුත්ැඩිඹා කටයුතු වා 2019 ර්ඹ ෂනුෂන් රු.400,000.00ක ඳභණ පිරිැඹක්
දයා ඇත.








නුයඑළිඹ (ඳැයණි)
නුයඑළිඹ (න a1)
නුයඑළිඹ (න a2)
නුයඑළිඹ (B)
දිඹතරා A
දිඹතරා B
ඵණ්ඩායෂර 1










ඵණ්ඩායෂර 2
භහිඹංගනඹ
ෂඳොෂශොන්නරු
න්හින්තරඹ
මුරිේ
ඹාඳනඹ
කතයගභ
ෂභොනයාගර

නිාඩු නිෂක්තන ෂන් කිරිම් භඟින් උඳඹන රද ාර්ෂික ආදාඹභ ඳවත ඳරිදි ෂේ.
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7

පරදායිතා ව ප්රතිසසකරය
විඹඹ ක්ෂේත්රඹ

භාන ම්ඳත්
විඹඹ ක්ෂේත්රඹ
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7.1 ජාතික ඵදායිතා ලේකම් කාර්යාය

ෂභෂවය

ශැදින්වීම

ශ්රී රසරාෂද පරදායිතා ප්රේධනඹ රීම ෂභන්
ජ්ාතයන්තය තයඟඹට මුහු . භ වා අලය
න්නා ව ලක්තිසඹ රඵා . භ ව ජ්ාතිසර
සේධනඹට දාඹර වීභ තුළින් ජ්නතාට
උක ජීන තත්ත්ඹක් රඵා . භ.

ශ්රී රසරා 1966 ෂේ ආසිඹානු පරදායිතා
සවිධානෂේ ාභාජිරත්ඹ රඵාගත් අතය එතැන්
ඳටන් යෂේ පරදායිතා ඉවශ නැසවීභ උෂදා
විවිධ ක්රිඹාභාේග අනුගභනඹ රයන ර. . එෂේභ
1997-2006 දලරඹ පරදායිතා දලරඹ ෂර නම්

අරමුණු

රයන රද අතය 2002 ෂේ .  ඉතිසවාෂේ

1. දැනුභ භත ඳදනම් ව භාජ්ඹක් බිහිරීම ෂම්

සුවිෂලේෂී භඟ රකු ක් ටවන් රයමින් යාජ්ය වා

අයමුණින් පුහුණුවීම් ක්රභ වා ක්රිඹා ඳපාඳාපා

ෂඳෞද්ගලිර

වා ජ්ාතිසර

සේධනඹ වා ාේනර ක්රිඹාරායරම් හුභාරු

පරදායිතා ප්රතිසඳත්තිසඹ වුනන්ා ෂදන ර. . ෂභභ

රය ගැනීභ තුළින් භාන ප්රාග්ධනධනඹ වා

ප්රතිසඳත්තිසඹ

ක්රිඹාත්භර

ආඹතනිර විශිකටත්ඹ ඉවශ නැසවීභ.

පරදායිතා

ෂේරම්

අභාතයාසලඹ

ඹන

අසල

ඹටෂත්

ෂදර
රීම භ

වා

රාේඹාරඹ
කනාඳනඹ

ජ්ාතිසර

2. විවිධ

රම්රරු
රය

ආේථිර

අසලඹන්හි

පරදායිතාඹ

ග නඹ රීම භ, ඇගයීම් ව ඉවශ නැසවීභ.

යාජ්ය,

3. විවිධ අසලඹන් තුශ ඳත්නා විවිධ අකනාන්

ෂඳෞද්ගලිර, ඳාේ ව ප්රජ්ා ඹන අසල වතය
ඔකෂේ පරදායිතා ප්රේධන දැනුත් රීම ෂම්

ැරරීේරට

ැඩටවන්, ම්භාන ප්රදාෂන ත්, තයඟාලි,

ප්රමිීනන් වා ඉරක්ර කනාපිත රීම භ.

ආදේල භාගම් ෂගොඩනැඟීභ, කුඩා වා භධය
ඳරිභා

ගනිමින්

ජ්ාතිසර

පරදායීතා

4. පරදායිතා , ප්රමිතිස ප්රේධන ැඩටවන් ව

රේභාන්තරරුන් නඟා සිටුවීභ ආ. 

වෂඹ ගිතා ැඩටවන් භඟින් පරදායිතා

ැඩටවන් . ඳ යාප්ත ත භේටමින් ක්රිඹාත්භර

පිළිඵ පුළුේ දැනුභක් ඇතිස නයරය ඹ ව

රයන ර. . පරදායිතා ප්රේධන අභාතයාසලඹ 2010

නිේභා ශීලී සකරෘතිසඹක් බිහිරීම භ.

ේෂේ . කනාපිත රයන රද අතය ජ්ාතිසර

උපායමාර්ග

පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරඹ ද එභ අභාතයාසලඹ

1. පරදායිතා ප්රේධනඹ වා ඇඳ රැඳ ව

ඹටතට ගනු රැබිඹ. 2015 ේෂේ .  ජ්ාතිසර

පුහුණුරරුන්,විශිකටඹන්,උඳෂද්ලරරුන්

පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරඹ යාජ්ය ඳරිඳාරන වා

වා පරදායිතා විග රරුන්ෂගන් භන්විත

රශභ ාරය

ජ්ාතිසර සචිතඹක් පිහිටවීභ.

අභාතයාසලඹ ඹටතට ගනු රැබිඹ.

2. ෂඳොදු ජ්නතා වා ව දැනුත් රීම ෂම්

ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරඹ ආසිඹානු

ැඩටවන් ජ්නභාධය තුළින් පුපේ ලෂඹන්

පරදායිතා සවිධානෂේ ව එහි ාභාජිර යටරද

ඳත්ාෂගන ඹාභට අලය ජ්න න්නිෂදදන

වෂඹ ගඹ ඇතිස පරදායිතා ප්රේධන ැඩටවන්

ජ්ාරඹක් ආයම්බ රීම භ.

රැක් ක්රිඹාත්භර රයනු රඵයි.

3. සිඹළුභ අසල ආය ඹ රයමින් ජ්ාතිසර තරෂේ
ැඩටවනක්

දැක්භ

ෂර

පරදායිතා

ප්රේධන

ැඩටවන් භාජ්ගත රීම භ.

ශ්රී රසරා පරදායිතා ප්රේධනඹ රීම ෂභහි රා

4. දැනුභ රශභනාරය

ආසිඹාෂද විශිකටතභ ෂක්න්ද්රකනානඹ

ඹ ඉවශ නැසවීභ තුළින්

නයරය ඹට වා නිේභා ශීලීත්ඹට ඉඩ

ඵට ඳත් වීභ.

ැරසීභ.
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5. යට තුශ පරදායිතා ැඩ සකරෘතිසඹක්

කනාපිත
භාජ්ඹ
අත්ැරක්

රීම භ.පරදායිතාඹ
ඵරගැන්වීභ

වා

රඵා. භ

තුලින්
භාජ්ඹට

වා

ග්රාමීඹ

සේධනඹ ඒරාඵද්ධ රීම භ වා සිද්ධි
අධයනඹ රශභනාරරුන් ඉවශ නැසවීභ.

ලර්ය

2019 ලර්ලේ ලැඩවටශන්

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ආසශිර පරදායිතා ැඩටවන්
පුහුණු ැඩටවන්
ජ්ාතයන්තය ම්ඵන්ධතා
විෂලේ ැඩටවන්
භාධය වා ප්රචාාය ැඩටවන්
ැරසුම් වා ප්රගතිස භාෂර චානඹ
භාන
ම්ඳත්
සේධන
ැඩටවන්
8. පරදායිතා ම්භාන තයඟාලිඹ
ජාතික ඵදායිතා ලේකම් කාර්යලේ කාර්යය
මණ්ඩය 2019.12.31 දිනට
කාර්යය
මණ්ඩය

්රධාාන
කාර්යාය

මාණ්ඩලික
නිධාාරීන්
ලතොරතුරු
තාක්ණ
නිධාාරී , භාා
පරිලර්තක
ඵදායිතා
වංලර්ධාන
නිධාාරීන්
කෂමනාකරණ
වශකාර
කාර්යා
කාර්යය වශයක
රියදුරු

11

එකතුල

දිව්ත්රික්

්රා
ලේ.කා

එකතුල

-

-

11

2

2

2018 ේෂේ ෂගවීභට අතැතිස තිසබ බිේඳත් මුදේ
රු. 1,301,757.25 ක් ෂභභ ේෂේ ඳශමුන
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60

465

576

රාේතුෂද.  ෂගා අන් රයන ර. .

10

-

-

10

ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරඹ විසින් 2019

8

-

-

8

7

-

-

7

78

60

465

603

ේෂේ සිදන රාේතු දක්ා ක්රිඹාත්භර රයන
රද ැඩටවන් ඳවත වන් ව ප්රධාන අසල
ඹටෂත් විකතය ෂද.


2019-12-31 දිනට මූය ්රගතිය
විකතයඹ

මුද
(රු.මිලියන )
0.714
1.895
1.216
1.685
2.834
3.683
1.933
4.443
4.883
6.965
2.71
8.257
17.25
16.44
16.06
11.33
7.57

ආංශික ඵදායිතා ලැඩවටශන

2019 ේෂේ.  පරදායිතා සේධන ැඩටවන්

පුනරාලර්තන

399.92

374.32

මුරය
ප්රගතිසඹ
(%)
94

්රාග්ධනධාන

40.94

35.91

88

රැෂේ.

එරතු

440.86

410.23

93

පරදායිතා ප්රේධනඹ දවා උඳෂද්ලන යාඳෘතිස

්රතිපාදන
(රු. මි)

වියදම
(රු.මි)

අධයාඳන, ෂෞය, යාජ්ය, රෘිකරේභ, ෂේා,
රේභාන්ත, ප්රාවන, ආයක්ර, ඉිකරීම භ වා ප්රජ්ා
ලෂඹන් අසල දවඹක් ඹටෂත් ක්රිඹාත්භර රයනු
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ෂම්

ඹටෂත්

ෂත යාගත්

ආඹතනර

ක්රිඹාත්භර රයනු රැෂේ. ඒ දවා ෂභෂතක් දයා

අධයාඳනෂඹන් ඳසු පරදායිතා වා තත්ත්

ඇතිස විඹදභ රු.3065868.06 රී. එෂේභ ෂභභ අසල

රශභනාරය ඹ

ඹටෂත් ිකකත්රික් වා ප්රාෂද්ශීඹ භේටමින් ද විවිධ

රටයුතු ව ෘත්ීනඹ අධයාඳන රටයුතු රට

පරදායිතා යාඳෘතිස වා ැඩටවන් ක්රිඹාත්භර

ෂඹොමු වීභටත් අනාගත රැරීඹා අකනාන් උදා

රයනු රැෂේ.

රය ගැනීභටත් ෂභභ රඵාගන්නා දැනුභ ලක්තිසභත්



අධායාපන

අංලේ

ඵදායිතා

අත්තිසායභක්

රලර්ධාන

පිළිඵ

ෂද.

2019

තෘතිසර

අධයාඳන

ේෂේද

ඉේලීම්

ඉිකරිඳත්රය ඇතිස ඳාැේ ර වා ෘත්ීනඹ පුහුණු

ලැඩවටශන්

භධයකනාන ර සිසුන් දවා ෂභභ ඳාඨභාරා

අධයාඳන අසලෂේ පරදායිතා ප්රේධන ැඩටවන්
කලක්තිසෂඹන්

නැගී

සිපාන

නිේභා

ඳත්නු රැෂේ.

ශීලී

උවව් අධායාපන ආයතන

චින්තනෂඹන් ෂවබි පරදායී පුයැසිඹන් ශ්රභ
ඵරරාඹට එරතු රීම භ දවා නිේභා ඹ රය ඇත.

උක අධයාඳන ආඹතන ඹටෂත් විලකවිදයාර, ශ්රී

පරදායිතා සරේඳ වදුන්ා . භ දවා ජ්ාතිසර

රසරා ෘත්තිසඹ පුහුණු අධිරාරිඹ, රාේමිර විදයාර,

පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරඹ සිඹලු අධයාඳන

ඹනා. 

ආඹතන ම්ඵන්ධ රය ගනිමින් ැඩටවන් සිදු

ක්රිඹාත්භර රීම භ අයමුණු රය ඇත.

රයන ර. .



ආඹතන

තුශ

පරදායිතා

ැඩටවන්

කැෂණිය වි්ලවිදයාය වඳශා ඵදායිතා
උපලේන ලයාපිතිය

ලපර පාවේ අංය
මුේ ශභාවිඹ සේධන ැඩපිළිෂශ ෂනුෂන්

රැශණිඹ විලකවිදයාලීඹ භාජීඹ විදයා ඨයඨෂේ

ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරඹට අනුයුත්ර

පුකතරාර වා ප්රඥාාඳන විදයා අසලඹ ෂනුෂන්

ප්රාෂද්ශීඹ ෂරරම් රාේඹාරර ෂේෂේ නියුතු

අධයාඳන අසලඹ ඹටෂත් පරදායිතා උඳෂද්ලන

පරදායිතා සේධන නිරධාම න් විසින් ෂඳය

යාඳෘතිසඹක් ඳත්නු රැෂේ. අසලඹ තුශ ඉඩ

ඳාැේ ෂත යාෂගන දැනුත් රීම ෂම් ැඩටවන්

ඳවසුරම් රා ගැනීභ, රාේඹක්භ ෂේාක්

ක්රිඹාත්භර රයනු රැෂේ. ෂභභ ැඩටවන් තුළින්

විදයාේන්න් ෂත රඵා . භ වා අධයඹන වා

පරදායිතා සරේඳ පිළිඵ ෂඳය ඳාේ ගුරුරු,

අනධයඹන ඳරිශ්රඹන් රාලීන අලයතාඹන් අනු

ශමුන් ෂභන්භ ෂදභාපිඹන් ද දැනුත් රීම භට

පරදායි නවීරය ඹ රීම භ, විදයාේන්න් අතය

අෂප්ත ක්ා ෂරෂේ. එෂභන්භ 5S වතිසරරය ඹ

පුකතරාර වා ප්රඥාාඳන විදයා ජ්නරිඹ විඹක්

දවාද ෂඳය ඳාැේ ෂඹොමුරයනු රැෂේ.

ඵට ඳත් රීම භ වා ප්රචාලිත රීම භ ඹන අයමුණු
ාක්ාත් රය ගැනීභ වා පුකතරාර වා ප්රඥාාඳන

පාවේ අංය

විදයා අසලඹ පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරෂේ

ඵදායිතාල ශා තත්ත්ල කෂමනාකරණය පිළිබඳ

භාේෂග ඳෂද්ලනඹ ඵරාෂඳොෂයොත්තු ෂද.

මුලික වශතික පත්ර පාඨමාාල

ෂම් නවිට එභ යාඳෘතිසඹ තුශ දැනුත් රීම ෂම්

ඳාේ දරුන්ෂග්ධන පරදායිතා විඹ පිලිඵ දැනුභ
ේධනඹ රීම ෂම් අයමු

ෂද්ලනඹ ඳත්ා ඇතිස අතය ෂයිරි සිදුරය

ඇතිස ඳාේ පරදායිතා

අාන

සගභඹ වයවා ක්රිඹාත්භර රයන ැඩටවනක්
ලෂඹන්

ෂභභ

පරදායිතා

වා

වදුන්ාිකඹ

වැර.

තිසෂේ.

පරදායිතා

ෂේරම්

රාේඹාරෂේ භාේෂග ඳෂද්ලනඹ අනු, ලිපිෂගොනු

තත්ත්

රශභ ාරය ඹ පිළිඵ අධානඹ ෂඹොමු රය

රශභනාරය ඹ පිළිඵ මුලිර වතිසර ඳත්ර
ඳාඨභාරා

රය

ඳැතිස

ඳාේ
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දුේරතා

භගවැය

ලිපිෂගොනු

භනා

ඹාත්රාලීන රය ඳත්ාෂගන ඹනු රැෂේ.

රඵා . භ වා රාේඹාර ඳරිශ්රඹ ඹාත්රාලීන

පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරඹ භගින් රඵා දුන්

රීම භ, එභ අසලඹ පරදායි ෂගොඩනැගීභ තුළින්

උඳෂදක අනු

අෂනකුත් අසලඹන් වා ඨයඨ වා ආදේලඹක්

ඹමින් එභ අධයඹන

අසලඹ

නතාඹරීන් රටයුතු ෂභෂවඹමින් තිසෂේ. ඒ

(MODEL)ෂර

අනු,

ාක්ාත් රය ගැනීභ වා යවාය විදයා ඨයඨෂේ

අසලඹ

සෂක්තඹක්

වා

වා
ේ

ෂනභ
ඹක්

ෂත්භාක්,

ෂභන්භ

අසලෂේ

ඨයඨාධිඳතිස

ෂගොඩනැගීභ

රාේඹාරඹ

ඹන

පරදායිතා

අයමුණු
ෂේරම්

ශියඹන් වා ෂනභ ශිය ාේතා ෂඳොතක් ද

රාේඹාරෂේ භාේෂග ඳෂද්ලනඹ ඵරාෂඳොෂයොත්තු

විලකවිදයාර ඉතිසවාඹ තුශ ප්රනභ යට නිකුත් රය

ෂද.

තිසෂේ.අධයඹන ඳරිශ්රඹ තුශ SMART LECTURE

ෂම් නවිට එභ යාඳෘතිසඹ තුශ ර්ේ අධයනඹන්

ROOMS ඳා ඉිකෂමින් තිසෂේ. තද ඉඩ

සිදු රය දැනුත් රීම ෂම් ෂද්ලනඹ ඳත්ා ඇතිස

ඳවසුරම් රා ගැනීභ වා ඳරිශ්රඹ තුශ බිත්තිස

අතය ෂයිරි සිදුරීම භ වා සදානම් අිකඹයඹ

භත ඉික රශ යාක්ර, ඳඩිෂඳශ ඳවශ ඉඩ ඳයාඹ

දක්ා රටයුතු ෂභෂවඹා තිසෂේ.

ප්රෂඹ ජ්නඹට ගනිමින් යාක්ර ඉික රීම භ ැනි

එභ අසලඹ

ළුරදායි සරේඳ ක්රිඹාත්භර රයන ආරායඹ

ෂබෞතිසර ප්රගීනන් අත් රය ගනිමින් තිසෂේ.

පිළිඵ අත්දැකීභ වා ඒරර පිහිපා ගුන් වමුදා

ෂම් නවිට ඉවශ රශභනාරාම ත්ඹ ගනු රැබ

පුහුණු ඳාර නිම ක්

ඹ රය තිසෂේ. ඒ පිළිඵ ඳසු

ීනය ඹරට අනු අසලඹ නවීරය

ඹ ෂරෂයමින්

විභේලනඹක්ද සිදු රය තිසෂේ. විලකවිදයාලීඹ

ඳතිසන අතය එහි.  ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම්

අබයන්තය ෂද්ලරඹන්ෂග්ධන ම්ඳත් දාඹරත්ෂඹන්

රාේඹාරඹ භඟින් ෂඳන්ා දුන් ැඩිිකයුණු රශ යුතු

ලිපිෂගොනු

අසග වා භගාමී එභ අධයඹන අසලෂේ නවීරය

රීම ෂම් ෂද්ලනඹක් ඳත්ා

රටයුතු සිදු ෂමින් ඳීන.

ෂේරම් රාේඹාරඹ භගින් රඵා දුන් උඳෂදක අනු,

රශභනාරය

ලිපිෂගොනු රශභ ාරය

ඹ

පිශඵ

දැනුත්

තිසෂේ. පරදායිතා

ඹ පිළිඵ අධානඹ

ෂඹොමු රය ඳැතිස දුේරතා භගවැය ලිපිෂගොනු
භනා ඹාත්රාලීන රය ඳත්ාෂගන ඹනු
රැෂේ. ෂේර තෘප්ත තිසභත්බාඹ භැන ඵැලීභ වා
මීක්

ඹක්ද සිදු රය තිසෂේ.

ෂබෞතිසර ලෂඹන්,ඉඩ ඳවසුරම් රා ගැනීභ
වා ඳරිශ්රඹ තුශ බිත්තිස භත ඉික රශ යාක්ර,


ශ්රී

ජයලර්ධානපුර

වි්ලවිදයාය

වඳශා

ඳඩිෂඳශ ඳවශ ඉඩ ඳයාඹ ප්රෂඹ ජ්නඹට ගනිමින්

ඵදායිතා උපලේන ලයාපිතිය
 ලයලශාර

විදයා

ඨයඨලේ

යාක්ර ඉික රීම භ ැනි ප්රගීනන් අත් රය ගනිමින්
තිසෂේ.

ඨයඨාපතපති

කාර්යාය ලලනුලලන්
ශ්රී ජ්ඹේධනපුය විලකවිදයාලීඹ යවාය විදයා
ඨයඨෂේ ඨයඨාධිඳතිස රාේඹාරඹ ෂනුෂන් අධයාඳන
අසලඹ ඹටෂත් පරදායිතා උඳෂද්ලන යාඳෘතිසඹක්
ඳත්නු රැෂේ. අසලඹ තුශ ඉඩ ඳවසුරම් රා
ගැනීභ, රාේඹක්භ ෂේාක් විදයාේන්න් ෂත
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අලයතාඹන්

 මානල ාව්ත්ර ශා වමාජ විදයා ඨයඨය

අනු

රීම භ,

භාජ් විදයා ඨයඨඹ ෂනුෂන් අධයාඳන අසලඹ

විලකවිදයාර අතය කීේතිසනාභඹක් අත් රය ගැනීභ

ඹටෂත්

දඹාඳෘතිසඹක්

ඹන අයමුණු ාක්ාත් රය ගැනීභ වා එභ

ඳත්නු රැෂේ. එභ ඨයඨඹ ඹටෂත් අසල 11

විලකවිදයාරඹ පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරෂේ

ආය ඹ න ඳරිික එතුශ ඉඩ ඳවසුරම් රා

භාේෂග ඳෂද්ලනඹ ඵරාෂඳොෂයොත්තු ෂද.

උඳෂද්ලන

ගැනීභ, රාේඹක්භ ෂේාක් විදයාේන්න් ෂත
අලයතාඹන්

අනු

එභ අසලඹන් පරදායි

ෂගොඩනැගීභ

අෂනකුත්

තුළින්

ඨයඨ

රය

2019/10/22

ඵාහිය විබාග අසලඹ ඹන භකත අසලඹන්හි
අධයඹන

තත්ත්ඹ ඡාඹාරූඳගත රය තිසෂේ.

වා

අනධයඹන

රාේඹභණ්ඩරඹ

ආය ඹ න ඳරිික දැනුත් රීම ෂම් ෂද්ලනඹ සිදු
රයන රික.

2019/011/26 නිකන එහි මලිර දැනුත් රීම ෂම්
ෂද්ලනඹ සිදු රයන රික. ෂම් නවිට, ඉවශ

එභ

රශභනාරාම ත්ඹ ගනු රැබ ීනය ඹරට අනු,
ජ්ාතිසත පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරඹ

විලකවිදයාරඅෂේ

අබයන්තය,

ඵාහිය

ෂනකරම් වා ක්රිඹාරායරම් විධිභත් වා පරදායි

අසලඹ නවීරය ඹ ෂරෂයමින් ඳතිසන අතය එහිික

ආරෘතිසඹක්

භගින්

තුශ

ෂගොඩනැගීභ

වා

එෂේ

ෂගොඩනැගී, ජ්ාතිසර පරදායිතා ම්භානෂේ පිදුම් රද

ෂඳන්ා දුන් ැඩිිකයුණු රශ යුතු අසග වා භගාමී

ආදේල

රටයුතු සිදු

ආඹතනඹක්

ෂර

අවිකාෂදේර

වයිඩ්රාභනි ඇඟළුම් රාේභාන්තලාරා ෂත යා ගනු

ෂමින් ඳීන.

රැබි . 2019/12/20 න ිකන අදාර ක්ෂේත්රඹ
ශා

පාලි

වි්ලවිදයාය

නැයඹීභ

වඳශා

ෂව භාගභ පිහිපා ඳරිඳාරන සකීේ

එභ

භෂව ඳාධයන්

ඵදායිතා උපලේන ලයාපිතිය

විලකවිදයාරෂේ
වන්ෂේෂග්ධන

උඳකුරඳතිස

ප්රධානත්ෂඹන්,

ෂත යාගත් රාේඹභණ්ඩර ාභාජිරඹන් පිරික්

ඹ, අධයඹන

භඟ සිදු රයනු රැබි .

ඳරිශ්රඹ වා ෂරොශම පිහිපා ඵාහිය විබාග අසලඹ ඹන
භකත

ිකන එභ විලකවිදයාරඹට අඹත්

අධයඹන ඳරිශ්රඹ, ඳරිඳාරන ඳරිශ්රඹ වා ෂරොශම

ඹ න

ඳරිික 5 එක ර්ේ විග නඹ සිදු රය ේතභාන

ලබෞේධා

වා

දැනුත් රීම ෂම් ෂද්ලනඹ ද ඳත්න ර. .

භාේෂග ඳෂද්ලනඹ ඵරාෂඳොෂයොත්තු ෂද.



රශභනාරාම ත්ඹ

අණ්ඩ සිදු රීම ෂම් අලයතා ෂඳන්ා .  තිසෂේ.

භාජ් විදයා ඨයඨඹ පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරෂේ

නවීරය

ඳවශ

රීම ම් සිදු රය පරදායිතා උඳෂද්ලන යාඳෘතිසඹ

අයමුණු ාක්ාත් රය ගැනීභ වා ලාකත්ර වා

එභ අධයඹන අසලෂේ

ඉවශ-

ැඩිිකයුණු විඹ යුතු අසග ම්ඵන්ධ අලය ඳැවැිකලි

වා

ආදේලඹක් (MODEL) ෂර ෂගොඩනැගීභ ඹන

ෂම් නවිට එභ ඨයඨෂේ සිඹලුභ අසල ආය

ෂඳෞද්ගලිර

රයනු රැබ ාේතා ම්ඵන්ධ ඳැවැිකලි රීම ම් සිදු

පරදායි

ඹාත්රාලීන රීම භ,

වා

ෂම් නවිට , 5 එක ර්ේ විග නඹ ඇසුරින් සිදු

රඵා . භ වා අධයඹන වා අනධයඹන ඳරිශ්රඹන්
රාලීන

යාජ්ය

ඹාත්රාලීන

ශ්රී ජ්ඹේධනපුය විලකවිදයාලීඹ භාන ලාකත්ර වා
පරදායිතා

අෂනකුත්

පරදායි

එහිික, ක්ෂේත්ර චාාරිරා තුශ.  අධානඹ ෂඹොමු

විලකවිදයාරඹ ආය ඹ න ඳරිික

පරදායිතා උඳෂද්ලන යාඳෘතිසඹ සිදු රයනු රැෂේ.

රීම භට

එහි. , අසලඹ තුශ ඉඩ ඳවසුරම් රා ගැනීභ,

ම්ඵන්ධෂඹන් ැරස ෂේනඹක් අඳ විසින් රඵා

රාේඹක්භ ෂේාක් විදයාේන්න් ෂත රඵා . භ

දුන් අතය 2020/01/24 න ිකන එක් එක් අසලඹ

වා අධයඹන වා අනධයඹන ඳරිශ්රඹන් රාලීන

පරදායිතා එභ සරේඳ ඇසුරින් ැඩිිකයුණු රීම භට

55

අලය

න

පරදායිතා

සරේඳ

අෂප්ත ක්ා රයන ආරායඹ ම්ඵන්ධ ැරස

සේධන අසලඹ වාත්, ාවන ෂභෂවයුම් අසලඹ

(POWER POINT) ඉිකරිඳත් රීම භක් සිදු රයනු

වාත් ඳරිඝනරගත ඳද්ධීනන් වදුන්ා . ෂම්

රැෂේ.

ැඩටවනක්
නිඹමිතඹ.

රීම භට කනානඹක් වා ෂනභ ක්රභෂදදඹක් හිත
ඳවිත්රතා

රටයුතුද

විධිභත්

රික.

ෂම්

අනු

ඉිකරිෂේ.  ඳරිග ර ඳද්ධීනන් වදුන්ා . භට

ඊට අභතය ආඹතනඹ තුලින් අනලය දෑ ඵැවැය
(ෂයිරි)

ෂභෂවඹන

එෂේභ

අධයක්

ජ්නයාේ

තුමිඹ,

ෂභෂවයුම් රමිටු ාභාජිරයින්, සිඹළුභ අසල

අිකඹය

ප්රධානීන් එක් ආඹතනෂේ පරදායිතා සවිධාන

රීහිඳඹරීන් සිදු රීම භට රටයුතු සදානම් රයමින්

ූවඹ ප්රතිසකතාඳනඹ රීරිභ වා තත්ත් ර පිහිටු

තිසෂේ.

වීභත් ර කතාඳනඹ රය ගැනීභත් සිදුරයන රික.

භකත ආඹතනෂේභ විවිධ යාජ්රාරි වා ලිඛිත

ආඹතනෂේ සිඹළුභ අසල රට 5S අනුගත රීම භ

බාවිතාන

ෂභොයටු

දවා අත්ෂඳොතක් රක රය අන් රය ඇත.

විලකවිදයාරඹ භගින් නිේමිත ඳරිග ර ගත

ප්රධාන රාේඹාරඹට අභතය ිකකත්රික් පුහුණු

ක්රභෂදදඹක් ඹාත්රාලීන ඳත්ා ගැනීෂම්

භධයකනාන දවාත් පරදායිතා සරේඳ වදුන්ා

රටයුතු සිදු රයමින් තිසෂේ.

. භ ඉිකරිෂේ.  සිදුනු ඇත



ආරෘතිස

ඳත්ර

ෂනුට

නායාෂවේන්පිට ෘත්ීනඹ පුහුණු ආඹතනඹ තුශ

ශ්රී ංකා ලිත්තීය පුහුණු අපතකාරිය

නයරයන අසලඹක් පිහිටුා සිඹළුභ අසඹන් ී
ශ්රි රසරා ෘත්තිසඹ පුහුණු අධිරාරිඹ තුශ ද

නයරයන සරේඳඹ යාප්ත ත රීරිභ සිදු රයන

පරදායිතා

ාේනර

ර. . එෂේභ ගඵඩා වා ඳරිඝනර භෘුනරාසගඹක්

ක්රිඹාත්භර රයනු රැෂේ. ශ්රී රසරා ෘත්තිසඹ පුහුණු

වුනන්ා . භද සිදු රයන ර. . ආඹතනෂේ යාජ්රාම 

අධිරාරිෂේ පරදායිතා ැඩටවන ිකඹත් රීරිභ

සිදු රයන නිරධාම න්ෂග්ධන ෂේර තෘප්ත තිසභත් බාඹ

වා මුලිර ාරච්ජ්ා ඳැැත්විණි. ඉන් අනතුරු

පිළිඵ මීක්

ක්රිඹාරාම 

බාඹ ඉවර නැසවීභට රටයුතු රයන ර. .

උඳෂද්ලන

ැරැකභරට

යාඳෘතිසඹ

අනුකර

යාඳෘතිසඹ

ක්රිඹාත්භර රයනු රැෂේ. ර්ේ විග නඹක් සිදුරය
ආඹතනඹ අධයඹනඹ රය මලිර

පරදායිතා

සරේඳ පිළිඵද දැනුත් රයන ර. . විශිකට
අත්දැකීම් හුභාරුරය ගැනීභ දවා වයිඩ්රාභනී
ආඹතනඹට ක්ෂේත්ර චාාරිරාක් සිදුරයන ර. .
ආඹතනෂේ රාේඹඹන් ඩාත් රාේඹක්භ රීම භ
දවා ආඹතනෂේ ගඵඩා වාත්, භාන ම්ඳත්
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ඹක් සිදු ෂරොට ෂේර තෘප්ත තිසභත්



ලිත්

ඇතුත්

මුදලි

ලිත්තීය

පුහුණු



ආයතනය - රත්මාන

කැෂණිය කාප අධායාපන කාර්යාය

ෂභහිික මුලිර පිඹයක් ෂර 2019.07.08 න ිකන

ෂභභ ආඹතනඹ ඳසුගිඹ ෂේ ජ්ාතිසර පරදායිතා

අධයක්රතුභන්

ම්භාන

කුරතා

ආඹතනෂේ පරදායිතා සරේඳ සේධනඹ වා

ම්භානඹක් රඵා ගත් ආඹතනඹක් න අතය ෂභභ

ැඩටවන් ඉිකරි ැරැකභ පිළිඵ ාරච්ජ්ාක්

ැඩටවන

සේධනඹ

ඳත්න රික. එකී ැරැකභට ඹටත් 2019.07.26

වාත් ආඹතනෂේ පරදායිතා සරේඳ තදුයටත්

න ිකන ෂඳය විග නඹක් ඳැත් වු අතය ෂභහි. 

යාප්ත ත රීරිභ වාත් ැඩටවන් ැරැකභ

ආඹතනඹට

පිළිෂඹර විඹ. ෂභහිික ආයම්බර පිඹයක් ෂර

පරදායිතා ම්භාන තයඟාලිෂේ නිරි ාඹරඹන්ට

2019.07.10 න ිකන අධයක්රරුන් වා අසල

අනුකර විග නඹ සිදු රයන රික. 2019.09.02

ප්රධානීන් එක් ආයම්බර ාරච්ජ්ා ඳත්න රික.

න

ෂභහිික

සරේඳ

ාභාජිරයින්, සිඹළුභ අසල ප්රධානීන් වා අසලඹන්ී

සේධනඹ වා ැඩටවන් ඉිකරි ැරැකභ

නිෂඹ ජිතඹන් වට විග නෂේික වදුනාගත් සිඹළුභ

ාරච්ජ්ා විඹ.

ැඩි ිකයුණු රශ යුතු අසලඹන් පිළිඵ ඉිකරිඳත්

තයඟාලිඹට
තුලින්

ඉිකරිඳත්

වී

ආඹතනෂේ

ආඹතනෂේ

පරදායිතා

ිකන

වා

අඹත්

අසල

සිඹළුභ

අධයක්තුභන්,

ප්රධානීන්

අසලඹන්

ෂභෂවයුම්

එක්

ජ්ාතිසර

රමිටු

රීරිභක් රයන රික.

2019.09.04 න ිකන ආඹතනඹට අඹත් සිඹළුභ
අසලඹන් ජ්ාතිසර පරදායිතා ම්භාන තයඟාලිෂේ

ෂභහිික ආඹතනඹ විසින් රඩිනමින් ැරසුම් රයන

නිරි ාඹරඹන්ට අනුකර විග නඹ සිදු රයන

රද ඉිකරි රාේඹඹන් වුෂේ රාේඹාරඹට ඇතුේන

රික.

අධයක්තුභන්,

කනානෂේ සිට (භ/දකු ) භාේග ටවන් ෂඹ. භ,

ෂභෂවයුම් රමිටු ාභාජිරයින් වා සිඹළුභ අසල

අසල ෂත ඳැමිෂ න ෂේා රාභින් වා ඳාක

ප්රධානීන් වට විග නෂේික වදුනාගත් සිඹළුභ ැඩි

ඳතක් ැරසීභ, ෂඹ ජ්නා අදවක ඉිකරිඳත් රීරිභට

ිකයුණු රශ යුතු අසලඹන් පිළිඵ ඉිකරිඳත් රීරිභක්

ෂඳේපාඹක් ැරසීභ (රයිෂන්), ෂේා රාභින්ට

රයන රික.

රැෂඵන ෂේාන් පිළිඵ ඇගයීම් ඳත්රිරාක්

2019.09.12

න

ිකන

ැරසීභ, ඹතුරු පුරුක් ැරසීභ, අධයක්

ෂභභ ආඹතනඹ තුශ ඉිකරිෂේික ක්රිඹාත්භර රීරිභට

භණ්ඩරඹ ඇත/නැත පුරුක් ැරසීභ, දැක්භ /

අෂප්ත ක්ිකත රාේඹඹන් ෂර 5එක වතිසරය ඹ

ෂභෂවය ප්රදේලන පුරු ැරසීභ, ජ්ාතිසර /

වා අඹදුම් රීරිභත්, අසල අනු තත්ත් ර

ෂඵෞද්ධ/රරාඳ

යාඳෘතිස ක්රිඹාත්භර රීරිභ වා ඇගයීභරට රක්

ෂරොඩි

එවීභට

කනාරඹක්

ැරසීභ, උදෑන රැකවීභ ක්රිඹාත්භර රීරිභ, ෑභ

රීරිභක් ක්රිඹාත්භර රීරිභට අෂප්ත ක්ිකතඹ.

අසලඹරභ නිරධාම න්ෂග්ධන ඳැමිණිභ/ ෂනොඳැමිණීභ
ටවන් ප්රදේලනඹ රීරිභ, යාජ්රාම  ආය
නිරධාරින් අසලෂේ ප්රදේලන නාභ පුරුක්
ැරසීභ, ආඹතනිර සවිධාන ුවඹ ප්රදේලනඹ
රීරිභ වා

පිවිසුම් කනානෂේ (රැරණිඹ රරාඳ

අධයාඳන රාේඹාර) නාභ පුරු ප්රදේලනඹ
රීරිභයි.
ෂභභ ආඹතනඹ තුශ ඉිකරිෂේික ක්රිඹාත්භර රීරිභට
අෂප්ත ක්ිකත රාේඹඹන් නුෂේ අසල අනු තත්ත්
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ර යාඳෘතිස ක්රිඹාත්භර රීරිභ වා ඇගයීභරට රක්

ෂභහිික ආඹතනෂේ අසලඹන් අතය දැනට ඳතිසන

රීරිභ, 5එක වතිසරරය

තත්ත්ඹ පිළිඵ රකුණු රඵා දුන් අතය ඳවත

ඹ වා අඹදුම් රීරිභ වා

රරාඳ අධයාඳන රාේඹාරඹ වා පරදායිතා

දැක්ෂන්ෂන්

ෂඳය

භාේෂග ඳෂද්ල සග්රවඹක් රක රීරිභයි.

අෂප්ත ක්ිකත තත්ත්ඹ.

විග නෂේ

තත්ත්ඹත්

එෂභන්භ 2019.07.09 ිකන යාජ්ය ෂනොන උක
අධයාඳන අසලඹ වා සිසු

ඹ අසලෂඹහි ඳතිසන

තත්ත්ඹ පිළිඵ විග නඹ සිදුරයන රික. ෂභහි. 
උක අධයාඳන අසලෂේ වා යාජ්ය ෂනොන උක
අධයාඳන අසලෂේ විග නඹ සිදු රයන රද්ෂද්
ජ්ාතිසර


පරදායිතා

නිේ ාඹර

නගර වැසුම් ජ වම්පාදන වශ උවව්

ම්භාන

ඳදනම්

ැඩටවෂන් අයමු

අධායාපන අමාතයංය - උවව් අධායාපන

තයඟාලිෂේ

රයගනිමිනි.

ෂභභ

වුෂේ ආඹතනඹ දැනට

ඳතිසන තත්ත්ඹ වා රඟාවීභට අෂප්ත ක්ා රයන

අංය

භේටභ අතය ෂන වදුනා ගැනීභත් ැඩිිකයුණු

ෂභභ අභාතයසලෂේද ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම්

රීරිභට අෂප්ත ක්ිකත අසලඹන් වදුනා ගැනීභත්ඹ.

රාේඹාරෂේ උඳෂද්ලන යාඳෘතිසඹ ාේනර
2019.08.02 න ිකන උක අධයාඳන අසලෂේ

ක්රිඹාත්භර රයනු රඵයි.

ැඩටවන් ක්රිඹාරාම  ැරැකභ පිළිඵ ාරච්ජ්ා
ෂභහි. 

2019.02.28

පරදායිතා

සිදු රයන රික. උක අධයාඳන අභාතයසලෂේ

ැඩටවනට භගාමී මුලිර ක්රිඹාරායරභක්

ඳාරන වා මුදේ අසලෂේ අතිසෂේර ෂේරම්තුභන්

ෂර

ආඹතනෂේ

ඇතුළු තත්ත් ර නාඹරඹන් ෂභභ ාරච්ජ්ාට

ඳතිසන තත්ත්ඹ පිළිඵ අෂඵ ධඹක් රඵා ගනු

වබාගි න රික. උක අධයාඳන අභාතයසලෂේ

පිණි උක අධයාඳන අභාතයසලඹට අඹත් සිඹළුභ

පරදායිතා සේධන ැඩටවනට අදාර ඉිකරි

අසලඹන් විග නඹරට රක් රයන රික. ෂභහි. 

ැඩටවන් ැරැකභ ෂභහි.  ාරචිජ්ාට ඵදුන්

විග නඹ සිදුරයන රද අසලඹන් න්ෂන් ගරු

විඹ.

ආඹතනඹ

න

ිකන

ම්ඵන්ධෂඹන්

අභාතයතුභාෂග්ධන

රාේඹාරඹ,

ගරු

යාජ්ය

අභාතයතුභාෂග්ධන

රාේඹාරඹ,

ෂේරම්තුභාෂග්ධන

ආඹතනෂේ

අතිසෂේර

ෂේරම්

තුභා

ඇතුළු

රාේඹාරඹ, ගරු යාජ්ය ෂේරම්තුභාෂග්ධන රාේඹාරඹ,

ෂභෂවයුම් රභටු ාභාජිරයින් ම්ඵන්ධ වී

ඳාරන අසලඹ, සේධන අසලඹ, ගිණුම් අසලඹ,

2019.08.30 න ිකන පරදායිතා ෂභෂවයුම් රමිටු

ඹපාතර ඳවසුරම් සේධන අසලඹ, ප්රම්ඳාදන

ාරච්ජ්ාක් සවිධානඹ ෂරරුණු අතය ෂභහි. 

අසලඹ, ෂතොයතුරු වා න්නිෂදදන තාක්

ආඹතනෂේ

අසලඹ, උඳාඹ භාේගීර ැරසුම්රය

ැඳයීෂම්. ත් ආඹතනඹ අබයන්තය ෂේරයින්

ඳේෂේ

වා ප්රතිසඳත්තිස

ෂේාදාඹරයින්

වට

ෂේඹ

වටත්, දැනට ඳතිසන ගැටළු වදුනා ගැනීභ වා එා

අසලඹ වා අබයන්තය විග න අසලඹයි.

විිකඹ

යුතු

ආරායඹන් පිළිඵ

ාරච්ජ්ාට

ගැනිනි.
2019.08.20

න

ිකන

පරදායිතා

සරේඳ

ආඹතනඹ තුර යාප්ත ත රීම භ වා වු දැනුත්
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රීරිෂම් ැඩටවනක් ඳැැත්වුණු අතය මුලිර
විග නෂඹන්

වදුනාගත්

ගැටළු

ෂරෂයහි

අධානඹ ෂඹොමුරයමින් ආඹතනෂේ පරදායිතාඹ
ේධනඹ රය ගන්ෂන් ෂරෂේද ඹන්න පිළිඵ
දැනුත් රීරිභක් ඳත්න රික.
ෂභභ අභාතයලඹ ඹටෂත් ත දුයටත් ක්රිඹ
ආඹතනෂේ

අසලඹන්

අතය

ඳතිසන

ගැටළු


වදුනාෂගන එභ ගැටළු රට විදුම් ක්රිඹාත්භර
රයනු පිණි සිඹළුභ අසලඹන්ී තත්ත් ර

පිරිලලන් අංය

පිරිෂන් අසලඹ ඹටෂත් පර පිරි පිරිෂන් ැඩටවන්

පිහිටුා තත්ත් යාඳෘතිස ක්රිඹාත්භර රීරිභට

සිදු රයන ර. . අධයාඳන අභාතයසලඹ වා එක් භාේතු

පිඹය ගන්නා රික.

භ 15 න ිකනඹ ජ්ාතිසර පරදායිතා පිරිෂන් ිකනඹ

අභාතයාසලෂඹන් ෂේඹ රඵා ගැනීභ වා

ලෂඹන් නම් රය ගැනීභට වැරී වී ඇත. එිකනට

ඳැමිෂ න ඵාහිය ඳාේලඹන්ට / පුද්ගරඹන්ට

භගාමී ිකකත්රික්ර 18ක් තුශ ප්රාෂද්ශීඹ ෂේරම්

ආඹතනෂේ අදාර අසල කනානගතවී ඇතිස ආරායඹ

ෂරොේඨා

ව එභ අසල ලින් ෂරෂයන රාේඹඹන් පිලිඵද

ැඩටවන්

භඟෂඳන්වීභක් රඵා . භ පිණි අභාතයාසලෂේ දශ

ිකකත්රික්රෂේ ප්රධාන ැඩටවන අෂල රායාභ ශ්රී

ැරැකභක් හිත පුරුක් රක රය එක් එක්

ය

අසල තිසෂඵන කනාන ව “ඔඵ සිපාන කනානඹ”

ෂරොශම ිකකත්රික්රෂේ ප්රධාන ැඩටවන ඳැපිලිඹාන

ටවන් රය අභාතයාසලඹට පිවිෂන කනානෂේ

සුෂන්ත්රා ෂද්වි පිරිෂෂන් ඳත්න ර. . ඉවත

ව ෂඳොදු කනාන ර එභ පුරු වි රීම භ ව

ැඩටවනට ම්ඵන්ධ ව ෑභ පිරිෂනක්භ 2020

එක් එක් අසල ර පුයැසි ප්රඥාප්ත තිසඹ ප්රදේලනඹ

පරදායිතා ම්භාන තයඟාලිඹට ඉිකරිඳත් විඹ වැරී

රීම භට පිඹය ගන්නා රික. ප්රධාන භාේගෂේ

ආරායඹට ැඩටවන් ම්ඵන්ධීරය

ැහිතුය ප්රධාන ෂග්ධනේටු වයවා අභාතයාසල

විඹ.

ඳරිශ්රඹ තුරට ගරා ෂගන ඒභ ැරැක්වීභ පිනි

පිරිෂන් ර ආචාාේඹරුන් දවා පුහුණුරරුන්

ප්රධාන භාේගඹට ඩා අභාතයාසලඹට ප්රෂදල න

පුහුණු රීම ෂම් ැඩටවනක් ඔක්ෂත ම්ඵේ භාෂේ. 

භාේගඹ උක රීම භ. ප්රධාන ෂග්ධනේටුෂන් ප්රෂදල

ඳැැත්වීභට නිඹමිතඹ.

වීෂම්.  ෂේාරාභීන්ට සිදුන අඳවසුතා භඟ වයා
ගැනීභ ව අභාතයාසල ඳරිශ්රෂේ ාවන නතා
තැබීභ වා නිසි ක්රභෂදදඹක් රක රීම භ,
අභාතයාසලෂේ ප්රධාන නාභ පුරු නවීරය ඹ
රීම භ, ලිපිෂගොනු සය

ක්රිඹාලිඹ ක්යභත්

රීරිභ පිණි අභාතයාසලෂේ ෑභ අසලඹක්භ එක්
ලිපිෂගොනු ආරෘතිසඹක් බාවිතා රීම භ ආිකඹ තත්ත්
ර යාඳෘතිස ඹටෂත් ාරච්චාාට ගැණිනි.
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114ර

තිසඹක්

ක්රිඹාත්භර

පුයාට

රයන

ර. .

පරදායිතා
රළුතය

සරය පිරිෂන මලිර රය ගනිමින් ඳැැත්වීඹ.

ඹ රීම භ සිදු

ලවෞඛ්ය අංය



I.

ෂය වර ෂඵොරැේර -

ෂෞය ක්ෂේත්රෂේ පරදායිතා ේධනඹ
ෂරොශම

ශ්රී රසරා ජ්ාතිසර ආයුේෂදද ශීක්

II.

ඳායම්ඳරිර ෛදය ක්රභ පිලිඵ ජ්ාතිසර

ිකකත්රික්ර ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම්

ආඹතනඹ නාවින්න -

රාේඹාරෂේ භාේෂග ඳෂද්ලරත්ඹ භත ෂරොශම

ෂෞය ෛදය නිරධාම  රාේඹාර ලෂඹන්

ිකකත්රික්රෂඹහි ෂෞය අසලඹට අදාශ ආඹතන තුශ

ෂඵොයරැකගමු

පරදායිතා ඉවශ නැසවීභ වා විෂලේ පරදායිතා

ෂෞය

ෛදය

නිරධාම 

රාේඹාරඹ, ෂභොයටු ෂෞය ෛදය නිරධාම 

ප්රේධන ැඩටවනක් ක්රිඹාත්භර රයනු රඵයි .

රාේඹාරඹ, නුෂග්ධනෂගොඩ ෂෞය ෛදය නිරධාම 

ෂභහි.  ෂෞය අසලඹට අදාශ ආඹතනඹන් හි

රාේඹාරඹ, ඵත්තයමුේර ෂෞය ෛදය නිරධාම 

අබයන්තය වා ඵාහිය ඳාරිෂබ ගිර තෘප්ත තිසඹ ඉවශ

රාේඹාරඹ ෂත්යා ෂගන ඇත.

නැසවීභ භඟින් ද ආඹතනිර, ෂබෞතිසර වා මලිර

ලැඩවටශන

ප්රගතිසඹ ශඟා රය ගනිමින් ද ඩාත් ගු ාත්භර

ෂෞය

1

රාේඹක්භ වා ෂය ගීන් තෘප්ත තිසභත් න ෂේාක්

ෂදොම්ෂප්ත  ෂය වෂේ

2

ෂද .ෂභභ යාඳෘතිසඹ වා

නිම ක්

ඳවත ඳරිික ආඹතන ෂත යාෂගන ඇත.

II.
III.

2019.02.28

20,000.00

2019.04.09

5,300.00

ැඩටවන

තාක්ණිර දැනුභ, උඳෂදක වා භඟෂඳන්වීභ ෂභභ

I.

වියදම(රු)

පරදායිතා ප්රේධන

රඵා . ෂම් අයමුණින් පරදායිතා ශිේඳ ක්රභ පිළිඵ
යාඳෘතිසෂඹහි අයමු

අසලෂේ

දිනය

චාාරිරා

ෂය වේ 16

2019.02.28 න ිකන ිකකත්රික්රඹ ආය ඹ න

ෂෞය ෛදය නිශධාම  රාේඹාර 04

ඳරිික යාජ්ය ෂෞය අසලඹ , ෂඳෞද්ගලිර ෂය වේ,

ෂවද විදුවේ 01

ෂවද නිරධාම  රාේඹාර, නාවින්න ජ්ාතිසර ෛදය

ෂය වේ

විදුවර ආ.  ආඹතන ආය ඹ න ඳරිික ෂෞය

 ජ්ාතිසර ෂය වර ෂරොශම -

ප්රේධන ැඩටවන පිළිඵ මලිර වැිනන්වීභ වා

 ශ්රී ජ්ඹේධනපුය ෂය වර

ඉිකරි ේඹ වා ක්රිඹාරායරම් වුනන්ා ෂදන ර. .

 රාේ වීිකෂේ රාන්තා ෂය වර

2019 ේෂේ ඳශමු රාේතුට අදාශ ෂත යාගත්

 ෂක්තුභීන ෂය වර ඳානදුය-

ආඹතන වා ඳවත වන් ක්රිඹාරායරම් සිදු රය

 අවිකාෂදේර මලිර ෂය වර

ඇත.

 භාලිගාත්ත ිකා ෂය වර
I.

 ෑතය ිකා ෂය වර

ඳැැත්වීභ

 ලුනා ිකා ෂය වර

ආඹතනෂේ ෂත යාගත් අසල නිම ක්

 ෂරොකගභ ප්රාෂද්ශීඹ ෂය වර
 ඳාදුක්ර ප්රාෂද්ශීඹ ෂය වර

ආඹතනඹන් හි ඳවත ක්රිඹාරායරම් රගා රය

 පිළිඹන්දර ප්රාෂද්ශීඹ ෂය වර

ගැනිභට අෂප්ත ක්ා රයනු රඵයි.

 ෂඳොලික ෂය වර නායාෂවේන්පිට ෂෞය

විදයාඹතනඹ

ඹ

2019 ෂේ .  ෂෞය අසලඹ ඹටෂත් ඇතිස

 තරසගභ ප්රාෂද්ශීඹ ෂය වර

 භානසිර

එක් එක් ආඹතන භඟ මලිර ාරච්ඡා

-

මුේෂේරිඹා

60



ක්රිඹාලී යර රීම භ



ආඹතනෂේ

ආඹතනඹ, නාවින්න

ව ඳානදුය

ෂක්තුභීන

තුශ

ෂය වර ඹන ආඹතනඹන්හි තත්ත් ර ෂගොඩ

ඳාරිෂබ ගිරඹා මලිර රයගත් ෂේා

නැගීභ භගින් ක්රීඹාලි ැ ද ිකයුණු රීම භ, ක්රිඹාරාරි

ැඳයීෂම් භානසිරත්ඹ ේධනඹ රීම භ

ැරැකභ රක රීරිභ, ෂයිරි ිකන ඳැැත්වීභ



ඳාරිෂබ ගිර ඳැමිණිලි ශුනය රීම භ

5Sරමිටු දැනුත් රීරිභ සිදු ෂරරුණි. රාේඹ



නවීන

ෂේරඹා

තාක් ඹ

බාවිතඹ

භණ්ඩරෂේ ඍනාත්භර ආරේඳ, ැඩ ෂඵ. ෂම්

තුළින්

රාේඹඹන්,අභානතාඹන්, අනලය ක්රිඹාලින්,

රාේඹක්භතා ැඩි රීම භ

අනලය ැඹවීම් ආික ෂඳොදු ගැටලු වදුනා ෂගන



රණ්ඩාඹම් වැගීම් ේධනඹ රීම භ



මලිර රාේඹ පර දේලරඹක් මලිර
රයගත් ැඩ ඳරියඹක් නිේභා



පරදායිතා සරේඳ ඔකෂේ ඩාත් ප්රලසනීඹ ව
ගු ාත්භර ෂේාක් භවජ්නතා ෂත රඵා . භට

ඹ රීම භ.

එභ ආඹතන අෂප්ත ක්ා රයයි.

විඹදම් අභ රීම භ ව ම්ඳත් ප්රලකත
උඳෂඹ ජ්නඹ රීම භ



අන්තේ අසල වා අන්තේ ෂදඳාේතෂම්න්තු
වෂඹ ගිතා ේධනඹ රීම භ



ගු ාත්භර ැඩ ඳරියඹක් නිේභා ඹ
රීම භ

ප්රතිසරාභින් ලෂඹන් ැඩටවනට ම්ඵන්ධන
ආඹතනඹන්හි

රාේඹඹ

භණ්ඩරඹ

නිරධාරිරුන්,

ෛදයරුන්

ඇතුලු

ෂවද
සිඹලුභ

රාේඹඹ භණ්ඩරඹ ව ෂේාන් රඵාගන්නා

සිදන රාේතු න විට ෂෞය අසලෂේ

භවජ්නතා ම්ඵන්ධ රය ගැනුණි.

පරදායිතා ප්රේධන ැඩටවන වා ෂෞය
අසලෂේ ආඹතන 15 ක් ඳභ

2019 ේෂේ. 

ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරඹ භඟ
ම්ඵන්ධ වී රටයුතු රය ඇත.
 ෂෞය අසලෂේ පරදායිතා ැඩටවෂන් II
අිකඹය ඹටෂත් ැඩටවන භඟ ම්ඵන්ධ වී
ඇතිස ආඹතනර ාභාජිරයින් 40 ෂදෂනකු
වා ිකන 5ර “පුහුණුරරුන් පුහුණුරීම ෂම්
ැඩටවන II" ඳැැත්වුණි.
 ෂභොයටු

ෂෞය

ෛදය

නිරධාම 

අනු රාේ ෂය වර, තරසගභ ප්රා. ෂය වර,

රාේඹාරඹ,පිළිඹන්දර

ෂෞය

ෛදය

ෂඳොලික ෂය වර, මුේෂේරිඹා භානසිර ෂෞය

නිරධාම 

ඵකනාහිය

ආඹතනඹ,

ෂභොයටු,

ෂෞයඅධයක් රාේඹාරඹ, ජ්ඹේධනපුය

ඵත්තයමුේර, ෂෞය ෛදය නිරධාරි රාේඹාර

මලිර ෂය වර, රාේ වීිකෂේ රාන්තා

දැනුත් රීම ෂම් ැඩටවන් ාේනර ෂර අන්

ෂය වර, නායාෂවේන්පිට ෂඳොලික ෂය වර,

රය ඇත.ඳායම්ඳරිර ෛදය ක්රභ පිලිඵ ජ්ාතිසර

ෂඵොරැේර ආයුේෂදද ෂය වර , මුේෂේරිඹා

ෂෞය අසලෂේ පරදායිතා ප්රේධන ැඩටවනට

රදාන

ෂවද

ෂය වර,

61

රාේඹාරඹ,

ඳශාත්

ජ්ාතිසර

භානසිර

ෂෞය

රාජය අංය

ආඹතනඹ,

පිළිඹන්දර ප්රාෂද්ශීඹ ෂය වර, ශ්රී රසරා

යාජ්ය

ජ්ාතිසර ෂය වර ඹන ආඹතනඹන්හි 5 එක
නිම ක් ඹ

ඳැැත්වීභ
නිම ක්

රීම භ,



රාේඹාරඹ,ෂඵොරැේර

ෂය වර,

ෂක්තුභීන

පුහුණු

ඳාැර,

ශ්රී

රසරා

හිත ශ්රී රසරාක්” ඹන දැක්භ හිත,යාජ්ය
ඳරිඳාරන වා රශභ ාරයන අභාතයාසලඹ ඹටෂත්

ජ්ාතිසර

ඇතිස

ෂය වර,නාවින්න ෂද්ශීඹ ෛදය ක්රභ පිලිඵ

ප්රාෂද්ශීඹ

භේටෂම්

ප්රාෂද්ශීඹ රාේඹාර 25රීන් භන්විත ෂද.

දැනුත්රීම ෂම් ැඩටවන් ඳත්ා ඇත.
තත්

වා

රශභනාරය

සිදුරයනු රඵන ආඹතනඹරී. ෂභභ ආඹතනඹ

පිලිඵ දැනුත් රීම භ තත්ත් ර පිලිඵ
තුශ. 

ආඳදා

අධානම් රශභ ාරයන යාඳෘතිස, ැඩටවන්

පරදායිතා සරේඳ වා ආරේඳ ෂනකරම්

රාේතු

ජ්ාතිසර

භධයකනානඹ,ජ්ාතිසර

ජ්ාතිසර ආඹතනඹන්හි රාේඹ භණ්ඩර වා

 සිදන

ආපදා කෂමනාකරණ මධායව්ාානය

“සුයක්ිකත ප්රජ්ාක් ව තිසයය සේධනඹක්

රාන්තා

ෂය වර,ඵණ්ඩායගභ ිකා ෂය වර, රදාන
ෂවද

රටයුතු

ර පරදායිතා ැඩටවන් ආයම්බ රයන ර. .

 මිනුන්ෂගොඩ ිකා ෂය වර,ෂභොයටු ෂෞය
ආයුේෂදද

ැඩ

ක්රිඹාත්භර රයනු රඵයි. ඒ අනු ඳවත ආඹතන

චාාරිරා සිදු රය ඇත.
නිරධාම 

තුශ

රීම භ වා පරදායිතා ප්රේධන ැඩටවන්

රච්ඡා

වා ප්රගතිසඹ විභා ඵැලීභ වා

ෛදය

ආඹතන

රාේඹක්භ ව ගු ාත්භර ඵවින් යුක්ත සිදු

වතිසරරය ඹ වා ආඹතන තුර සිදුරර
ෂනකරම්

අසලෂේ

ෂභභ

ආඹතන

භධයකනානෂඹන්

ඉටු

රයනු

රඵන

රීහිඳඹරභ විෂලේ ක්රිඹාරායරම් රීහිඳඹක් සිදු

රාේඹබායඹ ව අෂප්ත ක්ිකත ඉරක්ර ඩාත්

රය

රාේඹක්භ වා ඉවශ ගු ත්ෂඹන් යුතු

ඇත.මුේෂේරිඹා

ආඹතනෂේ

ජ්ාතිසර

භානසිර

ඳරිික

අසලෂේ

ඉේලීභ

ාභාජිරයින්

රීහිඳ

වබාගීත්ෂඹන් ෂය වෂේ

ෂේාරාභීන්ට

රඵා. ෂම්

අයමුෂ න්

ෂභභ

පරදායිතා යාඳෘතිසඹ ක්රිඹාත්භර නු ඇත. ජ්ාතිසර

ෂදෂනකුෂග්ධන

ව

“ෂෞය වා

ප්රාෂද්ශීඹ

භේටමින්

තත්ත්ඹන්

විග නඹක් සිදු රයන ර. . ඊට අභතය ෂභභ

රශභ ාරයනඹ තුළින් ජ්න ජීවිත ආයක්ිකත

ෂය වෂේ “5 එක භාේෂග ඳෂද්ල සග්රවඹ”

රීම භත් යෂේ සේධනඹට එභගින් ඇතිසවිඹ වැරී

රකරීම භ

රයන

ඵරඳෑම් අභ රයමින් යෂේ තිසයාය සේධනඹ

ර. .නායාෂවේන්පිට ෂඳොලික ෂය වෂේ ාඹන

ඳත්ාෂගන ඹාභත් ක්රභානුකර වා ඩාත්

ෂය ගීන් වා

විධිභත්

ආයම්බ

ද ෂභෂතක් ක්රිඹාත්භර

රීම භ

ෂඳය

ෂභන්භ

වා

ආඹතනිර
නිේභා

නිසි

රාේඹ

ෂනොව වා ගැටලුක් ඳැතිස තත්ඹරට

භණ්ඩරෂේ

විදුභක් ෂර ෂය ගීන් ෂනුෂන් ඔවුන්ෂග්ධන

දැනුභ කුරතා වා ආරේඳ ේධනඹ රයමින්

ෛදය ප්රතිසරාය රඵාගැනීෂම් වා නිඹභ රයන

ඩාත් පරදායි භවජ්න හිෛතෂී ෂේාක් රඵා. භ

රද ෂඵෂවත් පිලිඵ, ෂය ගී තත්ඹන් පිලිඵ

ෂභහි මලිර අයමු

විකතය (ෂය ග ඉතිසවාඹ) ඇතුරත් රීම භ

නිරධාම න්ෂග්ධන

සදානභ

ආඳදා

තත්ත් ඇගයීෂම් තයගාලිඹ” වා ිකන 4ර

ද

වා

ඇතිසන

ශීලීත්ඹ,

ෂද.

ජ්ාතිසර ලෂඹන් සුවිෂලේෂී රාේඹබායඹක් ඉටුරයනු

වා” ාඹන ෂඳොතක්” වුනන්ා . භ සිදු

රඵන ආඳදා රශභනාරය

රයන ර. .

භධයකනානඹ විසින්

අෂප්ත ක්ිකත අයමුණු ඩාත් රාේඹක්භ වා ඉවශ
ගු ාත්භරබාෂඹන් ඉටුරීම භට අලය ඳසුබිභ
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ැරසීභට ෂභභ පරදායිතා උඳෂද්ලන යාඳෘතිසඹ



ක්රිඹාත්භර රයනු රැෂේ.
ෂභභ

ැඩටවන

ලයාපිති

කෂමනාකරණ

ශා

අධීක්ණ

ලදපාර්තලම්න්තුල- මුදේ අමාතයාංය

පිළිඵ

ඳැතිස

මලිර

“පරදායී

සේධනඹක්

අත්ඳත්

රයගැනීභ

ාරච්ඡාෂන් අනතුරු ඳශමු පිඹය ෂර

උෂදා ප්රධාන වවුේරරු වීභ” ඹන දැක්භ

ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරෂේ නිශධාම 

හිතමුදේ අභාතයාසලඹ ඹටෂත් ඳරිඳාරනඹ න

රණ්ඩාඹභක්

යාඳෘතිස

විසින්

ආඹතනෂේ

යාජ්රාම 

රශභනාරය

වා

අධීක්

ක්රිඹාලිඹ නිම ක් ඹ රීම භ වා ාේතා රඵා

ෂදඳාේතෂම්න්තු ිකන 100 සේධන ැඩටවන

ගැනීභ 2019.08.20 ිකන සිදු රයන ර.  .එහි තත්

අධීක් ඹ ඇතුළු ෂභයට ක්රිඹාත්භර න සිඹලුභ

එක් පිඹයක් ෂර ආඹතනෂේ සිඹලුභ නිශධාම න්

සේධන

වා

ැඩටවනක්

රාේඹාධනඹ අධීක් ඹ වා ාේතා රීම භ

2019.08.20 ිකන 2019.08.22 ිකන 2019.08.20 ිකන

සිදුරයනු රැෂේ .ඒ අනු ෂම් නවිට යාඳෘතිස

නිරධාරින් 100ක් ඉරක්ර රයගනිමින් සිදු රයන

1480රට අධිර ප්රභා ඹක් අධික් ඹ රයමින්

ර. .

ඳීන.

ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරඹ විසින් ෂභභ

ෂභභ ෂදඳාේතෂම්න්තුෂන් ඉටු රයනු රඵන

යාඳෘතිසඹ ක්රිඹාත්භර රීම භට අදාර ආඳදා

රාේඹබායඹ ආඹතනෂේ දැක්භට අනුකර ඩාත්

රශභනාරය

ඉවශ

රාේඹක්භ වා ඉවශ ගු ත්ෂඹන් යුතු

රශභ ාරාම ත්ඹ භඟ ාරච්ඡාක් 2019.06.2

ෂේාරාභීන් ෂත රඵා. ෂම් අයමුණින් වා ශ්රී

ිකන ආඳදා රශභනාරය

රසරාෂද

ආරේඳ

සේධන

භධයකනානෂේ

භධයකනානෂේ . 

යාඳෘතිස

ෂේා

ව

ඳඹන

ැඩටවන්ර

විශිකටතභ පරදායි

ඳැැත්වුණි. ඒ අනු යාඳෘතිසෂේ ඳශමු පිඹය

ආඹතනඹක්

ෂර ෂභභ ආඹතනඹ තුශැඩ අධයඹනඹක් සිදු

පරදායිතා

රීම භ වා ෂදන පිඹය ෂර රාේඹ භණ්ඩරඹ

ක්රභෂදදඹන් ඔකෂේ ඩාත් ැඩි ිකයුණු රීරිම් ෂභභ

වා

යාඳෘතිසඹ ඔකෂේ ක්රිඹාත්භර රයනු රැෂේ.

ආරේඳ

සේධන

ැඩටවනක්

2019.07.17 ිකන සිදු රීම භට රටයුතු සවිධානඹ

ඳත්

සරේඳ

වා

රීම ෂම්
න

අයමුණින්
තාක්ණිර

ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරඹ ෂභභ

විඹ.
ආඳදා

ඵට

යාඳෘතිසඹ ක්රිඹාත්භර රීම භට අදාශ යාඳෘතිස
රශභනාරය

භධයකනානඹ

ෂක්න්ද්ර

රශභනාරය

වා අධීක්

ෂදඳාේතෂම්න්තුෂද

රයගනිමින් ඳත්නු රඵන පරදායිතා ප්රේධන

ඉවශ

ැඩටවෂන් තත් එක් ක්රිඹාරායරභක් ෂර

ාරච්ඡාක් 2019.06.18ිකන ඳැැත්විණි .ෂභභ

29.01.9122 න ිකන ආඹතනෂේ රාේඹ භණ්ඩරඹ

ැඩටවෂන්

රණ්ඩාඹම්

භණ්ඩරෂේ ආරේඳ සේධන ැඩටවනක්

ෂදරරට

ෂන්රීම ෂභන්

ඳසචාවිධ

සරේඳඹ පිළිඵ දැනුත් රීම ෂම් ැඩටවනක්
ඳත්න ර. 

රශභ ාරාම ත්ඹ
ඉිකරි

භඟ

පිඹයක්

ෂර

මලිර
රාේඹ

ඳැැත්වීභට රටයුතු සවිධානඹ විඹ.

29.01.2..0 න ිකන ආඹතන

ෂභභ

යාඳෘතිසඹට

අදාශ

ඉවශ

ඳරිශ්රඹ තුශ ෂයිරි ිකන ැඩටවනක් ඳත්න

රශභ ාරාම ත්ඹ

ර. .

ාරච්ඡාෂන් අනතුරු තත් එක් පිඹයක් ෂර
ජ්ාතිසර

පරදායිතා

භග
ෂේරම්

ඳැතිස

මලිර

රාේඹාරෂේ

නිශධාරින්ෂග්ධන වබාගිත්ෂඹන් ැඩ අධයඹනඹක්
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2019.09.20 ිකන සිදු රයන ර. . එභ අධයඹනඹට

ෂදඳාේතෂම්න්තුෂද ෂරොභාරික (ඳාරන) භඟ

අදාශ රක රශ ාේතා ව පරදායිතා ඉිකරි

ඳැැත්විණි. එහි .  ාරච්ඡා ව රරුණු අනු

ැරසුභ ද ෂදඳාේතෂම්න්තුට රැබීභට රකන

ෂදඳාේතෂම්න්තු තුශ සිදුරයනු රඵන ක්රිඹාලිඹ

ර. .

පිළිඵ ැඩ අධයනඹක් 2019.06.12 ිකන ජ්ාතිසර
පරදායිතා

ෂේරම්

භණ්ඩරඹරෂග්ධන

රාේඹාරෂේ
ම්ඳත්

නිරධාම 

දාඹරත්ෂඹන්

ෂදඳාේතෂම්න්තු ඳරිශ්රඹ තුශ සිදු රයන රික .එභ
අධයඹනෂේ නිම ්ෂ ඹන් ඇතුරත් ාේතාක්
රඵා. ෂභන් පරදායිතා ප්රේධන ැඩටවෂන් ඉිකරි
රටයුතු ක්රිඹාත්භර රීම භට නිඹමිත ඹ.


යාඳෘතිස

රශභනාරය

වා

අධීක්

ලරජිව්ට්රාර් ජනරාේ ලදපාර්තලම්න්තුල

“චාසචාර වා නිලකචාර ෂද්ඳශරට අදාශ ෛනතිසර

ෂදඳාේතෂම්න්තුෂද පරදායිතා යාඳෘතිසඹට අදාශ

ෂේන ලිඹාඳිකසචි රීම භ ව ශ්රී රසරාෂද ඉඩම්

ිකන සිඹලු රාේඹ භණ්ඩරඹ වා

හිමිරම් ලිඹාඳිකසචි රීම භ ව ජ්න ජීවිතෂේ ැදගත්

29.01.91.2

ආරේඳ සේධන ැඩටවන ව ඳසචාවිධ

අකනා න විාව, උඳත් ව භය

සරේඳඹ පිළිඵ දැනුත් රීම ෂම් ැඩටවන

රීම භ, එභ ෂේන සයක් ඹ රීම භ ව ඉේලීම්

ජ්ාතිසර

රාේඹාරෂේ

භත ඒාෂේ වතිසර රයන රද පිටඳත් නිකුත්

ම්ඳත්දාඹරත්ෂඹන් සිදු රයන ර. . ෂභභ

රීම භ ව එභඟින් ජ්නතාට සිඹ අයිතිසාසිරම්

දැනුත්

පරදායිතා

රීම ෂම්

ෂේරම්

ැඩටවන්

ආයක්ා රීම භට වාඹ වීභ” ඹන ෂභෂවය ඉටු

ඳැැත්වීෂභන්

රය

අනතුරු 5S රමිටු ව ෂභෂවයුම් රමිටු වා

ගැනීෂභහි

රා

ෂයජිකට්රාේ

ජ්නයාේ

ෂදඳාේතෂම්න්තු භවජ්නතා උෂදා සුවිෂලේික ව

නිශධාම න් ෂත යා ඳත් රය ගැනීභ ද සිදු රයන ර. .

රාේඹඹබායඹක් රයි.

එභ ෂදඳාේතෂම්න්තුෂද ෂයිරි ිකනඹ 29.01.9.22

භවජ්නතාට

සිඹ

අයිතිසාසිරම්

ආයක්ාරය

ගැනීභට වඹ න ආඹතනඹක් ෂර පරදායිතා

ිකන ඳත්න ර. .


ලිඹාඳිකසචි

පුේගයින්

ලියාපදිංචි

සරේඳ ඔකෂේ ඩාත් ප්රලකත ව කනයඹක් ෂත

කිරීලම්

විතැන් රයවීභ වා ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම්

ලදපාර්තලම්න්තුල

රාේඹාරෂේ භාේෂග ඳෂද්ලනඹ ඹටෂත් ෂභභ

“ෑභ ශ්රී රාසරීර පුයැසිඹකුටභ තවවුරු රයන රද

යාඳෘතිසඹ ක්රිඹාත්භර රයනු රැෂේ. යාඳෘතිසඹ

අනනයතාක්” ඹන දැක්භ හිත  ක්රිඹාත්භර න

ාේනර ෂර ක්රිඹාත්භර රීම භට අදාශ මලිර

පුද්ගරයින් ලිඹාඳිකසචි රීම ෂම් ෂදඳාේතෂම්න්තු ශ්රී

ාරච්ඡා ෂයජිකට්රාේ ජ්නයාේ ෂදඳාේතෂම්න්තුෂද

රසරාෂද සුවිෂලේෂී ආඹතනඹරී.

ඉවශ රශභනාරාරිත්ඹ භඟ 2019/04/08 න
ිකන ඳැැත්වීඹ. පරදායිතා ැඩටවන නිඹමු

ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරඹ භඟින්
ෂදඳාේතෂම්න්තු

තුශ

පරදායිතා

ැඩටවන

ක්රිඹාත්භර රීම භට අදාශ මලිර

ාරච්ඡා

පුද්ගරයින්

ලිඹාඳිකසචි

යාඳෘීනන් ෂර ක්රිඹාත්භර රීම භට අදාශ මලිර

ප්රේධන

පිඹයඹන්

ෂර

ෂයජිකට්රාේ

ජ්නයාේ

ෂදඳාේතෂම්න්තු ප්රධාන රාේඹාරඹ, භාලිගාත්ත

රීම ෂම්

පිහිපා භධයභ ෂේනාගායඹ, ෂරොශම ිකකත්රික්

64

ඉඩම් ෂයජිකට්රාේ රාේඹාරඹ ඹන ආඹතන තුශ ැඩ
අධයඹනඹක් 2019/05/09 ව 10 ඹන ෂදිකන සිදු
ෂරරි . ෂභභ විග නඹ වා ජ්ාතිසර පරදායිතා
ෂේරම්

රාේඹාරයීඹ

නිරධාරින්

ම්ඳත්දාඹරත්ඹ රඵාදුන්ව.

තත්ත් ඳාරන ර කනාපිත රයමින් පරදායිතා
ක්රිඹාලිඹ තදුයටත් ප්රේධනඹ රීම භට අලය
රටයුතු රාගැනීභ වා අසල භටටමින් ඳසචාවිධ
සරේඳඹ ක්රිඹාත්භර රීම භට අලය ෂඹ ජ්නාන්
එභ ආඹතනෂේ ඉවශ රශභනාරාරිත්ඹ ෂත
එක්

එක්

ආඹතන

විසින්

ඉටුරයනු

රඵා ෂදන ර. .

රඵන

රාේඹඹබායඹ, ක්රිඹාලි, ෂතොයතුරු තාක් ඹ



ෂඹොදාගැනීභ ව භවජ්න ෂේාන් ැඳයීභ ඹන
රරුණු පිළිඵ නිම ක්
ාේතාන්

ෂඹන් ඳසු පරදායිතා

2019/07/02

ිකන

ලදපාර්තලම්න්තුලේ

ඵදායිතා

්රලර්ධාන ලැඩවටශන
ෂභභඟින් පරදායිතා පිළිඵ සුළු ෂේර රාේඹඹ

ේධනඹ වා ැඩිිකයුණු විඹ යුතු අකනා වන්
රයමින්

තැපැේ

භණ්ඩරඹ දැනුත් රීම ෂම් ැඩමුළු ඳැැත්වීභ

ඉවශ

ඉිකරි ැඩටවන් ැරැකභ පිළිඵ ිකා වා

රශභනාරාරිත්ඹ ෂත ඉිකරිඳත් ෂරරි .

තැඳැේඳතිස තුභා භඟ ාරච්ඡා රීරිභ ෂද්ශීඹ

ෂභභ ේෂේ ෂදන රාේතු තුශ .  පරදායිතා

භාණ්ඩලිර නිශධාරින් 60 ෂදෂනකු පරදායිතා

ැඩටවන

පිළිඵ දැනුත් රීම ෂම් ැඩටවන ඳැැත්වීභ

ආයම්බ

රීම භට

අලය

මලිර

ාරච්ජ්ාන් වා නිම ක් ඹන් සිදු රීම ෂභන්

සිදුවුණි.

අනතුරු පරදායිතා ැඩටවෂන් එක් පිඹයක්
ෂර රාේඹ භණ්ඩරාභාජිරයින් වා පුහුණු
ැඩවන් ෂතන රාේතු තුශ ඳත්න ර. . ජූලි
භ 24, 25 ව 26 ඹන ෂතිකන තුශ ෂයජිකට්රාේ
ජ්නයාේ
300ක් ඳභ

ෂදඳාේතෂම්න්තුෂද

ශ්ර ාගායෂේ. 

ව නිරධාරින් පිරික් වා ආරේඳ

සේධනඹ පරදායිතා සරේඳඹ ව ඳසචාවිධ
සරේඳඹ

වුනන්ා. භට

රටයුතු

ම්ඳාදනඹ

ෂරරිණි.
ෂදඳාේතෂම්න්තුෂද

අභයන්තර ශා ව්ලලේ කටයුතු වශ පෂාත්
වභා ශා පෂාත් පාන අමාතයාංය

2019.08.28 සිට 2019.09.04 ිකන දක්ා ෂයිරි

අබයන්තය, කෂද්ල රටයුතු ව ඳශාත් බා වා

තිසඹක් ඳැැත්විනි.

ඳශාත් ඳාරන අභාතයාසලඹ ඹටෂත් ක්රිඹාත්භර



ෂයජිට්රාේ

ජ්නයාේ
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සිවිේ ඳරිඳාරනෂේ ෂක්න්ද්රකනානඹ ලෂඹන්

ාභාජිරයින්

කෂද්ල රටයුතු අසලඹ තුශ පරදායිතා සරේඳ

වබාගිත්ෂඹන් ආරේඳ සේධනඹ ව ඳසචාවිධ

ආෂද්ල රීම භ තුළින් රාේඹක්භ ව පරදායී

සරේඳඹ පිළිඵ දැනුත්රීම ෂම් ැඩටවනක්

ඳරියඹක් ඇතිසරයලීභට අෂප්ත ක්ා ෂරෂේ.

2019.09.04 ිකන ඳැැත් විඹ.

යෂේ භාජ් වා ආේථිර ක්රිඹාදාභඹට දාඹරවීභට

සචාායර

විවිධ රේතයඹන් ඉටු රයනු රඵන ෂභභ

අභාතයාසලෂේ පරදායිතා ප්රේධන ැඩටවෂනහි

අභාතයසලඹ

ජ්ාතිසර

ඉිකරි ගභෂනහි ආයම්බඹක් ෂර ඳැැතිස ෂභභ

පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරඹ විසින් පරදායිතා

ැඩටවන භඟින් ආඹතනඹ තුශ රාේඹාර වා

ැඩටවන් ක්රිඹාත්භර රයනු රැෂේ. ෂභභ

ලිපිෂගොනු රශභනාරය

ැඩටවෂන් මලිර පිඹයක් ෂර 2019.07.09

වා ම්ඳත්දාඹරත්ඹ ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම්

ිකන රාේඹ භණ්ඩරඹ දවා ආරේඳ සේධන

රාේඹාරඹ විසින් රඵා. භට රටයුතු රයන ර. .

ෂක්න්ද්ර

රය

ගනිමින්

ැඩටවනක් ඳත්න ර. . අනතුරු අසල

විසි

සේධන

අට

වා

ෂදෂනකුෂග්ධන

ක්රිකතිසඹානි

රටයුතු

ඹට අලය උඳෂද්ලනඹ

ශ්රී රසරාෂද ආේථිරෂේ ප්රගභනඹ උෂදා ඉවේ

භේටමින් සිදුරයන රද විග නඹරීන් අනතුරු

න සචාායර ක්ෂේත්රෂේ සේධනඹ වා

5S ක්රිඹාත්භර රීම භට උඳෂදක රඵා ෂදන ර. .

ක්රිඹාත්භර

යාජ්ය

අභාතයාසලඹ

ආඹතනඹක්

ෂර,ෂභභ

ෂක්න්ද්රරයගනිමින්

ක්රිඹාත්භර

පරදායිතා ප්රේධන ැඩටවෂන් තත් එක්
පරදායී ක්රිඹාරායරභක් ලෂඹන් 2019.09.17 න
ිකන ෂයිරි ිකනඹක් ඳත්න රික. ආඹතනෂේ
සිඹලු අසලඹන් ආය ඹ න ඳරිික එභ එක් එක්
අසලඹන්ෂග්ධන රාේඹ භණ්ඩර ාභාජිරයින්ෂග්ධන
ක්රීඹ දාඹරත්ෂඹන් ෂභභ ෂයිරි ැඩටවන
ෂභිකන ැඩටවන වා ආඹතනෂේ සිඹලු අසල

ක්රිඹාත්භර

නිෂඹ ජ්නඹ

සරේඳෂේඉිකරි

රයමින්

ැඩටවනට

විවිධ

රයන

ර. .

ඉන්

අිකඹයඹන්

ඳසු

ඳසචාවිධ

ආයම්බ

රය

කනයඹන්ෂග්ධන නිරධාරින් වබාගි ව අතය එභ

ක්රිඹාත්භර රයමින් ඳතිසන අතය තත්ත් ඳාරන

ආඹතනෂේ ඉවශ රශභනාරාරිත්ෂේ ක්රීඹ

ර කනාපිත රය යාඳෘතිස ක්රිඹාත්භර රීම භට

දාඹරත්ඹ රඵාෂදන ර. . තත්ත් ඳාරන ර

නිඹමිතඹ.

පිළිඵ නයාඹාත්භර දැනුභ ෂභන් භ රණ්ඩාඹම්
ශ්රී ංකා තක්ලවුරු ලදපාර්තලම්න්තුල

ක්රිඹාරායරම් තුළින් ගැටලු විම භ වා තත්ත්



ඳාරන ර සරේඳඹ ෂඹොදාගන්නා ආරායඹ

ෂභභ

පිළිඵ ප්රාෂඹ ගිර අත්දැකීම් රඵාෂදන ර. .

භඟ ඳැතිස මලිර ාරච්ඡා ටෂඹන් අනතුරු



ිකන ඳැැත් ව අතය, ඉිකරි රටයුතු දවා අලය

අමාතයාංය

උඳෂේ රඵාෂදන ර. .

අභාතයසලෂේ

පරදායිතා

යාඳෘතිසෂේ. 

ප්රධාන රාේඹාරඹට භගාමී ිකයින පුයා ඳතිසන

නිරධාම න්ට අලය ආරේඳ සේධනෂඹහි රා
මලිර

අඩිතාරභ

රශභනාරාරිත්ඹ

පරදායිතා විග න ැඩටවනක් 2019.07.15 න

වංචාරක වංලර්ධාන වශ ක්රිව්තියානි කටයුතු

ෂභභ

ෂදඳාේතෂම්න්තුෂද

ලෂඹන්

රාේඹ

සිඹලුභ

භණ්ඩර
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ප්රාෂද්ශීඹ

රාේඹාර

තුශ

පරදායිතා

ැඩටවන්

ක්රිඹාත්භර

රීම භ

ෂභහි

මලිර

ෂන් රය ෂඳ. 9.30 සිට ඳ.. 1.00 දක්ා ඳශමු

අභිභතාේනඹරී.

රණ්ඩාඹභත් ඳ.. 1.00 සිට ඳ.. 4.00 දක්ා
ෂදන රණ්ඩාඹභත් ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම්

මීට භගාමී තක්ෂේරු ෂදඳාේතෂම්න්තු ෂත

රාේඹාරෂේ ම්ඳත් දාඹරත්ෂඹන් දැනුත්

පරදායිතා භාේෂග ඳෂද්ල සග්රවඹක් රකරීම ෂම්

රයන ර. .

ැඩරටයුතු ආයම්බ රයඇතිස අතය එඹ ඔවුන්ෂග්ධන
ප්රාෂද්ශීඹ
ම්ඵන්ධීරය

රාේඹාර

ර

නිරධාම න්ෂග්ධන



ඹ ඔකෂේ ෂම් ිකනර සිදුෂමින්

රජලේ මුද්රණ ලදපාර්තලම්න්තුල

යජ්ෂේ

ඳීන.

මුද්ර

ෂදඳාේතෂම්න්තුෂද

රශභනාරාරිත්ඹ

භඟ

ඳැතිස

ඉවශ
මලිර

ඔක්ෂත ඵේ භ ෂදෂනි තිසඹ තුශ ප්රධාන

ාරච්ඡාෂන් අනතුරු අෂග කතු භ ඳැතිස එභ

රාේඹාරඹ තුශ ෂයිරි ිකනඹක් ක්රිඹාත්භර රීම භට

ආඹතනෂේ

අලය රටයුතු ෂඹොදා ඇත.

ැඩටවන වා වබාගි ව අතය පරදායිතා



ආනයන

වශ

අපනයන

ආඹතනෂේ

අෂප්ත ක්ිකත

දැක්භට

ඉරක්ර

අනුකර,

එෂේ භ ෂඵොරැේෂේ කනාපිත ෂභභ ප්රධාන
රාේඹාරෂඹන්

එකී
ඩාත්

ඳරිඵාහිය

නායාෂවේන්පිට

ප්රෂද්ලෂේ ඇතිස යජ්ෂේ මුද්ර

ඒරරඹ තුශද

පරදායිතා

රාේඹක්භ වා ඉවශ ගු ත්ෂඹන් යුතු

ැඩටවන

ක්රිඹාත්භර

රීම භට

ැරසුම් රක රය ඇත .ඊට අදාර මලිර ආඹතන

ෂේඹක් ෂේාරාභීන්ට රඵා. ෂම් අයමුෂ න්

ඳම ක්ාද සිදු රය ඇත.

ෂභභ පරදායිතා උඳෂද්ලන යාඳෘතිසඹ ක්රිඹාත්භර
නු ඇත.

රමිටු

ඇත.

ෂභභ ෂදඳාේතෂම්න්තුෂන් ඉටු රයනු රඵන
ව

ෂභෂවයුම්

විග න ැඩටවනක් ෂනුෂන් ිකන නිඹභ රය

පාන

ලදපාර්තලම්න්තුල

රාේඹබායඹ

නිකඳාදන

2019.09.09 ිකන ඳශමු රණ්ඩාඹභ



V-2025 Enterprise Sri Lanka
ලැඩවටශන

වා ද 2019.09.16 ිකන ෂදන රණ්ඩාඹභ වා
ද ආරේඳ සේධන ැඩටවන් ෂදරක් සිදු

එන්ටේප්රයික ශ්රී රසරා ප්රදේලනඹ භගින් අයමුණු

රයන ර.  .

න්ෂන්, යාඹරයින්ට අතහිත ෂදමින්, ඔවුන්
ෂඳ  ඹ රීම භ භගින් ආනඹනඹ භත ැඩි
නැඹුරුක් දක්න ෂභයට යාඳාරිර ඳරියඹ
අඳනඹනඹ ෂරෂයහි ැඩි නැඹුරුක් දක්න
එරක් ඵට විතැන් රීම භයි .
ෂභභ ජ්ාතිසර අයමුණු ශඟාරයගැනීභ උෂදා
ිකයිෂන් විවිධ ිකකත්රික්රඹන් ර ඳත්න රද
ප්රදේලන අකනාන් වා ජ්ාතිසර පරදායිතා

ආනඹන ව අඳනඹන ඳාරන ෂදඳාේතෂම්න්තුෂද

ෂේරම් රාේඹාරඹ විසින් පරදායිතා ැඩටවන

පරදායිතා ප්රේධන යාඳෘතිසඹට අදාශ ආඹතනිර

ප්රේධනාත්භර න අයුරින් ප්රදේලන කුපාඹක්

රාේඹ භණ්ඩරඹ ඳසචාවිධ සරේඳඹ පිළිඵ

පිහිටුවීෂභන් අලය දාඹරත්ඹ රඵා ෂදන ර. .

දැනුත්රීම ෂම් ැඩටවනක් 29.01.21.2 ිකන
ඳැැත්වීඹ. ෂභිකන නිරධාම න් රණ්ඩාඹම් ෂදරක්
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රැකඵෑ

ජාතික වත්ලලෝදයාන ලදපාර්තලම්න්තුල

තභ

ඵර

ප්රෂද්ලඹ

තුශ

සුවිෂලේෂී

රාේඹබායඹක් ඉටු රයනු රඵයි. ශ්රී රසරා තුශ

ජ්ාතිසර ත්ෂ දයාන ෂදඳාේතෂම්න්තු පරදායිතා

ිකයුණු ඉඩම් රශභනාරය

සරේඳ ඔකෂේ ඩාත් ප්රලකත ව කනයඹක් ෂත

ක්රභඹක් ඇතිසරීම ෂභහි

රා රටයුතු රයනු රඵන ෂභභ ආඹතනඹ තුශ

විතැන් රයවීභ වා ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම්

පරදායිතා ැඩටවන ක්රිඹාත්භර රීම ෂභහිරා

රාේඹාරෂේ භාේෂග ඳෂද්ලනඹ ඹටෂත් ෂභභ

මලිර ාරච්ඡාක් 2019/10/07 න ිකන එභ

යාඳෘතිසඹ ක්රිඹාත්භර රයනු රැබීඹ.

ආඹතනෂේ

ඉවශ

රශභනාරාරිත්ඹ

භඟ

ෂභභ ේඹ තුශ ජ්ාතිසර ත්ෂ දයානඹ ෂක්න්ද්ර

ඳැැත්විඹ. ඉන් ඳසු 2019/10/29 න ිකන

රයගනිමින් ඳැැත්ෂන පරදායිතා ැඩටවෂන්

ආරේඳ ේධනඹ රීම ෂම් ව ඳසචාවිධ සරේඳඹ

මලිර පිඹය ලෂඹන් පරදායිතා ඉවශ නැසවීභ

පිළීඵ දැනුත්රීම ෂම් ැඩටවන් එභ ආඹතන

වා නිේ

ඳරිශ්රඹ තුශ ඳැැත්වීඹ.

ප්රනභ

ාඹර ැරසීෂම් රමිටුක් ඳත්රය එහි
වමු

2019/01/28

ිකන

එභ

ෂභභ දැනුත් රීම ෂම් ැඩටවන්ලින් අනතුරු

ෂදඳාේතෂම්න්තුෂද .  ඳැැත්විණි.

ආඹතනෂේ

ඒ වා භගාමී විවිධ අසල නිෂඹ ජ්නඹ රයන

අසලර

ාභාජිරයින්ෂග්ධන

දාඹරත්ෂඹන් ෂයිරි ැඩටවනක් ඳැැත්විඹ.

රාේඹ භණ්ඩරඹ වබාගී රයගනිමින් ආරේඳ
සේධන

පරදායිතා සරේඳඹ වා5S පිළිඵ

වැිනන්වීභක් ද 5S කඹස තක්ෂේරුක් සිදු රීරිභට
රඵා දුන් ආරෘතිස ඳත්රඹ පිළිඵද දැනුත් රීරිභ එභ
රාේඹ භණ්ඩරෂේ 140 ෂදෂනකු ෂත යාෂගන
2019.02.07 ව 08 ඹන ෂදිකන ෂභභ ැඩටවන
ඳැැත්වි . ෂම් වා රු..62,300ර මුදරක් ැඹ
රයන ර. .


පුව්තකා

පුකතරාර

වා

ැඩටවෂන්
පරදායිතා

එක්

න

පරදායිතා

විලාර

භාේෂග ඳෂද්ල

ප්රේධන

රඩඉභක්
සග්රවෂේ

ෂර
මලිර

ඳරිච්ෂේද රීහිඳඹ ලිඹා අන් රය ඇතිස අතය
ඳසචාවිධ සරේඳඹ ඳාදර රය ගනිමින් පුකතරාර
ඳරිශ්රඹන්හි ෂබෞතිසර ඳරියඹ ක්රභත් නිේභා ඹ


ඉඩම්

හිමිකම්

නිරවුේ

රයගැනීභ පිළිඵ වැිනන්වීභක් ෂභභ පුකතරාර

කිරීලම්

සග්රවඹ තුශ අන්තේගත රය ඇත.

ලදපාර්තලම්න්තුල - කැව්බෑල
එෂභන්භ පුකතරාර විසින් රඵාෂදන ෂේාන්
ශ්රී රසරා මිමිෂේ ෑභ ඉඩභරටභ නියවුේ හිමිරම්

විවිධාසගීරය

රඵා. ෂම් දැක්ෂභන් යුක්ත ක්රිඹාත්භර ඉඩම්

ක්රිඹාභාේග ෂභන්භ ඳාඨරඹා ආරේල ඹ රයගත

හිමිරම්

වැරී

නියවුේ

රීම ෂම්

ෂදඳාේතෂම්න්තු,

68

ඹට රක් රීම භ වා ගත යුතු

නිේභා ශීලී

ක්රභෂදදඹන්

ව

ඒා

ක්රිඹාත්භර රශ යුතු අන්දභ පිළිඵ අෂනකුත්



ඳරිච්ෂේද තුශ.  විකතයාත්භර ෂර ාරච්ඡා

ජ්ාතිසර පරදායිතා ම්භාන තයගාලිඹ -2018

ෂරෂේ.
එෂභන්භ

නි්පාදන ශා ලවුලා අංය

දවා ඉිකරිඳත් වි ම්භාන තයගාලිෂේ කනානීඹ
තාක්ණිර

ලෂඹන්

පුකතරාර

ඳම ්ෂාට ෂත්ම  ඳත් ෂනොව නිකඳාදන වා ෂේා

ඳද්ධතිසඹ විඵර ගැන්වීභ වා අැසි භග

අසලෂේ ආඹතනඹන්ට පරදායිතා විඹ ක්ෂේත්රඹට

ෂඳන්වීභ ෂරෂයහි ෂභභ භාේෂග ඳෂද්ල සග්රවෂේ

අදාශ විශිකට අත්දැකීම් හුභාරු රයගැනීෂම්

අධානඹ ෂඹොමු වී තිසෂේ.

ැඩමුළුක් 2019.12.04 ිකන ෂඳ. 9.00 සිට ඳ.
2.00 දක්ා ෂත්සිරිඳාඹ ෂදන අිකඹෂයහි 11 න

ඒ අනු ෂභභ භාේෂග ඳෂද්ල සග්රවෂේ නිඹමිත

භවේ ශ්රනාගායෂේ .  ඳැැත්විඹ.

ඳරිච්ෂේද සිඹේර ලිඹා අන් රය ඇතිස අතය එඹ
නිඹමිත ඡාඹාරූඳ ව අෂනකුත් රූඳ ටවන් ව

ජ්ාතිසර පරදායිතා ම්භාන- 2018 තයගාලිෂේ . 

සයා, දත්ත භග නිේභා

ඉවශ ජ්ඹග්රව

ඹ රය මුද්ර ඹ

රීම භට ෂඹ ජිතඹ.

ජ්ඹග්රාී ආඹතන ෂම් වා ම්ඵන්ධ ව අතය,
භවජ්නතා ෂත ඉවර ගු ාත්භරබාෂඹන්

විලු ලයාපිති

යුතු ෂේාන් ැඳයීෂම් .  සිදු රශ වැරී විශිකට

විශි්ට අත්දැකීම් හුලමාරු කරගැනීලම් ලැඩමුළුල 2019


ක්රිඹාරායරම් පිළිඵ දැනුභ
අකනාක්

2019.12.03

න

උදාරය

. භ

තුළින්

ආඹතනිර

පරදායිතාඹ වා ගු ාත්භරබාඹ ේධනඹ රය

යාජ්ය අසලඹ වා විශිකට අත්දැකීම් හුභාරු
ැඩටවන

ිකයිෂන් ඇතිස

අෂනකුත් ආඹතන භග හුභාරු රයගැනීභට

රාජය අංය

රීම ෂම්

රැබ නිකඳාදන වා ෂේා අසලෂේ

ගැනීභ

ිකන

වා

අත්ැරක්

ැඩටවෂන් මලිර අයමු

ෂත්සිරිඳාඹ ෂදන අිකඹය 11 න භවේ

ැඳයීභ

ෂභභ

විඹ.

ශ්රනාගායෂේ .  ඳැැත්විණි. ෂභභ ැඩටවන

උක්ත ැඩමුළු අදාර රු.171,006.18 ර මුදරක්

වා 2018 ම්භාන තයගාලිඹ වා අඹදුම්

ැඹ ව අතය එරසිඹ ඳනක ෂදෂනකුෂග්ධන ඳභ

රයන රද කනානීඹ ඳරි්ෂා වා ෂත්ම  ඳත්

වබාගිත්ෂඹන් ෂභභ ැඩටවන ඳැැත්විඹ.

ෂනොව යාජ්ය අසලෂේ ආඹතන රැනු රැබි .
ම්ඳත් දාඹරඹන් ෂර 2018 ජ්ාතිසර පරදායිතා
ම්භාන තයගාලිෂේ .  කේ

ම්භාන, ප්රනභ

කනාන ව ෂදන කනාන රඵාගත් ජ්ඹග්රාී
ආඹතන 8ක් තභ විශිකට අත්දැකීම් ඉිකරිඳත් රයන
ර. . ෂභිකන ඳැැත්ව ප්රදාෂන ත්ඹ වා
නිරධාරින් 185ර ඳභ

පිරික් වබාගී ව අතය

රු. 232,857.60 ර මුදරක් ැඹ වී ඇත.

69

කිෂිකර්ම අංය වඳශා ඵදායිතා ්රලර්ධාන

රේභාන්ත ලාරා වා න පරදායිතා ප්රේධන

ලැඩවටශන

ැඩටවනට අදාශ ඳැතිස මලිර විග නඹට



අදාශ ාේතා ාරච්ඡා රීම භ ව පරදායිතා වා

කන්ලනලිය වශ ලතුරවි ලත් කර්මාන්ත

ඳසචාවිධ සරේඳඹ පිළිඵ ැඩමුළු තේගකර

ාා

එේග්රීන් මව යාඳායෂේ.  2019/06/18 න ිකන

කුඩා ෂත් තු හිමිඹන් ෂත් ගාෂද .  මුහු

ෂදන

ඳැැත්විඹ. ෂභභ ැඩටවන වා ජ්ාතිසර

ගැටලු වා විුනම් ෂවීෂම් .  ව සිඹ

පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරයීඹ ප්රධාන රාේඹාරඹ

නිකඳාිකතඹන්ෂග්ධන අගඹ ැඩි රීම ෂම් අයමුණින්
න

ැඩපිළිෂරරට

ෂඹොමුවීෂම්

භඟින් ම්ඳත් දාඹරත්ඹ රඵා දුන් අතය ෂම්

රාලීන

වා රු. 21000.00 ර මුදරක් ැඹ වුණි

අලයතාඹ ඳැන නැගී තිසබුණි.
එභ රේභාන්තඹ තුශ ඩාත් තිසයාය ව ාධනීඹ
ඳරිේතන ක්රිඹාලිඹක් කනාපිත රීම භ වා
ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරඹ විසින් 2017
ේෂේ ක්රිඹාත්භර රශ

පරදායිතා ප්රේධන

ැඩටවන් භාරා භඟ ෂත් රේභාන්ත ලාරා
රැක් ෂම් ෂභොෂවොත න විටත් ක්රීඹ ෂර
ම්ඵන්ධ වී රටයුතු රයනු රැෂේ.
පරදායිතා සරේඳ ඉතා නිැයික ෂර තභ

රන්ෂනලිඹ ව තුයවිර ෂත් රේභාන්ත ලාරා

ආඹතන තුශට අෂල  ඹ රීම භ වා එේ

ෂක්න්ද්ර රය ගනිමින් ඳත්න පරදායිතා ප්රේධන

ග්රීන් මව යාඳායෂේ රන්ෂනලිඹ ව තුයවිර

යාඳෘතිසෂේ

ෂත් රේභාන්ත ලාරා ෂනුෂන්

ැඩමුළු තේගකර එේග්රීන් මව යාඳායෂේ . 

සරේඳ, මරය රශභනාරය

පරදායිතා

ශිේඨයඹ

දැනුභ

රශභනාරය

ඹ

2019/08/02 ිකන ජ්ාතිසර පරදායිතා

ක්රභ

පිළිඵ
ෂේරම්

පිළිඵ අෂඵ ධඹ රඵා . භ, භාන ම්ඳත්

රාේඹාරෂේ අනුග්රවෂඹන් ඳත්න ර. . ෂභභ

රශභනාරය ඹ ආඹතනඹ තුශ ක්රිඹාත්භර රීම භ

ැඩටවන ම්ඵන්ධීරය

සිදු රීම භට අෂප්ත ක්ිකතඹ.

2285.00ර මුදරක් ැඹ විඹ.

රන්ෂනලිඹ ව තුයවිර ෂත් රේභාන්ත ලාරා

එෂේභ තත්ත් ර පිළිඵ ෂදිකන ැඩමුළුක්

ෂදෂරහි පරදායිතා ප්රේධන ැඩටවෂන් මලිර

ඳත්න ර. . එභ ැඩටවනට රු. 3725.00ර

ාරච්ඡා තේගකර එේග්රීන් මව යාඳායෂේ

මුදරක් ැඹ විඹ.

.  2019/01/25 ිකන ඳැැත්වුව. ෂභභ ැඩටවන
වා රු.5300.00ර මුදරක් ැඹ විඹ.
රන්ෂනලිඹ ව තුයවිර ෂත් රේභාන්ත ලාරා
ෂක්න්ද්ර

රයගනිමින්

ක්රිඹාත්භර

පරදායිතා

ප්රේධන ැඩටවෂන් ෂදන පිඹය ෂර ැඩ
අධයඹනඹ ව දත්ත රැක රීම භ 2019/02/08 ිකන
සිදු ෂරරුණී. රන්ෂනලිඹ ව තුයවිර ෂත්

70

රටයුතු වා රු.

රන්ෂනලිඹව තුයවිර ෂත් රේභාන්ත ලාරා



ෂක්න්ද්ර රය ගනිමින් ඳැැත්ව පරදායිතා ප්රේධන
යාඳෘතිසෂේ ම්භතරය

ප්රාෂද්ශීඹ ෂේරම් ෂරොේඨාල භේටමින් සිදු රයනු

ඹ ක්රිඹාට නැසවීෂම්

රඵන විවිධ නිකඳාදන ඳදනම් රය ගනිමින් රෘික

මලිර පිඹයඹන් තේගකර එේග්රීන් මව

යාඹරයින් ඒරයාශී ෂරොට ආරේඳ ව

යාඳායෂේ .  2019/10/11 න ිකන ආයම්බ රයන

කුරතා

ර.  . ෂභභ ැඩටවනට ම්ඳත් දාඹරත්ඹ

බිහිරම භ

ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරයීඹ ප්රධාන
රාේඹාරෂේ

ව

ගාේර

ිකකත්රික්

සේධනඹ
පිළිඵ

දැනුත්

යාඳාය

රීම භ

ෂභභ

ෂරොශම ිකකත්රික්රෂේ

රීම ෂම් ැඩටවන රවුෂර ප්රාෂද්ශීඹ ෂේරම්
රාේඹාරෂේ.  2019/07/30 ිකන යාරයින්

ලගොවිජන වංලර්ධාන ලදපාර්තලම්න්තුල

50රට සිදු රයනු රැබීඹ. ඒ වා 3850.00 ර

පරදායිතා ප්රේධන ැඩටවනට අදාශ තත් එක්

මුදරක් ැඹ විඹ.

මලිර

විශිකට

ෂර

රෘික

ෂද්ශීඹ යාඹරයින් වා න ඳශමු දැනුත්

ැඩටවන වා රු. 600.00 ර මුදරක් ැඹවුණි.

ක්රිඹාරායරභක්

තුළින්

ැඩටවෂන් අයමු යි.

ෂේරම්

රාේඹාරෂේ නිරධාරින් විසින් රඵාෂදන ර. . ෂභභ



කිෂි ලයලවායකයින් වඳශා ලන ලැඩවටශන

පරදායිතා

අත්දැකීම්

හුභාරු

රීම ෂම්

ඳශමු

භාේෂග ඳෂද්ල සග්රවඹ ැරසීභ දවා ෂගොවිජ්න

ැඩටවන ෂර 2019.09.21 ිකන ාද්දුෂද . 

සේධන ෂදඳාේතෂම්න්තුෂද සිඹලුභ අසලලින්

ඕරීඩ් ගා පිළිඵ තාක්ණිර දැනුභ හුභාරු

සිදුන රාේඹඹන් පිළිඵ වා ක්රිඹාත්භර න

ැඩටවනක්

අයුරු,

භාණ්ඩලිර

ෂදඳාේතෂම්න්තුෂද විශ්රාභ රත් රෘික ඳේෂේර

භත

සුනිේ අේවික භවතාෂග්ධන ාද්දු ප්රෂද්ලෂේ පිහිපා

අදාර

අසලඹ

නිරධාරිෂඹකුෂග්ධන

බාය
අනුදැනුභ

ෂදඳාේතෂම්න්තුෂද සිඹලුභ අසල

නිම ක් ඹ

යාඳාය

ඳරිශ්රෂේ

අඳනඹන

. 

ඳැැත්වි

රෘිකරේභ

.

ඒ

වා

රයන රික.

නිරධාම න් ඇතුළු යාඹරයින් 16 ෂදෂනකුෂග්ධන

නිම ක්

රණ්ඩාඹභක් වබාගී ව අතය ැඩටවන වා

ඹ රයන රද ක්රභෂදදඹ

රු.8080.00 ර මුදරක් ැඹරයන ර. .
 ම්මු ාරච්ජ්ා


 වබාගිත් නිම ක්

නාගරික කිෂිකර්ම ලැඩවටශන

 ලිපිෂේන ඳරික්ා

ේ 2050 නවිට ෂර රෂේ නාගරිර ජ්නගවනඹ

 ජ්ාඹාරූඳ

බිලිඹන 9ක් නු ඇත. ෂම් තයම් විලාර නාගරිර

පරදායිතා

ෂභෂවයුම් රමිටු භඟ පරදායිතා

ජ්නගවනඹර අලයතා පුයාලීභ වා ඳතිසන

භාේෂග ඳෂද්ල සග්රවඹ ෂරෂේ රක විඹ යුතුදැයි

රෘික රාේමිර බිම් ප්රභා ඹ ඳභ ක් ෂඹොදා ගැනීභ

ාරච්ඡා රයන රික.

පරදායි ෂනොනු ඇත. ඒ වා ජ්ාතිසර පරදායිතා

භාේෂග ඳෂද්ල සග්රවඹ

ැරසීභ ෂභෂවයුම් රමිටුෂද නිරධාම න්ට බාය

ෂේරම්

ෂදන රික.

ැඩටවනක් ිකඹත් රීම භට ආයම්බ රයන ර. .

රාේඹාරඹ

නාගරිර

රෘිකරේභ

ෂභහි එක් ැඩටවනක් ෂර ෂඵොරැේර ේඳන්
ටයින් භවේ නිා සකීේ ෂේ ජූලි භ ඳත්න
ර. . එභ ැඩටවෂන් .  ප්රජ්ා පරදායිතා වුනන්ා
. භ, නාගරිර රෘික ගාෂද ැදගත්රභ පිළිඵ
දැනුත් රයන ර. .
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ක්රිඹාත්භර රීම භ තුළින් ෂගොවිජ්න සේධන
ෂදඳාේතෂම්න්තුට

ආඹතන

ඩාත්

පරදායී

භවජ්න

ැඳයීභ

උෂදා

ජ්ාතිසර

ෂේාක්

පරදායිතා

ෂේරම්

රාේඹාරඹ

යාඳෘතිසඹ

ක්රිඹාත්භර

රයනු

විසින්

ෂභභ

රැෂේ.

ෂභභ

ැඩටවන ක්රිඹාත්භර රීම ෂම් මලිර පිඹයක්
ෂර
නාගරිර

ප්රජ්ා

තුශ

රෘිකරේභාන්තඹ

ආඹතන

නිම ක් ඹ

වා

ඉවශ

රශභනාරාරිත්ඹ භඟ ාරච්ඡාන් ඳැැත්වීඹ.

ව

ඳාරිරිර සුයක්ිකතතා පිළිඵ දැනුභ, කුරතා
ව

ආරේඳ

ේධනඹත්

රෘිකරේභාන්තෂේ

පරදායිතා ඉවශ නැසවීභත් අයමුණු ෂරොට ෂභභ
ැඩටවන ක්රිඹාත්භර ෂරෂේ.


ංකා මශලැලි අපතකාරිය -ලල විලු බ
්රලේය

ලයා ති

කාර්යාලේ

ඵදායිතා

ලැඩවටශන

කර්මාන්ත අංය

ශ්රී රසරා භවැලි අධිරාරිඹ ර විෂලේ ඵර



ප්රෂද්ලෂේ යාප්ත තිස රාේඹාරෂේ ඉේලීභරට අනු

village Business incubator

එභ රාේඹාරෂේ ක්ෂේත්ර ගත රෘික නිරධාම න්ට

ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරඹ වා ඵකනාහිය

ැඩටවන ඳත්න ර. . රෘිකරේභාන්තෂේ . 

ඳශාත් තාක්ණිර ගම්භාන සේධන යාඳෘතිසඹ

වරිත පරදායිතා ක්රභෂදද ැනි පරදායිතා සරේඳ

භග ඒරාඵද්ධ සිදු රයන ෂභභ ධාරිතා

ෂඹොදා ගැනීභ පිළිඵ ආරේඳභඹ ෂනක් ව
කුරතා
ැඩටවන

සේධනඹක්
තුළින්

ඇතිස

රීම භට

2019/05/30,31

ිකනර ඇඹිලිපිපාඹ භවැලි ශ්ර

ාගායෂේ .  රෘික

ක්ෂේත්ර නිරධාම න්45

සේධන

ෂභභ

වැරීවිඹ.

වා

උඳෂද්ලරත්ඹ

රඵා. ෂම්

ැඩටවන භවා නගය වා ඵකනාහිය සේධන
අභතයාසලෂේ ඉේලීභ ඳරිිකනිේභා ඹ ෂරරුණු
යාඳෘතිසඹරී.

ෂදෂනකු වබාගීව අතය

ැඩටවන වාරු.3,950.00ක් ැඹ විඹ.


Capacity Building Program for e-

එහිික ෂරොහු, ආවාය, ෂතේ ආශීත රේභාන්තඹ ,
ප්ත රාකපාක් ප්රතිසලක්තිසරය

ලගොවිජන වංලර්ධාන ලදපාර්තලම්න්තුල

සිපාන

යාඹරයින්

ඹ ආයම්බර අධිෂේ
පරදායිතාඹ,

5s

රෘිකරාේමිර ඉඩම්ර ප්රලකත පරදායිතා ව

රශභනාරය ඹ ඇතුළු දැනුභ ධාරිතා සේධන

ෂගොවි ප්රජ්ාෂග්ධන තිසයාය සේධනඹ උෂදා නීතිස

උඳෂද්ලරත්ඹ

වා

රාේඹාරෂඹන් රඵා .  ඇත.

රශභනාරය

ෂේා රක රීරිභ වා

රාරානුරූඨය ක්රිඹාත්භර රීම භ තුළින් ආඹතනිර
ඳවසුරම් ැඳයීෂභහි රා ෂගොවිජ්න සේධන
ෂදඳාේතෂම්න්තු විසින් සුවිෂලේෂී ෂභෂවයක්
ඉටුරයනු රැෂේ. ඒ අනු පරදායිතා සරේඳ
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ජ්ාතිසර

පරදායිතා

ෂේරම්

ෂදන රාේතු න විට රසරා අයික ෂරොම්ඳැණි



ප්රයිේ ලිමිටඩ් (ත්තර), ජිෆී නිකඳාදන ආඹතනඹ,

ගුන් ෂතොටුඳර වා ගුන් ෂේා භාගභ

ෂභහි. 

එ දන්ඵෂය නිකඳාදන ආඹතනඹ, ග්ධනලිේක ඳාේක්

භාන

ම්ඳත්

සේධන

අසලෂඹහි

ේතභාන තත්ඹ පිළිඵ ිකන ෂදරර ර්ේ

ප්රයිේ ලිමිටඩ් ඹන ආඹතන භඟ ම්ඵන්ධ වී

විග නඹක් (Pre Audit) සිදුරයන ර. . ඒ අනු

රටයුතු රය ඇත.

වුනනා ගත් දුේරතාඹන් වුනනා ෂගන ඒා
භගවයා ගැනීභට අලය උඳෂදක රඵා ෂදන ර. .

්රලාශන අංය
ප්රාවන අසලඹ ඹටෂත් අනු ක්ෂේත්ර ක්රිඹාරායරම්
වුනනා ෂගන ඇත

්රජා අංය


 දුම්රිඹ ප්රාවනඹට අදාශ ක්රිඹාරායරම්
 ෂඳෞද්ගලිර

වා

යජ්ෂේ

ඵක

යන

ෂරොශඔ ිකකත්රික්රෂේ භවේ නිා ර ෂෂන

ප්ත යාවනඹට අදාශ ක්රිඹාරායරම්

අඩු ආදාඹම්රාභී ප්රජ්ා වා ප්රජ්ා පරදායිතා

 නාවුර වා යාඹ රටයුතු වා අදාශ
ක්රිඹාරායරම්ගුන්
ගුන්ෂතොටුඳර

ෂේා

රටයුතු

රට

සරේඳ වදුන්ා. භ ව යාඳෘතිස ක්රිඹාත්භර රීරිභ

වා

වා ෂභභ ැඩටවන ක්රිඹාත්භර ෂද. ෂභභ

අදාර

ැඩටවන ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරඹ

ක්රිඹාරායරම්


මශේ නිලාව ්රජා ඵදායිතා ලැඩවටශන

ව නාගරිර සේධන අධිරාරිඹ ඹන ආඹතන
ම්ඵන්ධීරය

ශ්රී රසරා ගභනාගභන භණ්ඩරඹ

ෂඹන් ක්රිඹාත්භර රීම භට මුලිර

ාරච්ඡා රය ඇතිස අතය ෂම් න විට ජ්ාතිසර

ශ්රී රසරා ගභනාගභන භණ්ඩරඹ ඹටෂත් ඇතිස

පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරෂේ ප්රජ්ා පරදායිතා

 දෂඳ කනාන 107 අතරින් 12 ෂත යා ෂගන ඒා

අසලඹ මුලිර රටයුතු සිදු ෂරෂේ

අදේල  දෂඳ කනාන ඵට ඳත් රීම ෂම් රේතයඹට

මුලිර පිඹය ෂර ෂත යාගත් භවේ නිා 3 ර

ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරඹ භඟ එක්

ෂභභ ැඩටවන ක්රිඹාත්භර රීරිභට නිඹමිත අතය

ක්රිඹාත්භර ෂද. ෂම් ඹටෂත් ෂත යාෂගන ඇතිස

මිහිදු ෂන්පුය (2019/09/12) ව රක් ෂන

ඩිෂඳ කනාන න්ෂන් රැකඵෑ, ගම්ඳව, ෂවොය ,
භාතෂේ, කුරු

(2019/09/02)

ෑගර උතුය, භාතය ,භානැේර,

නිම ක්

ෂභොනයාගර, රඳෂන්, රැරීයා, භන්නායභ,
ත්රිකු

ඹන

භවේ

නිාර

රටයුතු සිදුරය ඇත. තත් භවේ

නිාඹක් ෂභභ තිසෂේ.  නිරික්

ාභරඹයි.

මුලිර

ඹ රීරිභට

නිඹමිත ඇත. එෂභන්භ රක් ෂ

භවේ

නිාෂේ මුලිර ැඩටවන 2019/10/03 ිකන
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ඳැැත්වීභට

නිඹමිතඹ.

ෂභභ

ැඩටවන්

ලවුලා අංය

ක්රිඹාත්භර රීරිෂභ.  ඒ ඒ භවේ නිා රට අදාර
අයුරින්

ප්රීනරාභීන්

ෂරෂේ

ශඟාවීභට

ෂේා අසලෂේ ඳවත වන් ආඹතන ර

විවිධ

පරදායිතා දඹාඳෘතිස ආයම්බ රය ඇත. ෂභහි. 

ැඩටවන් ක්රිඹාත්භර රීම භට නිඹමිතඹ.


ආඹතනිර රශභනාරාම ත්ඹ භඟ ාරච්ඡා

2020 කුඩා ලත් ලතු වංලර්ධාන අපතකාරිය

ඳැැත්වීභ ව පරදායිතා සරේඳ ක්රිඹාත්භර
රීම ෂභහි ැදගත්රභ ෂඳන්ා දුනි.

ගාේර ිකකත්රික්රෂේ හිනිදුභ වඇේපිපාඹ කුඩා



ෂත්තු හිමිඹන් වා සිදුරශ ප්රජ්ා පරදායිතා
ැඩටවන් ලින් ඳසු කුඩා ෂත්තු සේධන

ශ්රී රසරා නිජ් ෂතේ නීතිසගත සකනා
පරදායිතා ප්රේධන ැඩටවන

අධිරාරිඹ භඟින් ිකයින පුයා කුඩා ෂත් තු හිමිඹන්



ඨයඳේක ඉන්ෂුයන්ක මරය ආඹතනඹ

වා පරදායිතා ආදේල ගම්භාන ැඩටවන -



වැටන් නැනේ ඵැසකු

2020 නමින් ැඩටවනක් ිකඹත් රීරිභට නිඹමිත



Emotional Intelligence and Life Skills

ඇත. එහි මුලිර ාරච්ඡා සිදුරය ඇතිස අතය

ආඹතනඹ

ඔක්ෂත ඵේ භාඹ තුශ.  කුඩා ෂත්තු සේධන
අධිරාරිෂේ භවනුය ව භාතය ඵර ප්රෂද්ලර
මුලිර ැඩටවන් ඳැැත්වීභට නිඹමිතඹ.




රසරා විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ - නුෂග්ධනෂගොඩ



ජ්ාතිසර ජ්ර ම්ඳාදන වා ජ්රාඳාවන
භණ්ඩරඹ

ත්රිලරෝද රා රියදුරන් වඳශා ආකේප වංලර්ධාන



ශ්රී රසරා ඳයභාණුර ඵරලක්තිස භණ්ඩරඹ

ලැඩවටශන



තැඳැේ ෂදඳාේතෂම්න්තු

ිකයින පුයා විසිම  සිපාන 900000 ඳභ

එභ ආඹතනර රාේඹ භණ්ඩරඹ දැනුත් රීම භ

න කුලි

යන ඳැදවීභ තභ එරභ ජීෂනොඳාඹ රය ගත්

භඟින් රාේඹක්භ ැඩ රීම භට ෂඹ ගය

ඔවුන්ෂග්ධන ජීන තත්ඹ ඉවර නැසවීභ උෂදාත්

ඳරියඹක් නිේභා ඹ රීම භ අෂප්ත ක්ා ෂරෂේ.

ඔවුන්ෂග්ධන ඹැෂඳන්නන්ෂග්ධන ආේථිර , භාජ් වා
ජීන

තත්ඹ

ැඩටවෂන් අයමු

සේධනඹ

රීම භ

ඉදිකිරිම් අංය

ෂභභ

ෂද.

ෂභොනයාගර ිකකත්රික්රෂේ



භැදගභ, භඩුේර,

ඉදිකිරීම් අංලේ ඵදායිතා ලැඩවටශන

ශ්රී රසරා ඳසුගිඹ දලර තුනර ඳභ

රාරඹර සිට

ෂභොනයාගර, ඵඩේකුඹුය ඹන ප්රාෂද්ශීඹ ෂේරම්

යෂටහි ේධනෂඹහි රා ඉිකරීම ම් රේභාන්තඹට

ෂරොේඨාල

රිඹදුයන්ෂගන්

විලාර ිකරිගැන්වීභක් රඵා .  ඇත. ඳසුගිඹ ය

ෂත යාගත්320 ර ඉරක්ර ගත රණ්ඩාඹභක් ෂම්

නඹ ඇතුශත ඉවශ භේටෂම් ෂන්ාසිර, ාණිජ්

වා වබාගී විඹ. 2019/09/10 ව 2019/09/15

අසලෂේ , ෂව ටේ ව නිාඩු නිෂක්තන ව

ිකන ර ෂභභ ැඩටවන ඳත්න ර. .

ඹපාතර

ර

ත්රිෂය ධයන

ඳවසුරම්ර

සේධනඹක්

දක්නට

ෂඳය
රැබුණි.

ෂනොවවිරූ
දශ

ෂද්ශීඹ

නිකඳාිකතඹ ෂභන් ෂදගු ඹක් තයම් ෂදගෂඹන්
ේධනඹ ව ඉිකරීම ම් ක්ෂේත්රෂේ ේධනඹක් එභ
රාරසීභා තුශ.  ද ාේිකර ාභානයඹ ඳදනමින්
7% රට ඩා ැඩිෂඹන්

74

ඉිකරීම ම් ක්ෂේත්රෂේ

ේධනඹක් ෂඳන්නුම් රය ඇත. ෂභන් ව රාර

ිකයින පුයා ඳත්ා අාන රශ අතය ෂදන

රානුර

ේධනඹට

අිකඹය ෂර ිකයිෂන් සිඹළුභ ෂඳොලික කනාන

භාවැඟි දාඹරත්ඹක් රඵා . ෂම් අයමුණින් ජ්ාතිසර

456ර ෂයිරි ැඩටවන් ආයම්බ රීරිභට

පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරඹ භගින් ඉිකරීම ම්

ම්ඳත්දාඹරඹන් දැනුත් කීම ෂම් ැඩටවන්

අසලෂේ ආඹතන ර පරදායිතා ඉවර නැසවීෂම්

ආයම්බ රය ඇත.

විෂලේිකත

ඉිකරීම ම්

පරදායිතා

ක්ෂේත්රෂේ

ප්රේධන

ැඩටවනක්

ක්රිඹාත්භර ෂරෂේ.
අෂප්ත ක්ිකත ඉරක්ර

ැඩටවන් 21 - වබාගිත්ඹ 5250



අෂනකුත් ෂඳොලික කනානර ැඩටවන්
4 - වබාගිත්ඹ 300

ඇභතිස

1. ඉිකරීම ම් ක්ෂේත්රඹට අදාර ආඹතනඹන්හි

වතිසරඳත්ර ඳාඨභාරාක් ඳැැත්වීභ
වා

II.
ඉිකරීම ම්

ක්ෂේත්රඹට අදාර ආඹතනෂේ සදානම් රීම භ

භඟ

ශ්රී රසරා නාවිර වමුදා

III.

ශ්රී රසරා යුද්ධ වමුදා

IV.

ශ්රී රසරා ගුන් වමුදා

V.
ෂම් ඹටෂත් ෂත යාගත් ආඹතන

ෂරොේඨාලඹ

භාේෂග ඳෂද්ල අත්ෂඳොත රක ෂමින් ඳීන.

2. ආඹතනිර ඉවර රශභනාරාරිත්ඹ වා
ම්භානඹ

ආයක්ර

අෂඵ ධතා ගිවිසුභක් අත්න් රශ අතය

පරදායිතා තිසයාය ෂර ේධනඹ රීම භ

3. පරදායිතා



VI.

අධිරය

ඹ

විෂලේ රාේඹ ඵරරාඹ

1. ප්රාෂද්ශීඹ ාරිභාේග ඉසජිෂන්රු රාේඹාරඹයත්නපුය
2. ාරිභාේග අධයක් රාේඹාරඹ-ගාේර
3. ප්රධාන ඉසජිෂන්රු රාේඹාරඹ, භාේග සේධන
අධිරාරිඹ- ඵත්තයමුේර
4. භාේග සේධන අධිරාරිඹ - භතුගභ
ආරක්ක අංය
I.

පුහුණු ලැඩවටශන්

ශ්රී ංකා ලපොලිව් ලදපාර්තලම්න්තුල

ඩිප්ත ෂර භා ඳාඨභාරා

ශ්රී රසරා ෂඳොලික ෂදඳාේතෂම්න්තු භවජ්න
මිත්රශීලි අභිභානත් ෂඳොලික ෂේාක් රඵා . භ

තිස භැද ව තිස අග ඩිප්ත ෂර භා ඳාඨභාරාන්

උෂදා

වා 64 ෂදෂනකු වබාගී ෂද. ඒ වා විඹදභ



රු. 1,168,968.00 ක් න අතය ආදාඹභ රු.

ආදේල ෂඳොලික කනාන ඇතුළු ෂඳොලික කනාන

1,437,000.00රී.

වා රාේඹාරර පරදායිතා ඉවර නැසවිභ
ම්ඵන්ධ

දැනුත්

රීම ෂම්

ැඩමුළු

ඳැැත්වීභ. 2019
ෂම් ඹටෂත් ිකයින පුයා ෂත යාගත් ආදේල
ෂඳොලික කනාන 44ක් වා මලිර ෂද්ලන

75

2018 ේෂේ ඳත්න රද පරදායිතා ඩිප්ත ෂර භා
ඳාඨභාරාෂද

ඩිප්ත ෂර භා

ඵදායිතා වශතික පත්ර පාඨමාා

ප්රධාෂන ත්ඹ

ෂම් ඹටෂත් පරදායිතා වතිසරඳත්ර ඳාඨභාරා 05 ක්

2019.08.30 ිකන ඳත්න ර. . ඒ දවා විඹදභ රු.

ඳත්ා ඇත. දය

62,700.00 රී.

රද විඹදභ රු. 109995.00 රී.

ඒ අනු ඩිප්ත ෂර භා ඳාඨභාරා දවා 2019.12.31
ිකනට විඹදභ රු. 1,231,668.50රී.

දිව්ත්රික් මටමටමින් ක්රියාත්මක කරන ඵදායිතා
වශතික පත්ර පාඨමාා

ලකටිකාලීන පුහුණු පාඨමාා
ෂරපා රාලීන පුහුණු ඳාඨභාරා ෂර Quality

2019

Work Environment, Kaizen Management ,
Green

Productivity

Maintenance,

Seven

,

Total

New

ේෂේ

ඳාඨභාරා

ිකකක්රික්

ක්රිඹාත්භර රීම භ සිදු රයන ර. .

Quality

QC

Tools,

පරදායිතා ව තත් රශභ ාරය

Productivity Measurement & Analysis, Lean

ඳත්ර ඳාඨභාරා

Management,

අධයාඳන අසලඹ ඹටෂත් විකතය රය ඇත.

Change

භේටමින්

Management

ඹන

වතිසර

ඳාඨභාරා 08ක් ඳත්ා අන් රය ඇතිස අතය ඒ
දවා 295 ක් ෂදෂනකු වබාගි වී ඇත. ඒ දවා
ජාතයන්තර වම්බන්ධාතා

රු. 244345.03 ක් විඹදම් රය ඇතිස අතය උඳඹන
රද ආදාඹභ රු. 1,710,000.00රී.

4.1. Bilateral Cooperation between NPOs
(BCBN) Program : Fiji to Sri Lanka

Short course – Green Productivity

(National Productivity Secretariat, Sri Lanka
Customs, Hirarmani International Export (pvt)
Ltd. - 01-02 August 2019
This Bilateral Cooperation between NPOs
program: Fiji to Sri Lanka was conducted to
share the knowledge and best practices of
productivity
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promotion,

Innovation

and

Industry

4.0

in

Public

sector

and



Manufacturing Sector in member countries.

Development of a new web site for
NPS

This program was held on 01-o2 August 2019.

ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරඹ දවා න

The program contained three field visits to

ෂේ පිටුක් නිේභා ඹ රීම භ දවා අලය මලිර

National Productivity Secretariat, Sri Lanka

රටයුතු ආයම්බ රය එඹ පිඹය 3ක් ඹටෂත් සිදු

Customs and Hirarmani International Export

රයන ර. .

(pvt) Ltd. Four Fiji delegates from National
Productivity and Training Centre, Fiji National
University

participated to this

BCBN

program.
The total expenditure incurred for this
program is Rs.266, 760.00



E-breeze පේධාතිය නවීකරණය

ජ්ාතිසර

පරදායිතා

ෂේරම්

රාේඹාරෂේ

ැඩරටයුතු ඳවසු රය ගැනීභ වා E-breeze
2.0ඳද්ධතිසඹ පිළිඵ දැනුත් රීම භ සිදු වුණි. න
ඳද්ධතිසෂේ සේධන රටයුතු සිදු රයන Nanobotz

ආසිඹානු පරදායිතා සවිධානෂේ පුහුණු ැඩමුළු
ර.  බාවිතා රීම භ දවා

Technologiespvt Ltd ආඹතනෂේ නිෂඹ ජිතඹන්ද

Sri Lanka Video

වබාගි වී අඳ ආඹතනෂේ නිරධාම න් දැනුත්

ැරසීභ සිදු රයන ර. .

රීම භ සිදු වුණි.
650,000.00

විලු ලැඩවටශන්


රී.

ෂම් දවා දය
ජ්ාතිසර

රද විඹදභ රු.

පරදායිතා

ෂේරම්

රාේඹාරෂේ E-breeze 2.0 ඳද්ධතිසඹ ජ්ාතිසර

5 S විග න ැඩටවන

ෘත්ීනඹ පුහුණු අධිරාරිඹ ෂත වදුන්ා. ෂම්
ැඩටවනක්ද ඳැැත්විනි.

ආඹතන තුශ 5S ප්රමිතිසඹක් ඇතිස රීම භ භඟින්
විධිභත් රාේඹාර ඳරිය ටපිටාක් නිේභා ඹ
රීම ෂම් අෂප්ත ක්ා හිත ආඹතන ර 5S
විග න 103 ක් සිදු රය ඇත. උඳෂදක වා
භගෂඳන්වීභ

රඵා. භත්

5Sවතිසරරය ඹ

,

පිරිනැමීභත්

ආඹතනරට
ෂම්

ඹටෂත්

සිදුරයනු රැෂේ.

විශිකට අත්දැකීභ හුභාරු ැඩටවනක් ඉිකරිෂේ. 
ඳැැත්වීභට ැරසුම් රය ඇත.
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මාධාය ශා ්රචාරණ ලැඩවටශන්

මානල වම්පත් වංලර්ධාන ලැඩවටශන්

පරදායිතා ප්රේධනඹ දවා විවිධ භාධය බාවිත රය

ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරඹ වා ම්ඵන්ධ

ප්රචාාය

ව නර සේධන නිරධාරින් වා උඳාධිධාරි

ැඩටවන් ඳැැත්වීභ ජ්ාතිසර පරදායිතා

ෂේරම් රාේඹාරඹ විසින් සිදුරයනු රඵයි. ෂභභ

අබයාරාභින්ද

ේෂේ

සරේඳ

එක්

ෂේඩිෂඹ

ැඩටවනක්

ව

ගැන

වබාගි

රයමින්

ෂන්ාසිර

පරදායිතා

පුහුණුක්

භගින්

රූඳාහිනී ැඩටවන් වතයක් ජ්ාතිසර පරදායිතා

ාරච්ඡා රීම භ ඳැැත්විණි. එඹ සිසවර වා ෂදභශ

ෂේරම්

නිරධාම න්ෂග්ධන

භාධය ලෂඹන් අිකඹය ෂදරක් ඹටෂත් සිදුවිඹ.

වබාගීත්ෂඹන් මුදේ ෂගවීම් ෂනොරය ඳත්න

සිසවර භාධය පුහුණු ැඩටවනට ප්රතිසරාභීන් 42ක්

ර. .

වබාගී ව අතය ෂදභශ භාධය පුහුණු ැඩටවන

රාේඹාරෂේ

වා ප්රතිසරාභීන් 12ක් වබාගී විඹ. සිසවර භාධය
පුහුණු ැඩටවන 2019.10.07 සිට 2019.10.11
ිකන දක්ා අතුරුගිරිෂේ ජ්ාතිසර ැවිලි රශ ඳැතිස
අතය

ආඹතන

රශභනාරය ඹ,

සග්රවඹ

වා

රාේඹාර

මලිර පරදායිතා සරේඳ,

විනඹ රාේඹඹ ඳපාඳාපාඹ , ආරේඳ සේධනඹ, 5S
වතිසර ඳත්රරය

ඹ, මුදේ ෂයගුරාසි, තත්ත්

ඳාරන ර, ඉිකරිඳත් රීම ෂම් කුරතා (පරදායිතා
සරේඳ ඇසුරින්) ව වරිත පරදායිතාඹ පිළිඵ
ෂද්ලන වා ාරච්ඡාන් ඳාදර රය ගනිමින් ෂභභ

ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරෂේ ඳාඨභාරා
ඇතුරත් prospectus 2019 මුද්ර

ැඩටවන ඳත්න ර. . සිසවර භාධය පුහුණු

රටයුතු දවාරු.

ැඩටවනට ප්රතිසරාභීන් 42ක් වබාගී ව අතය ඒ

284,250.00 විඹදම් රය ඇත.


වා ැඹ ව මුදර රු. 687,094.40 රී. ෂදභශ

වැසුම් ශා ්රගති වමාලෝචනය

ඳශාත්බාය

භාණ්ඩලිර

නිරධාම න්

භාධය පුහුණු ැඩටවනට ප්රතිසරාභීන් 12ක්
වබාගී ව අතය ඒ වා ැඹ ව මුදර

විසින්

රු.145,258.00 රී. ෂභභ ැඩටවනින් අත්රයගත්

ේඹරට ෂදයක් ිකකත්රික් භේටමින් ප්රගතිස

ප්රතිසපර නම්,

භාෂර චාන රටයුතු සිදුරයනු රැෂේ. එෂභන්භ
ැභ

ිකකත්රික්රඹරභ

ිකකත්රික්

ම්ඵන්ධීරය



නිරධාම න් විසින් භාසිර ප්රගතිස භාෂර චාන

පරදායිතා සරේඳ ගැන මලිර දැනුභක් රඵා
ගැනීභ.

රැකවීභ ඳත්නු රැෂේ. ෂම් දවා ෂභෂතක් දයා



ඇතිස විඹදභ රු. 191,187.00 රී. ෂභඹට අභතය

ආඹතන සග්රවඹ වා විනඹ ගැන මලිර
දැනුභක් රඵා ගැනීභ.

සේධන ැඩටවන් දවා අඹැඹ ඇකතෂම්න්තු



එරීෂනරා ෂවොිකන් වදුනා ගැනිභට වැරීවීභ.

ැරසීභ, ක්රිඹාරාම  ැරසුම් ැරසීභ, භාසිර වා



රාේඹාලිඹ ැඩ රටයුතු පිලිඵද භනා දැනුභක්

රාේතුභඹ ප්රගතිස ාේතා ැරසීභ, රාේඹාධන

රඵා ගැනිභ.

ාේතා ැරසීභ සිදුරයනු රැෂේ.



න්නිෂදදනඹ වා ඉිකරිඳත් රීම ෂම් කුරතා
ේධනඹ වීභ.
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පරදායිතා ඳවුෂේ න ාභාජිරයින් වදුනා

සේධන

නිරධාරින්

ගැනිභට වැරීවීභ.

රශභනාරය

ඇගයීභද

දැනුභ

න යාඳෘතිස එලිදැක්වීභ සිදුරයන

ර. . ෂභභ ැඩටවන වා දයන රද විඹදභ
රු.809,978.00ක් න අතය වබාගී ව සයා
552 රී. ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරෂේ
2019 ේෂේ ක්රිඹාරාම  ැරැකභ වා ඉිකරි
ැඩටවන් පිළිඵද සිඹළුභ ෂදනා දැනුත් රයන
ර. .



නිධාාරීන්ලග්ධන ධාාරිතා වංලර්ධාන ශා පුහුණු
ලැඩවටශන්

ෂම් ඹටෂත් නිරධාම න් ෂද්ශීඹ පුහුණු ැඩටවන්
දවා ෂඹොමුරීම භත්, විෂද්ශීඹ පුහුණු ැඩටවන්
රට වබාගි වීෂම්.  . භනා ෂගවීභත්, ඳලකචාාත්
උඳාධි දවා ෂගවීභ රීම භත් සිදුරයනු රැෂේ. ෂම්
දවා 2019.12.31 ට දය

රද විඹදභ රු.

1,627,573.51රී.
ඵදායිතා වම්මාන තරඟාලලිය ශා වම්මාන

ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරෂේ 2019

්රදාලනෝත්වලය

ැරැකභ වා 2018 ේෂේ ප්රගතිසඹ ඉිකරිඳත්
රීම ෂම් රැකවීභ 2019.02.21 ිකන ඳැැත්විනි.

ජ්ාතිසර පරදායිතා ම්භාන තයගාලිඹ 2018
ඳැැත්වීභට අදාශ අඹදුම්ඳත් ඇගයීෂම් වා

ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරෂේ සිඹලුභ

කනානීඹ ඳරික්ා ඳසුගිඹ ේඹ තුශ ාේනර

නිරධාරින් දැනුත් රීම ෂම් ාේිකර රැකවීභ වා

ෂර අන් රශ අතය ෂභභ ේෂේ ආයම්බර

ප්රාෂද්ශීඹ ෂේරම් රාේඹාර වා ිකකරීක් ෂේරම්

ිකනඹ

රාේඹාර ර ෂේඹ රයනු රඵන නිරධාරින්ෂග්ධන ද
ප්රධාන

රාේඹාරෂේ

නිරධාරින්ෂග්ධන

ද

ෂේඹ

වබාගිත්ෂඹන්

ඳරිඳාරන වා ආඳදා රශභනාරය
යසජිත්

භද්දුභ

ඳරිඳාරන

ඵණ්ඩාය
වා

අභාතයඹසලෂේ

රයනු

ආඳදා

එක්දවක

එහි. 

රාේඹඹාධනඹක්

ෂඳන්නුම්

රශ

ප්රතිසපර

තුනක්

කනානීඹ

ඳරික්ා

වා

ආඹතන අටසිඹ වැත්තෑඅටක් ජ්ඹග්රාවරයින් ෂර
ප්රරාලඹට ඳත් රයන ර. .

ෂේරම්තුභන් භඟ ඉිකරි ේ
ෂරරුණි.

ිකන

ෂත යාගන්නා ර. . එභ ආඹතන සයාෂන්

යාජ්ය

රශභනාරය

ාරච්ඡා

න

මලිර අඹදුම්ඳත් ඳරික්ාෂන් ඳසු ආඹතන

යාජ්ය

රට අදාර ැඩටවන් වා රයන රද ැඩටවන්
පිලිඵ

2019/01/01

අන්තේජ්ාරඹ වයවා ප්රරාලඹට ඳත් රයන ර. .

රඵන

අභාතයඹ ගරු

භැතිසතුභාවා

න

ජයග්රාශකයින්

සුවිෂලේික
කේ

පරදායිතා
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ම්භානරාභීන් -01

ඳශමු කනාන-07

භද්දුභ ඵණ්ඩාය භැතිසතුභා ව යාජ්ය නිරධාරින්,

ෂදන කනාන-58

විෂලේ ආයාධිතඹන් ඇතුප ෂදදවරට ආන්න

ෂතන කනාන-206

පිරික් ෂභභ උත්රේත් අකනා

විෂලේ කුරතාරාභින්-301

වබාගී විඹ.

කුරතා වතිසරරාභින්-305

වා

ජ්ාතිසර පරදායිතා ම්භාන ප්රදාෂන ත්ඹ -2018

ම්භාන, ඳශමු, ෂදන, ෂතන කනාන

වා ජ්ඹග්රාී ආඹතන, ආයාධිතයින් වා

රඵාගත් ජ්ඹග්රාී ආඹතන ෂදසීඹ වැත්තෑ ෂදරක්

ආයාධනා සිදුරීම භ, ම්භාන වා වතිසරඳත්

වා ම්භාන ව වතිසරඳත් පිරිනැමීෂම් ජ්ාතිසර

නිේභා ඹ වා මුද්ර

ඹ, විෂලේ පර ඟයා වා

පරදායිතා ම්භාන ප්රදාෂන ත්ඹ-2018 ාේනර

භරු

නිේභා ඹ

ෂර

වබාගින්නන්

කේ

ඳැැත්වි

.2019/03/26න

ිකන

රරාඳඹ

වා

තෑගි

වා

මුද්ර

ඇසුරුම්

ඹ,
වා

ජ්ාතයන්තය

සිහිටනඹන් රඵා. භ, ජ්ඹග්රාී ආඹතන පිළිඵ

ලාරාෂද .  ඳ..1.30ට ශ්රී රසරා

වීඩිෂඹ ැරසීභ, මුද්රිත වා විදුත් භාධය ප්රරාලඹට

ප්රජ්ාතාන්ත්රිර භාජ්ා.  ජ්නයජ්ෂේ අග්රාභාතය ගරු

ඳත්රීම ෂම් සිට ම්භාන ප්රදාෂන ත් ිකනඹ

යනිේ වික්රභසිසව භැතිසතුභාෂග්ධන ප්රධානත්ෂඹන් ව

දක්ා න රාේඹඹන් ඉටුරයගැනීභ උෂදා න

ශ්රීරසරා ඳාේලිෂම්න්තුෂද රනානාඹර ගරු රරු

සිඹලුභ ක්රිඹාරායරම් පිඹෂයන් පිඹයට ාේනර

ජ්ඹසරිඹ

අයුරින් අන් රයන ර. .

ඵණ්ඩායනාඹර
ම්භන්ත්ර

අනුකභය

භැතිසතුභාෂග්ධන

වබාගිත්ෂඹන්

ඳැැත්වි .

යාජ්ය

ඳරිඳාරන

වා

ආඳදා

රශභනාරය

අභාතයාසලෂේ අභාතයගරු යසජිත්

ජ්ාතිසර පරදායිතා ම්භාන තයගාලිඹ වා
ආඹතන විසින් ඉිකරිඳත් රයන රද අඹදුම්ඳත්

භාෂර චානෂඹන් ඳසු රඩඉම් රකුණු භේටම්

සිදුරීම ෂභන් අනතුරු ෂභභ නිම ක්

අනු කනානීඹ ඳරික්ා වා ෂත යාගන්නා ර. .

නිකුත් රයන ර. .කනානීඹ ඳරික්ාෂද .  නිම ක්ිකත

ෂභහි .  සුදුසුරම් රැබ ආඹතන විද්ත් ඳම ක්

රරුණු ඇතුශත් ාේතා භඟ අදාශ ආඹතනඹ

භණ්ඩරඹක්

රය

ඇගයීෂම් නිේ ාඹරඹන් වා රඵාගත් ප්රතිසපර

ව

පිළිඵ

ආඹතනඹට

විසින්
අදාශ

ඳම ක්ාට
විශිකටතා,

රක්

දුේරතා

චිත්රර

නිදේලනඹක්

ැඩිිකයුණු විඹ යුතු රරුණු ඇතුශත් ාේතාක්

illustration) රඵාෂදන ර. .

ජ්ාතිසර පරදායිතා ෂේරම් රාේඹාරඹ ෂත

නිම ක්

රඵාෂදනු

රැෂේ.ජ්ාතිසර

පරදායිතා

ම්භාන

ාේතා

(Graphical

ඳවත දවන් ඳරිික

ාේතා නිකුත් රය ඇත.

ජ්ාතිසර පරදායිතා ම්භාන තයඟාලිඹ වා ැඹ

ප්රදාෂන ත්ඹ ඳැැත්වීෂභන් ඳසු ආඹතන විසින්

ව මුළු මුදර 20,552,998.86 රී.

සිදුයනු රඵන ලිඛිත ඉේලීම් භත අදාශ ෂගවීම්
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දිව්ත්රික්කය
පුත්තම
කුරුණෑග
ලකොෂඹ
ගම්පශ
කළුතර
මශනුලර
මාතලේ
යාපනය
ගාේ
මාතර
ශම්බන්ලතොට
කෑගේ
බදුේ
අනුරාධාපුරය
ලපොලෂොන්නරුල

පාවේ අංය

රාජය අංය

0
1
0
1
1
0
0
0
1
2
0
0
2
0
0
8

3
7
4
3
0
5
2
4
11
6
3
1
0
3
0
52
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නි්පාදන ශා
ලවුලා අංය
0
0
1
0
0
0
0
2
2
1
0
0
4
0
1
11

එකතුල
3
8
5
4
1
5
2
6
14
9
3
1
6
3
1
71

8

විශ්රාභ  ුප් වා සුඵාධන
විඹඹ ක්ෂේත්රඹ

භාන ම්ඳත්
විඹඹ ක්ෂේත්රඹ
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8.1 විශ්රාම ව ටුප් ද පාරාතමේප්තුවට
ය 1934 ෂඳඵයාය 05 දින ්ථාපිත ව විශ්රාභ

ඳත්ා ගනිමින් රක් 12කට අධික භ්තඹක්

 ුප් ය්ථා ග්රවඹ ඹටෂත් කලින් කරට සිදු

භඟ අඛණ්ඩ ම්ඵන්ධතාඹක් ඳත්ා ෂගන

කයන රද ගෂලෝධනඹන්ට ඹටත් ද නට 1972

ඹනු ර ෂේ. විශ්රාමික ප්රජා වා ඔවුන්ෂේ ඳවුල්ර

භ යි 05  නි දින ගෂලෝධිත විශ්රාභ  ුප්

ාභාජිකඹන් උෂදා කඩිනම් වා ගුණාත්භක

ය්ථා ප්රකාය විශ්රාභ  ුප් ෂගවීභ ශ්රී රගකා

ෂේාක් රඵාදීභ වා අෂනකුත් යාජය ආඹතන,

යජෂේ නීතිෂේ ෂකොටක් ඵට ඳත් තිෂේ.

ෂඳෞේගලික අගලඹ වා නවීන ෂතොයතුරු තාක්ණඹ

එෂභන්භ 1898 අගක 01 දයන  න්දඹු අනත්දරු

ම්ඵන්ධ කය ගනිමින් 2016 ය තුශ ජාතික

විශ්රාභ  ුප් අයමුදල් ආඥා ඳනත වා 1983 අගක

භට්ටෂම් ජඹ්රවණ වා අග ඹම්රට ඳාත්ර වීභටත්

24 දයන  න්දඹු පුරු අනත්දරු විශ්රාභ  ුප්

සුවිෂලේෂඹන් භ්ත විශ්රාමික ප්රජාෂේ විල්ාඹ

ඳනත වඳුන්ා දීභ සිදු ෂේ. 1981 අගක 44 දයන

දිනාග නිභටත්

 න්දඹු වා අනත්දරු විශ්රාභ  ුප් ගෂලෝධන

ෂදඳාර්තෂම්න්තු

ඳනත ඹටෂත් ආඵාධිත විශ්රාභ  ුප් ක්රභඹ ද

ජඹ්රවණඹකි.

වඳුන්ා ෂදන රදී. ෂම් සිඹලුභ ගෂලෝධනඹන්ට

ඳවුල්ර ාභාජිකඹන්ෂේ විශ්රාභ සු උෂදා න

ෂේා

නිාඩු නිෂක්තන ඳවසුකම්  ඩි දියුණු කයමින්

අර්ථාධක අයමුදර ඹන විඹ ත්රිත්ඹට අදාශ

විශ්රාමික ප්රජා ෂත විශ්රාභ  ුෂඳන් ඔේඵට යඹ

ප්රතිරාිනන් ෂත ෂගවීම් ක්රිඹාලිඹ නිඹාභනඹ

ෂේාන් පිළිඵ ෂම් ය තුශදී ද අධානඹ

කිරීභ විශ්රාභ  ුප් ෂදඳාර්තෂම්න්තුෂේ ගකීභ

ෂඹොමු විඹ .

ෂේ.
1970.12.23

අභාතයාගලඹ

ඹටෂත්

දින
න

යාජය

ඳරිඳාරන

“ඒ”

ෂශ්රේණිෂේ

ත ද ඩාත් පරදායී ෂේාක් උෂදා භාන
ම්ඳත් ගර්ධනඹ ෂනුෂන් විවිධ පුහුණු
 ඩටවන් ෂදඳාර්තෂම්න්තු නිරධාරීන් ෂත

ෂදඳාර්තෂම්න්තුක් ලෂඹන් ්ථාපිත න විශ්රාභ

රඵා දීභ ෂභන් භ ෂදඳාර්තෂම්න්තුෂේ නිරධාරීන්

 ුප් ෂදඳාර්තෂම්න්තු, 2019 ය අන් න

ම්ඳත් දාඹකඹන් ලෂඹන් ෂඹොදාෂගන ඵාහිය

විට වඹ රක්ඹක ඳභණ විශ්රාමික ප්රජාක් ෂත

ෂනත් යාජය ආඹතනික නිරධාරීන්ෂේ විශ්රාභ

ෂේා ඳඹමින් ඔවුන් භාජීඹ වා ආර්ථිකභඹ
ලෂඹන්

තෘප්තිභත්

කයනු

්

ව කි

ෂභන් භ විෂලේෂඹන් විශ්රාමික ප්රජා වා ඔවුන්ෂේ

1942 අගක 18 දයන ආඥා ඳනත ප්රකාය

ය

ෂනොමිනිඹ

ටපිටාක් ඇති කිරීභ උෂදා ව ගර්ධනඹන්

රගකා තුශ නනතික ්ථාපිත න්ෂන්ඹ. තද
යාජය

රද

කාර්ඹඹ භණ්ඩරඹටත් ඩාත් පරදායී ෂේා

අනත්දරු වා ආඵාධිත ඹන විශ්රාභ  ුප් ක්රභ ශ්රී

න

 ුප්

ක්රිඹාලිඹ තුශ විශ්රාමික ප්රජාටත් ෂදඳාර්තෂම්න්තු

ඵරඳ  ත්ෂන ඳරිදි  න්දඹු,  න්දඹු පුරු

ක්රිඹාත්භක

විශ්රාභ

එෂභන් භ ආඹතනික ලෂඹන් ෂබෞතික ගර්ධන

ඹටත් 2010 අගක 08 වා 09 දයන ගෂලෝධනඹන්

නනතික

ව කිවීභ

 ුප් ක්රභඹ පිළිඵ ද නුම්ත්බාඹ දියුණු කිරීභ

ද  න්ත

උෂදා විවිධ  ඩටවන් ක්රිඹාත්භක කයමින්

ක්රිඹාන්විතඹක නියත සිටී. යජෂේ ්ථීය, අනිඹම්,

විශ්රාභ  ුප් ෂගවීෂම් ාම්ප්රදායික විඹ ඳථෂඹන්

තාකාලික, ආෂේලක ආදී ඳත්වීම්රාභීන්, ත්රිවිධ

ඔේඵට ඹමින් විශ්රාභ  ුප් ෂදඳාර්තෂම්න්තු

වමුදා ාභාජිකයින්, අභාතය කාර්ඹඹ භණ්ඩර

ද  න්ත කාර්ඹබායඹක නිඹ ලී සිටී.

වාඹක,  න්දඹු අනත්දරු,  න්දඹු ඳරු ව
අනත්දරු, යාජය ෂේා අර්ථාධක අයමුදල්
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2019

ර්ඹ

අගබාගඹ

න

විට

භ්ථ

ම වාසය

විශ්රාමිකයින් ගඛයා 639,984ක් න අතය ඳසුයඹ

සම වස්ථ සක්රීය විශ්රාමිකයින්තු න
සිවිල් සහ
හමුාා
429,489
431,199
433,015
435,272
435,520
436,733
436,921
438,874
440,258
442,212
443,792
446,653

ර් 06ක කාරඹ තුශ විශ්රාමිකයින්ෂේ ම්ඵන්ධ
ජනාරි
ෂඳඵයාරි
භාර්තු
අෂප්රේල්
භ යි
ජූනි
ජූලි
අෂගෝ්තු
 ප්ත ම්ඵර්
ඔක්ෂතෝම්ඵර්
ෂනො ම්ඵර්
ෂද ම්ඵර්

ෂතොයතුරු ව 2019 ර්ෂේ භාසික විශ්රාමික
ගඛයා ළවශ යඹ ආකායඹ ද ක්ෂන ප්ර්තාය
ඳවතින් දක්ා ඇත.

ටුතුාඹු
අ ත්ාරු
192,027
192,218
192,314
192,657
192,504
192,338
191,935
192,379
192,600
192,606
192,956
193,331

එිවට
621,516
623,417
625,329
627,929
628,024
629,071
628,856
631,253
632,858
634,818
636,748
639,984

*භාසික විශ්රාභ  ුප් ෂගවීම්

එන් විශ්රාමික ප්රජාක් නඩත්තු කයමින් ඔවුන්ෂේ
ඳවුෂල් ාභාජිකඹන්ෂේ සුයක්ෂිත ඵ වතික

ළවත වන් තාක්ණික ප්රගභනෂඹහි ප්රතිපරඹක්

කිරීෂම් ව ඔවුන් යෂටහි ආර්ථික ක්රිඹාලිෂඹහි

ෂර  විශ්රාභ  ුප් ෂදඳාර්තම්න්තු විසින් අත්කය

ක්රීඹ ෂකොට්කරුන් ඵට ඳත්කයමින් සුවිල්

ගන්නා

භාජ ගකීභක් ළු කිරීභ ෂභන්භ විඹානුගත

ෂේඹ තුශ ෂඳෞේගලික වා යාජය අගල මුහුෂන්

කිරීෂම් කාර්ඹඹබායඹ ද ළු කයනු ර ෂේ. ෂම් න

ළවශ ෂේාරාභී වා ෂේාදාඹක තෘප්තිඹ තවවුරු

විට විශ්රාභ  ුප් ෂදඳාර්තෂම්න්තු විශ්රාමික

කයමින් නනතික ප්රතිරාබඹන් පිළිග න්වීෂම්

ප්රජාට අදාශ ප්රතිරාබ ෂගවීභට ව කි න ෂේ

ආදර්ලභත් ෂභන්භ ෂක්න්ද්ර්ථානඹ ඵට ඳත්

නතන ෂතොයතුරු තාක්ණඹ, ප්රතිඳත්ති තීයණ ව

ඇති අතය, එඹ පුේගලික අගලෂේ අධයනඹන් ව

තියාය කශභනාකයණ ක්රභෂේද බාවිතා කයමින්
ෂකෂයන

ක්රිඹාලිඹක්

ඳත්ාෂගනඹාභ

විශ්රාමිකඹන්ෂේ

විල්ාඹ

දිනා

ෂදඳාර්තෂම්න්තුෂහි

ෂඳන්ා දිඹ ව ක. තද ෂදඳාර්තෂම්න්තු යාජය

ඔවුන්ෂේ විධිභත් ද නුභ ව කුරතා බාවිතා

වතික

ලකයතා

ප්රගතිඹ කයා ඹන ගභෂනහි ව යවුම් රක්ඹක් ෂේ

යාමුෂන් ඔේඵට ඹමින් භාජ ගර්ධනඹ උෂදා

ඳායදෘලයබාඹ

රද

නිරීක්ණඹන් වා භධය්ථානඹක් ඵට ඳත්

ෂගවීෂම්

ඇත.

භ න්
ග නීභට

එෂභන්භ විශ්රාභ රඵන දින සිට තිඹක් ඇතුශත

ෂදඳාර්තෂම්න්තුට ව කිඹා ර බී ඇත.

විශ්රාභ ඳාරිෂතෝෂිකඹ ෂගන
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අතයභ විශ්රාභ



ර බීෂභන් ඳසු එශෂමන ඳශමු භාෂේ විශ්රාභ
 ුඳ ෂගවීභට ෂදඳාර්තෂම්න්තුට ව කිඹා ර බී

අනත්දරු විශ්රාභ  ුප් ඳනත

ඇති අතය භධයගත දත්ත ඳේධතිඹක් ඇසුරින්

8.2.1 අ පේ 2019 ටසපතම සුවිප ේෂි ිාතමයය

ෂගවීභ ආයම්බ කිරීභ ෂදඳාර්තෂම්න්තු විසින්

සාෙ යතු

ශගාකය ගන්නා රද ක පී ෂඳෂනන ප්රගතිඹක්
ෂර

ව ඳින්විඹ

ව ක.

ෂභකී

1970 අගක 18 දයණ න්නේධ වමුදා  න්දඹු



ප්රඹත්නෂඹහි

විශ්රාභ  ුප් ය්ථා ග්රවෂේ 12 වා 15

ධනාත්භක ප්රතිපරඹ නුෂේ සිඹළු දි්ත්රික්ක ව

ගන්ති ඹටෂත් විශ්රාභ ග න්ව නිරධාරීන්

ප්රාෂේය ඹ

ම්ඵන්කරකයණඹ

ම්ඵන්ධෂඹන් ක්රිඹාත්භක න විනඹ කමිු

කයමින් තත්කාලීන ෂේාක් වතික කිරීභට

වයවා නිභ කයන රද ෂගොනු ගඛයා පිළිඵ

ව කිඹාක් ර බීභයි.

ෂතොයතුරු ඳවත ද ක්ෂේ.

ෂල්කම්

කාර්ඹ

8.2 විශ්රාම ව ටුප් ද අ ය
විශ්රාභ  ුප් ය්ථා ග්රවඹ ඹටෂත් යාජය
ඳරිඳාරන ෂල්කම් ෂත ඵරතර ඳ රී ඇති
කාර්ඹඹන් ළු කිරීභ, විශ්රාභ  ුප් ම්ඵන්ධ
ප්රතිඳත්තිභඹ

කරුණු

ම්ඳාදනඹ

කිරීභ,

විශ්රාමිකඹන්ෂේ වා විශ්රාමික ගගම්ලින් ළදිරිඳත්



ෂකෂයන ළල්ලීම් ම්ඵන්ධෂඹන් කටයුතු කිරීභ

විශ්රාභ  ුප් ෂදඳාර්තෂම්න්තුෂේ ආඹතනික
කටයුතු භනා ෂර ම්ඵන්කරකයණඹ කිරීභ

වා විශ්රාභ  ුප් ෂදඳාර්තෂම්න්තුෂේ ආඹතන

ෂභභ අගලඹ භ න් සිදු කයනු අතය, විශ්රාභ

කටයුතු ම්ඵන්කරකයණඹ කිරීභ විශ්රාභ  ුප්

 ුප් ෂදඳාර්තෂම්න්තුෂේ ආඹතනික කටඹතු

අගලඹ භ න් සිදු ෂකෂර්.

ම්ඵන්ධෂඹන් 2019 ර්ඹ තුශදී ලිපි 251ක්
ර බී ඇත. ළන් ලිපි 154ක කටයුතු අන් කය

විශ්රාම ව ටුප් ද ස්්තුෙපයතු අාාව වි ව විො

ඇත.




විශ්රාභ  ුප් ය්ථා ග්රවඹ වා එහි



 ුප්

වා

සුඵාධනඹ”

1989 අගක 01 දයණ  න්දඹු අනත්දරු විශ්රාභ

නිරධාරීන් ව විශ්රාමික ගගම් විසින් ළදිරිඳත්

 ුප් ඳනත වා එහි ගෂලෝධන

කයනු රඵන ලිඛිත ග ටලු ලින් 95%ක් ෂත

1983 අගක 24 දයණ  න්දඹු පුරු අනත්දරු

පිළිතුරු රඵා දී අන්ඹ.

යාජය ෂේා ෂකොමින් බා කාර්ඹ ඳිපඳාිපක
රීති ග්රවඹ



“විශ්රාභ

ගෂලෝධන

ඳනත වා එහි ගෂලෝධන


විශ්රාමිකයින්ෂේ

ආඹතන ග්රවෂේ XLVIII න ඳරිච්ෂේදෂේ
33 වා 36 ගන්ති



අදාර සිඹලුභ විශ්රාභ  ුප් ්ක්රෂල්ඛ



විශ්රාභ  ුප් ම්ඵන්ධ යාජය ඳරිඳාරන
්ක්රෂල්ඛ
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ම්ඵන්ධෂඹන්

විශ්රාමික



විශ්රාභ  ුප් ගෂලෝධන ම්ඵන්ධ ්ක්රෂල්ඛ



වා ර බුණු විභසීම් වා ඳවත වන්

නිකුත් කිරීභට කටයුතු කය ඇත.

ඳරිදි කටයුතු කය ඇත.
නතු ා වා ක්රියාම වාතමන

ලිපි ස ඛ්යාට

අතුරු පිළිතුරු ඹ වීභ

04

අන් පිළිතුරු ඹ වීභ

1015

ලිපි ෂගොනු කිරීභ

1069

ෂනත් අගල ෂත ෂඹොමු කිරීම්


ඳවත වන් ්ක්රෂල්ඛ ව ්ක්රෂල්ඛ ලිපි

ාක්රපල්ඛ්ය
ාක්රපල්ඛ් ලිපි
2019
අඹ ඹ
ෂඹෝජනා අනු විශ්රාභ
 ුඳ ගෂලෝධනඹ
කිරිභ
යාජය ෂේෂේ විශ්රාභ
 ුප් ගෂලෝධනඹ 2016
විශ්රාභ  ුප් ෂගවීෂම්
දී ග්ා වගත ෂර,
මිඹයඹ විශ්රාමිකයින්
වා විශ්රාභ  ුප්
ෂගවීභ  ශ ක්වීෂම්
අ්ථා පුළුල් කිරීභ

17

2019 ර්ඹ තුශදී විශ්රාභ  ුප් ම්ඵන්ධ
ර බුණු ඳ මිණිලි වා පිළිතුරු ව අභාතය
භණ්ඩර ගෂේල වා නඩු කටයුතු වා
නිරීක්ණ රඵා දීභ ඳවත ඳරිදි විඹ.

රුමිකයණිලි ටතමනය

රුමිකයණිලි ස ඛ්යාට
හා ප්රතිචාා ා්වීම ව
භවජන ෂඳත්ම් කායක බා
19
ඳ මිණිලි
උඳෂේලක කායක බා
08
ඳ මිණිලි
ඔම්බුඩ්්භන් භ න් ළදිරිඳත්
04
න ඳ මිණිලි
අභාතය
ගෂේල
වා
08
නිරීක්ණ රඵා දීභ
විශ්රාභ  ුප් ම්ඵන්ධ නඩු
10
කටයුතු වා නිරීක්ණ
රඵා දීම්
ඳාර්ලිෂම්න්තු ප්රල්ණ
02
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ාක්රපල්ඛ්
අ ිය
14/2019

දි ය
2019.05.31

35/2019

2019.12.10

02/2019

2019.05.30

9

වශළයක ෂවේලළ

භළනල වම්ඳත්
වියය ක්ෂේත්රය

89

ශළ මධන ක්රියළකළරකම් යටෂත් ඵළ ඇති

9.1 සංක්ෂිප්තය
අභළත්ළාංෂේ

වියය

ඳථයට

ඳෆලරී

ම ප්රගතිය 63% කි.

ඇති

කළර්යයන් ඉටු කරන සියලුභ අාං වශළ අල
ම, යටිත් ඳශසුකම්, ෂත්ොරතුරු කළක්ණ
ඳශසුකම් වශ නියමිත් නිති ශළ ෂරගුළසි අනුල
කටයුතු සිදු කරන්ෂන්ද යන්න ෂවොයළ ඵෆලීෂම්
යළන්ත්රණය

දී 

ප්රභළණළත්භකල

ඳශසුකම්

වශ

අල

ගුණළත්භකල

ඳිදි

වඳයළී ෂම්

කළර්යය ඉටු කරනු ඵන අාං ෂම් යටෂත් වකනු
ඵයි.



වශළ

ඒ අනුල,





ත්ළක්ණ

ක්ෂේත්රය

සුවිෂේෂී දළයකත්ලයන්  ෂත්ොරතුරු

ත්ළක්ෂණයට අදළල

විවිධ

ෂක්ෂේත්ර පිිබඵ ප්රළෂයික ක දෆනුභ ඵළ ී භ
භඟින් ඔවුන්ෂේ කළර්යක්ෂභත්ළල වශ
අභළත්ළාංෂේ

ඳහසුකම් සැඳයීම සහා මාසික සාමානය ියයදම
අභළත්ළාංෂේ

ෂත්ොරතුරු

වම්ඵන්ධෂයන් 2019 ලවෂර්ී  ඵළ දුන්

අබන්ත්ර ඳළන අාංය
ම අාංය
ෂත්ොරතුරු ත්ළක්ණ අාංය
අබන්ත්ර විගණන අාංය

යන අාං ඒ යටෂත් ෂගොනු ෂකෂර්.



නිධළරීන්ෂේ රළජකළිද ලඩළත් ඳශසු කිිදභ

ඉශෂ

නෆාංවීභ ෂභහි අභිභත්ළර්ථය ෂඳරදෆිදල වශ

කළර්යයන්

දදනික රළජකළරී සිදු කරෂගන යළෂම් ී 

ඳලත්ලළෂගන

යළභ වශළ වෆඳයිය යුතු

ෂත්ොරතුරු ත්ළක්ෂණ දෆනුභ ලෆි  ියුු

ඳශසුකම්

විදුලිය, ජය,

දුරකථන,

කිරීභ වශළ කෂභනළකරණ ෂනොලන

ඉන්ධන

නිධළරීන් 164 ෂදෂනකු වශළ පුහුු

ෂලනුෂලන්

ලෆඩවටශන් ඳලත්ලළ ඇත්. නහිී  පුහුු

අන්ත්ර්ජළ

නිෂනදළ

කළර්යක්ෂභත්ළල

ලන

ඳශසුකම්,

ත්ෆඳ,

වෆඳයීභ වශ ලළශන නඩත්තු

අභළත්ළාංය දෆිදය යුතු භළසික වළභළන

වෆසි 126 ක් භක න් භයිෂරොෂවොසහ ව ලදන්

පිිදලෆය රු.මිලියන 5.15ක් ෂේ.

වෆකසුම් (MS Word), භයිෂරොෂවොසහ ව
ඳෆතුරුම්ඳත් (MS Excel) වශ නිෂනදළ
ෂත්ොරතුරු ත්ළක්ණ බළවිත්යන් ලෆනි
භළත්ෘකළ

තුනක්

ඔවහෂවේ

ප්රළෂයික ක

දෆනුභක් ඵළ ී  ඇත්.



අභළත්ළාංය ෂලනුෂලන් ෂලන කරන ද
වභවහත් ප්රතිඳළදනය වෆක කෂ පුනරළලර්ත්න

පුහුණු වැඩසටහනක් ඳවත්වමින්
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 අභළත්ළාංෂේ මුරණ පිිදලෆය අලභ කර
ගෆනීෂම්

වශ කළර්යක්භත්ළලය ලෆි 

කිරීෂම්

අරමුණින්

ෂගොඩනෆක ලි අලුත්ලෆි යළල
ලළශන නඩත්තු
ප්රළෂද්ශීය ෂමකම් කළර්යළ විළභ
ලෆටුප් ෂගොනු ඳරීක්ළල

කෂභනළකරණය

කෂශෆකි මුරණ ෂවේලළලක් (Manageable

9.2 අභ්යන්ත ඳාලන අංශය

Printing Service) වාංවහථළඳනය කර ඇත්.
 අභළත්ළාංය

යටෂත්

ඳලතින

රළජ

නිලළ

ගත්

ශෆකි

ඳිදි

කෂභනළකරණ

අභළත්ළාං නිධළරීන්ට ශළ කළර්ය භණ්ඩය ෂලත්
ඳශසුකම් වඳයන්නළෂේ භූමිකළල ඳෆලරී ඇත්.

ජළෂේ

ෂභහිී  ඒ ඒ අාං අත්ර භනළ වම්ඵන්ධත්ළ

ක්රියළකළිදත්ලය ලෆි ියුු කිරීභට වශ

ෂගොඩනගමින් ඔවුන්ෂේ කළර්යය භණ්ඩය ෂලත්

ඳිදශීක ප්රභළණය ලෆි වීභ භත් ඇති ලන

අල යටිත් ඳශසුකම් ශළ දයත්න ඳිදෂේ

දත්ත් හුලභළරු අලහිරත්ළ අලභ කිරීභ වශළ

යශඳෆලෆත්භ ඇතිකරමින් අභළත්ළාංය ෂලතින්

ඳිදගණක ජළයට නල ලයිසයි පිවිසුම්

භශජනත්ළලට ශළ ෂවේලළලන් ඵළෂඳොෂරොත්තුෂලන්

උඳකරණ (access point) 20 ක් අලුතින්

ඳෆමිෂණන ඳළර්ලයකට වුලද භඟෂඳන්වීභ ශළ

වම්ඵන්ධ කිරීභට කටයුතු කර ඇත්


දඳදළ

ඇති අාංයක් ලන අබන්ත්ර ඳළනය අාංය,

කරමින් ඳලතී.
ඳිදගණක

ශළ

කෆපී ෂඳෂනන කළර්ය බළරයක් ඉටුකිරීභට ඳෆලරී

භළර්ගගත්

ඳද්ධතියක් වකවහ කිරීෂම් කටයුතු සිදු
 අභළත්ළාංෂේ

ඳිදඳළන

අභළත්ළාංය නම් ව රළජ ෂවේලෂේ භශෂගදර තු

නිෂක්ත්න අන්ත්ර්ජළය ඔවහෂවේ ෂලන්
කරලළ

70%
100%
75%

වශෂයිගය ඵළ ී භට ශෆකි ඳිදවරයක් වකවහ

අභළත්ළාංෂේ රළජකළිද සිදු කරනු ඵන

කිරීභ ෂභභ අාංය ෂලතින් ඉටු කරනු ඵයි.

රභෂේදයන් නියමිත් නීති ෂරගුළසි, කළර්යය
ඳටිඳළටිලට අනුගත්ල සිදුලන්ෂන් ද යන්න

9.2.1 අංශයේ 2019 වසයර් සුියයශේෂි කාර්යය

ෂවොයළ ඵෆලීභ ශළ ඒ ඔවහෂවේ කළර්යයන්

සාධනයන්

ෂභෂශයවීභ
විගණන

සිදුකරනු

අාංය

භඟින්

ඵන
ඵළ

අබන්ත්ර
ෂදන

ද

දළයකත්ලෂේ ප්රතිත්ළත්භක ප්රගතිය ඳශත්
ඳිදි ෂේ.
කාර්යය
අබන්ත්ර විගණන වෆෆවහභක් වකවහ
කිරීභ.
මලික ලළර්ත්ළ වකවහ කිරීභ.
විගණන කෂභනළකරණ කමිටු රැවහවීම්
ඳෆලෆත්වීභ.
ලත්කම් කෂභනළකරණය
දදළයම් රැවහකිරීභ.
ෂගවීම් ලේචර් වම්ඵන්ධ ලියවිලි
ත්ෆන්ඳතු ක ුභ
ඳළ ල ශළ අත්ශෆර දෆමීම්
ත්ක්ෂවේරු ෂගවීම්
දුරකථන ගළවහතු ෂගවීම්
ප්රළේධන වියදම් අක්ක්ණය
භළනල වම්ඳත් පුහුු ලෆඩමුළු
ඵලළගෆනීම් වශ වහථළන භළරු
ප්රතිඳත්ති කළර්යයවළධන විගණනය
ෂඳෞද්ගලික ලිපිෂගොනු විගණනය

ප්රගතිය
100%
100%
100%



අභළත්ළාංෂේ මලික යටිත් ඳශසුකම් ලන
විදුලිය, දුරකථන වශ ජය වෆඳයීභ වශළ

75%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

දරන ද පිිදලෆය පිළීඵ විවහත්ර ඉශතින්
දෆක්ෂේ

100%

92



අභළත්ළාංය වතු ලළශන නඩත්තු කටයුතු
වශළ ෂභභ ලවෂර් 2019.12.31 ින දක්ලළ
රු.23,869,507.39ක් (රු. මිලියන 23.8ක්)
ලෆය කර ඇති අත්ර, වාංචිත් ලළශන වශළ දරන
ද ඉන්ධන පිිදලෆය රු. 6,203,283.01 (රු.
මිලියන 6.2) කි. ලළශන නඩත්තු වශ ඉන්ධන
වියදම් වශළ භළසික ලෆය වීම් ඳශත් ඳිදි ෂේ.



අභළත්ළාංෂේ “ත්ෆඳ” වශළ 2019.12.31
ින දක්ලළ රු. මිලියන 3.5ක් ලෆය වී ඇත්


ප්රළේධන

වියදභ

2019.12.31

ිනට

රු.

806,974,009.00 කි. නය වභවහත් ප්රළේධන
ප්රතිඳළදනෂයන් 46.48%කි.

9.3 මූලය අංශය
රළජ ඳිදඳළන, වහලෂද් කටයුතු, ඳෂළත් වබළ ශළ
ඳෂළත් ඳළන අභළත්ළාංෂේ නක් ප්රධළන අාංයක්



2019 ලර්ෂේ ක්රියළකළිද වෆෆවහභට අනුල නක්

ලන ම අාංය භඟින් අභළත්ළාංය ඇතුළු

නක් මිී  ගෆනීෂම් කළර්යයන් වශළ අත් කර

අභළත්ළාංය යටෂත් ඳලතින ෂදඳළර්ත්ෂම්න්තු ශළ

ගත් ප්රගතිය ඳශත් ඳිදි ෂේ.

දයත්නල ම කෂභනළකරණය ශළ ඳළන

සිදු ක නු ලැබූ කාර්යය

අත් ක

කටයුතු වම්ඵන්ධෂයන් ලගකීභ උසුයි. ෂභභ

ප්රගිය

අාංය ප්රවම්ඳළදන, ම ලළර්ත්ළකරණ, ෂගවීම් ශළ

අමාතයාංශය

භළනල වම්ඳත් ෂගවීම් යන ළඛළ 04 කින්

යටයත්

ඳවින 80.14%

අංශ සහා අවශය කාර්යාලීය

වභන්විත් ෂේ.

භ්ාණ්ඩ මිලදී ගැනීම

9.3.1 අංශයේ 2019 වසයර් සුියයශේෂි කාර්යය

යගොඩනැගිලි

සාධනයන්

යන්යරෝඳක





රළජ ඳිදඳළන අාංෂේ පුනරළලර්ත්න වශ
ප්රළේධන

ගත්

වියදම්

වශළ

2019

ලර්ය

හා 99.7%
මිලදී ගැනීම

රජෂේ ෂගොඩනෆගෆලි දදළයම් නකතුකිරීභට
අදළෂල ඳිදගණක භෘදුකළාංගයක් වෆකසීෂම්

ෂලනුෂලන් රු. 2,558,590,000.00 මුදක්

කටයුතු සිදු කරමින් ඳලතී.

ෂලන් කර ඇත්. 2019.12.31 ිනට දරන ද



අභළත්ළාංය ෂලත් අය විය යුතුල තිහි හිඟ

පුනරළලර්ත්න වියදභ රු. 805,342,875.00 කි.

ෂගොඩනෆක ලි කුලී නෆලත් අය කරගෆනීෂම්

ෂභය වභවහත් පුනරළලර්ත්න ප්රතිඳළදනෂයන්

රභෂේදය

97.37%කි.
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කළර්යක්භ කිරීභ තුිබන් හිඟ




දදළයභ 18.15%කින් අලභ කිරීභට කටයුතු

ෂත්ොරතුරු ශළ වන්නිෂේදන ත්ළක්ණ විවදුම්

කර ඇත්.

යටිත් ඳශසුකම් කෂභනළකරණය පිිබඵ ලගකීභ

2019 ලර්යට අදළෂ බළණ්ඩ වමීක්ණ

දරන

කටයුතු නිසි ඳිදි සිදු කර ඇත්.

ප්රතිවාංවහකරණළභිමුක ෂත්ොරතුරු ශළ වන්නිෂේදන

අභළත්ළාංය වතු සියළුභ ලත්කම් ශානළෂගන

ත්ළක්ණ කෂභනළකරණ ලළඳෘති ල නියෆලි සි..

ත්ක්ෂවේරු කිරීෂම් කටයුතු සිදු කර ඇත්.


ත්ළක්ණ

ඒකකය,

9.4.1 අංශයේ 2019 වසයර් සුියයශේෂි කාර්යය

වහථළලර ලත්කම් ෂමඛණය නිලෆරි ඳිදි

සාධනයන්

යළලත්කලීන කර ඇත්.


ෂත්ොරතුරු



අාංෂේ නිධළරීන්ෂේ දෆනුභ, කුවත්ළ ශළ

අභළත්ළාංෂේ අනිකුත් අාං ල ඇති ලන
ෂත්ොරතුරු ත්ළක්ණය ශළ වම්ඵන්ධ ගෆටලු

දකමඳ ලර්ධනය කිරීභ වශළ ඵෆශෆරගත්

වශළ ෂවේලළ වෆඳයීභ දදනිකල සිදු කරනු

පුහුු ලෆඩවටශනක් වාංවිධළනය කිරීභ.

ඵයි. 2019 ලර්ය තුී  ඳභණක් නලෆනි
ෂත්ොරතුරු ත්ළක්ෂණ ගෆටළු 1,200 කට ලෆි 
ප්රභළණයක් නිරළකරණය වශළ වශළය ඵළ ී 
ඇත්.


ෂභභ ලවෂර්ී  ෂත්ොරතුරු ත්ළක්ෂණ අාංය භක න්
අභළත්ාංෂේ වශ ෂලනත් රළජ දයත්න ල
සිදු කරන ද ෂත්ොරතුරු ත්ළක්ෂණ ප්රවම්ඳළදන
කටයුතු 25කට අධික ප්රභළණයක ත්ළක්ෂණික
කමිටු වශළ වශළය ඵළ ී භ සිදු ෂකොට ඇත්.



පුහුණු වැඩමුළුව අත තු අවස්ථා

9.4 යතො තුරු තාක්ෂ
දදර්ලත්

අභළත්ළාංෂේ අබන්ත්ර වන්නිෂේදනය වශ
උඳකළරක

අංශය

ෂවේලළ

වෆඳයීෂම්

ඳද්ධතියක්

නිර්භළණය කිරීභ වශළ කටයුතු කරමින්

ෂවේලයකට භඟ විලර කරන රළජ

ඳලතින

අත්ර,

නභඟින්

අභළත්ළාංෂේ

ඳිදඳළනයක් බිහි කිරීභ අරමුණ වු රළජ ඳිදඳළන

නිධළරීන්

ශළ දඳදළ කෂභනළකරණ අභළත්ළාංෂේ රළජ

වඳයනු ඵන ඳණිවුඩ යෆවීෂම් වශ උඳකළරක

ෂවේලෂේ

භළනල වම්ඳත් කෂභණළකරනය ශළ

ෂවේලළලන් කළර්යක්ෂභත්ළල ඵළ ී භ වශළ

ප්රතිඳත්ති වම්ඳළදනෂේ පදළයිත්ළල නඟළ සිටුවීභ

රභෂේදයක් වකවහ කර මලික අියෂර්ී  ඳශත්

වශළ ෂත්ොරතුරු ත්ළක්ණ ෂවේලළ ඵළ ී භ අරමුු

වශන් ඳශසුකම් වෆඳයීභටත් අලත්ළ භත්

කර ගනිමින්

ඳශසුකම් ලෆි  ියුු කිරීභටත් අෂප්ක්ළ

ෂත්ොරතුරු

ත්ළක්ණ අාංය

80

දකෂේ ි දරම්බ කරන ී .

ෂකෂර්.

ෂභභ අභළත්ළාංෂේ ෂලඅඩ අඩවිය, දයත්නය තු



ශට

දදනිකල/අලවහථළනුකල

අබන්ත්ර චරෂමඛ, ඳළන ශළ ෂලනත්

ඳිදගණක ජළ ඳද්ධතිය, ාංකළ රළජ ජළය, රළජ

අාංලලින් අභළත්ළාං කළර්ය භණ්ඩය

ඳිදඳළන චරෂමඛ දත්ත් ඳද්ධතිය, ෂත්ොරතුරු

වශළ ඵළ ෂදන ෂඳොදු / වළභළන

ත්ළක්ණ දත්ත් ඳද්ධති, ඳිදගණක දෘඩළාංග ශළ

නිෂේදන වන්නිෂේදනය කිරීභ

භෘදුකළාංග

කෂභනළකරණය,

ෂත්ොරතුරු



ශළ

ෂඳොදු දෆනුභ හුලභළරු කර ගෆනීභට ෂඳොදු
අලකළයක් වෆඳයීභ

වන්නිෂේදන ත්ළක්ණ ප්රවම්ඳළදන කටයුතු ඇතුලු
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අාංයන්හි

කළර්ය

භණ්ඩය



වශළ

කෂභනළකරණය


අභළත්ාංෂේ අනිකුත් අාං ල ඇති ලන
ෂත්ොරතුරු ත්ළක්ණය ශළ වම්ඵන්ධ ගෆටලු

ෂත්ොරතුරු

ත්ළක්ණ

ප්රලළශන

ඳශසුකම්

වශළය

ඉමලීම්

(ඳිදගණක, මුරණ යන්ත්ර ශළ ඒ ද්රිත්
උඳළාංග වම්ඵන්ධ ගෆටලු, ඳිදගණක ජළ

ඉමළ

සි.භ

ශළ අන්ත්ර්ජළ වම්ඵන්ධත්ළ

/

ගෆටළු,

ඉාංජිෂන්රු අාංෂයන් වශළය ඉමළ සි.භ

දලරවහ දරක්ණ ගෆටලු, ෂලඅඩ අඩවිය

ලෆනි

පිිබඵ ගෆටළු, විදුත් ත්ෆඳ වඵෆි

උඳකළරක

කෂභනළකරණය

ෂවේලළ

ඳශසුකම්

(අලත්ළලයට

ගෆටලු ලෆනි විවිධ ගෆටළු) වශළ ෂවේලළ

ශළ

වෆඳයීභ දදනිකල සිදු කරනු ඵයි.

අනුභෆතියට යටත්ල)
රළජ දයත්න විසින් නකතු කරන ද

9.5 අභ්යන්ත ියග

ෂගොඩනෆක ලි වශ නිලළව කුලී දදළයභ පිිබඵ

රළජ

ෂත්ොරතුරු ත්ළක්ණ අාංෂේ භළනල වම්ඳත්

අභළත්ළාංෂේ අබන්ත්ර විගණන අාංය, මු.ෂර.
ලගකීභට

වශ

භෘදුකළාංග







සිටින

ප්රධළන

අබන්ත්ර

ිදයදුරකුෂගන්

යුත්

අනුභත්

කළර්ය

භණ්ඩයකින් වභන්විත් ෂේ.

කෂභනළකරණය


ඵෆඳී

ෂදනකු, කළර්යළ කළර්ය වශළයක නිධළිදෂයකු

ක්රියළකළරකම් සිදු කරනු ඵයි.
ශළ

කෂභනළකරණ

ප්රධළනී ඇතුළු අබන්ත්ර විගණන නිධළරීන් 12

වශන් දදනික කටයුතු වශළ දධළරක
දෘඩළාංග

දඳදළ

විගණකලරයකු යටෂත් ක්රියළත්භක ෂේ. නය ළඛළ

ෂත්ොරතුරු ත්ළක්ණ අාංය භඟින් ඳශත්

ඳිදගණක

ශළ

133 ප්රකළර, අභළත්ළාං ෂමකම්ලරයළට වෘජුලභ

කිරීභට අෂප්ක්ළ ෂකෂර්.



ඳිදඳළන

න අංශය

භළර්ගගත්ල (online) දත්ත් රැවහකිරීභ වශළ
උඳෂයිගී කර ගනිමින් ඳද්ධතියක් වාංලර්ධනය


ශළ

ඳළඩම් ලළර්ත්ළ ත්ඵළ ගෆනීභට වශ නකතු

කෂභනළකරණය කිරීභ



ෂත්ොරතුරු

වන්නිෂේදන ත්ළක්ණ යටිත් ඳශසුකම්

වෆසීභ



තු

විෂේෂිත් කළර්ය වාංග්රශ බළවිත්ය , උගත්
කිරීභට ශළ ෂඵදළ ශෆරීභට අල ඳශසුකම්


අභළත්ළාංය

දයත්නය තු අබන්ත්ර ඳිදගණක ශළ

රළජ ඳිදඳළන, වහලෂද් කටයුතු, ඳෂළත් වබළ ශළ

ජළ ඳද්ධතිය

ඳෂළත් ඳළන අභළත්ාංෂේ ශළ ඒ යටෂත් ඳලතින

අභළත්ළාංෂේ ෂලඅඩ

අඩවිය

විළභ

ඳලත්ලළ

ලෆටුප්

ෂදඳළර්ත්ෂම්න්තුල,

දයත්නය,

ාංකළ

ෂගන යළභ ශළ යළලත්කළලීන කිරීභ

වාංලර්ධන

රළජ ඳිදඳළන චරෂමඛ දත්ත් ඳද්ධතිය

කෂභනළකරණ

ඳලත්ලළ ෂගන යළභ ශළ යළලත්කළලීන

වම්ඵන්ධත්ළ අාංය, රළජ ෂවේලළ විළමිකයින්ෂේ

කිරීභ

බළර අරමුද ශළ අභළත්ළාංය යටෂත් ක්රියළත්භක

ෂත්ොරතුරු ශළ වන්නිෂේදන ත්ළක්ණ

ලන විෂද් ලළඳෘතිලට අදළෂල අබන්ත්ර

ප්රවම්ඳළදනය

විගණන කටයුතු සිදුකිරීෂම් ලගකීභ ද මීට අභත්රල

ාංකළ රළජ ජළය (LGN) කටයුතු

අලත්ළලය අනුල විෂේ ඳිදක්ණ ද අබන්ත්ර

වම්ඵන්ක්කරණය කිරීභ

විගණන අාංෂේ විය ඳථයට අදළෂ ෂේ.
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ඳිදඳළන

ශ්රී

ප්රතිවාංවහකරණ

ශළ

රළජ
භශජන

අභ්යන්ත ියග න අංශයේ කාර්යයන්

ෂදඳළර්ත්ෂම්න්තුෂේ



අභළත්ළාංෂේ අක්ක්ණය යටෂත් ඳලතින

දරක්ළකළරී ෂව අරපිිදභෆවහෂභන් යුතුල

දයත්නල

විධිභත්

අබන්ත්ර

විගණන

කටයුතු


වශන් කළර්යයන් ෂකෂරහි විෂේ අලධළනය
ශළ

ලාංචළ

ලෆෆක්වීභ



වශළ

විෂේ

විභර්න

පදළයී කළර්ය වළධනයක් වශළ ඳද්ධති
කිරීභ.



ක ුම්

වශ

ෂලනත්

කෂභනළකරණ විගණන ෂදඳළර්ත්ෂම්න්තුල
විසින් ලිදන්ලර නිකුත් කරනු ඵන උඳෂදවහ
ශළ භගෂඳන්වීම් අනුල ක්රියළකිරීභත්, ඒ ඒ

ලළර්ත්ළල

විහලළවනීයබළලය නිහචය කිරීභ වශ ෂයොදළ

ලර්ෂේ

ෂගන ඇති ක ුම්කරණ පිිබෂලත් භක න්

අභළත්ළාංෂේ විගණන කෂභනළකරණ කමිටු

නිලෆරි ම ප්රකළයන් පිිබෂය කිරීභ

රැවහවීම් ඳෆලෆත්වීභත්, නභ රැවහවීම්ලී  ගනු

වශළ අල ෂත්ොරතුරු වෆඳෂයන්ෂන්දෆයි

ඵන තීරණ ක්රියළත්භක කිරීෂම් ප්රගතිය

ෂවොයළ ඵෆලීභ.

පිිබඵ ඳසුවිඳරම්

දයත්නෂේ කළර්ය භණ්ඩයට ඳලරළී  ඇති

ඳෆලරී ඇති ත්ලත් කළර්යයකි.
අභ්යන්ත

වළධනෂයහි ගුණළත්භකබළලය ඇගයීභ.
ෂදඳළර්ත්ෂම්න්තුල/දයත්නය

වතු

දුරට දරක්ළ කර ඇත්දෆයි ෂවොයළ ඵෆලීභ.
රජෂේ

දයත්න

වාංග්රශය,

රජෂේ

වභ

කළර්තුලකටභ

ලරක්

කිරීභත් ෂභභ අාංයට

ියග න කටුතතු සිදු ිරීමයම්දී ීර

ගැනීයම්දි යයොදා ගන්නා යේඛන

ලත්කම්,

සියළුභ දකළරෂේ අළබශළනිලලින් ෂකොත්රම්


අලවහථළලන්ලී 

ලන අබන්ත්ර ෂවිිසි ශළ ඳළන රභය,

ලගකීම් ඉටු කිරීෂභහිළ ඔවුන්ෂේ කළර්ය


අල

විහෂමණය ශළ කළර්ය වළධන විහෂමණය

අතින් වළර්ථකදෆයි ෂවොයළ ඵෆලීභ.



කරන්ෂන්දෆයි

ෂදඳළර්ත්ෂම්න්තුල/දයත්නය තුෂ ක්රියළත්භක
වෆෂෆවහභ අතින් ෂභන්භ ත්ත් ක්රියළකළරීත්ලය


ලත්කම්

ඳෆලෆත්වීභ.

ෂයොමුෂකෂර්.
ලෆරි

ඳිදශරණය

ශළ

ෂවොයළ ඵෆලීභ.

ඉටුකිරීෂම්ී  මු.ෂර. 133 හි වශන් ඳිදි ඳශත්



ෂව

ෂද්ඳෂ

මුදම

ෂරගුළසි වශ රළජ ඳිදඳළන විය බළර
අභළත්ළාංය විසින් වශ භශළ බළණ්ඩළගළරය



දයත්න වාංග්රශය



මුදම ෂරගුළසි



රළජ ඳිදඳළන චරෂමඛ



කෂභනළකරණ විගණන චරෂමඛ



අබන්ත්ර විගණන භළර්ෂගිඳෂද්ය

විසින් ලිදන් ලර නිකුත් කරනු ෆඵ ඇති
චරෂමඛ ශළ

ෂලනත් ඳිදපරක උඳෂදවහද,

පිිබඳිනු ෆෂඅඩදෆයි ෂවොයළ ඵෆලීභ.


නළවහතිය, නිහකළර්ය වශ ඳභණ ඉක්භලළ
ෂකෂරන වියදම් ලෆෂෆක්වීභට ෂභන්භ, ඒලළ
අනළලරණය කර ගෆනීභට ෂයොදළගනු ඵන
අබන්ත්ර

ඳළන

රභෂේ

ප්රභළණළත්භක

අමාතයාංශ ියග න කළම ාක
අත තු

බළලය ෂවොයළ ඵෆලීභ.


ෂදඳළර්ත්ෂම්න්තුෂේ

ක ුම් ඳිදඳළටිය වශ

කිසියම් මුදම ලෆය වීභකට තු
ෂභෂශයුම්

ඳරීක්ළ

ෂදන නකී

කිරීභ

වශ
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කමිටු රැස්ියමක්

10

ශ්රී කා ා සාවධන න
පරිපාකන ආයතනය

මානව සම්පත්
විෂයය ක්ෂෂේත්රය
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úfYaI{hska lKavdhula wm i;= fõ. ta wkqj

ye|skaùu

Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh mqyK
q qj,

rdcH mßmd,kh yd l<ukdlrKh ms<sn|

l<ukdlrK

oekqu j¾Okh lsÍu;a l=i,;d jeä oshqKq

WmfoaYkh

iy

m¾fhaIK

l%shdldrlï hk wxYj, woaú;Sh ia:dkhla w;a

lsÍu;a i|yd Y%S ,xldfõ rdcH wxYfha mj;sk

lrf.k isà.

m%uqL;u mqyqKq wdh;kh jkafka Y%S ,xld
ixj¾Ok mßmd,k wdh;khhs. l<ukdlrK

2019 jif¾ Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k

mqyqKq

wdh;kfha úfYaI wjia:d

l%shdldrlïj,g

ixj¾Ok

wu;rj

mßmd,k

Y%S

wdh;kh

,xld
úiska

l<ukdlrKh iïnkaOfhka y÷kd.; yels



Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh

l%shdldÍ wxY ixj¾Okh lsÍu i|yd fukau

úiska ckdêm;s mßir iïudk – 2019 ys

ixúOdk moaO;s iudf,dapkh fldg jeä oshqKq

ßoS iïudkh oskd .kakd ,oS

lsÍu i|yd l<ukdlrK WmfoaYk fiajd iy
Y%S

m¾fhaIK isÿ lsÍugo bosßm;a fõ.

,xld

ixj¾Ok

mßmd,k

wdh;kh

ckdêm;s mßir iïudk – 2019 ys rdcH
fuh 1982 wxl 09 ork md¾,sfïka;= mk;

wdh;k

hgf;a ixia:dms; wdh;khls.

ldKavh

hgf;a

“ßoS

iïudk

ch.%dylhd” njg m;a jqKs. fuu iïudk
Wf<, 2019 Tlaf;daïn¾ 29 jk osk w;s.re

wdh;kfha m%Odk wruqKq jkafka fïjdh.

ckdêm;s

ffu;%Smd,
fk¿ï

isßfiak

uy;df.a

fmdl=K

rÕyf,aoS

w. mqyqKq lsÍu ;=<ska rdcH ks,OdÍkaf.a

uQ,sl;ajfhka

oekqu, l=i,;d iy p¾hdj jeä oshqKq lsÍu.

meje;ajqKq w;r th ixúOdkh lrk ,oafoa
uOHu mßir wêldßh úisks. ckdêm;s mßir

wd. l<ukdlrKh yd rdcH mßmd,kh hk

iïudk ldKav lsysmhla hgf;a m%odkh lrkq

lafIa;%j, mqyqKq mdGud,d ixúOdkh lsÍu iy

,nhs. iïudk i|yd f;dard.ekSfï w;sYh

iy;sl m;% /ämaf,daud m%odkh lsÍu.

ÿIalr

l%shdj,shg

uKav,hla

odhl

iïNdjkSh
úh.

úksYaph

“ckdêm;s

mßir

we. iuia; rdcH fiajh ;=< olaI wëlaIK

iïudkh” mßirh ms<sn| iú{dkslj lghq;=

ld¾h uKav,hla we;s lsÍu.

lsÍug iudcfha ish¨ wxY ;=< fm,Uùula
we;s lrkq we;s w;r t;=<ska jvd;a yß; Y%S

wE. rdcH wxYfha ksfhdað;dh;kj,g tajdfha

,xldjla ks¾udKh lsÍug ux mdokq we;.

wdh;ksl l<ukdlrK moaO;s iudf,dapkh
iy jeä oshqKq lsÍu i|yd iydh ùu.
b.

WmfoaYk

mejreï

iy

Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh úiska
oskd

m¾fhaIK

ld¾hhka

bgq

lsÍu

i|yd,

,o

ßoS

iïudkh

Y%S

,x ා

ixවධන න mßපාකන wdh;kfha yß; lKavdhu

l%shdldrlï wdosh isÿ lsÍug Ndr .ekSu.
fuu

.kakd

iu.ska tlaj Y%S. ,x. ix. mß. wdh;kfha
yß;lrK jevigykg fnfyúka odhl;ajh

úúO

imhk jev n,k wOHlaI ckrd,a, l=udß

lafIa;%hkays úfYaIs; jQ l<ukdlrK l=i,;d

chfialr uy;añh iy fcHIaඨ WmfoaYl,

imsß fnfyúka ;r.ldÍ yd mqyqKqj ,;a

fkrxc,d
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chiqkaor

uy;añh,

wOHlaI

 ksfïIa ;sjxl fifkúmd, uy;d ;ud

(mßmd,k) m%ikak pkaos;a uy;d iy iqo;a

úiska rpkd lrk ,o úch OrKs iy

w,aúia uy;d úiska ,nd .kakd ,oS.

l=reKE., úia;rh hk .%ka: fol ms<sn|
bosßm;a lsÍula isÿ l< w;r uE;loS
m%ldYhg m;a lrk ,o tu .%ka: oaú;ajhg
wu;rj Tyq Y%S ,xld mßmd,k fiajhg
tla ùug fmr o<od ud,s.dfõ fiajh
lrñka isáhoS ;j;a .%ka: 29 la rpkd lr
;sfí.
 ù. ;=,kap,ka uy;d fou< NdIdfjka


Y%S

,xld

mßmd,k

fiajhg

rÑ; ish w,ls,d wv,a kï .%ka:h ms<sn|

w¨;ska

bosßm;a lsÍula lf<ah.

n|jd.kakd ,o ks,OdÍka úiska rÑ;

 ukaÿ,S fukaäia uy;añh bx.%Sis NdIdfjka

fmd;a t<s oelaùu we.hSug ,la lsÍu

rÑ; ish Me in My Saree kï .%ka:h

Y%S ,xld mßmd,k fiajhg 2019 jif¾oS
n|jd.kakd

,o

kjl

ks,OdÍka

ms<sn| bosßm;a lsÍula lf<ah.

w;ßka

ks,OdÍka ;sfofkla Tjqka úiska rÑ; fmd;a

isxy,, fou< yd bx.%Sis NdIdj,ska wkd.;

ish fiajdrïNl mqyqKq ld, iSudj ;=<oS t<s

mrmqr Wfoid jákd ,sùï bosßm;a l< fuu

oelaùu

ks,OdÍkaf.a

kjl ks,OdÍkaf.a lemùu wOHlaI ckrd,a

f,aLk l=i,;d we.hSu i|yd W;aijhla Y%S

;=ñh fnfyúka w.h l< w;r rg mqrd úúO

,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh úiska

ia:dkj, rdcldß Ndr.ekSfuka miq kqÿre

ixúOdkh lrk ,oS. tu jevigyk Y%S ,x ix

wkd.;fhaoS

uq,afldg

tu

kjl

ld¾hnyq,

mß wdh;kfha wOHlaI ckrd,a fla. tï. tia.
ã.

chfialr

uy;añh,

Y%S

,x

ix

uOHfha

oSug
jqjo

isÿjk
fujeks

Tjqkag Wmfoia ÿkakdh. ;jo Tjqka ish .%ka:
t<s oelaùu isÿ lf<a Y%S ,xld ixj¾Ok

iy Y%S ,xld mßmd,k fiajfha 2019 újD;
ish¨u

osúh

uqyqK

l%shdldrlïj, wLKavj ksr; jk fuka

mß

wdh;kfha wOHhk ld¾h uKav, idudðlhska
lKavdhfï

Tjqkag

mßmd,k wdh;kfha lsisÿ iydhla fkdm;ñka

ks,OdÍkaf.a

njo i|yka l< weh Tjqkaf.a ffO¾hh iy

iyNd.S;ajfhka Y%S ,x ix mß wdh;kfha

lemùu w.h l< w;r Y%S ,xld ixj¾Ok

m%Odk Y%jKd.drfhaoS (ikays|) meje;ajqKs. tys

mßmd,k

wdrdê; foaYkh i|yd iïudkkSh f,aÅld

wdh;kfha

ld¾h

uKav,fha

ish¨fokd fjkqfjka Tjqkag iqN me;=jdh.

iqñ;%d rdyqnoaO uy;añh imeñKs w;r fuu

kjl l;=jreka úiska ;u .%ka: Y%S ,xld

kjl ks,OdÍka úiska isÿ lrk ,o wk¾>

ixj¾Ok

l¾;jHh wehf.a we.hSug ,la úh. Y%S ,xld

mßmd,k

wdh;kfha

fj; m%odkh lrk ,oS.

mßmd,k fiajfha kj lKavdhug wh;a my;
i|yka kjl ks,OdÍka úiska ;uka úiska
w¨;ska rpkd lrk ,o fmd;a ms<sn| bosßm;a
lsÍï isÿ lrk ,o w;r tajd /iaj isá
iïNdjkSh msßif.a by< we.hSug ,la úh.
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mqia;ld,h



ld¾h

uKav,fha

j¾I

අප ආ ගමන් මග

wjidk

úYaf,aIKd;aul idlÉPdj - úfõlS yuqj

Y%S

(Retreat) 2019

,xld

ixj¾Ok

mßmd,k

wdh;kfha

b;sydih ms<sn| ilia lrk ,o ‘wm wd .uka

Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha úfõlS

u.’ kï f,aLkh fcHIaඨ wOHhk WmfoaYl
s d,

yuqj – SLIDA Retreat tys jev n,k wOHlaI

iS;d ú;dkdrÉÑ uy;añh úiska Y%S ,xld
ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha jev n,k

ckrd,a ;=ñhf.a kdhl;ajh hgf;a tys ish¨u
wOHhk iy l<ukdlrK ld¾h uKav,fha

wOHlaI ckrd,a, l=udß chfialr uy;añh

iyNd.S;ajh we;sj 2019 Tlaf;daïn¾ 18, 19

fj; Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;k
mßY%fhaoS

iy 20 hk oskj,oS l=l=f<a .Õ Laya Leasure

2019

iema;eïn¾

12

jk

osk

ms<s.kajk ,oS.

ysoS meje;ajqKs.
fujeks úfõlS yuqjla, lsishï wdh;khl
ld¾h uKav,hg ish wdh;kfha ffoksl
lghq;=j,ska neyerj tu wdh;kfha wkd.;h
iy idlÉPd l< hq;= úfYaIs; .eg¿ ms<sn|
wjOdkh fhduq lr mq¿,a f,i idlÉPd yd
ixjdo meje;aùug;a Wmdhud¾.sl jYfhka
l,amkd

lsÍug;a

t;=<ska

ks.ukhkag

t<öug;a bv ie,fik fyd|u wjia:djls. ta
iu.u

ld¾h

uKav,hg

ish



ld¾hnyq,

Y%S

,xld

fmd,sisfha

ksfhdacH

fmd,siam;sjreka i|yd l<ukdlrKh iy

rdcldßj,ska ñoS u| úfõlhla .ekSug fuh

ixj¾Okh ms<sn| mqyqKq jevigyk

wjia:djla jk w;r fiajdjka iemhSfïoS Tjqka
uqyqK fok m%Yak yd .eg¿ idlÉPd lsÍug;a

ksfhdacH

tajdg ksis úi÷ï fidhd .ekSug;a bka Tjqkag

l<ukdlrKh iy ixj¾Okh ms<sn| mia osk

bv ie,fia. fuh Tjqka ;=< lKavdhï yeÕSu

mqyqKq jevigykla 2019 cQ,s 29 osk isg

jeä

talSh

wf.daia;= 02 jk osk olajd Y%S ,xld ixj¾Ok

fufyjrla jgd tla frdla lrñka t,fUk

mßmd,k wdh;kfhaoS meje;aúKs. wNsfm%arKh,

jir i|yd b,lal ;SrKh lsÍug wjia:djla

wëlaIKh,

i,ihs.

mdßfNda.sl fiajd hkdosh fuu mdGud,dfõ

oshqKq

lrk

w;r

ish¨fokd

fmd,siam;sjreka

kdhl;ajh,

i|yd

ikaksfõokh,

wka;¾.;hg we;=<;a úh. fuu jevigyk
;=<oS l<ukdlrKh yd iïnkaO fyd|u
mßphka iy wod< isoaOdka; ilia lsÍug;a
wjfndaO
,ndfoñka

lr.ekSug;a
m%fhda.sl

Tjqkag
w;aoelSï

yelshdj
,nd.ekSu

ms<sn| jeä wjOdkhla fhduq lrk ,oS.
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fuu jevigyfkys le|jqïlre fla. tï. tia.

kdhl;ajh” hk uefhka m%isoaO foaYkhla

fcHIaඨ

úY%dñl ckrd,a ohd r;akdhl uy;d úiska

WmfoaYlhska lKavdhul iydh wehg ,eìKs.

2019 cQ,s 11 jk osk fmrjre 08.30 isg Y%S

ã.

chfialr

uy;añh

jQ

w;r

,xld

ixj¾Ok

“ikal:ks”

mßmd,k

wdh;kfha

Yd,dfõoS mj;ajk ,oS. Y%S ,xld

hqO yuqodfõ úY%dñl ckrd,ajrfhl= jk
r;akdhl uy;d ckrd,a ks,hg Wiia ùug
fmr hqO yuqodj ;=< by< ks,hka /ila ord
;sfí. hqO yuqodj ;=< ish fiajd ld,h ;=<oS,
ckrd,a r;akdhl uy;d úfoaY wOHhk ixpdr
/ila ,nd we;s w;r cd;Hka;r iïuka;%K
yd idlÉPdj,go iyNd.S ù ;sfí. fuu ixpdr


iy Y%S ,xldfõoS ,o ish w;aoelSï ;=<ska

rn¾ ixj¾Ok fomd¾;fïka;=fõ fcHIaඨ

WodyrK

.Kkdjla

Wmqgd

olajñka

ixj¾Ok ks,OdÍka i|yd ßislrK mqyqKq

kdhl;ajfha

jevigyk

kdhlfhl= úiska ta ta wjia:d u; mokïj

rn¾

ixj¾Ok

fomd¾;fïka;=fõ

.=Kdx.

yd

ffY,Ska

iy

;SrK .; hq;af;a flf,io hkak Tyq meyeos,s

fcHIaඨ

lf<ah.

ixj¾Ok ks,OdÍka i|yd l<ukdlrKh iy
kdhl;ajh ms<sn| osk 10 l ßislrK mqyqKq
jevigykla 2019 cQ,s 29 osk isg wf.daia;= 9
jk osk olajd mj;ajk ,oS. mqyqKq jevigyk
iïmQ¾K lsÍfuka wk;=rej ks,OdÍka fj;
iy;sl m;%hla m%odkh lrk ,oS.



Y%S

,xld

n|jd.;a

mßmd,k

fiajhg

w¨;ska

ks,OdÍka

i|yd

iudc

taldnoaO;dj ms<sn| mokï mdGud,dj
Y%S ,xld mßmd,k fiajhg 2019 jif¾oS
n|jd.;a ks,OdÍka lKavdhfï fiajdrïNl


‘m%dfhda.sl Ndú;dj ;=< kdhl;ajh’ hk

mqyqKqfõ fldgila jYfhka tlai;a cd;Skaf.a

uefhka m%isoaO foaYkh

ixj¾Ok jevigyfkys uQ,Huh yd ;dlaIKsl
iydh

Y%S

,xld

ixj¾Ok

mßmd,k

wdh;kfha

ud¾..;

we;sj

iudc

mdGud,djla

taldnoaO;dj
Y%S

,xld

ms<sn|

ixj¾Ok

mYapd;a Wmdê wOHhk mdi, u.ska ixúOdkh

mßmd,k wdh;kh úiska mj;ajk ,oS. fuh

lrk

w¨;ska y÷kajd fok ,o úIhhla jQ w;r uy

,ÿj

“m%dfhda.l
s

Ndú;dj

;=<
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ck;dj fj; fiajh iemhSfïoS w¾nqoldÍ

mqyqKq jk ,o ndysr iy wNHka;r myiqlï

wjia:djka l<ukdlrKh lr.ekSu i|yd

i,ikakka úiska tlai;a cd;Skaf.a ixj¾Ok

my; wxY fj; úfYaI wjOdkh fhduq lrñka

jevigyfkys WmfoaYlhska iu. tlaj kjl

Tjqka mqyK
q q lrk ,oS.

ks,OdÍkaf.a ld¾hidOkh we.hSug ,la lrk

iudc

taldnoaO;dj

iudch

tla

hkafkys

tallhla

mj;ajd.kakd

tl

“.ï“

,oS.

ks¾jpkh:

jYfhka
thhs:

tlg
mjq,

,

wdh;kh, m%cdj, rg, wd.u iy f,dalh
iudch hkqfjka y÷kd .kq ,efí.
;jo iudc taldnoaO;dj hkakg we;=<;a jk
oE

jYfhka

iudkd;au;dj,

iyNd.S;ajh,



we;=<;a ùu, iïnkaê; nj, ish¨fokdf.a

rdcH l<ukdlrKh ms<sn| mYapd;a Wmdê
m%odfkda;aijh 2018

hym; iy wh;a nj jYfhka y÷kd .efka.
2019 cqks 04 jk osk nKavdrkdhl wkqiaurK

fuu mdGud,dj i|yd ud¾. .; fudähq, 3 la

cd;Hka;r iïuka;%K Yd,dfõoS mj;ajk ,o

;snqKq w;r thg iyNd.s jQ ks,OdÍkayg 1

Y%S

jk fudähq,h u.ska wod< ixl,amh, tys
ixrpl

iy

iïnkaO;d

ms<sn|o

2

yd wkkH;dj ks¾udKh jkafka flfiao

mßmd,k

l<ukdlrKh

ms<sn|

m%odfkda;aijfha

m%Odk

jYfhka

hkak;a .egqï hkq l=ulao hkak yd .egqï

wdh;kfha

Y%S

,xld

mYapd;a

Wmdê

wdrdê;

m%cd;dka;%sl

wuq;a;d
iudcjdoS

ckrcfha .re w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d

ms<sn| ixfõoS;dj hkq l=ulao hkak ms<sn|o 3

iyNd.S úh. fuosk WmdêOdÍka 144 fofkla

u.ska iudc taldnoaO;dj

rdcH l<ukdlrKh ms<n
s | mYapd;a Wmdêh

uksk wdldrh;a m%fhda.sl uÜgfuka iudc

iy rdcH l<ukdlrKh ms<sn| mYapd;a Wmdê

taldnoaO;dj fhdod .kq ,nk wdldrh yd

ämaf,daudj ,nd .;ay. úfYaI wdrdê; wuq;a;d

iudc taldnoaO;dj iïnkaO WodyrK yÿkd
.kakd wdldrh;a ms<sn|o

ixj¾Ok

mYapd;a Wmdê wOHhk mdif,a 06 jk rdcH

jk

fudähq,h u.ska wkkH;dj hkq l=ulao hkak

jk fudähq,h

,xld

jYfhka

iïmQ¾K oekqula

rdcH

l<ukdlrK

,nd .ekSug yels úh.

.re

mßmd,k
wud;H

iy

wdmod

rxð;a

uoaÿu

nKavdr uy;d fuu wjia:djg iyNd.S jQ w;r

by; ish¨ me;slv ms<sn| oekqj;a Ndjhla

md,l iNdfõ iNdm;s iy rdcH mßmd,k yd

,ndoSfuka

wdmod l<ukdlrK wud;HxYfha f,alï fÊ.

wk;=rej

Y%S

,xld

ixj¾Ok

mßmd,k wdh;kh úiska mdGud,d we.hqï

fÊ. r;akisß uy;do tu wjia:djg tla úh.

ieis jdrhla iy iudma;s jevuq¿j 2019 cqks 7
jk osk fjdag¾ia tÊysoS mj;ajk ,oS. tu
jevigyk

oskh

mqrd

meje;ajqKq

w;r

ks,OdÍka 173 fofkla mdGud,dj id¾:lj
iïmQ¾K fldg iy;sl m;% ,nd f.k we;.
tu we.hqfïoS fudähq, wLKavj b.ekaùug
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"දැනුම, සීමාවෙන් ඔබ්බට..

furg m<uq j;djg rdcH wxYfha úOdhl
ks,OdÍka i|yd mßmd,k kS;sh ms<sn|

Knowledge Beyond Boundaries..."

kj;u ämaf,daud mdGud,dj Y%S ,xld

2019 wfm%a,a 04 jk osk Y%S ,xld ixj¾Ok

ixj¾Ok

mßmd,k wdh;kfhaoS Y%S ,xld rcfha b -

y÷kajd fok ,oS

bf.kqï fmdag,h osh;a lrk ,oS. fuu.ska

mßmd,k

wdh;kh

úiska

Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh úiska

ish¨u rdcH ks,OdÍkaf.a Odß;d ixj¾Ok

2019.10.29 osk rdcH mßmd,k, l<ukdlrK

iy wLKav bf.kqï wjYH;d iemsÍu isÿ

iy mY= iïm;a ixj¾Ok wud;HxYfha f,alï

jkq we;ehs wfmalaId flf¾.

fÊ. fÊ. r;akisß uy;df.a iyNd.S;ajh we;sj
rdcH/mqoa.,sl

wxYfha

ks,OdÍka

i|yd

mßmd,k kS;sh ms<sn| ämaf,daud mdGud,dj
2019/2020 ys iudrïNh isÿ lrk ,oS. fuu
wjia:djg tlajQ iïNdjkSh wdrdê; wuq;a;ka
w;r iajfoaY lghq;= wud;HxYfha f,alï iy
md,l iNdfõ idudðl .dñKS fifkúr;ak
uy;d iy bvï yd md¾,sfïka;= m%;sixialrK
wud;HxYfha f,alï ví. tÉ. lreKdr;ak
uy;d jQy.


Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh
úiska

m<uq

j;djg

tu

M,odhs;d

r;akisß

ch.%yKhla w;a lr .eKsks
2019.03.26
wkqiaurK

jk

osk

wu;ñka

uy;d,

rdcH

f,alï

fÊ.

fÊ.

ks,Odßfhl=g

ish

tosfkod ks, rdcldß bgq lsÍfïoS w;aoelSug
isÿjk oE ms<sn| ienE Ôú;fha WodyrK

nKavdrkdhl

cd;Hka;r

W;aijh

olajñka ffk;sl oekqu iy l=i,;d wod<

iïuka;%K

lr.ekSfï

Yd,dfõoS mej;s cd;sl M,odhs;d iïudk

yelshdj

iy

tys

wjYH;dj

wjOdrKh lr isáfhah. tfukau ffk;sl

Wf<f,aoS Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k

miqìu ms<sn| meyeos,s wjfndaOhla ;sîu kS;s

wdh;kh ksIamdok yd fiajd ldKavfha

yd fr.=,dis w¾: l:kh lsÍu i|ydo WmldÍ

;=kajk ia:dkh oskd .;af;ah.

jk nj Tyq wjOdrKfhka lshd isáfhah.
Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh úiska
msßkukq

,nk

udi

yhl

ämaf,daud

mdGud,djla jk fuh kS;sh yd m%;sm;a;s
l%shdjg

kexùu

ms<sn|

ksmqK;ajhla

,nd

.ekSug;a mqrjeishkaf.a whs;sjdislï wdrlaId
lrk w;ru kS;s úIhfhys iy m%;sm;a;s
l%shdjg

kexùfuys

ksmqK

rdcH

wxYfha

úOdhl ks,Odßfhl= jYfhka lghq;= lsÍug;a
wjYH oekqu iy úfYaIs; l=i,;dj,ska th
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yodrk msßi ikakoaO lsÍu i|yd ks¾udKh

wdishdkq

Seneca International ys

lr ;sfí.

m%Ydka;a

Y%Sjiagdjd

lKavdhu
ämaf,daud mdGud,dj id¾:lj iïmQ¾K l<

Y%S

wOHlaI

uy;df.ka

iukaú;

ixj¾Ok

mßmd,k

,xld

wdh;kh fj; meñKshy.

ks,OdÍka fj; Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k
wdh;kfha mßmd,k kS;sh ms<sn| ämaf,daudj
m%odkh

flf¾.

iïnkaëlrKh

fuu
lrkq

mdGud,dj
fcHIaඨ

,nkafka

WmfoaYl
s d, kS;S{ frdaIKS osidkdhl uy;añh
úisks



Y%S

mdlsia:dkfha mqyqKq jevigyk
,xld

uy

iyfhda.S;ajh

flduidßia
we;sj

ld¾hd,fha
mdlsia:dkfha

w.%dud;Hjrhdf.a Wiia wOHdmk iyfhda.s;d
jevigyk hgf;a iïmdokh lrk ,o fuu
jevigyk 2019 iema;eïn¾ 16 jk osk isg 27


Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kh iy

jk osk olajd ,dfyda¾ys rdcH m%;sm;a;s ms<sn|

lekvdfõ fifkld jHjydßl l,d yd

cd;sl mdif,a úOdhl ixj¾Ok wdh;kfhaoS

;dlaIK úoHd,h w;r iyfhda.S;dj

meje;ajqKs. Y%S ,xldfõ isú,a fiajlhskag b;d
jeo.;a jkakd jQ úIhh lafIa;% .Kkdjla

miq.sh jif¾ uehs udifhaoS ol=Kq wdishdkq

fuu jevigyk u.ska wdjrKh flßKs. tysoS

Seneca International ys

m%Ydka;a

isÿjQ jeo.;au yuqjla jQfha bia,dudndoays msysá

Y%Sjiagdjd uy;d Seneca iy Y%S ,xldj w;r

ckdêm;s ld¾hd,fhaoS mdlsia:dkfha w;s.re

wOHdmksl yjq,aldÍ;ajhka .fõIKh lrñka

ckdêm;sjrhd

Y%S

wdh;kfha

j¾;udkfha isú,a fiajlhskaf.a ld¾hNdrh

wOHlaI ckrd,a iu. idlÉPd mj;ajd we;.

iy rgl ixj¾Okhg tys we;s n,mEu ms<sn|

fuu uQ,drïNfha m%;sM,hla jYfhka 2019

wjOdrK lf<ah.

,xld

ixj¾Ok

wOHlaI

mßmd,k

ckjdß 14 jk osk Seneca lKavdhu Y%S
,xldjg meñKsfhah.
lekvdfõ rdcH wxYfha m%uqL fmf<a mYapd;a
oaú;Sh wOHdmk wdh;khla jk fifkld
jHjydßl l,d yd ;dlaIK úoHd,fha iNdm;s
David Agnew uy;d iy Seneca úoHd,fha
iNdm;sjrhdf.a ld¾hd,fha ld¾h uKav,
m%OdkS Renata D’Innocenzo fuh yd ol=Kq
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uqK

.eiSuhs.

tysoS

Tyq



Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha

ks,OdÍ l¾k,a fla. tÉ. tï. tia. úl%ur;ak

ld¾huKav,h

iy cHෂ IaG iïnkaêldrl fïc¾ pñkao

ludkafvda

i|yd

frðfïka;=

W!j
mqyqKq

l=vd

Th

mdif,aoS

iurisxy

mj;ajk ,o neyer .; mqyqKqj

mqyqKq

.ekSfï pdß;% úê hkdosh jeä oshqKq flfrk
wdldrhgh. by;

ud¾;= 15 isg 17 olajd W!j l=vd Th ludkafvda

wruqKq

b,lal

lrñka

ish¨u ld¾h uKav, idudðlhskayg úúO

mqyqKq mdif,aoS ixúOdkh lr ;snqKs. fuu
u.ska

tu

fhda.H;dj yd mßir wdrlaIdj iy wdydr

f.dv kexùu ms<sn| mqyK
q q jevigykla 2019

GIZ

flßKs.

.=Kdx. yd ;SrK .ekSfï yelshdjka, YdÍßl

uKav,h i|yd kdhl;ajh iy lKavdhï

i|yd

isÿ

jevigyk ixúOdkh lr ;snqfKa kdhl;aj

Y%S ,xld ixj¾Ok mßmd,k wdh;kfha ld¾h

jevigyk

úiska

uÜgïj, lKavdhï l%shdldrlïj,g iyNd.S

wruqo,a

ùug bv m%ia:dj i,id ;snqKs.

iïmdokh flreKq w;r Y%S ,xld mßmd,k
wdh;kfha ld¾h uKav,fha úúO uÜgïj,ska
iyNd.S jQ ks,OdÍka 70 fofkla fjkqfjka jQ
mßmQ¾K neyer.; mqyqKq jevigykla i|yd
ish¨ lghq;= iïmdokh lsÍu wK fok
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11

දුරස්ථ ඉගෙනුම් මධයස්ථනන

භළනල වම්ඳත්
වියය ක්ෂේත්රය
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දැක්ම

හැඳින්වීම
රළ්ය

නලත්භ ත්ළක්ණය බළවිත්ළ කරමින් ියපුණත්ළ

ඳරිඳළන ශළ කෂභනළකරණ අභළත්යළාංය යටෂත්

වාංලණ ධනෂේ ්ළත්යන්ත්ර භ්ටටෂම් භධයවහථළනය

ක්රියළත්භක ලන ර්ණ ණ රළ්ය

ඵලට ඳත්වීභ.

දුරවහථ

ඉෂෙනුම්

භධයවහථළනය

යනු

අිතියය යටෂත්

ඳලියන ආයත්නයකි. ෂෝක ඵෆාංකු ලයළඳිියයක්

ගමගහවර

යටෂත් 2002 ලවෂරහිදී මුදල් අභළත්යළාංය වශ
දුරවහථ ඉෂෙනුම් භධයවහථළනය අත්ර ඇියකර

්ළත්යන්ත්ර භ්ටටෂම් දෆනුම් භධයවහථළන ශරශළ

ෙන්නළ ද ණය ආධළර ගිවිසුභක් ශරශළ ශ්රී ාංකළ

ෂෙෝලීය දෆනුභ ෂඵදළෙෆීමෂම් ෂවේලළලන් ඵළදීභ,

ර්ය විසින් පිරිනභන ද අියෂණ ක අරමුදක්

ත්ළක්ණය භත් ඳදනම් ව විහලවීමය ඳශසුකම්

භගින් ෂභය පිහිටුලන දී. ෂභභ භධයවහථළනය

වෆඳයීභ ශළ කෆඳවුණු විෂේඥිතන් කණ්ඩළයභක්

ආරම්බ කිරීභ වශළ ශ්රී ාංකළ වාංලණ ධන ඳරිඳළන

වභෙ ඉල්ලුභ භත් වෆකෂවන ධළරිත්ළ වාංලණ ධන

ආයත්නය මූලිකත්ලය ෙත් අත්ර ඳසුල ෂෝක

ලෆඩවටශන් සිදුකිරීභ.

ඵෆාංකුල ශළ ශ්රී ාංකළ ර්ය අත්ර ඇියකර ෙත්
අලෂඵෝධත්ළලට

අනුල

වහලළධීන

දුරස්ථ ඉගෙනුම් මධයස්ථනන

ආයත්නයක්

ලබන ගසේවනවන්

ලෂයන් වශ රළ්ය ෂඳෞ්ගෙලික ශවුල්කළරීත්ලයක්
ලෂයන් එය ක්රියළත්භක ලන්නට විය. අ අනුල,
ආරම්බෂේ ඳටන්භ, රළ්ය

දුරවහථ ඉෂෙනුම් භධයවහථළනය ෂෝක ඵෆාංකු

අාංය ියෂයෝ්නය

ආයත්නෂේ ෂෙෝලීය වාංලණ ධන ඉෂෙනුම් ්ළෂේ

කරන ශ්රී ාංකළ වාංලණ ධන ඳරිඳළන ආයත්නෂේ

අාංයකි. එභගින් රළ්ය ශළ ෂඳෞ්ගෙලික යන අාං

අධයක් වශ භශ ඵෆාංකුල ශළ මුදල් අභළත්යළාංය

ෂදෂකහිභ විධළයක ියධළරීන් වශළ ෂොල පුරළ

ෂලියන් නම් කරන ද ියධළරීන් වභෙ පු්ගෙලික

ෂලෂවන ත්භ ුළයිතන් වශ විෂේඥිතන් වභෙ

අාංය ියෂයෝ්නය කරමින් ලළණි් භණ්ඩ

විවිධ

ියෂයෝජිත්ෂයෝද අධයක් භණ්ඩය ුළෂ සිියයශ.

ගමගහවර

සමෙ

ියියඳත්ළ

අන්ත්ණ 

වභෙ එහි ියෂඵන වම්ඵන්ධත්ළල, ෂෙෝලීය දෆනුභ

26 එහි

හුලභළරු කරෙෆීමෂම් අත්දෆකීම් වෆඳයීභ වශළ

ෂභෂශයුම් කටයුුළ ආරම්බ විය.
හන

ඔවහෂවේ

වවනු ෆෂේ. ෂෙෝලීය වාංලණ ධන ඉෂෙනුම් ්ළය

්ගෂ්ග වභළෙම් ඳනත් යටෂත් 2001 ෂනොලෆම්ඵණ 

දැක්ම

ෂත්භළ

ක්රියළකළරීත්ලය ඇියකර ෙෆීමභ වශළ අලවහථළල

දුරවහථ ඉෂෙනුම් භධයවහථළනය වහථළපිත් කරන
01 ලනදළ ලන අත්ර 2002 භළණ ුළ

ිසිනන් සඳ නු

ෂශේුළ වළධක වී ියෂඵන අත්ර ඉන් වභශරක්
ආයත්ියක ලෂයන් ෂලනවහකම් සිදුකිරීභ වශළ

උඳන මනර්ගික

ඇත්ෆම්

දිශනනති

වාංවිධළනයන්හි

ප්රියඳත්ිය

වම්ඳළදන

ක්රියළලලිය ෂලත් ඵඳළ ඇත්ෆිත සිියය ශෆකිය.
වභළෙභට ෂශොභ ප්රියප අත්කර ෙෆීමභට ශෆකි

දුරවහථ ඉෂෙනුම් භධයවහථළනය ඩිසවහටන්වහ ණ ියන්

ලන

ෂවන්ටණ  ලිමිටඩ්) යනු රළ්ය ශළ ෂඳෞ්ගෙලික යන

ඳරිදි

ඳලියන

දෆක්භ

ශළ

ෂභෂශලර

වාංෂෝධනය කිරීභ වශළ ලෆඩමුළු භළළලක් දුරවහථ

අාං

ඉෂෙනුම් භධයවහථළනෂේ වෆසුම් කණ්ඩළයභ

ඩඅධයළඳන විවඳුම්) ශළ අධයළඳන ඳශසුකම් වඳයන

විසින් ඳලත්ලන දී. එුළළින්, වාංවිධළනය ෂලත්

ආයත්නයකි.

නල දෆක්භක්, ෂභෂශලරක්, ලියනළකම් වශ උඳළය

ඩෂභෂශයුම්ල නභයශීලලිත්ළලක් ඳෆලතීභ) ලන අත්ර

භළණ ගික දිළනතීන් ශඳුන්ලළදීභට වභත් විය.

ර්යට අයත් ආයත්නයකි ඩර්ෂේ වාංවිධළනයක
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ෂදෂකහිභ
එය

ෂවේලළළභීන්
සීමිත්

ෂලත්

ඵෆඳීම්

පුහුණු

වභළෙභක්

ලෙකීභ ශළ විහලවීමයත්ලය වහිත්). ෂෙෝලීය දෆනුභ

දුරවහථ

හුලභළරු කර ෙෆීමෂම් අලවහථළ වශ ඉෂෙනුම්

ෂවේලළළභීන් ෂලත් ඳශත් ෂවේලළලන් වඳයනු ෆෂේ:

අලවහථළ එභගින් විෂේෂයන්භ වෆඳෂේ. දුරවහථ
ඉෂෙනුම්

භධයවහථළනෂේ

නලත්භ



වීිසෂයෝ

ඉෂෙනුම්

භධයවහථළනය

විසින්

එහි

වීඩිග ෝසම්මන්ත්රණ ඳහසුකම

වම්භන්ත්රණ ඳශසුකම් වශ ඵූමභළධය විදයළෙළර

30

භගින් විෂේඥිතන් වශ වශබළගිලන්නන් වජීවී,

ෂදෂනකුට ියරීක්කිතන් ෂවද වශබළගීවීභට මින්

ත්ත්ය වභ ඳරිවරයක භළණ ෙෙත්ල ෂශෝ භළණ ෙෙත්

ඳශසුකම් වෆෂවේ.

ෂදෂනකුට භිතක්රෂසෝන වහිත්ලද ත්ලත් 50

ෂනොලන ආකළරෂයන් එකිෂනකළ ශමුලන්නට ශෆකි


ත්ත්ය වභ ඳන්ිය කළභරයක් ියණ භළණය කිරීභට

දුරවහථ ඉෂෙනුම් භධයවහථළනය විසින් එහි

ශෆකියළල ඵළෂ්ග. එෂවේභ ෂවේලළදළයකිතන්ෂේ

වීිසෂයෝ වම්භන්ත්රණ ඳශසුකභ ුළළින් ඳශත් ද

අයලෆය ශළ කළරළමු ුළෂ ප්රවහත්ත්භ ියභෆවුභ

වඳයිත.


ඵළදීභ පිණිව ෂශොභ භළධයයන්හි වම්මි්ර ණයක්

මි්ර ඉෂෙනුම් ක්රභ බළවිත්ෂයන් ක්ෂු්ර මූය,

බළවිත්ළ කරමින් ලඩළත්භ යළලත්කළලීන කරන ද

වහලබළවික

වම්ඳත්

කෂභනළකරණය

වශ

දෆනුභ වඳයිත.

ෂ්ගගුණික විඳණ යළව පිළිඵ විදයළල ශළ
ප්රියඳත්ියය ලෆිය ෂත්භළලන් යටෂත් වශියක

රළ්ය වශ පු්ගෙලික අාංෂේ පිරිවහශට නල දෆනුභ

ඳත්ර ප්රදළනය ෂකෂරන ඳළමභළළ.

ඵළෂදමින් ෂෙවුණු ලවර 16 ක කළෂයන් ඳසුල



දෆන් එය රට පුරළ සිියනළ ෂවේලළදළයකිතන් විළ

වීිසෂයෝ වම්භන්ත්රණ ඳළදක ෂකොට ඳලත්ලන

වාංඛ්යළලකට විහලළවීමය පුහුණු භධයවහථළනයක්

පුහුණු ලෆඩවටශන්.

ඵලට ඳත්ල ියෂේ. වහලකීය පදළිතත්ළල වශ



කළණ යක්භත්ළල ලණ ධනය කිරීභ පිණිව ෂභභ
අාංෂේ

වාංවිධළනල

ඳලත්ලනු ඵන ෂකිය වභන්ත්රණ වශ ඉදිරිඳත්

සිියනළ

කිරීම්.

ෂවේලකිතන්ශට ලිත්තීය ෂභන්භ ළවහත්රීය දෆනුභ



ඵළදීභට ශෆකියළල ෆබී ියෂේ. ෂෙෝලීය භ්ටටෂම්
දෆනුභ

වශ

කුවත්ළ

අධයළඳන

කෂභනළකරුලන්



වාංඛ්යළලකට

භධයවහථළනයට

හිත්කර

ප්රියෂඳෝණයක්

ෆබී



ෂභකී

වශ

අ

අ

පු්ගෙිතන්

ෂශෝ

වීිසෂයෝ වම්භන්ත්රණ ඳශසුකභ බළවිත්ෂයන්
ලයළඳළරික

වමුළු

ශළ

ස්වහවීම්,

ළවහත්රීය

වම්බළණ වශ ෂදවහ විෂදවහ ඳවුල් අත්ර

උවවහ ත්ළක්ණික වශළය, විශිහට යියත් ඳශසුකම්,
කළණ යභණ්ඩය

වශළ

කළණ යයන් වශළ වෆකස පුහුණු ලෆඩවටශන්.

කීණ ියනළභය දිනළෙෆීමභ වශළ ආයත්නය වුළ
සුශදශීලලී

ෂලේ ෂයදුම් ආරක්ණය ඩWeb Application
වෆපිරීභ

ෂඵෂශවින්

ියෂේ.

ලෆිය

Security) ලෆිය ඳළරිෂබෝගික අලයත්ළලන්

අනලරත්ෂයන් ඵළෙන්නළ ෂවේලළදළයකිතන්ෂෙන්
ඉෂෙනුම්

අත්දෆකීභ

හුලභළරු කරෙෆීමෂම් වාංලළද.

ශෆකියළල ෆබී ියෂේ. ත්ලද ෂභකී ඳශසුකභ
දුරවහථ

වාංලණ ධන

කරමින් ඳලත්ලනු ඵන ෂෙෝලීය අත්දෆකීම්

අත්ඳත්

කරෙෆීමභට රට ුළෂ වෆකිය යුුළ විදුශල්ඳියලරුන්
වශ

ෂකොරියළනු

ෂත්භළලන් යටෂත් විවිධ රටලල් වම්ඵන්ධ

අධයළඳනයක් ුළෂ ෂශොභ ඳරිනයන් ශළ වභෙළවල
යළලත්කළලීන

ෂොල ෂලනත් ප්රෂ්ගල ෂලෂවන කීණ ියභත්
කථිකිතන් ඩඅ අ වියයන්හි ප්රවීණිතන්) විසින්

දුරවහථ ඉෂෙනුම් භධයවහථළනයට ර්ෂේ වශ
පු්ගෙලික

ෂොල ලටළ විවිධ වම්ඳත් භධයවහථළන භගින්

ක්රියළකළරකම් වශළ කුලී ඳදනමින් ඳශසුකම්

නභයශීලලී

වෆඳයීභ.

කෂභනළකරණ ක්රියළලලීන්ෂේ දළයකත්ලය ෆබී
ියෂේ.
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ඳරිෙනක ඳළදක ෂකොට ෙත් පුහුණු වශ කුලී

ෂකොටෙත් වශ අෂනකුත් විබළෙ) වශළ ඳලළ

ඳදනභ භත් ඳශසුකම් වෆඳයීභ

කුලියට වඳයනු ෆෂේ.

දුරස්ථ ඉගෙනුම් මධයස්ථනන ිසිනන් හි  ඳහසුකම්



තුළින් ඳහත ගසේවනවන් සඳ යි.





මනර්ෙෙත ිසභනෙ ඳැවැත්වීගම් ඳහසුකම

දුරවහථ ඉෂෙනුම් භධයවහථළනය ආවන 90 ක

වාංලණ ධනය ෂලමින් සිියන ත්රුණ විධළයකිතන්

ධළරිත්ළලකින් යුත් Pearson VUE ඳරීක්ණ භධය

ෂෙෝලීය

වහථළනයකි ඩPearson VUE Testing Center).

ප්රලණත්ළලන්ට

ියරළලරණය

කරන්නළව ලෆඩවටශන්

CIMA,

ඵලළෙෆීමම් ශළ උවවහවීම් වශළ ඳරිෙණක

NEXTEC යනු දුරවහථ ඉෂෙනුම් භධයවහථළනය

ඳළදක කරෙත් විබළෙ

විසින් ඳශසුකම් වඳයනු ඵන ෂවේලළළභී ආයත්න

ඊ- ඉෂෙනුම් බළවිත්ළ කරමින් අ අ පු්ගෙිතන්

කිහිඳයකි.

ෂශෝ කළණ යයන් වශළ වෆකස විෂ්ගශීලය වශ



ACCA,

CASTLE,

GATE

වශ

ප්රින්ධ සම්මන්ත්රණ

ෂ්ගශීලය පුහුණු ලෆඩවටශන්




පිළිඵ

දුරවහථ ඉෂෙනුම් භධයවහථළනය විසින් ප්රවම්ඳළදන

අත්යලය දෆනුභ ඩComputer Essentials),

කෂභනළකරණය, විනය ඳරිඳළටීන්, ෂත්ොරුළරු

්ළත්යන්ත්ර ඳරිෙණක ධළලන ඵඳත්රය, ශ්රී

ත්ළක්ණ

ාංකළ ඳරිෙණක ධළලන ඵඳත්රය, උවවහ ඊ-

අබයන්ත්ර විෙණනය, සුළු ශළ භධය ඳරිභළණ

කළණ යළ ියපුණත්ළ යනළදිය)

ලයළඳළර වශළ ණය දීභ, ලයළඳිිය කෂභනළකරණය

ඳරිෙණක

ලයළඳිිය

පුහුණුල

ඩඳරිෙණක

කෂභනළකරණය,

ප්රවම්ඳළදනය,

මූය

ෂරගුළසි,

වශ Advanced Excel ලෆිය භළත්ිකළ ඔවහෂවේ

ඉදිරිඳත්කිරීම්

ප්රසි්ගධ වම්භන්ත්රණ ඳලත්ලනු ඵිත.

කුවත්ළ, ප්රකළන කුවත්ළ, ඊ- ඉෂෙනුම්
අන්ත්ණ ෙත්ය වාංලණ ධන කුවත්ළ යනළදිය



ජනතයන්තර වැඩසටහන්

පිළිඵ ඳරිෙණක ඳළදක කරෙත් පුහුණු


ලයළඳළර ප්රලණ ධන කටයුුළ, භිදුකළාංෙ ප්රලණ ධන

දුරවහථ ඉෂෙනුම් භධයවහථළනය ෂෝක ඵෆාංකු

කටයුුළ, ඳරිෙණක ඳළදක ෂකොටෙත් පුහුණු

ආයත්නෂේ ෂෙෝලීය වාංලණ ධන ඉෂෙනුම් ්ළෂේ

වශ ඳරිෙනක/අන්ත්ණ ්ළය ඳළදක ෂකොටෙත්

අාංයකි. එභගින් රළ්ය ශළ ෂඳෞ්ගෙලික යන අාං

විබළෙ වශළ අලය ඳශසුකම් කුලී ඳදනභ භත්

ෂදෂකහිභ විධළයක ියධළරීන් වශළ ෂොල පුරළ

වෆඳයීභ

ෂලෂවන ත්භ ුළයිතන් වශ විෂේඥිතන් වභෙ
විවිධ



ෂත්භළ

ඔවහෂවේ

ියියඳත්ළ

අන්ත්ණ 

මුහුණට මුහුණලන ඳැවැත්ගවන පුහුණු සහ

ක්රියළකළරීත්ලය ඇියකර ෙෆීමභ වශළ අලවහථළල

කුලී ඳදනමින් සැඳග න ගසේවනවන්

වවනු

ෆෂේ.

ත්ලද

දුරවහථ

ඉෂෙනුම්

භධයවහථළනය විසින් ෂ්යහම ර්ෂේ ියධළරීන්
දුරවහථ ඉෂෙනුම් භධයවහථළනය විසින් එහි ඳශසුකම්

වශළ විවිධ රටලල් ෂලත් අධයයන නළරිකළ

්රලය වම්භන්ත්රණ ෂභන්භ මුහුණට මුහුණළ

වාංවිධළනය කරනු ෆෂේ

ඳෆලෆත්ෂලන කටයුුළ වශ විබළෙ ඩඳරිෙනක ඳළදක

111

2019 වසගර් වැඩසටහන් ිසගශේෂ අවස්ථන


ඳළනත් අධයනඳන

ගදඳනර්තගම්න්තු සහන

ධනරිතන සංවර්ධන වැඩසටහන්
ඒ ඒ ඳළනත්වල ිනසුන්ගේ ජ ග්රහණ වර්ධන
කිරීමට

හැකි නව

ිසදුහල්ඳතිවරු

සහ

ලබනගදමින්
ගුරු

ගුරුවරුන්,

කළමනනකරුවන්

/

ඳරිඳනලකයින් ගවත ගුණනත්මක පුහුණු වැඩසටහන්
ඳැවැත්වීම සහන ගුරු පුහුණුකරුවන්

/ ගුරු

අධයනඳියින්

කිරීගම්

තවදුරටත්

සංවර්ධන

අවශයතනව දුරස්ථ ඉගෙනුම මධයස්ථනන



2019 ලවර ුළෂදී දුරවහථ ඉෂෙනුම් භධයවහථළනය
විසින් ෂඵොෂශෝ ප්රසි්ගධ වම්භන්ත්රණ ඳෆලෆත්වීභට

ිසිනන්

කටයුුළ

හි  වෘත්තී පීඨ සමෙ හඳුනනෙන්නන ලදී. දුරස්ථ
ඉගෙනුම් මධයස්ථනන
ගුරුවරුන්,

සහ

කර

ඇිය

අත්ර,

ප්රවම්ඳළදන

කෂභනළකරණය, විනය ඳරිඳළටීන්, ෂත්ොරුළරු

ිසිනන් 2019 වසර තුළදී

ිසදුහල්ඳතිවරුන්

ප්රින්ධ සම්මන්ත්රණ ඳැවැත්වීම

ත්ළක්ණ ප්රවම්ඳළදනය, කළණ යළ ඳ්ගධිය

අධයනඳන

වශ

Advanced Excel ලෆිය භළත්ිකළ යටෂත් ඳලත්ලන

ඳරිඳනලකයින් 1500කට අධික පිරිසක් සහන

ද වම්භන්ත්රණ එයටඇුළෂත්ෂේ.

හවැනි වැඩසටහන් 30කට අධික ප්රමනණ ක්
ඳවත්වන තිගේ.




කනර් සනධන

මනර්ෙෙත ිසභනෙ

විවිධ

KDI ඳනසල සමෙ සහග ෝගීත්ව

ෂවේලළළභීන්

ෂලත්

භළණ ෙෙත්

කළමනනකරණ

පිළිබ

මිශ්ර

ඉගෙනුම් වැඩසටහන

විබළෙ

ඳෆලෆත්වීභ අියන් දුරවහථ ඉෂෙනුම් භධයවහථළනය

දුරවහථ ඉෂෙනුම් භධයවහථළනය ෂකොරියළෂේ KDI

ෂඳරමුෂණ්

සිියන

ඳළව

CASTLE,

GATE

වශ

අත්ර

ෂේ.

ෂවේලළළභීන්

අත්ර

CIMA,

ACCA,

NEXTEC
දුරවහථ

ශරශළ

පිළිඵ මි්ර

එභ

කළණ යවළධන

කෂභනළකරණය

ඉෂෙනුම් ලෆඩවටශනක් වළණ ථක

අන්දමින් ඳෆලෆත්වීභට වභත් විය. එභ ලෆඩවටශනට

ඉෂෙනුම්

භධයවහථළනය විසින් ත්භ ෂවේලළළභීන් ෂලත්

වීිසෂයෝ වම්භන්ත්රණ

වඳයනු ඵන සුරක්ෂිත් විබළෙ ඳරිවරය ෂශේුළෂලන්

මුහුණට මුහුණළ ඳෆලෆත්වුණු පුහුණුලක් ඇුළෂත්

ෂවේලළළභීන් විසින් ත්භ විබළෙ ඳෆලෆත්වීභ වශළ

විය.

ෂඵෂශවින් ෂත්ෝරළෙන්නළ ආයත්නයකි දුරවහථ
ඉෂෙනුම් භධයවහථළනය.
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7 ක් වශ ෂකොරියළෂේදී

ඳරිඳළනෂේ
පුහුණු

උවවහ

ක්රියළකළරීත්ලයන්

ලෆඩවටශනක්

දුරවහථ

පිළිඵ
ඉෂෙනුම්

භධයවහථළනය විසින් ඳලත්ලන දී. එයට වශබළගී ව
ියධළරීහු දුරවහථ ඉෂෙනුම් භධයවහථළනය විසින්
2018 ලවෂණ දී ඳලත්ලන ද එහි මූලික ලෆඩවටශන
වම්ර්ණ ණ කර ියබ අත්ර එහි ඉියරි ෂකොටව
ලෂයන් ෂභභ ලෆඩවටශන ඳලත්ලන දී.



ශ්රී
ලංකන ගතොරතුරු තනක්ෂණ ගසේවගේ
නිලධනරීන් සහන පුහුණු වැඩසටහන

දුරවහථ ඉෂෙනුම් භධයවහථළනය විසින් ශ්රී ාංකළ
ෂත්ොරුළරු ත්ළක්ණ ෂවේලෂේ ියධළරීන් 600ක්
වශළ පුහුණු ලෆඩවටශන් ඳලත්ලන ද අත්ර එයට
ෂත්ොරුළරු ත්ළක්ණ වශකළරලරුන් 400ක් ඩIII


ඳන්ියය) වශ ෂත්ොරුළරු ත්ළක්ණ ියධළරීන්

රනජය ප්රසම්ඳනදන

පිළිබ සහතික ඳත්ර

ඳනඨමනලනව - ස්වග්ශ කටයුතු අමනතයනංශ

200ක් ඩII ඳන්ියය) ඇුළෂත් විය. එහි වියය
ඳථයන් වෂේ ෂම්ලළය;

දුරවහථ ඉෂෙනුම් භධයවහථළනය විසින් වහලෂ්ග



System Administration (ඳ්ගධිය ඳරිඳළනය)

කටයුුළ

අභළත්යළාංයට



Network Administration (්ළ ඳරිඳළනය)

ෂනොලන කළණ ය භණ්ඩය වශළභ සුවිෂේෂී ව,



Web Development (ෂලේ අඩවි වාංලණ ධනය)

රළ්ය

ප්රවම්ඳළදනය

අනුයුක්ත්

පිළිඵ

වශියක

විධළයක
ඳත්ර

ඳළමභළළලක් ඳලත්ලන දී. එභ ඳළමභළළල
අන්ත්ණ ක්රියළකළරී ෂ්ගන වෆසි ලළරලට අභත්රල

කණ්ඩළයම් ෂදකක් වශළ ඩවිය අන්ත් වශ වියෂේ

ප්රළෂයෝගික ක්රියළකළරකම්

දිනල) ඳලත්ලන ද අත්ර ියධළරීන් 80

ෙණනළලකට එභ

ියධළරීූම වම්ඵන්ධ වශ.

ෂදෂනක් ඳභණ ඳෆය 100ක එභ ඳළමභළළල
වළණ ථකල වම්ර්ණ ණ කෂශ. එුළළින් ඔවුන්ට
ඳලියන ප්රවම්ඳළදන භළණ ෂෙෝඳෂ්ග, එහි අත්ෂඳොත්
වශ එයට සිදු කරන ද වාංෂෝධන පිළිඵ භනළ
හුරුලක් ඵළෙෆීමභට ශෆකි ව අත්ර ප්රවම්ඳළදන
වෆසුම් වකවහ කිරීභ, ාංසු ෂල්ඛ්න වකවහ කිරීභ
වශ ාංසු ඇෙයුම් ක්රියළඳරිඳළියය පිළිඵ දෆනුභද
ඔවුහු ඵළෙත්ශ.



ඳ්ධති හන ජනල ඳරිඳනලන

පිළිබ උසස්

පුහුණු වැඩසටහන
වඵරෙමුල ඳෂළත් වබළලට අනුයුක්ත් ෂත්ොරුළරු
ත්ළක්ණ කළණ ය භණ්ඩය වශළ ඳ්ගධිය ශළ ්ළ
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රනජය
ඳරිඳනටි

ගසේවගේ

කනර්

මණ්ඩල

ගෙල් ඇප්වහ බළවිත්යට භනළ ෂවේ හුරුවීභට ශෆකි

ිසන

විය.

පිළිබ සහතික ඳත්ර ඳනඨමනලනව -

ස්වග්ශ කටයුතු අමනතයනංශ
ෂභභ ඳළමභළළලද වහලෂ්ග කටයුුළ අභළත්යළාංයට
අනුයුක්ත් විධළයක ෂනොලන කළණ ය භණ්ඩය
වශළ ඳලත්ලන දී. ඳෆය 60ක ෂභභ ඳළමභළළල
කණ්ඩළයම් ෂදකක් වශළ ඳලත්ලන ද අත්ර එයට
වශබළගී ව 80ක පිරිව එභ පුහුණුල වළණ ථකල
වම්ර්ණ ණ කෂශ. ඔවුන්ට එභ පුහුණුල ුළළින් කළණ ය
භණ්ඩ විනය ඳරිඳළියය වම්ඵන්ධෂයන් ආයත්න



ෂවෞඛ්ය

අභළත්යළාංයට

වාංග්රශෂයහි දක්ලළ ඇිය ෂරගුළසි වශ ක්රියළඳරිඳළිය

භණ්ඩය

පිළිඵ භනළ අලෂඵෝධයක් ඵළ ෙෆීමභට ශෆකි ව

ලෆඩවටශන.

අත්ර විභණ න ඳෆලෆත්වීභ, ෂනෝදනළ ඳත්ර වශ

වශළ

භිදු

අනුයුක්ත්

කළණ ය

කුවත්ළ

පුහුණු

ෂවේලළ වහථළනෂේ සදළනභ වශළ භිදු කුවත්ළ ලෆිස

විභණ න ලළණ ත්ළ ලිවීභ පිළිඵ ඉශෂ දෆනුභක්ද ඵළ

දියුණු

ෙෆීමභට ශෆකි විය.

කිරීෂම්

අභළත්යළාංයට
ඳලත්ලන

ලෆඩමුළු

භළළලක්

අනුයුක්ත්

දී.

ඖධෂේදීන්,

ෂභභ
ලිත්තීය

ත්ළක්ණෂේදීන්,

ෂවෞඛ්ය

ියධළරීන්

වශළ

ලෆඩවටශන

ෂ්යහම

චිකිත්වකිතන්,

විකිරණෂේදීන්

EEG
යනළදී

අභළත්යළාංයට අනුයුක්ත් ලිත්ියකිතන් 150ක
ඳභණ පිරිවක් වශළ ඳලත්ලන දී. එළිභශෂන් සිට
කරන

කණ්ඩළයම්

කණ්ඩළයම්


ක්රියළකළරකම්,

ෂෙොඩනාංලන

ෂලනත්

ක්රීඩළ

වශ

ලයළයළම්

යනළදිෂයන් එභ ලෆඩවටශන වභන්විත් විය.

ගතොරතුරු හන සන්නිගේදන තනක්ෂණ පිළිබ

එුළළින් ඔවුන්ට ත්භ අන්ත්ණ  පු්ගෙ කුවත්ළ

සහතික ඳත්ර ඳනඨමනලනව - ස්වග්ශ කටයුතු

වාංලණ ධනය කරෙෆීමභටත් ෂවේලළ වහථළනය ුළෂ

අමනතයනංශ

සිියන ෂලනත් පු්ගෙිතන් වභෙ වම්ඵන්ධත්ළ ෂෙොඩ

ෂභයද වහලෂ්ග කටයුුළ අභළත්යළාංය වශළ

නෙළ ෙෆීමභටත් ඉෂෙීමභට ශෆකි ව අත්ර ත්භ

වළණ ථකල ඳලත්ලන ද ත්ලත් ලෆඩවටශනකි. ඳෆය

වභළ් කුවත්ළ ලෆිස දියුණු

100කින් වභන්විත් ව ඳරිෙනක ඳළදක ෂකොටෙත්

විය.

ෂභභ පුහුණුල 40ක පිරිවකෂෙන් වභන්විත් ව
කණ්ඩළයභක් විසින් වළණ ථකල වම්ර්ණ ණ කරන
දී. ෂභභ ලෆඩවටශන අලවළනෂේදී MS Word
බළවිත්ළ කිරීභ වශ MS Excel ශළ access
බළවිත්ෂයන් දත්ත් ඳ්ගධිය ආකිිය වකවහ කිරීභ
පිළිඵ ඉශෂ දෆනුභක් ඔවුන්ට ෆබුණු අත්ර
කළණ යළ කටයුුළ වශළ අන්ත්ණ ්ළය, ඊෂම්ල් වශ
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කරෙෆීමභටද ශෆකි



ග්ශී ආදන ම් ගදඳනර්තගම්න්තුගේ ගතොරතුරු

9. ශ්රී ාංකළ භළනල හිමිකම් ෂකොමින් වබළල

තනක්ෂණ නිලධනරීන් සහන ිසගශේෂ පුහුණුව

10. ලළරිභළණ ෙ ෂදඳළණ ත්ෂම්න්ුළල

ග්ශී

11. කිෂිකණ භ අභළත්යළාංය

ආදන ම් ගදඳනර්තගම්න්තුගේ ගතොරතුරු

තනක්ෂණ

නිලධනරීන්

සහන

ඳවත්වන

12. නෙර වෆසුම් වශ ් වම්ඳළදන අභළත්යළාංය

ලද

13. විෂ්ග ස්කියළ අභළත්යළාංය

Virtualization සහ දත්ත මධයස්ථනන ගමගහයුම්

14. කඳුරට නල ෙම්භළන අභළත්යළාංය

සහන ජනල සුරක්ෂිතතනව ඇතුළත් ිසගශේෂිත ඳ්ධති

15. ලළරිභළණ ෙ ශළ ් වම්ඳත් අභළත්යළාංය

හන ජනල ඳරිඳනලන පිළිබ වැඩසටහන.

16. අධිකරණ අභළත්යළාංය
17. ත්ෆඳෆල් අභළත්යළාංය
18. රළ්ය

ඳරිඳළන

ශළ

වහලෂ්ග

කටයුුළ

අභළත්යළාංය
19. ්ළියක ියලළව වාංලණ ධන අධිකළරිය
20. ්ළියක පදළිතත්ළ ෂල්කම් කළණ යළය
21. ්ළියක විදයළ ඳදනභ
22. ශ්රී ාංකළ විෂ්ග ස්කියළ ියයුක්ිය කළණ යළාංය
23. ශ්රී ාංකළ ඳරිෙනක ශදිසි ප්රියනළර වාංවදය
2019 වසර තුළදී දුරස්ථ ඉගෙනුම් මධයස්ථනනගේදී

24. ශ්රී ාංකළ වාංනළරක ශළ ෂශෝටල් කෂභනළකරණ

වැඩසටහන් ඳවත්වන ලද හවුල්කරුවන් සහ

ආයත්නය

ගසේවනලනභීන් ලැයිස්තුව

25. ශ්රී ාංකළ ලරළය අධිකළරිය
26. ශ්රී ාංකළ ෂත් භණ්ඩය

ජනතයන්තර සංිසධනන

27. ශ්රී ාංකළ රළ්ය ඉාංජිෂන්රු වාංවහථළල

1. Asian University of Women

28. මිියන්ෂදෝරු ෂදඳළණ ත්ෂම්න්ුළල

2. Castle Worldwide

29. ශ්රී ාංකළ ඳරිෙනක ශදිසි ප්රියනළර වාංවදය

3. GATE Exam

30. ෂවෞඛ්ය අභළත්යළාංය

4. Gina Dykstra
5. Whygo video conferencing

පු්ෙලික සංිසධනන

6. NCS Pearson
1. British Council
2. Aitken Spence PLC

රනජය සංිසධනන

3. DMS

1. ලංකළ විදුලිඵ භණ්ඩය

4. CIMA - Sri Lanka

2. අධයළඳන ෂදඳළණ ත්ෂම්න්ුළල

5. Browns & Company PLC

3. ලළරිභළණ ෙ ෂදඳළණ ත්ෂම්න්ුළල

6. The Trip Square (Pvt) Ltd

4. ්ළියක ෂල්ඛ්නළරක්ක ෂදඳළණ ත්ෂම්න්ුළල
5. වාංලණ ධන ෂොත්ස්ිත භණ්ඩය
6. ර්ණ ල භළවිය වාංලණ ධන ලයළඳිියය
7. ලන වාංරක්ණ ෂදඳළණ ත්ෂම්න්ුළල
8. HDFC ඵෆාංකුල
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ආඳදා කෂභනාකරණ අංය

භානල වම්ඳත්
වියය ක්ෂේත්රය

117

දැක්භ

“සුරක්ෂිත ශ්රී ංකාලක්”

ෂභෂශලර

ශ්රී ංකාල තුෂ වාලාබාවික වශ භානල රියාකාරකම් ෂශේතුෂල ස දුදුල සනා ව, ආඳදා ලලි ස
ඇතිලන අහිතකර ඵඳෑම් පදායී ෂව ලැෂැක්වීභ වශ අලභ කිරීභ තුළි ස වභෘද්ධිභත්
වශ අභිභානලත් ජන ජීවිතයක් වශා ඳශසුකම් වැඳයීභ

119

අනතුරුල ආඳදා කෂභනාකරණය රාජයඳරිඳාන

හැඳින්වීම
2004 ලර්ෂේ සුනාමි ලයවනයත් වභ

අභාතයාංෂේ අංයක් ෂව වාාාපිත ක අතර

ආඳදා

අංක 2153/12 දරණ 2019.12.10 දිනැති ගැවට්

කෂභනාකරණය වම්ඵ සධෂය ස ෂඳර ෂනොවු

නිෂ දනය

ආකාරෂේ භැදිශත් වීභක් ඇති කිරීභ වශා

අනුල

ආඳදා

කෂභනාකරණය

ආරක්ක අභාතයාංය යටෂත් අංයක් ෂව

ෂඳොෂඔලනු ැබීය. ඒ අනුල, එෂතක් සුඵවාධක

රියාත්භක ෂලමි ස ඳලති.

කටයුත්තක් ෂව ඳැලති ආඳදා කෂභනාකරණය

මූල්ය ්රගතිය

විධිභත් ශා නීතිභය රාමුලක් තුෂ රියාත්භක
කිරීෂම් අලයතාලය ඳැන නැගුි.. ශ්රී ංකාෂ

මුළු
්රියාදදන

ආඳදා කෂභනාකරණය වම්ඵ සධ නීතීභය ශා

මුළු වි දම

ආයතනික රාමුල පිළිඵ නිර්ණය ස ඵා ගැනීභ
පුනරදවර්ථන
වි දම
්රදග්ධනධන
වි දම
එකතුව

වශා ඳාර්ලිෂම් සතු ෂත්රීම් කාරක වබාලක් ඳත්
ෂකරුණු අතර එභ ඳාර්ලිෂම් සතු ෂත්රීම් කාරක
වබාෂ නිර්ෂද්ය සට අනුල 2005 අංක 13 දරන
ශ්රී

ංකා

ලයවන

කෂභනාකරණ

ඳනත

මුල්ය
්රගතිය
%

99.240

79.275

80%

1,503.400

1,502.589

99.94%

1,602.640

1,581.864

98.7%

ඳාර්ලිෂම් සතුල විදු ස වම්භත කරන දී.
ආ තනයේ සදමදනය කයුතතුවල් ්රගතිය
ඒ

අනුල,

2005

අංක
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දරන

ලයවන

කෂභනාකරණ ඳනති ස ලයවන කෂභනාකරණය

සැල්සුම් හද සංවර්ධන අංශ

වශා වු ජාතික වබාලත්, ආඳදා කෂභනාකරණ

 රාජය ගිණුම් ක්රෂල

402 හි 241 රකාරල

භධයවාාානයත් වාාාපිත කරන දී. එභ ආයතන

2018 ලර්ය වශා ලන ලාර්ෂික කාර්ය වාධන

තලදුරටත් ක්තිභත් කිරීභ වශා ලර් 2006 ක් ව,

ලාර්තාල වකවා කර ඳාර්ලිෂම් සතුල ෂලත

ෂඳඵරලාරි භව 20 ෂලනි දින නිකුත් කරන ද අති

ඉදිරිඳත් කරන දී.

විෂේ

ආඳදා

තිරවර වංලර්ධන ශා ඳරිවරය වශ වාලබාවික

කෂභනාකරණ ශා භානල හිමිකම් පිළිඵ කැබිනට්

වම්ඳත් පිළිඵ ආංශික අධීක්ණ කාරක

අභාතයාංය වාාාපිත කරන ද අතර 2010 අෂරේල

වබාල ෂලත ෂයොමු කිරීභට කටයුතු කර ඇති

භව 30 දිනැති ගැවට් නිෂ දනය භඟි ස, ජාතික

ඵල ඳාර්ලිෂම් සතු වබා නායක කාර්යාය

ආඳදා වශන ෂවේලා භධයවාාානය වම්ඵ සධ

භඟි ස දැනුම් දී ඇත.

ගැවට්

නිෂ දනය

භඟි ස,

එය 2019.06.28 දින

කරමි ස ආඳදා කෂභනාකරණ අභාතයාංය යළි

 2019 ලර්යට අදාල වකවා කරන ද

වාාාපිත කරන දී. අංක 1933/13 – 2015

ලාර්ෂික රියාකාරි වැැවාභට අනුල භාදුක

වැප්තැම්ඵර් භව 21 ලන දිනැති ගැවට් නිෂ දනය

රගති වභාෂෝකන රැවාවීම් 03 ක් ගරු

භඟි ස, අභාතයාංය ෂලත ඳැලරී ඇති කාර්යය ස

ෂලකම්තුභාෂේ

ඉටුකිරීභ වශා අභාතයාංය යටෂත් ඳලත්නා

දි. කාර්තුභය ලෂය ස රගති වභාෂෝකන

ආයතන ෂව නම් කරන ද කාගුණ විදයා

වාකච්ඡා 02 ක් ඳලත්ලා ඇත. ෂභහිදී අනුඵද්ධ

ෂදඳාර්තෂම් සතුල,

ආයතනය සහී

ආඳදා

කෂභනාකරණ

රධානත්ලෂය ස

ශා

අෂනකුත්

ඳලත්ලන

වංලර්ධන

භධයවාාානය, ජාතික ෂගොඩනැගිලි ඳර්ෂේණ

ලැඩවටශ ස රියාත්භක කිරීෂම් දී භතුලන

වංවිධානය,

ගැටළු වම්ඵ සධෂය ස වාකච්ඡා කිරීභත් ඳසු

ජාතික

ආඳදා

වශන

ෂවේලා

භධයවාාානය ඉභශත් ෂවේලයක් ඉටු කරනු ඵි..
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 රු.මි. 1000ට ලැඩි ෂභගා ලයාඳෘති ල භාදුක

විඳරම් දුදු කිරීභ තුළි ස අෂප්ක්ෂිත අරමුණු
කරා  ාවීභටත් ශැකියාල ඇතිවිය.

රගතිය ලයාඳෘති කෂභනාකරණ ශා අධීක්ණ

 2020 අයලැය යටෂත් රියාත්භක කිරීභ වශා

ෂදඳාර්තෂම් සතුල ෂලත ඵා ෂදන දි.
 ශදිදු

ජාතික ්රභ වම්ඳාදන ෂදඳාර්තෂම් සතුල ෂලත

අලවාාා

ෂඳර

සූදානභ

වශා

ව

ලයාඳෘති ෂයෝජනා ඉදිරිඳත් කිරීෂම් දී ආඳදා

තාක්ි.ක වශෂයෝගීතාල/එක්වත් ජාතී සෂේ

කෂභනාකරණ

නල

ෂෝක ආශාර ලැඩවටශන යටෂත් 2016 භැි.

ජාතික ෂගොඩනැඟිලි

භව 16 දින අඳ විදු ස අත්ව ස කරන ද

ඳර්ෂේණ වංවිධානය භඟි ස ලයාඳෘති 07 ක් ද

අලෂඵෝධතා ගිවිසුභ අනුල 2019 ලර්ෂේ දී

ඉදිරිඳත් කර ඇත. ආඳදා අලධානම් අලභ

ආඳදා කභනාකරණ භධයවාාානෂේ ජාතික

කරණය වශා ව ෂව සදාි. රාමුල රියාත්භක

ශදිදු අලවාාා රියාත්භක වැැවාභ වම්පර්ණ

කිරීභ වශා වංකලඳ ඳත්රයක් ද ඉදිරිඳත්

කිරීභද,

කරන දි.

භධයවාාානෂේ රාෂද්ය ය භට්ටමි ස අවිනිාතත

භධයවාාානෂය ස

ලයාඳෘති 14 ක් ද

ජාතික

ආඳදා

වශන

ෂවේලා

 අභාතයාංෂේ ශා අභාතයාංය යටෂත් ඇති

අලවාාා වශා ව වැැවාභ ද කාගුණ විදයා

ආයතනල වංලර්ධන ලයාඳෘතිල රගතිය

ෂදඳාර්තෂම් සතුල ෂලනුෂල ස නියගෂය ස ලන

වකවා කර කාර්තුභය ලෂය ස ජනාධිඳති

ඵඳෑභ

කාර්යාය ඉදිරිඳත් කරන දි.

ලැඩිදියුණු

 ශ්රී ංකා භශ ඵැංකුල විදු ස ලාර්ෂිකල ශා අර්ධ

වම්ඵ සධ
කිරීභට

අධීක්ණ

ඳද්ධතියක්

තාක්ි.ක

වශාය

ඵාෂදන දි. ඒ වශා රු.මි.13.27 ක් ලැය
කරන දි.

ලාර්ෂිකල වකවා කරන භශ ඵැංකු ලාර්තාල
වදශා අලය ෂතොරතුරු වකවා කර ශ්රී ංකා

කෂභනාකරණ අංය

භශ ඵැංකුල ෂලත වඳයා ඇත.



 අභාතයාංය යටෂත් ඇති දුයලු ආයතනල

විෂද්ය ය පුශුණු වශා නිධාරි ස 11 ක් වශ

ෂතොරතුරු එක්රැවා කරගනිමි ස අදා ආකෘති

ලවර

ඳත්රයට ශා අභාතයාංය වශා ෂල සකර ඇති

නිධාරියකු වශබාගි වී ඇති අතර රු 1,

ඇවාතෂම් සතුලට අනුල අභාතයාං රියාකාරී

999,226.28 ක් වියදම් වී ඇත.


වැැවාභ වකවා කිරීභ

02

ක

විදයාඳති

ාඳාධිය

වශා

ෂද්ය ය පුහුණු වශා නිධාරි ස 11 ක් වශ

අභාතයාංය

ලවර අලවාන පුහුණුල වශා නිධාරි ස 45ක්

යටෂත් ඇති දුයලු ආයතනල රියාත්භක

වශබාගි වී ඇති අතර රු 598,454.00 ක් වියදම්

ලයාඳෘති/

වී ඇත

 රියාකාරී

රවම්ඳාදන

වැැවාභට

අනුල

ලැඩවටශ ස/
කටයුතු

රියාකාරකම්/
ශා



අෂනකුත්

අභාතය භ්ඩඩ වංෂද් 20ක් ඉදිරිඳත් කර

රියාකාරකම්ල කාර්තුභය රගතිය ඇතුත්

ඇති අතර ඉ ස 18ක් වශා අභාතය භ්ඩඩ

කර වකවා කරන ද රගති ලාර්තාල රජෂේ

තීරණ ැබී ඇත.

විගණණ ෂදඳාර්තෂම් සතුල ෂලත ෂයොමු කර

විගතණන අංශ

ඇත.
 ලයාඳෘති

කෂභනාකරණ

ෂදඳාර්තෂම් සතුල

ෂලති ස

ශා
ඵා

විගණන ඳරීක්ණ ශා විෂේ
විභර්න
විගණන ශා කෂභනාකරණ කමිටු
රැවාවීම්

අධීක්ණ
දී

ඇති

ආකෘතිඳත්රයට අනුල කාර්තුභය රගති ලාර්තා
වකවා කර ඉදිරිඳත් කරන දි.
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රජෂේ විගණන අංෂය ස ැබුණු විගණන

දුර්ලතාලය ස

භගශරලා

විභසුම් වදශා පිළිතුරු ඵා දීභ

අ සතර්ජාතික

වශෂයෝගිතාලය

විස්තර
අභාතයාංය
කාගුණ විදයා
ෂදඳාර්තෂම් සතුල
ආඳදා කෂභනාකරණ
භධයවාාානය
ජාතික
ෂගොඩනැගිලි
ඳර්ෂේණ වංවිධානය


ගැනිභ

වදශා
ලර්ධනය

කිරිභ.

විගතණන
විමසුම්
සංඛ්යදව
17
08

 2030 ලන විට ඵහු ාඳද්රල පර්ල අනතුරු
ඇගවිෂම් ඳද්ධති, ආඳදා අලධානම් ෂතොරතුරු
වශ තක්ෂවේරු ෂලත ඇති රෂ ය වැකිය
යුතු ෂව ලැඩිකිරිභ.

14

ඉශත ඉක්කය ස ගාකරගැනිභ වදශා අලය

06

කටයුතු ෂම් ලනවිට රියාත්භක කරමි ස ඳලතින
අතර ලර් 2030 දි වපුරාගත යුතු ඉක්කය සහි

ආාදද අවදදනම අවම කිරිම සදහද වන

රගතිය වභාෂෝකනය කිරීභ වදශා අලය වී ඇති

යසන්දදයි රදමුව 2015- 2030

ලර් 2015දුට 2017 දක්ලා වු ඳාදක දත්ත

2015 භාර්තු භව 18 ලන දින ජඳානෂේ ෂව සදාි.

රුවාකරමි ස ඳලති. ඉක්ක a වශ b වදශා අලය

නුලර ඳැලති එක්වත් ජාතී සෂේ තු සලන ෂෝක

ඳාදක දත්ත රැවාකර ෂව සදාි. ෂභෂශයුම් ඳද්ධතිය

වමුළුෂ දි ආඳදා අලදානභ අලභ කිරීභ වදශා ලන

යාලත්කාලීන කර ඇති අතර අෂනකුත් ඉක්ක

ෂව සදාි. රාමුල වම්භත කරග සනා දි. ආඳදා

වදශා ලන ඳාදක දත්ත රැවාකිරිභට කටයුතු කරමි ස

කෂභනාකරණය ෂලනුලට ආඳදා අලදානභ අලභ

ඳලති. ඒ අනුල ඳාර්ලකාර ආයතන 70 කට අධික

කිරිභ ෂකෂරහි අලධානය ෂයොමුෂකොට ඇති ෂභභ

රභාණයක් ශදුනාෂගන ඒ ඒ ආයතන වදශා ලන

ලැඩවටශන භගි ස

වම්ඵ සධිකරණ

එහි රතිප වශ ඉක්ක

වාක්ාත් කරගැනිෂම් රගතිය තක්ෂවේරු කරගැනිභ

අනුල

ලර් 2005-2015 ට වාෂප්ක්ල

යටෂත්
දත්ත

 ෂලනත් ආයතන විදු ස ඔවුනෂේ වංලර්ධන
ලයාඳෘති

වං යාල වැකිය යුතු භට්ටභකි ස අඩුකිරිභ.

තු

දුදුකරනු

ඵන

ආඳදා

අලභකිරිෂම් රියාකාරකම් පිළිඵදල දත්ත

 2030 ලන විට දෂ ෂද්ශිය නිාඳාදනයට

රැවාකරමි ස ඳලති.

වාෂප්ක්ල වෘජු ආඳදා ශානි අලභ කිරිභ.

 ආඳදා කෂභනාකරණ භධයවාාානය විදු ස

 ෂවෞ ය ශා අධයාඳන ඳශසුකම් ඇතුළුල

ආඳදාලකි ස ඳසුල දැනට රැවාකරනු ඵන

ආඳදා

දත්ත

ෂශේතුෂල ස දුදුලන ඵාධාල අලභ කිරිභ.

වදශා

නල

වංරකකය ස

(වාත්රි

/

පුරුබාලය, ලයව, ආඵාධිත තත්ත්ලය ස)

 2020 ලන විට ආඳදා අලධානභ අලභ කිරිභ

ඇතුත් කිරිභට කටයුතු වැසුම් කර ඇත.

වදශා ලන ාඳාය භාර්ග ලැඩිදියුණු කිරිභ.
 2030 ලන විට වංලර්ධනය ෂලමි ස ඳලතින
රියාභාර්ගල

(Cluster)

රැවාකිරිභට අදා ආකෘති ඵාදී ඇත

 2030 ලන විට ආඳදා ලලි ස පීඩාලට ඳත්ලන

ජාතික

15ක්

්රභෂ දය පිළිඵදල දැනුලත් කර

අනුඳාතය වැකිය යුතු භට්ටභකි ස අඩුකිරිභ.

රටල

ා්ඩඩ

ක්ඩඩායම්ගත කර ඳාදක දත්ත රැවාකිරිෂම්

 2030 ලන විට ආඳදා ෂශේතුෂල ස දුදුලන භරණ

ඳශසුකම්ලට

ඔවු ස

 ඳාර්ලකාර ආයතන ඔවුනෂේ වියඳාය

ඇත.

යිතත

ඳත්කරලා

දැනුලත් කිරිෂම් කටයුතු ඳලත්ලා ඇත. ඒ අනුල

වදශා ඳශත වශ ස ෂගෝළිය ඉක්ක 07 ශදුනාලා දී

අතයාලය

නිධාරි ස

ඳලතින

123



ියරසර සංවර්ධන අරමුණු හද ඉල්ක්ක

තිරවර වංලර්ධන අරමුණු ශා ඉක්ක කරා  ා
වීභ වම්ඵ සධෂය ස නිධාරි ස දැනුලත් කිරීෂම්
ලැඩමුළු තුනක් ඳලත්ලා ඇති අතර තිරවර
වංලර්ධන

වබාෂ

ෂභෂශයවීෂභ ස

ආඳදා

කෂභනාකරණ අංයට අදා ආයතනය ස වදශා
තිරවර වංලර්ධන අරමුණු ශා ඉක්ක කරා  ා
වීභ වශා ඒ ඒ ආයතන ලට අදා අරමුණු
ඉක්ක

වශ

වම්ඵ සධෂය ස

ාඳාය
දැනුලත්

භාර්ග

වකවා

කිරීෂම්

කිරීභ

ලැඩමුළුලක්

ඳැලැත් වු අතර ෂකිත කාලීන ශා දිගු කාලීන ාඳාය
භාර්ගික වැසුම් වකවා කරමි ස ඳලති.

ාදර්ෂවකදර ආ තන සමගත ාැවිය සදකච්ඡද

124
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කාගුණ විද්යා පද්රාතමේප්තුතුල

125

හැඳින්වීම

අභිමතාර්ථ

රාජ්ය රිපරා , ආරද්ා කෂම ාකරණ අමාේයාාං



විවිධ් ෂණපේත්ර ලට අද්ාෂල සිදුල

බරෑම

විය රථය යටපේ රලේ ා රැරණිේම ආයේ ය

රාද්ක කරගේ ව්ථා ය ශා පේාල ලඩා

ල

රීරලද්ය ව කාගුණ අ ාලැකියෂණ වැරමේම.

කාගුණ

විද්යා

පද්රාතමේප්තුතුපල


මාර්භය පිළිබඳල වැකීප්දී මුලිතුම පමරට

ඍතු අ ාලැකිකරණය විපේපයතුම කෘෂි

තු විධිමේල කාගුණ විද්යා රීක්ෂණණ කටතුතු

කතමමාතුේයට අද්ාෂ ල

සිදු

අ ාලැකි රීතිරේා යාලේකාලී

කික්ම

1867

ලවපතමදී

මිරීතුපද්ෝරු

පද්රාතමේප්තුතුල යටපේ ආර්භ විය. රසුල 1909



කික්ම.

වාංලතමධ්

කටතුතු රශසුකර

දී කාගුණ විද්යාේමක කටතුතු වඳශා පකඹෂඹ

ගැනීම වඳශා එම වාංලතමධ්

කටතුතු රීසි රිපදි

රීක්ෂණණාගාරය

වැසු් කර ගැනීමට අලය පේගුණික

ලතමේමා

මිතු

පල ම

අාංයෂණ

කාගුණ විද්යා පද්රාතමේප්තුතු රිපරය

අ ාලැකි

තු පි ටුවීම සිදු විය. කාගුණික වශ පේගුණික

පග

පවේලා බාදීප් මලික අරමුණ ඇතිල එම පකඹෂඹ
රීක්ෂණණාගාරය

1948

පද්රාතමේප්තුතුලෂණ
ලතමේමා ය ල

බලට

ලවපතමදී
රේ



ව්ලාධී

කර

දි.

වි්ලාවනීය

ේේේලයකට

ඒම.

පද්රාතමේප්තුතුපේ සියලු යටිේ රශසුක්
ේේලයට

ගැපර

රිපදි

වීකරණය කික්ම
මදඳාර්තමේන්තුව මගින් සැඳමෙන මසේවාවන්

පේගුණ විද්යාල ආරිේ පවේලා වැරමේප් රජ්ප



ලයලව්ථාපිේ ආයේ ය ලපයතු කාගුණ විද්යා

මශජ් ේාල, කෘෂිකාතමමික, බෂණති, ධීලර,
ාවික, රෂණණ වශ ෙ තුදුලෂණ ද්ෂණල

පද්රාතමේප්තුතුල කටතුතු කරයි. කාගුණ ලයව

අප කුේ

වශ සු ාමි පිළිබඳල පතමල අ තුරු ඇඟවී් වඳශා

ෂණපේත්රයතු

වඳශා

කාගුණ

විද්යාේමක වශ පේගුණ විද්යාේමක පවේලා

ද් කාගුණ

වැරමේම.

විද්යා පද්රාතමේප්තුතුලයි.


අයශරේ කාගුණ ේේේලයතු පිළිබඳල (සුළි
සුෂාං, ේද් ලැසි, අකුණු ගැසී්, ේද් සුෂාං

දැක්ම

ඇතුළුල) වශ සු ාමි පිළිබඳල ද්ැනු්ලේ කික්ම.

“තිරවර පව වාංලතමධිේ ශ්රී ාංකාලෂණ ෙපද්වා



කාගුණය වශ පේගුණය පිළිබඳ පවේලාලතු
වරය

ලඩා

අතුේතමජ්ාතික

විට කාගුණ විද්යාල වශ

බය ේ ජ්ාතික ආයේ ය ලනුප

රජ්ප දිගුකාලී

පවේ රීකුේ කර එම

ගුලතු පවේලාලතුට අද්ාෂ කාගුණ විද්යා පවේලා
වැරමේම.

විශි්ඨේම බුේධි මධ්යව්ථා ය ලපයතු


රැලතීම.”
මමමහවර



පේගුණ

විද්යාේමක

රලේලාපග

යාම.

ද්ේේ

රාද්ක

ජ්ාතික වාංලතමධ් යට වශ රතමප ණ කටතුතු

“ජ්ාතික ශුභ සිේධියට වශ අතුේතමජ්ාතික ප්රමිතීතුට

වඳශා කාගුණ විද්යාේමක වශ පේගුණ

අනුක පලමිතු රාජ්ය ආයේ

විද්යාේමක පවේලා වශ ද්ේේ වැරමේම.

අාංප

ආයේ

ලට, පරෞේගලික

ලට වශ මශජ් යාට කාගුණ



කාගුණ

විද්යාල,

පේගුණ

විද්යාල,

විද්යාල, ගුලතු කාගුණ විද්යාල, වමුද්ර කාගුණ

පේගුණික පල ව්ක් වශ ආරිේ වියයතු

විද්යාල, ජ් කාගුණ විද්යාල, කෘෂි කාගුණ

පිළිබඳ අධ්යය

විද්යාල, පේගුණ විද්යාල වශ ේාරකා විද්යාල

කරවීම.

පිළිබඳ පවේලාලතු වැරමේම.”
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වශ රතමප ණ ලට ෙ තුදු



කාගුණය,
පල ව්ක්
ෂණපේත්රයතු

පේගුණය
ය

වශ

මදඳාර්තමේන්තුව

පේගුණික

පේමාලතුට

ආදාෙේ මාර්ගතෙ

වඳශා

රීයම

කර

පේමාලතුට අද්ාෂ ෂණපේත්රයතු

එකතුව

17,532,991.13

ද්

අධ්යාරරීක,

ජාික කාල්ගුණ විදයා මධයස්ථානෙ මගින්
සඳෙන ල්ද මසේවාවන්

කික්ම.

මශජ් ේාල වඳශා,

ප්රද්තම

භාණ්ඩ වශ ව්රේ ද්ායකයිතු

වැරමේපමතු ප්රද්තම



555,594.00

අමනකුත්

පුහුණු ලැඩ වටශතු වශ ලැඩමුළු වාංවිධ්ා ය



2019 මදසැේබර් 31
දිනට ආදාෙම
16,977,397.13

දත්ත නිකුත් කිරීම

රාවැල් සිසුතු, ප්රතිරේති ව්රාද්කයිතු වශ
තීරණ ගතු තු ඇතුළුල ෙ තුදුලෂණ ද්ෂණල



ල්ද

මශජ් ේාල ද්ැනු්ලේ කික්ප්

ද්ායක වීම.

කණ්ඩාය්

ගතන්නා

ආදාෙේ

අද්ාෂ

ලැඩවටශතු වාංවිධ්ා ය කික්ම වශ ඒලාට


මගින් උඳො

ධීලර වශ

ාවික කටතුතු

වඳශා වශ ආරද්ා කෂම ාකරණය වඳශා පමතුම

වඳශා ද්ායක වීම.

විවිධ් ආයේ යතුට වශ විවිධ්කතමමාතුේයතුට

ඉල්ලී් මේ විපේෂිේ කාගුණ විද්යාේමක

අද්ාෂ ප්රජ්ාල වඳශා කාගුණික පේඹරතුරු බාදීම

වශ පේගුණ විද්යාේමක පවේලා වැරමේම.

රැය 24 පුරා ක්රියාේමක පමම මධ්යව්ථා ය මගිතු

සීමිේ

ේාරකා

ග්රශපෝක

විද්යාේමක

වශ

ෙද්්)

( රු,
වශ

වඳු,

සිදුකර

පභෞමික

ද්

අේර, කාගුණ විද්යා රීක්ෂණණ

ද්ේේ වි්පල්ණය කික්ම, පගෝලීය වාංඛ්යාේමක

චු්භකේලය ආරිේ පවේලා වැරමේම

කාගුණ විද්යා පුපරෝකථ

අධ්යය ය, පේශීය

2019 ජනවාරි 01 සිට 2019 මදසැේබර් 31 දක්වා වාංඛ්යාේමක කාගුණ විද්යා පුපරෝකථ වැකසීම,
කාගුණ වාරාාං වැකසීම, කාගුණ අ ාලැකි
මදඳාර්තමේන්තුමවහි මූල්ය ්රගතිෙ
රීකුේකික්ම,
පු රාලතමේ
ප්රාග්ධනධ්

වියද්් වඳශා රුපියල් මිලිය

304.02 ෂණ ද්,

ලේක් පු රුේථාර ය ශා වාංලතමධ් ය වඳශා

රුපියල් මිලිය

218.25 ෂණ ද් ලපයතු රුපියල් මිලිය

522.27 ක මුද්ෂණ 2019 ලතමය වඳශා පද්රාතමේප්තුතුල
පලනුපලතු පලතු කර
මිලිය

2105
16 2509

කාගුණ

ේේේලයතු

පිළිබඳල ද්ැනු්ලේ කික්ම වශ අයශරේ කාගුණික
ේේේලයතු වශ සු ාමි ේේේලයතු පිළිබඳල පතමල
අ තුරු ඇඟවීම ප්රමුඛ් කාතමයයතු පේ.

ද් අේර, පමම මුද්ලිතු රුපියල්

එපමතුම පමම පේඹරතුරු ආරද්ා කෂම ාකරණ

330.38 ක මුද්ෂණ 2019 පද්වැ්බතම 31 ල විට ලැය

මධ්යව්ථා යට වශ ජ් මාධ්ය ආයේ යතුටේ

වී ඇේ.
වැෙ
විෂෙ
ෙ
2001

විපේ

අතුේතමජ්ා පලබ් අඩවියට වශ වමාජ් මධ්ය
වැෙ විස්තරෙ

පගඹඩ ැගිලි ශා
ඉදිකික්් ලැඩිදිතුණු
කික්ම
ඉඩ් ශා ඉඩ්
ලැඩිදිතුණු කික්ම
මඩොප්ල්ර් මර්ඩාර්
ඳද්ධි
(ජ්යිකා ආධ්ාර ප්රද්ා
- 13)
(පේශීය අරමුද්ල් 17)

මවන් කර
ඇි මුදල්
රු. මිලිෙන
8.00

ජ්ායතු පලේ ව්පප්රේණය කික්මේ සිදුක අේර

විෙදu රු.
මිලිෙන

2019 ජ් ලාිප 01 දි

සිට 2019 පද්වැ්බතම 31 දි

ද්ෂණලා ජ්ාතික කාගුණ විද්යා මධ්යව්ථා පය

0.99

ප්රගතිය රශේ රිපදිපේ.
4.00

1.50

100.00
(13)
25.00 (17)

0.29



ජ්ාතික දිලයි

වශ අලට මුහුදු ප්රපේ වද්ශාේ,

ගර වද්ශාේ විවිධ් රාතමලයතුට වශ පෝක
කාගුණ විද්යා වාංවිධ්ා යටේ 6928 විවිධ්
ආකාරප
ඇේ.

128

කාගුණ අ ාලැකි රීකුේ කර



ේද් සුෂාං වශ ේද් ලතමාරේ යතු ව්බතුධ්ල

අකුණු ආරෂණණ රේධ්ති වඳශා වවිව්ේර ලාතමේා ,

පගඹඩබිම වශ මුහුදු ප්රපේ වද්ශාේ, අකුණු,

පිිපවිේර, ප්රමාණ

ෙණුසු් කාගුණ ේේල, අඩු පීඩ

වකව් කර

වශ සුළි

වශ ඉාංජිපතුරු ඇව්ේප්තුතු

දි. අප කුේ පවේලාලතු පව,

කුණාටු, සු ාමි ව්බතුධ්ල අ තුරු ශා

ව්ලයාංක්රිය ලතමාමා

රීපේද්

වවිකික්්

759 ෂණද්, කාගුණික වාරාාං

කටතුතු

රේධ්ති (ARG) 100 ක
වඳශා

ේාෂණණික

වශාය

බාදුතු අේර ද්ැ ට පද්රාතමේප්තුතුපේ වවිකර

365ෂණද් රීකුේ කර ඇේ.

ඇති ARG 20 රේධ්තිප , මධ්යව්ථා
විවිධ

ඳාර්ශවෙන්

සහා

දැනුේවත්

9 ක

ඩේතු කටතුතු සිදුකිිපම, Green Climate Fund

කිරීමේ

(UNDP) යටපේ සිදුක CRIWMP ලයාරෘතිය

වැඩසටහන් ඳැවැත්වීම

වඳශා ව්ලයාංක්රිය ලතමාමා
කාගුණය, කාගුණ විද්යාේමක ලයව

ශා AWS මධ්යව්ථා

වශ

රේධ්ති (ARG) 10ෂණ
5ක වවිකික්් වඳශා

පරර සද්ා ් වීම පිළිබඳල මශජ් ේාල ද්ැනු්ලේ

ේාෂණණික

බාදිම,

ද්ැ ට

කික්ම කාගුණ විද්යා පද්රාතමේප්තුතුල මගිතු සිදු

පද්රාතමේප්තුතුපේ AWS මධ්යව්ථා

13 ක

කරනු බ

IPVPN වතුරීපේද්

රේධ්ති ව්ථාර

කටතුතු

වඳශා ද්ායක විම, සුතමය බෂණති

රැ 

මඟිතු

ප්රධ්ා

බා ර

කාතමයයකි.පද්රාතමේප්තුතුල

ආයේ

ඉල්ලුම

යටපේ

ශා

වවිකික්ප්

ැරඹිමට රැමිපණතු තු ද්ැනු්ලේ කරනු ැපබ්.

වශාය

ලයාරෘතිය යටපේ පද්රාතමේප්තුතු

ඒ අනුල 2019.01.01 සිට 2019.12.31 ද්ෂණලා

බා ර කාතමයා 05ෂණ වඳශා ේාෂණණික වශාය

ද්ැනු්ලේ කික්ප් ලැඩ වටශතු වාංවිධ්ා ය වශ එම

බාදිම, කටු ායක ශා මේේ ගුලතු පේඹටුපරඹෂ

ලැඩවටශතු ලට වශභාගි වීම පිළිබඳ

ප්රගතිය

කාගුණ විද්යා කාතමයායතු

රශේ

රුපියල්

කටතුතු

රිපදි

පේ.ඉතු

ැබු

අද්ායම

වඳශා

ප ඹට්රිඩෑ් -

42508.00 කි.

ේාෂණණික

GTS

ඩේතු

වශාය

බාදිම,

ාරා පතමඩිපයෝපවඹතුඩ් ලයාරෘතිය

වඳශා ඉශෂ ලාතුපගෝලීය ේේේල රිපෂණා කික්මට
දැනුේවත්

කිරිමේ

වැඩසටහන්

(Awareness

අලය ේාෂණණික වශාය වැරමේම, Synoptic

Building Programmes)

AWS මධ්යව්ථා

කි රයක ෙරාාංග ෙරකරණ

අාංයට ශදුතුලාදීමට කටතුතු කික්ම ශා දිරාරේල
ක්රම මදදෙ
ඳාසල් කණ්ඩාෙේ
දැනුේවත් කිරීම
උසස් අධයාඳන ආෙතන
දැනුේවත් කිරීම
ත්රිවිධ හමුදා කණ්ඩාෙේ
දැනුේවත් කිරීම
රාජය මඳෞද්ගතලික
ආෙතන හා මවනත්
සංවිධාන දැනුේවත්
කිරීම

වැඩසටහන්
සංඛ්යාව
216

ඳැමිණී
සංඛ්යාව
24180

15

960

පවේලාලතු සිදුකර

13

295

පුහුණු වැඩසටහන් ඳැවැත්වීම, පුරප්ඳාඩු සේපූර්ණ

42

914

කිරීම සහ විභාගත ඳැවැත්විම.

ගලා තිබු ගාල් AWS රේධ්තිය

ැලේ

අලුේලැඩියා

ය

කර

ප්රතිව්ථාර ය

කිිපම

දි.

මද්ශීෙ පුහුණු
අඛ්ණ්ඩ අධ්යාර

ලැඩමුළුල අදියර 1 ශා II යටපේ

අකුණු ආරක්ෂණ ඳද්ධි හා මවනත් මසේවා සහා

රීධ්ාිපතු 165 ෂණ ද්, ශ්රී ාංකා ේාෂණණ පවේලප

තාක්ෂණික උඳමදස් සැඳයීම සහ අමනකුත් මසේවා.

රීිපෂණක/ වතුරීපේද්ක රීධ්ාිපතු වඳශා පකඹෂඹ

ඉපෂණපරඹරීෂණ අාංය මගිතු 2019 ලතමප දි

වි්ල

රාජ්ය ආයේ

පිළිබඳ රාඨමාාල වඳශා රීධ්ාිපතු 116 පද්ප ෂණ

ශා අතමධ් රාජ්ය ආයේ

10 ක

129

විද්යාප

ඉපෂණපරඹරීක

ේාෂණ ය

ද්, ආයේ

අාංප වශ ගිණු් අාංප රීධ්ාිපතු

ශා රීධ්ාිපතු 04 පද්ප කු පවේලපයතු මුද්ා ශැක්ම
සිදුවිය.

41 ශා පද්රාතමේප්තුතුපේ කණි්ඨ පවේලකයිතු
116 පද් කු වඳශා ද් 2019 ලතමප පුහුණු අලව්ථා

ඳර්මේෂණ කටයුතුවල් ්රගතිෙ

බා දි ඇේ.එයට අමේරල කාගුණ විද්යා
වශායක, ශ්රී ාංකා ේාෂණණ පවේලප
වතුරීපේද්ක,

කාගුණ

රීිපෂණක/

විද්යාඥ හ

ඉාංජිපතුරුලතුපග්ධන කඩඉ් විභාග රලේල

2019 වර්ෂමේ ඳර්මේෂණ සහ සංවර්ධන අංශෙ,

ශා

මද්ශගුණ විඳර්ොස අධයෙන මක්න්්රෙ, ජාික

දි.

කාල්ගුණ විදයා මධයස්ථානෙ හා කෘෂි කාල්ගුණ
අංශෙ මගින් සිදු කරන ල්ද ඳර්මේෂණ

පුරප්ඳාඩු සේපූර්ණ කිරීේ
කාර්ෙ මණ්ඩල්ෙ

රශේ වද්ශතු ෂණපේත්රයතු සව්පවේ රතමප ණ වශ
වාංලතමධ්

2019.12.31 දි ට පද්රාතමේප්තුතුපේ අනුමේ
කාතමය මණ්ඩය 460 ෂණ ව අේර රීේය කාතමය



මණ්ඩය 365 ෂණ විය.
2019.12.31 දි

ල

ශ්රී ාංකාපේ පේගුණයට බරා

විවිධ් පගෝලීය

පේගුණික ද්තමක පිළිබද් අධ්යය ය.


විට පද්රාතමේප්තුතුපේ

දිගුකාලී

පේගුණික පුපරෝකේ

(2020-2100)

වැකසීම වශ විවිධ් ෂණපේත්රයතු වද්ශා එ බරෑම

ප ඹපයෂණ ේ තුරු ල පුරප්රාඩු 95 ෂණ රැලතිරී.

අධ්යය ය.

පුරප්ඳාඩු සේපූර්ණ කිරීේ



අද්ා කා සීමාල තුෂ රශේ ද්ැෂණපල
පුරප්රාඩු ව්පතමණ කර

කටතුතු සිදු පලමිතු රලතී.

පේගුණික අ ාලැකිකරණය (මාසිකල), වශ

ේ තුරු

පගෝලීය පේගුණික පමඹඩයතු භාවිේපයතු එම

දි.

තනතුර

අ ාලැකි වේයාර ය.

පුරප්ඳාඩු
සංඛ්යාව
01

අභයන්තර විගතණක
(ශ්රී.ල්ං.ගත.මසේ.)
ඳරිඳාල්න නිල්ධාරි
කාල්ගුණ විදයා
නිරීක්ෂක/සන්නිමදදක
කාර්ොල් කාර්ෙ සහාෙක

රීයාං ේේේල අධීෂණණය (මාසිකල), දිගුකාලී



රි ාංකාල තු ගිගුරු් ව ේ ලැසි ලතමධ් ය විම
වද්ශා

අලය

ලාතුපගෝලීය

අව්ථාමේේාලයතු

රීතමණය කික්මට ෙරපයෝගී කරගතු ා ලාතුපගෝලීය

01
30

ේාරගතික ද්තමක එ ් K -ද්තමකය (K index),
එවවු් ද්තමකය (Lifted index) වශ වාංලශ ය

07

පග දිය

ශැකි

විභල

ෂණතිය

(Convective

කාගුණ විද්යා රීක්ෂණක/වතුරීපේද්ක ේ තුරු

Availability Potential Energy-CAPE) ය

පුරප්රාඩු 30ෂණ ව්පතමණ කික්ම වඳශා 2019

ද්තමකයතුපග්ධන ශැසික්ම පිළිබඳ අධ්යය ය. ජ්ාතික

වැප්ේැ්බතම මව විභාග පද්රාතමේප්තුතුල මගිතු

කාගුණ විද්යා මධ්යව්ථා පයතු සිදු කර

ේරඟ විභාගයෂණ රලේල

රතමප ණ පේ.

දි.

විශ්රාම ගතැන්වීම/ මසේවමෙන් මුදා හැරීම/ තනතුරු



සිට 2019.12.31 දි

ලා්පීකරණය අේර වමීකරණයෂණ රීතමමාණ කිිපම.

ද්ෂණලා

කෘෂි කාගුණ අාංපයතු සිදු කර

පද්රාතමේප්තුතුපේ විවිධ් ේ තුරු ල පවේලය
කර

මධ්තමමය (Regression Method)

භාවිේපයතු ශ්රී ාංකාපේ කාගුණික රරාමිතීතු ශා

අතහැර ොම
2019.01.01 දි

ප්රතිරාය

ද්

පේ.

ද් රීධ්ාක්තු 10 පද්ප කු විරාම ගැතුවීම
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ද් රතමප ණ



කාල්ගුණ විදයාත්මක කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීම

(GIS) පිළිබඳ පුහුණු දි

කාගුණ රතමප ණ ශා රීමිතිකරණ රිපගණක

රලේල

ආද්තමප

and 12.

වද්ශා ප්රපයෝගික පුහුණු වැසියෂණ රලේල

පද්රාතමේප්තුතුල

දී.

බැාංකු

ආධ්ාර

යටපේ

මගිතු

ලාිපමාතමග

ක්රියාේමක

ල

අේර ඒ වඳශා Green Climate Fund අනුග්රශය

CresMPAලයාරෘතිය ශරශා රීක්ෂණණ ජ්ාය ලැඩි

ද් අේර WRF ශ්රී ාංකාල වඳශා ලැඩි

දිතුණු කික්ම,අ ාලැකි කරණය වඳශා පේමශල්

දිතුණු කික්ම ශා එදිප ද්ා රීමිතිකරණ පමපශතු්

පගඹඩ ැගිල්ෂණ ඉදි කික්ම, ේාෂණණ ද්ැනුම

කටතුතු වඳශා ප්රතිල අධ්යය ය වශ දිතුණු කික්මද්

ලතමධ් ය වද්ශා පුහුණු රාඨමාා වශ අ ාලැකි

සිදුපලමිතු රලතී.දි

ලැඩිදිතුණු කික්ම වඳශා අලය රශසුක් ලැඩිදිතුණු

9 ෂණ වද්ශා අ ාලැකි

මශජ් ේාල ශා ධීලර ජ් ේාල වද්ශා පලේ දි රේා

කික්ම ඇතුළුල පද්රාතමේප්තුතු

වරයනු බයි.

අලය මුලික පියලර ගරීමිතු රලතී.

සු ාමි පේඹරතුරු බා ගැනීම වඳශා කෂාපීය වශ
මධ්යව්ථා

ජ්ාතික

සු ාමි

ජ්ාතික

අ තුරු



ඇඟවීප්

වාගර

ද් අේර ද්ැ ට ඉතුදියාපේ
පේඹරතුරු

වතුේතික අධ්යාර

වීකරණය වද්ශා

පුහුණු යටපේ කාගුණ

විද්යා/ේාෂණණ පවේලා රීධ්ාක්තුපග්ධන ේාෂණණ

වමග ව්බතුධ්ේා ලැඩි දිතුණු කර

ගැනීමට කටතුතු කර

ශැකියා ලතමධ් ය


ආරද්ා අලද්ා ් ලදී වශ ලද්ාමේේාල

ඉශෂ

මධ්යව්ථා ය

ැාංවීම වද්ශා කාගුණ පේඹරතුරු භාවිේා කික්ම

(INCOIS), ඉතුදුනීසියාපේ කාගුණ, පේගුණ

අරමුණු පකඹට අද්ා රාතමල වමඟ වාංලාද් මුළුල

වශ භූ පභෞතික විද්යා ආයේ ය (BMKG),

පශලේ

සව්පේලියාපේ

වතුේතිකල රැලැේවීම.

සු ාමි

අ තුරු

ඇඟවී්

මධ්යව්ථා ය (JATWC) වශ ේායිතුේප
කාපීය

ඒකාබේධ්

ඇඟවීප්

රේධ්තිය

බහුවිධ්

ලයව

(RIMES),



අ තුරු
ජ්රා

ගග

පමෝව්

කතිකාලේ

ප්රමිතියට

කෂම ාකරණ

අනුක

ප්රමිතීතු

ල පවේ

වකව්

රැසිෆිෂණ සු ාමි අ තුරු ඇඟවී් මධ්යව්ථා

රීධ්ාිපතු පුහුණු කික්ප් පද්ල

වමග, පද්රාතමේප්තුතු සු ාමි අ තුරු ඇඟවීප්

කික්ම.

පග



යයි.

කික්ම

ේේේල
වද්ශා

අදියර ක්රියාේමක

Weather Research and Forecasting” ලැරී
ගණිේමය ආකෘති වශ අප කුේ අද්ා මාේෘකා

RIMES ආයේ ය වමග එෂණල 18ල

පමෝව්

කතිකාලේ (Monsoon Forum) පමම ලවපතම
අපප්රේල් 28 දි

ලැඩවටශ

කාගුණ විද්යාේමක කටතුතු වද්ශා අතුේතම

ජ්ාතික

වශ

මධ්යව්ථා ය ව්බතුධ්ේා ේේකාලි ල රලේලා

රලණාගාරප

වඳශා අද්ා ආයේ

රලේල

යටපේ රතමප ණ ේලදුරටේ සිදු කිිපම.


දි. ප්

පද්රාතමේප්තුතුල

වීකරණය

කික්ම

වඳශා

ඉදිිපරේ කර ඇති ලයාරෘති පයෝජ් ාල ක්රියාේමක

ල රීධ්ාක් මශේම

මශේමීතු 40කට ලැඩි අේර පිිපවෂණ වශභාගි විය


ඉදිරි සැල්සුේ
පෝක

අතුේතම



දී.

Forecasting Model) ක්රියාකාිපේලය වද්ශා 13.
RIMES ආයේ පයතු කාගුණ විද්යඥ හයකු


ද්ෂණල



Research

(Weather

10ක පුහුණු වැසියෂණ

කික්ම.


JICA ආධ්ාර යටපේ පරඹතුවිල් ශා පුේේම ය

Green climate Fund ආධ්ාර යටපේ කාගුණ

ප්රපේල පඩඹප්තම පතමඩාතම යතුත්ර 02ෂණ වවි

විද්යාඥ හයිතු වඳශා Geo Information System

කික්ප්
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කටතුතු

ආර්භ

කික්ම.



ජ් ගැලී් ශා

ාය යා් ලලිතු සිදු ල

අ තුරු අලම කික්ම වඳශා ලතමාරේ

ජීවිේ

Real time

observation network ව්ථාපිේ කිිපප් කටතුතු සිදු




ධීලර අ ාලැකිකරණ ලැඩි දිතුණු කිිපම.




පිළිබඳ

පරෞේගලික අාංය වමඟ එකතු වී පේගුණ

රලතී.


පල ේ ජ්ාේයතුේර ආයේ

පෝක බැාංකු ආධ්ාර යටපේ අ ාලැකි කරණය
ලැඩි දිතුණු කරලීප් අරමුපණතු පුහුණු වැසියෂණ

වමඟ එකතු වී

MET Norway /ECMWF වාංවිධ්ා ය කරමිතු

රීක්ෂණණ ජ්ාය ලැඩි දිතුණු කික්ම.

රලතී.පෝක බැාංකු අධ්ාර යටපේ CRIP යටපේ

කාගුණ ශා පේගුණ රතමප ණ සිදු කික්ම ලැඩි

කාගුණ විද්යා පද්රාතමේප්තුතුල

දිතුණු කිිපම වද්ශා පද්රාතමේප්තුතු රීධ්ාක්තු

කික්ම පකපරමිතු රලතී.

ෙ තුදු කිිපම.


අද්ා කාගුණ විද්යාඥ හයිතුට LINUX

රාඨමාාලෂණ ශැද්ෑක්මට කටතුතු වකව් පකපරමිතු

කටතුතු කිිපම.



ාවික වශ

කරමිතු රලති.
විරතමයාව පිළිබඳ රතමප ණ ලැඩි දිතුණු කික්මට


වමුද්ර රීිපෂණණ ජ්ායෂණ ව්ථාපිේ කර



NWP අාංය මගිතු පකපර

වීකරණය

ගණිේමය අ ාලැකි

පද්රාතමේප්තුතුපේ පලබ් අඩවිය ලැඩි දුරටේ ලඩා

වශ ඒ පිළිබඳ රතමප ණ කටතුතු ලඩා ලද්ායි

ලද්ායි පව ලැඩි දිතුණු කිිපම

පව කික්මට server රිපගණකයෂණ මිදී ගැනීමට

Mobile App එකෂණ (ජ්ාංගම පයඳුම) ශඳුතුලා දිම.

මි ගණතු කැඳවි් පකපරමිතු රලතී.
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13

ආපදළ කෂමනළකරණ
මධ්යවහාළනය

මළනල වම්පත්
වියය ක්ෂේත්රය
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ලයවන දලදළනම් මත්ත්ල දඩු කිරීෂම් කේයුතු

හැඳින්වීම

ියයලුම දිවහත්රික්ක තුෂ ක්රියළත්මක කිරීම වාශළ

ශ්රී ාකළෂආ ආපදළ කෂමනළකරණය වාශළ ලන
ප්රධ්ළනමම

ආයමනය

මධ්යවහාළනය

ආපදළ

ෂආ

දිවහත්රික් ලයවන කෂමනළකරණ වම්බන්ධීකරණ

කෂමනළකරණ

දදළෂ

ඳකක ිහිටුලළ ඇම

ියයලුම
ව්යස කළළම කළණය කසහහකකව් කාකිකළකසාකව්

පළර්ලකරුලන්ෂේ වශෂයෝගය ඇතිල ආපදළ දලම
කිරීම වාශළ ජළතික වශ ප්රළෂීය ය මටමේෂම්
ලෆඩවේශන්

වම්බන්ධීකරණය

කිරීම

2005

වශ

දාක

13

දරන

ශ්රී

ාකළ

ලයවන

කෂමනළකරණ පනෂත් වාශන් ීමතිමය ප්රතිපළදන

ක්රියළත්මක කිරීෂම් ලගම ම පෆලරී ඇත්ෂත් ෂමම

දනුල ලයවන කෂමනළරකරණය වාශළ ලන ජළතික

ආයමනය ෂලමය

වභළල 2005 ලවෂර්දී ිහිටුලන දි

ෂමය ආපදළ

ලයවන කෂමනළකරණය වාශළ ලන ජළතික වභළල

කෂමනළකරණෂ

යේෂත් ක්රියළත්මක ආයමනය ෂව, 2005 දාක 13

දතිගරු ජනළධිපතිතුමළෂේ වශභළගීත්ලෂයන් වශ

දරන ශ්රී ාකළ ලයලවන කෂමනළකරණ පනෂමි

ගරු දග්රළමළමයතුමළෂේ උප වභළපතිත්ලෂයන් යුතු

8ලන ලගන්තිය ප්රකළරල ෂමම ආයමනය ිහිටුලන

ඉශෂ මටමේෂම් දන්මර් දමළමයළා නිෂයෝජනයක්

දි ජළතික ප්රතිපත්ති වෆුමෂමන් ්රෂමෝපළිකක

විම ආයමනයකි ආපදළ කෂමනළකරණ ජළතික

මඟෂපන්වීම බළදීම ිහළිබා කළර්යය, ලයවන

වභළෂආ දෂනකුත් වළමළජිකයන් ලන්ෂන් පනෂත්

කෂමනළකරණය වාශළ ලන ජළතික වභළල ෂලම

විෂේෂයන් වාශන් කර ඇති ෂමෝරළගත් වියයන්

පෆලරී ඇති දමර, රළජය පරිපළන ශළ ආපදළ

භළරල

කෂමනළකරණ දමළමයළාය විියන් ඳ වාශළ

දමළමයලරු පප්රධ්ළන දමළමයලරයළේ වශභළිවවීමේ

මඟෂපන්වීම බළ දීම ියදු කරනු ෆෂේ ප්රතිාළර

ෂනොශෆකි

මම

ආණ්ඩුකළරලරයළ) වශ පළර්ලිෂම්න්තුෂආ විරුීධ්

පදනම්

ප්රෂආයක්

යළන්ත්රණෂයන්
බළගෆීමම

බෆශෆරල

උෂදවළ

ප්රගළි

පක්ෂ

ප්රතිපත්තිමය

කෂමනළකරණය

වම්ුරර්ණෂයන්ම

දාක 13 දරන ෂමම පනම පත්විය
මඟින්

ිහිටුලන

කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනෂ

ද

වභළෂආ

වළමළජිකයන් පවහ ෂදෂනකුන්ෂගන් යුතු

ක ිළිබඳහක ෙළික

ජළතික ලගම ම ලන්ෂන්, ඇතිවිය ශෆකි ඕනම

ආපදළ

ආපදළ මත්ලයක් කළර්යක්මල කෂමනළකරණය

ප්රධ්ළන කළර්යයන්

කරින් මශජනමළලෂේ ජීවිම ශළ ෂීප ුමරක්ෂිම
කරින් ුමරක්ෂිම ප්රජළලක් ඇති කිරීමික ඳ වාශළ

වෆකසීම, මශජන දෆනුලත් කිරීම්, දලදළනමේ ක්ල

දධ්යක් ජනරළ්ගෂේ නළයකත්ලය යේෂත් දා

ඇති ජනමළල ෂලම පූර්ල දනතුරු ඇඟවීම් නිකුත්

ශමකින්

කිරීම, ශදිිය දලවහාළ ෂමෂශයුම් කේයුතු වශ
කෂමනළකරණ

වමන්විමල

ආපදළ

කෂමනළකරණ

මධ්යවහාළනෂ ක්රියළලලිය වකවහ වී ඇම

දනිකුත් ප්රධ්ළන ආයමන ශළ කක්ල වශන වශ
ලයවන

පෂළත්

ආපදළ කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනයේ පෆලරී ඇති

ලනුෂ , ආපදළ දලම කිරීම, ෂපර සූදළනම් වෆුමම්

පහාළත්

කම

ප්රධ්ළන

හැඳින්වීමක්

ලෆඩවේශන් වාශළ ලන කළර්ය රළමුලක් බලේ 2005

පනම

විේ

පෂළත්

ආපදකක ළළම කළණයක මධ්යසථාක

ආලරණය කරන ලයවන දලදළනම් දඩු කිරීෂම්

ෂමම

දමළමයලරු,

කණ්ඩළයමකි

විමෆන්වීමක් වාශළ ෂයොමුෂලින් ශ්රී ාකළෂආ
ලයවන

ියටින

ප්රධ්ළන වහාළනය ලන දමර කය

කේයුතු

ඳ දනුල කි ප්රධ්ළන දා පශම වාශන් ෂආ

වම්බන්ධීකරණය කිරීම ෂආ ප්රළෂීය ය මටමේෂම්
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ආපදළ දලම කිරීම්, පර්ෂ ණ ශළ වාලර්ධ්න

කළර්යයන් වම්බන්ධීකරණය, ක්රියළත්මක කිරීම

දාය

වශ දධීක්ණය කිරීම

ෂපර සූදළනම් ශළ වෆුමම් දාය

ආපදකක



ුරහුණු ශළ දෆනුලත් කිරීෂම් දාය



ශදිිය ෂමෂශයුම් ශළ පූර්ල දනතුරු ඇඟවීෂම්

ළළම කළණයක

මධ්යසථාක ෙ ක

ක්රි කළකණළ

දාය

ආපදළ කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනය ෂලම පෆලරී



මළනල වම්පත් ශළ පරිපළන දාය

ඇති ප්රධ්ළන ලගම ම්,



මූය දාය



දභයන්මර විගණන දාය

 ජළතික ප්රතිපත්තිය මම පදනම්ල ජළතික
ලයවන කෂමනළකරණ වෆෆවහම වශ ජළතික
ශදිිය දලවහාළ ෂමෂශයුම් වෆෆවහම නිර්මළණය
කිරීම

ආපදළ කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනය ෂලම පෆලරී

 උලදුරු ියතියම්ගම කිරීම වශ දලදළනම්

ඇති ජළතික ලගම ම දිලිකන ුරරළ ක්රියළත්මක කිරීම

මත්ත්ල මක්ෂවේරු කිරීම

වාශළ ආපදළ කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනය යේෂත්

 ුරහුණු වශ දෆනුලත් කිරීෂම් ලෆඩවේශන්

දිවහත්රික් ආපදළ කෂමනළකරණ වම්බන්ධීකරණ

වම්බන්ධීකරණය කිරීම වශ පෆලෆත්වීම

ඳකක වම දිවහත්රික්කයක් තුෂම වහාළිහම කර

 ෂපර සූදළනම් වෆුමම් වකවහ කිරීම වාශළ

ආපදළ කෂමනළකරණ යළන්ත්රණය කළර්යක්මල

රළජය ආයමනලේ වශළයවීම ඇතුුවල ලයවන

ශළ ඵදළයීල රේතුෂ ක්රියළත්මක ෂකෂර්

වාශළ ෂපර සූදළනම් ක්රියළකළරකම් ක්රියළත්මක

දැක්ම, ෙමෙහව්ණකසහකඅභිමතකර්ා

කිරීම
 පූර්ල දනතුරු ඇඟවීම් වශ ඳලළ ප්රාළරය කිරීම

දැක්ම

 ශදිිය දලවහාළ ෂමෂශයුම් කෂමනළකරණය

ුමරක්ෂිම ප්රජළලක් වශ තිරවළර වාලර්ධ්නයක්

කිරීම

මුදලළ

ගෆීමෂම්

ෂමෂශයුම් වම්බන්ධීකරණය කිරීම

ෙමෙහව්ණ

 වශනළධ්ළර ෂබදළදීම ඇතුුව පහාළත් ලයවන
කේයුතු වම්බන්ධීකරණය කිරීම

වහලළභළවික, මළක්ණික වශ ිනිවහ ක්රියළකළරකම්

 ආපදළ දලම කිරීම් ලයෘශළත්මක ලයළපෘති

නිවළ ඇතිලන ශදිිය ආපදළ මත්ලයන් ්රමළනුූලල

ක්රියළත්මක කිරීම

කෂමනළකරණය තුළින් ප්රජළල තුෂත් ෂපොදුෂආ

 ක්ෂේත්රයේ දදළෂ පර්ෂ ණ වශ වාලර්ධ්න

පවු්ග ඳකක තුෂත් ුමරක්ෂිම වු වාවහකෘතියක්

කේයුතු

ෂගොඩනෆගීම

 ආපදළ දලදළනම් දලම කිරීම වාශළ වාලර්ධ්න

අභිමතකර්ා
දමළමයළා,

වශ ෂවවීම් වශ

ප්රලළශයේ ආපදළ දලදළනම් දන්මර්ගම කිරීම
ෂදපළර්මෂම්න්තු,

 ෂීගුණික ෂලනවහකම් වාශළ දනුලර්මනය

ලයලවහාළිහම

ආයමන, පෂළත් වභළ, පෂළත් පළන ආයමන,

වීෂම් ලෆඩවේශන් වම්බන්ධීකරණය කිරීම

දිවහත්රික්ක, ප්රළෂීය ය වශ ග්රළම නිධ්ළරී යනළදී දීප

 ලයවන දලදළනම් දඩුකිරීෂම් කේයුතු ිහළිබාල

ලයළප්ත ම පරිපළන ලයෘශයන් තුළින් පශම වාශන්

දමළමයළා, ෂදපළර්මෂම්න්තු, ත්රිවිද ශමුදළල
වශ ෂපොලිියය, ුරීගලික දාෂ
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ආයමන,

රළජය ෂනොලන ෂීය ය වාවිධ්ළන, ජළමයන්මර
රළජය ෂනොලන වාවිධ්ළන වශ ෂලනත් දදළෂ
ආයමන වමඟ වම්බන්ධ් වී කේයුතු කිරීම
 ආපදළ දලම කිරීම, ඳ වාශළ ප්රතිාළර දෆක්වීම
වශ ලයවනලලින් පුම යාළ මත්ත්ලයේ පත්වීම
වාශළ විෂී ආධ්ළර බළ ගෆීමම, ලයළපෘති
වම්බන්ධීකරණය කිරීම වශ ක්රියළත්මක කිරීම

ආපදකව්ලකඳලපෑමකවිශථෙේෂය ක-ක2019


වේශන :
ආපදළ නිවළ බපමේ ක්ව ුරීගිකන්ෂේ වාඛ්යළ ෂ්ගඛ්න
ඉදිරිපත් කිරීෂම්දී වමුච්චිම කකතුල භළවිමළ කර ඇම

සමසථතකඳලපෑම-ක2019

2019 ලවෂර් නියඟය, ගාලතුර, නළයයම්, කණ්ඩි

උදළ: කක් ුරීගෂයක් කක් ලවරක් තුෂදී යම්කිිය ආපදළලක්
නිවළ ෂදලරක් බපමේ ක්වුෂ නම් කකතුල 02ක් ෂව
ගණනය කරනු ෆෂේ

කඩළ ලෆටීම්, දෆඩි ුමෂා, ිවනි ගෆීමම්, වශ දකුණු
යනළදිෂයන් බපමේ ක්ව ුරීගයන් වාඛ්යළල

2019 ලවෂර් ලෆඩිම නිලළව ශළනි ලළර්මළ වී ඇත්ෂත්

ආවන්න ලෂයන් 1,622,773 ක් පමණ ෂආ

වෆප්ත මෆම්බර් මළවෂ ය දෆඩි ුමෂා ශළ ගාලතුර

නියඟය නිවළ පමණක් බපමේ ක්ව ුරීගිකන්

ෂශේතුෂලන් ලෆඩිම ශළනි ලළර්මළ වී ඇති දමර කය

වාඛ්යළල 975,385 ලන දමර ගාලතුර ෂශේතුෂලන්

නිලළව 6,108 කි කම ශළනියේ පත් ලෆඩිම නිලළව

බපමේ ක් ව ුරීගයන් ගණන 589,796 ෂආ
මරණයේ පත්ව

වශ තුලළ

ලළර්මළ ලන්ෂන් ගළ්ග දිවහත්රික්කෂයනි කනම්,

ෆබූ වාඛ්යළල

ගාලතුර ෂශේතුෂලන් නිලළව 1425කේ දර්ධ්ශළනි වී

ිහළිෂලලින් 106ක් වශ 164 ක් ෂආ

ඇම ලෆඩිම පූර්ණ ශළනි ලළර්මළ ලන්ෂන් මළමර
දිවහත්රික්කෂයන් ලන දමර කය නිලළව 43ෂආ

මලද, 2018 වමඟ වන්වන්දනය කිරීෂම්දී මරණ
දතුරුදශන්වීම් වශ තුලළ ෆබූලන් ෂේ වාඛ්යළෂආ
වෆකිය යුතු දඩුවීමක් දක්නේ ෆෂේ



එක්ක එක්ක ආපදකක ඳලපෑෙමන්ක ක වි කශක වක /ක
හකනි ටකපත්වකනිව්කස-ක2019
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ුමළිුමෂා මඟිනි

කය 25%කි

දකුණු ගෆසීම්,

ගාලතුර වශ වත්ල ප්රශළර ෂශේතුෂලන් ියදු වී ඇති
මරණ වාඛ්යළල ිහළිෂලලින් 16%ක් 12%ක් වශ
8%පමණ ෂආ

පර්යකනිව්කසකහකනි

එක්කඑක්කආපදකව්ලින්කසිදුවකමණය

අර්ධ්කනිව්කසකහකනික



මණයක/කඅතුරුදහන්කවී කසහකතුව්කල

ලෆඩිම මරණ ලළර්කළ වී ඇත්ෂත් දිෂ

ිවලීම්

ෂශේතුෂලන් ලන දමර කය 32 වශ දතුරුදශන් වීම්
1ෂව ලළර්මළ වී ඇම ුමළි ුමෂා වශ ගාලතුර
ෂශේතුෂලන් මරණ 26 වශ 13 ෂව ලළර්මළ වී ඇම
ලෆඩිම මරණ ගණනක් ලළර්මළ ලන්ෂන් නුලරකළිය
දිවහත්රික්කෂයන් ලන දමර කය ුමළි ුමෂා ෂශේතුෂලන්
එක්කඑක්කආපදකව්ලින්කඳලපෑමටකලක්කවකපුද්ගල න්

මරණ16 ෂආ දකුණ දණතුරු ෂශේතුෂලන් නිවළ
මරණ 17 ලළර්මළ ෂආ

මණයක/කඅතුරුදහන්කවී කහකකතුව්කල

2019 ලවෂර් මරණයේ පත්ව වාඛ්යළල 106 ක් ලන
දමර කිකන් 30%ක් පමණ දිෂ

ිවලීම් නිවළ ියදුවී
එක්කඑක්කආපදකව්ලින්කමණය ටකපක්කවකපුද්ගල න්ක

ඇම ෂදලෆනි ලෆඩිම මරණ වාඛ්යළලක් ලළර්මළ වෂ

138



ලෆඩිම මරණ වාඛ්යළලක් ලළර්මළ වී ඇත්ෂත්
නුලරකළිය

ගළ්ග,

ශම්බන්ෂමොේ,

වශ

මඩකුරල යන දිවහත්රික්කලලින් ෂආ


වමවහමයක් ෂව 2019 ලවෂර්දී ියයුවම
දිවහත්රික්ක ආපදළ බපම් ඇති දමර ගාලතුර
ෂශේතුෂලන් දිවහත්රික්ක 23කේ බපම් ියදු වී
ඇති දමර නියඟය ෂශේතුෂලන් දිවහත්රික්ක
22කේ බපම් ියදු වී ඇම

ආපදකක ළළම කළණයක මධ්යසථාක ෙ ක ෙසේව්ළක
සංඛ්යකව්කසහකළකර් කමඩලඩල ක


ළකර් කමඩලඩල කඳහව්කකගැනී

මධ්යවහාළනෂ පලතින දධ්යක් මනතුරු ුරරප්ත පළඩු
03 දතුරින් දධ්යක් පෂමෂශයුම්) මනතුර වාශළ

ගංව්තුණකෙහේතුෙව්න්කකඳලපෑමටකලක්කවකපුද්ගල න්

මළලකළලිකල ශ්රී ාකළ යුධ් ශමුදළ නිධ්ළරිෂයකු
දනුයුක්ම කරලළෂගන ඇම වාලර්ධ්න නිධ්ළරී
මනතුරු 101ක් දතුරින් මනතුරු 100ක් දුවතින්
දනුමම වී ඇති දමර 2020 ලවෂර්දී කම ුරරප්ත පළඩු
ිහරවීම වාශළ දලය මුය ප්රතිපළදන ඉ්ගලුම් කර
තිෂේ දලය දනුමෆීනන් ෆුණණු පුම 2020 ලවෂර්දී
ෂවුම

ුරරප්ත පළඩුද

වම්පූර්ණ

කර

ගෆීමමේ

බළෂපොෂරොත්තු ෂආ
2019.12.31 දි ටකළකර්
ෙසේව්ළකව්ර්ග

අධ්යක්ෂකා ණකේ
අිකෙර්ළකඅධ්යක්ෂක
ා ණකේ
අධ්යක්ෂ
අායන්තණකවිගයළ
නිෙ ෝායකඅධ්යක්ෂ
සහළකණකඅධ්යක්ෂ
සහළකණකඅධ්යක්ෂක
(දිසථත්රික්)
ගිණු කනිලධ්කරී
පරිපකල කනිලධ්කරී

නි ග කෙහේතුෙව්න්කකඳලපෑමටකලක්කවකපුද්ගල න්



(www.desinventar.lk)

දත්තක

අනුව්ක

ආපදකව්ලකඳලපෑෙ කසකණකංශ -ක2019


2019 ලවර තුෂ ලෆඩි ලෂයන් පීඩළලේ පත්ව
ජනමළල ියටින දිවහත්රික්ක ෂව දම්පළර,
මඩකුරල, ගම්පශ ,බදු්ග මුතිආ වශ යන
දිවහත්රික්ක ශෆන්න්විය ශෆකිය

139

කමඩලඩලකෙතොණතුරු

අනුමතක
ෙසේව්ළක
සංඛ්යකව්

තායක
ෙසේව්ළක
සංඛ්යකව්

1
1

1
1

පුණප්
පකඩුක
සං
ඛ්යකව්
0
0

6
1
18
15
25

3
1
0
12
25

3
0
18
3
0

1
1

1
0

0
1

පුද්ගලිළකසහළකණ
විමර්ශ කනිලධ්කරී
දුණකදැනීම/භූක
ෙතොණතුරුකදත්තක
පද්ධ්ිකකවිශථෙේෂළ
දත්තකපද්ධ්ිකක
විශථෙේෂළ
ෙතොණතුරුක
තකක්ෂයකනිලධ්කරී
ාකලකපද්ධ්ිකක
පරිපකලළ
පුසථතළල කධිපික
සංව්ර්ධ් කනිලධ්කරී
ාකෂකකපරිව්ර්තළ
ෙතොණතුරුක
තකක්ෂයකසහළකණ
චල කහකකනිශථචලක
ළැමණකකශිේපී
සන්නිෙේද ක
ළකර්මිළකශිේපී
ගුව්න්කවිදුලික
ක්රි කළරු
ළළම කළණයක
සහළකණක/කආපදකක
ළළම කළණයක
සහළකණ
රි දුරු
ළකර් කලකසහක ළ
එළතුව්

1
1
1

0
1
1

දිසථත්රික්ක ආපදකක ළළම කළණයක ස ඳන්කරළණයකක

1
0
0

ඒළළ
ෂමම ඳකක දිවහත්රික් 25 තුෂම ිහිටුලළ ඇම ෂමම

1

1

0

1

0

1

කක්

0

1

1
101
2
6

1
0
0
6

0
101
2
0

1

1

0

3

2

1

1

1

0

ආපදළ

ඳකකල

කෂමනළකරණ

කළර්ය

මණ්ඩය,

වශකළර දධ්යක්ලරෂයකු පදිවහත්රික්) වශ දිවහත්රික්
ආපදළ

1

දිවහත්රික්

වම්බන්ධීකරණ

කෂමනළකරණ

කෂමනළකරණ

වශකළරලරුන්ෂගන්,

වශකළරලරුන්ෂගන්,

කළර්යළ

වශළයකලරුෂයකු ෂමන්ම රියදුරුලරෂයකුෂගන්
වමන්විම ෂආ දිවහත්රික්කය ආපදළලේ භළජනය
වීමේ ඇති නෆඹුරුමළලය දනුල දිවහත්රික් ලයවන
කෂමනළකරණ වශළයකිකන් වාඛ්යළල ෂලනවහ ෂආ
මුුව කකතුල ගත් ක වශකළර දධ්යක්ලරුන්

201

186

පදිවහත්රික්)

25

කෂමනළකරණ

ත තුණ

දිවහත්රික්

වශකළරලරුන්,
වශකළරලරුන්,

ආපදළ
ආපදළ

කෂමනළකරණ

ි ෂවේලය වාශළ ෂයොදලළ ඇම

15

කුවමර,

ශම්බන්ෂමොේ
38
34
316

වශ

වශකළරලරුන් ඇතුුවල 113 ෂදෂනකු දිවහත්රික්ක 25

ෂකොෂඹ,

39
35
465

ෂදෂනකු

කෂමනළකරණ

ගළ්ග,

දිවහත්රික්කල

මළමර
දිවහත්රික්

වශ
ආපදළ

කෂමනළකරණ වම්බන්ධීකරණ ඳකකලේ යුධ්

1
1
149

ශමුදළ වශ ගුලන් ශමුදළ නිධ්ළරීන් දනුයුක්ම කර
ඇම
කුවමර දිවහත්රික්කය ශෆර ෂවුම දිවහත්රික්කල

2019.12.31කදි ටක ව්කඳහව්කකගැනී

දිවහත්රික් ආපදළ කෂමනළකරණ වම්බන්ධීකරණ

සංඛ්යකව්

විමර්න නිධ්ළරී

01

දුර දෆීමම්/භූ ෂමොරතුරු පීධ්ති

01

ඳකක දිවහත්රික් ෂ්ගකම් කළර්යළල වහාළිහම කර
තිෂේ
ාකිකළකමට්ටෙ කප්රධ්ක කක්රි කළකණළ

විහෂ්ගක
රියදුරු

02



ත තුණ

ක

2005 දාක 13 දරන ආපදළ කෂමනළකරණ පනම

සංඛ්යකව්
වශකළර

ආපදකක ළළම කළණයක ප තක සංෙශෝධ්
කිරීම

2019.12.31 දිනේ දයදුම්පත් කෆාවීම

කෂමනළකරණ

කක්

වාෂෝධ්නය

15

කිරීෂම්

කළර්යය

ආපදළ

කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනය විියන් දලවන් කර

පමළක්ණික ෂනොලන)
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ඇති දමර

කම වාෂෝධිම පනතින් ෂකටුම්පම

කර ගනිින් ශදිිය ෂමෂශයුම් මෆදිරිය මඟින් ියදු

ීමතිපති දනුමෆතිය වාශළ ෂයොමුකර ඇම


කරන

(NEOP)



ශදිිය

දලවහාළ

ෂමෂශයුම්

වාශළ

දන්මර්

කළලීන

කෂමනළකරණ කිටුෂආ කකඟමළලය බළ දී ඇම

ාකිකළක හදිසික අව්සථාකක ෙමෙහයු ක ක සැලැසථමක

ජළතික

කේයුතු

ආ තනිළක ආපදකක ළළම කළණයක සැලැසථමක
(IDMP)

වෆෆවහම

නිර්මළණය කිරීෂම් දලයමළල 2005 දාක 13 දරන

2005 දාක 13 දරන ආපදළ කෂමනළකරණ පනමේ

ලයවන කෂමනළකරණ පනම මඟින් ෂපන්ලළ දී

දනුල ආයමනික ආපදළ කෂමනළකරණ වෆුමම්

ඇම ජළතික ශදිිය දලවහාළ ෂමෂශයුම් වෆෆවහම

වාශළ මළර්ෂගෝපෂීයන් වකවහ කිරීෂම් ලගම ම

මඟින් රේ තුෂ ලයවන ඇති විය ශෆකි දලවහාළ

ආපදළ කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනය ෂලම පෆලරී

පෆශෆදිලි කරනු බන දමර ශ්රි ාකළල තුෂ ියදුලන

ඇම ඳ දනුල ආපදළ කෂමනළකරණ දමළමයළාය

කළගුණ, ජ, ජීල විදයළත්මක, මළක්ණික ශළ

යේෂත් පලත්නළ ජළතික ෂගොඩනෆිවලි පර්ෂ ණ

ිනිවළ විියන් ඇති කරනු බන ලයවන වාශළ

වාවිධ්ළනය, කළගුණ විදයළ ෂදපළර්මෂම්න්තුල ශළ

ප්රතිාළර යළන්ත්රණයන් කමඟින් ආලරණය කරනු

ජළතික ආපදළ වශන ෂවේලළ මධ්යවහාළනය යන

ෆෂේ ජළතික ශදිිය දලවහාළ ෂමෂශයුම් වෆෆවහම

ආයමන වමඟ කක්ල මළර්ෂගෝපෂීයන් වකවහ

පරිය නය කිරීෂම් පශුමල වාශළ ජළතික ශදිිය

කරන

දලවහාළ ෂමෂශයුම් වෆෆවහම පෂමු ෂලුවම වශ

ෂයදවීමේ ප්රාමල ප්රධ්ළන පළර්ලකළර ආයමන

ෂදලන

10ක් වාශළ ෂන්ලළියක ලෆඩමුුවලක් වාවිධ්ළනය කර

ෂලුවම

භළළත්රෂයන්

ෂව

මු්රණය

ෂලුවම්
කර

ෂදකකින්

ඇම

කිියයම්

දි

කම

මළර්ෂගෝපෂීය

කම මළර්ෂගෝපෂීෂ

ක්රියළෂආ

ක්රියළකළරීත්ලය ිහළිබා

ආයමනයක වකයමළලය වශ නිමය ලගම ම

ආයමන මටමේින් නිරීක්ණ බළගන්නළ දි

ඉක්මලළ

දලවළන

යන

ආකළරෂ

ශදිිය

දලවහාළලකදී

මළර්ෂගෝපෂීය

දන්මර්කළලීන

ආයමන ශළ ුරීගිකන් ෂලම ලගම ම් පලරළදීම

කෂමනළකරණ කිටුෂආ දනුමෆතියේ ඉදිරිපත් කර

වාශළ පශුමකම් වෆසීම, පූර්ල දනතුරු ඇඟවීෂම්

නෆලම

යළන්ත්රණය වක්රිය කිරීම වශ ශදිිය දලයමළ

මණ්ඩය, ශ්රී ාකළ පරමළණුක බක්ති නියළමන

ෂමෂශයුම් වම්බන්ධීකරණය ජළතික ශදිිය දලවහාළ

වභළල, ෂවෞඛ්ය දමළමයළාය, ෂපොලිියය වශ

ෂමෂශයුම්

ආගමන

වෆෆවහම

පෂමු

ෂලුවම

මඟින්ද,

ඉශම

ශළ

ආයමන

විගමන

ශළ

ාකළ

විදුලිබ

ෂදපළර්මෂම්න්තුල

යන

ආයමනික ලගම ම් ශළ කළර්ය භළරය, ජළතික ශදිිය

ආයමන වාශළ ඉදිරිපත් කර ඇති දමර ඳ දනුල

දලවහාළ ෂමෂශයුම් වෆෆවහම ෂදලන ෂලුවම මඟින්

ෂවෞඛ්ය දමළමයළාය, ාකළ විදුලිබ මණ්ඩය

ද, විවහමර කර ඇම

ශළ ශ්රී ාකළ පරමළණුක බක්ති නියළමන වභළල
මළර්ෂගෝපෂීයන්

භළළත්රෂයන් ිහළිෂය කරන ද ජළතික ශදිිය

දෂනකුත්

දලවහාළ ෂමෂශයුම් වෆෆවහම වාශළ, ඉදිරිෂ දී
ආපදළ

කෂමනළකරණය

ජළතික

වකවහ

ආයමනද

කරෂගන
ෂම්

ඇම
ලනවිේ

මළර්ෂගෝපෂීයන් වකවහ කරින් පලීන ෂමි

වභළෂලි

ක්රියළකළරීත්ලෂ දුර්ලමළ ශළ ගෆේුව ඇත්නම් ඳලළ

දනුමෆතිය බළ ගන්නළ ෂමක් ජළතික ශදිිය දලවහාළ

ප්රතිෂෝදනය

ෂමෂශයුම් වෆෆවහම පෂමු ෂලුවම මළර්ෂගෝපෂී
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කිරීමේ

වෆුමම්

කර

ඇම



අන්තර්ළකලී ක
(IMC)

ආපදළ

ළළම කළණයක

කෂමනළකරණ

ළමිටුව්ක

කච් ය ආර් ෂසොන්ෂවේකළ
මශමළ පවමළජික)
ෂක් ඳ ුමභ්රළ ල්ගෂපො
මශත්ිය පවමළජික)

මධ්යවහාළනෂ

කෂමනළකරණමය කේයුතු වම්බන්ධ්ල ීනරණ

ඳ බී ආර්
දමරෂකෝන්
මශත්ිය පනිරීක්ක)

ගන්නළ ව ෂමෂශයුම් ක්රියළකළරීත්ලය දන්මර්කළලීන
කෂමනළකරණ කිටුල නම් ෂආ

කය ආපදළ

කෂමනළකරණ

ෂ්ගකම්ෂේ

දමළමයළා

ෂක් ඳ නිළන්ම මශමළ
පවමළජික)
ෂේ කච් පී ජයත් මශමළ
පවමළජික)

ප්රධ්ළනත්ලෂයන් 2019 ලර්ය තුෂදී රැවහවීම්ලළර 6ක්
පලත්ලළ

ඇම

මධ්යවහාළනෂ

ආපදළ

කෂමනළකරණ

දන්මර්කළලීන

ජළතික විගණන කළර්යළෂයන් ශළ මධ්යවහාළනෂ
දභයන්මර විගණන දාෂයන් නිකුත් කර තිබූ

1. ෂ්ගකම්, ආපදළ කෂමනළකරණ දමළමයළාය -

විගණන විමුමම්ලලින් මතුකර ඇති නිරීක්ණ

වභළපති
වශ

්රමවම්පළදන

දමළමයළාය

ිහළිබාල කරුණු ෂමිදී වළකච්ඡළලේ භළජනය

-

කරඇම ඳ දනුල මුද්ග ෂරගුළිය 133 ශළ 134

නිෂයෝජිම-වළමළජික
3. ආරක්ක

වශ

නළගරික

මඟින් දෆක්ෂලන කළර්යභළරයන්, කෂමනළකරණ

වාලර්ධ්න

ශළ විගණන ෂදපළර්මෂම්න්තුෂආ ා්ර ෂ්ගඛ්ණල

දමළමයළාය- නිෂයෝජිම - වළමළජික

දෆක්ෂලන උපෂදවහ ශළ ජළතික විගණන පනෂත්

4. පෂළත් පළන වශ පෂළත් වභළ දමළමයළාය -

නියමයන්ේ දනුල විගණන ශළ කෂමනළකරණ

නිෂයෝජිම- වළමළජික
5. දධ්යක්

ජනරළ්ග,

නිෂයෝජය දධ්යක් - මූය
පරළ ඉ ) ,ආ ක ම
දභයන්මර
විගණක,
ආකම

කෂමනළකරණ

කිටුෂආ වායුතිය පශම වාශන් පරිදි ෂආ

2. මුද්ග

ප්රධ්ළන
ගණකළධිකළරි,
ආපදළ
කෂමනළකරණ
දමළමයළාය
ෂජයහඨ වශකළර ෂ්ගකම්,
පෂළත් පළන ශළ පෂළත්
වභළ දමළමයළාය
විගණන
දධිකළරි,
විගණකළධිපති
ෂදපළර්මෂම්න්තුල

ජළතික

කිටුෂආදී කරුණු වළකච්ඡළ කර දදළෂ නිලෆරදි කර

ෂගොඩනෆිවලි

ගෆීමම්

පර්ෂ ණ වාවිධ්ළනය - වළමළජික

වාශළ

මධ්යවහාළනෂ

6. ප්රධ්ළන ගණකළධිකළරි, ආපදළ කෂමනළකරණ

ආපදළ

කෂමනළකරණ

කෂමනළකළරීත්ලය ෂලම දලය

මඟෂපන්වීම් ියදුකර ඇම

දමළමයළාය - වළමළජික
7. දධ්යක් ජනරළ්ග, ආපදළ කෂමනළකරණ

කෂමන්ම

මධ්යවහාළනය - ෂ්ගකම්

විගණන

විමුමම්

ශළ

ලළර්මළලලින්

මතුකරන නිරීක්ණ ශළ විගණන කෂමනළකරණ

8. විගණන වශ කෂමනළකරණ කිටුල පAMC)

කිටුෂආ නිර්ෂී වාශළ මධ්යවහාළනය විියන්

ආපදළ

ියදුකරනු

කෂමනළකරණ

මධ්යවහාළනෂ

ියයුව

බන

නිලෆරදි

කර

ගෆීමම්ල

ක්රියළකළරකම් විගණනයේ ක් කරනු බන දමර

ප්රමළණළත්මක ශළ ගුණළත්මකභළලය ිහළිබාලද

ඳ

ෂමිදී ලෆඩිදුරේත් කරුණු ෂවොයළ බනු ඇම

වම්බන්ධ්ල

විගණනළත්මක

උපෂීණ

ෂමෂශයුම් කිටුල විගණන වශ කෂමනළකරණ
කිටුල නම් ෂආ කි 2019 ලර්ෂ ෂදවෆම්බර් 31

ආපදළ

කෂමනළකරණ

මධ්යවහාළනෂ

2019

දිනේ වළමළජිකයන්ෂේ වායුතිය පශම දෆක්ෂආ

ලර්යේ දදළෂල විගණන ශළ කෂමනළකරණ කිටු
රැවහවීම් ලළර ශමරක් ප04) පලත්ලළ දභයන්මර

ඳ වී
ජනළදර
පවභළපති)

මශමළ

ඩේ ඳ ධ්ර්මියරි මශමළ
පවමළජික)

දධ්යක්,
භළණ්ඩළගළර
දයලෆය ෂදපළර්මෂම්න්තුල,
මශළභළණ්ඩළගළරය
දධ්යක් ජනරළ්ග, ආපදළ
කෂමනළකරණ
මධ්යවහාළනය

පළන පීධ්තිය විධිමත්ල ශළ නිලෆරදිල පලත්ලළ
ෂගන

යළම

වාශළ

දලය

කෂමනළකළරීත්ලය ෂලම බළ දී ඇම

142

මඟෂපන්වීම්

ශ්රී ාකළෂආ වම්පත්ලේ මූලිකත්ලය බළෂදින්

ද දරමුද්ග වියදම් කිරීම වාශළ, දලවරත් කළ

ආපදළ කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනය විියන් භළර

සීමළල තුෂ කම  පරමළර්ා වෆබලේම දත්කර ෂගන

ගන්නළ

ශළ

තිෂේද යන්න වශ නිම කෂ ලයළපෘති ෂශෝ

කළර්යභළර්යන්ල පූර්ල නිහාය කරගත් දරමුණු

ලෆඩවේශන්, වෆුමම්ලලින් දෂප්ත ක්ෂිම ව පරිදි

ඟළ

ක්රියළත්මක

ද
කර

ආයළපෘති,
ගෆීමෂම්

ලෆඩවේශන්

පර්මළර්ාෂයන්

වම්පත්

ලන්ෂන්ද

යන්න

නිර්ණය

කිරීම

වකුමරුලම් ෂව වශ කළර්යක්මල භළවිමළ කර

ියදුකිරීම විගණන ශළ කෂමනළකරණ කිටුලේ

ඇති බලේ වශතික වීම වශ ආපදළ කෂමනළකරණ

පෆලරී ඇති කළර්යන් ෂආ කය ඉදිරි ලර්ලදී ද

මධ්යවහාළනෂ

මනළල ඉටුකිරීමේ කිටුල විියන් දෂප්ත ක්ළ කර

වම දායක්ම වමළෂෝානය

කිරීම වශ කම  ක්රියළකළරකම් වාශළ ෂලන් කරන

ඇම

අව්මකකිරී , පර්ෙ ෂයකහකකසංව්ර්ධ් කඅංශ
මශළ භළණ්ඩළගළරය මඟින් පශම වාශන් පරිදි 2019 ලර්ය වාශළ මූය ප්රතිපළදන දලමකිරීම්, පර්ෂ ණ වශ
වාලර්ධ්න දාය ෂලම ෂලන්කරන ද දමර කම ලර්ෂ ෂභෞතික වශ මූය ප්රගතියද පශම පරිදි ෂආ
ව්ැ ක
ශීර්ෂ

ව්යකපිික

2019කව්ර්ෂ කසදහකක
ෙව්න්ළලකප්රිකපකද ක
(රුිළ ේකමිලි )

මූලයකප්රගික ක(රුිළ ේක
මිලි )
ප්රගික

ොෞිකළක
ප්රගික ක
(%)

අතැිකකබිේ

3-2509

ආපදළ දලම කිරීෂම් ලයළපෘති

200

131.23

42.63

90

10-2509

ආපදළ දලදළනම් දලම කිරීම
වාලර්ධ්නෂ ප්රධ්ළන ප්රලළශය
තුෂේ දන්මර්ග්රශණය කිරීම

10

7.17

4.4

90

7-2509

ආපදළ දලදළනම් මක්ෂවේරුල

15

9.72

0

80

දාෂ ක්රියළකළරකම්




ජළතික ශළ දිවහත්රික් මටමේින් ආපදළ දලදළනම්

දෂනකුත් ආයමන වශ වම්බන්ධීකරණය
ෂකොේ ක්රියළත්මක කිරීම

දලම කිරීම වාශළ උපළයමළර්ිවක වෆුමම්
වෆකසීම වශ ක්රියළත්මක කිරීම



ආපදළලන්ෂේ දිිවීම් ශළ ශළනි ිහළිබා
මක්ෂවේරුකරණය කිරීම

ආපදළ දලදළනම් දලම කිරීම වාලර්ධ්නෂ
ප්රධ්ළන ප්රලළශය තුෂේ දන්මර්ග්රශණය කිරීමේ


දලය ක්රියළමළර්ග ගෆීමම

ආපදළ දලදළනම් කෂමනළකරණය ිහළිබා
පර්ෂ ණ ශළ වාලර්ධ්න කේයුතු ියදුකිරීම



ෂීගුණික

විපර්යළව

වාශළ

දනුහුරුවීම,

දනුගමවීම ශළ දලම කිරීමේ දදළෂ කළර්යයන්
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2019කව්ර්ෂෙ කප්රගික
මශළභළණ්ඩළගළරය මඟින් පශම වාශන් පරිදි 2019 ලර්ය වාශළ මූය ප්රතිපළදන දලමකිරීම්, පර්ෂ ණ වශ
වාලර්ධ්න දාය ෂලම ෂලන්කරන දී
ව්ැ කශීර්ෂ

2019කව්ර්ෂ කසහහකක
ෙව්න්ළලකප්රිකපකද ක
(රුිළ ේකමිලි )

ව්යකපිික

3-2509

ආපදළ දලමකිරීෂම් ලයළපෘති

200

10-2509

ආපදළ දලදළනම් දලම කිරීෂම් ්රමෂආදය වාලර්ධ්නෂ

ප්රධ්ළන ප්රලළශය

10

තුෂේ දන්මග්රශණය කිරීම
7-2509

ආපදළ දලදළනම් මක්ෂවේරුල

15
225

එළතුව්

දලමකිරීම්, පර්ෂ ණ වශ වාලර්ධ්න දාය මඟින් ආපදළ දලම කිරීෂම් ලයළපෘති ක්රියළත්මක කිරීම, ආපදළ
ශඳුනළගෆීමම වශ දිවහත්රික් මටමේෂම් දලදළනම් පෆතිකඩ නිර්මළණය කිරීම, ආපදළ කෂමනළකරණ කේයුතු වාශළ
පර්ෂ ණ දළයකත්ලය බළදීම වශ ආපදළ දලදළනම් දලමකිරීම වාලර්ධ්නෂ ප්රලළශය තුෂේ දන්මර්ග්රශණය
කිරීම යන ලෆඩවේශන් වාශළ ප්රමුඛ්වහාළනය බළෂදින් ආපදළ කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනෂ ලගම ම් වශ
කළර්යභළරය ඉටුකිරීමේ දළයකත්ලය බළෂදනු ෆෂේ
ඒකඅනුව්ක2019කව්ර්ෂෙ කා ව්කරිකමකසෙ කසිටකෙදසැ ඳර්කමකස කදක්ව්කකමූලයකසහකොෞිකළකප්රගිකකසකණකංශ කපහතක
පරිදිකෙේ.
2019කව්ර්ෂ කසහහකක

ව්ැ ක

ව්යකපිික

ශීර්ෂ

මූලයකප්රගික ක(රුිළ ේක

ෙව්න්ළලකප්රිකපකද ක
(රුිළ ේකමිලි

මිලි

)

ප්රගික

)

ොෞිකළක
ප්රගික ක

අතැිකකබිේ

(%)

3-2509

ආපදළ දලමකිරීෂම් ලයළපෘති

200

131.23

42.63

90

10-2509

ආපදළ දලදළනම් දලම කිරීම
වාලර්ධ්නෂ
ප්රධ්ළන ප්රලළශය
තුෂේ දන්මර්ග්රශණය කිරීම

10

7.17

4.4

90

7-2509

ආපදළ දලදළනම් මක්ෂවේරුල

15

9.72

0

80

ගමකිරීම

ආපදකකඅව්ම කිරීෙ කව්යකපිිකකක්රි කත්මළකකිරීමක

කිරීම

ෂමම

දාෂ

දලමකිරීෂම්

ලයළපෘති

කරින්

ෂයෝජනළල

කිරීම

කම දමළමයළා වතු ප්රතිපළදන මඟින් ියදුකරගෆීමම
වාශළ ෂයොමුෂකෂරන දමර ප්රමුඛ්මළලය මම

මශළ භළණ්ඩළගළරය මඟින් ෂලන්කරනු බන
කෂමනළකරණය

ක්රියළත්මක

ලෆඩවේශන් ඊේ දදළෂ ෂර්ඛීය දමළමයළාය මඟින්

ප්රධ්ළනමම

කළයූයක් ලන දමර කිදී කක් කක් ලර්ය වාශළ
ප්රතිපළදන

ලයළපෘති

ියදුකරනු බික ෂමිදී විවිධ් ව ආපදළ දලම කිරීෂම්

ශ්රී ාකළල තුෂ ආපදළ දලම කිරීෂම් ලෆඩවේශන්
ක්රියළත්මක

දනුල

දෂනකුත් ආපදළ දලම කිරීෂම් ෂයෝජනළ ක්රියළත්මක

ආපදළ

කිරීම ආපදළ කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනය මඟින්

ප්රමුඛ්මළ

ියදුකරනු බික

144

ෂමිදී දිවහත්රික් මටමේින් කෆාලනු බන ආපදළ

දීත්,

දලමකිරීෂම් ලයළපෘති ෂයෝජනළ වකළ බින්

මශළභළණ්ඩළගළරය මඟින් ෂලන්කරන දී)

ජළතික මටමේින් පත්කරනු බන කිටුලක් මඟින්

රු ිලියන

100ක්

ජුනි

මළවෂ

දීත්

2019 ලවර වාශළ ෂලන්ලන ද ප්රතිපළදන මඟින්

ආපදළ දලමකිරීෂම් ලයළපෘති ෂමෝරළගනු බන

රු

දමර ඉන් දනතුරුල කම ලයළපෘති ෂයෝජනළලේ

ිලියන 68.71ක මුදක්, 2018 ලර්ෂ

ක්රියළත්මක කරන ද ලයළපෘතිල ිග ල්්ගපත්

දදළෂ විවහමරළත්මක මක්ෂවේරු ලළර්මළ වශ දදළෂ

ෂගවීම වාශළ ෂලන්කරන දී

ලන දෂනකුත් මළක්ණික ලළර්මළද වෆකි්ගේ

පුමිවය ලර්

දලවළනයත් වමඟ ඉදිරිපත් කරන ද ෂමම

ගනිින් දිවහත්රික් ෂ්ගකම්ලරු ෂලම ප්රතිපළදන

ල්්ගපත් නිිය දධීක්ණය යේෂත් ෂගවීම් කේයුතු

නිදශවහ කිරීම ආපදළ කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනය

කිරීමේ ියදුවීම නිවළ ෂමම මුද ෂලන්කිරීමේ

මඟින් ආපදළ කෂමනළකරණ දමළමයළාය ශරශළ

ියදුවිය

ියදුකරනු ෆෂේ ලයළපෘති ක්රියළත්මක කිරීම දිවහත්රික්
ආපදළ කෂමනළකරණ වශකළර දධ්යක්ක විියන්

2018 ලවරින් 2019 ලවරේ දවිච්ෂේද ව ලයළපෘති

වෘජුලම දදීක්ණය කරනු බන දමර ජළතික

තුනක් වාශළ රු ිලියන 12.9ක ප්රතිපළදන මුදක්

මටමේින් ද ලයළපෘති ප්රගතිය දධී්ෂණය කිරීම

ෂලන්කරන ද දමර ෂමම ලයළපෘති දලවන් කර

ියදුකරනු බික කක් කක් ලයළපෘතිය වාශළ දලය

ෂගවීම් ියදුකර ඇම ඳ දනුල දවිච්ෂේද ලයළපෘති

ලන විවිධ් ව මළක්ණික දළයකත්ලයන් දිවහත්රික්

තුන වාශළ රු ිලියන 9.75ක මුදක් ෂගවීම

මටමේින් ඊේ දදළෂ මළක්ණික ආයමන මඟින්

වාශළ කේයුතු කර ඇම

බළගනු බන දමර දිවහත්රික් ෂ්ගකම් කළර්යළය

2019 ලර්ය වාශළ ලවර මුලින්ම ෂලන්කරන ද

වශ ප්රළෂීය ය ෂ්ගකම් කළර්යළය ශරශළ මුය
වාවරණය

ියදුකරනු

නිමකිරීෂමන්

දනතුරුල

බික

ලයළපෘතිය

විධිමත්

ක්ෂේත්ර

ිලියන 100ක ප්රතිපළදන මඟින් උක්ම වාශන් ිඟ
ල්්ගපත් ෂගවීම වශ දවිච්ෂේද ලයළපෘති ක්රියළත්මක
කිරීම වාශළ ප්රතිපළදන ෂලන් කිරීෂමන් දනතුරුල

පරීක්ණයකින් දනතුරුල ලයළපෘතිය වළර්ාකල

දතිරික්ම ප්රතිපළදන නල ලයළපෘති ෂදකක් වාශළ

නිමක බලේ දදළෂ මළක්ණික නිර්ෂීයන්

ෂලන්කරන දී

වමඟ දිවහත්රික් ආපදළ කෂමනළකරණ වශකළර
දධ්යක්ක

මඟින්

ආපදළ

කෂමනළකරණ

ඉන් දනතුරුල 2019 ලර්ෂ ජුනි මව ෂලන්කරන

මධ්යවහාළනය ෂලම ලළර්මළ කරනු ෆෂේ

ද රු ිලියන 100ක නල ප්රතිපළදන මඟින්
ලයළපෘති 13ක් වාශළ ප්රතිපළදන බළෂදන දී

ආපදළ ිහළිබා ෂමොරතුරු වශ දිවහත්රික් මටමේින්
ඉදිරිපත් කරන ද ෂයෝජනළ පදනම්කර ගනිින්

ලවර දලවළනෂ

ඉදිරිපත් කරන

දලම කිරීෂම් ලයළපෘති

වෆකි්ගේ ගනිින් ආපදළ ප්රතිාළර දෆක්වීම වාශළ

ක්රියළත්මක කිරීම වාශළ රු ිලියන 200ක් 2019

පූර්ල සූදළනම වාශළ ෂපොලිවෆක් උර ිදී ගෆීමම

ලර්ය වාශළ මශළභළණ්ඩළගළරය මඟින් දනුමම

වාශළත්

ෂකොේ ඇම පරු ිලියන 100ක් ලවර ආරම්භෂ

ඉලත්කිරීම වාශළත් ආපදළ දලදළනම් දලම කිරීෂම්

ද

මශනුලර

ඇතිව ශදිිය ආපදළ මත්ලයන්

ප්රෂීෂ

දලදළනම්

ලෆය ය ර්ය යේෂත් ප්රතිපළදන ෂලන්කරන දී
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ග්ග

2019කව්ර්ෂෙ ක ව්කව්යකපිිකක
දිසථත්රික්ළ

ප්රකෙද්ශී කෙේළ ක
ළකර් කල
මෆදගම

ෙමොයණකගලක

ෙව්න්ළළකප්රිකපකද

මූලයකප්රගික

12,400,000.00

5,588,007.60

ුණත්ම

10,000,000.00

මඩු්ග

1,997,264.59

1,664,043.24

100

26,938,468.20

3,165,089.17

100

මඩළලපුව්ක

ෂපොදුළිා ඉදිකිරීම
පෂමොණරළග, මෆදගම,
මඩු්ග, ියයම්බළණ්ඩුල)
ෂාඩ්ඩිපළයම් දකුණ

ළළුතණක

ෂේරුල

10,000,000.00

1,507,369.70

100

අ පකණ

දඩළච්ෂච්නිය

5,500,000.00

5,323,473.34

100

ත්රිකුණායකමල ක

කන්මෂ්ග

1,000,000.00

970,000.00

100

ෂවේරුවි

6,000,000.00

5,820,000.00

100

ගගලේෂකෝරෂ්ග

9,800,000.00

6,178,670.00

100

ගඟලේෂකෝරෂ්ග

3,229,640.40

2,414,910.00

100

956,091.75

950,000.00

100

මහනුව්ණක

-

ොෞිකළක
ප්රගික ක(%)
85

4,300,000.00

දකුරණ

100

1,119,229.16

100

ව්ේනි කව්ක

ලආනියළල

6,700,000.00

-

100

හ ඳන්ෙතොටක

ශම්බන්ෂමොේ

8,838,634.17

6,677,799.90

100

මකතෙේක

යේලත්ම

2,581,752.57

-

100

ෙපොෙළොන් රුව්ක

ාකළුරර

7,418,514.12

-

100

හදිසිකආපදකකසහහකකෙපොලිසැක්කඋණකමිලදීකගැනීමක

2,500,000.00 2,5000,000.00

ලයළපෘති ලෆඩ දලවන් කර ල්්ගපත් ඉදිරිපත්කර

ආපදකක අව්දක

ඇති නමුත් 2019 ලවර තුෂ ල්්ගපත් ිහයවීමේ

ප්රව්කහ කතුළටකඅන්තර්්රහය කකිරීමක

ෂනොශෆකිවීම නිවළ ලයළපෘති කිිපයක ෂභෞතික

වියයුතු දමර ෂම් වාශළ ියයලු ක්ෂේත්රයන්ි

ලළර්මළවී ඇති දමර කම ලයළපෘතිලේ දදළෂ

දළයකත්ලය දමයලය කළරණයක් ෂආ වහලභළවික

ල්්ගපත් දමෆති ල්්ගපත් ෂව දිවහත්රික් වශකළර

වශ ිනිවළ විියන් ඇතිකරනු බන ආපදළ රෂටම

දධ්යක්කලරුන් මඟින් ලළර්මළකර ඇම ඳ දනුල

ඕනම වහාළනයක ියදුවීෂම් දලදළනම පලතින

මූය ප්රගතිය රු ිලියන 117.57ක් ලන දමර

බෆවින් ජය, ෂගොඩල්ම වශ ගුලන යන වම

දමෆති ල්්ගපත්ල ලටිනළකම රු ිලියන 51ක්
කක

ලයළපෘතියක්

පමණක්

ක අව්මකිරීමක සංව්ර්ධ් ෙ ක ප්රධ්ක ක

ආපදළ කෂමනළකරණ විය වළමුික ක්රියළදළමයක්

ප්රගතිය 100% ව නමුත් මූය ප්රගතිය දලම දගයක්

ෂආ

100

ක්ෂේත්රයකම ක්රියළකළරකම් වමඟ ආපදළ දලදළනම්

දවිච්ෂේද

දලම කිරීම බීධ් විය යුතුල ඇම ප්රළෂයෝිවකත්ලය

ලයළපෘතියක් ෂව ඉදිරි ලවරේ දීර්ක ක යුතුල

වකළ

ඇම
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බින්

වෘජුලම

ආපදළ

දලදළනම්

කෂමනළකරණය වාශළ දළයක කරගම යුතු ක්ෂේත්ර

වෆකසීම ියදුකරන දී

10ක් ශඳුනළගන කම ක්ෂේත්ර තුෂ ආපදළ දලදළනම්

ෂකටුම්පම මළක්ණික ක්රියළකළරී කිටුල ෂලම

දලමකිරීම වාලර්ධ්නෂ

ඉදිරිපත්කර

ප්රධ්ළන ප්රලළශය තුෂේ

කිටු

ඉන් දනතුරුල ප්රාම

වළමළජිකයන්ෂේ

දදශවහ

දන්මර්ග්රශණය කිරීෂම් ලයළපෘතිය ක්රියළත්මක

බළගන්නළ ද දමර දලවහාළ තුනකදී මළක්ණික

කරනු බික

ක්රියළකළරී කිටුල වමඟ ෂම් ිහළිබා වළකච්ඡළ කර
කම දදශවහ දනුල නිර්මළණය කරනද දලවන්

ෂමිදී ෂමම ලයළපෘතිය රළජය වශ ුරීගලික යන
ප්රලළශයන්

ෂදකම

වශවම්බන්ධ්

ෂකටුම්පමද මළක්ණික කිටුල ෂලම ඉදිරිපත්

කරගනිින්

කිරීෂමන් දනතුරුල උපෂීක ආයමනය විියන්

ක්රියළත්මක ලන දමර ෂමම ක්ෂේත්ර තුෂ ුරුව්ග
ෂව

ආපදළ

දලදළනම්

දලමකිරීම

කම

ිහළිබා

දලවන්

නිමෆවුම ආපදළ

කෂමනළකරණ

මධ්යවහාළනය ෂලම භළරෂදන දී

දලධ්ළනයේ ක්කිරීම තුළින් වාලර්ධ්න ප්රලළශය
තුෂේ දලදළනම් දලමකිරීම දන්මර්ග්රශණය කිරීම

ෂම් දනුල පශම වාශන් ක්ෂේත්ර වාශළ ලන ආපදළ

ෂමි ප්රධ්ළන දරමුණ ෂආ ෂමමඟින් ආපදළ ියදුවීෂම්

දලදළනම් දලමකිරීම වාලර්ධ්නෂ

ප්රලණමළලය ඉමළමත් සී්රෂයන් දලමකර ගම ශෆකි

තුෂේ දන්මර්ග්රශණය කිරීම වාශළ මළර්ෂගෝපෂී

දමර කමඟින් මළනල, ෂභෞතික වශ මූය වම්පත්

වෆකසීම දලවන්කර ඇම

ආරක්ළ කරගනිින් තිරවළර වාලර්ධ්නයක් කරළ

1. ජළතික වෆුමම් වම්පළදන

රේ ෂමෂශයවීම වාශළ දළයකත්ලය බළදිය ශෆක

2. නළගරික වාලර්ධ්න
3. ජළතික වශ පළත් මශළමළර්ග ඉදිකිරීම් ශළ

ආපදළ දලදළනම් කෂමනළකරණය වාලර්ධ්නෂ

වාලර්ධ්න

ප්රධ්ළන ප්රලළශය තුෂේ දන්මර්ග්රශණය කිරීෂම්

4. පෂළත්පළන

ලයළපෘතිය ක්රියළත්මක කිරීම වාශළ මළක්ණික

5. වාාළරක

ක්රියළකළරී කිටුලක් නිර්මළණය කර ඇති දමර

ුරීගලික දාය

7. ජ ශළ වීමපළරක්ළල

කිටුල නිෂයෝජනය කරනු බික ෂමම කිටුල
ලයළපෘතියේ දදළෂ

06.

6. ෂවෞඛ්ය

විවිධ් ව ක්ෂේත්රයන්ි ප්රවීණයන් ෂමම මළක්ණික
රැවහවී

ප්රධ්ළන ප්රලළශය

8. පළරිවරික බපම් දධ්යන

ඉදිරි ක්රියළකළරකම්

9. ෂීය ය ආපදළ කෂමනළකරණ ්රෂමෝපළය

වෆුමම් කිරීම වශ දධීක්ණය කිරීම ියදුකරනු
බික

ආපදළ කෂමනළකරන මධ්යවහාළනය මඟින් ෂමම
මළර්ෂගෝපෂී මු්රණය කර දදළෂ ක්ෂේත්රලේ

2019 ලවර තුෂදී උක්ම මළක්ණික කිටු රැවහවීම්

බළදීමේ දෂප්ත ක්ෂිම දමර කම මළර්ෂගෝපෂී කක්

පලත්ලන ද දමර කිදී, ශඳුනළගත් ක්ෂේත්ර දශය

කක් ක්ෂේත්ර තුෂ ක්රියළත්මක කිරීම පශුමකරණය

තුෂ ආපදළ දලදළනම් දලමකිරීම වාලර්ධ්නෂ

කිරීමේ දෂප්ත ක්ළ ෂකෂර්

ප්රධ්ළන ප්රලළශය තුෂේ දන්මර්ේරශණය කිරීම

ක්රියළකළරී

වාශළ මළර්ෂගෝපෂී වෆකසීමේ දදළෂ දධීක්ණ

කණ්ඩළයම්

කිදී මළක්ණික
වළමළජිකයන්ෂේ

මූලිකත්ලෂයන් කම ක්ෂේත්රලේ දදළෂ ආයමන

කේයුතු ියදුකරන දී

තුෂ

ආපදළ

දලදළනම්

කෂමනළකරණය

්රමෂආදය

දන්මර්ග්රශණය කිරීම වාශළ ව කිටු වකවහකර

ිහළිබාල උපෂීන ආයමනය මඟින් මළක්ණික

කමඟින් උක්ම මළර්ෂගෝපෂී ක්රියළත්මක කිරීම

කිටුල දෆනුලත් ක දමර කිදී මළක්ණික

වාශළ

කිටුෂආ දදශවහ වශ කකඟමළ මම මළර්ෂගෝපෂී

පුමගමීමය කේයුතු ියදුකිරීමේත් දෂප්ත ක්ළ ෂකෂර්

ෂමම

මළර්ෂගෝපෂී

වෆකසීෂම්

147

උනන්දු

කිරීමේත්

ෂමම

ලෆඩවේශන

දධ්යළපන ක්ෂේත්රය තුෂේ ආපදළ දලදළනම් දලම

Desinventar දත්තකගඳඩකව්ක

කිරීම දන්මර්ග්රශණය කිරීම

ආපදළ දලදළනම් දලම කරින් වාලර්ධ්න කේයුතු

ආපදළ දලදළනම් දලම කිරීම වමළජගම කිරීම වාශළ

ියදුකිරීම වාශළ පර්ෂ ණ ියදුකිරීම දමයලය

ුමදුුමම මළධ්ය ෂව පළව්ග පීධ්තිය ශඳුන්ලළ දිය

කළරණයක් ලන දමර ෂමම පර්ෂ ණ කේයුතු

ශෆකි

දලදළනම්

ිහයලෂරන් ිහයලර දීර්ක කළලීනල ුරුව්ග පරළවයක්

කෂමනළකරණය ෂදරු මනව තුෂ ෂරෝපණය

තුෂ විිදයන ෂව වෆුමම් කර ක්රියළත්මක

කිරීම

කයුතු ෂආ ෂමිදී ආපදළ දලදළනම් දලමකර

දමර

කුඩළක

තුළින්

ාර්යළත්මක

ආපදළ
ෂලනවක්

ියේ

ආපදළ

දලදළනම්
ිනිවහ

දලමකිරීෂම්
වමළජය

තුෂ

ගෆීමම ිහළිබා දධ්යන වාශළ පළදක කරගෆීමමේ

වහාළපනය කිරීෂම් දලවහාළල ඇම

නිලෆරන්ල යළලත්කළලීන ලන දත්ම පදනමක්
දමයලය කළරණයක් ලන දමර ෂමම දලයමළලය

ආපදළ දලදළනම් දලමකිරීම ජීවිමයේ ුරරුීදක්

ශඳුනළගත් දලමකිරීම්, පර්ෂ ණ වශ වාලර්ධ්න

ෂව කකතු වීම තුළින් රෂටම වමවහා ක්ෂේත්රයන්

දාය මඟින් 2008 ලවෂර් ියේ Desinventar දත්ම

තුෂ ආපදළ දලදළනම් දලම කිරීම ක්රියළත්මක කිරීම
පශුමලනු ඇම

ගබඩළල පලත්ලළෂගන යනු බන දමර riskinfo

විවිධ් ක්ෂේත්රයන් තුෂ ආපදළ

ෂලේ ිහටුලද යළලත්කළලීන කරනු බික ෂමම

දලදළනම් දලම කිරීම දන්මර්ග්රශණය කිරීම වාශළ

ියයලු දත්ම දන්මර්ජළය තුෂ විලෘමල පලතින

කේයුතු ියදුෂකෂරන දමරතුර උක්ම ලෆඩිහළිෂල

දමර

ක්රියළත්මක කිරීම තුළින් තිරවර ආපදළ දලදළනම්

ආපදළ

ඳ දනුල පළව්ග දරුලන් වාශළ මූලික ආපදළ

ෂනොිෂ්ග

දෂයකුේ

බළගෆීමෂම්

වම්බන්ධ්

පුමිවය

ෂමොරතුරු

ියය්ග

දන්මර්ජළය ෂලම මුදළශෆර ඇති දමර කක් කක්

පළව්ග

ියීධීන්ේ දදළෂල දිවහත්රික්, ප්රළෂීය ය ෂ්ගකම්

මටමේින් ියදුකිරීම වාශළ දත්ෂපොමක් නිර්මළණය

ෂකොටමඨළ දනුල දදළෂ ආපදළලන් යේෂත් දදළෂ

කිරීම 2019 ලවර තුෂදී ියදුකරන ද දමර ෂම්

කළයන් තුෂ ියදුව මරණ, විපමේ පත් ජනමළල ශළ

වාශළ විවිධ් මළක්ණික මූළශ්ර භළවිමළ ක දමර
දධ්යළපන දමළමයළාෂ

මඟින්

ඕනම

ඇතුත් දත්ම බෆාකුල www.desinventar.lk ෂව

කෂමනළකරණ මූධ්ර්ම ිහළිබා දෆනුලත් ෂලින්
මක්ෂවේරුකරණය

දලය

පශුමකම බළදී ඇම

දිගුකළලීන ඉක්කය ලනු ඇම

දලදළනම්

දත්ම

දන්මර්ජළය

දලමකිරීෂම් වාවහකෘතියක් නිරිමළණය කිරීම ෂමි

ආපදළ

ෂමම

ශළනියේ

පූර්ණ වශභළගීත්ලය

පත්

ෂීප

ිහළිබා

ෂමොරතුරු වාඛ්යළත්මක ලෂයන් ෂමම දත්ම

විමල ියදුකරන දී

පීධ්තියේ

ඇතුෂත්

ෂකොේ

මධ්යවහාළනය

ඇම
මඟින්

ආපදළ

නිර්මළණය කරන ද දත්ෂපොත් 10,000ක් ියාශ

කෂමනළකරණ

ශදිිය

මළධ්යෂයන්ද, 3,000ක් දි මළධ්යෂයන්ද, මු්රණය

ෂමෂශයුම් දාෂයන් නිකුත් කරනු බන මත්ල

කිරීමේ කේයුතු කරන ද දමර ෂමම දත්ෂපොම

ලළර්මළලලින් ෂමන්ම ෂවෞඛ්ය, ලනවාරක්ණ,

භළවිමෂයන් ශ්රී ාකළෂආ ියයලු පළව්ග ආලරණ ලන

ලළරිමළර්ග වශ රිය දනතුරු ිහළිබා ෂපොලිවහ ලළර්මළ

පරිදි පළව්ග පීධ්තිය තුෂ ආපදළ දලදළනම්

පwww.police.lk) ලෆනි දාලලින් බළගන්නළ

මක්ෂවේරුල ිහළිබා ධ්ළරිමළල වාලර්ධ්නය කිරීම

ෂමොරතුරුද ෂමම දත්ම පීධ්තියේ ඇතුෂත් ෂකොේ

වාශළ ඉදිරි ලවර තුෂ කේයුතු කිරීමේ දෂප්ත ක්ළ

ඇම ෂමම දත්ම පීධ්තිය වක්රීයල යළලත්කළලීන

ෂකෂර්

ලන දමර නල දත්ම මූළශ්රයන් ශඳුනළගනිින්
ලඩළත් නිලෆරන් දත්ම පීධ්තියක් බලේ පත්කිරීම
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වාශළ දලය කේයුතු ශඳුනළගනිින් ක්රියළත්මක

චන්ද්රිළකක යක කරපක ාකවිතකළණක ආපදකව්ටක පකරවක

කරනු බික

ප්රෙද්ශකසහකෙතොණතුරුකඅ කව්ණය කකිරීමක

දත්ම ගබඩළ යළලත්කළලීන කිරීම ිහළිබාලත් දත්ම

ආපදළ ෂපරුමදළනම් වීම වාශළ ෂමන්ම ශදිිය ආපදළ

ගබඩළ ලෆඩිදියුණු කිරීම ිහළිබාලත් දදළෂ පළර්ල

ප්රතිාළර දෆක්වීම් වාශළ, ආපදළ ියදුවිය ශෆකි වශ

ආයමන නිෂයෝජනය කරින් පළර්ලකරුලන්

ආපදළ ියදුවී ඇති ප්රෂී ෂමන්ම ආපදළලේ ක්ව

40කෂේ

දින

ිහරිවහ ිහළිබා දත්ම ඉමළමත් ලෆදගත් වළධ්කයක් ෂආ

ලෆඩමුුවලක් පලත්ලන ද දමර කිදී ඇතිකරගත්

ෂමම දත්ම බළගෆීමම වාශළ නවීන මළක්ණය

කකඟමළ ක්රියළත්මක කරන දී

උපෂයෝගී කරගනිින් ෂමොරතුරු දනළලරණය

වශභළගීත්ලෂයන්

2019.06.25

කිරීම දලමකරණ, පර්ෂ ණ වශ වාලර්ධ්න දාය

2019 ලවර තුෂදී විවිධ් ක්ෂේත්රලේ දදළෂ ආයමන

මඟින් කේයුතු කරනු ෆෂේ ෂමිදී කළගුණ

වශ ුරීගයන් විියන් ආපදළ කෂමනළකරණ

දනළලෆකි පදනම් කර ගනිින් ආපදළ ඇතිවීමේ

මධ්යවහාළනය ෂලම ියදුකරන ද ඉ්ගලීම් මඟින්

ෂපර වශ ආපදළ ඇතිවීෂමන් පුම ාන්ද්රිකළ ඡළයළරප

ෂමන්ම දන්මර්ජළය තුළින් ෂමම දත්ම පීධ්තිය

බළෂගන කම ඡළයළරප විහෂ්ගණය මඟින්

මඟින් දත්ම බළෂගන ඇම නළගරික වාලර්ධ්න
දධිකළරිය,

කෆණිය

විහලවිදයළය,

විහලවිදයළය,

ජළතික

ජ

පලතින ීවීීනක දත්ම පදනම් කරගනිින් උක්ම

ෂකොෂඹ

වම්පළදන

ෂමොරතුරු

ශළ

ෂකෂර්

ෂමම ඡළයළරප බළගන්නළ දමර ඳ වාශළ ආපදළ

රක්ණ මණ්ඩය, මශලෆලි වාලර්ධ්න ශළ පරිවර

කෂමනළකරණ

දමළමයළාය, සීමළවිම පළරිවරික පදනම, JICA

මධ්යවහාළනය

ෂලම

විෂේෂිම

දලවහාළලක් “ඉන්ේනෆන්ග ාළේර්” (International

ආයමනය, MAS CAPITAL ලෆනි ුරීගලික

Charter) වශ “ෂවන්ටුද්ග කය යළ” (Sentiual

ආයමන ෂමන්ම ත්රිවිධ් ශමුදළල වශ ෂදවහ විෂදවහ

Asia) යන ආයමන මඟින් බළදී ඇති දමර

පර්ෂ කිකන් ෂමම දත්ම පීධ්තිය මිවන් දත්ම

ආපදළලකේ ෂපර නිිය ්රමෂආද සවහෂවේ ෂමම

බළෂගන විවිධ් පර්ෂ ණ වශ ීනන්දු ීනරණ

ආයමන ෂලම දෆනුම් දීෂමන් දනතුරුල කම ආපදළ

ගෆීමම වාශළ ෂයොදළෂගන ඇම
අව්දක

කේයුතු

ජළමයන්මර ාන්ද්රිකළ මළක්ණ ආයමන මඟින්

ජප්රලළශන මණ්ඩය, කෘෂිකර්ම ශළ ෂගොවිජන

Riskinfo

බළගෆීමමේ

දලදළනම් ප්රෂී ආලරණය ලන පරිදි ාන්ද්රිකළ

ක ෙතොණතුරුක ෙව්බ්අඩවි ක

ඡළයළරප බළගෆීමම ියදුෂකෂරන දමර ආපදළලේ
ෂපර වශ පුම ඡළයළරප ආපදළ කෂමනළකරණ

(riskinfo web potal)

මධ්යවහාළනය ෂලම බළදීමේ කේයුතු ෂකෂර්

භූ විදයළත්මක දත්ම පGeospatial Data) ෂමම

මළක්ණික උපළාග භළවිමෂයන් ෂමම ඡළයළරප

ෂලේදඩවියේ ඇතුෂත් කිරීම පupload) ෂමිදී

විහෂ්ගණය කිරීම ඉන් දනතුරුල ියදුකරනු

ියදුකරනු බික ෂමම භූ විදයළත්මක දත්ම ෂදවහ

ෆෂේ

විෂදවහ පර්ෂ කිකන් විියන් භළවිමළ කරනු බන
දමර කමඟින් ආපදළ ියදුලන, ියදුවිය ශෆකි ප්රෂී

දිසථත්රික්ක මට්ටමින්ක මහා ක පැමිලලි, ඉේලී ,

ිහළිබා දධ්යනය කිරීම්, ීනරණ ගෆීමම් ඉදිරි වෆුමම්

ෙ ෝා ක, ළරුණුකවිමසී කකසහහකකප්රිකචකණකදැක්වීම

වෆකසීම් ියදුකරනු බික

ආපදළ දලම කිරීමේ දදළෂල මශජනමළල විියන්
ආපදළ

කෂමනළකරණ

මධ්යවහාළනය

ෂලම

ෂයොමුකරනු බන පෆිණිලි, ඉ්ගලීම්, ෂයෝජනළ,
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කරුණු විමසීම් වාශළ ප්රතිාළර දෆක්වීමද ෂමම

කිරීම

දාය මඟින් ියදුකරනු බන දමර ෂයොමුකර ඇති

ෂපරසූදළනම් ශළ වෆුමම් දාය මඟින් ක්රියළත්මක

ඉ්ගලීම දනුල ඳ වාශළ ප්රතිාළර දෆක්වීම ීනරණය

කරනු කක් කළර්යයක් ෂආ

ලනු ඇම ෂමිදී ෂමම ලිිහ වාශළ විවදුම් බළදීමේ

ආපදළ

ව්ර්ෂ

ඇති ශෆකියළල ිහළිබා දලධ්ළනය ෂයොමුකරින්,
මළක්ණික නිර්ෂීයන්ද වකළ බින් ජනමළ
ඉටුකිරීමේ

දළයකවීම

2017
2018
2019

දලමකිරීම්,

පර්ෂ ණ වශ වාලර්ධ්න දාෂ පරමළර්ාය ෂආ

මධ්යවහාළනෂ

මහක
ාකඩලඩකගකණෙ න්ක
අනුමතකවකප්රිකපකද ක
(රු.කමිලි )
19 8
25 0
18.0

පලතින ීමති ෂරගුළිය වශ ධ්ළරිමළලයන් දනුල
දෂප්ත ක්ළ

කෂමනළකරණ

වි දමක
(රු.ක
මිලි )
19 5
24 93
16 8

ෙව් ත්කව්යකපින්න්ක
ආපදළලන් ියදුලන විේ කයේ ප්රතිාළර දෆක්වීම වාශළ


JICA ව්යකපිික ක

දිවහත්රික් මටමේෂම් යළන්ත්රණයක් නිර්මළණය කිරීමේ
වශළය ලන කෘමයළත්මක ෂ්ගඛ්ණයක් ෂව ආපදළ

කළගුණික විපර්යළව ෂශේතුෂලන් ියදුලන දලදළනම්

ෂපර

මත්ත්ල පළදක කරගනිින් කෆෂණි ගඟ ෂ්රෝණිය

ෂම්

ලනවිේ

ශෆන්න්විය

ශෆකිය

දක්ලන ඉශෂම කෂමනළකළරීත්ල ආයමන ලන්ෂන්

ආයමනය වමඟ විෂේෂිම ලයළපෘතියක් ක්රියළත්මක
වාශළ

වෆෆවහම

දිවහත්රික්කයන් තුෂ ියදුලන ආපදළ වාශළ ප්රතිාළර

තුෂ පලතින දලදළනම් දලමකිරීම වාශළ JICA
කිරීම

සූදළනම්

දිවහත්රික් ආපදළ කෂමනළකරණ කිටුලික කිටුෂආ

කකඟමළලය

වළමළජිකත්ලය,

ඇතිකරගනිින් දදළෂ ිවවිුමම්ලේ කෂඹීමේ ෂමම

දනු

කිටු

වශ

සවුන්ෂේ

කළර්යභළර්යයන් වශ ලගම ම් ෂමොනලළද යන්න

ලවර තුෂ ශෆකිවිය

වෆෆවහම තුෂ ෂ්ගඛ්ණ ගම කර ඇම පරිපළන

ඳ දනුල 2010 ලවර තුෂ ලයළපෘතිය ආරම්භ කිරීමේ

ප්රෂීය ිහළිබා ෂමොරතුරු, පලතින උලදුරු,

ෂයෝජිම දමර ඉදිරි ලවර ශමරක කළය තුෂ

දලදළනම් මත්ත්ලල ප්රතිඵ වශ ියදුකරන ද

ලයළපෘති ඉක්ක වුරරළගෆීමමේ දෂප්ත ක්ළ ෂකෂර්

දලදළනම් මත්ත්ල ඇගයීම්, ප්රධ්ළන මධ්යවහාළන

ෙපණකසදක

ිහළිබා ෂමොරතුරු, ප්රෂීය තුෂ පලතින මළනල ශළ

කහකකසැලසු කඅංශ

ෂභෞතික වම්පත් වශ ලයවන ප්රතිාළර යළන්ත්රණය
ශළ වම්බන්ධ් විවිධ් පළර්ලකරුලන්ෂේ ලගම ම්

හැඳින්වීම

ිහළිබා ෂමොරතුරු ෂමම වෆුමම්ල දන්මර්ගම
2005 දාක 13 දරන ලයවන කෂමනළකරණ පනම

ෂආ

මඟින් නියම කර ඇති පරිදි දිවහත්රික්ක, ප්රළෂීය ය


ෂ්ගකම් ෂකොටමඨළව, දලදළනමේ ක්ල ඇති ග්රළම
නිධ්ළරී ෂකොටමඨළ වශ රළජය දාෂ

ආයමන

මධ්යවහාළනෂ

කිරීම

ආපදළ

කසැලසු

2019 ලර්යේ ෆුණණු රු ි 18 ෂයොදළ දිවහත්රික්

ආදිය වාශළ ආපදළ කෂමනළකරණ වෆුමම්
ිහළිෂයෂ

දිසථත්රික්කමට්ටෙ කෙපණකසුදක

මටමේෂම්

කෂමනළකරණ

ලෆඩවේශන්

දිවහත්රික්

ආපදළ

කෂමනළකරණ ඳකක ශරශළ ක්රියළත්මක කරන ද

ෂපර සූදළනම් ශළ වෆුමම් දාෂ

දමර කි මූය ප්රගතිය 99.51%ක් ෂවත්,

ප්රධ්ළන කළර්යයක් ෂආ ගාලතුර, නළයයම්, ුමනළි,

ෂභෞතික ප්රගතිය 100%ක් ෂවත් ලළර්මළ වී ඇම

ුමළි ුමෂා ආදි ශ්රී ාකළල තුෂ ලළර්ෂිකල ඇතිලන
උලදුරු වාශළ ආපදළ ෂපර සූදළනම් කේයුතු වෆුමම්
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2019 ලර්ෂ දී දිවහත්රික් 25 තුෂ ලයවන වාශළ ෂපර



සූදළනම් වෆුමම් කේයුතු නිර්මළණය කිරීම වශ ඳ

ුමළි ුමෂා

18ක මුදක් ෂලන් කරන දී රෂේි ආර්ථික

ඇති

බපම වෆකි්ගේ ගනිින් දිවහත්රික්ක ෂලම

ව්යස ක

කළටයුතු

ෂශෝ භූානයන් ෂශෝ ියදුලන

ඉඩකඩ වෆකි්ගේ ගනිින්, ෂමෝරළගත්

ෂපර සූදළනම් ශෆකියළල ඉශෂ නෆාවීෂම් ලෆඩවේශන්
ආරම්භ කරන දී 2019 ලර්ය තුෂ ෂආලි ආශ්රිම

කි ෂභෞතික ශළ මූය ප්රගතිය පශම දෆක්ෂආ

දෆනුලත් කිරීම් ශළ ෂපරහුරු ලෆඩවේශන් 19ක්

කුණාඩකක හකක මධ්යක පරිමකයක ව්යව්සක ළිනන්ක

ශම්බන්ෂමොේ, රත්නුරර, කුරුණග, දනුරළධ්ුරර,

දැනුව්ත්කකිරීෙ කව්ැඩසටහ

ෂපොෂෂොන්නරුල, දම්පළර, කිළිෂනොච්චිය, මශනුලර
ශළ නුලරකළිය යන දිවහත්රික්කල පලත්ලළ ඇම

කුඩළ ශළ මධ්ය පරිමළණ ලයලවළයකිකන් දෆනුලත්

ෂවෝදිිය ශළ මුදලළ ගෆීමම්, ප්රාමළධ්ළර කාවුරු

කිරීෂම් ලෆඩවේශන් දිවහත්රික් මටමේින් ියදුකරන ද

කෂමනළකරණය

දමර රු ිලියන 0.38ක ප්රතිපළදන ෂයොදළගනිින්

වශ

ගම්මළනල

ආරක්ළල

යනළදී කේයුතු දනු කිටු නිර්මළණය කිරීම පූර්ල

පලත්ලන දි 2019 ලර්ය තුෂ දිවහත්රික් 12ක ෂමම

දනතුරු ඇඟවීම් ප්රාළරණ යළන්ත්රණයන් නිර්මළණය

ලෆඩවේශන් පලත්ලන ද දමර කි ෂභෞතික

කිරීම, වාඥළ ුරලරු ප්රදර්නය කිරීම වශ දලවළන

ප්රගතිය 100%කි

ලෂයන් ආරක්ෂිම වහාළන කරළ ජනමළල රැෂගන
යළම ිහළිබා ෂපරහුරු ලෆඩවේශන් පෆලෆත්වීම

දිසථත්රික්කආපදකකළළම කළණයකසැලැසථම

මඟින් ජළ ෂආලි පළමු ජීලත්ලන දලදළනමේ

2019 ෂදවෆම්බර් මව 31 ලන විේ දිවහත්රික් ආපදළ

ක්ල ඇති ප්රජළලන් වාශළ ලන දෆනුලත් කිරීෂම්

කෂමනළකරණ වෆුමම් දිවහත්රික් 14ක පමණක්

ලෆඩවේශන් ෂමම ලෆඩවේශනේ ඇතුෂත් විය

වකවහ කර දලවන් කරන දි ඳ වාශළ රු ිලියන



2.21ක ප්රතිපළදන බළෂදන දි


ආශ්රිතක

ප්රධ්ළන ජළ ෂආලි පළමු ජීලත්ලන ප්රජළලන්ෂේ

දිවහත්රික්ක දමර

ප්රතිපළදන ෂබදළ ශෆරීම ියදු කරන ද ආකළරය වශ



ෙේලික

දලවහාළලකදී ජළ ෂආලි ආශ්රිමල ආපදළ ඇතිවීමේ

මත්ලය වශ ලයවන මඟින් ප්රජළලේ ඇතිලන



ාලකශක

ස ඳන්ධ්ෙ න්කෙපණකසුදක

ිහළිබා වමළෂෝානය කිරීම වාශළ රු ිලියන

ප්රතිපළදන මුදළ ශරිනු ෆෂේ

විශකලක

සංඛ්යකව්කඅඩුකකිරීම

දිසථත්රික්කමට්ටෙ කෙපණරුරුකව්ැඩසටහ ක

දිසථත්රික්ක මට්ටමින්ක ගංව්තුණක හකක

ක

ණටක තුළක දිෙ ක ගිලීමක නිසකක සිදුව් ක මණයක

ශ්රි ාකළල තුෂ දිෂ ිවලීම නිවළ ියදු වී යික ලළර්මළ

ෑ ක ිළිබඳහක

ලන මරණ වාඛ්යළල ලෆඩිවීෂම් නෆඹුරුමළලයන්

ෙපණරුරුකව්ැඩසටහ

පුමිවය ලවර කිිපය තුෂ ඇති විය

ෂමම

ෂමම ලෆඩවේශන් යේෂත් කුවමර, ගළ්ග, මළමර,

ලෆඩවේශෂනි දරමුණ ලනුෂ , දලදළනමේ ක්ල

රත්නුරර, ත්රිකුණළමය, දම්පළර ශළ කිළිෂනොච්චි

ඇති ප්රෂීල වාඥළ ුරලරු වවිකිරීම වශ කමඟින්

යන

ලෆඩවේශන්

දනතුරුදළයක ෂපොකුණු ගාඟළ වශ ලෆආ තුෂ දිය

පලත්ලන දි ඳ වාශළ ෂපර සූදළනම් දාය විියන්

නම ියදු ෂනොකරන ෂව ජනමළල දෆනුලත් කිරීම

රු ිලියන 1.73ක ප්රතිපළදන ෂලන් කරන දි

ෂආ මළමර, බදු්ග, මළමෂ්ග, කග්ග, රත්නුරර,

දිවහත්රික්කයන්ි

ෂපරහුරු

කුරුණග, දනුරළධ්ුරර, යළපනය, මුතිආ ශළ
මන්නළරම යන දිවහත්රික්ක තුෂ දිෂ
ුරලරු 215ක් වහාළිහම කරන දි

151

ිවලීම් වාඥළ



ෙණෝහේක හදිසික ෙපණක සදක

ුරහුණුකරුලන් ුරහුණු කිරීෂම් ලෆඩවේශන යේෂත්

ක සැලසු ක සළසථක

ආරක්ෂිම වහාළන ශඳුනළ ගෆීමම ශළ ආපදළ දලදළනම්

කිරිම

ියතියම් වකවහ කර ශදිිය ආපදළ දලවහාළලන්ි දී

ෂරෝශ්ග ශදිිය ෂපර සූදළනම් වෆුමම් වකවහ කිරීෂම්
ප්රධ්ළන

දරමුණ

ලන්ෂන්

ෂවේවිකළලන්ෂේ

ෂරෝශ්ග

ආරක්ළල,

ග්රළමීය ය ජනමළල ෂලම දෆනුම් දීෂම් ්රමෂආදයක්

ෂවේලක

වකවහ කිරීම කරනු ෆෂේ ෂම් ලන විේ දිවහත්රික්ක

ෂරෝගීන්ෂේ

10ක ප්රළෂීය ය මටමේෂම් ලෆඩවේශන් 87ක් 2019

ආරක්ළල, ශදිිය ආපදළ දලවහාළලකදි ෂරෝශ්ග කරළ

ලවෂර්දී ක්රියළත්මක කර දලවන් කර ඇම ෂමම

කන ෂරෝගීන්ේ, සවුන්ේ ප්රතිකළර බළ දීම ශළ ඊේ

ලෆඩවේශන වාශළ රු

ප්රතිාළර දෆක්වීම වාශළ වෆුමම් වකවහ කිරීම ෂආ

දිවහත්රික් ආපදළ කෂමනළකරණ වම්බන්ධීකරණ

ෂමම ලෆඩවේශන තුෂදි ෂරෝශ තුෂ ශළ දලේ

ඳකක ෂලම බළෂදන දි

ප්රෂීල වහලභළවික ආපදළලේ ඇතිලන ආපදළ
ශඳුනළෂගන



කම ෂමොරතුරු ියතියම් ගමකර ඳ

ගෆීමම, දෆනුලත් කිරීම ශළ ෂපරහුරු ලෆඩවේශන්

දිවහත්රික්කල දිවහත්රික් ෂ්ගකම්ලරු වමඟ කෂ ෂපර

ෂආ ෂමම ලෆඩවේශන් දිවහත්රික්ක 22ක ක්රියළත්මක

සූදළනම්

කර දලවන් කර ඇම

ෂව

පූර්ල

දනතුරු

කණ්ඩළයම් වහාළනගම කිරීම ශළ වශන ෂවේලළ
කේයුතු ශළ කාවුරු කෂමනළකරණය ිහළිබාල

දධ්යළපන දමළමයළාය ශළ ආපදළ කෂමනළකරණ
ආපදළ

දලදළනම්

වළකච්ඡළ කරනු බික ඳ මඟින් ියදුවිය ශෆකි ජීවිම

ඇති

ශළ

පළව්ගල පළව්ග ෂමුන්ෂේ ආරක්ළල මශවුරු

කළගුණික

බික දිවහත්රික් 25 තුෂ ෂමම ලෆඩවේශන් 79ක්
2019 ලවෂර්දී පලත්ලන දි

ෂීප

ශළනිය

බළෂපොෂරොත්තු

කිරීම වාශළ ෂමම ලෆඩවේශන් ක්රියළත්මක කරනු

ෂආ

ආයමන

දලම

කර

ජළතික
ෂව

ගෆීමමේ
මටමේෂමන්

කළගුණ

විදයළ

ෂදපළර්මෂම්න්තුල විියන් දධික ලර්ළල ශළ ුමළි

ෂමම ලෆඩවේශන්

ුමෂා ිහළිබාල ද ජළතික ෂගොඩනෆඟිලි පර්ෂ ණ

මඟින් පළව්ග ෂමුන් ශළ ගුරුලරුන් වමඟ කම

වාවිධ්ළනය විියන් නළයයම් ිහළිබාල ද ලළරිමළර්ග

පළවෂ්ග ආපදළ දලදළනම් ියතියම් වකවහ කිරීම,

ෂදපළර්මෂම්න්තුල විියන් ජ ගෆලීම් ිහළිබාල ද

ආපදළ ිහළිබා දෆනුලත් කිරීම වශ ෂපරහුරු

දනළලෆකි ශළ ුරෂරෝකානයන් පළදක කර ගනිින්

ලෆඩවේශන් පෆලෆත්වීම ෂමි දරමුණ ෂආ


ක්රියළකළරකම්

ඇඟවීෂම් ්රමෂආදය, ශදිිය වහාළනගම කිරීම්,

පකසේකආපදකකආණක්ෂයකව්ැඩසටහන්ක

කක්ල

ක ව්ැඩසටහ ක -ක ාකිකළ,

නිරිම දිග ෂමෝවම ශළ ඊවළන දිග ෂමෝවම බපළන

පෆලෆත්වීම ිහළිබා ෂමොරතුරු ඇතුෂත් වෆෆවහමක්

මධ්යවහාළනය

ෙමෝස ක ෙපණක සදක
දිසථත්රික්කහකකප්රකෙද්ශී

දනුල කම ආපදළ දලම කිරීම් වාශළ ක්රියළමළර්ග



3,560,000.00ක මුද්ග

ජළතික මටමේෂම් පළර්ලකළර ආයමන වශ ප්රතිාළර

ප්රකෙද්ශී ක මට්ටෙ ක පුරුණුළරුව්න්ක පුරුණුක

දෆක්වීෂම්

කණ්ඩළයම්

ෂව

ත්රිවිධ්

ශමුදළල,

කිරීෙ කව්ැඩසටහ

ෂපොලීියය ශළ ියවි්ග ආරක්ක ෂදපළර්මෂම්න්තුල
වමඟ මූලික වළකච්ඡළ පලත්ලන දමර දිවහත්රික්,

ආපදළ කෂමනළකරණ දමළමයළාය ශළ වමළජ

ප්රළෂීය ය ශළ

වවිබ ගෆන්වීම්, ුමභ වළධ්න ශළ කන්ද උඩරේ

නිධ්ළරීන් ශළ ආපදළ වාශළ ෂගොදුරුලන ජනමළල

උරුමයන් ිහළිබා දමළමයළාය වමඟ ඳකළබීධ්ල

ඊේ මුහුණ දී ජීවිම ශළ ෂීපලේ ියදුලන ශළනිය

දිවහත්රික් මටමේෂම් ියේ ග්රළමීය ය මටමේම දක්ලළ ආපදළ

දලම කර ගෆීමමේ ෂම් තුළින් බළෂපොෂරොත්තු ෂආ

කෂමනළකරණ යළන්ත්රණය ක්තිමත් කිරීම වාශළ

152

ග්රළමීය ය මටමේම දක්ලළ රළජය

ෂමම ලෆඩවේශන මඟින් දිලිකනේ ලළර්ෂිකල



බපළන නිරිම දිග ෂමෝවම් ශළ ඊවළන දිග ෂමෝවම්
කළලකලළනුලදී

දිලිකනේ

බපළන

ප්රධ්ක කළකර්

දධික

ලවර ගණනළලක ියේ ආපදළ කෂමනළකරණ

කරෂගන කයේ ෂගොදුරු ලන දිවහත්රික්කයන්ි

මධ්යවහාළනෂ

දිවහත්රික් ආපදළ කෂමනළකරණ කිටු කෆාලළ බප

ආයමනයේ

ශෆකි මත්ලයන් පගාලතුර, නළයයම්, ුමළි ුමෂා)

තුෂදී

ෂමෝවම්

ෂපර

දලයමළලයක් ෂව පෆලතුණි
ප්රතිඵ

මූලික

කෂමනළකරණ

ක්රියළලලියක් නිර්මළණය කිරීම උෂදවළ පResults

වාශළ දදළෂ දිවහත්රික්ක සූදළනම් කිරීම දරමුණ ෂආ
ලර්ය

කදර්ශළකසැළසීමක(KPI)

වායුක්ම වෆෆවහමක් වකවහ කිරීෂම් දලයමළලය

ලර්ළපමනයත්, දෆඩි ුමෂා මත්ලයන් පදනම්

2019

සංයුක්තක සැලැසථමක ක (2020 – 2024) සහක

Based Management) ෂමම වෆුමම මඟින්

සූදනම්

ක්රියළලේ නෆාවීමේ උත්වශ කර ඇම ඳ දනුල

ලෆඩවේශන් ජළතික, දිවහත්රික් ශළ ප්රළෂීය ය ලෂයන්

ප්රධ්ළන කළර්යය දර්ක වෆකසීම පKPI) මූලික

දිවහත්රික් 25 තුෂම ලෆඩවේශන් 152ක්

කරගත්

ියදුකර

දලවන් කරන දි


ක්රියළකළරී

රළමුලක්

2020

–

2024

කළසීමළල උෂදවළ නිර්මළණය කර ඇම

ාකිකළක ආපදකක ළළම කළණයක සැලැසථමක 2019

ෂමමඟින් ආයමනෂ

– 2030

පWork Basket) ශළ විවිධ් දායන්ි ශඳුනළගත්
නිහචිම ලෆඩ ෂගොනු පDivisions work basket)

2005 දාක 13 දරන ලයවන කෂමනළකරණ

දදළෂ ලර්යන්ි ඉටුකරන ආකළරය ිහළිබාල

පනමේ දනුූලල ජළතික ආපදළ කෂමනළකරණ

පෆශෆදිලි කර ඇම ඳ දනුල ෂමමඟින් දෂප්ත ක්ළ

වෆෆවහම මූලික ෂකොේ ගනිින් දෂනකුත් ියයලුම
වෆුමම් වකවහ කෂ යුතු ෂආ

වමවහම ලෆඩ ෂගොනුල

කරනුෂ

ජළතික ආපදළ

ප්රතිඵදළික කෂමනළකරණ රළමුලකින්

දයමනය ඉදිරි ලවර පශ තුෂ ඉදිරියේ ෂගන යළමික

කෂමනළකරණ වෆෆවහම ශ්රී ාකළෂආ ආපදළ
කෂමනළකරණ වම්බන්ධ් ුරුව්ග රළමුල නිෂයෝජනය

පුරුණුකහකකදැනුව්ත්කකිරීෙ කඅංශ

කරන දමර කමඟින් රේ තුෂ ආපදළ දලධ්ළනම දලම
කිරීම වම්බන්ධ් පවහ දවුරුදු වෆෆවහමකි ආපදළ
කෂමනළකරණ පනමේ දනුූලල ඉශම වෆුමම
පළදක ෂකොේ ගනිින් ජළතික ශදිිය ෂමෂශයුම්
වෆෆවහම,

ආයමනික

ආපදළ

කෂමනළකරණ

වෆුමම් ශළ දෂනකුත් ආපදළ කෂමනළකරණ
වෆුමම් වකවහ කරනු ෆෂේ
කක්වත් ජළීනන්ෂේ ආපදළ දලදළනම දලම කිරීම
වාශළ ව ෂවන්දළයී රළමුලේ දනුූලල වකවහ කරන

ශෆන්න්වීම

ද 2019 – 2030 දක්ලළ ව ජළතික ආපදළ
කෂමනළකරණ වෆෆවහෂම් පෂමු ෂකටුම්පම ෂම්

2019 ලර්ෂ

ලනවිේ නිකුත් කර ඇති දමර කි පෂමු ශළ ෂදලන

ෂකොටමඨළ මටමේම ෂමන්ම ග්රළමීය ය මටමේම දක්ලළ

ෂලුවම පක්රියළකළරකම් ිකවහතුල) ියයුවම ආපදළ

දිලිකෂන් ියයුව දිවහත්රික් ආලරණය ලන පරිදි ඳ ඳ

කෂමනළකරණය ශළ වම්බන්ධ් ශවු්ගකළර ආයමන

දිවහත්රික් තුෂ පලතින ආපදළ දලදළනම් මත්ලය

ෂලම ෂයෝජනළ ශළ දදශවහ වාශළ ෂයොමු කර ඇම

ෂත්රුම් ෂගන ඳ දනුල ුරහුණු ශළ දෆනුලත් කිරිෂම්

153

ජළතික, දිවහත්රික්, ප්රළෂීය ය ෂ්ගකම්

ලෆඩවේශන් දිවහත්රික්ක 24 ුරරළම ප්රමුඛ්මළ දනුල

මධ්යවහාළන

48ක

ුරහුණුල

ුරහුණු ශළ දෆනුලත් කිරීෂම් ලෆඩවේශන් ුරුව්ග ෂව

මරුණියන්

ආපදළ

දලදළනම්

ක්රියළත්මක කරන දි ෂමම ලෆඩවේශන් වාශළ

ක්රියළලලිය ිහළිබා දෆනුම ශළ දලෂබෝධ්ය බළ දී

වශභළගී වී ඇති ිහරිව 29,403 කි ුරහුණු ශළ දෆනුලත්

සවුන් දිවහත්රික් මටමේින් ශදිිය දලවහාළලදී ෂමන්ම

කිරීෂම් ලෆඩවේශන්ලේ දමමරල ජළතික ශළ

ආපදළ කෂමනළකරණ ලෆඩවේශන්ලේ දළයක කර

දිවහත්රික් මටමේින් ප්රදර්න ශරශළද ආපදළ දලදළනම්

ගෆීමෂම් ්රමෂආදයක් යේෂත් ෂමම දෆනුලත්

කෂමනළකරණය ිහළිබාල මශජනමළල ශළ පළව්ග

කිරීෂම් ලෆඩවේශන් පලත්ලන දි 2019 ලර්ෂ

ියුමන් දෆනුලත් කිරීම් ියදුකරන දි ඳ දනුල

කලෆනි දෆනුලත් කිරීෂම් ලෆඩවේශන් දිවහත්රික්ක 25

ප්රදර්න නෆරඹීමේ පෆිණි ිහරිව දෂ ලෂයන්

වාශළම පෆලෆත් ව දමර ඳ වාශළ මරුණ

61000 කි ෂමම ලෆඩවේශන් ක්රියළත්මක කිරීම

මරුණියන් 6831ක් වශභළගී වී ඇම මීය ේ දමමරල

වාශළ 2019 ලර්ෂ

මශළ භළණ්ඩළගළරෂයන් රු

ජළතික මරුණ ෂවේලළ වභළල ශළ ඳකළබීධ්ල

ිලියන 19.5ක මූය ප්රතිපළදන ෆුණණු දමර කි

ප්රළෂීය ය මටමේින් මරුණ ප්රජළල දෆනුලත් කිරීෂම්

මූය ප්රගතිය 98%ක් ලන දමර ෂභෞතික ප්රගතිය

ලෆඩවේශන් ද ක්රියළත්මක කරන ද දමර ඳ වාශළ

100%ක් ෂව ලළර්මළ වී ඇම 2013 - 2019 දක්ලළ

මරුණ මරුණියන් 668ක් වශභළගී වී ඇම

ුරහුණු ශළ දෆනුලත් කිරීෂම් ලෆඩවේශන් වාශළ ෆබී



ඇති මූය ප්රතිපළදන ප්රමළණය පශම රපවේශන

ආපදකක

ළළම කළණය ක

ගුරුව්රුන්ක

මඟින් දෆක්ෂආ

බන

දැනුව්ත්ක

මරුණ

කෂමනළකරණ

ිළිබඳහක
කිරීෙ ක

පකසේක
ාකිකළක

ව්ැඩසටහ .

ජළතික මටමේෂම් ුරහුණු ශළ දෆනුලත් කිරීෂම්
ලෆඩවේශන් ආපදළ කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනෂ

ආපදළ දලදළනම් කෂමනළකරණය ිහළිබා පළව්ග

දෆනුලත් කිරීෂම් දාය මඟින් ෂමෂශය වු දමර

ප්රජළල දෆනුලත්කර පළව්ග ියුමන්ෂේ ජීවිම ශළ

දිවහත්රික්, ප්රළෂීය ය ෂ්ගකම් ෂකොටමඨළ ශළ ග්රළමීය ය

ෂීපෂ

මටමේෂම්

ලෆඩවේශනක්

ලෆඩවේශන්,

දිවහත්රික්

ආපදළ

ුමරක්ෂිම

කිරීම

2018

උෂදවළ

ලර්ෂ

වු

ුරුව්ග

ියේ

ආපදළ

කෂමනළකරණ වම්බන්ධීකරණ ඳකක මඟින්

කෂමනළකරණ

ක්රියළත්මක

ලෆඩවේශන්

දමළමයළාය ඳකළබීධ්ල ආරම්භ කරන දි කිදී

දධීක්ණය දධ්යක් ුරහුණු ශළ දෆනුලත් කිරීම්

ආපදළ කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනය ශළ දධ්යළපන

මඟින් ියදු කරන දි ඳ දනුල 2019 ලර්ය

දමළමයළාෂ

ක්රියළත්මක කෂ ජළතික මටමේෂම් ියේ ග්රළමීය ය මටමේම

ෂගොඩ

නෆගීම,

පළව්ග

ආපදළ

දක්ලළ

මළර්ෂගෝපෂීය

ිහළිබා

විදුශ්ගපතිලරුන්ෂේ,

කරන

ලෆඩවේශන්

දි

ෂමම

ිහළිබා

වවිවහමරළත්මක

විවහමරය පශම වාශන් ෂආ


ආපදකක ළළම කළණයක මධ්යසථාක

ශළ

දධ්යළපන

නිධ්ළරීන් දමර වම්බන්ධීකරණය
ආරක්ණ

පළව්ග ගුරුලරුන්ෂේ දෆනුම දලෂබෝධ්ය දියුණු කර
ියයුවම පළව්ග වාශළ පළව්ග ආපදළ ආරක්ණ

ක සහක

වෆුමම් වකවහ කිරීමේ දලය පුමල්ම වකවහ කිරීම

ාකිකළකෙ ොවුන්කෙසේ කංළ කහකකාකිකළකතරුයක

ෂමමඟින් වෆුමම් කරන දි

ෙසේව්කක සාකව්ක හකක එක්ව්ක තරුයක තරුල න්ක
ආපදකකළළම කළණයකක්රි කව්ලි ටකදක ළකළණක
ගැනීෙ කව්ැඩසටහ .ක
ආපදළ කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනය ශළ ජළතික
ෂයොවුන්

මධ්යවහාළනය

ෂවේනළාකය කක්ල ෂයොවුන් ෂවේනළාක
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ාකිකළක හකක ප්රකෙද්ශී ක මට්ටෙ ක ප්රදර්ශයක හණහකක

ප්රදර්න කටමේ වකවහ කර ඇති දමර ඳලළ

ආපදකක ළළම කළණය ක ිළිබඳහක පකසේක සිසුන්ක

උපෂයෝගී කර ෂගන පළව්ග ියුමන් වශ මශජනමළල

හකකමහා තකව්කදැනුව්ත්කකිරීෙ කව්ැඩසටහ

ආපදළ කෂමනළකරණය ිහළිබා දෆනුලත් කිරීම
ජළතික ශළ දිවහත්රික් මටමේෂම් ප්රදර්න වාවිධ්ළනය

ආපදළ කෂමනළකරණ ක්රියළලලිය ිහළිබාලත් ශදිිය
දලවහාළලදී

ප්රතිාළර

දෆක්වීම

කරන දමර ෂමම ලෆඩවේශන 2019 ලර්ෂ

ිහළිබාලත්

ක්රියළත්මක කරන දි 2019 ලර්ෂ කම ප්රදර්න

නයළයළත්මක ශළ ප්රළෂයෝිවක දෆනුම ෆෂබන පරිදි
දම්පළර,

කුවමර,

නුලර,

දී ද

දනුරළධ්ුරරය,

ප්රදර්න කුටියේ පෆිණ ආපදළ කෂමනළකරණ

ෂපොෂෂොන්නරුල ශළ ගළ්ග යන දිවහත්රික්කලදී

ක්රියළලලිය ිහළිබා දෆනුම ශළ දලෂබෝධ්ය බළෂගන

පෆලෆත් වු දමර ඳ වාශළ 61000ක ආවන්න ිහරිවක්

ඇම

2019කව්ර්ෂෙ කප්රදර්ශ කමඟින්කමහා තකව්කහකකපකසේකසිසුන්කආපදකකඅව්දක

කළළම කළණය කිළිබඳහකපැව්ැත්වුක

ප්රදර්ශ කිළිබඳහකවිසථතණකපහතකසහහන්කෙේ.ක
අංළ

ප්රදර්ශ

කපැව්ැිකකසථාක

දිසථත්රීක්ළ

සහාකගීකවුකිළරිස

සහාකගීකවුක
ප්රමකය

1

ඩී කවහ ෂවේනළනළයක විදයළලීය
ප්රදර්නය

දම්පළර

පළව්ග ියුමන් ශළ මශජනමළල

5000

2

කුවමර මුවහලිම් විදයළලීය
ප්රදර්නය

කුවමර

පළව්ග ියුමන් ශළ මශජනමළල

20000

3

නුලර ෂේටමෂආ විදයළලීය ප්රදර්නය

නුලර

පළව්ග ියුමන්

1500

4

රජරේ ලවන්මය ප්රදර්නය

දනුරළධ්ුරරය

මශජනමළල

3500

5

V-2025 Enterprise Sri Lanka
ෂලෂා ප්රදර්නය

දනුරළධ්ුරරය

මශජනමළල

16500

6

V-2025 Enterprise Sri Lanka
ෂලෂා ප්රදර්නය

යළපනය

මශජනමළල

2500

7

ය ්ගපෂවේනළ මළක්ණික ප්රදර්නය

ෂපොෂොන්නරුල

මශජනමළල

10000

8

මින්ද විදයළලීය දධ්යළපන
ප්රදර්නය

ගළ්ග

පළව්ග ියුමන් ශළ මශජනමළල

2000

එළතුව්

61000

ආපදකක

වශය බළ ගෆීමම උෂදවළත් ෂමම ලෆඩවේශන

ළළම කළණය ක ිළිබඳහක දැනුව්ත්ක කිරීෙ ක

පරිපළන ග්රළම නිධ්ළරීන් ශේ රළජය පරිපළන,

ාකිකළකව්ැඩසටහ

වහලෂී කේයුතු, පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන

පරිපකල ක

්රකමක

නිලධ්කරීන්ක

දමළමයළාය

කළගුණික වශ ෂීගුණික ෂලනවහවීම් මම

වශ

ආපදළ

කෂමනළකරණ

මධ්යවහාළනය ඳකළබීධ්ල 2019 ලර්ෂ

ියදුලන ආපදළ ශළනිය දලම කිරීමේත් ඳ වාශළ

ියේ

ආරම්භ කරන දි ආපදළ දලදළනම් දලම කිරීමේ

ප්රජළල ුරහුණු කර, ප්රජළල ෂමෂශයවීෂම් කළර්යේ
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දදළෂ මළක්ණික භළවිමයන් ශරශළ

පරිපළන

ෂගොඩනෆිවලි

පර්ෂ ණ

වාවිධ්ළනය

යන

ග්රළම නිධ්ළරීෂේ දෆනුම ලෆඩි දියුණු කර සවුන්ෂේ

ආයමනල නිධ්ළරීන් ඳ ඳ ක්ෂේත්ර ිහළිබාල

ෂවේලය ලඩළ කළර්යක්මල වශ ඵදළික ෂව බළ

මළධ්යෂආදීන් දෆනුලත් කිරීෂම් ලෆඩවේශන්ලේ

ගෆීමමත් ආපදළ දලදළනම් දලම කිරීමේ දදළෂ විවිධ්

දළයක විය

මළක්ණික ආයමන වශ කම ආයමන දමර
වම්බන්ධීකරණය



ෂගොඩනෆගීම ෂමි ප්රධ්ළන

දරමුණ ෂආ

මකධ්යකසකළච්යකකසංවිධ්ක

කකිරීම

පලතින ශදිිය ආපදළ මත්ලයන් ිහළිබාල ජනමළල

ඳ දනුල 2019 ලර්ෂ

දෆනුලත් කිරීම වාශළ විවිධ් මළක්ණික ආයමන

බවහනළිර, වබරගමුල,

වම්බන්ධ් කරින් මළධ්ය වළකච්ඡළ වාවිධ්ළනය

මධ්යම, ලයඹ ශළ දකුණු පෂළත් වාශළ කක්

කිරීම ආපදළ කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනය විියන්

පෂළමකේ කක් ලෆඩවේශනක් බෆිවන් පෂළත් 05ක

ියදු කරනු ෆෂේ ඳ දනුල 2019 ලර්ෂ නිරිම දිග

දින ෂදකක ුරහුණු ලෆඩවේශනක් මළක්ණික

ෂමෝවම් ලර්ළල ෂශේතුෂලන් ඇතිවු ආපදළ මත්ලය

ආයමනලද දළයකත්ලෂයන් පලත්ලන දි

ිහළිබාල දෆනුලත් කිරීම ශළ පලතින නියා මත්ලය

දිසථත්රික්ක ආපදකක ළළම කළණයක ක්රි කව්ලි ක

ිහළිබාල ජනමළල දෆනුලත් කිරීෂම් මළධ්ය ශමු

ිළිබඳහකදිසථත්රික්කමට්ටමින්කමකධ්යෙේදීන්කදැනුව්ත්ක

දලයමළල දනුල ලර්ය ුරරළම ියදුකරන දී

කිරීෙ කව්ැඩසටහ කක



ආපදළ කෂමනළකරණ ක්රියළලලියේ දළයක ලන

ිළිබඳහක මහා තකව්ක හකක පකසේක සිසුන්ක

ප්රධ්ළන මළක්ණික ආයමනලද වශෂයෝගය ඇතිල
දිවහත්රික්

මටමේින්

මළධ්යෂආදීන්ශේ

දැනුව්ත්කකිරීම.

ආපදළ

ආපදළ කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනෂ

කෂමනළකරණ ක්රියළලලිය ිහළිබා දලෂබෝධ්ය,

භූිකම්පළ යන ආපදළ ිහළිබාලත් දත් පත්රිකළ ඉමළ

ලෆඩවේශන් ක්රියළත්මක කරන දී ෂම් තුළින්

වරල වකවහකර මශජනමළලේ ඳ ඳ ආපදළ ිහළිබා

ක්ණිකල මළධ්යෂආදීන් මම

දෆනුම, දලෂබෝධ්ය ෆෂබන පරිදි වශ ශදිිය

මළධ්ය ආයමන ශරශළ ශදිිය දලවහාළ වාශළ නිලෆරදි

දලවහාළලදී ක්රියළක යුතු ආකළරය ිහළිබා

ෂමොරතුරු කඩිනින් බළ දී ජනමළලෂේ ජීවිම ශළ

දලෂබෝධ්ය ෆෂබන පරිදි ෂමම දත්පත්රිකළ භළළ

ෂීප ුමරක්ෂිම කරින් ශදිිය ආපදළ දලවහාළලේ

ත්රිත්ලෂයන්ම නිර්මළණය කර ඇම

ප්රතිාළර දෆක්වීම වාශළ වාෂආදී පරිවරයක් වකවහ

නියඟය,

කිරීමත් ඉමළ වරල මළධ්ය ශරශළ ෂමොරතුරු ප්රජළල
ෂලම ඉමළම ෂකටි ෂලළලකින් යෆවීමේ කේයුතු
කිරීමත් ෂමම ලෆඩවේශෂන් දරමුණ ෂආ 2019
කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනෂ

ුමනළි,

භූිකම්පළ

වම්බන්ධ්ෂයන්

වශ

මධ්යවහාළනෂ

වමවහා

ආපදළ

ගාලතුර,

යන

ආපදළ

කෂමනළකරණ

ෂවේලළලන්

ඇතුලුල

දත්පත්රිකළ ලර්ග 5ක් මළක්ණික ආයමනලද

ලර්ෂ මළධ්යෂආදීන් දෆනුලත් කිරීෂම් ලෆඩවේශන
ආපදළ

වමවහම

ක්රියළලලිය ිහළිබාලත්, ගාලතුර, නියඟය, ුමනළි,

දෆනුම ශළ දත්දෆම ම් බළ ෂදින් ුරහුණු කිරීෂම්
දෂප්ත ක්ළ කරනුෂ

අත්පත්රිළකක මගින්ක ආපදකක ළළම කළණය ක

දළයකත්ලෂයන් වකවහ කර 644,000ක් මු්රණය කර

පූර්ණ

දිවහත්රික් ආපදළ කෂමනළකරණ ඳකක මඟින් මුලු

ෂමෂශයවීම යේෂත් ියදු කෂ දමර, කළගුණ විදයළ

දිලිකනේම ෂබදළ දීමේ කේයුතු කරනු ෆෂේ

ෂදපළර්මෂම්න්තුල, ලළරිමළර්ග ෂදපළර්මෂම්න්තුල,
ජළතික ආපදළ වශන ෂවේලළ මධ්යවහාළනය ශළ ජළතික
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ආපදකක ළළම කළණයක මධ්යසථාක ෙ ක



ෙව්බ්ක අඩවි ක සහක සමකාක මකධ්යක ාකලක

ළකර්

කව්ත්ළකලී කකිරීම
ආපදළ

ිහළිබා

මශජනමළල

පූර්ල

දෆනුලත්

දනතුරු
කිරීම

ඇඟවීම

වම්බන්ධ්

වශ
ුරර්ල

ප්රියීධ්

වමළජ

මළධ්ය

කළර්ය

දිවහත්රික් ආපදළ කෂමනළකරණ වම්බන්ධීකරණ
ඳකකල රළජකළරී කරන නිධ්ළරින්ේ දිවහත්රික්
මටමේෂම් ජනමළල දෆනුලත් කිරීෂම් ලෆඩවේශන් ියදු

ෂමොරතුරු ක්ණිකල මළධ්ය ෂලම බළදීම, ජළතික

කිරීෂම්දී,

වශ ජළමයන්මර ආයමන දෆනුලත් කිරීම වාශළ

ිහළිබා ියආදින ෂන්ලළියක ලෆඩවේශන් 03ක් ශ්රී

කරනු බික

ාකළ වාලර්ධ්න පරිපළන ආයමනය වම්බන්ධ්

ක ළළම කළණය ක ිළිබඳහක

කරෂගන පලත්ලන දි ියාශ මළධ්යෂයන් පෆලති

දිසථත්රික්ක මට්ටෙ ක පුරුණුක හකක දැනුව්ත්ක

ෂමම ලෆඩවේශන වාශළ දිවහත්රික් කෂමනළකරණ

කිරීෙ කව්ැඩසටහන්
වාශළ

සවුන්ෂේ විය දෆනුම ශළ කුවමළල

ලර්ධ්නය කිරීම වාශළ ආපදළ දලදළනම් දලම කිරීම

දලය දත්ම යළලත්කළලීන කිරීම දදනිකල ියදු

ලර්ය

ආපදළ කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනෂ

ලෆඩවේශන් ක්රියළත්මක කරන දී ෂම් යේෂත්

විෂේෂයන්ම ශදිිය ආපදළ මත්ලයක දී දත්ම වශ

2019

ව්ර්ධ් ක

රු ිලියන 03ක් ෂයොදළෂගන ධ්ළරිමළ ලර්ධ්න

ජළ

පලතින මළධ්ය දාය විියන් ියදු කරනු බික

ආපදකක අව්දක

ධ්කරිතකක

ක්ෂේත්රයන්ි දලෂබෝධ්ය ුරුව්ග කරගෆීමම වාශළ

යළලත්කළලීන කිරීම දෆනුලත් කිරීෂම් දා යේෂත්



මඩලඩලක

මණ්ඩය වාශළ නවීන මළක්ණික දෆනුම ශළ විය

මධ්යවහාළනෂ නිෂ ෂලේ දඩවි ශරශළ ියදු ෂකෂර්
දමමරල

ක

ව්ැඩසටහන්

නිෂආදන වශ ෂමොරතුරු ආපදළ කෂමනළකරණ
ඊේ

ආපදකක ළළම කළණයක මධ්යසථාක ෙ ක

වශකළර නිධ්ළරින් 102ක් වශභළගී විය
ආපදළ

දලදළනම්

2019

ලර්ය

වාශළ

ආපදළ

කෂමනළකරණ

කෂමනළකරණය ිහළිබා දිවහත්රික් මටමේෂම් ුරහුණු

මධ්යවහාළනෂ

ශළ දෆනුලත් කිරීෂම් ලෆඩවේශන් වාශළ ෂලන් කරන

වාශළ

ද මූය ප්රතිපළදන රුිහය්ග ිලියන 7 9ක් ෂයොදළ

රු.531,000.00ක් නිධ්ළරින් ෂදෂදෂනකුෂේ ආපදළ

ෂගන, දිවහත්රික් 25 තුෂ ලෆඩවේශන් 347ක්

දලදළනම් කෂමනළකරණය

ක්රියළත්මක කරන දී

උපළධිය ශළ ආාළර්ය උපළධිය ශෆදරීම වාශළ බළ දී

ෂමම ලෆඩවේශන්

නිධ්ළරින්ෂේ පහාළත් උපළධි

ෂලන්කර

තිබූ

මූය

ප්රතිපළදනලලින්
ිහළිබා විදයළපති

ප්රළෂීය ය මටමේින් ශළ ග්රළමීය ය මටමේින්, ඳ ඳ

ඇම ආපදළ

දිවහත්රික් ආපදළ කෂමනළකරණ වම්බන්ධීකරණ

කළර්යය මණ්ඩය වාශළ ියය රළජකළරී විය

ඳකක ශරශළ ක්රියළත්මක කරන දී කම රළේය

පායේ

නිධ්ළරීන් වාශළ ුරහුණු ශළ දෆනුලත් කිරීෂම්

පළඨමළළ 19ක් වාශළ නිධ්ළරීන් 62ක් ෂයොමු

ලෆඩවේශන් 75ක් පෆලෆත්වු දමර ඳ වාශළ රළජය

කරන

නිධ්ළරීන් 5216ක් වශභළගී වී ඇම

දලයමළ දනුල පරිගණක භළවිමෂයන් රළජකළරී

ත්රිවිද ශමුදළ

කෂමනළකරණ

වෘජුල
දි

වම්බන්ධ්

කළර්යය

මධ්යවහාළනෂ
ලන

මණ්ඩෂ

ෂකටිකළලීන
ශඳුනළගත්

නිධ්ළරීන් 3228 ෂදෂනකු වාශළ ලෆඩවේශන් 33ක්

කේයුතු

ශළ ග්රළමීය ය ප්රජළල දෆනුලත් කිරීෂම් ලෆඩවේශන්

මළක්ණ දෆනුම ලර්ධ්නය කිරීම වාශළ රු

වාශළ ග්රළමීය ය ජනමළල 17422ක් වම්බන්ධ් කර

500,000.00 මූය ප්රතිපළදන බළ ෂදන දී ඳ

ගනිින් ලෆඩවේශන් 239ක් පලත්ලන දී

දනුල රළජය ලයළපළර කෂමනළකරණ ආයමනය

කරන

නිධ්ළරීන්

වාශළ

ෂමොරතුරු

(NIBM) වම්බන්ධ් කරෂගන කළර්යළ ෂයදවුම්
ිහළිබා දින 03ක ප්රළෂයෝිවක පරිගණක ලෆඩවේශන්

157

ෂදකක්

පෆලෆත්ව

දමර

වන්නිෂආදන

උදම් රෂ පෆිණි දම්පළර දිවහත්රික්කෂ

ක්ගමුෂණ්

ලර්ධ්නය කිරීම වාශළ වන්නිෂආදන දාෂ

ප්රෂීෂ

ෂක්න්්ර

මළක්ණ වශකළර නිධ්ළරින් ෂදෂදෂනකු ශ්රි ාකළ

කරෂගන ෂීපළ දධිකළරිෂ

ෂේලිෂකොම් ුරහුණු

ෂමොරතුරු

දම්පළර දිවහත්රික් ෂ්ගකම්, ප්රළෂීය ය ෂ්ගකම්ලරු

මළක්ණ ජළගම කිරීෂම් ුරහුණු ලෆඩවේශනක්

ඇතුුව ප්රෂීලළසීන්ෂේ වශභළගීත්ලෂයන් විෂේ

වාශළ මූය ප්රතිපළදන බළෂදන දී

වර්ල ආගික ලෆඩවේශනක් ශළ මශජනමළල

මධ්යවහාළනෂ

දෆනුම

විකන්දමන්දුර්

ප්රෂීය

ප්රධ්ළනත්ලෂයන්

දෆනුලත් කිරීෂම් ලෆඩවේශනක් පලත්ලන දි


ාකිකළකසුණක්ෂිතකදි කව්ැඩසටහ

2004 ලර්ෂ

හදිසික ෙමෙහයු ක මධ්යසථාක

ෂදවෆම්බර් 26 දින ඇති වු ුමනළි

(Emergency

Operations Centre)

ලයවනෂයන් 35000කේ ලෆඩි ිහරිවකෂේ ජිවිම දප

හැඳින්වීම

මළමෘ භුියේ දිි කරන දි කපමණක් ෂනොල
ල්ලියන ගණනක් ලටිනළ යටිම පශුමකම්ද දිි

2005 දාක 13 දරන ආපදළ කෂමනළකරණ පනමේ

කරින් ඳ මශළ උදම් රෂ දිවහත්රික්ක කිිපයකම

දනුල ආපදළ කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනෂයි

ජන ජීවිමය වම්ුරර්ණෂයන් ලයළකු කරන දි

ිහිටුලළ ඇති ශදිිය ෂමෂශයුම් දාය, පෆය 24x7
ුරරළ ක්රියළත්මක ලන දමර ආපදළ මත්ත්ලයන්

ෂමම ලයවනෂයන් ියිවය ජනමළල ියිපත්

ලර්ධ්නය ලන ආකළරයත්, ප්රතිාළර ියදුක යුතු

කිරිමේ 2005 දමළමය මණ්ඩ පත්රිකළලේ දනුල

මටමේමත් දඛ්ණ්ඩල මක්ෂවේරු කරික ආපදළෂආ

වම ලවරකම ෂදවෆම්බර් 26 ලන දින ජළතික

ප්රමළණය ප්රළෂීය ය මටමේෂම් නිෂයෝජිමළයමනලේ

ුමරක්ෂිම දින ෂව නම් කර ඇති දමර ඳ දනුල
2019 ලර්ෂ

පළනය කිරීමේ ශෆකි සීමළෂලන් සේබේ ිවය විේ,

ෂදවෆම්බර් මව 26 ලන දින ුමනළි

ජළතික මටමේෂම් ශදිිය ෂමෂශයුම් දාය, ශදිිය

ලයවනෂයන් වශ දෂනකුත් ලයවනයන්ෂගන් ිය

ප්රතිාළර කිටුල වමඟ වම්බන්ධීකරණයවී ෂවවීම්,

ිවය ජනමළල ියිපත් කරින් ිහා පෆිණවීම වාශළ

ෂේරළගෆීමම් වශ දලදළනෂම් ියටින ප්රජළලන්

වර්ල ආගික ලෆඩවේශන්ලේ මු්ගමෆන ෂදින්
ආපදළ

කෂමනළකරණ

මධ්යවහාළනෂ

ආරක්ෂිමල

දී ශළ

ඉලත්

කිරීෂම්

කේයුතු

වම්බන්ධීකරණය කරනු බික

දිවහත්රික් ආපදළ කෂමනළකරණ වම්බන්ධීකරණ
ඳකක 25 ෂක්න්්රකර ෂගන ෂීපළන දධිකළරිය

ශදිිය

ෂමන්ම දිවහත්රික් ෂ්ගකම්, ප්රළෂීය ය ෂ්ගකම්ලරු

දඛ්ණ්ඩල

ඇතුුව රළජය නිෂධ්ළරින් වශ මශජනමළලෂේ ද

මධ්යවහාළනය 117 වමඟ පෆය 24x7 ුරරළ කේයුතු

වශභළගීත්ලෂයන් කම වර්ල ආගික ලෆඩවේශන්

කිරීම වාශළ දලය වම්පත් ලෆඩි කිරීම මඟින් ශදිිය

පලත්ලින් ියිවය ජනමළලේ ිහා පෆිණවීම ියදු

ෂමෂශයුම් මධ්යවහාළනෂ

කරන දි

වම්බන්ධ්ෂයන් විෂේ දලධ්ළනයක් බළ දී තිෂේ

විෂේෂයන් ජළතික ුමරක්ෂිම දින ලෆඩවේශනේ

කෂමන්ම ආපදළෂලන් ලන බපම මක්ෂවේරු කර

වමගළමීය ල 2004 ුමනළි ලයවනෂයන් ිය ිවය

ඳ දනුල ියදුවිය ශෆකි ආපදළලන්ේ ප්රතිාළර දෆක්වීෂම්

ජනමළල ියිපත් කිරීම වාශළ ගළ්ග පෆරෑලිෂ

්රමෂආදය

ඉදිකර ඇති ප්රධ්ළන වහමළරකය දියයව ප්රධ්ළන

ඉදිරිෂ දී මුහුණදීමේ ියදුලන ආපදළලන්ේ ප්රතිාළර

උත්වලයක් ද 2004 ුමනළි ලයවනෂ

දෆක්වීමේ කේයුතු වෆුමම් කර විවිධ් පූර්ල

දි පෂමුල

158

ෂමෂශයුම් මධ්යවහාළනෂ
පලත්ලළගෆීමම

ිහළිබා

ීනරණ

වශ

“සූදළනම් වීම”
ශදිිය

ඇමතුම්

කළර්යය මත්ත්ලය

ගෆීමමත්,

කමඟින්

දෆනුම්දීෂම් ්රමෂආද භළවිමළ කරින් ඳ සවහෂවේ

දනුල බපමේ ක් විය ශෆකි දිවහත්රික්ක ියය්ග

කේයුතු කිරීමත් ශදිිය ෂමෂශයුම් මධ්යවහාළනය

ිහලිබා මළධ්ය, දුරකාන, සෆක්වහ, දන්මර්ජළ ශළ

විියන් ියදු කරනු බික

වමළජ ෂලේ දඩවි මිවන් මශජනමළල දඛ්ණ්ඩල
දෆනුලත්



කිරීම

කරන

දී

ගාලතුර

නිවළ

2019 නිරිතක දිගක සහක ඊසක ක දිගක ෙමෝස ක සක්රී ක

දනතුරුදළයක වහාළනල රැදී ියටි ිහරිවහ ෂේරළ

වීමක නිසකක ඇිකක වක අධිළක ව්ර්ෂකව්ක ෙහේතුෙව්න්ක

ගෆීමම

හටගත්ක ගංව්තුණක හකක

කණ්ඩළයම්

ක

ෑ ක ළළම කළණයක

වාශළ

ෂබෝටමටු

ෂයොදලන

ශළ

මුදලළ

ද

දමර,

ගෆීමෂම්
ෂබොෂශෝ

මළර්ගයන් ජෂයන් යේ වීම නිවළ ෂගොඩල්ෂමන්

කිරීම

ආධ්ළරක කණ්ඩළයම් යෆවීමේ ෂනොශෆකි ව බෆවින්,
2019 ජනලළරි මළවෂ ියේ ෂදවෆම්බර් මළවය දක්ලළ

ජනමළල මුදලළ ගෆීමම වාශළ ෂශලියළනළ මඟින්

කළ පරිච්ෂේදය තුෂ ලළර්මළ වුණු ජ ගෆලීම් ෂශේතු

වශය බළ ෂදන දී

ෂකොේ ෂගන විපමේ පත්ව වම්පූර්ණ පවු්ග

මධ්යවහාළනය මඟින් බළදුන් පූර්ල ඉලත්වීෂම්

වාඛ්යළල

138,550ක්

ආපදළ

නිෂආදනයන් ියයුව මළධ්ය ෂමන්ම, ෂපොලීියය,

වම්බන්ධීකරණ ඳකක විියන් වශළය ඉ්ගළ ියටි

දිවහත්රික් ආපදළ කෂමනළකරණ ජළයන් ශරශළ

විේ ශදිිය ෂමෂශයුම් මධ්යවහාළන විියන් ෂපොලිියය

ජනමළලේ බළදුන් දමර ෂමිකන් 90% ක් පමණ

වශ

ෂකොේ

ජනමළල ආරක්ෂිම වහාළන ෂලම ඉලත්ව දමර

මශජනමළල මුදලළ ගෆීමම්, ජනමළල ආරක්ෂිම

10%කේ ආවන්න ලෂයන් ජනමළල ගාලතුර

වහාළන කරළ ගමන් කරවීම වශ ශදිිය දලවහාළ

ෂශේතුෂලන් ෂකොටු විය

වශනළධ්ළර ෂමෂශයුම් කේයුතු වම්බන්ධීකරණය

ගෆීමමේ ත්රිවිධ් ශමුදළල වශ ෂපොලීියය වමඟ

කරන දි

දඛ්ණ්ඩ

ත්රිවිධ්

ශමුදළ

විය

දිවහත්රික්

ආපදළ කෂමනළකරණ

වම්බන්ධීකරණය

යන

මළවල

පෆලති

ආපදළ

කෂමනළකරණ

මධ්යවහාළනය මඟින් කරින් ආපදළ වාශළ ෂගොදුරු

විෂේෂයන් 2019 සක්ෂමෝබර්, ෂනොලෆම්බර් වශ
ෂදවෆම්බර්

ෂමෂශයුම්

ෂමම ජනමළල ෂේරළ

වී ියටි ජනමළල ෂේරළ ගෆීමම ියදුකරන දි

දයශපත්

කළගුණික මත්ත්ලත් වමඟ ගාලතුර ආපදළ



මත්ත්ලය

නුලරකළිය,

දයශපත් කළෂගුණික මත්ත්ලෂ ලර්ධ්නයත් වමඟ

මශනුලර, මඩකුරල, දම්පළර, මන්නළරම, මුතිආ,

නළයයම් වශ නළයයම් දලදළනම් මත්ත්ලයන්

ෂපොෂෂොන්නරුල,

රත්නුරර කග්ග, වශ මළමර යන දිවහත්රික්කයන්

ෂශේතුෂලන්

බදු්ග,

දනුරළධ්ුරර,

ුරත්මම,

ක

ෑ

කුරුණග, ශම්බන්ෂමොේ ශළ යළපනය යන

තුෂ

දිවහත්රික්කයන්ි ජනමළල පීඩළලේ පත්විය පෆලති

දිවහත්රික්කයන්ි බරපම

දෆඩි ලර්ළපමනය ෂශේතුෂලන්

ආපදළ කළලකලළනුල තුෂදී ියදුවිය

කුවමර, මළමර,

ියදුව

දමර

රත්නුරර

වශ

මළමර

ආපදළලන් රැවක් ෂමම
නළයයම

රත්නුරර වශ ගළ්ග යන දිවහත්රික්කයන්ි ජනමළල

වම්බන්ධ්ෂයන් යුීධ් ශමුදළ මූවහාළනය වශ

ලෆඩිෂයන්ම පීඩළලේ පත්ව දිවහත්රික් ෂව වාශන්

ආඥළපති - ආරක්ක ෂවේනළ මූවහාළනය පබේිර)

කෂ ශෆකිය

දෆනුලත් කර ෂවවීෂම් වශ මුදලළගෆීමෂම් ෂමෂශයුම්
වාශළ ශමුදළභේ ිහරිවහ ෂයොදලන දී

දදළෂ

මළක්ණික

මත්ත්ලයේ ඇති

ආයමන

කෆාලළ

ෂමෝවම්
2019 ලර්ය තුෂ ෂමෝවම් ලෆිය වක්රීයවීම නිවළ

සූදළනම පMonsoon Meeting)

ිහළිබා රැවහවීම පලත්ලළ ගම යුතු ක්රියළමළර්ග

ඇතිව

ිහළිබාල වළකච්ඡළ කර, කළගුණ නි නිෂආදනයේ

156,062ක ුරීගයන් 643,487ක වාඛ්යළලක්

159

ආපදළ

මත්ත්ලයන්

ෂශේතුෂලන්

පවු්ග

ආපදළලේ ක්විය

කමඟින් ුරීගයන්

60

පර්ව්කදැනු දී

ෂදෂනකු ිය ෂගොවහ ුරීගයන් 133 තුලළ ෆුණ
දමර ුරීගිකන්

ආපදළ කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනෂයි, පූර්ල දෆනුම්

7 ෂදෂනකු දතුරුදශන්විය

දීෂම් කුුවණු 77ක් 2009 ලවෂර්දී ෂලරෂ ීනරෂයි

නිලළව 375 ුරර්ණ ශළනි ියදුව දමර නිලළව 19521

වහාළිහම කර ඇති දමර ෂදෝ විම කුුවණු ෂම් ලන

දර්ධ් ශළනි ියදුවිය

විේ දලුත්ලෆඩියළ කේයුතු නිම ෂකොේ ඇම මලද

 ෙමෝස කතත්ත්ව්ෙ න්කදැඩිකසුළංකඇිකකවීම.
2019 ලර්ෂ

ෂකටි පණිවිඩ ්රමෂආදය ශරශළ ප්රජළලන් දෆනුලත්
කිරීෂම් නවීකරණ පීධ්තියක් ශරශළ ක්රියළත්මක

දෆඩි ුමෂා ෂශේතුෂලන් පවු්ග

ෂකොේ ඇම දිවහත්රික් ඳකකල වශ ග්රළමීය ය මටමේෂම්

13,376ක් ඉන් විපමේ පත් වශ මුදලළ ගෆීමෂම්

ප්රජළලන් තුෂ ුරර්ල දනතුරු ඇඟවීම් ප්රාළරය කිරීෂම්

ෂමෂශයුම් වම්බන්ධීකරණය කිරීම, මළර්ග කලි

ශෆකියළල ක්තිමත් කිරීමේ ආපදළ කෂමනළකරණ

ෂපෂශලි කිරීම, වන්නිෂආදන වශ විදුලිබ වෆපයීම්

මධ්යවහාළනය විියන් ඉශෂම ප්රමුඛ්මළලය බළ දී

ප්රතිහඨළපනය කිරීම වශ ජළතික ආපදළ වශන ෂවේලළ
මධ්යවහාළනය

වශ

ආපදළ

ඇම

කෂමනළකරණ

ආලරණය ලන පරිදි පූර්ල දෆනුම් දීෂම් පීධ්තිය

දමළමයළාය වශළය ඇතිල විපමේ පත්වලන්ශේ
වශන

බළදීමේ

ආපදළ

ෂම් ලන විේ දිලිකෂන් ෂබොෂශෝ ප්රෂී

ලයළප්ත ම ෂකොේ ඇම මලද VHF ්රමෂආදය ශරශළ

කෂමනළකරණ

ල්ම්

මධ්යවහාළනයේ ශෆකි විය ෂමෝවම් කළය ඇරඹීමේ

මටමේේම

දක්ලළ

වන්නිෂආදන

කේයුතු

විකළනය කිරීම වාශළ දලුත්ලෆඩියළ කිරීම් කේයුතු

ෂපර මම නිලළව දව ඇති දනතුරුදළයක ගවහ වශ

ියදු කරින් පලීන

දතු ඉලත් කර ගන්නළ ෂවත් ඳ වාශළ ආරක්ෂිම



ිහයලර බළ ගන්නළ ෂවත් ආපදළ කෂමනළකරණ

ජළමයන්මර

ුමනළි

දනතුරු

ඇඟවීෂම්

මධ්යවහාළනය විියන් මශජනමළලේ උපෂදවහ බළ

මධ්යවහාළනය ශළ වම්බන්ධීකරණය කරින් ශ්රී

ෂදන දී

ාකළල ෂලම පූර්ල දනතුරු ඇඟවීම් බළ
ගෆීමම වාශළ ඇති ජළය යළලත්කළලීන කිරීම

 ළැලෑක /ක අෙ කුණාත්ක ගිනික අව්සථාකව්ලදීක හදිසික

ියදු කරන දී (IOTWMS)

ප්රිකචකණකදැක්වීම.



පූර්ල දෆනුම්දීෂම් පීධ්තිය වමඟ වම්බන්ධ්

2019 ජනලළරි ියේ දෂගෝවහතු දක්ලළ කළය තුෂ ශ්රී

කරන දී

ාකළල තුෂ කෆෂ ිවනි 131ක ප්රමළණයක් ලළර්මළ



ව දමර ආපදළ කෂමනළකරණ මධ්යවහාළන වතු
කඩිනින්

යුදශමුදළෂආ

වශ

ෂපොලිියය,
ප්රළෂීය ය

ගුලන්

ශමුදළල,

ිවනි

නිලන

ආපදළ

කෂමනළකරණ

මධ්යවහාළනෂ

ෂමොරතුරු නිධ්ළරියළ ශරශළ පInformation

කළර්යක්ම වන්නිෂආදන ජළය උපෂයෝගී ෂකොේ
ෂගන

ියයුවම ප්රළෂීය ය මළධ්ය ලළර්මළකරුලන් දපෂේ

Officer) ආපදළ කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනයේ
ෂමොරතුරු දෆන ගෆීමෂම් පනමේ ප්රකළරල
ෆෂබන ියයුව ඉ්ගලීම්ලේ ප්රතිාළර දෆක්වීම

මධ්යවහාළනල වශළය බළ ගනිින් ිවනි නිලළරණ



කේයුතු ියදු කරන දී 2019 ශළ 2018 ලර්යේ

DEWN

පීධ්තිෂ

ග්රළශකයන්

ප්රමළණය

23,000 දක්ලළ ලෆඩි කිරීමේ කේයුතු කිරීම

වළෂප්ත ක්ල 2019 ලවෂර්දී කෆෂ ිවනි ලෆඩි වීමක්



දක්නේ ෆල්ණ

5 ලවර ය යත්ල විභළගය, ද ෂපො ව වළ/ ෂපෂ
විභළගය වශ ද ෂපො ව උ/ ෂපෂ විභළගයේ
වමගළමීය ල

විභළග

ෂදපළර්මෂම්න්තුල

වමඟ

වම්බන්ධ් ෂලින් ශදිිය ප්රතිාළර දෆක්වීෂම්

160

වෆුමම්

නිර්මළණය

මත්ත්ලයකදී

ෂකොේ

විභළග

ශදිිය

කේයුතු

ආපදළ

දලවහාළ වාශළ දලය ීනන්දු ීනරණ බළ ගෆීමම

බළධ්ළලකින්

පශුම වී ඇම

ෂමොරල පලත්ලළ ෂගන යළම වාශළ විභළග
කේයුතු

වළර්ාක

කිරීම

වාශළ

ඇමතු කමැදිරි

ියයුව

වමබන්ධීකරණ කේයුතු ියදු කිරීම


ලර්

2019 ජනළධිපතිලරණේ වමගළමීය ල මෆතිලරණ

ියේ

කෂමනළකරණ

ෂදපළර්මෂම්න්තුල වමඟ වම්බන්ධ් ෂලින්

ක්රියළත්මක

ලන

ආපදළ

ඇමතුම් මධ්යවහාළනය පඇමතුම්

දාකය 117) ආපදළ දලවහාළලදී මශජනමළල වමග

ශදිිය ප්රතිාළර දෆක්වීෂම් වෆුමම් නිර්මළණය

වන්නිෂආදනය කිරීම වාශළ වහාළිහම කරන දී

ෂකොේ ශදිිය ආපදළ මත්ත්ලයකදී මෆතිලරණ

ආපදළ මඟින් මශජනමළල ෂලම ඇති ලන ගෆේුව ශළ

කේයුතුලේ බළධ්ළ ෂනොවී පෆය 24 ුරරළම

බපම් ිහළිබා කක ක්ගෂක ප්රහණ ෂයොමු කිරීම

මෆතිලරණ කේයුතු වළර්ාක කිරීම වාශළ ියයුව

මඟින් ක්ණීක ප්රතිාළර බළ ගෆීමම වාශළ ශදිිය

වමබන්ධීකරණ කේයුතු ියදු කිරීම


2013

ඇමතුම් මෆදිරිය නිරන්මරෂයන් කේයුතු ියදු කරික

ෂමම දත්ම ගබඩළල ෂලමේ රළජය නිධ්ළරීන්,

2019

ග්රළමීය ය කිටු නිධ්ළරීන්, ආරක්ක දා ඇතුුව

ප්රමළණයක් වාශළ ප්රතිාළර දක්ලළ ඇම

ලවෂර්දී

ෆුණණු

ඇමතුම්

288,357ක

ප්රධ්ළන වම්බන්ධ්මළ ඇතුෂත් කිරීම තුළින් ශදිිය



ආපදළ මත්ත්ලයකදී කම දනතුරු ඇඟවීෂම්

ශදිිය

ෂකටි

යළලත්කළලීන කිරීම ියදු කරන දී මෘදුකළාග

පණිවිඩය

ක්ණිකල

ප්රජළල

ෂලම

මෆදිරිය

පීධ්තිය

ජළතික ෂගොඩනෆිවලි පර්ෂ ණ වාවිධ්ළනය

නවීකරණය ෂකොේ පෆය 24 ුරරළලේ දඛ්ණ්ඩල

විියන් නිකුත් කරන ද නළයයම් දනතුරු 60ක්

වක්රීයල පලත්ලළ ගෆීමමේ කේයුතු කරන දී

2019 ලවෂර්දී නළයයමේ ෂගොඳුරු විය ශෆකි

ෙපොලිසි ක සහක ත්රිවිධ්ක හදාදකක ස ඳන්කරළණයක
ආපදළ

විදයළ ෂදපළර්මෂම්න්තුල මඟින් නිකුත් කරන

මෆදිරිය

කෂමනළකරණ

මධ්යවහාළනෂයි

වම්බන්ධීකරණ කේයුතු ියදු කිරීම වාශළ ත්රිවිධ්

ද නිෂආදන 336ක් ජනමළල ෂලම නිකුත් කර

ශමුදළ වම්බන්ධීකරණ නිධ්ළරියකු යේෂත් ත්රිවිධ්

ඇම කෂවම ගාලතුර දලධ්ළනම දෆනුම් දීම

ශමුදළ වශ ෂපොලිවහ නිධ්ළරීන් දනුයුක්ම කර ඇම

වාශළ ලළරිමළර්ග ෂදපළර්මෂම්න්තුල විියන් ශදිිය

ෂමිදී ශදිිය ෂමෂශයුම් මෆදිරිෂයි

ෂමෂශයුම් මෆදිරිය මඟින් නිකුත් කරන ද

පෆය 24

ුරරළලේ ත්රිවිධ් ශමුදළ වශ ෂපොලිවහ භේ ිහරිවහ රළජකළරී

නිෂආදන 177ක් ජනමළල ෂලම නිකුත් කර ඇම
පීධ්තියක්,

ඇමතුම්

ළටයුතු

දයශපත් කළගුණය ෂලනුෂලන් කළගුණ

ලර්ළමළන

ශළ

දත්ම

යළලත්කළලීන

වහලයාක්රීය

කිරීම

තුෂ

දෆනුම්දීමේ ශෆකිවී ඇම

ප්රෂීයන් වාශළ නිකුත් කරන දී කෂවම



ඇමතුම්

කරනු

ජළතික

බන

දමර

ෂමෂමක්

ියදුව

ආපදළ

මත්ත්ලයන්ලදී ත්රිවිධ් ශමුදළ මළණ්ඩලික ප්රධ්ළීම

ෂගොඩනෆිවලි පර්ෂ ණ ආයමනය විියන්,

කළර්යයළය වමඟ වම්බන්ධීකරණය වී ඉමළමත්

කළගුණ විදයළ ෂදපළර්මෂම්න්තුල විියන් ශළ

ෂකටි කළයක් තුෂදී දලය වහාළනයන් කරළ මුදලළ

ලළරිමළර්ග ෂදපළර්මෂම්න්තුල විියන් වහාළිහම

ගෆීමෂම් වශ වශන වෆසීෂම් භේ ිහරිවහ ෂයොමු

ෂකොේ ඇම කම දත්ම නිරීක්ණය කිරීම වාශළ

කිරීමේ වම විේම ක්රියළකරන දී

දලවහාළල බළ දීම ෂමම ලවර තුෂදී ියදු වීම ශළ
කමඟින් ශ්රී ාකළලේ ෆෂබන ලර්ළමළන දත්ම

ඉශම වාශන් ආකළරයේ 2019 ලවෂර් ඇතිව

කවෆනින් දෆන ගෆීමමේ ශෆකිවීම තුෂ ශදිිය

ගාලතුර,නළය යම්, කෆ ිවනි වශ වළමළනය ිවනි

161

ඇතුුවල

ියයුවම

ආපදළලන්ලදී

ද

ෂමෝවම්

මලද ඉදිරිෂ දී ඇතිවිය ශෆකි ආපදළලන්ලදී ත්රිවිධ්

ලර්ළලන් නිවළ දිහරිියදු ව පළීමය ජ ළිා ුමීධ්

ශමුදළ වම්බන්ධීකරණ කේයුතු ලඩළත් ඵදළයීල

පවිත්ර කිරීෂම් කේයුතු වාශළ ද, ත්රිවිධ් ශමුදළ මුදලළ

වශ කළර්යයක්මල ියදුකිරීම වාශළ ෂපොලීියය වශ

ගෆීමෂම් වශ වශනෂවේලළ කණ්ඩළයම්ල ෂවේලය

ත්රිවිධ් ශමුදළ වම්බන්ධීකරණය පශම වාශන් පරිදි

බළ ෂදන දී

ක්රියළත්මක ෂආ

එක්කඑක්කආපදකකඅව්සථාකව්න්හිදීකදාදව්කකගැනී කසහහකකත්රිවිධ්කහදාදකව්කහකකෙපොලිසි කසහාකගීකවකදිසථත්රික්ළක
හකකප්රධ්ක කආපදක
ළැළෑකගිනිකසහකඅෙ කුණාත්කගිනි
දිසථත්රික්ළ
ත්රිවිධ් ශමුදළල ශළ
ෂපොලිියය

සහාකගීකවකඅළකණ

මන්නළරම, මශනුලර, ෂමොණරළග, බදු්ග, ගම්පශ,
මළමෂ්ග, ගළ්ග, රත්නුරර
කුරුණග,ගම්පශ, නුලර කළිය,ෂමොණරළග,
රත්නුරර, බදු්ග

ත්රිවිධ් ශමුදළ නිධ්ළරීන් විියන්
වහාළන 132 ියදු ව ිවනි මෆඩ
පෆලෆත්වීම වාශළ කේයුතු කරන
දී

මන්නළරම, ගම්පශ

ෙමෝස කව්ැසිකනිසකකඇිකකවකඅධිළකව්ර්ෂකව්කෙහේතුෙව්න්කඇිකකවකගංව්තුණකතත්ත්ව්,ක ක
දිසථත්රික්ළ

ත්රිවිධ් ශමුදළල ශළ
ෂපොලිියය

සහාකගීකවකඅළකණ

යළපනය, කිලිෂනොච්චිය, මුතිආ, ගම්පශ, රත්නුරර,
ෂකොෂඹ, ුරත්මම, ශම්බන්ෂමොේ, ෂමොණරළග,
බදු්ග
මඩකුරල, ගළ්ග, මළමර, කුරුණග,
ෂපොෂෂොන්නරුල, කුවමර



ෑ කහකකව්ැේකිළටකණකගැලී

ෙසවී ක සහක දාදව්කක ගැනී ක ිළිබඳහක ආපදකක
ළළම කළණයක දි ක 12ක ළක ෙන්ව්කසිළක පුරුණුක
පකඨමකලකව්

නිරිම දිග ෂමෝවම් ලර්ළල,
ඊවළන දිග ෂමෝවම් ලර්ළල වශ
දන්මර් ෂමෝවම් ලර්ළල නිවළ
ඇති ව ආපදළ මත්ත්ලයන්ලේ
ත්රිවිධ් ශමුදළ නිධ්ළරීන්
කණ්ඩළයම් ලෂයන් මුදලළ
ගෆීමම් ශළ වශන වෆසී වාශළ
කේයුතු ියදු කරන දී

කණ්ඩළයම් බ ගෆන්වීෂම් දරමුණින්, ෂෝක
ෂවෞඛ්ය

වාවිධ්ළනෂ

පWHO)

දනුග්රශෂයන්,

විෂේ බකළ ුරහුනු පළව-මළදුරුසය වශ ශ්රී ාකළ

ආපදළ දලවහාළලන්ි, ත්රිවිධ් ශමුදළ ශළ ෂපොලිියෂ

යුීධ් ශමුදළ ආපදළ ප්රතික්රියළ ුරහුණු මධ්යවහාළනය -

ෂවවීම් වශ මුදලළ ගෆීමම් කණ්ඩළයම් වශ ෂවෞඛ්ය

ගම්ෂපොෂ යන වහාළනයන්ිදී ෂවවීම් වශ මුදලළ

දාෂ ෂවවීම් වශ මුදලළ ගෆීමම් කණ්ඩළයම්ලලින්

ගෆීමම් කණ්ඩළයම්ල වළමළජිකයන් 248 ෂදෂනකු

ජීවිම ෂේරළ ගෆීමෂමි ළ ුමවිෂේෂි කළර්ය භළරයක්
ියදුවිය ඳ දනුල, ෂවවීම් වශ මුදලළ ගෆීමම්
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වාශළ පළඨමළළලන් පෆලෆත්වීම ියදුකර ඇම ෂම්

ලන දී

වාශළ මූය වශය වශ මළක්ණීක වශළය ෂෝක

ක්රියළලලිය ශරශළ ියදු කරන දී කම ෂබොටමටු

ෂවෞඛ්ය වාවිධ්ළනය විියන් බළ ෂදන දී

කන්ජින් ත්රිවිධ් ශමුදළලේ වශ ෂපොලිියයේ ෂබදළ



ෂදන දි

ගාලතුර වශ දෂනකුත් ලයවන ිහළිබාල ලන



ශදිිය ප්රතිාළර කේයුතු වාශළ 2018 ලර්ෂ
උපකරණ ිදී ෂගන 2019 ලර්ෂ

ශදිිය ෂමෂශයම් මෆදිරියේ දමයලයල පෆලති
වළකච්ඡළ ෂම්වයක් පConference Table) 2019

ෂබදළ

ෂදවෆම්බර් මව 30 ලන දින ඊ කච් කුෂර්

ශෆරීම


කම ිදී ගෆීමම ප්රවම්පළදන

ආයමනය මඟින් රු 462,399 00 ිකේ

ශ්රී ාකළල තුෂ නිරන්මර ියදුලන ආපදළලන්ේ

ප්රවම්පළදන ක්රියළලලිය ශරශළ ිදී ගන්නළ දී

ප්රතිාළර දෆක්වීම වාශළ දලය ලන ප්රතිාළර
දෆක්වීෂම් උපකරණ ිදී ෂගන පීඩළලේ

SPILLEX 2019ක ෙපණරුරුක ව්ැඩසටහ ක



පත්ලන දිවහත්රික් වාශළ ෂබදළදීෂම් කළර්යයද

පැව්ැත්වීම

ශදිිය ෂමෂශයුම් දාය විියන් ියදු කරික

වමුද්රීය පරිවර ආරක්ණ දධිකළරිය වශ ආපදළ

ආපදළලන්ේ ප්රතිාළර දෆක්වීම වාශළ දලය භළණ්ඩ

කෂමනළකරණ මධ්යවහාළනය ඇතුුව පළර්ලකළර

ිදී ගෆීමම ෂලනුෂලන් 2019 ලර්ය වාශළ ශදිිය

ආයමන කකතු වී වමුද්රීයල ියදු ලන ෂම්ග විියරීම

ෂමෂශයුම් දාය ෂලම ප්රතිපළදන ෂනොෆුණනු

ලයවනයේ දදළෂල ෂපරහුරුලක් 2019 දෂප්රේ්ග 4

දමර ඳ ිහළිබාල දන්මර් කළලීන කෂමනළකරණ

වශ

කිටුල ෂලම ඉ්ගලීම් ඉදිරිපත් කරන දුල

5

දිනයන්ි

ආපදළ

කෂමනළකරණ

මධ්යවහාළනෂ ප්රධ්ළනත්ලෂයන් පලත්ලන දි

2019 08 26 ලන දින පෆලති කිටු රැවහවීම මඟින්
වමවහම ප්රතිාළර දෆක්වීෂම් භළණ්ඩ ප්රමළණෂයන්

කිදී ියයුව ියීධි විධ්ළන පීධ්තිය පICS) භළවිමළ

20% ප්රමළණයක් බළ ගෆීමම වාශළ දනුමෆතිය

කරින් කි ව නියිම මනතුරු ශළ ලගම ම්

ෆුණණි

නිියයළකළරල ෂබදළ ගනිින් ප්රධ්ළන ෂමෂශයුම්
මෆදිරිය

2018 ලවෂර්දී ිදී ගෆීමමේ කේයුතු කරන ද

ලෂයන්

මධ්යවහාළනෂ

ෂබෝටමටු දම්ලෆ්ග කියත් 49ක්, ෂපොරල 85ක්, දඟු්ග

ආපදළ

කෂමනළකරණ

ශදිිය ෂමෂශයුම් මෆදිරිය භළවිමළ

කරන දී කි ඇති ියයුව වන්නිෂආදන ජළ ෂම්

37ක්, රබර් ෂබෝටමටු 12ක්, ජීවිමළරක්ක කබළ

වාශළ කදින භළවිමයේ ෂගන ෂපරහුරුලේ දදළෂ

273ක්, ජන ඇමතුම් කටමේ 97ක්, මළන කෆති

ියයුව නිෂආදන දලයමළලයන් ෂමමඟින් ඉටු

980ක්, ෂබෝටමටු කන්ජින් 37ක්, ජීවිම ආරක්ක

කරනු බික

කඹ පමීය ේර් 100) 140ක්, ජීවිම ආරක්ක කඹ
පමීය ේර් 200) 7ක්, මුදලළ ගෆීමෂම් බේ 200ක්,

ලවර කිිපයක ියේ ියදු කරනු බන ෂමම

ලර්ළමළන 64ක්, මළෂපෝලින් ෂීටම 10ක් ශළ ලෆි

ෂපරහුරුල

කබළ 20ක් දලයමළලය මම දිවහත්රික් 25 ෂලම ශළ

ෂගෝ්ගෂසේවහ ිහටිය ෂයොදළ ගනිින් ප්රළෂයෝිවක

ත්රිවිධ් ශමුදළල ශළ ෂපොලීියය ෂලම 2019 දෂප්රේ්ග 10

ෂපරහුරුලක් ියදු කරන දී ෂම් වාශළ

ලන දින ෂබදළ දීමේ කේයුතු කරන දි

ෂමෂශයුම්



2019 ලර්ෂ

වාශළ

දණ

2019

ෂදන

ලවෂර්දී

නිධ්ළරී

ෂකොෂඹ
වම

පUnified

Command) ලෂයන් වමුද්රීය පරිවර ආරක්ණ

දග භළගෂ දී පමණ ෂබෝටමටු

දධිකළරිෂ

කන්ජින් 35ක් ිදී ගන්නළ දී ඳ වාශළ මුුව

වභළපති ද, දෂනක් ෂමෂශයුම් දණ

ෂදන නිධ්ළරී ලෂයන් ආපදළ කෂමනළකරණ

වියදම ලෂයන් ිලියන 14ක මුදක් ලෆය
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මධ්යවහාළනෂ දධ්යක් ජනරළ්ග ද කේයුතු කරන

දමප/17/2130/715/032 දරණ දමළමය මණ්ඩ

දී

වාෂීය

ියදු

කරන

ප්රළෂීය ය

හදිසිකෙමෙහයු කළටයුතුකපහසුකකිරී



බ්රිමළනයෂ

 හදිසිකඅව්සථාකව්න්හිදීකමකධ්යකස ඳන්කරළණයක

වෆ්ගසර්ඩ් පSalford)

කිරීම වාශළ

Emergency Response Mobilize

Software Platform විම ේච් ෂටමබ්ග පTouch

වශ ඉෂක්ෂරොනික් මළධ්ය භළවිමළ කරින් පූර්ල

Table)

දෆනුම්දීම් ියදුකරින් ජනමළල දෆනුලත් කිරීෂම්

කකක්

ලර්ෂ

ලවෂර් ඇතිව ගාලතුර මත්ත්ලයේ ප්රාම නියිම

කෂමනළකරණ

ෂදවෆම්බර් මව පරිමයළග කරන දී

කමඟින් ශදිිය ෂමෂශයුම් ියදු කිරීම වාශළ දලය

ෂලළලේ ුරර්ල දෆනුම්දීම් මළධ්ය මඟින් නිකුත්

විවිධ් මෘදුකළාග ඇතුෂත් කර ගනිින් ෂමෂශයුම්

කරන දී

වම්බන්ධීකරණය
ක

ආපදළ

මධ්යවහාළනෂ ශදිිය ෂමෂශයුම් දාය ෂලම 2019

කේයුතු නිරන්මර ියදු කරනු බික මලද 2019

ෙමෙහයු ක

විහලවිදයළය

මඟින් ශ්රී ාකළෂආ ආපදළ කෂමනළකරණය පශුම

ආපදළ දලවහාළලන්ිදී පෆය 24 ුරරළම ියයුවම මුද්රිම

හදිසික

කි

දනිකුත් කළර්යයන්

ක්රියළකළරකම්)

දී

ාකිකළක

දමර

තුෂදී කරන ද ශදිිය ෂමෂශයුම් දායේ දදළෂ

Exercise

ඇතුෂත්ල දාගවම්පූර්ණ ෂපරහුරුලක් ියදු කරන



ඇති

වාශළ සූදළනම් කරින් පලීන 7 10 2017 ලර්ය

දනුල ියයුව විධිවිධ්ළනයන් ක්රියළත්මක කෂ දමර
(භුිෂ

බළදී

වාෂෝධ්නයන් වම්පූර්ණ කර නෆලම දනුමෆතිය

ෂමිදී ජළතික ෂම්ග විියරීම් දවිනිහචිම වෆුමමේ
Table Top Exercise ෂශෝ Field

මඟින්

ියදු

කෂ

ශෆක

ියතියම්

පරිය ණය කිරීම ඉමළ පශුමෂලන් ියදු කෂ ශෆකි

සැලැසථමක

වීමත් කම වහාළීමය දර්ණයන් ඉමළ පෆශෆදිලිල

(ාක.හ.ෙම.සැ.)

නිරීක්ණ කිරීෂම් ශෆකියළලත් විවිධ් ව ෂමොඩ්්ගවහ
ජළතික ශදිිය ෂමෂශයුම් වෆෆවහම මඟින් රේ තුෂ

පModel) කනම්, Flood Inundation Modal,

ලයවන ඇති විය ශෆකි දලවහාළ පෆශෆදිලි කරනු

Landslide In fact Modal, Tsunami Inundation

බන දමර ශ්රි ාකළල තුෂ ියදුලන කළෂගුණ, ජ,

Modal ලෆනි ෂමොඩයන් පශුමෂලන් ක්රියළත්මක

ජීල විදයළත්මක, මළක්ණික ශළ ිනිවළ විියන් ඇති

කිරීෂම් ශෆකියළලත් කක් කක් ආයමන විියන් කක්

කරනු බන ලයවන වාශළ ප්රතිාළර යළන්ත්රණයන්
කමඟින්

ආලරණය

කරනු

ෆෂේ

කළර්යයක් වාශළ විවිධ් Platform භළවිමළ කර

කිියයම්

තිල්යදී කම Platform කක් ෂආදිකළ මයකේ ෂගන

ආයමනයක කයමළලය වශ නිමය ලගම ම
ඉක්මලළ

යන

ආකළරෂ

ශදිිය

ඳමක් ෂමමඟින් ියදු කර ගම ශෆකිය

දලවහාළලකදී

ආයමන ශළ ුරීගිකන් ෂලම ලගම ම් පලරළදීම



වාශළ පශුමකම් වෆසීම, පූර්ල දනතුරු ඇඟවීෂම්

ශදිිය

යළන්ත්රණය වක්රිය කිරීම වශ ශදිිය දලයමළ
ෂමෂශයුම්

වම්බන්ධීකරණය

වශ

GIS Unit (ඒළළ ක්)කසථාකිළතකකිරීම
ෂමෂශයුම්

මෆදිරිය

තුෂ

ශදිිය

ආපදළ

මත්ත්ලයක් වම්බන්ධීකරණය කිරීම ශළ පූර්ල

ආයමනික

දනතුරු

ලගම ම් ශළ කළර්ය භළරය, විවහමර කර ඇම

ඇඟවීම

පශුම

කිරීම

ෂලනුෂලන්

ක්රියළත්මක ලන ශදිිය ප්රතිාළර දෆක්වීෂම් ියතියම්

භළළත්රෂයන් ිහළිෂය කරන ද ජළතික ශදිිය

ඳකකය පEmergency Mapping Unit) ආරම්භ

ෂමෂශයුම් වෆෆවහම වාශළ, දමළමය මණ්ඩෂ

කරන දී කමඟින් 2019 ලවෂර් ඇති ගාලතුර ඇති

දනුමෆතිය 2017 දෂගෝවහතු 22 ලන දින දාක

ව
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වහාළන

ශඳුනළෂගන

කම

දලවහාළලන්

වම්බන්ධීකරණය කිරීම වාශළ විෂේ දත්ම

පීධ්ීනන්

ඇතුෂත් වාෂිප්ත ම ලළර්මළ විම ියතියම් ශළ දත්ම

ගෆීමමේ දලය ෂමොරතුරු බළ දීෂම් ක්රියළලලියක්

වෆකසීම, දලය ලළර්මළ වකවළ බළ දීම ශළ කම

කෂවේම කම මත්ත්ල ලළර්මළ ජනළධිපති ෂ්ගකම්

ලළර්මළ මඟින් දලය ආයමන ශළ ුරීගයන්

කළර්යයළය, දගමෆති ෂ්ගකම් කළර්යයළය ශළ

දෆනුලත් කිරීම් ියදු කිරීම ලෆනි කරුණු රැවක් ෂමම

ආරක්ක දමළමයළාය ෂලමද සෆක්වහ මඟින් ෂයොමු

ඳකකය

කරනු බික වළමළනයෂයන් දදනික මත්ත්ල

ආරම්භ

කිරීම

මඟින්

ියදු

කිරීමේ

බළෂපොෂරොත්තු ලනු ඇම



ීනරණ

ලළර්මළ ඉදිරිපත් කිරීම ියදු කරනු බික


පිතුවිෙ ක සිදුක ව් ක භූමික ළ පකක ිළිබඳහව්ක

හදිසික

ෙමෙහයු ක

මැදිරි ක

ැණඹීමටක

පැමිෙය කඅ ව්කදැනුව්ත්කකිරීම

අකරක්ෂය ක හකක ස ඳන්කරළණයක ළටයුතුක

ෂීය ය/ විෂීය ය ය ය කණ්ඩළයම්, ආරක්ක

කිරීම
ඉන්දු ඕවහෂේලියන් භූ කළරක මෆටිෂ

දායන්ි නිධ්ළරීන්, පළර්ලකරුලන්, රළජය

පමණක්

නිධ්ළරීන් ෂමන්ම ආපදළ කෂමනළකරණ ිහළිබා

ෂනොල පෘතුවියේ දයත් ියයුවම භූ කළරක මෆටි තුෂ

ුරහුණුලන කණ්ඩළයම් කණ්ඩළයම් වාශළ ශදිිය

ශේගන්නළ භූි කම්පළ ිහළිබා ෂමොරතුරු USGS

ෂමෂශයුම්,

APP මඟින් බළ ෂගන කම ෂමොරතුරු මම
දනුල

ෂදපළර්මෂම්න්තුල
කළර්යළාය

ක්ණික

ඇති දමර විෂේ දලවහාළලදී ද විෂේ මත්ත්ල

න්

දලයමළලය

කරින්

ලළර්මළ 1095ක් පමණ 2019 ලවෂර්දී නිකුත් කර

හදිසික ෙමෙහයු ක අංශ ක මගින්ක සිදුක ළණනුක ලඳ ක
ළකර්

ඉදිරිපත්

කළගුණ
ශළ

පGSMB)

පම්ග
වමඟ

දෆනුම්දීම්,

ආපදළ

කෂමනළකරණය ආදී වියයන් ිහළිබාල වීඩිෂයෝ

විදයළ
ශළ

පූර්ල

වම්මන්ත්රණ මෆදිරිය වශ ශදිිය දලවහාළ ෂමෂශයුම්

කෆණීම්

මධ්යවහාළනය ෂයොදළ ගනිින් කරන ද දෆනුලත්

වම්බන්ධීකරණ

කිරීම් 20ක් පමණ ියදු කරන දී

කේයුතු ියදු කරින් කම ආයමනල මළක්ණික

මූලයකඅංශ ක

ෂමොරතුරු දනුල වෆකිය යුතු මටමේින් භූි කම්පළ
ඇති ව විේ රික්ේ මළපළාක 5ේ ලෆඩි ප5M) ඳලළ

2019කෙදසැ ඳර්කමසක31කව් කදි ටකමූලයකප්රගික

ිහළිබා දදළෂ දිවහත්රික්යන්ි ආපදළ කෂමනළකරණ
වම්බන්ධීකරණ ඳකක දෆනුලත් කිරීම ශළ දලය

2019

මඟෂපන්වීම ියදු කර ුමනළි ඇති වීමේ ඇති

මධ්යවහාළනය වාශළ රු ි

ඉඩකඩ ිහළිබාල දෆනුලත් කරින් මශජනමළලෂේ

මශළභළණ්ඩළගළරය

ජීවිම ශළ ෂීප ුමරක්ෂිම කිරීමේ ිහයලර ගනු

ප්රතිපළදනලලින් රු ි 300ක් ආපදළ කෂමනළකරණ

බික

මධ්යවහාළනෂ



ලර්ෂ දී

ආපදළ
විියන්

කෂමනළකරණ
587 5ක ප්රතිපළදන

බළදී

තිෂේ

කම

ුරනරළලර්ාන වියදම් වාශළ ෂලන්

කර තිබූ දමර ඉන් රු ි 287 79ක් වියදම් කිරීමේ

දදනිළකතත්ත්ව්කව්කර්තකකිළිබෙ ලකකිරීම

ශෆකිවිය ප්රළේධ්න වියදම් වාශළ රු ි 287 5ක්

දිවහත්රික් ආපදළ කෂමනළකරණ වම්බන්ධීකරණ

ෂලන් කර තිබූ දමර කම ප්රතිපළදනලලින් රු ි

ඳකකලලින් විධිමත් ව ආකෘති භළවිමළ කර බළ

205 18ක් වියදම් කර තිෂේ

ගන්නළ ෂමොරතුරු දනුල ජළතික මටමේින් දදනික

ප්රතිපළදනලලින් කකිෂනක ලෆය වියන් වාශළ

මත්ත්ල ලළර්මළ දිනකේ තුන් ලමළලක් යළලත්කළලීන

2019 ෂදවෆම්බර් 31 දින ලනවිේ පශම දෆක්ෂලන

කර දන්මර්ජළය ෂලම ෂයොමු කරනු බික

පරිදි ලෆයකර තිෂේ
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ෂමම වමවහම

ව්ැ කවිෂ ක
අංළ

130-2-7-21503
130-2-7-22201ක(I)
130-2-7-22201ක
(II),(iii)
130-2-7-32509
130-2-7-52509ක(1)
130-2-7-52509ක(11)
130-2-7-72509
130-2-7-82103
130-2-710-2509ක

ව්යකපිික ක/කව්ැඩසටහ ක/කක්රි කළකණළ

දාළුකසංෙශෝධිතක
ප්රිකපකද ක2019ක
(රු.කමි)

දාළුක
වි ද ක
(රු.කමි.)

ප්රගික %

300

287.79

මූලය
96

3

3

100

100

ගෘශ භළණ්ඩ, ෂමොරතුරු මළක්ණ උපකරණ
වශ ෂලනත් කළර්යළ උපකරණ ිේ ගෆීමම

5.5

3.94

72

72

දිවහත්රික්ල ආපදළ දලදළනම් දලම කිරීෂම්
ලයළපෘති ක්රියළත්මක කිරීම

200

131.23

66

85

20

19.68

98

98

20

16.72

84

84

15

9.72

65

95

14

13.72

98

100

10

7.17

72

95

287.50

205.18

67

82

පු ණකව්ර්ා කවි ද
ප්රකග්ධනධ් කවි ද
ආ ක ම නිධ්ළරීන්ෂේ ධ්ළරිමළ ලර්ධ්නය
වාශළ ලෆඩවේශන් ක්රියළත්මක කිරීම

ආපදළ කෂමනළකරණය ිහළිබා ප්රජළල දෆනුලත්
කිරීම වශ සූදළනම් කිරීම - ුරහුණු ශළ දෆනුලත්
කිරීෂම් දාය
ආපදළ කෂමනළකරණය ිහළිබා ප්රජළල දෆනුලත්
කිරීම වශ සූදළනම් කිරීම - ෂපර සූදළනම් දාය
ශ්රී ාකළල වාශළ බහුවිධි ආපදළ දලදළනම්
පෆතිකඩ වාලර්ධ්නය කිරීම
ගාලතුර ශළ නළයයම් වාශළ ආපදළ ප්රතිාළර
දෆක්වීෂම් යළන්ත්රණය ක්තිමත් කිරීම වාශළ
ිහේම දශන යන්ත්ර පෂබෝටමටු කන්ජින්) ිේ
ගෆීමම
ආපදළ දලදළනම් දලම කිරීම වාලර්ධ්නෂ
ප්රධ්ළන ප්රලළශයේ දන්මර්ග්රශණය කිරීම
දාළුකප්රකග්ධනධ් කවි ද

166

ොෞිකළ
96

15

ජාතික ග ොඩනැගිලි
ඳර්ගේණ ංවිධානඹ

167

දැක්භ

වැකි සිඹලුභ දි්ත්රික්කර ජදිකිරීම් ගවෝ ංර්ධන

සුයක්ෂිත නිර්මිත ඳරියඹක් නිර්භාණඹ කිරීභ

ක යුතු ආයම්බ කිරීභ

ගඳය ඊ

අලය න

නාඹඹෑම් අදානම් තක්ගේරු ාර්තා ව අදාශ

ගභගවය

තාක්ණික නිර්ගේල නිකුත් කිරීගම්  කීභ

ආඳදා අදානභ ඌන කිරීභ ව සුයක්ෂිත නිර්මිත

NBRO ආඹතනඹ ගත ඳයා ඇති අතය, ඒ වයවා

ඳරියඹක් උගදා ඳර්ගේණ, ංර්ධන ව

සිතුභනාඳගේ සිදුකගයන භාන ක්රිඹාකායකම්

තාක්ණික

ගවේතුගන් ඇතින නාඹඹෑම්ලින් මිනිසුන් ව

ගේාන්

ඳත්ා

ැනීභ

ව

ැඩිදියුණු කිරීභ

ගේඳශර සිදුන වානිඹ අභ කිරීභ අගේක්ා
ගකගර්. යජඹ භඟින් ක්රිඹාත්භක කයනු රඵන

ශැඳින්වීම
ජාතික

නැත ඳදිංචි කිරීගම් ැඩ වන ඹ ගත් ඇති

ග ොඩනැගිලි

(NBRO)

ඹනු

ආඳදා

ඳර්ගේණ

ංවිධානඹ

කශභනාකයණඹ,

ආඳදාන්

භූ

රක්වන් වා නිා ජදිකිරීගම්

ක යුතු වා ද NBRO ආඹතනඹ ක්රිඹාකාරී

තාක්ෂණික, ඳාරිරික, ග ොඩනැගිලි ද්රය ව

ම්ඵන්ධ වී සිටී.

ුවාත්භක ජංනේගන්රු ඹන විවිධ ක්ගේරර
අදාර ඳර්ගේණ වා ංර්ධන ක යුතු සිදුකයන

NBRO

ආඹතනඹකි. සුයක්ෂිත නිර්මිත ඳරියඹක් දැඹ

කාර්ඹාරඹ ව නාඹඹෑම් අදානභක්

උරුභකය දීභ

දි්ත්රික්කර පිහිටි දි්ත්රික් කාර්ඹාර 10 ක් වයවා

අංලර

ඇඳකැඳවී ක යුතු කයන විවිධ

විගලේඥයින්

උඳගඹෝගී

ආඹතනඹ

ක්රිඹාත්භක ග .

කය නිමින්

ගකොශම

පිහිටි

ප්රධාන
හිත

ජවත කී සිඹලුභ ගේාන්

NBRO ආඹතනඹ තාක්ණික උඳගේලන ගේා

NBRO ආඹතනගේ ග ොඩනැගිලි ද්රය ඳර්ගේණ

ඳඹයි. NBRO ආඹතනගේ එක් ජරක්කඹක්

ව ඳරීක්ණ අංලඹ, ඳාරිරික විදයා අධයඹන ව

න්ගන් ආඳදා අදානභ අභ කිරීභ තුළින් ජාතික

ගේා අංලඹ, භූ තාක්ණ ජංනේගන්රු අංලඹ,

ංර්ධනඹ ව ජීන තත්ත්ඹ ජවශ නැංවීභ

භාන ජනාා අංලඹ, නාඹඹෑම් අධයඹන ව

යජඹ

NBRO හි කාර්ඹඹන්

අදානම් කශභනාකයණ අංලඹ ව යාඳතති

විවිධාකාය න අතය නාඹඹාම්, විභත් ගනොභැති

කශභනාකයණ අංලඹ ඹන ගම් තාක්ණික අංල

භූමි, දුෂිත ාතඹ, දුෂිත ජරඹ, දුර්ර ජදිකිරීම් ව

ඹ වයවා සිදු කයනු රැගේ. එගභන්භ ISO තත්ත්

ප්රමිතිගඹන් ගතොය ග ොඩනැගිලි ද්රය ඹනාදිඹ

වතික ඇති යාඹනා ාය තුනක් ද, ඳරිඳාරන

ගවේතුගන් එදිගනදා නේත්න ඳරියඹ

අංලඹ

වාඹ විභයි.

එල්ර න අ්ථාරදී ඒා

ඵරඳෑම්

,

මූරය

අංලඹද

ද,

ගතොයතුරු

වා

න්නිග දන තාක්ණ වා ැඩ වන් ඒකකඹ ද,

වාඹ විඹ වැකි

ඳරිදි NBRO ආඹතනගේ ප්රවීණත්ඹ ුළුලල්

අබයන්තය

ඳයාඹක විහිදී ඳතී.

ක්රිඹාකාරිත්ඹ වාඹ ග .

ආඳදා අදානභ සිතිඹම් ත කිරීභ, විභර්ලනඹ

යජඹ ව JICA, UNDP, AIIB , ගරෝක ඵැංකු

කිරීභ, පූර් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීභ ගේභ

ව ADPC ැනි ජාතයන්තය ආඹතන විසින්

ුවභඹ වා ුවභඹ ගනොන නාඹ අදානම්

ඳඹන අයමුදල් භඟින් NBRO හි ංර්ධන

අභකිරීභ

යාඳතති සිදුකයන අතය ජාතයන්තය තාක්ණික

ආදී

නාඹඹෑම්

ආඳදා

අදානම්

කශභනාකයණ ක යුතු සිදු කිරීභ වා  කි

ආඹතන

යුතු

ැඩ වන්

ජාතික

ගක්න්ද්ර්ථානඹ

ගර

NBRO

ආඹතනඹ ඵරඹ ඳයා ඇත. නාඹඹෑභ රක්විඹ

169

වි ණන

භඟ

ඒකකඹ

තාක්ණික

කිහිඳඹක්ද

ක්රිඹා

ද

එහි

වගඹෝගීතා
නංයි.

මූය ප්රගතිය

ප්රභාණත් අතිරික්තඹක් උඳඹනු රඵන අතය,

පුනරාලර්තන වියදම්

ගභභ ර්ඹ තුශ, රු. මිලිඹන 950.0 ක ඒකාඵේධ
ආදාඹභක

දි්ත්රික් කාර්ඹාර ඳත්ාග න ඹාභ

යජගේ රු.

ාගේක් රු.මිලිඹන 40.0 ක

අතිරික්තඹක් උඳඹා ඇත.

මිලිඹන 28
අන් සිඹලුභ ුළනයාර්තන විඹදම් ආඹතනඹ විසින්
උඳඹා ැගන්
ප්රාග්ධනධන විඹදම්
රැබුණු රු. මිලිඹන 572.5 න් රු. මිලිඹන 417.0
ආයතනික ප්රගතිය
වාමානය ප්රගතිය
සිඹ ුළනයාර්තන විඹදම් පිඹා

ැනීභ වා

NBRO ආඹතනඹ අදාශ අංලර ඳරීක්ණ ව
උඳගේලන ගේා සිදු කයනු රැගේ. ෑභ යකභ

වංලර්ධන ලයාඳිියන් ප ප්රගතිය
ඳවත දැක්ගන ංර්ධන යාඳතති ක්රිඹාත්භක කිරීභ 2019 ර්ඹ වා NBRO ආඹතනඹ රු. මිලිඹන
609.0 මුදරක් රැබුණු අතය ැඩි වි්තය ඳවත ගුග දැක්ග .
වංලර්ධන ලයඳිි වශ වලාේ ප්රගතිය ිලිබඳ ේත රුරරු
අංකය
1

ලයඳිි විවතතරය
නාඹඹාම් අදානම් තක්ගේරු ාර්තා නිකුත්
කිරීභ (LRAR)

2019 ලාර්ෂික
ප්රිඳාදනය
28.0

2

නාඹඹෑම් විභර්ලන, ඳර්ගේණ ව
ංර්ධන ක යුතු

105.0

3

නාඹඹෑම් අභ කිරීගම් ැඩ වන (යාජය
ප්රතිඳාදන

165.0

4

නාඹඹෑම් අදානම් ඳැතිකඩක් නිර්භාණඹ
කිරීභ

30.0

5

්ඹංක්රීඹ ර්ාභාන ජාරඹ ුළුලල් කිරීභ
තුලින් තථය කාීනන නාඹඹාම්
ුළගයෝකථනඹ ව පූර් අනතුරු ඇඟවීගම්
ලකයතාඹ ැඩිදියුණු කිරීභ
්ථායිකයණ ක්රභග ද භගින් නාඹඹෑම්
අදානභ අභ කිරීගම් යාඳතතිඹ (AIIB)

10.0

6
7

106.0

ශ්රී රංකාග යාඹනික ආඳදා අදානම්
ක්රභානුකර තක්ගේරු කිරීභ

10.0
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ප්රගතිය
ඉක්කය
ජරක්කඹ

මුය

ේ ෞික

28.00

100%

ප්ර තිඹ
ජරක්කඹ
ප්ර තිඹ
ජරක්කඹ
ප්ර තිඹ
ජරක්කඹ
ප්ර තිඹ
ජරක්කඹ

28.00
105.0
105.0
165.0
90.2
30.0
30.00
10.0

100%
100%
100%
100%
55%
100%
100%
100%

ප්ර තිඹ

10.0

100%

ජරක්කඹ
ප්ර තිඹ
ජරක්කඹ
ප්ර තිඹ

106.0
115.0
10.0
8.42

100%
100%
100%
85%

8

9

10

11

නාඹඹෑම් වා ඒ ආශ්රිත උඳද්ර අභ කිරීභ ව
ඊ අදාශ ධාරිතාඹ ලක්තිභත් කිරීභ වා
ුවාත්භක වා ුවාත්භක ගනොන
ක්රිඹාභාර් ංර්ධනඹ කිරීභ වා ගඹදවීභ
(JICA) (ශ්රී රංකා යජඹ - රු.මිලිඹන 25.0,
JICA ආඹතනඹ - රු.මිලිඹන 50.0)
ආඳදා ඇති ප්රගේලර ගගන ජනතා
වා ගඳයවි ගකොන්ක්රීට් ව ලින් නිර්මිත
ආඳදාර ඔගයොත්තු ගදන නිා ජදිකිරීභ
(NBRO උඳගේලන ක යුතු - රු.මිලිඹන
35.0 –, ජදිකිරීම් - රු.මිලිඹන 65.0)
නාඹඹෑම් ආඳදා අදානම් අභ කිරීගම්
ලකයතා ංර්ධනඹ වා දි්ත්රික් කාර්ඹාර
පිහිටුවීභ (ඵදුල්ර ව නුය I න අදිඹය

25.0

ජරක්කඹ

25.0

100.0

ප්ර තිඹ

12.95

55%

ජරක්කඹ

35.0

100%

ප්ර තිඹ

14.66

45%

ජරක්කඹ

60.0

100%

ප්ර තිඹ

1.15

10%

ග ොඩනැගිලි තක්ගේරු කිරීභ ව තත්ත්
ාර්තාකයණඹ වා NBRO ආඹතනඹ
විසින් ඳේධතිඹක් නිර්භාණඹ කිරීභ
එකුරල

35.0

ජරක්කඹ

35.0

100%

609.0

ප්ර තිඹ
ජරක්කඹ

28.12
609.0

80%
100%(මුරය)

ප්ර තිඹ

443.5

73% (මුරය)

35.0

60.0
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අදායම් උත්ඳාදනය කරලන ලයාඳිි
අංය

ලයාඳිි වතලා ාලය උඳේනන ේවාලා

ේගත ඩනැගිිබ ද්රලය
ඳර්ේ ණ වශ ඳරීක්ණ
අංය
ඳාරිවරික

ග ොඩනැගිලි ද්රය ඳරීක්ා කිරීභ වා අදාශ තාක්ණික ගේා

භූ තාක්ණික ඉංජිේන්රු
මානල ජනාලාව
වැසුම්කරණ ශා පුහුණු
නායයෑම් අධයයන වශ
අලදානම් කෂමනාකරණ
ලයාඳිි කෂමනාකරණ
ේඳ දු

උඳයන ද
අදායම
(රු. මිිබයන)
40.0

ඳ, ජරඹ වා අඳජරඹ ඳරීක්ා කිරීභ, ාතගේ ගුණාත්භකබාඹ ඳරික්ා කිරීභ,
ලේදඹ අධීක්ණඹ ව ඳාරිරික උඳගේලන ගේා
ප්රධාන ඹටිතර ඳවසුකම් යාඳතති වා භූ ඳරීක්ණ ව නිර්භාණ
ආඳදා ර ඔගයොත්තු ගදන ජදිකිරීම් පිළිගත්, ගරෝන් ක්ක්ණ ව භාන
ජනාා ැරසුම් ගේා පිළිඵ උඳගේලන
ංර්ධන යාඳතති වා නාඹඹාම් අදානභ තක්ගේරු කිරීභ
ජදිකිරීම් යාඳතති කශභනාකයණඹ, ග ොඩනැගිලි පිළිඵ ක්ක්ණ වා අඩුඳාඩු
නිැයදි කිරීභ, ුවාත්භක අ්ඩතඩතා තක්ගේරු කිරීභ ආදී ගේා
ගනත් ආදාඹම්

එකුරල

70.0
235.0
30.0
115.0
60.0
50.0
600.0

අතිගර්ක අඹැඹ ඇ්තගම්න්තු ඹ ගත් ඳශමු භා 4 වා ගඹෝනේත යාඳතති
අංකය

ලයාඳිිේ නම

1

නාඹඹාම් අදානම් තක්ගේරු ාර්තා නිකුත් කිරීභ (LRAR)

2

නාඹඹෑම් විභර්ලන, ඳර්ගේණ ව ංර්ධන (ාර්ෂික)

3
4
5
6

නාඹඹෑම් විභර්ලන, ඳර්ගේණ ව ංර්ධන ක යුතු
නාඹඹාම් අදානම් ඳැතිකඩක් නිර්භාණඹ කිරීභ (රු.මිලිඹන 246.0)
නාඹඹෑම් අභ කිරීගම් ැඩ වන (යාජය ප්රතිඳාදන
අභ කිරීගම් පිඹය භගින් නාඹඹෑම් අදානභ අඩු කිරීභ (AIIB)
(2019-2023) (රු.මිලිඹන 18,720.0)

7

නාඹඹෑම් අදානම් ඳැතිකඩක් නිර්භාණඹ කිරීභ

8

නාඹඹෑම් වා ඒ ආශ්රිත උඳද්ර අභ කිරීභ ව ඊ අදාශ ධාරිතාඹ
ලක්තිභත් කිරීභ වා ුවාත්භක වා ුවාත්භක ගනොන ක්රිඹාභාර්
ංර්ධනඹ කිරීභ වා ගඹදවීභ (JICA) (රු.මිලිඹන 225.0)
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2020 වශා
ඇවතතේම්න්ුර ගතත
මුළු ිලරිලැය
(රු.මිිබයන)
50.0

මාව 4 ක් වශා
ේයෝජිත
ප්රිඳාදන
(රු.මිිබයන)
7.0

110.0

25.0

200.0
35.0
10.0
3,952.0

30.0
10.0
1.0
330.0

15.0

3.0

225.0

60.0

9
10

11

්ඹංක්රීඹ ර්ාභාන ජාරඹ ුළුලල් කිරීභ තුලින් තථය කාීනන
නාඹඹාම් ුළගයෝකථනඹ ව පූර් අනතුරු ඇඟවීගම් ලකයතාඹ
ැඩිදියුණු කිරීභ
නාඹඹෑම් ආඳදා අදානම් අභ කිරීගම් ක යුතු ර ධාරිතා ැඩි කිරීභ
වා දි්ත්රික් කාර්ඹාර පිහිටුවීභ (ඵදුල්ර ව භවනුය I න අදිඹය
(රු.මිලිඹන 300.0)
ග ොඩනැගිලි තක්ගේරු කිරීභ ව තත්ත් ාර්තාකයණඹ වා
NBRO ආඹතනඹ විසින් ඳේධතිඹක් නිර්භාණඹ කිරීභ (රු මි. 115.0

2,484.0

100.0

140.0

20.0

20.0

4.0

එකුරල

7,241.0

590.0

අදාර

ගතැටලු වශ අභිේයෝගත
ජා.ග ො.ඳ.

ංවිධානගේ

කාර්ඹඹ

ගදඳාර්තගම්න්තු
ඳාර්ලිගම්න්තුග

ගක්ෂේරගේ ාණිජ ඳදනමින් ඳත්ාග න ඹන
ව

ජාතික

ඳර්ගේණ ංවිධානඹ



අලය සුදුසුකම්

ඇති අතය

ඳනතක් භඟින් කඩිනමින්

ජා.ග ො.ඳ. ංවිධානඹ නනතික ආඹතනඹක්
ගර ්ථාඳනඹ ගනොවීභ නිා තයඟකාරී
ගර

නිරධාරීන් දැන යාජය ආඹතනර අනුභත

ැඩ

වා

යාඳතති

රඵා ැනීභ

අඳවසුවීභ තුලින් ්ඹං ආදාඹම් ජඳැයීභ භත

ැටුේ ක්රභ ඹ ගත් ඵා ැනීභ ජතා දු්කය

ඹැගඳන ආඹතනඹක් ගර අයමුණු කයා

කාර්ඹඹක් වී වත් අනුභත තනතුරු ං්යා

ශ ාවීගම්දී ඵාධකඹක් ග .

ැශකිඹ යුතු ප්රභාණඹකින් පියවිඹ වැකි විඹ.
නමුත් ආඹතනඹ තුර සිටින දක්ෂ නිරධාරීන්

භධය කාීනන ංවිධානඹ ැඩිදියුණු කිරීභ

තදුය ත් ආඹතනගේ

ගඹෝජනා කයන රද ක්රිඹාකායකම්

යා තඵා

ැනීභ

දු්කයවී ඇති නිා ආඹතනගේ ජරක්ක

ත

කාර්ඹ ාධනඹ ැඩි දියුණු කිරීභ වා ඳවත

කාර්ඹඹ ාධනඹ කයා රඟාවීභ ජතා දු්කය

වන් ක්රිඹාකායකම් ගඹෝජනා ගකගර්.

කාර්ඹඹක් වී ඇත.
ගඳෞේ ලික
තත්ත්ඹකින්

ආඹතන

භඟ

ක්රිඹාකය

තය කාරී



ආඹතනගේ

ක්ගේර

ැනීභ වා ගඳෞේ ලික ආඹතනඹ විසින්
ග නු රඵන ැටුේ ද ැරකිල්ර

තාක්ෂණික ඳරීක්ණ ව විභර්ලන අලයතා
ුළයාීනභ වා ඩාත් නවීන යාඹනා ාය වා

පරදායීතාඹ ව කාර්ඹක්ෂභතාඹ ැඩිකය

ඳරි ණක

ග න

උඳකයණ

ව

ජවශ

දතඩාං

වා

භතදුකාං

භට් ව ගම්
එකතු

කිරීගභන් ආඹතනික ධාරිතා ජවශ නැංවිඹ

සුදුසු ැටුේ ක්රභ ක් කය ැනීභ ආඹතනගේ

යුතුඹ. එභඟින් ආඹතනගේ ඳර්ගේණ වා

උන්නතිඹ වා ගඹෝ යනු ඇත.


ගඹොමුකය

්ථාපිත කිරීගම් ප්රභාදඹක් ඳතී.

ග ොඩනැගිලි

ුළයාරන දක්ෂ ඳශුළරුදු විදයාඥයින් ැනි



ද

ගදඳාර්තගම්න්තු භඟින් ඇග ෝර්නි ජනයාල්

විදයාත්භක තාක්ෂණික ව ඳර්ගේණ ක යුතු
ආඹතනඹක්

එකඟතාඹ

රඵාග න අන් පි ඳත් නීති ගකටුම්ඳත්

ාධනඹ

ඵරඳෑම්කර කරුණු කීඳඹක් ඇත. එනම්:


ඳාර්ලකරුන්ගග්ධන

ංර්ධන වා ්ඹං ජඳැයීගම් වැකිඹාන්

ජාතික ග ොඩනැගිලි ඳර්ගේණ ංවිධානඹ

ජවශ නංනු ඇත.

ඳාර්ලිගම්න්තු ඳනතකින් ්ථාපිත වී ගනොතිබිභ



ැ ුල ව ත තත්ත්ඹක් නිා ආඹතනඹ

කාර්ඹ භඩතඩරඹ

ඔවුන්ගග්ධන අධයාඳනඹ ව

තත්තීඹ ංර්ධනඹ වා සීමිත අ්ථා රඵා

ඳනතක් භඟින් ්ථාපිත කිරීභ අදාර ක යුතු

දී ඇත. ඩා ගවො කාර්ඹ ාධනඹක් වා

ආයම්බ කයන රදී. ගකටුම්ඳත් ඳනත වා

දිරි ැන්වීභක් ගර සුදුසු ුළහුණු වා ශියත්
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රඵා දීගභන් ජදිරි ය කිහිඳඹ තුශ එැනි



දි්ත්රික් වා යාඳතති කාර්ඹාරර ගේඹ

තත්තීඹ වා උ් අධයාඳන අ්ථා ැඩි

කයන නිරධාරීන් ව වදිසි ක්රිඹා ඳටිඳාටිර

කිරීභ

නිඹැීන සිටින ගජය්

ගඹෝජනා ගකගර්. ගභයින් ඳර්ගේණ

නිරධාරීන් ඔවුන්ගග්ධන

වා ංර්ධන ක යුතු ව උඳගේලන ඳැරුම්

ගේා ්ථාන අර ජීත් විඹ යුතුඹ. එගේ

ඹන ගදගකහිභ ැඩ නිභැවුගම් ප්රමිතිඹ ැඩි

උත් ඔවුන් ගඵොගවෝ වි

දියුණු කයනු ඇත.

ඔවුන්ගග්ධන නිග්ලින් දුය්ථඹ. ඔවුන්

ජා.ග ො ඳ. ංවිධානගේ ුළනයාර්තන විඹදම්

දැන් සුදුසු නිා රඵා දීභ ගඹෝජනා කය ඇති

පිඹා

අතය ඳසුකාීනන අධිගේදී අදාශ ගේා ්ථාන

න්ගන් එහි උඳගේලන ආදාඹගභනි.

ජීත් න්ගන්

උඳගේලන ඳැරුම් කඩිනමින් නිභ කිරීභ

අර සුදුසු නිර නිා ජදිකිරීභ

වා කාර්ඹ භඩතඩරගේ දාඹකත්ඹ භත

කය ඇත. ගභඹ ප්රතිාාය ධාරිතා ැඩි දියුණු

ඳදනම් සුදුසු දීභනා රඵා දීභ

කයනු ඇත.

ගඹෝජනා

ගකගර්. ගභඹ ආඹතනික උඳගේලන ආදාඹභ
ජවශ නැංවීභ අගේක්ා ගකගර්.
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ගඹෝජනා

17

ජාතික ආපදා වශන ෂවේලා
මධ්යවථාානය

මානල වම්පත්
වියය ක්ෂේත්රය

175

ශැඳින්වීම
ෂමෂශලර

ජාතික ආපදා වශන ෂවේලා මධ්යවථාානය 1996
ලර්ෂේ

දී

ජාතික

ආපදා

වථලභාවික ශා මිනිවා විසින් ඇති කරනු බන

කෂමනාකරණ

ආපදාලන්ෂගන් සිදුලන අනර්ාකාරී බපෑම්ල

මධ්යවථාානය ෂව වමාජ ෂවේලා වශ වමාජ

ප්රතිාාර දැක්වීම ශා යාාලත් කිරීම මිනන් මිනිවථ

සුභවාධ්න අමාත්යාාංය ය ෂත් ිටුවන ලන දී

ජීවිත්, ෂේපෂ ශා ජන ජීවිත්ය සුරැකීම

වශන, පුනරුත්ාාපන වශ ප්රතිවාංවථකරණ ක යුු
වැසුම් කරනු ිටණිව ශා ක්රියාත්මක කරනු ිටණිව

අරමුණ

එය 2005 12 08 දින අාංක

වමාජය

1422/22

දරන

පදිවරය

ශා ආර්ථිකය

ආපදා ලලින්

අතිවිෂේ ගැවට් පත්රය මිනන් ආපදා වශන ෂවේලා

ඇති කරන අුවත්කර බපෑම් අලම කිරීම වශ

අමාත්යාාංය බල පත් විය 2007 01 09 දින අාංක

ආපදා වශන වඳශා ජාතික ශා ප්රාෂේය ය ධ්ාදිත්ාලන්

1482/9 දරන ගැවට් නිෂේදනය මිනන් එය ජාතික

ක්තිමත් කිරීම ුළින් තිරවාර වාංලර්ධ්නය කිරීෂම්

ආපදා වශන ෂවේලා මධ්යවථාානය ෂව නම් ෂක

ජාතික අරමුණ දායක වීම

නැලත් පදිාංචි කිරීෂම් ශා ආපදා වශන ෂවේලා
අාංක 1651/220

එම අරමුණ ලාටාත් කාර්යක්ම ශා ඵදායී ෂව

දරන ගැවට් නිෂේදනය ප්රකාරල 2010 04 30 දින

ඉන  කිරීම වඳශා ජාතික ආපදා වශන ෂවේලා

සි

මධ්යවථාානය ආපදා වශන ක යුු වැසුම් කිරීම,

අමාත්යාාංය ෂලත් පලරන දී

ක්රියාත්මක ලන පදිදි ආපදා කෂමනාකරණ

ක්රියාත්මක කිරීම ශා පසුවිපරම් කිරීම සිදුකරයි එම

අමාත්යාාංය ය ෂත් ක්රියාත්මක ෂේ

ක යුු ජාතික අයලැය ාක්රෂකඛ 03/2016, ජාතික
ජාතික ආපදා වශන ෂවේලා මධ්යවථාානය ෂක ෂඹ

වථලාභාවික

07, විදයා මාලෂත් ිටුව ා ඇති අත්ර ආපදා

ප්රතිපත්තිය ශා ලදින් ලර නිකුත් කරනු බන

කෂමනාකරණ

අමාත්ය ම්ඩට අනුමැීනන්, ාක්රෂකඛ උපෂදවථ

විය

භාර

අමාත්යාාංෂේ

ආපදා

වඳශා

ව

රක්ණාලරණ

අමාත්යලරයා වශ ෂකකම් විසින් ෂදනු බන

අනුල ක්රියාත්මක කරනු ැෂ

උපෂදවථ

ක්ෂේත්ර ශත්රක් ය ෂත් වථලාභාවික ආපදාලන්

වශ

මාර්ෂගෝපෂේකත්ලය

ය ෂත්

ක්රියාත්මක ෂේ විය භාර අමාත්යාාංය විසින්

ෂශේුෂලන් පීටාල

ෂදනු බන උපෂදවථ අනුල අදාෂ දිවථත්රික් ෂකකම්

ෂවේලා වැපයීම සිදුකරනු බයි

අ අනුල ප්රමුඛත්ා

පත්ලන ජනත්ාල ෂලත් වශන

කාර්යා වශ ප්රාෂේය ය ෂකකම් කාර්යා ශරශා
එුව ලයාපිති වශ ලැටව ශන් ක්රියාත්මක ෂකෂර්

මී අමත්රල ආපදා වශන ෂවේලා ක යුු වැසීෂම්

එෂමන්ම

යාන්ත්රනෂයුව කාර්යක්ත්ාමල ශා ඵදායීත්ාල

අදාෂ

ෂකකම්ලරුන්ෂේ

ප්රාෂේය ය
අධීක්ණය

ශා

දිවථත්රික්

ය ෂත්

ආපදා

ලර්ධ්නය

කිරීම

වඳශා

එක්වත්

ජාීනන්ෂේ

වශනෂවේලා නිධ්ාරීන් (වාංලර්ධ්න නිධ්ාරී) ආපදා

නිෂයෝජිත් ආයත්න, රාජය ෂන ලන වාංවිධ්ාන ශා

වශන ෂවේලා වැපයීෂම් ක යුු සිදු කරනු බයි

ෂපෞේගලික

අාංෂේ

ත්ාක්ණික

ශා

මය

දායකත්ලෂයන් ජාතික ශා ප්රාෂේය ය මට් මින්
දැක්ම

පුහුණු, දැනුලත් කිරීම් ශා ධ්ාදිත්ා වාංලර්ධ්න

ප්රවථත් පසු ආපදා වශන ෂවේලාලන් ුළින් ලටාත්

ලැටව ශන් ක්රියාත්මක කිරීම සිදු කරනු බයි

සුරක්ෂිත් ශ්රී ාංකාලක්
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 ජාතික ආපදා වශන ෂවේලා මධ්යවථාානය ක්රියාත්මක කරනු බන ප්රමුඛත්ා ක්ෂේත්ර
1. ආපදා වශන, පුනරුත්ාාපන ශා ප්රතිවාංවථකරණ ක යුු ක්රියාත්මක කිරීම
2. ආපදා වශන ෂවේලා ෂත් රුරු පේධ්ීනන් ක්තිමත් කිරීම
3. ප්රජාල දැනුලත් කිරීෂම් ලැටව ශන් ක්රියාත්මක කිරීම
4. යශ පානය ඇතිකිරීම
ජාතික ආපදා සහන සසේවා මධ්යසථාානස ව්මම්  කා්යමම්ඩලම
තනතුර

අනුමත කා්යම
ම්ඩලම

තාය කා්යම
ම්ඩලම

පුරප්පාඩු

1
6
1
1
9

1
3
0
1
5

0
3
1
0
4

1
2
3

1
1
2

0
1
1

364

347

17

8
1
1

6
0
1

2
1
0

376

353

20

7
4
5
16
402

5
2
4
11
372

2
2
1
5
30

ෂජයථම මට් ම
අධ්යක්ෂ
නිෂයෝජය අධ්යක්ෂ/වශකාර අධ්යක්ෂ (ශ්රී ාං ප ෂවේ )
නිෂයෝජය අධ්යක්ෂ/වශකාර අධ්යක්ෂ (ශ්රී ාං ක්ර ෂවේ )
ගණකාධිකාදි (ශ්රී ාං ගණ ෂවේ III)
එකුල
ත්ිතියික මට් ම
පදිපාන නිධ්ාදි
ෂත් රුරු ශා වන්නිෂේදන ත්ාක්ණ නිෂධ්ාරී ( II පාංතිය)
එකුල
ේවිතියික මට් ම
වාංලර්ධ්න වශකාර/වාංලර්ධ්න නිධ්ාදි (ආපදා
කෂමනාකරණ/වශන ෂවේලා)
රාජය කෂමනාකරණ වශකාර
ලයාපිති නිධ්ාදි
ෂත් රුරු ශා වන්නිෂේදන ත්ාක්ණ වශකාර (III පාංතිය)
(දත්ත් ව ශන් ක්රියාකරු)
එකුල
ප්රාාමික මට් ම
දියදුරු
කාර්යා කාර්ය වශායක
ෂ දි දියදුරු වශායක
එකුල
මුළු එකුල

2019 ව්යෂස භා්ඩාගතාර ප්රතිපාදන හා ියමදම

ආමතනස මූලය ප්රගතතිම
ජාතික

වථලභාවික

ආපදා

රක්ණාලරණ

වැම ියසථතර

ලැටව ශන මිනන් වවා දී ඇති ප්රතිපාදන ශා
භා්ඩටාගාර

ප්රතිපාදන

ෂශේුෂලන් විපත්

ෂය දාගනිමින්

ප්රතිපාදන ප්රමායම

ියමදම රු.

රු.

ආපදා

පුනරාව්යතන

පත් ජනත්ාල ෂලත් වශන

වැසීෂම් ලයාපිති ශා ලැටව ශන් ක්රියාත්මක
කරනු බයි
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998,343,000 00

708,796,603 72

ප්රාග්ධ්න

3,979,252,000 00 2,231,582,191 06

එකතුව

4,977,595,000.00 2,940,378,794.78

ප්රමුඛත්ා ක්ෂේත්ර ය ෂත් ජාතික ආපදා වශන ෂවේලා

ඔවුන්ෂේ මලික අලයත්ා වපුරාීම, මරණ, ශා

මධ්යවථාානය මිනන් 2019 ලර්ෂේ ක්රියාත්මක

අබාධිත් පුේගයන් ෂලත් ලන්දි බා දීම ෂමන්ම

කරනු ැබූ ලැටව ශන් ශා එුව ප්රගතිය

ත්ම දදනික ජන ජීවිත්ය යාා ත්ත්ලය

පත්ලන

ෂත්ක් වියළි වාක වැපයීම සිදු කරනු බයි


ආපදා

වශන,

පුනරුත්ත්ාපන

ශා



ප්රතිවාංවථකරණ ක යුු ක්රියාත්මක කිරීම

2016 අය ලැය ෂයෝජනාලක් ෂව ඉදිදිපත්කරන

 කාර්යක්ෂම ශා ඵදායී ආපදා වශන
ෂවේලාලක් ුලින් විපත්

සථවාභාියක ආපදා ර් ෂයාවරය වැඩස හන

ද වථලාභාවික ආපදා රක්ණාලරණ ලැටව ශන

පත්වලන් වඳශා

ජාතික රක්ණ භාර අරමුද වමග ජාතික ආපදා

කඩිනමින් වශන බාදීම
පත්ව නිලාව,

වශන ෂවේලා මධ්යවථාානය මිනන් 2016 අෂප්රේක 01

සුළු ශා මධ්ය පදිමාණ ලයාපාර ශානි වඳශා

ෂලනි දින සි දිලයින පුරා ක්රියාත්මක කරන දී

ලන්දි බා දීම

ෂමම රක්ණාලරණ ප්රතිපත්ති මාාල ය ෂත්

 ආපදා ෂශේුෂලන් ශානිය

 ආපදා ශා ආපදා අලදානම ෂශේුෂලන්

විෂේෂයන්ම සුනාමි, භුමි කම්පා, ගාංලුර, නාය

ඉලත් කරනු ැබූ පවුක නැලත් පදිාංචි කිරීම

යෑම්, සුළි සුෂාං වශ කුණාන  ඇුලු ( නියඟය, ිනණි

දාල සිදු ආප / ආපදා අලධ්ානම ශඅනාෂගන)

ශානි ශා මිනිවා විසින් නිර්මිත් ආපදා ආලරණය

වී ලවරක් ුෂ සුරක්ෂිත් වථාානයක පදිාංචි

ෂන ෂේ) වථලාභාවික ආපදාලලින් විපත් පත්වලන්

(කිරීම

වඳශා ිටස ආශාර, වියළි වෂාක, මරණ ශා ආබාධිත්

 වියළි

කාෂගුණය

ෂශේුෂලන්

ලන පුේගයන් වඳශා රක්ණ ලන්දි ිටදිනැමීම

සිදුලන

ශානිය අලම කිරීම වඳශා මය ශා ෂභෞතික

සිදුෂේ ශානිය

පශසුකම් වැපයීම

ශා මධ්ය පදිමාණ කර්මාන්ත්ල

 සුරක්ෂිත්

මධ්යවථාානල

පත් නිලාව, ගිශ උපකරණ, සුළු
වශ එම

කර්මාන්ත්ල උපකරණ, යන්ත්ර සත්ර වශ ෂත් ගල

පශසුකම්

ත්ක්ෂවේරු ලටිනාකම්ල

ලැඩිදියුණු කිරීම

ිටදිනැමීමත්

 ආපදා වශන ෂවේලා ක යුු ඵදායී ශා

සිදුෂේ

අදාෂල රක්ණ ලන්දි

2019

ලර්ෂේ

ලාර්ෂික

කාර්යක්මල ක්රියාත්මක කිරීම වඳශා

රක්ණ ලාදික මුද වඳශා රාජය දායකත්ලය

ආපදා වශන ෂවේලා නිධ්ාරීන්

රුිටයක මිලියන 1500කි ජාතික වථලභාවික ආපදා

අලය

රක්ණාලරණ ලැටව ශන ය ෂත් වථලභාවික

දැනුම ශා පුහුණුල බාදීම

ආපදා වදශා බිලියන 15 ක රක්ණාලරණයක්

කා්යමක්ෂම ආපදා සහන සසේවාව්  තුින්  ියපත

ුවමිලන අත්ර එයින් රුිටයක බිලියන 2 5 ක

ප්මවව්  සඳහා කඩිනමි්  සහන ලබාදීම.

කඩිනම්

වශන

වඳශා

ලාර්ෂිකල

ෂලන්ෂේ

ආපදාලක් සිදුවී අලම කායක් ු අ වඳශා

වථලාභාවික ආපදාලන්ෂගන් සිදුලන ෂේපෂ ශානි

ප්රතිාාර දැක්වීම ජාතික ආපදා වශන ෂවේලා

ය ෂත් නිලාව වශ සුළු ශා මධ්ය පදිමාණ

මධ්යවථාානය විසින් සිදු කරනු බයි

කර්මාන්ත්ල

ෂශේුෂලන්

විපත්

පත්

ජනත්ාල

ආපදා

ලාර්ෂිකල

සුරක්ෂිත්

සිදුලන ෂග ටනැිනලි ශානි වඳශා
රුිටයක

බිලියන

ක

මධ්යවථාාන ශා ආරක්ෂිත් වථාානල  ෂය මු කරනු

රක්ණාලරණයක්

බන අත්ර ඔවුන් ආපදා ත්ත්ත්ලය වමනය පත්

ය ෂත් ලන්දි බා ෂදන අකාරය පශත් ලගුෂේ

වී නැලත් ත්ම පදිාංචි වථාාන ෂලත් ෂය මු කරන

දක්ලා ඇත්

ෂත්ක් ඔවුන් ෂලත් ෂලත් ිටස ආශාර බාදීම

179

ුවමිෂේ

12 5

රක්ණාලරණය

පිස ආහාර -එ්  පුද්ගතලසමකු (දිනක )
ියමළි සලාක (එ්  පවුල්  සඳහා සාමාජික
ගතයන අනුව)

මරය /ආබාධිත
නිවාස හානි
ගතෘහ උපකරය
සුළු හා මධ්ය පිමමාය වයාපාර හානි
සතොගත ,උපකරය ,ම් ත්ර සත්ර හානි
කාරයම

ර් ෂයාවරය
වැඩස හන
මුදල රු.

කඩිනම් සහන
සැලසීම
මරය ව් දි
ලබාදීම
හදිසි ප්රතිාාර
දැ් වීම
එකතුව



රු.300
වාමාජික වාංඛයාල
මුද රු
1
900
2
1200
3
1400
4
1600
5ලැඩි
1800
රු250,000 00
(උපදිම)
රු2,500,000 00 (උපදිම)
රු25000 00
(උපදිම)
රු2,500,000 00 (උපදිම)
රු100,000 00 (උපදිම)

භා්ඩාගතාර
ප්රතිපාදන (1501
වැම ියෂම) රු.

120,006,862.62

1,185,300.00

6,950,000.00

-

-

30,088,433.00

126,956,862.62

31,273,733.00

ශා ශදිසි ප්රතිාාර දැක්වීෂම් ක යුු භා්ඩටගාර
ප්රතිපාදන ෂය දාගනිමින් ක්රියාත්මක කරන දි
එම ප්රගතිය පශත් පදිදි ෂේ


ආපදා සහේතුසව්  හානිම ප්මව නිවාස, සුළු
හා මධ්ය පිමමාය වයාපාර හානි ප්රතිූර්යයම
කිරීම

කඩිනම් සහන ලබා දීම

2019 ජනලාදි සි

ෂදවැම්බර් දක්ලා

දිලයින

වථලාභාවික ආපදාලන්ෂගන් නිලාව, ගිශ උපකරණ

බපාන ද වථලභාවික ආපදා ෂශේුෂලන් පවුක

වශ

510476 ක පුේගයින් 1821152 පීටාල

ෂන බන

ඇත්

පත්ල

එම ජනත්ාල අුදින් පවුක 28003 ක

ෂලනත්

රක්ණාලරණයකින්

ලාර්ෂික

ආදායම

ප්රතිාභ

රු මි

10

ෂන ඉක්මලන සුළු ශා මධ්ය පදිමාණ ලයාපාර

පුේගයින් 105914 සුරක්ෂිත් මධ්යවථාාන 475ක

ෂග ටනැිනලි ශා උපකරණ

රඳලා තිබූ අත්ර පුේග මරණ 96 ක් පර්ණ නිලාව

වඳශා ත්ක්ෂවේරු කමින ලක් මිනන් සිදුකරනු බන

ශානි 562 ශා අර්ධ් නිලාව ශානි 29799 ක් ශා සුළු

ශානි

ශා මධ්ය පදිමාණ ලයාපාර ශානි 1140 ක් ලාර්ත්ා වී

කරගනිමින් රුිටයක මිලියන 2 5 ක උපදිමයක

ඇත්

ය ත්ල ලන්දි බා දීම සිදු කරනු බයි

උක්ත් ආපදාලන්ෂගන් විපත්

පත් ිටදිව ෂලත්

ත්ක්ෂවේරු

ල

සිදුලන ශානි

ඇවථත්ෂම්න්ුල

වථලභාවික ආපදා ෂශේුෂලන් ශානිය

පදනම්

පත් නිලාව

කඩිනම් වශන වැසීම ය ෂත් ිටස ආශාර වියළි

ෂලනුෂලන් ලන්දි මුදක බාදීම වඳශා ශානි

වෂාක, පානීය ජය ශා සුරක්ෂිත් මධ්යවථාාන ල

ත්ක්ෂවේරු ක යුු සිදු කර අයදුම්පත් ඉදිදිපත්

රැඳවු ිටදිව වදශා මුලික පශසුකම් වැසීෂම්

කරන ෂත්ක් එම නිලාව කඩිනමින් ිටළිවකර

ක යුු ජාතික වථලාභාවික ආපදා රක්ණාලරණ

කරගැනීම වඳශා ශානිය පත්වලන් ෂලත් රුිටයක

ලැටව ශන

10,000/- ක අත්තිකාරම් මුදක් ද බා දීම සිදු

ය ෂත්

සිදු

කරන

ද

අත්ර

රක්ණාලරණෂයන් ආලරණය ෂන ලන ආපදාලන්

කරනු ැෂ

180

2018 ශා 2019 ලර්ෂේ සිදු ව ආපදා ෂශේුෂලන් ශානිය පත් ෂේපෂ ෂලනුෂලන් ප්රතිාීනන් ෂලත් පශත් පදිදි
ලන්දි බා දී ඇත්
කාරයම

2018

හානිම ප්ම නිවාස සඳහා රු.10,000/- ද් වා
අ්මතිකාරම් සගතවීම
සද්පල
නිවාස
හානි
ගිශ උපකරණ
ව් දි
සුළු ශා මධ්ය පදිමාණ ලයාපාදික
ලබා දීම
වථාාන
සුළු ශා මධ්ය පදිමාණ ලයාපාදික
ෂග ටනැිනලි ශා උපකරණ
එකතුව

අමදුම්ප්ම
ගතයන
23,130

2019.11.25 දින

298,651,700.00

අමදුම්ප්ම
ගතයන
24059

226,669,254 19

5,564

215,125,212.50

4,602

179,358,389.95

134

997,910.00

189

5,555,607.20

334

9,127,470.00

29,351

529,457,899.70

28,661

406,027,644.14

ආපදා හා ආපදා අවදානම සහේතුසව්  ඉව්ම කරනු

අ

ලබන පවුල් නැවත පදිිංචි කිරීම

මුදල රු.

අනුල

ජාතික

ෂග ටනැිනලි

මුදල රු.

පර්ෂේණ

වාංවිධ්ානය විසින් ත්ම පදිාංචි වථාානයන්ෂගන් ඉලත්

කෑගක දිවථත්රික්කෂේ 2016 ලර්ෂේ ශා 2017

කෂයුු ෂව ෂම් දක්ලා ශඅනා ගන්නා ද

ලර්ෂේ

සිදුව

ප්රතිාීන පවුක 11,517ක් නැලත් පදිාංචි කිරීම, එම

නායයෑෂම් ආපදා ත්ත්ත්ලයන් ෂශේුෂලන් නිලාව

ආයත්නෂේ ත්ාක්ෂණික දායකත්ලය ශා ජාතික

ශානි වු ශා නායයෑෂම් අධි අලදානම ෂශේුෂලන්

ආපදා වශන ෂවේලා මධ්යවථාානෂේ මය ප්රතිපාදන

ත්ම පදිාංචි වථාානයන්ෂගන් ඉලත් කෂයුු ෂව

වැපයීම ශා වම්බන්ධීකරණය ය ෂත් සිදු ෂකෂර්

ත්ලත්

දිවථත්රික්ක

කිුවපයක

ජාතික ෂග ටනැිනලි පර්ෂේණ වාංවිධ්ානය විසින්

අමාත්ය ම්ඩට අනුමැීනන් අනුල පශත් විකකප

ශඅනාගන්නා ද පවුක නැලත් පදිාංචි කිරීෂම්

අලවථාා 03 ය ෂත් ප්රතිාීන පවුක නැලත් පදිාංචි

ලැටව ශන දිවථත්රික්ක 14ක ක්රියාත්මක ෂේ

කිරීම් සිදු කරනු බයි

ෂම්ලන වි ශඅනා ෂගන ඇති ශා ඉදිදිෂේදී ශඅනා
ගන්නා

ප්රතිාීන

පවුක

15,025ක්

1. ඉටමක්

ආරක්ෂිත්

එුව නිලව ඉදිකිරීම වඳශා රු. මි . 1.2 ක් බා

බදුක, නුලරඑළිය, මශනුලර, මාත්ෂක, කෑගක,

දීම

කළුත්ර, මාත්ර, රත්නපුර, ශම්බන්ෂත් , ගාක,

3. රජෂේ ඉටම් බාදී එම ඉටෂමුව

ෂක ෂඹ, ගම්පශ, කුරුණෑග ශා ෂම නරාග යන

නැලත් පදිාංචි කිරීම වඳශා ශඅනා ගන්නා ද රජෂේ

දිවථත්රික් ෂකකම්ලරුන්ෂේ ශා ප්රාෂේය ය
ය ෂත්

නිලව

ඉදිකිරීම වදශා රු. මි . 1.2 ක් බා දීම

දිවථත්රික්කයන්ුව ප්රාෂේය ය ෂකකම් ෂක ට්මාව
අධීක්ෂණය

රු.

2. ඉටමක් මිදී ගැනීම වඳශා රු. මි . 0.4 ක් වශ

ගන්නා ද අමාත්ය ම්ඩට අනුමැීනන් අනුල

ෂකකම්ලරුන්ෂේ

මිදී ගැනීම

මි1.6 ක් බා දීම

වථාානයන්ුව නැලත් පදිාංචි කිරීම වඳශා බා

121ක

වමග නිලවක්

ඉටම් ල යටිත් පශසුකම් වාංලර්ධ්නය කිරීම ද

ෂමම

ෂමම ලැටව ශන ය ෂත් සිදුෂකෂර්

ලැටව ශන ක්රියාත්මක ෂලමින් පලීන

181

කෑගක

දිවථත්රික්කෂේ

2016

ලර්ෂේ

සි

1,689 අත්දින් ෂම්ලන වි පවුක 1647ක් සුරක්ෂිත්

ක්රියාත්මක කරන ද නැලත් පදිාංචි කිරීෂම්

වථාානයන්ුව පදිාංචි කර ඇති අත්ර අ වඳශා ලැයකර

ලැටව ශන ය ෂත් නැලත් පදිාංචි කයුු පවුක

ඇති මුළු මුද රුිටයක මිලියන 1,949 41කි

2017 ව්යෂස ආරම්භ කරන ලද නැවත පදිිංචි කිරීසම් වැඩස හස්  ප්රගතතිම පහත වුවසව්  දැ් සවන අතර
සඳහා වැමකර ඇති මුළු මුදල රු.මි 3,040.22කි.
අනු
අිංකම

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

දිසථත්රි් කම

ශම්බන්ෂත්
ගාක
මාත්ර
රත්නපුර
කෑගක
කළුත්ර
මශනුලර
බදුක
මාත්ෂක
නුලරඑළිය
කුරුණෑග
ගම්පශ
ෂම ණරාග
ෂක ෂඹ
එකතුව

නැවත පදිිංචි
කළ යුතු පවුල්
සිංඛ්යාව
106
353
419
2,277
183
1,694
1,278
3,608
472
1,088
8
9
7
16
11,518

ඉඩම් කටිටි ලබා දී ඇති
හා නිවාස ඉදිකිිමම
සඳහා ඉඩම්  සතු පවුල්
ප්රමායම
87
265
294
984
131
690
290
538
153
818
3
3
4
2
4,262

ඉදිකරමි් 
පවතින නිවාස
ගතයන
28
119
84
435
20
242
272
43
82
109
0
0
4
0
1,438

ඉදිකර
අවස් 
නිවාස
ගතයන
59
144
206
223
57
446
9
3
1
0
3
3
0
2
1,156

නිියතිගතල නැවත පදිිංචිකිරීසම් වයාපෘතිම

ියමළි කාළුවයම සහේතුසව්  සිදුවන හානිම අවම

පත්ෂේ 2017 දී පවුක 1,113,858 ද 2018 දී පවුක

කිරීම සඳහා මූලය හා සභෞතික හසුකම් සැපයීම

567,987 ශා 2019 දී පවුක 312,383 පීටාල පත්ල

දිලයින

ඇත් එම ජනත්ාලෂේ පානීය ජ අලයත්ාල

බපානු බන වියළි කාෂගුණි ත්ත්ලය

වපුරාීම වඳශා දිලයිෂන් සියලුම දිවථත්රික් ෂකකම්

ෂශේුෂලන් ත්ම දදනික පානීය ජ අලයත්ාල

ෂක ට්මාව ෂලත් ට්රැක් ර් බවුවර් 364 ක් ෂ දි

වපුරා ගත් ෂන ශැකිල ෂබ ෂශෝ ිටදිවක් පීටාල
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බවුවර් 133 ශා ජ

ැාංකි 11936 ක් බා දී ඇති

ලටාත් කාර්යක්ම ශා ඵදායි සිදු කිරීම වඳශා

අත්ර 2019 ලර්ෂේ පානීය ජය බාදීෂම් ිටදිලැය

ආපදා වශන ෂවේලා ෂපර සදානම් වීෂම් ශා ප්රතිාාර

ෂලනුෂලන් රු මි 124 33 ක ප්රතිපාදන අදා

දැක්වීෂම් වැැවථම ( අවිනිථචිත්ත්ා වැැවථම)

දිවථත්රික් ෂකකම්ලරුන් ෂලත් බා දී ඇත්

ෂසින්
කරන දී

කිරීම
නිරන්ත්රෂයන්

එම දත්ත් පේධ්තිය ආරම්භ කර වාංලර්ධිත් අදියෂර්

ෂග දුරුලන

ප්රාෂේය යෂකකම් ෂක ට්මයන්ුව විපත්

පලතින

පත්විය

කිරීම

වඳශා

කිරීම ෂම් ලන වි සිදු කරමින් පලීන
 ශදිසි ආපදා අලවථාාලකදී වශන ෂවේලා ක යුු

වනීපාරක්ක ශා යටිත් පශසුකම් ලැඩිදියුණු

වඳශා විජුල වම්බන්ධ්ලන නිෂධ්ාරීන්ෂේ

කිරීම 2018 ලර්ෂේ ආරම්භ කරන දි අ වඳශා

වන්නිෂේදන ෂත් රුරු

ඇත්ත්ෂම්න්ුගත් මුලු මුද රු මි 325 25කි එම

 ග්රාමනිධ්ාරී ෂක ට්මාවයන්ුව වන්නිෂේදන

ප්රතිපාදන ප්රමාණෂයන් 2018 ලර්ය වදශා ෂලන්

ෂත් රුරු

ක ප්රමාණය රු මි 102කි ඉන් රු මි 92 47 ලැය
දිවථත්රික

20

ක

ප්රාෂේය ය

 ගාංලුර ආපදාල ක්විය ශැකි ග්රාම නිධ්ාරී

ෂකකම්

ෂක ට්මාව අනුල සිතියම

ෂක ට්මාව 106 ක සුරක්ෂිත් මධ්යවථාාන 164

 ශඅනාගත් ග්රාම නිධ්ාරී ෂක ට්මාව ල

පශසුකම් ලැඩිදියුණු කරන දි 2019 ලර්ෂේ දී

බපෑම ක් විය ශැකි පවුක වාංඛයාල

දිවථත්රික් 24ක ප්රාෂේය යෂකකම් ෂක ට්මාව 189ක

 බපෑම

නවීකරණය වඳශා වැසුම් කරන ද සුරක්ෂිත්

ක්විය ශැකි පවුක රැඳවිය ශැකි

සුරක්ෂිත් මධ්යවථාාන ෂත් රුරු

මධ්යවථාාන වාංඛයාල 99 කි අ වඳශා රු මි 100

 සුරක්ෂිත් මධ්යවථාාන ෂමෂශයුම් කමින  ිටලිබඳ

ප්රතිපාදන ෂලන්ල ඇති අත්ර එම ප්රතිපාදන ෂය දා

ෂත් රුරු

ගනිමින් මධ්යවථාාන 99 ඉදිකිරීම් ක යුු අලවන්
ෂක

අටවිය ශරශා ශදිසි

වඳශන් ෂත් රුරු දත්ත් පේධ්තිය ෂලත් ඇුෂත්

දිවථත්රික්

මට් මින් ෂත්ෝරාගත් සුරක්ෂිත් මධ්යවථාාන 325

කරමින්

http://contingency-

අලවථාාලකදී ක්රියාත්මක වීම වඳශා අලය පශත්

ඔවුන්ේ මලික අලයත්ාලයන් වපුරාලිය ශැකි
නිර්මාණය

අත්ර

planning.ndrsc.lk ෂල

ශැකි ජනත්ාල ලටාත් සුරක්ෂිත්ල රඳලා ත්ැබීම ශා
පදිවරයක්

එය මාර්ගගත් දත්ත්

පේධ්තියක් ) On Line System) දක්ලා ලර්ධ්නය

සුර් ෂිත මධ්යසථාානවල පහසුකම් වැඩිදියුු

අපාදලන්

ලැඩිදියුණු ෂක

 ඉදිදිය

ඇත් අ වඳශා ලැය ක මුද රු මි

වාංලර්ධ්නය කෂයුු ශඅනා ගත්

සුරක්ෂිත් මධ්යවථාාන ිටළිබඳ ෂත් රුරු

78 23කි

 සුරක්ෂිත් මධ්යවථාාන ෂවේලා වපයන්නන් ෂේ

ආපදා සහන සසේවා සතොරතුරු පද්ධ්තී්  ශ් තිම්ම

ෂත් රුරු

කිරීම

 ආපදා වශන ෂවේලා කමින  ිටළිබඳ ෂත් රුරු
 ශදිසි අලවථාාලකදී අලය ෂලත්ැයි ශඅනා

ආපදා වශන ෂවේලා ක යුු පශසු කර ගැනීම

ෂගන ඇති ආශාර ද්රලය ිටළිබඳ ෂත් රුරු

වඳශා 2013 ලර්ෂේ නිර්මාණය කරන ද ආපදා

ෂමම ෂත් රුරු http://www.ndrsc.lk/ ෂල

වශන ෂවේලා වැසීෂම් වැැවථම ලර් 2017 දී

අටවිය ශරශා ඕනෑම පදිය කයකු බා ගත් ශැකි

ෂෝක ආශාර වාංවිධ්ානෂේ )WFP) ත්ාක්ණික

ලන පදිදි ඇුත් ෂක

වශාය ඇතිල වශන ෂවේලා වැසීෂම් යාන්ත්රනය
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ඇත්

රජෂේ නිධ්ාරීන් ශා වශන ෂවේලා නිධ්ාරීන්ෂේ
අධීක්ණය ය ෂත්

වැසුම් ලටාත් වාර්ාකල

ක්රියාත්මක කිරීම ශැකියාල ැබී ඇත්
අවිනිථචිත්ත්ා වැසුම්කරන පේධ්තිය ත්ලදුර ත්
ක්තිමත් කිරීම ශා අලෂබෝධ් කර ගැනීම වඳශා ශා
එම වැසුම් පදික්ා කිරීම ශා ෂපරහුරු අභයාව
ලර්ත්මාන

අවිනිථචිත්ත්ා

වැවථම

ලාර්ෂිකල

ෂෝක ආශාර වාංවිධ්ානෂේ ත්ාක්ණික වශාය

යාලත්කාීන කිරීම ුළින් ප්රාෂේය ය මට් ෂම්

ඇතිල 2019 ලර්ෂේදී ක්රියාත්මක කරන දි

2020 ව්යෂස ක්රිමා්මමක කිරීම අසප්් ෂිත වයාපෘති
වයාපෘතිස නම

ඇසථතසම්් තුගතත මුළු
පිිමවැම රු.මි(TEC)

කෑගක දිවථත්රික්කෂේ නායයෑම් බපෑම ක් ව
ප්රෂේල නිලාව ඉදිකිරීම

2,838

පිමූරරක ඇසථතසම්් තුව
අනුව සව්  කිරීම
අසප්් ෂිත පිිමවැම රු.මි
30

නායයෑම් අධි අලධ්ානම් වශ නායයෑම් ෂශේුෂලන්
විපත් පත්ලන ජනත්ාල නැලත් පදිාංචි කිරීම

21,050

200

ආපදා ෂශේුෂලන් විපත් පත්ලන ජනත්ාල රඳලා
ත්බන සුරක්ෂිත් මධ්යවථාාන ලැඩි දියුණු කිරීම

325

30

2,108

ප්රතිපාදන ෂලන් වී
ෂන මැත්

ගාංලුර ශා නායයෑම් ෂශේුෂලන් ආපදාලන්
ක්ව මාර්ග පුනරුත්ාාපනය කිරීම

ඉදිිම සැලසුම්


ආපදා බහු ප්රාෂේය ය ෂකකම් කාර්යාල

ආපදා වශන ෂවේලා නිධ්ාරීන්

ශා දිවථත්රික් ෂකකම් කාර්යාල

ත්ාක්ණික දැනුම බාදීම

දැන

අනුයුක්ත් කර ඇති ආපදා වශන ෂවේලා
නිධ්ාදියා



අමත්රල ත්ලත් නිධ්ාරීෂයක්



ත්ාක්ණය

ශා

අන්ත්ර්ජා

ෂත් රුරු පේධ්ීනන් ලටාත් ක්තිමත් කිරීම

අනුයුක්ත් කිරීම


ෂත් රුරු

අලය

වඳශා ආලය පශසුකම් ලැඩිදියුණු කිරීම

වන්නිෂේදන පශසුකම් ලැඩිදියුණු කිරීම වඳශා



කළුත්ර ශා රත්නපුර දිවථත්රික් ෂදෂකුව නියමු

රාජකාරී සිම්පත්ක් බා දීම ෂශෝ දුරකාන

ලයාපිතියක් ෂව ක්රියාත්මක කරන ද

දීමනාලක් බාදීම

ෂපරවවි

ජාතික

වථලභාවික

ආපදා

රක්ණාලරණ

නිලාව

ඉදිකිරීෂම්

ලයාපිතිය

අෂනකුත් දිවථත්රික්කයන්ුව ක්රියාත්මක කිරීම

ලැටව ශන ය ෂත් ෂේප ශානි ත්ක්ෂවේරු
ක යුු ලටාත් කාර්යක්මල සිදුකිරීම වඳශා
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