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කාර්ඹක්භ වා පරදායි යාජ්ය ේ ාක් පඳීමභ 

තුළින් ජ්නතාේේ ජීවින තත්ත්ඹ ඹවඳත් කිරීභ 

අයමුණු කයගත්  අඳ අභාතයංලේ  2020 යක 

ප්රගියඹ භාේර නනඹ ේකේයන ේභ ේව ේත්   

ේනුේන් ටවනක් එක් කයණුේ  වදපිරි 

තුටිනි. 

2020 ේර් ආයම්බේ දි යාජ්ය ඳරිඳාරන, 

්ේේල කටයුතු, ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන 

අභාතයංලඹ ේරන්න් ්ය ඹ කටයුතු ේභේවඹව 

අඳ අභාතයංලඹ,ඹවඳත්  යාජ්ය ේ ඹක්  වා 

භවජ්න හිතකාමී ේ ාක් පරසීභ උේදා 

සුවිලාර කාර්ඹබායඹක් ඉටුකයන රදි. ය 

ආයම්බක කාර්තුේේදීභ අභාතයංලඹක්  ේර අඳ 

මුහුණ දුන් ප්රබරභ අියේඹ ගඹක් වේ  ේග ීයඹ 

ංගත තත්ත්ඹක් ව ේක විඩ් 19 වමුේේ යාජ්ය 

ේ ා ේන නත්ා ඳත්ාේගන ඹාභත්, ඩා 

කාර්ඹක්භ භවජ්න ේ ාක්  ඳත්ාේගන 

ඹාභත් ඹන ඉරක්කයි.ේභහිදී යාජ්ය නිරධාරීන්ේේ 

උඳරිභ ආයක්ා රා රමින් නිේ  න්ට 

යාජ්කාරී කිරීේම් නමු ක්රභේේදඹ අත්වදා 

ඵපලුේමු.එහි ාර්තකත්ඹ ේක ේතක් වීද ඹත් 

ේභභ යනඹ වමුේේ කින්භ ්රී රාංකිකේඹ  

අඳවසුතාඹට ඳත් ේන න ආකායඹට න්ඹලු 

කටයුතු ේව ඳින් ඳත්ාේගන ඹන්නට විලාර 

ලක්ියඹක් රඵා ේදන්නට අඳට වපකිවිණි. ේම් න්ඹලු 

ගපටලුකාරී තත්ත්ඹන් වමුේේ ඳාර්ලිේම්න්තු 

භපියයණඹ ඳපපත්වීභ උේදා නාභ ේඹ ජ්නා 

කපවීම් කටයුතු ආදී න්ඹලු යාජ්කාරී භනා ේර 

ඉටුකයන්නට අභාතයංල ේමකම්තුභන් ප්රමු  

අභාතයංල නිරධාරීන් රඵා දුන් අනුඳේම්ඹ 

දාඹකත්ඹ විඹබාය අභාතයයඹා ේර 

ේගෞයේඹන් න්හිඳත් කශ යුතුභඹ. 

 

 

යාජ්ය ඳරිඳාරන වා ්ේේල කටයුතු අභාතයංලඹ 

ේරන්න් එය  කටයුතු නින්ඹාකායේඹන් 

ඳත්ාේගන ඹන අතයතුය ඳශාත් බා වා ඳශාත් 

ඳාරන අංලඹ වින්න් ්ය ඹ ග්රාමීඹ ංර්ධන 

යාඳීන්න් අ ඩවඩ ඳත්ාේගන ඹාභට කටයුතු 

කිරීභද ඳපසුම් කටයුතුඹ. 

අේග ්තු භාේ  ඳත්න රද භව 

භපියයණේඹන් රද ජ්ඹග්රවණඹත් භග යාජ්ය 

ේ ා, ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන අභාතයංලඹ 

ේර විඹ ඳථඹන් ේන් වු ද ේඳයටත් ඩා 

පුළුම ඳයාලඹක අද දේ   අඳේේ ේ ා 

යාප්තවත ඳන්. යජ්ඹක් ේර අඳ ේභයට උගත් 

ඳයපුයට දුන් ේඳ ේය න්දුක් ව උඳාධිදාරීන් 

50,000 ට රැකිඹා දීේම් කටයුත්ේත් න්ඹලු ඵය දපර 

අඳ අභාතයංලඹ 50, 000 සීභා ඉක්භා 60,000 

තරුණ, තරුණිඹන්ට යාජ්ය ේ ේ  ේද යකවුලු 

විය කය දීභට කටයුතු කයන රදි. එඹ ේ ම්නන්න් 

යුතු න්හිඳත් කර වපකි අ්ථාකි. එේභන්භ 

යාජ්ය අ ඩවඩ ප්රගභනඹ වා අපන් ඵා ගපනීම් 

න්ඹමරද කරට ේේරාට න්දුකයමින් භ්ථ යාජ්ය 

ේ ාේේ ඹාන්ත්රනඹ නියන්තය ඹාත්කාීයන 

තත්ත්ේඹන් ඳත්ාේගන ඹාභට අඳ 

අභාතයංලඹට වපකිවිණි. ේම් න්ඹමර තුර ේක විඩ් 

19 තත්ත්ඹ ඹලිත් යට තුර භතු ඳපියඹද එයින් 

කින්දු ේ ාක් අකර්භණය ේන වී ඳත්ාේගන 

ඹන්නට අඳට වපකිඹා රපබී ඇත. අියේඹ ග 

ේකේ , ේක යි ේරකින් ආද   න්ඹමරට 

විඳුම් ේ ඹා ගනිමින් භවජ්න මිත්රශීලලි යාජ්ය 

ේ ාක් ඳත්ාේගන ඹාේම් අඳ අභාතයංලේ  

අයමුණ 2020 ේර් පුයා ගපනීභට වපකිවීභ 

පිළිඵ අියලඹ තුටට ඳත්න අතය එශේමන 

2021 ේර්දී ද අඳේත ඳපේයන ගය භ යට 

ේනුේන් භනා ේක ට ඉටු කිරීභට ේමකම්තුභන් 

ප්රමු  අභාතයංල නිරධාරීන්ට ලක්ියඹ ද, ධධර්ඹඹ 

ද රපේේාීම ප්රාර්ථනා කයමි. 

ජනක බණ්ඩාර තෙන්නතකෝන් 

ගරු රාජය තව ලා, පළාත් වභා හා පළාත් පාන 

අමාෙය. 

රාජය තව ලා  පළාත් වභා හා පළාත් පාන අමාෙයාාං 

ගරු අමාෙයතුමමන්ත  පිවුඩය 
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යාජ්ය ේ ා, ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන 

අභාතයාංලේ  2020 ර්ඹට අදාර ාර්ෂික ප්රගිය 

ාර්තා වා අභාතයාංල ේමකම් ලේඹන් 

ටවනක් තපබීභට රපබීභ තුටට කරුණකි. 

‘ේෞබාගයේ  දපක්භ’ ප්රියඳත්ිය ප්රකාලඹට 

අනුකූර ව යජ්ඹ භගින් ක්රිඹාත්භක කිරීභට 

අේප්තවක්ෂිත ේනත් ජ්ාියක ප්රියඳත්න්න් භත පිහිටා 

‘යට ේනුේන් පඩ ං්කීියඹක්’ ඇිය කිරීභට 

ප්රියඳත්ියභඹ භග ේඳන්වීභක් න්දු කයමින්, ජ්නතා 

ේක්න්ද්රීඹ යාජ්ය ේ ාක් ජ්ාියක, ඳශාත් වා 

ප්රාේේශීලඹ භ ටමින් ඇිය කිරීභ වා දීඳ යාප්තවත 

ව  කාඵේධ ේ ා ඇතුළු භ්ථ යාජ්ය ේ ඹ, 

යාජ්ය නිරධාරී ංකමඳේ  න්ට භවජ්න ේ ා 

ංකමඳඹ කයා ේභේවඹවීභ ේභභ අභාතයාංලේ  

ප්රමු තභ කාර්ඹබායඹ න ඵ භාේේ වපීමභයි. 

නමුත් ේභහිදී ේග ීයඹ ංගතඹක් ව ‘ේක විඩ් 

19’ වමුේේ ේර කේ  ෑභ යටකභ ේභන්භ ්රී 

රංකාේේ ද යාජ්ය වා ේඳෞේගලික ෑභ අංලඹකභ 

ඹම්කින් ඳසුඵෑභක් න්දුව ඵ ේන යවකි. එපනි 

අියේඹ ගඹක් වමුේේ වුද ‘ේෞබාගයේ  

දපක්භ’ප්රියඳත්ිය ප්රකාලේ  ප්රමු තා භත 

අභාතයාංලේ  ේභේවය ේඳරග්ා කම්නම් 

පඩටවනක් ක්රිඹාත්භක කිරීභට 2020 ර්ේ දී 

ේභභ අභාතයාංලඹ භත් ව ඵ ේභහිදී නිටුවන් 

කයනුේ  ඉභවත් තුටිනි. 

යජ්ේ  ංර්ධන පඩටවන් කම්නමින් ඉටු 

කිරීභට දාඹක වීභ වා අදාර භාන ම්ඳත් 

පඳීමේම් අයමුණින් උඳාධිධාරී අබයාරාන්න් 

වපටදවක් ඵා ගපනීභට කටයුතු කිරීභ, 

නිරධාරීන් වා පුහුණු පඩටවන් ක්රිඹාත්භක 

කිරීභ, ජ්ාියක අඹපඹ, යාජ්ය ආේඹ ජ්න වා ජ්ාියක  

 

 

ංර්ධන පඩටවන් ඹටේත් ඳශාත් බා වා 

ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ර ංර්ධන යාඳීිය, 

ග්රාමීඹ ේබෞියක ඹටිතර ඳවසුකම් වා භාජ් 

ඹටිතර ඳවසුකම් ංර්ධනඹට අදාර යාඳීිය 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ, ේජ්ය්ප පුයපන්ඹන්ේේ ආර්කක 

වා භාජ් සුබාධනඹ පම්දියුණු කිරීභ, 

ඳාර්ලිේම්න්තු ම්ඵන්ධ වා ඳාර්ලිේම්න්තු 

භන්ත්රීරුන්ේේ කටයුතු රට අදාර යජ්ඹ වින්න් 

ඉටුකර යුතු කාර්ඹබායඹන් ඉටු කිරීභ, කයන රද 

ප්රමු  කාර්ඹබායඹන්ේගන් ේක ටක් ේර  

දවන් කර වපකිඹ. 

ේභභ අභාතයාංලේ  කාර්ඹබායඹ ාර්ථක 

ඉටුකිරීභට උඳේද ් වා භගේඳන්වීභක් කයන රද 

ගරු යාජ්ය ේ ා, ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන 

අභාතය ජ්නක ඵඩවඩාය ේතන්නේක න් 

භපියතුභාටත්, ගරු ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන 

යාජ්ය අභාතය රිඹර් අේමියාම ආනාර්ඹ යත් 

වීයේ කය භපියතුභාටත්, භාේේ ්තුියඹ ේභහිදී 

ඳරකය න්ටිමි. එේ භ අභාතයාංලේ  කාර්ඹබායඹ 

ාර්ථක වා කාර්ඹක්භ ඉටු කිරීභට ඇඳකපඳව 

අියේර්ක ේමකම්රු, අධයක් ජ්නයාමරු, 

ේජ්ය්ප වකාය ේමකම්රු, අධයක්රු, ප්රධාන 

මරය නිරධාරී ඇතුළු භ්ථ කාර්ඹ භඩවඩරඹටත්, 

ේභභ අභාතයාංලඹ ඹටේත් ඳත්නා 

ේදඳාර්තේම්න්තු, ය්ථාපිත ආඹතන වා යාජ්ය 

ං්ථා ප්රධානීන් ඇතුළු කාර්ඹ භඩවඩරරටත්, 

භාේේ ්තුියඹ පුද කයන අතය, ඉදිරි කටයුතු 

ාර්ථක ඉටුකයේගන ඹාභට ඔඵේේ කපඳවීභ වා 

දාඹකත්ඹ තදුයටත් අේප්තවක්ා කයමි. 

 

තේ.තේ.රත්නසිරි 

තේකම් 

රාජය තව ලා  පළාත් වභා හා පළාත් පාන 

අමාෙයාාංය 

 

 

රාජය තව ලා  පළාත් වභා හා පළාත් පාන අමාෙයාාං 

තේකම්තුමමන්ත  පිවුඩය 
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හැඳින්වීභ 1 



 

 

 



 

3 

සිවිල් ඳරිඳාලනයේ යේන්ද්රසථාාන  යලස ාා්ය 

යසේවා ඳළාත් සබා හා ඳළාත් ඳාලන අභාත්යාාංශ , 

ාා්ය ඳරිඳාලනයේ ප්රමුඛය ා යවිනන්, ්නත්ා 

අයේේෂාවන්ට මුඛල් ත්ැන ලඵායෙන ාා්ය 

යසේව ේ නිර්භාණ  කිරීභට කටයුතු කානු ලඵයි. 

එහිදී ාා්ය ප්රතිපඳත්තිප ස්පඳාෙන , භානව ස්පඳත් 

කළභනාකාණ , ආ ත්නික සාංවර්ධන  යඳාෙැරි 

යකොට යෙන ක්රි ාත්භක වන ළුල්ල් විෂ  ඳා ේ 

සහිත් සුවිශාල කාර්   බාා ේ ඉටු කානු ලැයේ. 

්ාතිපක සාංවර්ධන ක්රි ාකාාක්ප සිදු කිරීභ සහා දීඳ 

වයාේත් යසේවාවන් හා සභසථත් ාකාඵධධ 

යසේවාවන්හි ඳරිඳාලන කටයුතු සිදු කාිනන් හා 

ාා්ය යසේව  තුළ භානව ස්පඳත් වාාත් පලොී 

යලස කළභනාකාණ  කිරීභ මූලික ඳාභාර්ා  

කාෙනිිනන් කටයුතු කානු ලඵයි. 

භහ්නත්ාවට ත්ෘේතිපභත් ාා්ය යසේවාවේ සැඳීභ 

සහා සාධාාණත්ව , සභරපිත්ාව  හා 

කාර් ේෂභත්ාව  යකයාහි වියශේෂය න් 

සැලකිලිභත් යවිනන්, ඳරිඳාලන විධිවිධාන හා 

යාගුලාසි සකසථකිරීභ යභභ අභාත්යාාංශ  සතු 

මූලික වෙකීභකි. ා අනුව ආ ත්න සාංග්රහ  හා 

අොළ ාා්ය ඳරිඳාලන ක්රයල්ය සකසථකාිනන්, 

සාංයශෝධන  කාිනන්, අවශය අවසථාාවලදී ා 

ස්පඵන්ධ නිරීේෂණ ලඵා දීභ ෙ සිදු කානු ලඵයි. 

ාා්ය යසේවා කටයුතු ස්පඵන්ධය න් ්ාතිපක 

භට්ටය්ප ප්රතිපඳත්තිප  ස්පඳාෙන , අර්ාකාන  හා ා 

ස්පඵන්ධ භාර්යෙෝඳයධශ සැඳීභ යභභ 

අභාත්යාාංශ  යවතිපන් ඉටුවන ත්වත් සුවියශේ  

කාර්  කි. එභඟින් වාා පලොී යසේවාවේ ලඵා 

දීභට හැකිවන ඳරිදි සභසථත් ාා්ය යසේවය හි භ 

ක්රි ාකාරීත්ව  යෙොානැම භ හා ඳාලන  සිදුකානු 

ලඵයි. 

රාජ්ය පරිපාන, ව්ලදේ කටයුතු, පෂාත් වභා ශා 

පෂාත් පාන අමාත්යාාංය  යලස ඳැවතිප යභභ 

අභාත්යාාංශ  2020.08.09 දින නිකුත් කාන ලෙ 

2187/27 අාංක ොණ අතිපවියශේෂ ෙැසට් ඳත්ර  භඟින් 

රාජ්ය දවේලා, පෂාත් වභා ශා පෂාත් පාන 

අමාත්යාාංය යලස සථාාපිත් කාන ලදී. එහි අභාත්ය 

ධූා  ෙරු ්නක ඵණ්ාාා යත්න්නයකෝන් 

අභාත්යතුභන් යවත් ඳවාන ලෙ අත්ා අභාත්යාාංශ 

යල්ක්පවා ා වශය න්  යේ.යේ.ාත්නසිරි භහත්ා 

යවත් ධූා  පිරිනභන ලදී.  

යභභ අභාත්යාාංශ   ටයත් ඳළාත් ඳාලන හා 

ඳළාත් සබා කටයුතු ාා්ය අභාත්යාාංශ  යවත් 

ඳළාත් සබා හා ඳළාත් ඳාලන කටයුතු සහා ඵල  

ඳවාා ඇතිප අත්ා, එහි ාා්ය අභාත්යධූා  ෙරු සාත් 

වීායසේකා භැතිපතුභන් විසින් ොණු ලැයේ. යභභ 

ාා්ය අභාත්යාාංශයේ යල්ක්පවා ා වශය න් ෙ 

යේ.යේ. ාත්නසිරි භහත්ා කටයුතු කානු ලඵයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
දේ.දේ.රත්නසිරි මශත්ා අමාත්යාාං ද්කරයලරයා 

දව අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමන් අතින් පත්වීරය ලිපි බා 

ගනීමින් 

 

 
අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමන් රාජ්ය දවේලා, පෂාත් වභා ශා 

පෂාත් පාන අමාත්යලරයා ලදයන් ගරු ජ්නක 

බණ්ඩාර දත්න්නදකෝන් මශත්ා පත්වීරය භාර ගැනීම. 
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සුව දේෂි අලව්ථා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වසා 1970 දී ාා්ය ඳරිඳාලන අභාත්යාාංශ  

 ටයත් A යරේණියේ යෙඳාර්ත්ය්පන්තුවේ 

යලස සථාාපිත් වූ විරාභ වැටුේ 

යෙඳාර්ත්ය්පන්තුවට 2020 වසා වන විට වසා 

50 ේ පිරීභ නිිනත්යත්න් අර්ධ ශත් සාංවත්සා  

සැභරීභ සහ ෙශක තුනක ඳභණ කාල ේ 

ාා්ය යසවයේ නිාත් යවිනන් ාට යවනුයවන් 

ත්භන්යේ යසේවාව ඉටු කා විරාභ ලැ ස සි   

ාා්ය යසේවක ප්ර්ාව දයෙසා යෙෞාව  ළුෙකිරීභ 

දයෙසා ා්  විසින් ප්රකාශ ට ඳත් කා ඇතිප 

්ාතිපක විරාිනක දින  2020 ඔේයත්ෝඵර් භස 

08 වන දින ඳවත්වන ලදී.  

 

 

අමාත්යාාංය දලත් පැලරී ඇති කාර්යය ශා 

කර්ත්ලය 

 යසෞබාෙයයේ ෙැේභ ප්රතිපඳත්තිප ප්රකාශ ට 

අනුකලව සහ ා්  භඟින් ක්රි ාත්භක 

කිරිභට අයේේ ක යවනත් ්ාතිපක 

ප්රතිපඳත්ීනන් භත් පිහිටා ටට යවනුයවන් 

වැා සාංසථකෘතිප ේ ඇතිප කිරීභ සහා අොළ 

ාා්ය අභාත්යාාංශ සහා ප්රතිපඳත්තිපභ  

භඟයඳන්වීභ සිදු කිරීභ සහ ාා්ය යසේවා, 

ඳළාත් සබා හා ඳළාත් ඳාලන විෂ  ට 

අොළ ප්රතිපඳත්තිප ස්පඳාෙන , ්ාතිපක 

අ වැ , ාා්ය ආය ෝ්න හා ්ාතිපක 

සාංවර්ධන වැාපිළියවල  ටයත් ඇතිප 

වයාඳෘතිප ක්රි ාත්භක කිරීභ සහ ඳහත් 

ෙැේයවන යෙඳාර්ත්ය්පන්තු, ාා්ය සාංසථාා 

හා වයවසථාාපිත් ආ ත්න න්හි විෂ  න් 

හා කාර්  න් හා ටට අොළ ප්රතිපඳත්තිප 

ස්පඳාෙන , වැාසටහන් සහ වයාඳෘතිප 

ක්රි ාත්භක කිරීභ, ඳසු විඳා්ප කිරීභ සහ 

ඇෙීභ. 

 ශ්රී ලාංකා ඳරිඳාලන යසේව , ශ්රී ලාංකා 

ෙණකාධිකාරි යසේව , ශ්රී ලාංකා 

්රභස්පඳාෙන යසේව , ශ්රී ලාංකා ඉාංනේයන්රු 

යසේව , ශ්රී ලාංකා විෙයාත්භක යසේව , ශ්රී 

ලාංකා වාසථතු විෙයාත්භක යසේව , ශ්රී ලාංකා 

ත්ාේෂණ යසේව  හා ාකාඵධධ 

යසේවාවන්හි ආ ත්නික, ඳරිඳාලන හා පිරිසථ 

කළභණකාණ  

 ඳාර්ලිය්පන්තුව ස්පඵන්ධ හා ඳාර්ලිය්පන්තු 

භන්ත්රීවරුන්යේ කටයුතු වලට අොළව 

ා්  විසින් ඉටු කළ යුතු කාර්  න් 

 

 

 

 
වශ්රාම ලැප් ද දාපාර්ත්දරයන්තුදස ව්ලර්ජ ජ්යන්තිය 

වශ ජ්ාතික වශ්රාමික නනය-2020 වැමරුම 
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අමාත්යාාංය දලතින් රියාත්මක රීරීමට 

පැලදරන මූලික නීති 

 

 වැන්ෙඹු ළුරුෂ සහ අනත්ෙරු විරාභ වැටුේ 

ඳනත් (1983 අාංක 24) 

 වැන්ෙඹු සහ අනත්ෙරු විරාභ වැටුේ 

ආඥාඳනත් (1898 අාංක 1) 

 වැන්ෙඹු ළුරුෂ සහ අනත්ෙරු විරාභ වැටුේ 

ය ෝ්නා ්රභ (සන්නධධ හමුඛො ) ඳනත් (1998 

අාංක 60) 

 වැන්ෙඹු හා අනත්ෙරු විරාභ වැටුේ ය ෝ්නා 

්රභ (සන්නධධ හමුඛො) ඳනත් (1970 අාංක 18) 

 ාා්ය යසේවා විරාිනක න්යේ බාා අාමුඛෙල 

ඳනත් ( 1999 අාංක 40) 

 ාා්ය යසේවා අර්ා සාධක අාමුඛෙල ආඥාඳනත් 

(1942 අාංක 18) 

 ඳළාත් ඳාලන යසේවා විරාභ වැටුේ අාමුඛෙල 

(1974 අාංක 16) 

 ඳළාත් ඳාලන වැන්ෙඹු හා අනත්ෙරු 

විරාභවැටුේ අාමුඛෙල (1974 අාංක 16) 

 අනිවාර්  ාා්ය යසේවා ඳනත් (1961 අාංක 70) 

 ශ්රී ලාංකා සාංවර්ධන ඳරිඳාලන ආ ත්න  ඳනත් 

(1982 අාංක 9) 

 ා්යේ නිවාස (සන්ත්ක  ආඳසු ලඵාෙැනීභ) 

ඳනත් ( 1969 අාංක 7) 

 ත්ෑගි පිරිනැමීය්ප ත්ාඟ ඳනත් (1957 අාංක 37) 

 විරාභ වැටුේ වයවසථාා සාංග්රහ  

 ඳාසල් ගුරුවරුන්යේ විරාභ වැටුේ ඳනත් 

(1953 අාංක 44) 

 ඳළාත් සබා විරාභ වැටුේ ඳනත් (1993 අාංක 

17) 

 ා්යේ හා අධිකාණ යසේවා නිලධාරීන්යේ 

විරාභ ෙැන්වීය්ප ආඟො ඳනත් (1910 අාංක 11) 

 ාා්ය බාෂා ඳනත් (1956 අාංක 33) 

 ාා්ය බාෂා යකොිනසභ ඳනත් (1991 අාංක 18) 

 ්ාතිපක භානව ස්පඳත් සාංවර්ධන  කිරීය්ප ශ්රී 

ලාංකා ්ාතිපක සබා ඳනත් ( 1997 අාංක 18) 

 යුධ හමුඛො විරාභ වැටුේ හා ඳාරියත්ෝ ක 

වයවසථාා සාංග්රහ  

 නාවික හමුඛො විරාභ වැටුේ හා ඳාරියත්ෝ ක 

වයවසථාා සාංග්රහ  

 ්ාතිපක බාෂා අධයාඳන හා ළුණුණු ආ ත්න  

ඳනත් (2007 අාංක 26) 
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අමාත්යාාංය දලත් ගැවත්පරය මිනන් පැලරී ඇති සුවදේෂි ්රමුඛතත්ා 

2020.08.09 දින නිකුත් කාන ලෙ 2187/27 අාංක ොණ අතිපවියශේෂ ෙැසට් ඳත්ර  භඟින් ාා්ය යසේවා, ඳළාත් සබා 

හා ඳළාත් ඳාලන අභාත්යාාංශ  යවත් ඳවාා ඇතිප සුවියශේ  ප්රමුඛයත්ාව න් ඳහත් ඳරිදි ය..  

අරමුඛණු 

රාජ්ය දවේලා අාංදේ අරමුඛණු 

 ාා්ය යසේවයේ භානව ස්පඳත් 

කළභනාකාණයේදී ඵවා ෙැනී්ප, ඳාරිරිනක 

සහ අයනකුත් යසේවා යකොන්යධසි පිළිඵ 

පලොයි ාා්ය ප්රතිපඳත්තිප ස්පඳාෙන  කිරීභ.  

 භහ්න අවශයත්ා සහා ප්රතිපකාා ෙැේවීය්පදී 

ෙැනට ාා්ය යසේවයේ සිිනන යසේවකයින්යේ 

සිතු්ප ඳැතු්ප අල්ත් භඟේ කාා යභයහ වීභ. 

 ාා්ය යසේවයේ පලොයිත්ාව සහ ගුණාත්භක ඵව 

ඉහළ නැාංවීභ සහා නව කළභනාකාණ වුහ 

ඳධධතිප ේ ස්පඳාෙන  කිරීභ සහ ක්රි ාත්භක 

කිරීභ 

 හා ඳධධතිප ේ සථාාපිත්යකොට යඵොහො ෙැනීභ 

(ප්රතිපපල දිශානත් ආකල්ඳ, වෙවීභ, ස්පඳත් 

ප්රඥාවන්ත් යලස ය ොොෙැනීභ, 

අඳේෂඳාතිපත්ව , ඳාාෙෘශයඵව, ආදි ) 

 ළුණුණු වැාසටහන්වලට ඳහසුක්ප සැඳීභ සහ 

ාවා ඳැවත්වීභ පිණිස ාා්ය අාංශයේ ළුණුණු 

අවශයත්ා හඳුනා ෙැනීභ. 

 විරාභ වැටුේවලට අොළ ෙැටල්වලට පිළි ්ප 

ය දීභ සහා විරාභ වැටුේ වැාසටහන් 

ස්පඳාෙන  කිරීභ සහ ක්රි ාත්භක කිරීභ. 

 ා්යේ සාංවර්ධන ඉලේක සහ ප්රමුඛයත්ා 

සළුාාලිය්ප හැකි ාව සහිත් ාා්ය අාංශයේ 

ආ ත්නික සාංවර්ධන  සහා ාාමුඛවේ සකසථ 

කාෙැනීභ. 

 යසේවා සැඳයුය්ප පලොයිත්ාව සහ ගුණාත්භක 

ඵව ඉහළ නැාංවීභ සහා යත්ොාතුරු සහ 

සන්නිය.ෙන ත්ාේෂණ  ය ොොෙැනීභ 

ප්රවර්ධන  කිරීභ. 

 ාා්ය යසේවයේ කාර්  භණ්ාලයේ නිළුණත්ාව 

වැඩි දියුණු කිරීභ. 

 යවනසථයවිනන් ඳවතිපන ත්ත්ත්ව න්ට අනුව 

කටයුතු කිරීභ පිණිස ඳධධතිප සාල කිරීභ සහ 
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ේ රි ාොභ  ළි සකසථ කිරීභ සහා 

භාර්යෙෝඳයධශ වැඩි දියුණු කිරීභ, වර්ධන  

කිරීභ සහ ක්රි ාවට නැාංවීභ. 

 ආධාා ප්රො ක න් යභන්භ ශ්රී ලාංකා ා්  

භඟින් අාමුඛෙල් සඳ න සිවිල් ඳරිඳාලන , e-

ාා්ය ඳාලන  ආදි ට අොල වයඳෘතිප සහා 

ඳහසුක්ප සැඳීභ, ස්පඵන්ධීකාණ  සහ 

කළභනාකාණ . 

අරමුඛණු ඟාකරගැනීදරයදී පලතින නීති 

රාමුඛලට අනුරපකල අප වසින් 

දගොඩනගාගත් උපාය මාර්ගයන් 

 ාා්ය යසේවයේ කාර් ේෂභ භනාව ස්පඳත් 

කළභනාකාණ  සහා විකේෂණ ප්රතිපඳත්තිප ේ 

සහ නි ාභන ාාමුඛවේ ඇතිප කිරීභ. 

 ාා්ය යසේවා සැඳයුය්පදී පලොයිත්ාව ඉහළ 

නැාංවීභ පිණිස ක්රි ාොභ  ළි සකසථකිරීභ සහ 

ඳධධතිප සාංවර්ධන  සහා වන ඳරිඳාලන 

ප්රතිපසාංසථකාණ  

 ාා්ය යසේව  සහා ත්ාඟකාරී ඵවාෙැනීය්ප හා 

යත්ෝාාෙැනීය්ප ක්රි ාොභ න් යෙොානැම භ. 

 ඉල් ්ප දිශානත් ධාරිත්ා සාංවර්ධන  සහ 

නිළුණත්ා ෙැලළුභ 

 යසේවා සැඳයුභ ළුාවැසි න්ට සමීඳ කිරීභ සහා 

විභධයෙත් කානු ලැ ස ආ ත්නික ්ාල . 

 ාා්ය යසේවයේ ගුණාත්භක ඵව ඉහළ නැාංවීභ 

සහ යසේවා සැඳයුය්ප ඳාාෙෘශයබාව  සහා 

යත්ොාතුරු සහ සන්නිය.ෙන ත්ාේෂණ  ය ොො 

ෙැනීභ 

 ළුාවැසි ා යේන්ද්ර කාෙත් ාා්ය යසේව ේ 

යවත් නැඹුරු වූ යසේවා සැඳයුභේ ප්රිනතිපෙත් 

කිරීභ සහා ළුාවැසි / යසේවාලාභී ප්රඥේතිප ේ. 

 

අමාත්යාාංදේ අලධානයට ක්වූ ්රමුඛත ක්දේරයන්  

 

අභාත්යාාංශ ට ඳැවරී ඇතිප විෂ   ඳාාස   ටයත් 

ඉටු කානු ලඵන කාර්  න් සැලකිල්ලට ෙනිිනන් 

ප්රධාන විෂ   ේයෂේත්ර 5ේ  ඔසථයසේ ාවා යෙොනුකා 

ඇතිප අත්ා, ටට අභත්ාව ඉහත් ප්රමුඛය ේයෂේත්ර න් 

සහා සහ  සැඳීභ යවනුයවන් සහ ක යසේවා 

 ටයත් ත්වත් අාංශ හත්ාේ යසේවා සැඳීය්ප 

කටයුතු සිදු කානු ලඵයි. 

ා ා කාර්  න් ඉටු කානු ලඵන  අොළ අාංශ ෙ එභ 

විෂ   ේයෂේත්ර න්  ටයත්හි භ ලා සලකිනන්  

අභාත්යාාංශ  අත්ඳත් කායෙන ඇතිප  ප්රෙතිප  ා 

ඔසථයසේ අධීේෂණ  කිරීභ සිදු කායි. 

එභ විෂ   ේයෂේත්ර න් ඉහතිපන් ෙේවා ඇතිප අත්ා, 

ා ා විෂ   ේයෂේත්ර   ටත්ට යෙොනු කානු ලඵන 

අාංශ න් ඳහතිපන් ෙැේය.. යභභ අභාත්යාාංශ  

 ටයත් වන සි ල් ආ ත්න සාමූහිකව 

අභාත්යාාංශයේ ඳාභාර්ා න්  ාාර්ා ේ කාා 

රැයෙන  ාභ සෙහා කැඳවී සිිනයි. 
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දැක්ම 

" දැයට විශිෂ්ඨ රාජ්ය ේව ලයක් " 

 

"මානල වම්පත නිසි පරිපානය, කළමනාකරණය හා ප්රතිසවසව්කරණය 

තුළින් විශිෂ්ඨ රාජ්ය ේව ලයක් තහුරු  ිරීම " 

 

 

ේමේහලර 
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සංවිධාන සටහන  
(රාජ්ය සසේවා අංශය) 
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භාන ම්ඳත් 
විඹඹ ක්ෂේත්රඹ 4 
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4.1 වංක්ෂිප්තය 

යාජය ෂේා අංලඹ ඹටතට ඳැරී ඇති විඹඹ ඳථඹ 

ැරකිල්රට ගත් විට ෂභන් භ ඒ වයවා ක්රිඹාත්භ  

ෂ ෂයන  ාර්ඹඹන් වා  ර්තයඹඹන් ැරක විට, 

ප්රධාන ලෂඹන්භ ීපඳයාප්ත ත ෂේාන් වා ව 

සිඹළුභ ඒ ාඵද්ධ ෂේාන් වා න  

නිරධාරීන් ඵා ගැනීභ ෂභන්භ භාන ම්ඳත 

නිසි ෂර ඳරිඳාරනඹ වා  ශභනා යණඹ කිරීභ 

ඔ්ෂේ ආංශි   ාර්ඹඹ ාධන දර්ල ඹන් පුයා 

ගැනීෂම් ඉරක් ඹන්  ඔ්ෂේ ක්රිඹාත්භ  න 

සිඹළුභ අංලඹන් ෂභභ විඹඹ ක්ෂේත්රඹ ඹටෂත් 

ර නු රඵයි. 

අභාතයාංලඹ භ් න් ඳරිඳාරනඹ නු රඵන ීපඳ 

යාප්ත ත ෂේාන්, 

 ශ්රී රං ා ඳරිඳාරන ෂේා අංලඹ 

 ශ්රී රං ා ගණ ාකා ාරී ෂේා අංලඹ 

 ශ්රී රං ා රභම්ඳාදන ෂේා අංලඹ 

 ශ්රී රං ා ඉංජිෂන්රු ෂේා අංලඹ 

 ශ්රී රං ා විදයාත්භ  ෂේා අංලඹ 

 ශ්රී රං ා ා්තු විදයාඥ ස ෂේා අංලඹ 

 ශ්රි රං ා තාක්ණ ෂේා අංලඹ 

අභාතයාංලඹ භ් න් ඳරිඳාරනඹ නු රඵන 

ඒ ාඵද්ධ ෂේාන්, 

 බාා ඳරිර්ත  ෂේඹ 

  ශභනා යණ ෂේා නිරධාරි ෂේඹ 

 ශ්රී රං ා පු්ත ාරඹාකාඳති ෂේඹ 

 ල් රී රං ා ෂතොයතුරු න්නිෂේදන 

තාක්ණ ෂේඹ 

 ංර්ධන නිරධාරී ෂේඹ  

  ාර්ඹාර ෂේ  ෂේඹ 

 ඒ ාඵද්ධ රිඹදුරු ෂේඹ ෂේ. 

මමම අං මඟින් සිදු කරන ප්රධාන කාර්යයන්  

 අදාශ ෂේා ය්ථා ප්ර ාය ෂේඹට 

ඵාගැනීභ ම්ඵන්ධ  ටයුතු සිදු කිරීභ.  

 විබාග ෂදඳාර්තෂම්න්තු වා විල්විදයාර 

භ් න් නිරධාරීන්ෂේ  ප්රතිපර නාථ  ය 

ගැනීභ. 

 ්ථානභාරු වා අනුභැතිඹ රඵාීපභ ෂවෝ 

්ථානභාරු පිළිඵ යාජය ෂේා ෂ ොිෂන් 

බා ෂත නිර්ෂද්ල ැඳයීභ. 

 ්ථානභාරු භත නිරධාරීන් න තනතුරුර 

යාජ ාරී බාය ගැනීභ පිළිඵ යජෂේ ගැට් 

ඳත්රෂේ  ඳශකිරීභ වා අලය  ටයුතු කිරීභ  

  ාර්ඹක්භතා  ඩඉම් විබාග ඳැැත්වීභ, 

ප්රතිපර නිකුත් කිරීභ ව ෂේා ය්ථාන් 

අනු  ාර්ඹක්භතා  ඩඉභට අඹත් විඹඹන් 

වා බාා පිළිඵ ප්රවීණතාඹ රඵාගැනීෂම් 

අලයතාෂඹන් නිදව් කිරීභ 

  ාර්ඹක්භතා  ඩඉම් විබාගරට අදාර 

ගැටළු ම්ඵන්ධෂඹන් අලය අ්ථා රීප 

යාජය ෂේා ෂ ොිෂන් බා ෂත නිර්ෂද්ල 

ැඳයීභ.  

 ෂේා ්ථීයත්ඹ රඵා ීපභ ෂවෝ ෂේා 

්ථීයත්ඹ රඵා ීපභ ම්ඵන්ධෂඹන් නිර්ෂද්ල  

යාජය ෂේා ෂ ොිෂන් බා ෂත ැඳයීභ. 

 දියිෂනන් ඵැවැය නිාඩු වා අනුභැතිඹ 

රඵාීපභ 

 ීපඳ යාප්ත ත ෂේාන් වා ෂේා 

ය්ථාෂේ වන් විඹඹ ක්ෂේත්රඹන් වා 

විෂද්ල අධයඹන නිාඩු රඵාීපභ සම්ූරර්ණ 

ැටුප්ත  හිත) – (ආඹතන ංග්රෂේ XII 14 

ගන්තිඹ අනු) 

 ැටුප්ත  හිත විෂද්ල නිාඩු වා අනුභැතිඹ 

රඵාීපභ 

 යාජ ාරී දවා විෂද්ල යට ට අනුයුක්ත  යන 

රද ෂවෝ විෂද්ල අධයඹන නිාඩු රඵා ඇති, 

තනතුෂර් ්ථීය  ය ඇති යාජය 

නිරධාරිෂඹකුෂේ  රත්රඹා දවා ැටුප්ත  යහිත 

නිාඩු දවා අනුභැතිඹ රඵාීපභ. 
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 ඒ ාඵද්ධ ෂේාන් වා යාජ ාරි ඉටු 

කිරීභට, ැඩ ඵැලීභට අනුභැතිඹ රඵා ීපභ. 

 ීපඳ යාප්ත ත ෂේාන්හි ඹම් තනතුය  ැඩ 

ඵැලීභ වා අදාශ නිර්ෂද්ල යාජය ෂේා 

ෂ ොිෂන් බා ෂත ැඳයීභ 

 ඒ ාඵද්ධ ෂේාන් වා ද්විතීඹන ඳදනභ 

භත මුදාවැරීභ. 

 ීපඳ යාප්ත ත ෂේාන් වා ද්විතීඹන ඳදනභ 

භත මුදාවැරීභ පිළිඵද යාජය ෂේා 

ෂ ොිෂභට නිර්ෂද්ල ැඳයීභ ස ාර්ඹඹ 

ඳටිඳාටි  රීති 143 අනු) 

 ඒ ාඵද්ධ ෂේාන්හි ෂ ොන්ත්රාත් ඳදනභ භත 

ෂේෂේ ෂඹීපභට අය රඵා ීපභ. 

 ඒ ාඵද්ධ ෂේාන්හි උ්වීම් රඵා ීපභ ව 

ීපඳ යාප්ත ත ෂේාන්හි උ්වීම් 

ම්ඵන්ධෂඹන් යාජය ෂේා ෂ ොිෂන් බා 

ෂත නිර්ෂද්ල ැඳයීභ 

 ඒ ාඵද්ධ ෂේාන්හි විශ්රාභ ගැන්වීම් සිදු 

කිරීභ ව ීපඳ යාප්ත ත ෂේාන්හි විශ්රාභ 

ගැනීභ ම්ඵන්ධෂඹන් යාජය ෂේා ෂ ොිෂන් 

බාට නිර්ෂද්ල ැඳයීභ 

 නිරධාරීන්ෂේ විනඹ ම්ඵන්ධ  ටයුතු 

 ෂේා ය්ථාන්ට අදාශ නිරධාරීන් අදාශ 

ැටුප්ත  පිඹෂර් පිහිටුවීභ 

 ෂේාන්ෂේ ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණ 

ම්ඵන්ධෂඹන් යාජය ෂේා ෂ ොිෂන් 

බාට ව අභාතය භ්ඩඩරඹට නිර්ෂද්ල 

ැඳයීභ 

 ෂජය්ාතා රැයි්තු ඳත්ාෂගන ඹාභ 

 ඇඵෑර්තු රැයි්තු ඳත්ාෂගන ඹාභ. 

 

ඉවත දක්ා ඇති ෂේාන්ට අභතය භාන 

ම්ඳත්  ශභනා යණඹ වා ඳවසු ාය  

ෂේාන් ඉටු  යන්නා ව විභර්ණ, ඳර්ෂේණ 

වා ෂභෂවයුම් අංලඹ ව භාන ම්ඳත් ංර්ධන 

අංලඹ ද ෂභභ  ාර් විඹ ක්ෂේත්රඹ ඹටෂත් 

ර නු රඵයි. 

ඒ ඹටෂත් භාන ම්ඳත් ංර්ධන අංලඹ විසින්, 

 ශභනා යණ ව  ශභනා යණ ෂනොන 

ෂේා ගණඹන්ට අඹත් නිරධාරීන් ෂද්ශීඹ ව 

විෂද්ශීඹ රඵන ෂ ටි ෂවෝ දිගු  ාලීන පුහුණු 

වා ඳවසු ම් ැඳයීභ සිදු  යනු රඵයි. 

 

එෂභන්භ විභර්ලන, ඳර්ෂේණ වා ෂභෂවයුම් 

අංලඹ භ් න් ඳවත  ාර්ඹඹන් සිදු  යනු රඵයි. 

 දූණ ංචා ඇතිවීභට ඉඩ ප්ර්ථා ෂනොරැෂඵන 

ඳරිදි ර්තභාන යාජය ෂේෂේ ඳතින දුර්ර 

රභෂේදඹන් ඩාත් ඹවඳත් ආ ායඹට ෂන් 

කිරීභ 

 දුක්ගැනවිලි  ශභනා යණ ඹාන්ත්රණඹක් 

්ථාපිත ෂ ොට ඳත්ාෂගන ඹාභ ඒ තුලින් 

දුක් ගැනවිලි  ශභනා යණ රභෂේදඹන් 

ාම්ප්රදාඹ  තත්ෂේ සිට නවීනත්ඹ දක්ා 

ැඩි දියුණු කිරීභ   

 ඕනෑභ යාජය ආඹතනඹ ට ූලලි  

විභර්ලනඹක් සිදු යගැනීභට අලය වු විට එභ 

 ාර්ඹඹ ඉටු යීපෂම් භධයභ විභර්ලන 

ඒ  ඹක් ෂර  ටයුතු කිරිභ 

 ෂභභ අභාතයාංලෂේ ූලලි  විඹ ක්ෂේත්රඹ 

න යාජය අංලෂේ භාන ම්ඳත් 

 ශභනා යණඹට අදාර භ්ත යාජය 

ෂේෂේ විනඹ ආයක්ා කිරිභට  ටයුතු 

කිරිෂම්ීප ලක්තිභත් විභර්ලන ඒ  ඹක් ඇති 

කිරීභ 

 විකාභත් ඳර්ෂේණ ක්රිඹාලිඹ තුලින් යාජය 

 ශභනා යණ ප්රත්ඳත්ති ම්ඳාදනඹට වා 

ඳරිඳාරන ප්රතිං් යණඹ වා අලය න 

දත්ත, ෂතොයතුරු වා අත්දැකීම් රඵාගැනීෂම් 

ප්රධාන ූලරාශ්රඹක් ලෂඹන්   ටයුතු කිරීභ  

 නියන්තය සිදු ෂ ෂයන විකාභත් ක්රිඹාලිඹක් 

භගින් යාජය අංලෂේ දූණ, ංචා සිදු වීභට 

ඇති ප්රණතා ශ ාලීභ. 
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ඒකාබද්ධ වශ දීඳලයාප්ත මවාලා වශා කරන ද බලානීම් 

 

2015 ර්ෂේ සිට අභාතයාංලඹ භ් න් යාජය ෂේෂේ භාන ම්ඳත ප්රභාණාත්භ  ර්ධනඹ කිරීභ වා ීපඳ 

යාප්ත ත වා ඒ ාඵද්ධ ෂේාන් වා සිදු යන රද භ්ථ ඵා ගැනීම් ප්රභාණඹ ඉවත ඳරිදි ෂේ. 

ඉවත  වන් සිඹළුභ ෂේාන්  ෂත ඵාගන්නා රද භාන ම්ඳත ඩාත් පරදායි ෂර  ශභනා යණඹ  
කිරීභ අයමුණු  යගනිිෂන්  සිදු  යන රද ආඹතනි   ටයුතුර භ්ත ායාංලඹ ීපඳ යාප්ත ත වා ඒ ාඵද්ධ 
ෂේා භට්ටිෂන් ඳවත ඳරිදි දැක්විඹ වැකිඹ.  

කාර්යයන් දීඳලයාප්ත මවාලාලන් (2020.09.30 දිනට) 

ශ්රි.ං.න.මවා ශ්රී.ං.ර.මවා ශ්රී.ං.ස.මවා ශ්රී.ං.ඳ.මවා ශ්රී.ං..ස.මවා 

කාර්යය මණ්ඩය 

 අනුමත වංඛ්යාල  1986 1336 1461 3223 718 

 තතය වංඛ්යාල  1615 1160 1176 2419 510 

 නල බලානීම් වංඛ්යාල  - - - - 33 

 ව්ථීර කිරී්  33 1 66 27 10 

 උවව් කිරී්  

 III සිට II  48 251 53 490 7 

 II සිට I  - 1 4 3 10 

 I සිට .සමා/අධි  - 2 - 30 1 

 .සශ්රාම යා්  25 6 34 25 10 

 ව්ථාන මාරු  41 62 11 242 4 

 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු  42 4 - - - 

 මුදාශීරී්  1 1 6 10 1 

 .සනය කටයුතු  

 .සනය කටයුතු ආර්භ කරන ද 

වංඛ්යාල  

6 2 4 25 1 

 ම ෝදනා ඳත්ර ිකුත්  කිරීම/ිකදශවට 

කරුණු .සමසීම  

3 1 2 12 2 

 .සනය ිකමයෝන ිකුත්  කිරීම  2 2 2 8 2 

 මවාලා අ් ශීරයාම් ිකමේදනලට 

එමරහිල කරන ද අභියා නා  

- 1 0 - 1 

 

මවාලා අංය ලාර්ෂිකල බලාන්  ප්රමායයන් 

2015 2016 2017 2018 2019 2020.09.30 

දිනට 

ශ්රී ංකා ඳරිඳාන මවාලය 217 - 132 - 221 - 

ශ්රී ංකා .සදයා් මක මවාලය 9 9 22 16 36 32 

ශ්රී ංකා ලාව්තු .සදයාඥ ස මවාලාය - - 11 01 - 1 

ශ්රී ංකා නයකාධිකාරී මවාලය 189 95 13 - 232 - 

ශ්රී ංකා රමව්ඳාදන මවාලය - 15 - - 106 - 

ශ්රී ංකා සංනේමන්රු මවාලය - 237 - 226 34 - 

කෂමනාකරය මවාලා ිකධාරි මවාලය 2,677 1,924 1,050 5427 288 - 

භාා ඳරිලර්තක මවාලය 69 27 - - - - 

පුව්තකායාධිඳති මවාලය - - - 33 13 - 

මතොරතුරු තාක්ය මවාලය - 217 52 9 503 211 

වංලර්ධන ිකධාරි මවාලය 794 - - 1922 - 51,894* 

කාර්යා මවාලක මවාලය 982 1,009 936 1,111 986 955 

රියදුරු 270 270 379 811 209 122 

ලාර්ෂික බලානීම් වංඛ්යාල 5,207 3,803 2,595 9,556 2,628 53,215 

* ජනාධීඳති ෂල් ම්  ාර්ඹාරඹ විසින් ක්රිඹාත්භ   යන රද කිකිඹා වියහිත උඳාකාධාරීන්ිඩිප්ත ෂරෝභාධාරීන් කිකිඹාගත කිරීෂම් ැඩටවන 

2020ට අදාශ සුදුසු ම් රද අඹදුම් රුන් පුහුණු වා අනුයුක්ත  යිෂන් දත්ත ඳද්ධතිඹ 2020.08.18 දිනැති ෂභභ අභාතයාංලඹට 
ඳැරීෂභන් අනතුරු 2020.08.24 දින න විට ඳත්වීම් ලිපි 49,448ක් මුද්රණඹ  ය අදාශ දි්්රික් ෂල් ම්  ාර්ඹාරඹට බාය ීප අන්  යන 
රීප. 
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 ශභනා යණ වා  ශභනා ැණ ෂනොන ෂේා  ා්ඩඩ වා ෂද්ශීඹ වා විෂද්ශීඹ වා ෂ ටි  ාලීන වා 
දිගු  ාලීන 2020.09.30 දින දක්ා රඵා දන රද පුහුණුවීම් පිළිඵ ායාංලඹ ඳවත ඳරිදි ෂේ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

පුහුණු අලව්ථා වශභාගි වූ ිකධාරීන් වංඛ්යාල 

මාණ්ඩලික මාණ්ඩලික මනොලන 

වශතික ඳත්ර ඳාමමාා 12 392 

ඩිප්මෝමා ඳාමමාා 02 - 

ඳ් ා් උඳාධි ඳාමමාා 02 - 

 

යාජය අංලෂේ භාන ම්ඳත  ශභනා යණඹට අදාශ භ්ත යාජය ෂේෂේ විනඹ ආයක්ා කිරීභ වා 

ක්රිඹාත්භ  න විභර්ලන, ඳර්ෂේණ ෂභෂවයුම් අංලඹ විසින් විභර්ලනඹට රක්  යන රද  ායණා ර න 

 ර එහි ංක්ෂිප්ත තඹ ෂභෂර දැක්විඹ වැ .  

ිකර්මද් ලර්ගීකරයය .සමර්න වංඛ්යාල 

I න උඳ ෂල්ඛනඹ ඹටෂත් ෂචෝදනා ඳත්ර 

නිකුත් කිරීභ.  

04 

රඝු විනඹ  ටයුතු සිදු කිරිභ.  06 

්ථානභාරු කිරිභ.  01 

භථඹ ට ඳත් කිරීභ.   02 

ටිනා භ අඹ කිරිභ.   05 

 ාර්ඹාර රභ ඹථාත් කිරිභ.  07 

ඉදිරි ප්රතිඳත්ති ි නීති ෂඹෝජනා කිරිභ.  09 

නිදවට  රුණු විභසිභ . 01 

ෂනත්   07 
  

ෂතොයතුරු දැනගැනීෂම් ඳනෂත් විකාවිධාන ඳරිදි ඉල්ලීම්  යනු රඵන ෂතොයතුරු අදාශ අංල ෂතින් රඵා ීපෂම් 

ම්ඵන්කා යණ  ටයුතු සිදු  යන විභර්ලන, ඳර්ෂේණ වා ෂභෂවයුම් අංලඹ ෂත 2020.09.30 දින දක්ා 

ඉදිරිඳත් ව විභසුම් පිළිඵ භාෂරෝචනඹ ඳවත ඳරිදි ෂේ.  

 

 

මවාලා නයය මද්ශීය පුහුණු ඳාමමාා .සමද්ශීය පුහුණු ඳාමමාා 

මකටි කාලීන දිගු කාලීන මකටි කාලීන දිගු කාලීන 

කෂමනාකරය 11 05 ෂ ොවිඩ් 19 ංගතඹ 
වමුෂේ ඳැැත්වීභට 

නිඹිෂත තිබ විෂද්ල පුහුණු 
අත්හිටුා ඇත. 

කෂමනාකරය මනොලන 331 - 

ප්රාථකක 61 - 
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4.2 ඒකාබද්ධ මවාලාලන් 

යාජය ෂේා ෂ ොිෂන් බාෂන් ඒ ාඵද්ධ ෂේා 

අධයක් ජනයාල් ෂත අිනනිෂඹෝජිත ඵරඹ භත 

ඒ ාඵද්ධ ෂේාන්හි නිරධාරීන් ඳත් කිරිභ, භාරු 

කිරිභ, උ් කිරිභ, විනඹ ඳාරනඹ වා ෂේෂඹන් 

ඳව කිරිභ ම්ඵන්ධ  ටයුතු ඒ ාඵද්ධ ෂේා 

අංලෂඹන් සිදු  යන ප්රධාන  ාර්ඹඹන් ෂේ. ෂම් 

වා ඒ ාඵද්ධ ෂේා අංලඹ ලාඛා 12 කින් 

භන්විත ෂේ. 

 

ඒ ාඵද්ධ ෂේාන්හි නිරධාරීන් ංඛයා එක් 

එක් ෂේෂේ ෂශ්රේණින්න් අනු  ාන්තා පිරිිෂබාඹ 

අනු යාප්ත ත වී ඇති ආ ායඹ ඳවත දක්ා ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඒ ාඵද්ධ ෂේාන්හි ෂේෂේ නියුතු නිරධාරීන්ෂේ   ාන්තා පිරිිෂ නිෂඹෝජනඹ ඉවත ප්ර්තායෂඹන් දැක්ෂේ. 
 

4.21 අංමේ 2020 ලවමර් සු.සමාෂි කාර්යය වාධනයන් 

 නලක ිකධාරින් වශා මවාලාර්භක පුහුණු බාදීම 
මවාලාල ප්රනතිය 

ශ්රී රං ා ඳරිඳාරන ෂේඹ ශ්රී රං ා ංර්ධන ඳරිඳාරන ආඹතනඹ භගින් වි ත  ්ඩඩාඹභ වා 2019 

භාර්තු භ සිට 2020 භාර්තු දක්ා ෂේායම්බ  පුහුණු රඵා ෂදන රීප. 

ශ්රී රං ා ෂතොයතුරු වා 

න්නිෂේදන තාක්ණ ෂේඹ 

3 ඳන්තිඹ සIII ෂශ්රේණින්ඹ) 

ඵා ගන්නා රද නිරධාරීන් 415ක් දවා අභාතයාංලයීඹ භාන ම්ඳත් 

ංර්ධන අංලඹ විසින් ෂේායම්බ  පුහුණු ඉදිරිෂේ ීප ඳැැත්වීභට 

නිඹිෂතඹ. 
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පු්ත ාරඹාකාඳති ෂේඹ ඵා ගන්නා රද නිරධාරීන් 48ක් දවා 

අභාතයාංලයීඹ භාන ම්ඳත් ංර්ධන අංලඹ විසින් 

ෂේායම්බ  පුහුණු ඉදිරිෂේ ීප ඳැැත්වීභට 

නිඹිෂතඹ. 

ශ්රී රං ා ෂතොයතුරු වා න්නිෂේදන තාක්ණ ෂේඹ 

2 ඳන්තිඹ සII ෂශ්රේණින්ඹ) 

ඵා ගන්නා රද නිරධාරීන් වා  ෂේායම්බ  

පුහුණු අදිඹය 3කින්  නිභකිරීභට ැරසුම්  ශ අතය 

ඳශමු අදිඹෂර් අන් දින කිහිඳඹ තුශීප COVID –19 

ංගත තත්ත්ඹ උද්ගත විඹ. ඒ අනු ෂම් නවිට 

ඳශමු අදිඹෂර් ෂේායම්බ  පුහුණු නිභ  ය ඇති 

අතය ෂසු අදිඹයර ෂේායම්බ  පුහුණු 

ඔක්ෂතෝඵර් භ ඳැැත්වීභට නිඹිෂතඹ. 

 

  ාර්ඹක්භතා  ඩඉම් විබාග ඳැැත්වීභ 

මවාලාල ප්රනතිය 

ශ්රී ංකා ඳරිඳාන මවාලය විබාග නිෂේදනඹ 2020.10.02 දින ඳශ ෂ ෂයන අතය 2 020.10.24 දින 
විබාගඹ ආයම්බ කිරීභට නිඹිෂතඹ. ශ්රී ංකා සංනේමන්රු මවාලය 

ශ්රී ංකා .සදයා් මක ශා ලාවත්ු 

.සදයාඥ ස මවාලය 

ශ්රී ංකා නයකාධිකාරි මවාලය 

ශ්රී ංකා රමව්ඳාදන මවාලය 

භාා ඳරිලර්තක මවාලය විබාග නිෂේදනඹ 2020 ඔක්ෂතෝඵර් භ ඳශ කිරීභට නිඹිෂතඹ. 

පුව්තකායාධිඳති මවාලය 

(III) මශ්රාණිය 

2017සII) 2019 ට අදාශ ප්රතිපර 2020.06.11 දින නිකුත්  ය ඇත. 2018සI ) 
2020 විබාගඹට අදාශ විබාග නිෂේදනඹ වා විබාග ෂදඳාර්තෂම්න්තුෂේ 
එ ඟතා 2020.09.07 දිනැති ඉල්රා ඇත. 

පුව්තකායාධිඳති මවාලය (II) 

මශ්රාණිය  

2017(II) 2019 ට අදාශ ප්රතිපර 2020.02.19 දින නිකුත්  ය ඇත. 2018සI ) 
2020 විබාගඹට අදාශ විබාග නිෂේදනඹ වා විබාග ෂදඳාර්තෂම්න්තුෂේ 
එ ඟතා 2020.09.07 දිනැති ඉල්රා ඇත. 

කෂමනාකරය මවාලා 

ිකධාරි මවාලමේ (I) මශ්රාණිය 

 ාර්ඹක්භතා  ඩඉම් විබාගඹ 2015සI)2019 ට අදාශ ප්රතිපර 2020.05.19 
දිනැති නිකුත්  ය ඇත. 2015සII ) 2020 විබාගඹට අදාශ විබාග නිෂේදනඹ 
වා විබාග ෂදඳාර්තෂම්න්තුෂේ නිරීක්ණ  ැා ඇත. 

කෂමනාකරය මවාලා 

ිකධාරි මවාලමේ (II) 

මශ්රාණිය 

 ාර්ඹක්භතා  ඩඉම් විබාගඹ 2013සII)2019 ට අදාශ ප්රතිපර 2020.07.22 
දිනැති නිකුත්  ය ඇත. 2014සI ) 2020 විබාගඹට අදාශ විබාග නිෂේදනඹ 
වා විබාග ෂදඳාර්තෂම්න්තුෂේ නිරීක්ණ  ැා ඇත. 
 

කෂමනාකරය මවාලා 

ිකධාරි මවාලමේ (III) 

මශ්රාණිය 

 ාර්ඹක්භතා  ඩඉම් විබාගඹ 2013සI)2019 ට අදාශ විබාගඹ 2020.09.27 
දින ඳත්න රීප. 

වංලර්ධන ිකධාරි මවාලය ඳශමු  ාර්ඹක්භතා  ඩඉම් විබාගඹ  2015සII ) 2019 ට අදාශ ප්රතිපර 
2020.08.28 දිනැති නිකුත්  ය ඇත. 2016සI)2020 විබාගඹට අදාශ විබාග 
නිෂේදනඹ වා විබාග ෂදඳාර්තෂම්න්තුෂේ නිරීක්ණ  ැා ඇත. 

වංලර්ධන ිකධාරි මවාලය ෂදන  ාර්ඹක්භතා  ඩඉම් විබාගඹ  2017සII) 2019 ට අදාශ විබාගඹ 
2020.01.19 දින ඳැැත්ව අතය විබාග ෂදඳාර්තෂම්න්තු විසින් ප්රතිපර 
නිකුත් කිරීභට නිඹිෂතඹ. 

 

 තරන .සභාන 

මවාලාල ප්රනතිය 

ශ්රී ංකා ඳරිඳාන මවාලය ශ්රී රං ා ඳරිඳාරන ෂේෂේ 2018 යට අදාර වි ත වා සීිෂත විබාග 
2020 ජනාරි වා ෂඳඵයාරි භ ඳැැත්ව අතය ඉදිරිෂේීප විබාග 
ෂදඳාර්තෂම්න්තු විසින් එහි ප්රතිපර නිකුත් කිරීභට නිඹිෂත අතය ඉන් 
අනතුරු ම්මුඛ ඳරීක්ණ ඳැැත්වීභට   ටයුතු ෂ ෂර්. 
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ශ්රී ංකා මතොරතුරු තාක්ය 

මවාලය 

ශ්රී රං ා ෂතොයතුරු තාක්ණ ෂේෂේ 3 ඳන්තිෂේ III ෂශ්රේණින්ඹට ඵා 
ගැනීෂම් වි ත තයග විබාගඹ 2020 වා ශ්රී රං ා ෂතොයතුරු තාක්ණ 
ෂේෂේ 2 ඳන්තිෂේ II ෂශ්රේණින්ඹට ඵා ගැනීෂම් වි ත තයග විබාගඹ 
2020 විබාග නිෂේදන ඳශ කිරීභට නිඹිෂතඹ.  

ශ්රී රං ා ෂතොයතුරු තාක්ණ ෂේෂේ 1ඳන්තිෂේ III ෂශ්රේණින්ඹට ඵා 
ගැනීෂම් තයග විබාගඹ - 2018 ට අදාශ විබාග නිෂේදනඹ 2020 
ැප්ත තැම්ඵර් භ ඳශ  ශ අතය විබාග ෂ ොභාරි් ජනයාල් විසින් එභ 
විබාග 2021 ජනාරි භ  ඳැැත්වීභට නිඹිෂතඹ. 

කෂමනාකරය මවාලා ිකධාරි 

මවාලය 

 ශභනා යණ ෂේා නිරධාරි ෂේෂේ III ෂශ්රේණින්ඹට ඵා ගැනීෂම් 
වි ත වා සීිෂත තයග විබාග -2019ස2020) වා විබාග නිෂේදන 2020 
ජූලි භ ඳශ  ශ අතය විබාග ෂ ොභාරි් ජනයාල් විසින් එභ විබාග 
ෂනොැම්ඵර් භ ඳැැත්වීභට නිඹිෂතඹ. 

කෂමනාකරය මවාලා ිකධාරි 

මවාලය (අධි මශ්රාණිය)  

 ශභනා යණ ෂේා නිරධාරි ෂේෂේ අකාෂශ්රේණින්ෂේ සීිෂත වා 
කුරතා ඳදනිෂන් උ් කිරීෂම් තයග විබාගඹ 2019ස2020) ට අදාශ 
විබාග නිෂේදන ඳශ කිරීභට නිඹිෂතඹ.  

පුව්තකායාධිඳති මවාලය (II) 

මශ්රාණිය 

යජෂේ පු්ත ාරඹාකාඳති ෂේඹ වා ඵාගැනීෂම් තයග විබාගඹ -
2019 ස2020) වා විබාග නිෂේදන 2020 ජූලි භ ඳශ  ශ අතය 
විබාග ෂ ොභාරි් ජනයාල් විසින් එභ විබාග ෂනොැම්ඵර් 
භ ඳැැත්වීභට නිඹිෂතඹ. 

භාා ඳරිලර්තක මවාලය යජෂේ බාා ඳරිර්ත  ෂේඹ වා ඵාගැනීෂම් තයග විබාගඹ - 
2019ස2020) වා විබාග නිෂේදන 2020 ජූලි භ ඳශ  ශ අතය විබාග 
ෂනොැම්ඵර් භ ඳැැත්වීභට නිඹිෂතඹ. 

 

 ඒ ාඵද්ධ ෂේා අංලෂේ තනතුරුර ඳත්වීම් 

්ථිය කිරීභ දවා e – manual  ්  ය ෂබ් 

අඩවිෂේ ප්රසිද්ධ  ය ඇති අතය ඒ ාඵද්ධ 

ෂේාෂේ අෂනකුත් ක්රිඹාලීන් දවා e – 

manual  ්  යිෂන් ඳතී. 

 භාර්ගගත රභෂේදඹ සonline) භගින් ඒ ඵද්ධ 

ෂේාර ාර්ෂි  ්ථාන භාරු සිදු යන අතය 

ාභානය ්ථාන භාරු දවාද භ දු ාංග 

ෂඹොදාගැනීභට  ටයුතු  ය ඇත. 

  ත්තීඹ ිෂති භඟ ා ච්ඡා  යිෂන් 

්ථානභාරු ප්රතිඳත්තිඹ වා ෂේා ය්ථා 

ංෂලෝධන සිදු ය ඇති අතය අලයතාඹ 

අනු ඉදිරි ංෂලෝධන කිරීභට ැරසුම්  ය 

ඇත. 

 නිරධාරීන්ෂේ ෂේා ආශ්රිත ගැටළු ෂඹොමු 

කිරීභ වා භාර්ගගත රභෂේදඹක් වුනන්ා ීප 

ඇත. සLink: 43.224.125.68/csing) 

 විදුත් තැඳෑර වා භාර්ගගත රභෂේදඹ ඔ්ෂේ 

විශ්රාභ ගැන්වීභට අදාශ ෂල්ඛණ ෂගන්ා 

ගැනීභ වා අනුභැතිඹ රඵාගැනීභට ඉදිරි 

 ටයුතු සිදුෂ ෂයිෂන් ඳතී. 

 ඒ ාඵද්ධ ෂේඹට අඹත් සිඹලු ව ාය 

අධයක්රුන්ෂේ වබාීතත්ෂඹන් ව 

ංර්ධන නිරධාරී ලාඛාෂේ නිරධාරීන්ෂේ 

ශ්රභ දාඹ ත්ඹ ෂඹොදා ගනිිෂන් ංර්ධන 

නිරධාරීන්ෂේ ඳත්වීම් ්ථීය කිරීභට අදාර 

අතඳසු වී තිබුණු  ටයුතු  ඩිනිෂන් අන් 

කිරීභට වැකිවිඹ. 

 ංර්ධන නිරධාරීන්ෂේ උ්වීම් වා න 

අඹදුම්ඳත්රඹක් වුනන්ා ීපභ වා සිඹලු 

අභාතයාංලිෂදඳාර්තෂම්න්තු වා ආඹතන 

දැනුත්  යිෂන් ෂඳොදු උඳෂද් භාරාක් 

නිකුත් කිරීභ තුළින් උ්කිරීම් ක්රිඹාඳටිඳාටිඹ 

තුශ තිබුණු අඩුඳාඩු භඟ වයා ගැනීභට 

 ටයුතු  යන රද අතය උ් කිරීම් වා 

සුදුසු ම් රඵා ඇති නිරධාරීන්ෂේ උ්වීම් 

 ඩිනිෂන් රඵාීපභට වැකිඹා රැබී ඇත.තද, 

ංර්ධන නිරධාරී ෂේඹට අන්තර්ග්රවණඹ 

වීභට භනාඳඹ ඳශ  ය ඇති නිරධාරීන්ෂේ 
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අන්තර්ග්රවණ  ටයුතු  ඩිනිෂන් අන් 

කිරීභ වා අලය ක්රිඹාභාර්ග ෂගන ඇත. 

 2018.08.20 දින ඵාගත් අබයාරා  

උඳාකාධාරීන් 2619 අතුරින් ම්මුඛ ඳරීක්ණඹ 

භගින් සුදුසු ම් ඳරීක්ා කිරීෂභන් අනතුරු 

සුදුසු ම් රද නිරධාරීන් 2446ක් ෂත ෂම් 

නවිට ඳත්වීම් රඵාීප ඇත. 

 ජනාධීඳති ෂල් ම්  ාර්ඹාරඹ විසින් 

ක්රිඹාත්භ   යන රද කිකිඹා වියහිත 

උඳාකාධාරීන්ිඩිප්ත ෂරෝභාධාරීන් කිකිඹාගත 

කිරීෂම් ැඩටවන 2020ට අදාශ සුදුසු ම් 

රද අඹදුම් රුන් පුහුණු වා අනුයුක්ත 

 යිෂන් දත්ත ඳද්ධතිඹ 2020.08.18 දිනැති 

ෂභභ අභාතයාංලඹට ඳැරීෂභන් අනතුරු 

ඒ ාඵද්ධ ෂේා අංලෂේ සිඹලුභ භා්ඩඩලි  

නිරධාරින්ෂේ ව ෂසු  ාර්ඹ භ්ඩඩරෂේ 

වඹ ඇති 2020.08.24 දින න විට ඳත්වීම් 

ලිපි 49,448ක් මුද්රණඹ  ය අදාශ දි්්රික් 

ෂල් ම්  ාර්ඹාරඹට බාය ීප අන්  යන 

රීප. 

 ඵාගැනීෂම් තයග විබාග ඳැැත්වීෂම් 

ක්රිඹාලිඹ  ඩිනම් කිරිභ වා විබාග 

අඹදුම්ඳත් භාර්ගගත රභඹට  ැවීභ වා ශ්රී 

රං ා විබාග ෂදඳාර්තෂම්න්තු භග 

ා ච්ඡා ඳත්ා එහි ප්රතිපරඹක් ෂර ශ්රී 

රං ා ෂතොයතුරු තාක්ණ ෂේෂේ 1 

ඳන්තිෂේ III ෂශ්රේණින්ඹට ඵා ගැනීෂම් තයග 

විබාගඹ 2018 ට අදාශ විබාග අඹදුම්ඳත් 

භාර්ගගත සOnline) රභඹට  ැන රීප.   

 

4.3 ශ්රී ංකා ඳරිඳාන මවාලය 

ශ්රී රං ා ඳරිඳාරන ෂේඹට අදාශ අභාතය 

භ්ඩඩරඹ වා යාජය ෂේා ෂ ොිෂන් බා භ් න් 

රඵා ෂදන තීයණ ක්රිඹාත්භ  කිරීභ ව යාජය 

ෂේා ෂ ොිෂන් බා භ් න්  යන රද ඵරතර 

ඳැරීභට අදාර  ටයුතු  ෂල් ම්ෂේ ෂවෝ අතිෂර්  

ෂල් ම් සයාජය ඳරිඳාරන) ෂේ  අනුභැතිඹ භත ශ්රී 

රං ා ඳරිඳාරන ෂේා ලාඛා භ් න් ක්රිඹාත්භ  

 යනු රඵයි. 

 ශභනා යණ ෂේා ෂදඳාර්තෂම්න්තුට අනු 

2020.06.30 දින න විට ශ්රී රං ා ඳරිඳාරන 

ෂේෂේ අනුභත තනතුරු ංඛයා 3,223ක් න 

අතය, 2020.09.30 දින වින විට නිරධාරීන් 2,419 

ෂදෂනකු ෂේෂේ නියුක්ත අතය, පුයප්ත ඳාඩු 

ංඛයා 804 කි.  

ශ්රී රං ා ඳරිඳාරන ෂේෂේ  ාන්තා ව පිරිිෂ 

නිරධාරීන්ෂේ නිෂඹෝජනඹ ඳවත ප්ර්තායඹ භ් න් 

දක්ා ඇත.  

 

4.3.1 අංමේ 2020 ලවමර් සු.සමාෂි කාර්යය 

වාධනයන් 

 

 න නිරධාරීන් 270ෂදෂනකු ඵාගැනීභ දවා 

 ටයුතු සිදු  යිෂන් ඳතී. 

 2020.09.30 දින දක්ා සිදු  යන රද උ්වීම් 

ඳවත ඳරිදි ෂේ. 

උවව් කිරී් සිදුකරන ද 

මශ්රාණි 
උවව්වී් ද 

ිකධාරීන් 

වංඛ්යාල 

III ෂශ්රේණින්ෂේ සිට II ෂශ්රේණින්ඹට 490 

II ෂශ්රේණීයේෂේ සිට I ෂශ්රේණින්ඹට  3 
විෂලේ ෂශ්රේණින්ඹට 30 

  

 2020.09.30 න විට ශ්රී රං ා ඳරිඳාරන ෂේෂේ 

නිරධාරීන් 27ෂදෂනකු ෂේෂේ ්ථීය කිරිභ සිදු 

 ය ඇත. 

 ර්ඹ තුශීප ෂම් දක්ා ාර්ෂි  ෂනොන ්ථාන 

භාරු 242ක් සිදු  ය ඇති අතය, නිරධාරීන් 
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10ෂදෂනකු මුදාවැරීභ දවා අලය  ටයුතු සිදු 

 ය ඇත. 

 නිරධාරීන් 25 ෂදෂනකු නිඹිෂත දිනඹ විශ්රාභ 

ගැන්වීභට  ටයුතු  ය ඇත. 

4.3.2 සදිරිමේදී සිදු කිරීමට ිකයකත කාර්යයන් 

 

 ශ්රී රං ා ඳරිඳාරන ෂේා අංලඹ වා ශ්රී රං ා 

ඳරිඳාරන ෂේෂේ නියුතු ෑභ නිරධාරිෂඹකු 

වාභ ඊ-දත්ත ඳ්රි ාක් නිර්භාණඹ කිරීභ වා 

දත්ත ඳද්ධතිඹක් ැ සීෂම්  ටඹතු සිදුෂිෂන් 

ඳතී. 

 

 

 

 

 ෂභභ ෂේෂේ නිරධාරීන්ෂේ ්ත්රීිපුරුබාඹ, 

අධයාඳන සුදුසු ම්, ෂේා අත්දැකීම් ආීප 

ෂතොයතුරු ම්ඵන්ධෂඹන් විල්ෂල්ණඹක් සිදු 

කිරීභට නිඹිෂත ඳතී. 

4.4 ශ්රී ංකා සංනේමන්රු මවාලය 

ශ්රී රං ා ඉංජිෂන්රු ෂේඹ යාජය ෂේා, ඳශාත් 

බා වා ඳශාත් ඳාරන අභාතයාංලෂේ විඹඹ ඳථඹ 

ඹටෂත් ඳතින ීපඳයාප්ත ත ෂේාක් න අතය, 

ඉංජිෂන්රුරුන්ෂේ ඳත්වීම් වා විනඹ ඵරධයඹා 

නුෂේ යාජය ෂේා ෂ ොිෂන් බායි.  

 

ශ්රී රං ා ඉංජිෂන්රු ෂේා අංලඹ භ් න් 

ඳරිඳාරනඹ න ශ්රී රං ා ඉංජිෂන්රු ෂේාෂේ 

අනුභත තනතුරු ංඛයා 1 ,461ක් න අතය ෂම් 

න විට නිරධාරීන් 1,176ක් ෂේෂේ නියුක්ත 

සිටියි. එභ නිරධාරීන් විවිධ ආඹතන භට්ටිෂන් 

අනුයුක්ත  ය ඇති අතය, ඔවුන් භූ ම්ඳත්, 

යාඹන , විදුලි, ඹාන්්රි  ව සිවිල් ඹන 

ක්ෂේත්රඹන් ඹටෂත් ෂේඹට අනුයුක්ත  ය ඇත.  

  

එභ නිරධාරින්ෂේ ෂශ්රේණින්ඹ අනු ව  ාන්තා 

පිරිිෂ අනු ව ෂශ්රේණින් අනු යාප්ත තිඹ ඳවතින් 

දක්ා ඇත.22222222222222222222222222222        

 

 

4.4.1 අංමේ 2020 ලවමර් සු.සමාෂි කාර්යය 

වාධනයන් 

 ශ්රී රං ා ඉංජිෂන්රු ෂේඹ වා න  

නිරධාරීන් 30 ෂදෂනකුට 2020.10.12 දින ඳත්වීම් 

රඵා ීපභට නිඹිෂත අතය, III ෂශ්රේණින්ෂේ පුයප්ත ඳාඩු 

190ක් පියවීභ වා අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභට යාජය 

ෂේා ෂ ොිෂන් බා ෂත ඉදිරිඳත්  ය ඇත.  

 අං  2190/26 වා 2020.08.25 දිනැති ශ්රී රං ා 

ඉංජිෂන්රු ෂේා ය්ථා වා  යන රද 06 

න ංෂලෝධනඹ ප්රසිද්ධ  ය ඇති අතය, 

නිරධාරීන්ෂේ උ්වීම් වා අදාර න 39/2019 

චරෂල්ඛෂේ ංෂලෝධන  ටයුතු වා අනුභැතිඹ 

රඵා ගැනීභට යාජය ෂේා ෂ ොිෂන් බා ෂත 

වා ෂඹොමු  ය ඇත.   
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 ෂභභ ර්ඹ තුශීප ඳශමු න ෂශ්රේණින්ෂේ තනතුරු 

18ක් දවා නිශධාරීන් ඳත්  ය ඇති අතය, ඳශමු 

ෂශ්රේණින්ඹ වා උ්වීෂම් සුදුසු ම් රද ෂභභ 

ෂේෂේ ෂදන ඳන්තිෂේ නිශධාරීන් 123 ක් 

අතරින් 4 ෂදෂනකු ඳශමු ෂශ්රේණින්ඹට ඳත් කිරීෂම් 

 ටයුතු අන්  ය ඇත. ෂසු නිශධාරීන් 119 

ෂදනාෂේ උ් කිරීෂම්  ටයුතු වා ෂතොයතුරු 

ෂගන්ා ගැනීභට අදාර අභාතයාංල ෂත ලිපි 

ෂඹොමු  ය ඇත.  

 උ්වීෂම් සුදුසු ම් රද ෂභභ ෂේෂේ තුන්න 

ෂශ්රේණින්ෂේ නිශධාරීන් 370 ක් අතුරින් 53 ෂදෂනකු 

ෂදන ෂශ්රේණින්ඹට ඳත් කිරීෂම්  ටයුතු අන්  ය 

ඇති අතය, ෂසු නිශධාරීන් 317 ෂදනාෂේ උ් 

කිරීෂම්  ටයුතු වා ෂතොයතුරු ෂගන්ා ගැනීභට 

අදාර අභාතයාංල ෂත ලිපි ෂඹොමු  ය ඇත.  

 2019 ර්ෂේීප ෂේා ්ථියත්ඹ රැබීභට නිඹිෂත 

ව නිශධාරීන් 203 ක් අතුරින්, නිශධාරීන් 66 

ෂදෂනකුෂේ ෂේා ්ථියත්ඹ රඵා ීපෂම්  ටයුතු 

අන්  ය ඇති අතය, ෂසු නිශධාරීන් 137 

ෂදනාෂේ ෂේා ්ථියත්ඹ රඵා ීපභට අලය 

ෂතොයතුරු ෂගන්ා ගැනීභට අදාර අභාතයාංල 

ෂත ලිපි ෂඹොමු  ය ඇත. 

 2019.10.06 දින ඳත්න රද  ාර්ඹක්භතා 

 ඩයිම් විබාග ප්රතිපර ෂම් න විට නිකුත් කිරීභට 

 ටයුතු  ය ඇත.  

 ෂදභශ බාා ප්රවීණතාඹ රඵා ීපභ වා 

නිරධාරීන් 80 ෂදෂනකුෂගන් යුත්  ්ඩඩාඹභක් 

ජාති  බාා අධයඹන ව පුහුණු ආඹතනඹ ෂත 

ෂඹොමු කිරීභට  ටයුතු  ය ඇත. 

 විශ්රාභ ගැන්වීභට නිඹිෂත නිශධාරීන් 42ක් අතුරින් 

34ෂදෂනකු දවා විශ්රාභ රඵා ීපෂම්  ටයුතු 

අන්  ය ඇත 

 ෂජය්ාතා ෂල්ඛණඹ නිඹිෂත ඳරිදි ඹාත් ාලීන 

කිරීභ සිදු  ය ඇත. 

 

4.5 ශ්රී ංකා .සදයා් මක, ලාව්තු .සදයාඥ ස ශා 

තාක්ය මවාලය 

සිවිල් ඳරිඳාරනෂේ ෂක්න්ද්ර්ථානඹ න යාජය 

ෂේා, ඳශාත් වා ඳරාත් ඳාරන අභාතයාංලෂේ 

විදයාත්භ , ා්තු විදයාත්භ  ෂේා අංලඹ භ් න් 

විදයා,  නිර්භාණ යනඹ වා තාක්ණ නැණ 

ඵරඹ ඒ යාශී  ය විදයාත්භ  ැරසුම් වා 

ඳර්ෂේණ  ටයුතු උ් ෂර ඉටු කිරීභ වා 

භාන ම්ඳත ෂභෂවඹ වීභ වා ඳරිඳාරනභඹ 

 ටයුතු ෂභභ අංලඹ භගින් ම්ඳාදනඹ  යනු 

රඵයි. ඒ වා ෂභභ අංලඹ ඹටෂත් ්ථාපිත  යන 

රද ෂේාන් 3 කි.  

1. ශ්රී රං ා විදයාත්භ  ෂේඹ 

2. ශ්රී රං ා ා්තු විදයාඥ ස ෂේඹ 

3. ශ්රී රං ා තාක්ණ ෂේඹ 

ශ්රී රං ා විදයාත්භ  ෂේෂඹහි අනුභත නිරධාරීන් 

ංඛයා 642ක් න අතය, තතය නිරධාරීන් 

ංඛයා 466ක් ෂේ. ශ්රී රං ා ා්තු විදයාඥ ස 

ෂේෂේ අනුභත නිරධාරීන් ංඛයා 76ක් න 

අතය තතය නිරධාරින් 44ක් ෂේ.  

 

ශ්රී රං ා විදයාත්භ  ෂේෂේ ව ශ්රී රං ා ා්තු 

විදයාඥ ස ෂේෂේ නිරධාරින් ෂශ්රේණින් අනු යාප්ත තිඹ 

ඳවතින් දැක්ෂේ.  
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ශ්රී රං ා විදයාත්භ  ෂේෂේ ව ශ්රී රං ා ා්තු 

විදයාඥ ස ෂේෂේ නිරධාරින්ෂේ  ාන්තා ව පිරිිෂ 

නිරධාරීන් අනු යාප්ත තිඹ ඳවතින් දැක්ෂේ.  

 
 

4.5.1 අංමේ 2020 ලවමර් සු.සමාෂි කාර්යය 

වාධනයන් 

 

 න නිරධාරින් 32ෂදෂනකු ශ්රී රං ා විදයාත්භ  

ෂේඹට ද, එක් නිරධාරිඹකු  ශ්රී රං ා ා්තු 

විදයාඥ ස ෂේඹටද ඵා ෂගන ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 අංලඹ ඹටතට ගැෂනන භාන ම්ඳත 

 ශභනා යණෂේීප  ඳවත ආඹතනි   ටයුතු 

අංලඹ විසින් සිදු  යන රීප. 

 

සිදු කරන ද කාර්යය 

ිකධාරීන් වංඛ්යාල 

.සදයා් මක 

 

ලාව්තු 

.සදයා් මක 

ෂේඹ ්ථිය කිරීම් 10 - 

උ් කිරීම් 17 01 

්ථාන භාරු කිරීම් 03 01 

විශ්රාභ ඹාම් 09 01 

මුදාශීරී් 01 - 
 

 ශ්රී රං ා විදයාත්භ  ෂේෂේ ව ශ්රී රං ා ා්තු 

විදයාඥ ස ෂේෂේ නිරධාරීන්ෂේ විනඹ  ටයුතු 

ම්ඵන්ධ ෂතොයතුරු ඳවත ඳරිදි ෂේ. 
 

 

සිදු කරන ද කාර්යය 

ිකධාරීන් වංඛ්යාල 

.සදයා් මක 

 

ලාව්තු 

.සදයා් මක 

.සනය කටයුතු ආර්භ කරන 
ද වංඛ්යාල 

_ 1 

ම ෝදනා ඳත්ර ිකුත්  කිරීම/ 

ිකදශවට කරුණු .සමසීම 
2 _ 

.සනය ිකමයෝන ිකුත්  කිරීම 2 _ 
මවාලා අ් ශීර යාම් 

ිකමේදන ලට එමරහිල 

කරන ද අභියා නා 

1 _ 

 

 ෂභභ ර්ඹ තුශීප ඵාගන්නා රද නිරධාරින් 

වා ව ෂේායම්බ  පුහුණු ඳාාභාරා 2021 

ෂර් ආයම්බ කිරීභ වා අලය  ටයුතු සදානම් 

 ය ඇති අතය, 2019 ර්ෂේීප ආයම්බ  යන රද 

ෂේායම්බ  පුහුණු ෂභභ ර්ෂේ මුල්  ාර්තු 

තුශීප ාර්ථ  ෂර අන් කිරීභට වැකි විඹ. 

 ශ්රී රං ා තාක්ණ ෂේෂේ ඳශමු වා ෂදන 

 ාර්ඹක්භතා  ඩඉම් ඳරීක්ණ 2018 සI) ෂභන්භ  

ඳශමු ෂශ්රේණින්ෂේ නිරධාරින් විෂලේ ෂශ්රේණින්ඹ වා 

උ් කිරිභට අදාශ සීිෂත තයග විබාගඹ 2019 

ඳැැත්වීභට අදාශ ගැට් නිෂේදන විබාග 

ෂදඳාර්තෂම්න්තුෂේ නිරීක්ණ රඵා ගැනීභ වා 

ෂම් න විට ෂඹොමු  ය ඇති අතය ෂභභ ෂේෂේ 

ෂතන  ාර්ඹක්භතා  ඩඉම් ඳරීක්ණඹ 

    

   
ශ්රි ංකා .සදයා් මක මවාලමේ III මශ්රාණියට බලා න්  

ිකධාරීන් ශට ඳ් වී් ලිපි ප්රදානය 
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ඳැැත්වීභට අදාශ ගැට් නිෂේදනඹ ප්රසිද්ධ කිරීභ 

වා  ටයුතු සිදු යිෂන් ඳතී. 

 ෂද්ශීඹ ෂ ටි ාලීන පුහුණු ැඩටවනක් වා ශ්රී 

රං ා විදයාත්භ  ෂේෂේ ව ශ්රී රං ා ා්තු 

විදයාඥ ස ෂේෂේ නිරධාරින් 80ෂදෂනකු ෂඹොමු 

කිරීභට  ටයුතු  ය ඇත. 

 ශ්රී රං ා විදයාත්භ  ෂේෂේ ව ශ්රී රං ා ා්තු 

විදයාඥ ස ෂේෂේ නිරධාරින් 77ෂදෂනකු ඉංග්රීසි 

පුහුණුක් සToastmaster) වා වබාගි  යා 

ඇත.  

4.5.2 2020 ලර්ය තුෂ සදිරිමේදී සිදුකිරීමට 

අමප්ක්ෂිත කාර්යයන්  

 යජෂේ ය ඳරීක්ණ ෂදඳාර්තෂම්න්තුෂහි ශ්රී 

රං ා විදයාත්භ  ෂේෂේ III ෂශ්රේණින්ෂේ සවි ත) 

තනතුරු පුයප්ත ඳාඩු 27ක් පියවිභ වා  ටයුතු 

 යිෂන් ඳතී. 

 ශ්රී රං ා ා්තු විදයාඥ ස ෂේෂේ III ෂශ්රේණින්ෂේ 

නිරධාරීන් වි ත ව සීිෂත ඳදනභ ඹටෂත් 

ඵාගැනීභ වා ගැට් නිෂේදනඹ  ් කිරීෂම් 

 ටයුතු සිදු  යිෂන් ඳති. 

4.6 ශ්රී ංකා නයකාධිකාරි මවාලය 

ශ්රී රං ා ප්රජාතාන්ත්රී  භාජාීප ජනයජෂේ, අං  

1670/33 වා 2010 ැප්ත තැම්ඵර් 10 දිනැති අති 

විෂලේ ගැට් ඳත්රෂේ ඳශ  යනු රැබු ශ්රී රං ා 

ගණ ාකා ාරී ෂේා ය්ථාෂේ විකා විධාන 

ඹටෂත් ්ථාපිත  යන රද ශ්රි රං ා ගණ ාකා ාරී 

ෂේඹ ීපඳ යාප්ත ත ෂේාන් ෂගන් එ කි. එභ 

ෂේාෂේ නිරධාරීන්ෂේ සිඹළුභ ඳරිඳාරන  ටයුතු 

යාජය ෂේා, ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන 

අභාතයාංලෂේ ගණ ාකා ාරී ෂේා අංලඹ භගින් 

සිදු  යනු රඵයි. 

ූලරය  ශභනා යණෂේ විනිවිදබාඹ උඳරිභ 

ඳත්ා ගනිිෂන් ගකීම් වා ගවීම් සුයක්ෂිත 

කිරීභ පිණින් නනර්ගි  ෂඳශමවීභක් හිත 

 ටයුතු  යන ඳරිූරර්ණ  ත්තීඹෂේදිෂඹකු බිහි 

කිරීභ වා ශ්රී රං ා ගණ ාකා යණ ෂේඹට 

අදාශ  අභාතය භ්ඩඩරඹ වා යාජය ෂේා 

ෂ ොිෂන් බා භ් න් ඳනනු රඵන සිඹලුභ 

ප්රතිඳත්ති යාජය ෂේා, ඳශාත් බා වා ඳශාත් 

ඳාරන අභාතයාංලෂේ ෂල් ම්තුභාෂේ අනුභැතිඹ 

ඇති ශ්රී රං ා ගණ ාකා යණ ෂේා අංලඹ 

භ් න් ක්රිඹාත්භ   යනු රඵයි. 

 

* ෂශ්රේ්ාාකා යණ නඩු අං  FR 187ි2014 වා රඵා ීප ඇති ායණ 

නිෂඹෝගඹ ෂවේතුෂන් විෂලේ ෂශ්රේණින්ඹට  උ් කිරීම් සිදු ශ 

ෂනොවැකි අතය ූරර්ණ  ාලීන ැඩ ඵැලීෂම් ඳදනභ භත 51 ෂදෂනකු 

ඳත්  ය ඇත. 

 **  III ෂශ්රේණින්ෂේ තනතුරු ර ෂේඹ  යනු රඵන  I ෂශ්රේණින්ෂේ 

නිරධාරීන් ංඛයා - 62 

ශ්රී රං ා ගණ ාකා ාරි ෂේෂේ අනුභත තනතුරු 

ංඛයා 1984ක් න අතය, ඉන් තනතුරු 1615 ට 

අනුයුක්ත නිරධාරීන් ෂේඹ  යනු රඵන අතය, 

ෂශ්රේණින්න් අනු නිරධාරීන්ෂේ ෂඵීප ඹාභ ෂඳය 

ප්ර්තායෂඹන් දැක්ෂේ.  

ෂභභ ෂේෂේ නිරධාරීන් ඳශාත් වා භධයභ යජඹ 

ඹටෂත් සිඹ ෂේා ඳඹන අතය, භධයභ යජඹ 

ඹටෂත් නිරධාරීන් 74%ක් ද, ඳශාත් යාජය ෂේඹ 

ඹටෂත් 26%ක් ද ෂේඹ  යනු රඵති. 
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ශ්රී රං ා ගණ ාකා ාරි ෂේෂේ තතය නිරධාරි 

ංඛයා 1615 අතුරින්  ාන්තාන් ව පිරිිෂ 

නිෂඹෝජනඹ අනු ෂඳය ප්ර්තායෂඹන් දැක්ෂේ.  

4.6.1 අංමේ 2020 ලවමර් සු.සමාෂි කාර්යය 

වාධනයන් 

 2019.05.02 දින න විට සුදුසු ම් ම්ූරර්ණ  යන 

රද III ෂශ්රේණින්ෂේ නිරධාරීන් 33   ෂේ ෂේඹ ්ථිය 

කිරීභ වා  ටයුතු  ය ඇත. 

 ශ්රී රං ා ගණ ාකා ාරී ෂේෂේ සුදුසු ම් 

ම්ූරර්ණ  යන රද III ෂශ්රේණින්ෂේ නිරධාරීන් 48 ක් 

2019.09.30 දින න විට II ෂශ්රේණින්ඹට උ්  යන 

රදි. 

 යාජය ෂේා ෂ ොිෂන් බා චරෂල්ඛ 03ි2019 

අනු විශ්රාිෂ  නිරධාරීන් 17 ක් පුයප්ත ඳාඩු තනතුරු 

ර ෂේා අලයතා වා ෂ ොන්ත්රාත් ඳදනිෂන් 

ඳත් කිරීභට  ටයුතු  ය ඇත.  

 ශ්රී රං ා ංර්ධන ඳරිඳාරන ආඹතනඹ භඟ 

එක් ගණ ාකා ාරී ෂේෂේ නිරධාරීන්  දවා 

ධාරිතා ංර්ධන ැඩටවන් ංවිධානඹ  ය 

ඇත. ඒ වා ශ්රී රං ා ගණ ාකා ාරී ෂේෂේ III 

ෂශ්රේණින්ෂේ නිරධාරීන් 80 ක් ව I ෂශ්රේණින්ෂේ 

නිරධාරීන් 179 ක් වබාගි  යා ඇත.  

 ෂභභ ය තුශීප විශ්රාභ ගැනීභට නිඹිෂත 

නිරධාරීන් 40 ක් වා අදාර සිඹලුභ ආඹතන 

 ටයුතු නිභ ය ඇත. 

  ාර්ෂි  ්ථානභාරු ඹටෂත් නිරධාරීන් 42 ක් ද 

ාර්ෂි  ෂනොන ්ථානභාරු ඹටෂත් නිරධාරීන් 

41ක් ෂභභ ෂර් 2020.09.30 දින න විට 

්ථානභාරු රඵා ඇත. 

 ෂභභ ෂේෂේ නිරධාරීන් 06 ෂදෂනකු වා 

විනඹ ක්රිඹාභාර්ග ආයම්බ කිරීභට  ටයුතු ෂඹීප 

ඇති අතය ඉන් 02 ෂදෂනකු වා ෂචෝදනාඳත්ර 

නිකුත්  යන රදි. ඊට අභතය එක් 

නිරධයඹකුෂගන් නිදවට  යණු විභා ඇත.   

 2020 ඔක්ෂතෝඵර් භ  ාර්ඹක්භතා  ඩඉම් 

විබාගඹ ඳැැත්වීෂම් ගැට් නිෂේදනඹ ප්රසිද්කාඹට 

ඳත් කිරිභට නිඹිෂත ඇත. 

4.7 ශ්රී ංකා රමව්ඳාදන මවාලය 
 

1984 ර්ෂේ ීප ශ්රී රං ා රභම්ඳාදන 

ය්ථාෂේ විකාවිධාන ඹටෂත් ්ථාපිත  යන රද 

ශ්රී රං ා රභම්ඳාදන ෂේා, ීපඳ යාප්ත ත 

ෂේාන්ට අඹත් ෂේාකි.  

ශ්රී රං ා තුශ භාජ වා ආර්ථි  ංර්ධනඹක් 

ඇති  යලීෂභහිරා අෂප්ත ක්ෂිත තත්ත්ඹක් අත් ය 

ගැනීභ වා න ප්රතිඳත්තිභඹ භාර්ෂගෝඳෂද්ලඹක් 

ව රෂභෝඳාඹන්   ් කිරීභ, ඒා ක්රිඹාත්භ  

කිරීභ, ඊට අදාශ න්නා වු ැඩටවන් ි යාඳ ති 

ැරසුම් කිරීභ, ක්රිඹාත්භ  කිරීභ, ෂභෂවඹවීභ ව 

ඇගයීභ, ෂද්ශිඹ වා විෂද්ශිඹ ම්ඳත් බාවිතඹ, 

ෂභෂවඹවීභ ව ජාති  වා ප්රාෂද්ශිඹ ආර්ථි ඹ 

ම්ඵන්ධෂඹන් වු ඳර්ෂේණ වා ංර්ධන  ටයුතු 

සිදු කිරීභ ෂභභ ෂේාට අඹත් ෂේ. ශ්රී රං ා 

රභම්ඳාදන ෂේා නිරධාරීන්ෂේ සිඹලුභ 

ඳරිඳාරනභඹ  ටයුතු යාජය ෂේා, ඳශාත් බා වා 

ඳශාත් ඳාරන අභාතයාංලෂේ රභම්ඳාදන ෂේා 

අංලඹ භගින් සිදු  යනු රැෂබ්. 

ශ්රී රං ා රභම්ඳාදන ය්ථාෂේ විකා විධාන 

ඹටෂත් ්ථාපිත  යන රද ශ්රී රං ා රභම්ඳාදන 

ෂේා, ීපඳ යාප්ත ත ෂේාන් ඹටෂත්  නිර්භාණඹ 

 යන රීප. ීපඳ යාප්ත ත ක්රිඹාත්භ  න ශ්රී රං ා 

රභම්ඳාදන ෂේෂේ අනුභත නිරධාරීන් ංඛයා 

1,336ක් න අතය, තතය නිරධාරි ංඛයා 

1,160ක් ෂේ. ෂශ්රේණීයේන් අනු ශ්රී රං ා රභම්ඳාදන 

ෂේෂේ නිරධාරීන් යාප්ත තිඹ ඳවතින් දක්ා ඇත. 
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4.7.1 අංමේ 2020 ලවමර් සු.සමාෂි කාර්යය 

වාධනයන් 

 2019.07.22 න දින වි ත ඳදනභ භත 

ඵාගන්නා රද රභම්ඳාදන ෂේෂේ නිරධාරීන් 

75ෂදෂනකු ්ථානගත කිරීෂම්  ටයුතු අන්  ය 

ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ශ්රී රං ා රභම්ඳාදන ෂේෂේ භාන ම්ඳත 

 ශභනා යණෂේීප  ඳවත ආඹතනි   ටයුතු 

අංලඹ විසින් සිදු  යන රීප. 

 

සිදු කරන ද කාර්යය 
ිකධාරීන් 

වංඛ්යාල 

ෂේඹ ්ථිය කිරීම් 01 
 

උ් 
කිරීම්  

විෂලේ ෂශ්රේණින්ඹට 02 
I ෂශ්රේණින්ඹට 01 
II ෂශ්රේණින්ඹට 251 

්ථාන භාරු කිරීම් 66 
විශ්රාභ ඹාම් 06 
මුදාශීරී්  01 

  

 2020 ර්ඹ වා ඳැැත්වීභට නිඹිෂත 

 ාර්ඹක්භතා  ඩඉම් විබාගඹ ඔක්ෂතෝඵර් භ 

ඳැැත්වීභ වා ශ්රී රං ා ංර්ධන ඳරිඳාරන 

ආඹතනඹ භඟ ම්ඵන්ධ වී අලය  ටයුතු සිදු 

 ය ඇත.  

4.7.2 2020 ලර්ය තුෂ සදිරිමේදී සිදුකිරීමට 

අමප්ක්ෂිත කාර්යයන්   
  

 ශ්රී රං ා රභම්ඳාදන ෂේෂේ III ෂශ්රේණින්ඹ වා 

වි ත ඳදනභ භත නිරධාරීන් 20 ෂදෂනකු 

ඵාගැනීභට නිඹිෂත ඇත. 

 ශ්රී රං ා රභම්ඳාදන ෂේෂේ සුදුසු ම් රද 

නිරධාරීන් විෂලේ ෂශ්රේණින්ඹ වා ද, II ෂශ්රේණින්ෂේ 

නිරධාරීන් I ෂශ්රේණින්ඹ වා ව III ෂශ්රේණින්ෂේ 

නිරධාරීන් II ෂශ්රේණින්ඹට උ් කිරීභ වා අදාශ 

 ටයුතු සිදු  යිෂන් ඳතී. 

 ශ්රී රං ා රභම්ඳාදන ෂේෂේ  නිරධාරීන්ෂේ 

ෂජය්ාතා ෂල්ඛණඹ වා පුයප්ත ඳාඩු ෂල්ඛණඹ 

ඹාත් ාලීන කිරීභ වා අලය  ටයුතු සිදු 

 යිෂන් ඳතී. 

4.8 මානල ව්ඳ්  වංලර්ධන  

 

ශ්රී රං ාෂේ ංර්ධන ක්ෂේත්රඹ තුශ ගකි යුතු 

 ාර්ඹබායඹක් ඉටු යනු රඵන යාජය ෂේා, 

ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන අභාතයාංලඹ තුළින් 

භවජනතා ෂත රඵාෂදනු රඵන ෂේෂේ 

පරදායිතා වා  ාර්ඹක්භතා ැඩිදියුණු කිරීභ 

පිණින් නිපුණතාෂඹන් පිරිපුන් භාන ම්ඳතක් 

ඇතිකිරීභ භාන ම්ඳත් ංර්ධන අංලඹ 

ලෂඹන් අඳ අංලෂේ ෂභෂවයයි. ඒ අනු යාජය 

ෂේා, ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන 

අභාතයාංලෂේ නිරධාරීන්ෂේ පුහුණු අ්ථා 

ාධායණ ෂර ෂඵදා වැරීභට  ටයුතු කිරීභ 

අංලෂේ ප්රධාන අයමුණ ෂේ. එැනි  ටයුතුරීප 

යජෂේ අයමුදල් පරදායී ෂර බාවිතා  යිෂන් 

රඵාෂදනු රඵන ෂේෂේ  ාර්ඹක්භතා වා 

 
නල ිකධාරීන් වශා 2020.02.07 ලන දින 

ඳ් වී් ලිපි ප්රදානය  
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පරදායිතා ර්ධනඹ වා  ාර්ඹ භ්ඩඩරඹ 

අිනෂප්රේයණඹ කිරීභ ද ෂභභ අංලෂේ අයමුණ ෂේ. 

අභාතයාංලෂේ නිරධාරීන්ෂේ පුහුණු අලයතා 

වුනනාගැනීභ, පුහුණු ැඩටවන් ඳැැත්වීභ වා 

ඳවසු ම් ැඳයීභට අභතය ෂභභ අභාතයාංලෂේ 

ෂේඹ නියුතු ීපඳයාප්ත ත ෂේාන්හි 

නිරධාරින්ෂේ ලක්තිභත් ධාරිතා ංර්ධනඹක් 

ඇති කිරීභ වා විෂද්ශීඹ වා ෂද්ශීඹ පුහුණු 

අ්ථා ාධායණ ෂර ෂඵදා වැරීභ ව සිඹළුභ 

ඒ  ර  ාර්ඹ භ්ඩඩරඹන්ෂේ ඌණ වැකිඹා 

වුනනා ෂගන යාජය මුදල් ෂඹොදා ගනිිෂන් අලය 

පුහුණු අ්ථා ඩාත් පරදායි ෂර වා ඔවුන්ෂේ 

 ාර්ඹක්භතාඹ ැඩි දියුණු ය අභාතයාංලඹ තුර 

ූරර්ණ  ාර්ඹ භ්ඩඩරඹක් බිහි කිරීභ භාන 

ම්ඳත් අංලෂේ අිනභතාර්ථ ෂේ.  

4.8.1 අංමේ 2020 ලවමර් සු.සමාෂි කාර්යය 

වාධනයන් 

මද්ශීය පුහුණු 

 යාජය ඳරිඳාරන චරෂල්ඛ අං  02ි2018 

භ් න් විකාවිධාන රා ඇති යාජය අංලෂේ 

භාන ම්ඳත් ංර්ධනඹ කිරීභ 

ම්ඵන්ධෂඹන් යාජය ආඹතනඹන්හි 

ම්ඵන්ධී යණ නිරධාරින් වා දැනුත් 

කිරීෂම් පුහුණු ැඩටවන් වා ැඩමුළු 

ඳත්න ෂර විවිධ ආඹතනලින් රැබී ඇති 

ඉල්ලීම් ර ා ඵරා ශ්රී රං ා ංර්ධන 

ඳරිඳාරන ආඹතනඹ භඟ එක් එභ 

ැඩටවන් ංවිධානඹ  ය ඳැැත්වීභ වා 

 ටයුතු ැරසුම්  ය ඇත. 

  ශභනා යණ ෂේා නිරධාරි ෂේෂඹහි I 

ඳන්තිෂේ නිරධාරීන්ෂේ  ාර්ඹක්භතා 

 ඩඉභ වා නිර්ෂද්ශිත දින 10 පුහුණු 

ඳාාභාරා දියින පුයා දි්්රික් ඳදනිෂන් 

ඳැැත්වීභට අලය ප්රතිඳාදන රා ඇත. 

 යාජය ෂේෂේ  ශභනා යණ ෂනොන 

භට්ටෂම් ංර්ධන නිරධාරින්, 

 ශභනා යණ ෂේා නිරධාරීන්, රිඹදුයන් 

ව  ාර්ඹාර  ාර්ඹඹ වඹ යින් වා ඒ ඒ 

ෂේාන්ට අදාශ විඹඹ ඳථඹ ඹටෂත් ධාරිතා 

ංර්ධන  ටයුතු වා දි්්රික් ඳදනිෂන් 

ප්රතිඳාදන රඵා ීප ඇත. 

 අභාතයාංලඹ තුශ ෂේඹ  යනු රඵන 

 ශභනා යණ ව  ශභනා යණ ෂනොන 

නිරධාරීන් වා ඳවත වන් ඳරිදි ෂද්ශීඹ 

ෂ ටි  ාලීන ධාරිතා ංර්ධන පුහුණු 

ැඩටවන් ඳත්ා ඇත. 

මවාලා නයය ඳල් ලන ද 

පුහුණු ලීඩවටශන 

වශභාගි වූ 

ිකධාරීන් 

වංඛ්යාල 

කෂමනාකරය ඳර්ෂේණ රභ 
විදයා පිළිඵද 
ූලලි  ං ල්ඳ 
වැඳින්වීභ 

11 

කෂමනාකරය 

මනොලන 

 ාර්ඹාරරභ, 
ආඹතන ංග්රවඹ 
ව යාජය ූලරය 
 ශභනා යණඹ 

120 

ප්රම්ඳාදන 
නීතිරීති, 
රභෂේදඹන් ව 
ප්රම්ඳාදන 
 ාර්ඹඹබායඹන් 

56 

ලිපිෂගොනු යණඹ 60 

යාජය ආඹතනර 
විගණන ප්රල්න 
අභ කිරීභ පිළිඵ 
ැඩමුළු 

95 

 ාර්ඹාර ෂේ  
ෂේඹ පුහුණු 

61 

 

 ඳවත වන් ෂද්ශීඹ දිගු  ාලීන පුහුණු 

ැඩටවන් දවා අභාතයාංලඹ තුශ 

ෂේෂඹහි නියුතු එක් භා්ඩඩලි  නිරධාරීඹකු 

ඵැගින් ෂඹොමු  ය ඇත. 

 යාජය ෂේෂේ විනඹ පිළිඵ වති  ඳත්ර 

ඳාාභාරා 

 ප්රම්ඳාදනඹ පිළිඵ ඩිප්ත ෂරෝභා 

ඳාාභාරා 
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 ආර්ථි  විදයා පිළිඵ ලා්ත්රඳති 

ඳාාභාරා 

 යාජය ඳරිඳාරනඹ පිළිඵ ලා්ත්රඳති 

ඳාාභාරා 

 
 යාජය ඳරිඳාරන චරෂල්ඛ 02ි2018 හි 

විකාවිධාන ඳරිදි 2020ි2021 ර් වා 

අභාතයාංලෂේ භාන ම්ඳත් ැරැ්භ 

විකාභත් ෂර ැ සීෂම්  ටයුතු සිදු  යිෂන් 

ඳතින අතය, එඹ ඳදනම්  යගනිිෂන් සිඹළුභ 

අභාතයාංල වා ෂභන්භ භ්ත යාජය 

ෂේඹ වාභ භාන ම්ඳත් ංර්ධන 

ැරැ්භක්   ්කිරීෂම්  ටයුතු සිදු  යිෂන් 

ඳතී. ෂභභ් න් 2187ි27 දයණ අතිවිෂලේ 

ගැට්ඳත්රඹ භ් න් ෂභභ අභාතයාංලඹ ෂත 

ඳයා ඇති සුවිෂලේෂි ප්රමුඛතා අතුරින් “යාජය 

ෂේෂේ පරදායිතාඹ ව  ාර්ඹක්භතාඹ 

ඉවශ නැංවීභ වා  ත්තිඹ ංර්ධනඹ ද 

ඇතුශත් ීපර්ඝ  ාලීන භාන ම්ඳත් 

ැරැ්භක් පිළිෂඹශ කිරීභ” ඹන ප්රමුඛතාඹ 

ැපිෂයනු ඇත. 

 ශ්රී රං ා ංර්ධන ඳරිඳාරන ආඹතනඹ වා 

එක් ඳත්නු රඵන ීපඳයාප්ත ත ව 

ඒ ාඵද්ධ ෂේාන්හි ෂේායම්බ  පුහුණු 

ැඩමුළු වා ෂභභ ර්ඹ තුශීප රු. ිෂලිඹන 

5.83 ක් ෂන්  ය ඇති අතය, ඉන් රු.ිෂලිඹන 

4.97 ක් 2020.09.30 න දින න විට අදාශ 

ෂේායම්බ  පුහුණු ැඩටවන් ඳැැත්වීභ 

වා ෂඹොදා ඇත. 

4.9 .සමර්න, ඳර්මේය ශා මමමශයු් 

යාජය ඳරිඳාරන වා ආඳදා  ශභනා යණ 

අභාතයාංලෂේ ප්රධාන ඒ  ඹක් න විභර්ලන 

ඳර්ෂේණ වා ෂභෂවයුම් ඒ  ඹ, 

 ෂභභ අභාතයාංලඹ ඹටෂත් ඇති ආඹතන ව 

ෂනත් යාජය ආඹතන ෂභන්භ යාජය නිරධාරීන් 

පිළිඵද රැෂඵන ඳැිෂණින්ලි ම්ඵන්ධෂඹන් 

විභර්ලන ඳැැත්වීභ. 

 විභර්ලන ආශ්රිත ෂගොඩනැෂගන දත්ත ඳද්ධතිඹ 

ඳදනම්  ය ගනිිෂන් ඳර්ෂේන සිදු කිරීභ. 

 නිල්චිත වදුනාගත් ඳරිඳාරනභඹ තීයණ ගැනීභට 

ැදගත් න ෂතොයතුරු කි්කිරීභ දවා න 

ෂභෂවයුම් සිදු  යයි 

4.9.1 අංමේ 2020 ලවමර් සු.සමාෂි කාර්යය 

වාධනයන් 
 

 2020.09.30 දින න විට විභර්ලන, ඳර්ෂේණ වා 

ෂභෂවයුම් අංලඹ ෂත ඳැිෂණින්ලි 19ක් රැබී ඇති 

අතය, 2019 ර්ෂඹන් ඉදිරිඹට ෂගන එන රද 

විභර්ලන ංඛයා 34කි. ඒ අනු ර්ඹ තුශ 

 ටයුතු  යන රද මුළු ඳැිෂණින්ලි ංඛයා 53කි. 

 රඵා දුන් නිර්ෂද්ල භත සිදු  යන රද විභර්න 

ංඛයා ම්ඵන්ධ ෂතොයතුරු ඳවත ඳරිදි ෂේ.  

ිකර්මද් ලර්ගීකරයය .සමර්න 

වංඛ්යාල 

I ලන උඳ මේඛ්නය යටම්  ම ෝදනා 
ඳත්ර ිකුත්  කිරීම.  

04 

ඝු .සනය කටයුතු සිදු කිරිම.  06 

ව්ථානමාරු කිරිම.  01 

වමථයකට ඳ්  කිරීම.   02 

ලටිනාකම අය කිරිම.   05 

කාර්යා රම යථාල්  කිරිම.  07 

සදිරි ප්රතිඳ් ති / මති මයෝනන කිරිම.  09 

ිකදශවට කරුණු .සමසිම . 01 

මලන්    07 

 

 ෂතොයතුරු ඳනත ඹටෂත් අභාතයාංලඹ ෂත 

ඉදිරිඳත් න ෂතොයතුරු ඉල්ලීම් නිඹිෂත ඳරිදි අදාශ 

අංල ෂත ෂඹොමු කිරීභ වා භවජනඹා ෂත එභ 

ෂතොයතුරු රඵාීපභට  ටයුතු කිරීභ වා ාර්තා 

ඹාත් ාලීන කිරීභ සිදු  යන රද අතය, ෂභභ 

ය තුශීප ෂතොයතුරු ඉල්ලීම් 170ක් අතුරින් 

117ක් වා ෂතොයතුරු භවජනඹා ෂත රඵා ීප 

ඇති අතය, 10ක් ප්රතික්ෂේඳ විඹ. ඉල්ලීම් 43ක් 

වා ෂතොයතුරු රඵා ීපෂම්  ටයුතු සිදු ෂිෂන් 

ඳතී. 
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.සමර්න ක්රියාලලිය ලඩා්  කාර්යක්ම කිරීම 

වදශා අභයන්තරිකල නනු බන ක්රියාමාර්න ඳශත 

ඳරිදි මේ.  

I. අබයන්තරී  ෂර දත්ත  ශභනා යණ 

ඳද්ධතිඹක්  නිර්භාණඹ  ය ්ථාපිත  යන රදි. 

එහිීප ාක්ාත්  යගත් අයමුණු. 

 විභර්ලන ප්රගතිඹ අදිඹය කිහිඳඹකින් 

නිරීක්ණඹ කිරීභ. 

 විභර්ලනඹ දවා න භාන ම්ඳත 

ප්රල්ත ෂර උඳෂඹෝජනඹ කිරීභ. 

 විභර්ලනඹක් අන් කිරීභ දවා ගතන 

 ාරඹ අභ  ය ගැනීභ . 

II. විභර්ලන ධාරිතාඹ පුළුල් කිරීභ. 

 යජෂේ ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණ භත ංර්ධන 

නිරධාරින් ෂර ඵාගත් උඳාකාධාරින් 

අතරින් 12 ෂදෂනකු විභර්ලන නිරධාරින් 

ෂර ඵාගැනීභ. 

 යජෂේ ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණ භත ංර්ධන 

නිරධාරීන් ෂර ඵාගත් උඳාකාධාරීන් 

අතරින් 12 ෂදෂනකු  

 අංලෂඹහිභ භාන ම්ඳත බාවිතා  යිෂන් 

අළුෂතන් ඵාගත් විභර්ලන නිරධාරීන් 

දවා ෂේායම්බ  පුහුණු රඵාීපභ. 

III. විභර්ලන අංලඹ තුර ඒ යාශින දැනුභ යජෂේ 

ෂසු ආඹතන ෂතත් රඵාීපභ අයමුණු ෂ ොට 

අංලෂඹහි ක්රිඹා ාරී ැරැ්භට අනු ආයම්බ 

 යන රද පුහුණු ෂභොඩියුරෂඹහි ඳශමු අදිඹය 

නිර්භාණඹ කිරීභ. 

IV. විභර්ලන නිරධාරීන්ෂේ ධාරිතා ංර්ධනඹ වා 

ැදගත් න ඳැිෂණින්ල්ර ෂභෂවඹවීභ පිළිඵ 

දැනුත්බාඹක් රඵා දිභට අ්ථාෂෝචිත ඳරිදි 

අංලෂඹහි නිරධාරින් ෂඹදවිභ. 

V. අංලඹ විසින් සිදු  යන ූලලි  විභර්ලනලින් 

නිඹැදිඹක් ෂතෝයාෂගන එභ විනඹ  ඩවීම්, 

විභාචාය සිදුවීභට ඳාද  ව  රුණු වුනනාෂගන ඒ 

ම්ඵන්ධ ඳර්ෂේණ සිදු කිරීභ. 
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5.1 වංක්ෂිප්තය 

සියළුභ රාජ්ය ෂවේලයය්  ව්බඵ් ධෂය්  වශ 

රාජ්ය ෂවේලෂ  යශඳවලව්තභ වශතිපය ලන යයුින්  

ඊට යදාෂ ප්රතිපඳ්තතිප ව්බඳාදනය වශා රජ්යට වශය 

වීභ, ආයතන වංග්රශෂ  විිවවිධාන ෂභ් භ රාජ්ය 

ෂවේලා, ඳෂා්ත වබා ශා ඳෂා්ත ඳාන යභාතයාංය 

විසි්  නිකු්ත යරනු ඵන චක්රෂඛයය් ි 

විිවවිධාන යර්ථ නිරඳණය කිරීභ ෂභ් භ,  

 රාජ්ය නිධාරී් ට, රාජ්ය යභාතයාං/ 

ෂදඳාර්තෂ්බ් තුලට රජ්ෂ  ආයතනලට 

රාජ්ය ෂවේලය ව්බඵ් ධ උන් දුලක් දක්ලන 

යයට වශ පිළිග්ත ලෘ්තතිපය වමිතිපලට ආයතන 

යටයුතු ව්බඵ් ධෂය්  ෂවේලාල්  වවඳයීභ, 

 රාජ්ය ෂවේලා, ඳෂා්ත වබා ශා ඳෂා්ත ඳාන 

යභාතයාංෂ  විය ඳථයට යය්ත ආයතන 

යටයුතු ලට යදා යභාතය භ්ඩල වංෂශ 

ෂයටු්බඳ්ත වයව් කිරීභ වශ යදාෂ යභාතය 

භ්ඩල තීරණ ව්බඵ් ධෂය්  ඉදිින 

පියලරලඛ ගවනීභ, යභාතය භ්ඩල වංෂශ 

ව්බඵ් ධෂය්  ගරු යභාතයතුභාෂ  

නිරීක්ණ වවඳයීභ, 

 ඳිනඳාන යටයුතුලදී රාජ්ය ෂවේලා ෂය මි්  

වබාල, භශා බා්ඩලාගාරය, යෂභනායරණ 

ෂවේලා ෂදඳාර්තෂ්බ් තුල, නීතිපඳතිප 

ෂදඳාර්තෂ්බ් තුල, ඳාර්ලිෂ්බ් තු යනුයාරය 

වබා වශ යෂනකු්ත යභාතයාං වභග වක්ල 

යටයුතු කිරීභ, 

 ආයතන වංග්රශය ශා යදාෂ රාජ්ය ඳිනඳාන 

චක්රෂඛය ව්බඵ් ධෂය්  නිරීක්ණ ඵා දීභ, 

 රාජ්ය ෂවේලයට යදාෂ ප්රතිපඳ්තතිප වයව් කිරීභ, 

 වභ ප්රතිපඳ්තතිප වයව් කිරීෂ්බ දී නිධාරී් ට 

භාර්ෂගෝඳෂශ වවඳයීභ, 

 ආයතන යටයුතු ව්බඵ් ධෂය්  ජ්ාතිපය 

භට්ටෂ්බ ප්රතිපඳ්තතිප ව්බඳාදනය වශ ඒලා 

යර්ථයථනය කිරීභ, 

 ආයතන වංග්රශය යාීනනල වංෂෝධනය කිරීභ 

වශ යාීනන යලයතාලය යනුල රාජ්ය 

ඳිනඳාන චක්රෂඛය නිකු්ත කිරීභ, 

යන යාර්යය්  ඔව්ෂවේ රාජ්ය ෂවේලය වශා 

ප්රතිපඳ්තතිප ව්බඳාදනයට දායය්තලය වවඳයීභ ෂභභ 

යභාතයාංය සිදුයරන යතර, වි ව්බපුර්ණ 

යාර්යයබාරය ඳවලරී ඇ්තෂ්ත යභාතයාංෂ  

ආයතන යංය ෂලතයි. 

 

ෂභභ ලවර තුෂදී රාජ්ය ෂවේලෂ  ප්රතිපඳ්තතිපභය 

තීරණ ඵා ගවනීභ වදශා යභාතයාංය ෂලතිප්  

වඳයන ද දායය්තලය පිළිඵ වභව්ත 

වභාෂෝචනය ඳශත ඳිනදි ෂේ.  

 
 

5.2 ආයතන අංය 

යභාතයාංය යටෂ්ත ඳලතිපන ෂලනභ 

ෂදඳාර්තෂ්බ් තුලක් ෂව වවෂයන ආයතන 

යංෂ  ෂදඳාර්තෂ්බ් තු ප්රධානියා ල් ෂ්  

ආයතන යධයක් ජ්නරාඛය. 

 ආයතන වංග්රශය - 

ආයතන වංග්රශය ඳෂු  ලරට නිකු්ත යර ඇ්තෂ්ත 

1972 ජ්නලාින 01 දින සිට ලංගු ලන ඳිනදි 1971 

 

සිදු කරන ද කාර්යයන් 

 

වංඛ්යාල 

නිකු්ත යරන ද චක්රෂඛය වංයයාල 08 

නිකු්ත යරන ද චක්රෂඛය ලිපි වංයයාල 02 

යභාතය භ්ඩල වංෂශ වශා වයව් යරන 
ද නිරීක්ණ ගණන 
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ෂවේලා ලයලව්ථා වශා ඵා දු්  නිරීක්ණ 
ගණන 

5* 

ඵලා ගවනී්බ ඳිනඳාටි වශා ඵා දු්  
නිරීක්ණ ගණන 

12** 

 

* අංය වලත නිරීක්ණ බා ගැනීම වශා වවේලා 

ලයලවථා ා 7ක් ැබී ඇති අතර, ඉන් වවේලා ලයලවථා ා 5ක් 

වශා නිරීක්ණ බා දි ඇත. 

 

**අංය වලත බලාගැනීවේ ඳරිඳාටි වශා නිරීක්ණ 

බාගැනීමට ඳරිඳාටි 17ක් ඉදිරිඳත් කර ඇති අතර, ඉන් 

12ක් වශා නිරීක්ණ බා දී ඇත. 
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ලර්ෂ  දී ය. වලයට බී. භශාෂශල භශතා රාජ්ය 

ඳිනඳාන, ඳෂා්ත ඳාන ශා ව්ලෂශ යටයුතු 

යභාතයාංෂ  ව් ලර ෂඛය්බලරයා ලෂය්  

යටයුතු යර ඇත. බා්ඩලාගාර චක්රෂඛය ශා 

චක්රෂඛය ලිපි, ු දඛ ෂරගුාසි ශා ඳිනඳාන 

ෂරගුාසි වභාෂෝචනය යර ෂභභ ඳෂු  ආයතන 

වංග්රශය නිකු්ත යර ඇත. ෂභය ඳින්ඡෂදද 46කි්  

වභ් විත ය. 

1971 ලර්ෂ  නිකු්ත යරන ද ආයතන වංග්රශය, 

වයට යරන ද වංෂෝධන වශ යදාෂ වියය්  

ව්බඵ් ධෂය්  1985 යෂගෝව්තු භව 31 දින දක්ලා 

නිකු්ත යරන ද සියලු රාජ්ය ඳිනඳාන චක්රෂඛය 

ශා ආයතන චක්රෂඛයය් ි වංෂෝධන ඇතුෂ්ත 

යරමි්  1985 ලර්ෂ  වංෂෝිවත ආයතන 

වංග්රශය නිකු්ත යර ඇත. වලයට රාජ්ය ඳිනඳාන 

යභාතයාංෂ  ෂඛය්බලරයා ලෂය්  යටයුතු යර 

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

ඳින්ඡෂදද 33ක් ඇතුෂ්ත ය.   

ශ්රී ංයා ප්රජ්ාතා් ්රිය වභාජ්ලාදී ජ්නරජ්ෂ  

ආ්ඩඩුක්රභ ලයලව්ථාෂේ 41, 51, 52, 54 වශ 

114(6) යන ලයලව්ථාල් ි වශ්  රජ්ෂ  

නිධරය්  ද, යුද ශු දාෂේ නාවිය ශු දාෂේ වශ 

ගුල්  ශු දාෂේ වාභාජියය්  ද ශවර ෂවසු සියලු 

රජ්ෂ  නිධරය් ෂ  විනය ඳානය පිළිඵල 

විිවවිධාන ඇතුෂ්ත යරමි්  ආයතන වංග්රශෂ  II 

ලවනි යා්ඩලය 1974 යෂප්රේඛ භව 22 දින නිකු්ත 

යර ඇත. වභ ආයතන වංග්රශය ෂලනුලට නවලත්ත 

1981 යෂප්රේඛ භව 08 දිනවතිපල ආයතන වංග්රශෂ  II 

යා්ඩලය නිකු්ත යර ඇත. තල ද 1999 

ෂන ලව්බඵර් භව 01 දින සිට ඵඳවලව්තෂලන ඳිනදි 

1999 යෂගෝව්තු භව 02 ලන දින නවලත ලරක් වය 

වංෂෝධනය යර නිකු්ත යර ඇත. වලයට රාජ්ය 

ඳිනඳාන, ව්ලෂශ යටයුතු ශා ලවවිලි යර්භා් ත 

යභාතයාංෂ  ෂඛය්බලරයා වෂ  පී.ඒ. 

ෂවේනාර්තන භශතා ය.       

1985 ලර්ෂ  නිකු්ත යරන ද ආයතන වංග්රශෂ  

I යා්ඩලයට 1985.09.01 දින සිට 2012.12.31 දින 

දක්ලා යභාතය භ්ඩල යනුභවතිපය භත නිකු්ත 

යරන ද සියලු රාජ්ය ඳිනඳාන චක්රෂඛය 

විිවවිධාන ඇතුෂ්ත යරමි්  වංෂෝධනය යරන ද 

නල ආයතන වංග්රශය 2013 ලර්ෂ  දී නිකු්ත යර 

ඇත. වලයට රාජ්ය ඳිනඳාන ශා ව්ලෂශ යටයුතු 

යභාතයාංෂ  ෂඛය්බලරයා ලෂය්  යටයුතු යර 

ඇ්තෂ්ත පී.බී. යෂේෂයෝ්  භශතා ය.  

5.2.1අංවේ 2020 ලවවර් සුවිවේෂි කාර්යය 

වාධනයන් 

 දවනුෂභ්  වපිින භානල ව්බඳත ශරශා ඉශෂ 

භට්ටෂ්බ ෂවේලා ව්බඳාදනයක් ෂභ්  භ ඉශෂ 

පදායිතාලයකි්  යු්ත රාජ්ය ෂවේලයක් ිහි 

කිරීභ ෂඳරදවිනල ආයතන වංග්රශෂ  විිවවිධාන 

පිළිඵල භනාල දවනු්බල්ත රාජ්ය නිධරය්  

පිිනවක් ිහි කිරීෂ්බ යරු ණි්  රාජ්ය 

නිධාරී්  වශා රු.65,438.25ය වියදමි්  

පුහුණු ලවලවටශනක්  ඳවලව්තව යතර වභ 

ලවලවටශ්  වශා නිධාින්  57ෂදෂනකු 

වශබාගි විය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ෂභභ ලර්ය තුදී ආයතන වංග්රශෂ  

ඳින්ඡෂේද 22ක් ඉංග්රිසි බාාලට ඳිනලර්තනය 

වශා ක්රියා යර ඇතිප යතර, ආයතන වංග්රශෂ  

සිදු යරන ද ඳින්ඡෂේද වංෂෝධන වංයයාල 

29 කි. 

 

පුහුණු ලැඩවටශන ඳලත්ලමින් 
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 ෂත රතුරු ඳනතට යදාෂල ඇතිප ඉඛීන්බ 

යතුින්  ඉඛීන්බ 54ක් වශා ප්රතිපචාර දක්ලා 

ඇත  

 ෂභභ ලර්ය තුදී 2020.09.30 දක්ලා ල් දි 

ලිපි ෂග නු 67ක් යලුතිප්  විලෘත යරන ද 

යතර, යනුභත යරන ද ල් දි ලිපි ෂග නු 

වංයයාල 70කි. 

5.2.2 ඉදිරි කාසීමාල තුෂදී ඉටු කිරීමට 

අවප්ක්ෂිත කාර්යයන් 

 2013 ලර්ෂ  නිකු්ත යරන ද ආයතන 

වංග්රශය ෂදභෂ බාාලට ඳිනලර්තනය කිරීභ 

භාව 06ක් ඇතුෂත නිභ කිරීභට යෂේක්ා 

ෂයෂර්. 

 ෂවේලාාභි්  ශට යලය ෂත රතුරු ඳශසුෂල්  

ඵා ගවනීභ වශා වක් වක් විය යටෂ්ත ලන 

රාජ්ය ඳිනඳාන යභාතයංය භඟි්  නිකු්ත 

යර ඇතිප චක්රෂඛය, චක්රෂඛය ලිපි ශා යදාෂ 

භාර්ෂගෝඳෂශ වක් වක් වියය යටෂ්ත ෂල්  

ෂල්  ලෂය්  යභාතයාංයීය ෂලේ යලවිෂ  

ඳෂකිරීභ වශා යලය යටයුතු සිදු යරමි්  

ඳලතී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 යභාතයංයීය ෂලඵ යලවිෂ  ඳෂයර ඇතිප 

"ඳවන විවඳු්බ" යටෂ්ත වශ්  ෂත රතුරු 

යාල්තයාීනන කිරීභ. 

 දවනට නිකු්ත යර ඇතිප ශා ෂ්බ ලන විට 

ක්රියා්තභය ත්ත්තලෂ  ඳලතිපන සියලු රාජ්ය 

ඳිනඳාන චක්රෂඛය ශා චක්රෂඛය ලිපි යතුින්  

වරෂ ය යුතු චක්රෂඛය ශා චක්රෂඛය ලිපි, 

යදාෂ යෂනකු්ත රාජ්ය ආයතන ශා 

ව්බඵ් ධීයරණය යරමි්  ශඳුනා ගවනීභ ශා ඒ 

ව්බඵ් ධල ඉදිින යටයුතු කිරීභ. 

 රාජ්ය ෂවේලයට යදාෂ චක්රෂඛය ශා ෂරගුාසි 

ෂවේලාාභී් ට යාර්යක්භල ශා පදායී ෂවේලා 

වවඳයීභක් ලලා්ත තශවුරු යරනු ලව් වර 

කිරීභ ශා යාල්ත යාීනන කිරීභ වශා රාජ්ය 

ආයතන ෂලත භඟෂඳ් වීභ. 

 ආයතන යංයට යදාෂ පුරලවසි ෂවේලා ාභී 

ප්රඥපේතිපය යාල්තයාීනන යර ප්රදර්නය කිරීභට 

යටයුතු ෂයදීභ 
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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. 

2020 ය ැරකීෂම්දී, නි යාඳති 

ම්ඵන්ධෂඹන් 2020.09.30 දිනට ප්රගිඹ ඳවත 

ඳරිදි ෂේ. 

නි පියස නිලාස ලයාපෘතිය - ඒකාබද්ධ අරමුද 

දිස්ත්රික්කය මුළු පිරිලැය 

(රු. මි.) 

උපෘදද්න දසේලා 

ආයතනය 

ඉදිකිරීම් ආයතනය නිලාස 

ඒකක 

ගණන 

මූය 

ප්රගිය 

(රු. මි) 

ද ෞික 

ප්රගිය 

ද ොණරාග 

අදියර I හා II 

375 ඌ ඳශාත් බා 
ඉන්ජිෂන්රු ඒකකඹ 

ෂන්ට්රල්  ඉංජිනිඹරින් 
ර්වි් පුද්. භාගභ 

32 178.86 87% 

ගම්පෘහ  

අදියර I හා II 

345 ඵ්නාහිය ඳශාත් 
බා ඉන්ජිෂන්රු 
ඒකකඹ 

අදිඹය I වා -  ලින්ක් 
ඉන්ජිනිඹරින් පුද්. 
භාගභ 

අදිඹය II වා -  
ෂන්ට්රල්  ඉංජිනිඹරින් 
ර්වි් පුද්. භාගභ 

32 329.12 72% 

 හනුලර 90 භධයභ ඳශාත් 
ෂගොඩනැගිලි 
ෂදඳාර්තෂම්න්තු 

ෂකොන්දසිංව 
කන්්ට්රක්න් භාගභ 

08 59.64 90% 

දපෘොදළොන්නරුල 300 ෂභොයටු 
විල්විදයාරඹ 

ෂන්ට්රල්  ඉංජිනිඹරින් 
ර්වි් පුද්. භාගභ 

32 120.68 10% 

දකොළඹ 981 ෂභොයටු 
විල්විදයාරඹ 

ෂන්ට්රල්  ඉංජිනිඹරින් 
ර්වි් පුද්. භාගභ 

40 742.87 88% 

 

නි දසලණ නිලාස ලයාපෘති - රාජ්ය දපෘෞද්ගලික හවුල්කාරීත්ල 

ප්රදද්ය නිලාස ඒකක ගණන ලර්ත ාන තත්ත්ලය 

ැකුණෂගොඩ 512 විකිණී අන්  

වඵයාද 576 විකිණී අන්  

කුණ්ඩාෂල්  512 ක්රිඹාත්භක ෂන්න් ඳ.. (ඉඩභ ඳයා 

ගැනීෂම් කටයුතු මලික අදිඹෂර් ඳ.) 
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6.2 නිලාස හා සංලර්ධන අංය 

යාජ්ය ෂේා, ඳශාත් බා වා ඳශාත් ඳාරන 

අභාතයාංලඹ ඹටෂත් ඳාරනඹ න සිඹ රභ යජ්ෂේ 

නිර නිා, ෂේා අලයතාඹ අනු යජ්ෂේ 

නිරධාරීන්ට රඵාදීභ, ඒාෂේ ඹටිතර ඳවසුකම් 

ප්රර්ධනඹ ෂභන්භ අභාතයාංලඹ ඹටෂත් සිදුකයන 

නිර පිඹ, නිර ෂන  නිා යාඳති ම්ඵන්ධ 

සිඹ ර 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 

කාර්ඹඹන් අතය ෂේ.  

නිාඩු නිෂක්තන අ රත්ැඩිඹා වා ෂන්කය 

ඇි මු ර ප්රිඳාදන ප්රභාණඹ රුපිඹල්  න්ලිඹන 

2.70කි. 

නි නිලාස 

අභාතයාංලඹ ඹටෂත් ඳරිඳාරනඹ න නිර 

නිාඹන් ෂන්කිරීම් සිදුකයනු රඵන අතය ඒා  

 මු ර නිා 104 

 ඵංගරා නිා 52 

 ෂරෝරි් නිා 20 

 ජ්ඹඩනගභ නිා 18 

 ෂගෝතමී ඳාය නිා 04 ෂේ. 

 

නිර නිා අ රත්ැඩිඹා වා ෂන්කය ඇි මු ර 

ප්රිඳාදන ප්රභාණඹ රුපිඹල්  න්ලිඹන 2.8ක් න 

අතය 2020.09.30 න විට අ රත් ැඩිඹාන් වා 

දයණ රද විඹදම් ප්රභාණඹ රුපිඹල්  න්ලිඹන 0.98 

කි.   
 

ලයාපෘති 

ෂභභ අංලඹ ඹටෂත් යාඳත.න් ෂදකක් ක්රිඹාත්භක 

ෂේ. 

නි දසලන නිලාස ලයපෘතිය  

ෂභභ යාඳතිඹ ඹටෂත් මයම්බ කයන රද ගාල් ර 

දි්ත්රික්කෂේ වඵයාද වා ැකුණෂගොඩ නිා 

ඉදිකිරීම් කටයුතු ෂම් න විට අන් කය ඇි 

අතය, භවනුය, කුණ්ඩාෂල්  නිා 512 ක් 

ඉදිකිරීභට ෂම් න විට කටයුතු ෂකෂයන්න් ඳ.. 

නි පියස නිලාස ලයපෘතිය  

නිර නිා ඳවසුකම් ැඳයීභ තුළින් 

තතප්ිභත් යාජ්ය ෂේකෂඹක්, පරදායී යාජ්ය 

ෂේාක් න දැක්භ ඹථාර්තඹක් ඵට 

ඳත්කිරීභ දවා අභාතයාංලඹ විසින් “ නිර 

පිඹ” නිර නිා යාඳතිඹ ක්රිඹාත්භක 

කයයි. 

යාජ්ය ෂේඹ වා ඵාගන්නා දීඳ යාප්ත 

ෂේාන්හි භාණ්ඩලික නිරධාරීන් ඔවුන් 

ඳදිංචි දි්ත්රික්කෂඹන් පිටත ෂේා ්ථානඹකට 

අනුයුක්ත කිරීෂම්දී ව ාර්ෂික ්ථානභාරු 

ක්රිඹාත්භක කිරීෂම්දී නිා ඳවසුකම් ඳඹා 

ගැනීෂම් දු්කයතා ෂවේතුෂන් ඵරත් 

අඳවසුතාඹට ඳත්ෂි. එනිා පරදායී, 

කාර්ඹක්භ ෂේඹක් රඵාදීභට අඳවසුවීභ 

පිළිඵ අභාතයාංලෂේ අධානඹට රක්වීභ 

ෂවේතුෂන් ෂභභ යාඳතිඹ දි්ත්රික් භටමටන්න් 

ක්රිඹාත්භක කයයි. ෂභහි නිඹමු යාඳතිඹක් 

ෂර ෂභොනයාගර, ගම්ඳව, භවනුය, 

ෂඳොෂශොන්නරු වා ෂකොශම ඹන 

දි්ත්රික්කඹන්හි යාඳති 2017 ෂර් සිට 

මයම්බකය ඇත.  
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නිලාඩු නිදක්තන දලන් කිරීම්  

ෂභභ අංලඹ ඹටෂත් ඳවත වන් නිාඩු 

නිෂක්තන ෂන් කිරීම් කටයුතු සිදු කයනු 

රඵයි.  

 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 මදාඹභ ඳවත ඳරිදි ෂේ.  
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විශ්රාමැලුප් හැශාැසුබවා  ැ
වියයැක්ෂේත්රය 
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7.1 විශ්රාම ලුප් ද පාඳාතමේප්තුවල 

ශුඳිතුවීම 

ලර්ැ 1970ැ ෂෙවුම්බර්ැ මවැ 23ැ ල ැ දි ැ රාජ්යැ

පරිපා ැ අමාත්යාාංයැ ය ෂ ැ A ෂශ්රේණියේෂ ැ

ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුලක්ැෂෙවැනිැ ලෂයන්ැ ව්ථාපිත්ැ

කර ැ ෙැ විශ්රාමැ ලුප් හැ ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුෂල ැ

මාරම්භයැ ලර්ැ 1990ැ පමණැ ෙක්ලාැ වූැ

දුරාතීත්යක ැවි ෙැයන් කි.ැබ්රිත්ා යැය  ැවිිතත්ැ

අලධිෂ දීැ ශ්රිැ ාාංය යැ රාජ්යැ ෂවේලකිනන්ැ ශ ැ

ශඳුන්ලාැ දුන්ැ ෙුලු  ැ වමාජ්ැ ආරක්ණැ

ලුඩපිළිෂලක්ැ ෂසින්ැ ශඳු ාෙත්ැ ශුකිැ ෂමමැ

රාජ්යැ ෂවේලාැ විශ්රාමැ ලුප් හැ රමයැ රාජ්ය 

ෂවේලකෂයකුෂේැ විෂයෝෂලන්ැ පසුැ අවරණභාලය ැ

ප ල ැ ලුන්ෙඹුලැ ශාැ අ  ැ ෙරුලන්ෂේැ සි ලැ

පශන්ැ ශුඟීමක්ැ ඇතිැ කරලන් කි.ැ 1898ැ ලර්ැෂ ැ

අාංකැ01ැෙරණැලුන්ෙඹුැශාැඅ  ෙරුැවිශ්රාමැලුප් හැ

අරමුෙල්ැආඥාැප ත්ැශාැ1934ැෂපබරලාරිැැමවැ05ැ

ල ැ දි ැනිකු ැකර ැෙැවිශ්රාමැලුප් හැලයලව්ථාැ

වාංග්රශයැය ැෛ තිකැියයවිියලියන්ැබුඳුු ැරාජ්යැ

ෂවේලෂ ැ විශ්රාමැ ලුප් හැ රියාලියයැ රජ්ෂ ැතිතියක්ැ

ෂවැව්ථාපිත්ැවිය.ැ 

1994ැලර්ෂ ැසි ැවිශ්රාමැලුප් හැලයලව්ථාැවාංග්රශයැ

ලරින්ැලරැසිදුකර ැෙැවාංෂෝ  යන් ැශා 1972ැ

මුිනැ 05ැ දි ැ සිදුකර ැ ෙ  වාංෂෝ න් ැ ය  ලැ

ෂමමැ විශ්රාමැ ලුප් හැ ෂෙම මැරියා මකැ ෂ .ැ 1898ැ

අාංකැ 01  ෙරණැ ලුන්ෙඹුැ ශාැ අ  ැ

ෙරු  විශ්රාම  අරමුෙල්  ආඥාප ත්ැ ෙැ 1983 අාංකැ

24  ලුන්ෙඹුැශාැඅ  ැෙරු  විශ්රාම  අරමුෙල්  ප ත්ැ

ෙැආබාධිත්ැවිශ්රාමැලුප් හැරමයැරියා මකැවූැ1981ැ

අාංකැ44ැලුන්ෙඹුැශාැඅ  ැෙරු  විශ්රාම  වාංෂෝ  ැ

ප ත්ැ ෙ  අු ලැ ත්ලදුර    ෂවේලාලන්  ශාැ

ප්රතිාභ  පුළුල්ැකරැඇත්.ැඑෂමන්මැ1942 අාංකැ18 

ෙරණ  රාජ්යැ ෂවේලා  අර්ථවා කැ

අරමුෙල්  ආඥාප ත්ැ ප්රකාරල  රියා මකැ ල ැ

රාජ්යැෂවේලාැඅර්ථවා කැඅරමුෙැෙ  මී ැවමොමීලැ

රාජ්යැ ෂවේලයැ වුපූ ැ පුරලුසියන්ැ ශ ැ වශ යැ

වවින. 

2020ැවු හත්ුම්බර්ැමවැඅලව් ැල ැවි ැශයැක්ැ

ප ව්ැඑක්ැෙශව්ැඑකසියැවිව්වකැවිශ්රාමික කැප්රජ්ාලක්ැ

ෂලු ෂලන්ැ විශ්රාමැ ලුප් හැ ඇතුළුැ ප්රතිාභැ  මික කරැ

ෂෙමික න්ැ විාැ කාර්යයැ භාරයකැ නිරත්ැ ලන් ාැ වූැ

විශ්රාමැ ලුප් හැ ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුලැ 2019ැ ලර්ෂ දීැ

ආයත්නිකැ කෂම ාකරණැ රියාලියයැ ත්ලදුර  ැ

විශ්රාමික කයාැ ෂලත්ැ  ුඹුරුැ කරලමික න්ැ

ගුණා මකභාලයැතීව්රැකිීමමැවෙශාැම යෙත්ැ ෙ ත්ැ

පද් තියැඇතුළුැආයත්නිකැරියාලියයැවාංලර්  යැ

කිීමම ැඋපායමාර්ෙැරැවක්ැදිය ැකර ැදී. 

ඒැඅු ලැලර්ැෙණ ාලක්ැසි ැඅෙැෙක්ලාමැශ්රීැාංකාැ

මාත්ෘැභූමික යැෂලු ෂලන්ැසියැෂවේලයැබාැදුන්ැරාජ්යැ

ෂවේලකිනන්ෂේ ැ ැ රාජ්යැ ැ නි ාීමන්ෂේැ

විෂයෝම ෂමන්ැඅවරණැල ැපවුෂල්ැවාමාිතකිනන් ැ

ආරක්ණයැ වුපයීමැ ැ උෂෙවාැ ැ ල ැ ැ ෂවේලාලන්ැ

නියමික ත්ැෂ ාල ැනිසිැෂවැසිදුැකිීමම ැැඇපැකුපැ

ල ැ කාර්යයැ මණ්ඩයක්ැ සිටි ැ විශ්රාමැ ලුප් හැ

ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුලැ මාශුඟිැ වමාජ්ැ ෂමෂශලරකැ

ෂයෂෙ ැආයත් යක්ැෂවැශුදින්වියැශුක. 

ාුක්ම 

 

 

 

පමපශලර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රාජ්යැෂවේලාැවිශ්රාමික කයන්ැශාැුවුන්ෂේැ

ප්රතිාීනන්ැවහශාැෂත් රතුරුැ

ත්ාක්ණයැශාැතිරවාරැකෂම ාකරණැ

රමෂ ෙැභාවිත්ෂයන්ැෙ, ෂපෞද්ෙියකැ
ශාැරාජ්යැඅාංැමුුවෂලන්ැහශෂැ

ෂවේලාාීනැශාැෂවේලාොයකැත්ෘ හතියැ

ත්ශවුරුැකරමික න්ැෛ තිකැ

ප්රතිාභයන්ැපිළිෙුන්ම ම 

 

 

ආර්ථිකැශාැවාමාජීයැලෂයන්ැත්ෘ හතිම ැ

විශ්රාමික කැප්රජ්ාලක් 
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වංවිධාන ලුශය 
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අරමුණු 

 රාජ්යැ ෂවේලකැ විශ්රාමැ ප්රතිාභැ විශ්රාමැ ලුප් හැ

ලයව්ථාැ වාංග්රශයැ ශාැ ලුන්ෙඹුැ ශාැ අ  ෙරුැ

ප ත් ැ අු කූල ැ පරිදිැ  මික ෙුන්ම ෂම්ැ

රියාලියයැ නියාම යැ කිීමමැ ශාැ   ැ අොැ

විධිවි ා යන්ැපු ම ම. 

 විශ්රාමැ ලුප් හැ වම්බන් ලැ ෛ තිකැ රාමු, 

ීමතීන් ැ ශාැ ප්රතිප තිැ තීරණල ැ අු කූලැ

රාජ්යැ ෂවේලකයන්ෂේැ විශ්රාමැ ලුප්පැ

 මික ෙුන්ම ම. 

 මාසිකැවිශ්රාමැලුප් හැප්රතිාභැඅනන්ඩලැෂෙම මැ

ශාැ එක්ලරක්ැ ෂෙල ැ ප්රතිාභැ

නිරලෙයත්ාලයකින්ැුකක්ත්ලැ මික ෙුන්ම ම. 

 රා.ෂවේ.අ.අ.ැ රමයැ නියාම යැ ශාැ ප්රතිාභැ

 මික ෙුන්ම ම. 

 රජ්යැ ෂලු ෂලන්ැ ලුන්ෙඹුැ අ  ෙරුැ ොයකැ

මුෙල්ැ රැව්කිීමමැ ශාැ අෂ කු ැ ආොයම්ැ

රැව්කිීමමැශාැකෂම ාකරණයැකිීමම. 

 ත්රිවි ැශමුොල ැවිශ්රාමැලුප් හැෂෙම ම්ැකිීමම. 

 වක්රීයැෂවේලෂ ැෂයදීැසිටියදීැජීවිත්ක්ය ැෂශෝැ

දුබත්ාලය ැ ප ැ වූැ ත්රිවි ැ ශමුොැ ශාැ ෂප ියවැ්

ෂවේලාැ වාමාිතකයන් ැ ලන්දිැ ලුප් හැ ශාැ දීම ාැ

ෂෙම ම. 

 වමාජ්ැ ආරක්ණයැ පිළිබෙැ ෂෝකැ ප්රලණත්ාැ

අ යය යැ කරමික න්ැ ූතත් ැ වමාජ්ැ ආරක්ණැ

රමයන්ැ පිළිබෙලැ ප්රතිප තිැවම්පාෙ යැ වෙශාැ

වශායැම ම. 

 ලාර්ෂිකැ අයලුයැ පිළිෂයෂැ කිීමමැ ශාැ ප්රෙතියැ

පිළිබෙලැලයලව්ථාොයකය ැලෙම ම. 

 ජ්ාතිකැ විශ්රාමික කැ දි ැ වුමරුම්ැ උෂෂැ

පුලු ම ම. 

විශ්රාමැ ලුප් හැ ෂෙම ම ැ අමත්රලැ විශ්රාමැ ලුප් හැ

ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුලැ මගින්ැ පශත්ැ ෂවේලාලන්ැ වහශාැ

පශසුකම්ැවවු ැුෂේ. 

 විශ්රාමික කිනන්ැ වහශාැ දුම්රියැ ව්ථා ලියන්ැ

වෘජුලමැනිෙශව්ැෙමන්ැප්රෂ ැපත්රැෂලන්ැකරලාැ

ෙුතිම ැපශසුකම්ැවුසීම 

 අන්ත්ර්ැ වම්බන් ත්ාැ ලුඩිදිුකණුැ කිීමමැ වහශාැ

දුරකත් ැවශ ැපුෂක්ජ්ැශදුන්ලාැදීම 

 විශ්රාමික කිනන්ෂේැ ආරක්ාලැ ත්ශවුරුැ කිීමමැ

වහශාැරක්ණැපශසුකම්ැවුපයීම 

 දුරකථ ැ App ශරශාැ විශ්රාමික කිනන් ැ අලයැ

ෂත් රතුරුැබාැෙුතිෂම්ැපශසුකම්ැවුපයීම 

 විශ්රාමැ ලුප් හැ වකවක්ිීමෂම්ැ ඒකකැ ශාැ විශ්රාමැ

ලුප් හැෂෙම මැවම්බන් ැල ැබුාංකුැශාැෂෙම ම්ැ

ජ්ායැ වමෙැ ඵොිනැ වම්බන් ත්ාලයක්ැ

පල ලාැෙුතිමැශාැප්රලර්  ය. 

 වමව්ථැ විශ්රාමික කැ ප්රජ්ාලෂේැආර්ථිකැ ශාැ වමාජ්ැ

සුභවා  ය ැඅලයැලුඩව ශන්ැශදු ාෙුතිමැ

ශාැ රියා මකැකිීමම ැ ෂපෞද්ෙියකැ ශාැ රාජ්යැ

ෂ  ල ැඅාංෂ ැොයක ලයැබාෙුතිම. 

කාතමයයභාරය 

විශ්රාමැ ලුප් හැ ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුැ වමව්ථැ

කාර්යයභාරයැ රියාලියැ 04ක්ැ ුව්ෂවේැ සිදුැ කරු ැ

බින. 

ලියාඳදංචිය 

I. විශ්රාමැලුප් හැියයාපදිාංයය 

 සිවිල් 

රාජ්යැෂවේලකිනන් ැපිරිෂලන්ැගුරු ැෂපෞද්ෙියකැගුරුැ

2006.01.02ැ දි  ැ ෂපරැ විශ්රාමැ ුවනලන් ැ

අකාර්යක්මත්ාලයැ මත්ැ විශ්රාමැ බන් න් ැ වි යැ

ෂශේතුැ මත්ැ විශ්රාමැ ලුප් හැ වහශාැ ල ැ ියයාපදිාංයැ

කිීමම. 

 වන් ද් ැෂවේලා 

වන් ද් ැ ෂවේලාැ නි ාීමන්ෂේැ ෂවේලාැ කායැ

අලවන්ැවිෂමන්ැවිශ්රාමැුම්ම්ැවහශාැියයාපදිාංයැවිම ැ

විෂේැ ලන්දිැ ශාැ ලන්දිැ විශ්රාමැ ලුප් හැ වෙශාැ

ියයාපදිාංයැ විම් ැ ෂවේලෂ ැ ෂයදීැ සිටියදීැ සිදුැ ල ැ
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මික යයාමකදීැ උරුමකරුලන්ැ ෂලත්ැ ෂෙල ැ මරණැ

පාරිෂත්ෝෂිකැප්රතිාභයැවහශා ියයාපදිාංය කිීමම. 

II. ලුන්ෙඹුැ ශාැ අ  ෙරුැ ෂශෝැ ලුන්ෙඹුැ පුරුැ ශාැ

අ  ෙරුැවිශ්රාමැලුප් හැියයාපදිාංයය 

රාජ්යැ ෂවේලකයකුෂේැ ෂශෝැ විශ්රාමික කයකුෂේැ

අභාලයකින්ැඅ තුරුලැලුන්ෙඹුැෂශෝැලුන්ෙඹුැපුරුැ

ශාැඅ  ෙරුැවිශ්රාමැලුප් හැෂෙම මැවහශාැියයාපදිාංයැැ

කිීමම ැ රාජ්යැෂවේලෂ ැෂයදීැසිටියදීැමික යය ැරාජ්යැ

ෂවේලකිනන්ැ වශැ ත්රව්ත්ලාදීැ ෂශේතන්ැ මත්ැ මික යය ැ

රාජ්යැ ෂවේලකිනන්ැ ය ැ අයලුනන්ැ වහශාැ මරණැ

පාරිෂත්ෝෂිකැඅාංකැබාැදීම.ැ 

III. රාජ්යැ ෂවේලාැ අර්ථවා කැ අරමුෙෂල්ැ

ියයාපදිාංයය 

රාජ්යැ ෂවේලෂ ැ විශ්රාමැ ලුප් හැ ර ත්ැ ප ම ම්ැ

ෙරන් න්ැ ෂලත්ැ ෂවේලාැ අලවා ැ ප්රතිාභැ ත්ශවුරුැ

කිීමමැවහශාැියයාපදිාංයැකිීමම 

පෙවී් නියාමනය 

විශ්රාමැලුප් හ, ලුන්ෙඹු, ලුන්ෙඹුැපුරු, අ  ෙරුැශාැ

ආබාධිත්ැ විශ්රාමැ ලුප් හැ ආදීැ මාසිකලැ සිදුැ කර ැ

ෂෙම ම්ැ ෙ, රාජ්යැ ෂවේලාැ අර්ථවා කැ අරමුෙෂල්ැ

ප්රතිාභැ ෂෙම ම්, ලුන්ෙඹුැ ශාැ අ  ෙරුැ අරමුෙල්ැ

ආපසුැ ෂෙම ම්, විශ්රාමැ ලුප් හැ පාරිෂත්ෝෂිකැ ෂෙම ම්, 

මරණැ පාරිෂත්ෝෂිකැ ෂෙම ම් ැ විශ්රාමැ ලුප් හැ  මික කමැ

ෂ  බාැ ෂවේලෂයන්ැ හල ල ැ වන් ද් ැ ෂවේලාැ

නි ාීමන්ෂේැෂවේලාැපාරිෂත්ෝෂිකැශාැසිවිල්ැෂවේලාැ

පාරිෂකෝෂිකැ වුකසීම ැ විෂේැ ලන්දිැ ෂෙම ම් ැ

ලුන්ෙඹුැ ශාැ අ  ෙරුැ විශ්රාමැ ලුප් හැ ෂෙම ම ැ

විෂද්ෙත්ැවිශ්රාමික කිනන්ෂේැෂශෝැවිශ්රාමැලුප් හැආදීැ

ෂෙම ම්ැනිරලෙයත්ාලෂයන්ැුකතුලැනියාම යැකිීමම. 

ුබී් නියාමනය 

ලුන්ෙඹුැ ශාැ ලුන්ෙඹුැ පුරුැ අ  ෙරුැ අරමුෙල්ැ

ුම්ම්ැ  රාජ්යැ ෂවේලාැ අර්ථවා කැ අරමුෙල්ැ ුම්ම් ැ

පෂා පා ැ ආයත් ැ අරමුෙල්ැ ුම්ම් ැ

ෂෙ ඩ ුගිියැ කුලීැ වශැ නිලාඩුැ නිෂක්ත් ැආොයම්ැ

නියාම යැකිීමම. 

වංලතමධන ප්රපශය 

මා ල වම්ප  වාංලර්  ය ැෂත් රතුරුැත්ාක්ණ 
වාංලර්  ය ැ විය වාංලර්  ය ශා ෂභෞතික 
වම්ප  වාංලර්  ය ය  මා යන් ශත්ර 
ුව්ෂවේ ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තු වාංලර්   ක ුකතු සිදු 
කිීමම. 

0202  ලවර වෂ අත්ඳත් කරෙතුනා ා සුවිපේෂි 

ජයග්රශණ  

 2020.02.05ැ දි ුතිැ විශ්රාමැ ලුප් හැ ්රෂල්නැ

අාංකැ03/2020ැමඟින්ැලුන්ෙඹුැඅ  ෙරුැවිශ්රාමැ

ලුප් හැ වක්රීයැ කිීමමැ වහශාැ  ලැ මාර්ෙෙත්ැ

පද් තියක්ැ නිර්මාණයැ කිීමමැ ශාැ ප්රාෂද්යයැ

ෂල්කම්ලරුන් ැබයැපුලීමම. 

 2020.01.21ැ දි ුතිැ විශ්රාමැ ලුප් හැ ්රෂල්නැ

අාංකැ 02/2020ැ අු ලැ ප්රාෂද්යයැ ෂල්කම්ැ

කාර්යාැ 19ක්ැ ශරශාැ ඇඟිියැ වකුණැ මඟින්ැ

ලාර්ෂිකැ ජීවිත්ැ වශතිකයැ බාැ දීම  අලයැ

පශසුකම්ැවිශ්රාමික කිනන්ැශ ැවුපයීම.  

 2020.02.11ැ දි ුතිැ විශ්රාමැ ලුප් හැ

්රෂල්නැ අාංකැ 02/2020ැ (වාංෂෝ  ැ I)ැ

මඟින්ැ ෂමමැ පශසුකමැ ප්රාෂද්යයැ ෂල්කම්ැ

කාර්යාැ 26ක්ැ ෙක්ලාැ පුළුල්කිීමමැ වශැ

පෑන්ැ ඒෂියාැ බුාංකුැ ානාැ 40ක ැ ෂමමැ

පශසුකමැබාැදීම.ැ 

 2020.06.23ැ දි ුතිැ විශ්රාමැ ලුප් හැ

්රෂල්නැ අාංකැ 02/2020ැ (වාංෂෝ  ැ II)ැ

මඟින්ැෂමමැපශසුකමැබාැදියැශුකිැපෑන්ැ

ඒෂියාැබුාංකුැෙණ ැ84ැෙක්ලාැලුඩිැකිීමම.ැ 

 2020.09.22ැ දි ුතිැ විශ්රාමැ ලුප් හැ

්රෂල්නැඅාංකැ02/2020ැ(වාංෂෝ  ැIII)ැ

මඟින්ැ දිලින ැ පුරාැ මශජ් ැ බුාංකුැ ානාැ

75ක්ැ ශරශාැ ෙැ ඇඟිියැ වකුණැ මඟින්ැ



 

 
51 

ලාර්ෂිකැ ජීවිත්ැ වශතිකයැ බාැ දීෂම්ැ

ශුකියාලැ ඇතිැ කරැ ෂමමැ පශසුකමැ

ත්ලදුර  ැපුළුල්ැකිීමම. 

 

 

 

 

 

 

 ආබාධිත්ැ ෙරුලන්ෂේැ විශ්රාමැ ලුප් හැ අිනතියැ

ත්ශවුරුැකරමික න්ැපලති ැ01/2009ැ්රෂල්නයැ

වහශාැවාංෂෝ  ැෂෙ ැඑමික න්ැැ ලැෂරගුාසිැ

බෙුන්ම ම.ැ 

 ලුන්ෙඹුැ අ  ෙරුැ රමය ැ ියයාපොංයැ

නි ාීමන්ැවිශ්රාමැෙුතිම ැනියමික ත්ැදි  ැමාවැ

6ක ැ ප්රථමැ දුරකථ ැ ෂකටිැ පණියේවිඩැ ෂවේලාලැ

මගින්ැ විශ්රාමැ ලුප් හැ බාැ ෙුතිම ැ අලයැ

ෂල්නණැවම්බන් ලැෙුු ල ැකිීමෂම්ැපශසුකම්ැ

වුපයීම. 

 විශ්රාමික කැ ෂත් රතුරුැ ත්ශවුරුැ කරැ ෙුතිම ැ

මුතිලරණැෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුෂ ැෙ ත්ැපද් තියැ

ශාැ ෂත් රතුරුැ ුවලමාරුැ කරැ ෙුතිෂම්ැ

රමෂ ෙයක්ැවකව්ැකිීමම. 

 විශ්රාමික කයන්   මික ැ නිෙශව් දුම්රිය 

බපත්ර වෘජුලම දුම්රිය ව්ථා  ශා ෂම බිෂ ල් 

ජ්ාංෙම දුරකථ  ශරශා බාෙුතිම  අලයැැ

පශසුකම් වුසීම.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ෂක ෂරෝ ාැ ෛලරව්ැ ත්  ලයැ ෂශේතුෂලන්ැ

නියමික ත්ැදි  ැවිශ්රාමැෙුන්ම ම ැෂ  ශුකිැවූැශාැ

විශ්රාමැ ෙන්ලාැ ඇතිැ  මු ැ මාර්ෙෙත්ැ රමයැ

ුව්ෂවේැ අයදුම්පත්ැ ෂය මුැ කිීමම ැ ෂ  ශුකිවූැැ

විශ්රාමැ ලුප් හැ  මික කමැ ඇතිැ විශ්රාමික කිනන්ැ

4 000ක ැපමණැ ැරු.25 000ැකැ අෂප්රේල්ැ මුිනැ

මාවැවහශාැදීම ාලන්ැෂෙම ම ැක ුකතුැකිීමම. 

 ෂමමැලර්ෂ ැජ් ලාරිැමවැපෂමුල ැදි ැසි ැ

වු හත්ුම්බර්ැ මවැ 30ල ැ දි ැ ෙක්ලාැ සිවිල්ැ

විශ්රාමැ ලුප් හැ 11 709ක්ෙ, ශමුොැ විශ්රාමැ ලුප් හැ

7 150ක්ෙ, ලුන්ෙඹුැ අ  ෙරුැ විශ්රාමැ ලුප් හැ

6 134ක්ෙැවක්රීයැකිීමම ැක ුකතුැකිීමම. 

 එක්ැ මවකදීැ වරියැ කර ැ ෙැ ලුඩිමැ විශ්රාමැ

ලුප් හැ ප්රමාණයැ ල ැ සිවිල්ැ විශ්රාමැ ලුප් හැ

2 965ක්ෙ, ශමුොැ විශ්රාමැ ලුප් හැ 1 585ක් ෙ, 

ලුන්ෙඹුැ අ  ෙරුැ විශ්රාමැ ලුප් හැ 1 080ක් ෙැ

2020ැඅෂෙෝව්තුැමාවෂ දීැවරියැකිීමම.ැ 

 ෂක විඩ්ැ 19ැ ෂෙෝලීයැ ලවාංෙත්ැ ත් ලෂ දීැ

ෂමර ැ කාර්යාැ පද් තියැ ලවාැ තිවනණුැ

(Lockdown)  මාර්තුැ16ැදි ැසි ැජුනිැමවැ15ැ

ෙක්ලා , හන්පසුලැ ර ැ රමික කලැ යථාැ

ත්ත් ලය ැප ැකිීමෂම්දීැඅෂෙෝව්තුැ 31ැ ෙක්ලාැ

ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුෂ ැක ුකතුැඅනණ්ඩලැපල ලාැ

ෂෙ ැයමික න්ැ ලැසිවිල්ැශාැශමුොැවිශ්රාමික කිනන්ැ

9673 ැ වහශාැ වශැ  ලැ ලුන්ෙඹුැ අ  ෙරුැ

විශ්රාමික කිනන්ැ 2276ැ ක්ැ වහශාැ විශ්රාමැ ලුප් හැ

වක්රීයැකිීමම. 

 පුලතිැ ෂක ඩිඩ්ැ 19ැ ලවාංෙත්ැ ත් ලයැ

වුෂකිල් ැෂෙ ැ2020ැඅෂෙෝව්තුැ10ැවිශ්රාමැ

ලුප් හැ ෂෙම ෂම්ැ දි ය ැ අතිෂර්කලැ 2020ැ

අෂෙෝව්තුැමවැ25ැල ැදි ැවිශ්රාමික කිනන්ැ2095ැ

ෂෙෂ කුැශ ැවිශ්රාමැලුප් හැැෂෙල ැෂෙම මක්ැෙැ

සිදුැකිීමම. 

 මයැ ප්රතිපාෙ ැ  යයක්ැ පුලතියදීැ ෙැ ජ් ලාරිැ

මවැසි ැවු හත්ුම්බර්ැමාවයැෙක්ලාැකායැතුැ

විශ්රාමික කිනන්ැ 20 021ැක්ැවෙශාැරුපියල්ැමික ියය ැ

15 859කැපාරිෂත්ෝෂිකැෂෙම ම.   

 
විශ්රාමිකයකයතු වශා ම්්ය ය වානානපයතුම e ප්රපශ ඳ්ර 

(ආවන පලතු කිරීම )නිකුත් කිරීම පකොෂඹ පකොප්ල 

ම්්ය ය වානානපයතු ආර්භ කිරීම 

 
රාජය ඳය ඳාන අමාේයාං ප්ක්ප  

ප්රධානත්ලපයතු ඇිලලි වකුණු මිලතු ලාතමෂික 

ජිවිේ වශතිකය බාෙුනීම ආර්භ කිරීම 



 

 
52 

විශ්රාම ලුප් ද පෙවී්  

ඳාය පේෝෂික පෙවී් (ජනලාය  - වු දේු්බතම) 

 

 ප්රනම විශ්රාම ලුප්ඳ ශා ලුතුා අ අනත්ා ව විශ්රාම 

ලුප් ද වක්රීය කිරීම (ජනලාය  - වු දේු්බතම) 

  

 

 

 

 

රාජය පවේලා අතමනවාධක අරමුාට අලුතිතු එක් වු 

ශා ඉලත් වු වාමාජික වංඛ්යාල (ජනලාය  - 

වු දේු්බතම) 

මාවය අුනතින්ැඑක්ැවුැ

වාමාිතක වාංනයාල 

හල ැවුැවාමාිතක 

වාංනයාල 

ජ් ලාරි 195 793 

ෂපබරලාරි 334 450 

මාර්තු 98 141 

අෂප්රේල්  58 84 

මුින 144 111 

ජුනි 352 219 

ජුිය 555 303 

අෂෙෝව්තු 606 400 

වු හත්ුම්බර් 508 571 

එකවල 2850 3072 

රාජය පවේලා අතමනවාධක අරමුා් ුබී් ශා පෙවී් 

කිරීම (ජනලාය  - වු දේු්බතම) 

හිඟ මුා් ආඳසු පෙවී් (ජනලාය  - වු දේු්බතම)  

 

ාායක මුා් ආඳසු පෙවී් (ජනලාය  - වු දේු්බතම) 

මාවය පෙව වංඛ්යාල 

ජ් ලාරි 136 

ෂපබරලාරි 106 

මාර්තු 55 

අ හැෂර්ල් 4 

මුින 108 

ජුනි 226 

ජුිය 134 

අෂෙෝව්තු 111 

වු හත්ුම්බර් 332 

එකවල 1,212 

 

 

 

මාවය පෙව 

වංඛ්යාල 

පෙව මුා ) ව(  

ැජ් ලාරි 2,879 2,572,407,788 

ෂපබරලාරි 2,081 1,636,155,692 

මාර්තු 1,656 1,481,906,698 

අෂප්රේල්  143 128,599,918 

මුින 1,724 1,469,768,139 

ජුනි 4,085 1,929,895,748 

ජුිය 2,183 1,578,116,084 

අෂෙෝව්තු 1,471 1,315,374,663 

වු හත්ුම්බර් 3,799 3,747,063,806 

එකවල 20,021 15,859,288,536 

මාවය ෂෙල  ෙැමුෙැ )රු(  

සිවිල් ලු .අ.වි.ලු  ශමුො 

ජ් ලාරි 123,607,248 114,815,872 102,960,149 

ෂපබරලාරි 278,582,765 145,532,883 270,442,847 

මාර්තු 299,656,311 181,905,044 242,808,123 

අෂප්රේල් 63,400,389 11,484,135 37,862,158 

මුින 99,309,464 58,444,848 37,539,096 

ජුනි 136,529,283 55,625,700 115,621,097 

ජුිය 236,600,311 195,502,312 215,206,143 

අෂෙෝව්තු 843,325,138 212,385,780 548,120,242 

වු හත්ුම්බර් 294,404,053 176,479,702 266,512,894 

එකවල 2,375,414,962 1,152,176,277 1,837,072,748 

මාවය වංඛ්යාල පෙව මුා ) ව(  

ැජ් ලාරි 840 64,553,908 

ෂපබරලාරි 930 66,319,578 

මාර්තු 1,016 81,515,997 

අෂප්රේල් 0 0 

මුින 845 52,488,311 

ජුනි 589 50,655,270 

ජුිය 877 71,314,064 

අෂෙෝව්තු 629 243,566 

වු හත්ුම්බර් 912 143,084,745 

එකවල 6,638 530,175,439 



 

 
53 

පුනරාලතමේන වියා් (වු දේු්බතම ාක්ලා) 

මාවය පුනරාලතමේන වියා් මුළු 

පුනරාලතමේන 

වියා් ) ව(  ලුඩවටශන 

)1( )පඳොම්(  

ලුඩවටශන )2 (

)විශ්රාම ලුප් ද(  

ජ් ලාරි  9,976,137   24,025,909,940   24,035,886,077  

ෂපබරලාරි 12,821,804   23,497,059,514   23,509,881,319  

මාර්තු 12,069,893   41,303,036,369   41,315,106,262  

අප්රිෂයල්  9,165,146   3,466,252,486   3,475,417,632  

මුින 14,153,249   23,775,658,328   23,789,811,577  

ජුනි  1,572,973   23,343,063,527   23,354,636,500  

ජුිය 14,172,762   23,860,797,291   23,874,970,053  

අෂෙෝව්තු 11,828,539   22,545,550,114   22,557,378,653  

වු හත්ුම්බර් 13,769,804   28,040,017,530   28,053,787,334  

එකවල 109,530,307   213,857,345,100   213,966,875,407  

 

ඳෂාත් ඳාන අරමුා් ආාාය් ුබී් (ජනලාය  - 

වු දේු්බතම) 

 

ආාාය්   

පක්ේය 

ආාාය් පක්ේපේ 

විවාේරය 

එකව කරන ා 

ආාායම ( ව) 

8186 ගුරුැලුන්ෙඹුැඅ  ෙරුැ
විමැලුප් හැඅරමුෙ 

170 485 485 

- පා ැපා ැෂවේලාැ
ලුන්ෙඹුැපුරුැඅ  ෙරුැ
විශ්රාමැලුප් හැඅරමුෙ 

3,011 
 

- ලුන්ෙඹුැශාැඅ  ෙරුැ
විශ්රාමැලුප් හැඅරමුෙ 

46,656 
 

- පෂා ැපා ැෂවේලාැ
විශ්රාමැලුප් හැඅරමුෙ 

28,558,850 
 

 එකවල 199,290,220 

 

රජයට ආාාය් උඳයා දීම 

ෂමමැෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුල ැඅය ැෙු  ැකුලීැපෙ මැ

මත්ැවිවි ැආයත් ැවහශාැබාැදීැඇතිැෂෙ ඩ ුගිියැ

වහශාැ ජ් ලාරිැ මවැ සි ැ වු හත්ුම්බර්ැ මවැ ෙක්ලාැ

ෂෙ ඩ ුගිියැකුියයැෂවැරු ැ.8 425 410 කැමුෙක්ැ

වශැනිලාඩුැනිෂක්ත් යන්ැමගින්ැරු ැ .1 745 025 කැ

මුෙක්ැරජ්ෂ ැආොයම්ැලෂයන්ැඋපයාදීම. 

 

0202 ලවර  වෂ ඉප් කිරීමට අප දක්ෂිේ 

ක්රියාකාරක් 

 2020ැ ුක්ෂත්ෝබර්ැ මවැ 08ැ දි  ැ ෂයෂෙ ැ

ජ්ාතිකැ වි්ැරාමික කැ දි ැ වුමරුමැ ෂලු ෂලන්ැ

විශ්රාමැ ලුප් හැ රමෂ ෙයැ පුළුල්ැ වමාජ්ැ

ආරක්ණැ රමයක්ැ ෂවැ ලුඩිදිුකණුැ කිීමමැ

පිළිබහැ කතිකාලත්ක්ැ ඇතිැ කිීමමැ වහශාැ

ත්ාක්ණියේකැ වුසියක්ැ පුලු ම ම ැ ක ුකතුැ

වාංවි ා යැකිීමම. 

 ජ්ාතිකැවිශ්රාමැ දි ැවුසුම ැවමොමීලැවිශ්රාමැ

ලුප් හැ ෂෙම ම ැ අොැ ලුෙෙ ැ ෂත් රතුරුැ

ෂමන්මැ අ ාෙත්ෂ ැ සියුනැ රැකියාැ

නිුකක්තිකයන්ැ ආලරණයැ කරමික න්ැ සිදුකිීමම ැ

වකාැ බුියයැ ශුකිැ වමාජ්ැ

ආරක්ණැ ැරමෂ ෙයන්ැ ෙැඇතු ැවුම ැශ්රීැ

ාංකාැ විශ්රාමැ කෘතියැ එළිැ ෙුක්ම ම ැ වශැ

පුල ප ැඅතිෂර්කයක්ැනිකු ැකිීමම ැක ුකතුැ

කිීමම. 

 විශ්රාමැ ලුප් හැ ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුල ැ ලවරැ 50ක්ැ

වම්පූර්ණැ ම මැ වුමීමම ැ ත්ුපුල්ැ

ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුලැ වමෙැ වශෂයෝගී ලෂයන්ැ

වුමරුම්ැ මුද්ෙරයක්ැ නිකු ැ කිීමම ැ ක ුකතුැ

කිීමම. 

 විශ්රාමැ ය ැ නි රයන්ෂේැ ප්රතිාභැ

ප්රමාෙයකින්ැ ෂත් රලැ බාැ දීමැ වහශාැ

නි ාීමන්ෂේැ වම්පූර්ණැ ෂවේලාැ කායැ තුෂැ

ලුන්ෙඹු/ැ ලුන්ෙඹුැ පුරුැ ශාැ අ  ෙරුැ ොයකැ

මුෙල්ැඅයකිීමමැපිළිබහැවිව්ත්රැෂපෞද්ෙියකැියපිැ

ෂෙ ු ල ැ ඇතුෂ ැ කිීමම ැ අලයැ හදිරිැ

රියාමාර්ෙැෙුතිම. 

 විශ්රාමැ ෙුන්ම ෂම්ැ ලයවැ දීර්කැ කිීමමැ වහශාැ වූැ

ෂයෝජ් ාැහදිරිප ැකිීමම. 

 ලයවැ අවු.70ැ වම්පූර්ණැ ල ැ ෂත්ක්ැ විශ්රාමික කැ

නි ාීමන්ැශ ැබාැෙත්ැශුකිැඅග්රශාරැරක්ණැ

 මික කමැවහශාැ2016.01.01ැ දි  ැෂපරැවිශ්රාමැ

ගියැ නි ාීමන්ැ වහශාෙැ අලව්ථාලැ බාදීමැ

වහශාැවූැෂයෝජ් ාැහදිරිප ැකිීමම.ැ 

 ලුන්ෙඹු/ැ ලුන්ෙඹුැ පුරුැ ශාැ අ  ෙරුැ විශ්රාමැ

ලුප් හැ රමය ැ ම ාපයැ පැ කිීමෂම්ැ කායැ

දීර්කැකිීමමැවහශාැවූැෂයෝජ් ාැහදිරිප ැකිීමම. 

 ුකෙමයැලාත්ාලරණයැෂශේතුෂලන්ැමික යගියැසිවිල්ැ

නි ාීමන්ෂේැ යුෂපන් න් ැ වශ ැ වුසීමැ

වහශාැවූැැෂයෝජ් ාැහදිරිප ැකිීමම 
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  “වුම ැ විශ්රාම”ැ වාංකල්පයැ ය ෂ ැ විශ්රාමැ

ලුප් හැප්රතිවාංව්කරණැෂයෝජ් ාැහදිරිප ැකිීමම. 

 රියාන්විත්ැ රාජ්කාරිෂ දීැ ත්රව්ත්ලාදීැ රියාැ

ෂශේතුෂලන්ැ මික යගියැ ශ්රීැ ාංකාැ ෂප ියවැ්

විරුලන්ෂේැ ලුන්ෙඹුැ බිරින්ෙෑලරුන්ැ ශාැ

ත්රව්ත්ලාදීැ රියාැ ෂශේතුෂලන්ැ තුලාැ බාැ

ආබාධිත්ලැෛලෙයැෂශේතන්ැමත්ැවිශ්රාමැෙන්ලාැ

ඇතිැ ෂප ියව්ැ විරුලන්ැ ෂලත්ැ රණවිරුැ සුරැකුම්ැ

දීම ාලැ බාදීමැ පලති ැ විධිවි ා ැ තුෂැ

කඩි මික න්ැබාැදීමැ. 

පවෞභාෙයපේ ාුක්ම ප්රතිඳත්ති ප්රකාය අනුල 

ඉප්කරමිකයතු ඳලතින ඉප් කිරීමට නියමිකයේ නල 

ක්රියාකාරක් ශා ඒලාපයහි ලතමේමාන ප්රෙතිය 

 ේාක්ණය මේ ඳාන්ව වමාජයක් 

ෂත් රතුරුැ ත්ාක්ණයැ මත්ැ පෙ ම්ලැ විශ්රාමැ ලුප් හැ

ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුලැ විසින්ැ අු ග්රශයැ බාෂෙමික න්ැ

පශත්ැ වහශන්ැ මෘදුකාාංෙැ වාංලර්  යන්ැ ශාැ

නිර්මාණයැකරැඇත්. 

1. විශ්රාමැ ලුප් හැ ෂෙම ම්ැ රියාලියෂ දීැ විශ්රාමැ
ලුප් හාභියාැජීලතුන්ැඅත්රැසිටි ැබල ැත්ශවුරුැ

කරැෙුතිමැවහශාැ වෑමැ ලවරකමැ විශ්රාමැ ලුප් හැ

ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුල ැ විශ්රාමික කැ ප්රජ්ාලෂෙන්ැ බාැ

ෙන් ාැ ජීවිත්ැ වශතිකයැ  ම  ැ ත්ාක්ණියේකැ

රෂමෝපායන්ැවමෙැබද් ැකරමික න්ැෛජ්ලමික තිකැ

රමෂ ෙය ැ බාැ ෙුතිමැ ආරම්භැ කර ැ දී.ැ

එමඟින්ැවිශ්රාමික කැෂත් රතුරුැවහශන්ැආකෘතිැපත්රැ

පිරම ෂම්ැ පුලතිැ වාංය ර්ණැ රමෂ ෙයැ ෂලු ල ැ

ඇඟිියැ වකුණැ භාවිත්ාැ කරමික න්ැ සියැ ජීවිත්ැ

වශතිකැ බාැ දීෂම්ැ  ලැ රමයැ ශරශාැ වෑමැ

ලවරකමැ ආරම්භෂ ැ දීැ විශ්රාමික කයන් ැ ත්මන්ැ

අය ැ ප්රාෂද්යයැ ෂල්කම්ැ කාර්යාය ැ ෂෙ ව්ැ

ත්මැඇඟිියැවකුණැත්බාැජීවිත්ැවශතිකයැබාැ

දීෂම්ැ ශුකියාලැ පලතී.ැ ෂම්ැ ල ැ වි ැ ෙම්පශැ

දිව්ත්රික්කෂ ැ සියළුමැ ප්රාෂද්ය යැ කාර්යාැ වශැ

ෂත්ෝරාෙ ැ ප්රාෂද්යයැ ෂල්කම්ැ කාර්යාැ 18ැ ක්ැ

වහශාැ  ම  ැ ත්ාක්ණයැ භාවිත්ෂයන්ැ ඇගිියැ

වකුණුැ උපෂයෝගීැ කරැ ෙනිමික න්ැ ජීවිත්ැ

වශතිකයැවරියැකරැෙුතිෂම්ැැපශසුකම්ැවවාැ

ඇත්. 

2. විශ්රාමික කැරාජ්යැනි ාීමන් ැ මික ැදුම්රියැබපත්රැ
බාැ ෙුතිෂම්ැ දීැ ෂමෂත්ක්ැ පුලතිැ රමෂ ෙයැ

ත්ලදුර  ැ වරැ ශාැ පශසුැ කරමික න්ැ වෘජුලමැ

දුම්රියැව්ථා යැෂලත්ැසියැවිශ්රාමික කැශුඳුු ම්පත්ැ

ෂශෝැ ජ්ාතිකැ ශුඳුු ම්පත්ැ හදිරිප ැ කරැ නිෙශව්ැ

ප්රෂ ැ පත්රැ බාැ දීම ැ ශ්රීැ ාංකාැ දුම්රියැ

ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුලැ විශ්රාමැ ලුප් හැ

ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුලැ ශාැ ෂම බිෂ ල්ැ ආයත් යැ

ඒකාබද් ලැ ක ුකතුැ වවාැ ඇත්.ැ එමගින්ැ

ත් පරැ කි පයක්ැ තුෂැ මාර්ෙෙත්ැ රමය ැ e 

ප්රෂ පත්රැ (ආව ැ ෂලන්ැ කරැ ෙුතිම)ැ බාැ

ෙුතිෂම්ැශුකියාලැපලතී.ැ 

3. විශ්රාමැ ලුප් හැ ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුලැ මඟින්ැ

කෂම ාකරණයැ කරු ැ බ ැ රාජ්ය 

ෂවේලකයන්ෂේැපවූෂල්ැවාමාිතකයන්ැවහශාැල ැ

ලුන්ෙඹුැ අ  ෙරුැ විශ්රාමැ ලුප් හැ රමයැ ය ෂ ැ

ලුන්ෙඹුැ අ  ෙරුැ ෂෙම ම්ැ වක්රීයැ කිීමෂම්ැ

රියාලියයැ ත්ලදුර  ැ වරැ කරමික න්ැ ලුන්ෙඹුැ

අ  ෙරුැ විශ්රාමැ ලුප්පැ වක්රීයැ කිීමම ැ  ලැ

පද් තියක්ැ ශඳුන්ලාැ දීමැ ශාැ  ලැ රමෂ ෙයැ

පිළිබෙැපුශුදිියැකරමික න්ැවිශ්රාමැලුප් හැ්රෂල්නැ

03/2020ැ මගින්ැ සියුනමැ ප්රාෂද්යයැ

ෂල්කම්ලරුන්ැ ශාැ සියුනමැ රජ්ෂ ැ නි ාීමන්ැ

ෂලත්ැඋපෂෙව්ැනිකු ැකරැඇත්.ැශම්බන්ෂත්  , 

ෂක ෂඹ, කෑෙල්, ෂම  රාෙ, ු ලරඑළිය, 

මාත්ෂල්ැ ශාැ මශු ලරැ දිව්ත්රික්කලැ සියළුමැ

ප්රාෂද්යයැ කාර්යායන් ැ ලු.අ.වි.ලු.ැ වක්රීයැ

කිීමෂම්ැ  ලැ ෙ ත්ැ පද් තියැ වම්බන් ැ පුුවණුැ

ලුඩව ශන්ැපල ලාැ අොැනි ාීමන්ැ ෙුු ල ැ

කරැඇත්.ැහදිරිෂ දීැඅෂ කු ැසියළුමැප්රාෂද්යයැ

කාර්යායන් පුුවණුැ ලුඩව ශන්ැ පුලු ම ම ැ

වුසුම්ැකරැඇත්. 
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4. ලුන්ෙඹුැ ශාැ අ  ෙරුැ රමය ැ ියයාපදිාංයැ
නි ාීමන්ැ විශ්රාමැ ෙුතිම ැ ආවන් ැ ල ැ වි ැ

දුරකථ ැෂකටිැපණියේවුඩැෂවේලාලැමගින්ැෙුු ල ැ

කිීමෂම්ැ පශසුකම්ැ වවාැ ඇත්.ැ ෙු  ැ රාජ්යැ

ෂවේලෂ ැ නිුකතුැ නි ාීමන්ැ ක්ැ 6ක ැ

ආවන් ැ පිරිවක්ැ ලුන්ෙඹුැ අ  ෙරුැ ියයාපදිාංයැ

කිීමම්ැ පද් තියැ තුැ ියයාපදිාංවිැ කරැ ඇත්.ැ එමැ

ෂත් රතුරුැ භාවිත්ාැ කරැ විශ්රාමැ ෙුතිම ැ

අෂ හක්ෂිත්ැ නි ාීමන්ැ වහශාැ විශ්රාමැ ෙුතිම්ැ

දි ය ැ මාවැ 6ක ැ ෂපරැ විශ්රාමැ ලුප් හැ බාැ

ෙුතිම ැ අලයැ ෂල්නණැ වම්බන් ලැ ෙුු ල ැ

කිීමමක්ැකිීමමැඅෂ හක්ෂිත්ය. 

5. ෂෙෝලීයැ ෂක ෂරෝ ාැ ෛලරවැ ලවාංෙත්ැ

ත්  ලයැතුෂැනිලෂවේැසි ැරාජ්කාීමැසිදුැකිීමෂම්ැ

ලුඩපිළිෂලැ ය ෂ ැ විශ්රාමැ ලුප් හැ

ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුෂ ැ නි ාරින්ැ මාර්ෙෙත්ලැ

(online) වම්බන්  කරෙුතිෂම්ැ මාර්ෙෙත්ැ

පද් තියක්ැ ශඳුන්ලාැ දුන්ැ අත්රැ එමගින්ැ විශ්රාමැ

ලුප් හැ ෂෙම ම්ැ කෂම ාකරණැ පද් තියැ මඟින්ැ

මුද්රණයැකරු ැබ ැඅයදුම්පෂත් ැෙෘඩැපි පත්ැ

ශාැඅයදුම්පත්රයැවමයැඑවියැුකතුැඇමණුම්ැවිශ්රාමැ

ලුප් හැ ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුලැ ෂලත්ැ මාර්ෙෙත්ලැ

ෂය මුැකිීමම ැපශසුකම්ැවවාැඇත්. 

6. විශ්රාමික කැ ෂත් රතුරුැ ත්ශවුරුැ කරැ ෙුතිම ැ
මුතිලරණැ ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුෂ ැ ෙ ත්ැ පද් තියැ

ශාැ ෂත් රතුරුැ ුවලමාරුැ කරැ ෙුතිෂම්ැ

රමෂ ෙයක්ැ වකවැ් කිීමමැ වහශාැ මුතිලරණැ

ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුලැවමෙැවාකච්ඡාැකරැඇත්. 

7. ුකද් ැශමුොැනි ාීමන්ෂේැඒකාබද් ැෂත් රතුරුැ
බාැ ෙුතිමැ වහශාැ  ලැ ෂත් රතුරුැ ත්ාක්ණැ

පද් තියක්ැවකව්ැකරැඅලවන්ැකරැඇත්. 

8. ෂත් රතුරුැ කෂම ාකරණයැ තුියන්ැ ෂවේලාැ
ඵොිනත්ාලයැ ඇතිැ කිීමමැ වහශාැ  ලැ දුරකථ ැ

App මගින්ැසිදුැකෂැශුකිැකාර්යයන්ැලුඩිැකිීමමැ

සිදුැකරැඇත්ැ. 

9. ෂත් රතුරුැ කෂම ාකරණයැ තුියන්ැ ෂවේලාැ
ඵොිනත්ාලයැ ඇතිැ කිීමමැ උෂෙවාැ

ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුැෂලේැඅඩවියැමගින්ැබාෂෙ ැ

ෂත් රතුරුැ ප්රමාණයැ ලුඩිැ කරැ ඇත්.ැ එෂවේමැ

විශ්රාමැ ලුප් හැ ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුලැ මගින්ැ

ෂවේලාාීනන්ැ ෂලත්ැ වපයු ැ බ ැ ෂවේලාලන් ැ

ලර්ත්මා ැ ත්  ලයැ (විශ්රාමැ ලුප් හැ ෂෙම ම්, 

ලුන්ෙඹුැ ශාැ අ  ෙරුැ ෂෙම ම්, මරණැ

පාරිෂත්ෝෂිකැ ෂෙම ම්, ලුන්ෙඹුැ ශාැ අ  ෙරුැ

රමෂ ැියයාපදිාංයම ම්)ැපිළිබහැෂත් රතුරුැෂලේැ

අඩවියැ මගින්ැ වෘජුලැ බාදීම ැ ක ුකතුැ ෂය ොැ

ඇත්. 

 

 සුරක්ෂිේ රටක්  

1. රණවිරුලන්ැ ෂශේතුෂලන්ැ වූැ විශ්රාමැ ලුප් හැ ශාැ

දීම ාැ ෂෙම ෂම්දීැ මික යගියැ ශාැ ආබාධිත්ැ ව ත්ැ

රණවිරුලන්ැ ෂශේතුෂලන්ෙැ ුවුන්ෂේැ

යුෂපන් න්ැ ෂලු ෂලන්ෙැ ෂෙම ම ැ නියමික ත්ැ

දීම ාැෂෙම මැවහශාැඅලයැතිතිීමතිැවම්පාෙ යැ

වහශාැආරක්කැඅමාත්යාාංය ැවශායම ම. 

 

 මශජන හිතේෂී රාජ් ය පවේලයක් පලනුපලතු 

1. වුම ැ විශ්රාමැ ලුප් හැ වාංකල්පැ පත්රිකාලැ වකවැ්

කරැඅලවන්ැකරැඇත්.ැෂමමැවාංකල්පැපත්රිකාලැ

තුැෙු  ැරජ්ෂ ැනි ාීමන් ැපමණක්ැසීමාම ැ

ඇතිැ විශ්රාමැ ලුප් හැ ෂෙම ම්ැ රියාලියයැ වමෙැ

ෂපෞද්ෙියකැ අාංය ැ වම්බන් ම ම ැ අලව්ථාලැ

වුසීම, නිසිැපරිදිැලුන්ෙඹුැඅ  ෙරුැඅරමුෙැ

ව්ථාපිත්ැ කරැ ඒකාබද් ැ අරමුෙ ැ ලුයබරක්ැ

ෂ  ල ැ පරිදිැ විශ්රාමැ ලුප් හැ ශාැ ලුන්ෙඹුැ

අ  ෙරුැ ප්රතිාභැ  මික ෙුන්ම ෂම්ැ රමෂ ෙයැ

ඇතිැකිීමමැලුනිැෂයෝජ් ාැඇතු ැකරැඇත්.ැ

රාජ්යැ ශාැ ෂපෞද්ෙියකැ අාංයන් ැ

ෂවේලකිනන්ෂේැ විශ්රාමයාෂම්ැ ලයවැ වශැ වුම ැ

විශ්රාමැ ලුප් හැ රමයක්ැ ශඳුන්ලාදීමැ වහශාැ එමැ

වාංකල්පැපත්රිකාලැවකව්ැකරැඇත්. 

2.  
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3. විශ්රාමික කැ ප්රජ්ාලෂේැ පසුැ ප්රතිාීනන්ැ වහශාැ ල ැ

ලුන්ෙඹුැ ශාැ අ  ෙරුැ විශ්රාමැ ලුප් හැ ෂෙම ම්ැ

රියාලියයැ ප්රමාෙයකින්ැ ෂත් රලැ කාර්යක්මැ

කිීමමැවහශාැ ලැපද් තියක්ැශඳුන්ලාදීම. 

4. විශ්රාමැ ලුප් හැ  මික ැ  මු ැ ප්රතිාභැ බාෙුතිමැ

වහශාැ යාම ැ ෂ  ශුකිැ දුබත්ාලය , 

ෂබහී ත්ාලය ැ ප ම ම, ලයව්ෙත්ම මැ ලුනිැ

ත්  ලයන් ැප ැවිශ්රාමික කයන් ැභාරකරුෂලකුැ

ප ැකරැවිධිම ැෂවැවිශ්රාමැලුප් හැබාැෙුතිමැ

වහශාැරමෂ ෙයක්ැශදුන්ලාැදීම. 

 

 විපේ රැකියා බකාය 

1. විෂද්ෙත්ලැ ෂවේලයැ කරන් න් ැ වමාජ්ැ

ආරක්ණැරමයක්ැශඳුන්ලාදීමැවහශාැඅමාත්යැ

මණ්ඩයැ විසින්ැ පි ප්ලු ැ ුබූැ විෂේඥැ

කමික ප්ලක්ැෂලත්ැපල  ාැවිශ්රාමැලුප් හැරමයන්ැ

පිළිබහැ ෂත් රතුරුැ  ලැ රමෂ ෙයන්ැ

ශඳුන්ලාදීෂම්දීැඅු ෙම යැකැුකතුැරියාමාර්ෙැ

පිළිබහැ කරුණු,  ෂත් රතුරුැ ශාැ ෂයෝජ් ාැ

හදිරිප ැ කරමික න්ැ විශ්රාමැ ලුප් හැ

ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුෂ ැ ොයක ලයැ නිපු ත්ාැ

වාංලර්  , රැය රක්ාැ ශාැ කම්කරුැ වබහත්ාැ

අමාත්යාාංයැෂලත්ැබාැදීැඇත්. 

 

 දූණපයතු පේොර කාතමයක්ම රාජය 

ඳානයක් 

1. විශ්රාමැලුප් හැියයාපදිාංයැරියාලියෂ දීැපීමක්ාැ

කර ැ කරුණුැ පිළිබහලැ ෂත් රතුරුැ ඇතු ැ

පිරික්සුම්ැෂල්න යක්ැවකවාැඅලවන්ැකරැඇත්.ැ

ඒැ අු ලැ විශ්රාමැ ලුප් හැ අයදුම්පත්රැ ආයත් ැ

මගින්ැ විශ්රාමැ ලුප් හැ ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුලැ ෂලත්ැ

ෂය මුැකිීමෂම්දීැඅයදුම්පත්රැලැපලති ැඅඩුපාඩුැ

මත්ැ ුලත්ැශරලාැයුම ම ැසිදුල ැලාරැෙණ ැ

අඩුකිීමමැඅෂ හක්ෂිත්ය. 

ෂෙෝලීයැ ෂක ෂරෝ ාැ ලවාංෙත්ැත්  ලයැ පුලතියදීැ

අනණ්ඩලැෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුෂ ැක ුකතුැසිදුැකරමික න්ැ

645 000ක ැ අධිකැ විශ්රාමික කිනන් ැ නියමික ත්ැ දි  ැ

දි ැතු ක ැෂපරැසි මැවිශ්රාමැලුප් හැැෂෙම ම. 

ෂක ෂරෝ ාැෛලරව්ැත්  ලයැෂශේතුෂලන්ැනියමික ත්ැ

දි  ැ විශ්රාමැ ෙුන්ම ම ැ ෂ  ශුකිැ වූැ ශාැ විශ්රාමැ

ෙන්ලාැ ඇතිැ  මු ැ මාර්ෙෙත්ැ රමයැ ුව්ෂවේැ

අයදුම්පත්ැෂය මුැකිීමම ැෂ  ශුකිවූැඑෂශ ැවිශ්රාමැ

ලුප් හැ මික කමැඇතිැවිශ්රාමික කිනන්ැ4 000ක ැපමණැැ

රු.25 000ැ කැ අෂප්රේල්ැ මුිනැ මාවැ වහශාැ දීම ාලන්ැ

ෂෙම ම ැක ුකතුැකරැඇත්. 

7.2ැවිශ්රාමැලුප් හැඅාංය 

විශ්රාමැ ලුප් හැ ලයලව්ථාැ වාංග්රශයැ ය ෂ ැ රාජ්යැ

පරිපා ැ ෂල්කම්ැ ෂලත්ැ බත්ැ පුලීමැ ඇතිැ

කාර්යයන්ැ හප්ැ කිීමම ැ විශ්රාමැ ලුප් හැ වම්බන් ැ

ප්රතිප තිමයැ කරුණුැ වම්පාෙ යැ කිීමම ැ

විශ්රාමික කයන්ෂේැශාැවිශ්රාමික කැවාංෙම්ලියන්ැහදිරිප ැ

ෂකෂර ැ හල්ලීම්ැ ැ වම්බන් ෂයන්ැ ක ුකතුැ කිීමමැ

ශාැ විශ්රාමැ ලුප් හැ ෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුෂ ැ ආයත් ැ

ක ුකතුැ වම්බන්ධීකරණයැ කිීමමැ විශ්රාමැ ලුප් හැ

අාංයැමඟින්ැසිදුැෂකෂර්. 

 

ෂමමැ අාංයැ අතිෂර්කැ ෂල්කම් (රාජ්ය 

පරිපා )ෂේැඅධීක්ණයැය ෂ ැරියා මකැල ැ

අත්රැ ආවන් ත්මැ අධීක්ණැ නි ාරියාැ ෂවැ

වශකාරැෂල්කම්ැ(විශ්රාමැලුප් හ)ැක ුකතුැකරින.ැමී ැ

අමත්රලැපරිපා ැනි ාීමැත් තුරක්ැෙැපලතී. 

අංය මඟිතු සිම්කරන ප්රධාන කාතමයයතු 

 විශ්රාමැ ලුප් හැ ලයලව්ථාැ වාංග්රශය ැ ලුන්ෙඹුැ

අ  ෙරුැවිශ්රාමැලුප් හැප ත්ැවශැවිශ්රාමැලුප් හැ

වම්බන් ැ ෂල  ැ අණැ ප  ලැ ඇතිැ

ලයලව්ථාු කූැවිධිැවි ා ැරියාල ැ ුාංම ම. 

 විශ්රාමැලුප් හැෂෙපාර්ත්ෂම්න්තුෂ ැපරිපා ැශාැ

වාංලර්  ැ රියාකාරකම්ැ වම්බන්ධීකරණයැ

කිීමම. 

 විශ්රාමික කය ැ්ැ ශාැ ුවුන්ෂේැ වාංෙම්ැ විසින්ැ

හදිරිප ැකරු ැබ ැදුක්ෙු විියැශාැපුමික ණියේියැ
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විමර් යැ කිීමමැ ශාැ අලයැ පරිදිැ අොෂැ

ආයත් ැ වමයැ වම්බන්ධීකරණයැ ම ැ ක ුකතුැ

කිීමම. 

  යැ විශ්රාමැ ලුප් හ, විශ්රාමැ ලුප් හැ පුලීමම, 

 මික කම්ැ හල්ාැ ෂ  මුති විශ්රාමැ ලුප් හැ

වම්බන්  ෙු ළුල ැපිළිතුරුැයුම ම 

1. විශ්රාමැලුප් හැලයලව්ථාෂ ැ12ැශාැ15ැලෙන්තිැ

ය ෂ ැ විශ්රාමැ යලු  ුබූැ රාජ්යැ නි ාීමන්ැ

ශ ැ විශ්රාමැ ලුප් හැ ෂෙම මැ වම්බන් ෂයන්ැ

ෂල්කම්තුමාෂේැ තීරණැ අොෂැආයත් ැ ෂලත්ැ

ෙුු ම්ැදීම. 

2. විශ්රාමැලුප් හැලයලව්ථාැවාංග්රශයැමගින්ැරාජ්යැ

පරිපා ැ ෂල්කම්ැෂලත්ැපලරාැඇතිැ ෂල  ැ

කාර්යයන්ැහප්ැකිීමම. 

3. විශ්රාමැ ලුප් හැ ලයලව්ථාැ වාංග්රශයැ ශාැ විශ්රාමැ

ලුප් හැශාැවම්බන් ැෂ  ෂයකු ැඅණැප  ැ

වාංෂෝ  යැකිීමම ැඅොෂැක ුකතුැසිදුැකිීමම. 

4. විශ්රාමැ ලුප් හැ වම්බන් ැ ක ුකතුලදීැ අොෂැ

ල ැ සියුනැ ආයත් ැ ශාැ නි ාීමන්ැ වමයැ

වම්බන්ධීකරණයැකරමික න්ැක ුකතුැකිීමම. 

විශ්රාම ලුප් ද ව්බතුධපයතු අාා වි ව විධාන 

 විශ්රාමැ ලුප් හැ ලයලව්ථාැ වාංග්රශයැ ශාැ එ ැ

වාංෂෝ  ැ 

 1989ැඅාංකැ01ැෙරණැලුන්ෙඹුැඅ  ෙරුැවිශ්රාමැ

ලුප් හැප ත්ැශාැඑ ැවාංෂෝ   

 1983ැඅාංකැ24ැ ෙරණැලුන්ෙඹුැපුරුැඅ  ෙරුැ

ප ත්ැශාැඑ ැවාංෂෝ   

 රාජ්යැෂවේලාැෂක මික න්ැවභාැකාර්යැපටිපාටිකැ

ීමතිැවාංග්රශය 

 ආයත් ැවාංග්රශෂ ැXLVIII ල ැපරිච්ෂේෙෂ ැැ

33ැශාැ36ැලෙන්ති 

 අොැසියුනමැවිශ්රාමැලුප් හැ්රෂල්න 

 විශ්රාමැ ලුප් හැ වම්බන් ැ රාජ්යැ පරිපා ැ

්රෂල්න 

 1970ැඅාංකැ18ැෙරණැවන් ද් ැශමුොැලුන්ෙඹුැ

අ  ෙරුැවිශ්රාමැලුප් හැප ත් 

 

7.0.1 අංපේ 0220 ලවපතම සුවිපේෂි කාතමයය 

වාධනයතු 

 විශ්රාමැ ලුප් හැ ලයලව්ථාැ වාංග්රශෂ ැ 12ැ ශාැ 15ැ

ලෙන්තිැ ය ෂ ැ විශ්රාමැ ෙුන්වූැ නි ාීමන්ැ

වම්බන් ෂයන්ැ රියා මකැ ල ැ වි යැ කමික ප්ැ

ශරශාැනිමැකර ැෙැෂෙ ු ැවාංනයාලැපිළිබහැ

ෂත් රතුරුැපශත්ැෙුක්ෂ .ැැ 

 

 විශ්රාමික කිනන්ෂේැ “විශ්රාමැ ලුප් හැ ශාැ

සුබවා  ය” වම්බන් ෂයන්ැ විශ්රාමික කැ

නි ාීමන්ැවශැවිශ්රාමික කැවාංෙම්ැවිසින්ැහදිරිප ැ

කරු ැ බ ැ ෙු ුනැ ව ත්ැ ියපිැ වම්බන් ැ

ෂත් රතුරුැ පශතින්ැ ෙුක්ෂ .ැ

 

 විශ්රාමැලුප් හැඅාංයැමඟින්ැලර්යැතුෂැපශත්ැ

වහශන්ැ්රෂල්නැනිකු ැකිීමම ැක ුකතුැකරැ

ඇත්. 

• රාජ්යැ පරිපා ැ ්රෂල්නැ 08/2020 - 

ෂක ෂරෝ ාැ ෛලරවැ් ත්  ලයැ

ෂශේතුෂලන්ැ නියමික ත්ැ දි  ැ විශ්රාමැ

ෙුන්ම ම ැ ෂ  ශුකිැ වූැ ශාැ විශ්රාමැ ෙන්ලාැ
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ඇතිැ  මුදුැ මාර්ෙෙත්ැ රමයැ (online) 

ුව්ෂවේැ අයඳුම්පත්ැ ෂය මුැ කිීමම ැ

ෂ  ශුකිැ වූැ එෂශ ැ විශ්රාමැ ලුප්පැ වහශාැ

 මික කමැ බ ැ රජ්ෂ ැ නි රයන් /ැ

විශ්රාමික කයන් ැවශ ැවුසීම. 

• රාජ්යැ පරිපා ැ ්රෂල්නැ 16/2020ැ -ැ

ෛලෙයැ ෂශේතන්ැ මත්ැ විශ්රාමැ ෙන්ල ැ

අලව්ථාලකැවිශ්රාමැෙන්ල ැදි යැතීරණයැ

කිීමම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PA/pns-1/12/2020 වාංෂද්ැ අාංකැ ව ත්ැ

නි ාීමන්ෂේැ වම්පූර්ණැ ෂවේලාැ කායැ තුෂැ

ලුන්ෙඹු/ලුන්ෙඹුැ පුරුැ ශාැ අ  ෙරුැ ොයකැ

මුෙල්ැඅයකිීමමැපිළිබහැවිව්ත්රැෂපෞද්ෙියකැියපිැ

ෂෙ ු ල ැ ඇතුෂ ැ කිීමම ැ අොෂැ අමාත්යැ

මණ්ඩැ වාංෂද්යැ අමාත්යැ මණ්ඩයැ ෂලත්ැ

හදිරිප ැකිරිම ැක ුකතුැකරැඇත්. 

 විශ්රාමැ ලුප් හැ ලයලව්ථාැ වාංග්රශෂ ැ 02ැ ශාැ 17ැ

ල ැ ලෙන්තීන්ැ වාංෂෝ  යැ කරමික න්ැ ෂමමැ

ලවරැ තුෂැ ැ ෙුවට්ැ නිෂ ෙ යක්ැ නිකු ැ කරැ

ඇත්. 
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8.1 සංක්ෂිප්තය 

අභළත්ළාංසේ වියය ඳථයට ඳෆලරී ඇති 

කළර්යයන් ඉටු කරන සියලුභ අාං වශළ අල 

ම, යටිත් ඳශසුකම්, සත්ොරතුරු කළක්ණ 

ඳශසුකම් වශ නියමිත් නිති ශළ සරගුළසි අනුල 

කටයුතු සිදු කරන්සන්ද යන්න සවොයළ ඵෆලීසම් 

යළන්ත්රණය දී  ඳශසුකම් අල ඳිදි 

ප්රභළණළ්මභකල වශ ගුණළ්මභකල වඳයළී සම් 

කළර්යය ඉටු කරනු ඵන අාං සම් යටස්ම වකනු 

ඵයි.  

ඒ අනුල, 

 අබන්ත්ර ඳළන අාංය 

 ම අාංය 

 සත්ොරතුරු ත්ළක්ණ අාංය 

 අබන්ත්ර විගණන අාංය 

යන අාං ඒ යටස්ම සගොනු සකසර්.  

ඳශසුකම් වෆඳයීභ වශළ භළසික වළභළන වියදභ 

 අභළත්ළාංසේ නිසනදළ කළර්යයන් 

ඳල්මලළසගන  යළභ වශළ වෆඳයිය යුතු 

ඳශසුකම් ලන විදුලිය, ජය, දුරකථන, 

අන්ත්ර්ජළ ඳශසුකම්, ත්ෆඳ, ඉන්ධන 

වෆඳයීභ වශ ලළශන නඩ්මතු  සලනුසලන් 

අභළත්ළාංය දෆිදය යුතු භළසික වළභළන 

පිිදලෆය රු.මිලියන 3.7ක් සේ.  

 

 

 අභළත්ළාංය සලනුසලන් සලන කරන ද 

වභවහත් ප්රතිඳළදනය වෆක කෂ පුනරළලර්ත්න 

ශළ මධන ක්රියළකළරකම් යටස්ම ඵළ ඇති 

ම ප්රගතිය 22% කි.  

 

 අභළත්ාංසේ අබන්ත්ර වන්නිසේදනය වශ 

උඳකළරක සවේලළ වෆඳයීසම් ඳද්ධතියක් 

නිර්භළණය කිරීභ යටස්ම Internal Awareness 

System භෘදුකළාංගය සභභ ලවර තුෂ 

නිර්භළණය කර ක්රියළ්මභක කිරීභට කටයුතු 

කර ඇත්. අභළත්ාංසේ නිධළරීන්ට 

දදනිකල / අලවහථළනුකල වකවනු ඵන 

ඳණිවිඩ යෆවීසම් වශ උඳකළරක සවේලළලන් 

කළර්යක්භල ඵළ ී සම් ක්රභසේදය යටස්ම 

සභභ භෘදුකළාංගය ියුණු කර ඇති අත්ර, 

අභළත්ාංයීය නිධළරීන්ට ුවුන්ස  

ඳිදගණක දශ්රිත්ල ඳෆන නෆ ඇ ඇති ගෆටලු 

පිළිඵ විවහත්ර සත්ොරතුරු ත්ළක්ණ අාංයට 

දෆනුම් ී භ ශරශළ ුවුන්ස  වශය ඵළ ගෆනීභ 

සිදු කරනු ෆසේ.  සභභ ඳද්ධතිය ශරශළ 

අබන්ත්ර කක්රසඛ,, ඳළන ශළ සලන්ම 

අභළත්ාං කළර්යය භඩලඩ වශළ ඵළ සදන 

සඳොදු / වළභළන නිසේදන වන්නිසේදනය, 

අාංයන්හි කළර්යය භඩලඩ වදශළ විසේෂිත් 

කළර්ය වාංග්රශ බළවිත්ය, උග්ම ඳළඩම් ලළර්ත්ළ 

ත්ඵළ ගෆනීභ, නකතු කිරීභ වශ සඵදළ ශෆරීභ 

අල ඳශසුකම් වෆඳයීභ ලෆනි සවේලළ ඳශසුකම් 

වශළ බළවිත්ළ කරනු ඵයි. 

 ම අාංය වශළ කුලී ශළ නිලළව කුලී 

දදළයම් නක් රැවහ කිරීසම් ඳද්ධතියක් 

සගොඩනෆ ඇසම් ක්රියළලලිය යටස්ම සභභ 

ඳද්ධතියට ඇතුෂ්ම කෂ යුතු ඳශසුකම් ශදුනළ 
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ගෆනීභ දෆනටභ්ම දරම්බ කර ඇති අත්ර 

සත්ොරතුරු ත්ළක්ණ අාංසේ වම්ඳ්ම දළයක 

කර ගනිමින් ඉිිද ලර්ය තුෂ ඳද්ධතිය 

වාංලර්ධනය කිරීභට නියමිත්ල ඇත්.    

 අභළත්ළාංසේ රළජකළිද සිදු කරනු ඵන 

ක්රභසේදයන් නියමිත් නීති සරගුළසි, කළර්යය 

ඳටිඳළටිලට අනුගත්ල සිදුලන්සන් ද යන්න 

සවොයළ ඵෆලීභ ශළ ඒ ුවහසවේ කළර්යයන් 

සභසශයවීභ සිදුකරනු ඵන අබන්ත්ර 

විගණන අාංය භඟින් ඵළ සදන ද 

දළයක්මලසේ ප්රතිත්ළ්මභක ප්රගතිය ඳශත් 

ඳිදි සේ. 

 

කාර්යය ප්රගතිය 

අබන්ත්ර විගණන වෆෆවහභක් 
වකවහ කිරීභ. 

100% 

මලික ලළර්ත්ළ වකවහ කිරීභ  

විගණන කෂභනළකරණ කමිටු 
රැවහවීම් ඳෆලෆ්මවීභ. 

500% 

ල්මකම් කෂභනළකරණය  75% 

සගවීම් ලේකර් වම්ඵන්ධ ලියවිලි 50% 

ප්රවම්ඳළදන කටයුතු වම්ඵන්ධ 
විගණනය 

50% 

ජ වශ විදුලි බිඛඳ්ම සගවීම් 
අධීක්ණය 

30% 

ප්රළ ධන ල්මකම් වශළ ව වියදම් 
අධීක්ණය 

50% 

ක්රියළකළිද වෆෆවහභ අධීක්ණය 40% 

නි පියව ඉිකිරීම් වශ වාංකළරක 
ඵාංගළ අළු්මලෆඩියළල 

65% 

ලළශන නඩ්මතු කළර්යයවළධන 
විගණනය 

60% 

කෆෂණිය සලදමුඛ වශ 
රම්සඵොඩ නිලළඩු නිසක්ත්න ම 
ලළර්ත්ළ සබෞතික පිිදක්සුභ  

100% 

ප්රළසද්ය ය සඛකම් කළර්යළ විළභ 
ලෆටුප් සගොනු ඳරීක්ළල 

30% 

 

8.2 අභ්යන්තත  පාලන අංශය 

රළජ සවේලළ, ඳෂළ්ම වබළ ශළ ඳෂළ්ම ඳළන 

අභළත්ළාංය නම් ව රළජ සවේලසේ භශසගදර තු 

කෆපී සඳසනන කළර්ය බළරයක් ඉටුකිරීභට ඳෆලරී 

ඇති අාංයක් ලන අබන්ත්ර ඳළනය අාංය, 

අභළත්ළාං නිධළරීන්ට ශළ කළර්ය භඩලඩය සලත්  

ඳශසුකම් වඳයන්නළස  භූමිකළල ඳෆලරී ඇත්. 

සභහිී  ඒ ඒ අාං අත්ර භනළ වම්ඵන්ධත්ළ 

සගොඩනගමින් ුවුන්ස  කළර්යය භඩලඩය සලත් 

අල යටිත් ඳශසුකම් ශළ දයත්න ඳිදසේ 

යශඳෆලෆ්මභ ඇතිකරමින් අභළත්ළාංය සලතින් 

භශජනත්ළලට ශළ සවේලළලන් ඵළසඳොසරෝමතුසලන් 

ඳෆමිසණන ඳළර්ලයකට වුලද භඟසඳන්වීභ ශළ 

වශසයෝගය ඵළ ී භට ශෆකි ඳිදවරයක් වකවහ 

කිරීභ සභභ අාංය සලතින් ඉටු කරනු ඵයි.  

අභළත්ළාංය බළර අභළත්තුභන්ස  භඟසඳන්වීභ 

භඟින් සඛකම්තුභළ සලතින් ෆසඵන නළයක්මලය 

භත් අතිසර්ක සඛකම්ලරයකුස  වෘජු අධීක්ණය 

යටස්ම අබන්ත්ර ඳළන ක්රියළ්මභක සේ. 

8.2.1 අංශයේ 2020 වසයර් සුවියශේෂි කාර්යය 

සාධනයන්ත 

  

 අභළත්ළාංසේ මලික යටිත් ඳශසුකම් 

ලන විදුලිය, දුරකථන වශ ජය වෆඳයීභ 

වශළ දරන ද පිිදලෆය පිළීඵ විවහත්ර 

ඉශතින් දෆක්සේ 

 

 

මාසය 

විදුලි වියදම් 

(රු.) 

ජල ගතාස්තු 

(රු.) 

දු කථන 

බිල්පත් (රු.) 

ජනවාරි 92,355.73  1,248,518.00  701,058.03  

යපබ වාරි 101,515.80  1,339,934.20  711,918.03  

මාර්තු 86,164.56  830,490.20  648,073.80  

අයප්රේල් 37,452.24  1,257,088.80  620,166.96  

මැයි 50,813.37  725,347.80  665,889.59  

ජූනි 84,810.52  395,410.20  709,115.85  

ජූලි 95,371.71  982,075.60  707,257.49  

අයගතෝස්තු 99,336.94  993,363.40   681,463.75  

මුළු වියදම 647,820.87  7,772,228.20  5,444,943.50  
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 අභළත්ළාංය වතු ලළශන නඩ්මතු කටයුතු 

වශළ සභභ ලවසර් 2020.09.30 ින දක්ලළ රු. 

12,351,553.63ක් (රු. මිලියන 12.3ක්) ලෆය 

කර ඇති අත්ර, ලළශන වශළ දරන ද ඉන්ධන 

පිිදලෆය රු. 3,742,654.90  (රු.මිලියන 3.7) 

කි. ලළශන නඩ්මතු වශ ඉන්ධන වියදම් වශළ 

භළසික ලෆය වීම් ඳශත් ඳිදි සේ.  

 

 

 අභළත්ළාංසේ “ත්ෆඳ”  වශළ 2020.09.30 

ින දක්ලළ රු. මිලියන 1.98ක් ලෆය වී ඇති 

අත්ර, භළසික ත්ෆඳෆඛ වියදභ ඉශත් ප්රවහත්ළරය 

භඟින් නිරඳණය සේ 

 

8.3 මූලය අංශය 

රළජ සවේලළ, ඳෂළ්ම වබළ ශළ ඳෂළ්ම ඳළන 

අභළත්ළාංසේ නක් ප්රධළන අාංයක් ලන ම 

අාංය භඟින් අභළත්ළාංය ඇතුළු අභළත්ළාංය 

යටස්ම ඳලතින සදඳළර්ත්සම්න්තු ශළ දයත්නල 

ම කෂභනළකරණය ශළ ඳළන කටයුතු 

වම්ඵන්ධසයන් ලගකීභ උසුයි. සභභ අාංය 

ප්රවම්ඳළදන, ම ලළර්ත්ළකරණ, සගවීම් ශළ භළනල 

වම්ඳ්ම සගවීම් යන ළ,ළ 04 කින් වභන්විත් සේ. 

8.3.1 අංශයේ 2020 වසයර් සුවියශේෂි කාර්යය 

සාධනයන්ත 

 රළජ සවේලළ අාංසේ පුනරළලර්ත්න වශ 

ප්රළ ධන වියදම් වශළ 2020 ලර්ය 

සලනුසලන් රු. 6,603,582,162.22 ක මුදක් 

සලන් කර ඇති අත්ර, 2020.09.30 ිනට දරන 

ද වම්පර්ණ වියදභ රු. 1,452,355,864.32 

කි. නය ප්රතිත්යක් සව 22%ක් සේ.  

 

 ලර්ය වශළ පුනරළලර්ත්න වියදම් සලනුසලන් 

රු. 5,639,352,716.33 ක් සලන් කර ඇති 

අත්ර, 2020.09.30 ිනට වියදභ රු. 

953,593,991.37ක් සේ. සභය වභවහත් 

පුනරළලර්ත්න ප්රතිඳළදනසයන් 17%කි.  

 

 

 

 

 

 
 

 ලර්ය වශළ ප්රළ ධන වියදම් සලනුසලන් රු. 

964,229,445.89 ක් සලන් කර ඇති අත්ර, 

2020.09.30 ිනට වියදභ රු. 498,761,872.95 

ක් සේ. සභය වභවහත් ප්රළ ධන ප්රතිඳළදනසයන් 

52%කි.  
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 අභළත්ළාංය යටස්ම ඳලතින අාං වශළ 

අල ගෘශ බළඩලඩ මිී  ගෆනීසම් 

අලත්ළලයන්සගන් 41%ක ප්රභළණයක් වපුරළ 

ඇත්. 

 අභළත්ළාංය වශළ යන්සත්රෝඳකරණ  මිී  

ගෆනීභ වශ අළු්මලෆඩියළල කළර්යය යටස්ම 

අලත්ළලයන්සගන් 47%ක ප්රභළණයක් නිභ 

කර ඇත්. 

 රජසේ සගොඩනෆගෆලි දදළයම් නකතුකිරීභට 

අදළෂල ඳිදගණක භෘදුකළාංගයක් වෆකසීසම් 

කටයුතු සිදු කරමින් ඳලතී. 

 අභළත්ළාංය සලත් 2020.01.01 ින ලන විට 

අය විය යුතුල තිබූ හිඟ සගොඩනෆගිලි කුලී මුද 

රු.249,374,541.09ක් ලන අත්ර, ඉන් 

රු.24,577,519.28 ක මුදක් ඵළ ගෆනීභට 

ශෆකි වී ඇත්. 

 සභභ අභළත්ළාංයට අය්ම නි නිලළවලලින් 

අයවිය යුතුල තිබූ මුළු මුදලින් 6.23%ක් අය 

කර ගෆනීභට කටයුතු කර ඇත්. 

 2020 ලර්යට අදළෂ බළඩලඩ වමීක්ණ 

කටයුතුලලින් 80%ක ප්රභළණයක් සිදු කර ඇත්. 
 

8.4 යතො තුරු තාක්ෂණ අංශය 

“දෆයට විශිහට රළජ සවේලයක් ”යන දෆක්භ 

සඳරදෆිද කර ගනිමින් දදර්ල්ම සවේලයකට භඟ 

විලර කරන රළජ ඳළනයක් බිහි කිරීභ අරමුණ ව 

රළජ සවේලළ, ඳෂළ්ම වබළ වශ ඳෂළ්ම ඳළන 

අභළත්ළාංසේ රළජ සවේලසේ භළනල වම්ඳ්ම 

කෂභණළකරණය ශළ ප්රතිඳ්මති වම්ඳළදනසේ 

පදළයීත්ළලය නඟළ සිටුවීභ වශළ සත්ොරතුරු 

ත්ළක්ණ සවේලළ ඵළ ී භ අරමුණු කර ගනිමින් 

සත්ොරතුරු ත්ළක්ණ අාංය 80 දකසේී  දරම්බ 

කරන ි.  

 රළජ සවේලළ, ඳෂළ්ම වබළ වශ ඳෂළ්ම ඳළන 

අභළත්ාංසේ සලේ අඩවිය, අභළත්ළාංය තුෂ 

ඳිදගණක ජළ ඳද්ධතිය, ාංකළ රළජ ජළය, රළජ 

ඳිදඳළන කක්රසඛ, ද්මත් ඳද්ධතිය, සත්ොරතුරු 

ත්ළක්ණ ද්මත් ඳද්ධති, ඳිදගණක දෘඩළාංග ශළ 

භෘදුකළාංග කෂභණළකරණය, සත්ොරතුරු ශළ 

වන්නිසේදන ත්ළක්ණ ප්රවම්ඳළදන කටයුතු ඇතුලු 

සත්ොරතුරු ශළ වන්නිසේදන  ත්ළක්ණ වියදම් 

යටිත් ඳශසුකම් පිළිඵ ලගකීභ දරණ සත්ොරතුරු 

ත්ළක්ණ ඒකකය, ප්රතිවාංවහකරණළිමමු, සත්ොරතුරු 

ශළ වන්නිසේදන ත්ළක්ණ කෂභනළකරණ 

ලළඳෘතිල නියෆලී සිටියි. 

8.4.1 අංශයේ 2020 වර්ෂයේ සුවියශේෂි කාර්යය 

සාධනය  

 දදනික රළජකළරී කටයුතු සිදු කරසගන 

යළසම්ී  සත්ොරතුරු ත්ළක්ණ දෆනුභ ලෆඩිියුණු 

කිිදභ වදශළ කෂභණළකරණ සනොලන 

නිධළරීන් 116 සදසනකු සලනුසලන් පුහුණු 

ලෆඩවටශන් ඳෆලෆ්මවීභට කටයුතු කර ඇත්. 

සම් යටස්ම භයිසක්රොසවොසහ ව ලදන් වෆකසුභ 

(MS Word) භයිසක්රොසවොසහ ව ඳතුරුම්ඳ්ම (MS 

Excel) වශ නිසනදළ සත්ොරතුරු ත්ළක්ණය 

බළවිත්ය ලෆනි භළත්ෘකළ තුනක් යටස්ම සභභ 

පුහුණු ලෆඩවටශන් ඳෆලෆ්මවීභ සිදු කරන ී . 

සත්ොරතුරු ත්ළක්ණයට අදළෂ විවිධ ක්සේත්ර 

පිළිඵ ප්රළසයෝගික දෆනුභ ඵළ ී භ භගින් 

නිධළරීන්ස  කළර්යක්භත්ළල වශ 

අභළත්ාංයීය කළර්යක්භත්ළල ඉශෂ නෆාංවීභ 

සභභ ලෆඩවටශන ිය්ම කිරීභ තුෂ සත්ොරතුරු 

ත්ළක්ණ අාංසේ අරමුණ ඵලට ඳ්මල ඇත්.  
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 අභළත්ළාංසේ මුද්රණ පිිදලෆය අලභ කර 

ගෆනීසම් වශ කළර්යක්භත්ළලය ලෆඩි කිරීසම් 

අරමුණින් කෂභණළකරණය කෂ ශෆකි මුද්රණ 

සවේලළලක්  (Manageable Printing Service) 

වහථළඳනය වශළ මුලික කටයුතු සිදු කර ඇති 

අත්ර, සම් ලන විට වාංලර්ධන නිධළරී අාංය. 

විභර්න අාංය, ඵලළ ගෆනීම් අාංය, 

ඳිදඳළන සවේලළ අාංය තුෂ නියමු 

ලළඳෘතියක් ලසයන් ක්රියළ්මභක කර ඇත්. 

පිිදලෆය අධික කුඩළ ප්රභළණසේ මුද්රණ යන්ත්ර 

කිහිඳයක් සලනුලට නක් ඡයළපිටඳ්ම යන්ත්රයක් 

බළවිත්ළ කර අනල මුද්රණ පිිදලෆය අලභ කර 

ගනිමින්, මුද්රණ පිටඳ්මහි ගුණළ්මභකබළලය 

ලෆඩි ියුණු කරමින්, මුද්රණ පිටඳ්ම සලනුලට 

වහකෆන් කරන ද පිටඳ්ම ත්ඵළ ගෆනීභ වශ 

හුලභළරු කර ගෆනීභට කළර්ය භඩලඩය ිිදභ්ම 

කිරීභ සිදු සකසර්. 

 අභළත්ළාං සලේ අඩවිය ඳල්මලළසගන යළභ 

වශ යළල්මකළලීන කිරීභ, දයත්න තුෂ 

අබන්ත්ර ඳිදගණක ජළ ඳද්ධති, රළජ 

ඳිදඳළන ද්මත් කක්රසඛ, ඳද්ධති, ඳිදගණක 

දෘඩළාංග ශළ භෘදුකළාංග කෂභණළකරණය ශළ 

සත්ොරතුරු වන්නිසේදන ත්ළක්ණ වම්ඳළදනය, 

ාංකළ රළජ ජළය (LGN) කටයුතු 

වම්ඵන්ධීකරණය ඇතුලුල අභළත්ාංය තු 

සත්ොරතුරු වන්නිසේදන ත්ළක්ණ යටිත් 

ඳශසුකම් කෂභනළකරණය සිදු කිරීභ කරන 

ි. අභළත්ාංසේ අනිකු්ම අාංල ඇති ලන 

සත්ොරතුරු ත්ළක්ණය ශළ වම්ඵන්ධ ගෆටලු 

යටස්ම ඳිදගණක මුද්රණ යන්ත්ර ශළ ඒ දශ්රිත් 

අසනකු්ම උඳළාංග වම්ඵන්ධ ගෆටලු , ඳිදගණක 

ජළ ශළ අන්ත්ර් ජළ වම්ඵන්ධත්ළ ගෆටලු, 

දලරවහ දරක්ණ ගෆටලු , සලේ අඩවිය 

පිළිඵද ගෆටලු , විදු්ම ත්ෆඳ වඵෆ ග ගෆටලු 

ලෆනි විවිධ ගෆටලු වශළ සවේලළල වෆඳයීභ 

දදනිකල සිදු කරන ි. 2020 ලර්ය තුෂී  

ඳභණක් නලෆනි සත්ොරතුරු ත්ළක්ණ ගෆටලු 

1000කට අධික ප්රභළණයක් වදශළ වශය ඵළ 

ී භට කටයුතු කර ඇත්. 

8.5 අභ්යන්තත  විගතණන අංශය 

රළජ සවේලළ, ඳෂළ්ම වබළ ශළ ඳෂළ්ම ඳළන 

අභළත්ළාංසේ, රළජ සවේලළ අාංයට අය්ම 

අබන්ත්ර විගණන අාංය, මු.සර. 133 ප්රකළර, 

අභළත්ළාං සඛකම්ලරයළට වෘජුලභ ලගකීභට ඵෆඳී 

සිටින ප්රධළන අබන්ත්ර විගණකලරයකු යටස්ම 

ක්රියළ්මභක සේ.  

රළජ සවේලළ, ඳෂළ්ම වබළ ශළ ඳෂළ්ම ඳළන 

අභළත්ළාංසේ ශළ  ඒ යටස්ම ඳලතින විළභ ලෆටුප් 

සදඳළර්ත්සම්න්තුල, ශ්රී ාංකළ වාංලර්ධන ඳිදඳළන 

දයත්නය, රළජ් ය සවේලළ අසනෝන අර්ථවළධක 

වාංගභය, ඩිවහටන්වහ ර්නිාං සවන්ටර් ලිමිටඩ්, රළජ 

බළළ සදඳළර්ත්සම්න්තුල, රළජ බළළ සකොමින් 

වබළල, භළනල වම්ඳ්ම වාංලර්ධනය කිරීසම් ජළතික 

වබළල, බළළ අධළඳන ශළ පුහුණුල පිළිඵ ජළතික 

දයත්නය, ඳළර්ලිසම්න්තු කටයුතු අාංය, රළජ 

බළළ අාංය ශළ අභළත්ාංය යටස්ම ක්රියළ්මභක 

ලන ලළඳෘතිල ට අදළෂල අබන්ත්ර විගණන 

කටයුතු සිදුකිරීසම් ලගකීභ ද මීට අභත්රල 

අලත්ළලය අනුල විසේ ඳිදක්ණ ද අබන්ත්ර 

විගණන අාංසේ විය ඳථයට අදළෂ සේ. 

අබන්ත්ර විගණන අාංසේ කළර්යයන් 

 අභළත්ළාංසේ අධීක්ණය යටස්ම ඳලතින 

දයත්නල අබන්ත්ර විගණන කටයුතු 

ඉටුකිරීසම්ී  මු.සර. 133 හි වශන් ඳිදි ඳශත් 

වශන් කළර්යයන් සකසරහි විසේ අලධළනය 

සයොමුසකසර්. 

 ලෆරි ශළ ලාංකළ ලෆෆක්වීභ වශළ 

සදඳළර්ත්සම්න්තුල/දයත්නය තුෂ ක්රියළ්මභක 

ලන අබන්ත්ර සවෝිසි ශළ ඳළන ක්රභය, 

වෆෂෆවහභ අතින් සභන්භ ත්ත් ක්රියළකළරී්මලය 

අතින් වළර්ථකදෆයි සවොයළ ඵෆලීභ. 
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 ගිණුම් වශ සලන්ම ලළර්ත්ළල 

විහලළවනීයබළලය නිහකය කිරීභ වශ සයොදළ 

සගන ඇති ගිණුම්කරණ පිළිසලත් භගින් 

නිලෆරි ම ප්රකළයන් පිළිසය කිරීභ 

වශළ අල සත්ොරතුරු වෆඳසයන්සන්දෆයි 

සවොයළ ඵෆලීභ. 

 දයත්නසේ කළර්ය භඩලඩයට ඳලරළී  ඇති 

ලගකීම් ඉටු කිරීසභහිළ ුවුන්ස  කළර්ය 

වළධනසයහි ගුණළ්මභකබළලය ඇගයීභ. 

 සදඳළර්ත්සම්න්තුල/දයත්නය වතු ල්මකම්, 

සියළුභ දකළරසේ අළබශළනිලලින් සකොත්රම් 

දුරට දරක්ළ කර ඇ්මදෆයි සවොයළ ඵෆලීභ. 

 රජසේ දයත්න වාංග්රශය, රජසේ මුදඛ 

සරගුළසි වශ රළජ ඳිදඳළන විය බළර 

අභළත්ළාංය විසින් වශ භශළ බළඩලඩළගළරය 

විසින් ලිදන් ලර නිකු්ම කරනු ෆඵ ඇති 

කක්රසඛ, ශළ  සලන්ම ඳිදපරක උඳසදවහද, 

පිළිඳිනු ෆසේදෆයි සවොයළ ඵෆලීභ. 

 නළවහතිය, නිහකළර්ය වශ ඳභණ ඉක්භලළ 

සකසරන වියදම් ලෆෂෆක්වීභට සභන්භ, ඒලළ 

අනළලරණය කර ගෆනීභට සයොදළගනු ඵන 

අබන්ත්ර ඳළන ක්රභසේ ප්රභළණළ්මභක 

බළලය සවොයළ ඵෆලීභ. 

 සදඳළර්ත්සම්න්තුසේ ගිණුම් ඳිදඳළටිය වශ 

කිසියම් මුදඛ ලෆය වීභකට තුඩු සදන නකී 

සභසශයුම් ඳරීක්ළ කිරීභ වශ 

සදඳළර්ත්සම්න්තුසේ සද්ඳෂ ශළ ල්මකම් 

දරක්ළකළරී සව අරපිිදභෆවහසභන් යුතුල 

විධිභ්ම සව ඳිදශරණය කරන්සන්දෆයි 

සවොයළ ඵෆලීභ.  

 අල අලවහථළලන්ලී  විසේ විභර්න 

ඳෆලෆ්මවීභ. 

 පදළයී කළර්ය වළධනයක් වශළ ඳද්ධති 

විහසඛණය ශළ කළර්ය වළධන විහසඛණය 

කිරීභ. 

 කෂභනළකරණ විගණන සදඳළර්ත්සම්න්තුල 

විසින් ලිදන්ලර නිකු්ම කරනු ඵන උඳසදවහ 

ශළ භගසඳන්වීම් අනුල ක්රියළකිරීභ්ම, ඒ ඒ 

ලර්සේ වභ කළර්තුලකටභ ලරක් 

අභළත්ළාංසේ විගණන කෂභනළකරණ කමිටු 

රැවහවීම්  ඳෆලෆ්මවීභ්ම, නභ රැවහවීම්ලී   ගනු 

ඵන තීරණ ක්රියළ්මභක කිරීසම් ප්රගතිය 

පිළිඵ ඳසුවිඳරම්  කිරීභ්ම සභභ අාංයට 

ඳෆලරී ඇති ත්ල්ම කළර්යයකි. 

 විළභ ලෆටුප් සගවීම් වම්ඵන්ධසයන් ඳරීක්ළ 

කිරීභ භඟින් විළභ ලෆටුප් වම්ඵන්ධසයන් සිදු 

වී ඇති දූණ, ලාංකළ ශළ අක්රමිකත්ළ පිළිඵ 

අලධළනය සයොමුකිරීභ්ම, විළභ ලෆටුප්  සගවීම් 

ද්මත් ඳද්ධතිසේ ශළ විළභ ලෆටුප් 

ලිපිසගොනුල ඇති ගෆටළු නිරළකරණය කිරීභට 

කටයුතු කිරීභ. 

8.5.1 අංශයේ 2020 වසයර් කාර්යය සාධනයන්ත 

 2020.09.30 ින දක්ලළ  විගණන ශළ 

කෂභනළකරණ කමිටු රැවහවීම් 02ක් ඳල්මලළ 

ඇත්. 

 සම් දක්ලළ විගණන ඳරීක්ළලන් 20කට 

දවන්න ප්රභළණයක් සිදුකර ඇති අත්ර, 

විගණන විභසුම් 13ක් නිකු්ම කිරීභට කටයුතු 

කර ඇත්. 

 රළජ සවේලළ අභළත්ළාංය ශළ ඒ යටස්ම ඇති 

දයත්නයන්ට අය්ම නිලළඩු නිසක්ත්න 13ක 

ලිපිසගොනු ඳරීක්ළල ශළ සබෞතික ඳරීක්ළල, 

ප්රළසද්ය ය සඛකම් කළර්යළල 

විළමිකයින්ස  ලිපිසගොනු ඳරීක්ළල ඇතුළුල 

2020.09.30 ින ලන විට අබන්ත්ර විගණන 

අාංය විසින් ක්සේත්ර ඳරීක්ළලන් 03ක් සිදුකර 

ඇත්. 

 

 

 

 

 

 
අමාතයාංශ විගතණන කමිටු රැස්වීමක් අත තු  



 

 
67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී ලංා ස ලංවාලධන ප ලංිපාිසප ලං

ආයතපය ලං 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
69 

ශැඳින්වීම ලං 

ශ්රී ලංකා ස ලංවා්ධනධන ලංඳපාඳසකන ලංතනයනන ලංන ර ලංජසය ලං

ඳපාඳසකන ලං හස ලං  ළභනස ජණ ලං දැ රභ ලං ්ධනධනන ලං

කිරීභ ලං හස ලං කුවකයස ලං ්ැඩි ලං දියුණු ලං කිරීභ ලං වහස ලං ්න ලං

ශ්රී කා සවේ ලං ප්රමුඛතයභ ලං ජසය ලං ංායව  ලං ුහුණණු ලං

වාවිධසනනයි. ලං ළභනස ජණ ලංුහුණණු ලං ටයුතු ලං්කට ලං

ංභයජ් ලං  ළභනස ජණව  ලං හඳුනසගත් ලං ක්රිනස සරී ලං

ංාය ලං වා්ධනධනන ලං කිරීභ ලං වහස ලං වභන්භ ලංතනයනි  ලං

ඳද්ධති ලංවභසවකෝචනන ලංකිරීභ ලංවහ ලං්ැඩිදියුණු ලංකිරීභ ලං

වහස ලං ශ්රී ලං කා ස ලං වා්ධනධන ලං ඳපාඳසකන ලං තනයනන ලං

විසින් ලං  ළභනස ජණ ලං උඳවද්යන ලං වවේ් ස ලං වහ ලං

ඳධනව ෂණ ලංසිදු ලං ජ ර ලංකඵයි. ලං 

වභභ ලංතනයනන ලං1982 ලංංා  ලං09 ලංදජණ ලංඳසධනලිවේන්තු ලං

ඳනය ලංනටවත් ලංව්ථසපිය ලං ජන ලංකද ලංතනයනනකි. ලං ලං 

 

දැක්ම ලං 

“ජසය ලං ංායව  ලං ඉවග රේ ලං හස ලං වා්ධනධන ලං

ක්රිනස්ලිවන ආ ලං තසිනසවේ ලං විෂ්ෂ්ටයභ ලං භධයව්ථසනන ලං

ඵ්ට ලංඳත්වීභ” 

 

මමමශලර 

ඉවග රේ ලංහස ලංවා්ධනධනන, ලංඋඳවද්යන ලංවවේ් ස ලංවහ ලං

ඳපාව ෂණ ලංභගින් ලංනිධනභසණශීලී, ලංංනසගය ලංදැක්භක් ලං

ව ආය ලංහස ලංුහජ්ැසි ලංවක්න්ද්රගය ලංජසය ලංවවේ්ස්ක් ලං

වහස ලංංතණ්ඩ් ලං්ැඩිදියුණු ලංකිරීභ ලංවහස ලංඳහසු ේ ලං

වැකසීභ. ලං 

 

උිසයමසධනගි  ලංඉක්  ලං 

 ්ඩසත් ලං ක්රිනසශීලී ලං හස ලං පකදස ර ලං ජසය ලං වවේ්ස්ක් ලං

නිධනභසණන ලං කිරීවේ ලං සති  ලං වා්ධනධන ලං

ඳජභසධනථනට ලංදසන  ලංවීභ. ලං 

 සති  ලං භට්ටවේ ලං ප්රතිඳත්ති ලං වා්ධනධනනට ලං

දසන ත්්න ලං වැඳ රවේ ලං ප්රධසන ලං හවු්ක ුව්කු ලං

වීභ. ලං 

 වා්ධනධන ලං ඳපාඳසකන ලං තනයනන ලං පිළිඵ් ලං එ ආ ලං

ඳසධනය් ුව්න් ලං ංයජ ලං ධනසත්භ  ලං ප්රතිූඳනක් ලං

වගොඩනැාවීභත්, ලංඑතුළින් ලංඑ ආ ලංඉවග රේ ලංහස ලං 

 

වා්ධනධන ලං ්ැඩවටහන් ලං වහස ලං ඉ්කලුභ ලං ඉහළ ලං

නැාවීභ. 

 ශ්රී කා ස ලංවා්ධනධන ලංඳපාඳසකන ලංතනයනන ලංදකු ර ලං

වහ ලං ගිණිව ොණ ලං දිග ලං තසිනසවේ ලං ජසය ලං

ඳපාඳසකනන ලං හස ලං  ළභනස ජණ ලං වා්ධනධනන ලං

පිළිඵ ලංවහවනෝගීයස ලංභධයව්ථසනනක් ලංඵ්ට ලංඳත් ලං

කිරීභ. ලං 

ප්ර සප ලං සධනයයන් ලං 

 ජසය ලං ංායව  ලං  ළභනස සජ ලං නිළධසරීන්වේ ලං

ධසපායස්න ලං වගොඩනැාවීභ ලං වහස ලං ඉවග රේ ලං

ක්රිනස්ලින ලංහස ලං්ැඩවටහන් ලංවැ සීභ. 

 ඳය්චසත් ලං උඳසධි ලං ්ැඩවටහන් ලං භගින් ලං ජසය ලං

ංායව  ලංනිකධසරීන්වේ ලංදැ රභ ලං්ධනධනන ලංකිරීභ. ලං 

 ජසය ලං ප්රතිඳත්ති ලං හස ලං  ළභනස ජණන ලං පිළිඵ ලං

ංජමුඛ ර ලං වහගය ලං ඳධනව ෂණ ලං යැන්ඳතු්ක් ලං

ඳ්ත්්සවගන ලංනසභ. 

 ජසජ් ලංන ලං ංායව  ලං තනයන ලං හස ලං ජන ලං වතු ලං

්ය්වසනන් ආ ලංපකදස රයස් ලංහස ලං සධනනක්ෂභයස් ලං

නා්සලීභ ලංවහස ලංවාවිධසන ලංවා්ධනධන ලංවවේ්ස්න් ලං

ඳැ්ැත්වීභ. ලං 

 ජසය ලංංායන ලංවහස ලං සධනනක්ෂභයස ලං ඩඉේ ලංහස ලං

බසෂස ලංඳරීක්ෂණ ලංඳැ්ැත්වීභ. 

2020 ලං ලධනමේ ලං ශ්රී ලං ා ස ලං වාලධන ප ලං ිපාිසප ලං

ආයතපමේ ලංහි ලංවිමේ ලංසිදුවීම් ලං 

 “ශැමදප ලංරටක් ලංලැමෙප ලංගවක්” – 2020 ලං
ජපලසපා ලං01 ලංදිප ලං 

හැවදන ලං ජටක් ලං ්ැවඩන ලං ගවක්” ලං වත්භස් ලං නටවත් ලං

ඳ්ත්්න ලං කද ලං සති  ලංුවක් ලං වජෝඳණ ලං ්යසඳසජන ලං හස ලං

ං රඵද්ධ් ලං තනයනව  ලං ංධයක්ෂ ලං නජස්ක ලං වහ ලං

 සධනන ලං භණ්ඩකව  ලං වහබසගීත්්වනන් ලං ශ්රී කා ස ලං

වා්ධනධන ලං ඳපාඳසකන ලං තනයන ලං ඳපාශ්රව ද ලං  ලං ්ිනනස ලං

ගව් ලං වහ ලං ඳළතුුව ලං ගව් ලංකි ආඳනක් ලං වජෝඳණන ලං ජන ලං

කදී. ලං 
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 මශජප ලංමේපය ලං 

ශ්රී ලංකා ස ලංවා්ධනධන ලංඳපාඳසකන ලංතනයනව  ලංඳය්චසත් ලං

උඳසධී ලංංධ් ලංනනන ලංඳසවක ලං2020 ලංන්සපා ලං16 ලං්න ලංදින ලං

තනයනව  ලංශ්ර්ණසගසජව දී ලං “ඳපාඳසකනභන ලංාජණ ලං

ගැැභ ලං- ලංභසන් ලං  ආන ේ ලං ඉදිපාදධනයනන  ලං ”පිළිඵ ලං

ප්රසිද්ධ ලංවද්යනනක්  ලංතචසධනන ලං ලංප්රතිබස ලංභහසනසභවහේ්ස ලං

භහයස ලංවිසින් ලංඳැ්ැත්වීන ලං. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ශ්රී ලංා ස ලංවැම්ම් ලංමවේලස ලංලධ සන්න්ට ලංපල ලං

ිත්වීම් ලංබස ලංදීම. ලං 
ශ්රී ලං කා ස ලං වැකසුේ ජණ ලං වවේ් ව  ලං ංතිතින් ලං ඵ්ස ලං

ගත් ලංශ්රී ලංකා ස ලංවැකසුේ ලංවවේ්ව  ලංනිකධසරීන් ලංහැත්යෑ 

ඳව් ලං වදවනකු ලං ඔවුන්වේ ලං ඳත්වීේ ලං ලිපි ලං ජසය ලං

ඳපාඳසකන, ව්්වද්ය ලං  ටයුතු, ඳළසත් ලං වබස ලං වහ ලං

ඳළසත් ලං ඳසකන ලං ගුව ලං ංභසයය ලං න  ලං ඵණ්ඩසජ ලං

වයන්නව ෝන් ලං භහයසවේ ලං සුජතින් ලං 0202 ලං

වඳඵජ්සපා ලං20 ලං්න ලංදින ලංකඵස ලංගන්නස ලංකදී ලං. ලං  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ම ොවිඩ් ලං- ලං19 ලංලවාගත ලංතත්ත්ලය ලංශමුමේ ලංරසජය ලං

අාමේ ලං  ෂමපස රුලන්මේ ලං  සධනයයභසරය ලං

පිලිබඳ ලංමේපය ලං 

ඳය්චසත් ලංඋඳසධි ලංංධයනන ලංඳසවක ලංභගින් ලං2020 ලංභැයි ලං

භව ලං06 ලං්න ලංදින ලං“ව ොවිඩ් ලං- ලං19 ලං්වාගය ලංයත්ත්්න ලං

තුළ ලං ජසය ලං ංායව  ලං  ළභනස ුව්න්වේ ලං

 සධනනබසජන” ලං භැවනන් ලං වද්යනනක් ලං ඳ්ත්්න ලං කදී. ලං

වභන ලං 2020 ලං ්ධනෂන ලං තුළදී ඳය්චසත්උඳසධි ලං ඳසවක ලං

භගින් ලං ඳැ්ැත්වීභට ලං වැකසුේ ලං  ජ ලං තිබූ ලං දැ ර්ත් ලං

කිරීවේ ලං්ැඩවටහන් ලංභසකසවේ ලං3 ලං්න ලංං්ව්ථස් ලංවේ. ලං ලං 

 

 

 

 

 

  
 

 
“ශැමදප ලංරටක් ලංලැමෙප ලංගවක්” ලැෙවටශප 

 
“ිපාිසපමය ලංතීරණ ලංගැනීම - මසපල ලංහිමි ම් ලං

ඉදිපාදධනපය ”පිළිබඳ ලංප්රසිේ  ලංමේපයක්  

 
ශ්රී ලංා ස ලංවැම්ම් රණ ලංමවේලමේ ලංපල  ලංලධ සන්න්මේ ලං

ිත්වීම් ලංලිපි ලංප්රදසපය 
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 ශ්රී ලං ා ස ලං වාලධන ප ලං ිපාිසප ලං ආයතපමේ ලං

අ යක්ෂ ලං ජපරස්  ලං තපතුමරහි ලං ලැෙ ලං බැීමම ලං

වඳශස ලංිත් ලංවීම. ලං 

ශ්රී ලං කා ස ලං වා්ධනධන ලං ඳපාඳසකන ලං තනයනව  ලං ්ැඩ ලං

ඵකන ලං ංධයක්ෂ ලං නජස්ක ලං වකව ලං  ටයුතු ලං  ක ලං ශ්රී ලං

කා ස ලං ඳපාඳසකන ලං වවේ්ව  ලං විවයේෂ ලං වයේණිව  ලං

නිකධජනකු ලං ්න ලං වක්.එේ.එව්.ඩී.නවවේ ජ ලං

භහත්නන ලං 2020.08.25 ලං ්න ලං දින ලං සිට ලං

ඵකඳැ්ැත්ව්න ලං ඳපාදි ලං ජසය ලං  සන්යස ලං හස ලං ළභස ලං

වා්ධනධන, ලං වඳජ ලං ඳසව්ක ලං හස ලං ප්රසථන  ලං ංධයසඳන, ලං

ඳසව්ක ලං නිනයක ලං ඳහසු ේ ලං වහ ලං ංධයසඳන ලං වවේ් ස ලං

ව්ක ේ ලං වකව ලං ඳත් ලං වීේ ලං කද ලං ංයජ ලං ඉන් ලං ඳසු ලං ජසය ලං

වවේ්ස, ලං ඳළසත් ලං වබස ලං හස ලං ඳළසත් ලං ඳසකන ලං

ංභසයයසායව  ලං ංතිවධන  ලං ව්ක ේ, ලං ශ්රී ලං කා ස ලං

ඳපාඳසකන ලං වවේ්ව  ලං විවයේෂ ලං වශ්රේණිව  ලං නිකධසරී ලං

ප්රදීඳස ලං වවේජසිාහ ලං භහත්නන ලං ුහජ්පඳසඩු ලං ව ශ්රී කා ස ලං

වා්ධනධන ලංඳපාඳසකන ලංතනයනව  ලංංධයක්ෂ ලංනජස්ක ලං

යනතුජට ලං්ැඩ ලංඵකන ලංඳදනභ ලංභය ලං2020 ලංංවගෝව්තු ලං

25 ලංදින ලංසිට ලංඳත් ලං ජ ලංතිවේ. ලං 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “ම්ල ලං රණි” ලංජසති  ලංලැෙවටශප 

“යස වසජ ලංව්දය ලංදිනනට” ලංවභගසමී් ලංදිනත් ලං ජන ලං

කද ලං  ලං “සු් ලංධජණි” ලං සති  ලං්ැඩවටහන ලංං ර් ලං 2020 ලං

වැ්පයැේඵධන ලං භව ලං 17 ලං ්න ලං දින ලං ශ්රී ලං කා ස ලං වා්ධනධන ලං

ඳපාඳසකන ලං තනයන ලං උදයසනව  ලං ධෂධ ලං ඳැළෑින ලං

වජෝඳණන ලංතජේබ ලං ජන ලංකදී. ලං 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ශ්රී ා ස ලංවාලධන ප ලංිපාිසප ලංආයතපමේ ලංපල ලංඅ යක්ෂ ලං

ජපරස්  ලංිත්වීම් ලංභසර ලංගැනීම 

 

 
“ම්ල ලං රණි” ලංජසති  ලංලැෙවටශප ලංක්රියසත්ම  ලංරිපාම 
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දුරසථ ඉගෙනුම් භධයසථන  10 
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ශැඳින්වීභ 

ඩිසටනස ලර්නින් ගසන්ටර් (DLC)  රජ්ය ගස ා, 

ඳළත් සබ හ ඳළත් ඳලන   අභත්යාංශ  

 ටගත් ක්රි ත්භව ාන ර්ර්ර රජ්ය ය ත්න ි.  

එ  2002 දී ගලෝව ඵාංකු ායඳියක  ය  ටගත් 

පිහිටුාන ලද අත්ර, මුදල් අභත්යාංශ  සහ  DLC 

ය ත්න  අත්ර ඇයක වර ෙත් ර  ගිවිසුභ ය 

 ටගත් ශ්රී ලාංව රජ්ග න් ලඵ දුන් අරමුදල් භගින් 

ශ්රී ලාංව සාංාර්ධන ඳපාඳලන ය ත්න  විනිනි 

ගභභ ය ත්න  පිහිටුාන ලදී  ඳසුවලීනා ගලෝව 

ඵාංකුා සහ ශ්රී ලාංව රජ්  අත්ර ඇයකවරෙත් 

අාගඵෝධත් ගිවිසුභවට අනුා සාධීන 

ය ත්න  ය ගලස සහ රජ්ය ගඳෞ්ගෙිකව 

හවුල්වපාත්ා  ය ගලස ක්රි ත්භව වි   ඩිසටනස 

ලර්නින් ගසන්ටර් ිකමිටඩ් 2001 ගනොාම්ඵර් 01 

දින සභෙම් ඳනත්  ටගත් සාංසථෙත් වරන ලද 

අත්ර 2002 ාර්ෂගේ භර්තු 26 ාන දින එහි වටයුතු 

යරම්බ වි   

දැක්භ, මභමශලර වභඟ උඳාය භාර්ගික දිාල  

DLC හි සලසුම් වණ්ඩ භ විනින් ඳාත්න ද යභ 

සහ ගභගහාර සර්ථවා සාංගශෝධන  ි.රීභ සහ 

ාඩමුළු භලා ය ඳාත්ාන ලද අත්ර එභඟින් 

ය ත්න ට නා ද යභ, ගභගහාර, සරධර්භ සහ 

උඳ භර්ගිව දිශා හඳුන්ා දීභට හි. වි    

දැක්භ 

නවීන ත්ක්ෂර  බවිත් වරමින් නිුණරත් 

සාංාර්ධන  සහ ගලොා පිළිෙත් භට්ටගම් 

භධයසථන  ය ඵාට ඳත්වීභ  

මභමශලර 

උසස ෙරගේ දනුම් භධයසථන තුළින් ගෙෝලී  

දනුභ ගඵද දීභ, විශාසනී  ත් යෂණිව 

ඳහසුවම්  සහ ප්රගශශ  සහ විගශ ෂය න් විනින් 

සම්ඳදන  වරන ලද ඉල්ලුභ භත් ඳදනම් ව 

නිුණරත් සාංාර්ධන ාඩසටහන් ක්රි ත්භව ි.රීභ  

කාර්යයන්   

දුරසථ ඉගෙනුම් භධයසථන  (DLC)  නු ගලෝව 

ඵාංකු ය ත්නගේ Global Development 

Learning Network (GDLN) නිග ෝජිත් 

ය ත්න ි.  ගභභඟින් ගලෝව  ුණර විනිර නිටින 

සභජිව න් සභෙ විවිධ භත්ිව ඔසගස  නාත්භ 

දනුභ හුාභරු වර ෙනීභට රජ්ය හ ගඳෞ්ගෙිකව 

අාංශාල නිලධරීන් හට අාවශ  සලගස   GDLN 

ජ්ල  සභෙ ඇයක ගභභ සම්ඵන්ධ  ශ්රී ලාංවා තුළ 

ගෙෝලී  දනුභ ායප්ත ත් ි.රීභ සහ භහ  

පිටුාහල ය ාන අත්ර එභගින් ඇත්ම් ය ත්නිව 

ගානසවම් සහ නිදුවරන ප්රයකඳත්යක සම්ඳදන 

ක්රි ාිකන් සහ ද ව වී ඇත්  DLC ය ත්න  

ුණහුණු භධයසථන  ය ාන අත්ර ුණ්ගෙිකව අාංශගේ 

සහ රජ්ය අාංශගේ ගස ාද විනන් සහ ඉගෙනුම් 

ඳහසුවම් සලසන ය ත්න ි.  එ  සීභසහිත් 

සභෙභ ය ගභන්භ රජ්ය ය ත්න  ය ාන ඵවින් 

ක්රි වපාත්ාගේ නභයශීලලී බා ත් රජ්ය අාංශගේ 

විශාසනී ත්ා ත් එ  සතුගශ  DLC ය ත්න  

සතු වීඩිග ෝ සම්භන්ත්රර ඳහසුවම් සහ නවීන 

ඳපාෙරව විදයෙර භගින් ඇයකවරන අත්ථය 

(Virtual), භර්ෙෙත් (Online) ගහෝ ඳන්යක වභර 

සනි තුළින් ග්ගශව න් සහ සහබගිාන්නන් හට 

එි.ගනව හ සම්ඵන්ධ වීභට හි. ා ලඵ දී 

ඇයක අත්ර එභගින් ාඩත්  ාත්වලීන දනුභ ලඵ 

දීභ ය ගස ාද විනන්ගේ අ ා  සහ වල 

සීභාන් තුළ ප්රශසත් අයුපාන් ඉටු වළ හි.ගශ  

ගෙවුණු ාර්ෂ 16 තුළ විශල ගස ා ද ව න් 

පිපාසවට ගස ා සඳ න ශ්රී ලාංවගශ පිළිෙත් ුණහුණු 

ය ත්න  ය ඵාට ඳත්වීභට DLC ය ත්න ට 

හි.වී ඇයක අත්ර එගභන්භ රජ්ය හ ගඳෞ්ගෙිකව 

අාංශගේ ය ත්නාල වර්  යෂභත්ා  සහ 

එලදිනත්ා ාඩි දියුණු ි.රීභ සහ  අාශය 

ාිත්තීභ  හ ශසත්රී  දනුභ ලඵ දීභට DLC 

ය ත්න  වටයුතු වර ඇත් ඳසුගි  වල  තුළ 

අධයඳන  යගෂ ත්ර  සහ ඳාත්ානු ලූ  ුණහුණු 
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ාඩමුළු හරහ විදුහල්ඳයකාරුන් සහ අධයඳන 

අධය යෂවාරුන් විශල සාං්යාවට ජ්ත්යන්ත්ර 

භට්ටගම් ඉෙන්වීගම් ක්රභ උඳග ෝී  වරෙනිමින් 

ඔවුන්ගේ දනුභ සහ කුසලත් ාර්ධන  වර දීභට 

DLC ය ත්න ට හි.වී ඇත් DLC ය ත්නගේ 

උසස ත් යෂණිව සහ , ටිත්ල ඳහසුවම්,මිත්රශීලලී 

වර්  භණ්ඩල  සහ නභයශීලලී වළභනවරර 

ක්රි ාලීන් ගස ාද ව න්ගේ නිරන්ත්ර 

සතුටුද ව ප්රයකාර ාලට ගහ තු වී යකග.  

DLC ආයතනය සිය මවේලාදායකයින් වශා ඳශත 

වශන් මවේලාලන් වඳයයි: 

 වීඩිමයෝ වම්භන්ත්රණ ඳශසුකම්  

ුණ්ගෙල න් යකස ගදගනකුට  ක්රි වරීා සම්ඵන්ධ 

වි  හි. ුණ්ගෙිකව භිනක්රගෆෝන සහිත් වීඩිග ෝ 

සම්භන්ත්රර ශලා ගභහි ත්ාත් නිරී යෂව න් 

ඳනස ගදනකුට අසුන් ෙත් හව  

ඳහත් සහන් ාඩසටහන් ගම් ඔසගස  ඉදිපාඳත් 

වරනු ලග.  

 මිශ්ර ඉගෙනුම් ක්රභ උඳග ෝී  වරෙනිමින්  යුද්ර 

මූලය, සාබවිව සම්ඳත් වළභනවරර  

සහ විදයා සහ ග්ගශණිණිව විඳර් ස පිළිඵ 

ප්රයකඳත්යක  ානි ගත්භාන් පිළිඵ  සහයකව 

ඳත්ර ඳමභල  

 ගලොා ුණර විවිධ ුණහුණු භධයසථන විනින් 

සඳ නු ලඵන වීඩිග ෝ සම්භන්ත්රර ඳදනම් 

වරෙත් ුණහුණු ාඩසටහන්   

  විග්ගශ න්හි ගාගසන කීර්යකභත් 

ග්ගශව න්ගේ ග්ගශන සහ ාඩසටහන්.  

 ගවොපා නු සාංාර්ධන අත්දකීම් ානි 

ගත්භාන් භත් විවිධ රටාල් සම්ඵන්ධ වරන 

ගෙෝලී  අත්දකීම් ගඵදෙනීගම් සාංාද  

 ගා. ග දුම් යරක්ෂා (Cyber Security) ානි 

ඳපාගබෝගිව අාශයත් සුණරලීභ 

 වීඩිග ෝ සම්භන්ත්රර ඳහසුවභ බවිත් 

වරමින් සම්භන්ත්රර ැසසවීම් සහ සම්මු් 

ඳරී යෂර 

 ඳරිගණකගත පුහුණුල වශ මවේලා  

 නා විධ ව නිලධරීන් ුණහුණුා සහ 

ඔවුන්හට නාත්භ ගෙෝලී  ප්රානත් 

පිළිඵ හඳුන්ා දීභ  

 ඵා ෙනීම් සහ උසසවීම් සහ 

ඳපාෙරවෙත් විබෙ ඳාත්වීභ    

 ායඳර ප්රාර්ධන න්,  භිදුවාංෙ 

ප්රාර්ධන න් සහ ඳපාෙරව ඳදව 

ුණහුණුා සහ ඳපාෙරවෙත් / 

අන්ත්ර්ජ්ලෙත් විබෙ සහ ඳහසුවම් 

සලසීභ   

 පුහුණු ලැඩවටශන් වශ මේන ාා 

ඳශසුකම්   

DLC ය ත්න  විනින් විවිධ විෂ න් ඔසගස  රජ්ය 

හ ගඳෞ්ගෙිකව අාංශ ඉල යව ගවොට ෙනිමින් 

ගවටිවලීන සහයකවඳත්ර ඳමභල ඳාත්ානු 

ලඵන අත්ර අධයඳන  යගෂ ත්ර  සහ  සුවිගශ ෂී 

ගලස සවස වරන ලද ාඩසටහන් භලා ය 

ක්රි ත්භව වරනු ලඵින  ට ට අභත්රා ුණහුණු 

ාඩසටහන්,  සම්භන්ත්රර, විබෙ අාශය ශල සහ 

ඳහසුවම්  කුලී ඳදනභ භත් සඳ නු ලඵින   

 භාර්ගව්ථ විබාග ඳශසුකභ 

DLC ය ත්න  සතුා යසන 90 ව ධපාත්ා ි.න් 

යුත් PEARSON ය ත්න  විනින් සහයකව වරන 

ලද විබෙ භධයසථන  ය ඇත්  ගභභගින් CIMA, 

ACCA, CASTLE, GATE, NEXTEC   න 

ජ්ත්යන්ත්ර විබෙ  ඳාත්වීභ සහ ඳහසුවම් 

සඳ නු ලඵින   

 විලෘත ලැඩමුළු  

DLC ය ත්න   විනින් ප්රසම්ඳදන 

වළභනවරර , වින  ක්රි  ඳටිඳටි, ගත්ොරතුරු 

ත් යෂර ප්රසම්ඳදන , මූලය ගරණිලනි, 

අබයන්ත්ර විෙරන , සුළු හ භධය ඳපාභර 

ායඳර ර  දීභ, ායඳියක වළභනවරර  ානි 

විෂ  න් සහ භනිවා ාඩමුළු සම්ඳදන  

වරනු ලඵින   
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 ජාතයන්තර ලැඩවටශන් 

DLC  නු ගලෝව ඵාංකු ය ත්නගේ GDLN 

ජ්ලගේ  සභජිවග ි.  විවිධ ගත්භාන් පිළිඵා 

ගලොා ුණර නිටින සභජිව න් හ  විගශ ෂයිනන් 

සභඟ නිරන්ත්රා වටයුතු ි.රීභට ගභභඟින් රජ්ය 

හ ගඳෞ්ගෙිකව අාංශගේ විධ විනන්ට අාසථා 

ලඵ ග්ග  DLC විවිධ රජ්ය න් සහ රජ්ගේ 

ගජ්යෂම නිලධරීන් සහ අධය න ාපාව 

සාංවිධන  වරින  

2020 ලර්ය තුෂදී ඳැලැත්වූ විමේ 

ලැඩවටශන් 

 සාග්ගශ වටයුතු  අභත්යාංශ ට  අනුයු යත්ා 

ගස ා  වරන වළභනවර ගස ා සහ ව සහ 

සාංාර්ධන නිලධරීන් සහ රජ්ය ප්රසම්ඳදන, 

රජ්ය වින  ක්රි  ඳටිඳටි  සහ ගත්ොරතුරු හ 

සන්නිගශදන ත් යෂර  පිළිඵ  ඳමභල 

සහ සහයකව ඳත්ර ප්රදන  ි.රීගම් උත්සා   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 සාග්ගශ වටයුතු  අභත්යාංශ ට  අනුයු යත්ා 

ගස ා  වරන වළභනවර ගස ා සහ ව සහ 

සාංාර්ධන නිලධරීන් සහ ගත්ොරතුරු හ 

සන්නිගශදන ත් යෂර  පිළිඵ සහයකව ඳත්ර 

ඳමභලගශ ගදාන අදි ර යරම්බ ි.රීභ - 

2020  ගඳඵරාපා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ගවොවිඩ්  11 ාසාංෙත්  ඳයකරීභ 

භඩඳාත්වීගම් අත්දකීම් හුාභරු වර 

ෙනීභ සහ පිළිඵා  NLDG  සභජිව 

රටාල් සභෙ වීඩිග ෝ සම්භන්ත්රර  

 

 

 

 

 

 

 

  

 සර් ය වලඳගේ  DIVOL-11 ඳයකරීභ 

භඩඳාත්වීගම් අත්දකීම් හුාභරු වර 

ෙනීභ සහ සර් ය රටාල ගසෞ්ය 

ාිත්යකව න්ගේ වීඩිග ෝ සම්භන්ත්රර    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

වශතික ඳත්ර ්රදානය ිරීමමම් උත්වලය අතරතුර 

 

 
GDLN  වාභාජික රටලල් වභග වීඩිමයෝ 

වම්භන්ත්රණය අතරතුර 

 

 

මවෞඛ්ය ලෘත්තිකයන්මේ වීඩිමයෝ වම්භන්ත්රණය 

අතරතුර  

 
ගත්ොරතුරු හ සන්නිගශදන ත් යෂර  පිළිඵ සහයකව 

ඳත්ර ඳමභලගශ ගදාන අදි ර යරම්බ ි.රීභ 
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 LDD  අන්ත්ර්ජ්ල  ඔසගස   ඳාත්ානු ලූ  

විවිධ ාඩමුළු හ ග්ගශන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LDD  ය ත්න  භගින්  ශ්රී ලාංව ගහෝටල් සහ 

සාංාරව වළභනවරර ය ත්න  සහ 

පලදින භර්ෙෙත් ඉෙන්වීගම් ක්රභ ගශද න් 

සම්ඵන්ධග න්  ඳායක ාඩමුළු භලා  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CIMA OTQ ජ්ත්යන්ත්ර විබෙ  ඳාත්වීභ 

යරම්බ ි.රීභ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 රජ්ය අාංශගේ නිලධරීන් සහ ඳාත්ානු 

ලූ   වින  වර්  ඳටිඳටි   පිළිඵ  සහයකව 

ඳත්ර ඳමභලා රජ්ය අාංශගේ  ය ත්න 14 

ි.න් සහබී  ව 25 ගදගන ය ගභභ ාඩසටහන 

සර්ථවා නිභ වළහ  

 

 

 

 

 

 

 

 
පදායි භාර්ගගත ඉගැන්වීමම් ක්රභ මදදයන් 

වම්ඵන්ධමයන්  ඳැලති ලැඩමුළු භාාල අතරතුර 

 

 

 
ජ්ත්යන්ත්ර විබෙ  ඳාත්වීභ 

 
විනය කාර්ය ඳටිඳාටිය  පිළිඵ  වශතික ඳත්ර ඳාමභාාල 
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රාජය භාාෂා භෙපාා්තමෙන්තුව  

11 
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හැදින්වීම 

සිංහල භ හා භ ෙපමළ භ ස්වාාෂා භ වශෙේත භ ක්රිොමකම  භ

කිරීමට භ අවශය භ  ටයුු භ සනාාපයෙ භ සහහා මුපල් භ

අමාමයාිංශෙි භ ේෂෙශ ෂ භ ය  ෙලෙ භ ෙලස භ

ාවමකවාෙෙය භගිෙ භ‘රාජ්ය භාාාා භාා්යාංා යාං’ භ1955 භ

ඔක්ත ෝම්බ්ය භ01 භවය භදිය භසට භමුපල් භඅමාමයාිංශෙ භ

ෙටෙමකම භස්ථිර භෙවය භම භෙපාා්තමෙන්තුවලෙ භෙලස භ

ාමක භ රය භලප භඅමර භඑමැ්ත භාට්ත භඑෙ භ‘රාජ්ය භාාාා භ

තෙපා්ය තම්න්තුව’ භෙලස භහඳු්තවා භඇම.ාසුව 1956 භ

අිං  භ 33 භ පරය භ රාජය භ ාාෂා භ ායම භ සනමම භ ීමමමක 

සමෙ භ රජෙ භ මුහුණ භ දු්ත භ ප්රධාායමම භ ෙැටුවව භ ූයෙි භ

ඉිංග්රීස භාාෂෙව්ත භසදු භ ළ භාරිාාලය භ ටයුු භසිංහල භ

ාාෂාෙව්ත භසදු භ ර්තේත භෙ ෙස  භප භේතය භයි. ෙමහි භ

ප්රතිඵලලෙලෙ භ ෙලස භ 1956 භ කලෙෙම ර්ත භ 1 භ දිය භ සට භ

ේෂෙශ ෂ භෙ ොමසාරිස්වරෙකුෙේ භඅධීලෙෂණෙ භෙටෙමක භ

රාජය භ ාාෂා භ ෙපාා්තමෙන්තුෙ  භ  ටයුු භ

ප්රතිඵසිංේෂධාායෙ භ  ළ භ අමර භ එමැ්ත භ ාට්ත සිංහල භ

ාාෂාව භ රාජය භ ාාෂාවලෙ භ වශෙේත භ ාාේෂම භ කිරීමට භ

හැකි භවය භාරිදි භහැමතිඵ්ත භම භසූපායන භකිරීෙන භවෙකීම භ

ාැවරුණු භරාජය භයෙමයෙ භරවට භාමක භව්තේත භරාජය භ

ාාෂා භෙපාා්තමෙන්තුව භයි. 

1978 භයණ්ඩුක්රම භවයවස්ාාෙ  භIV භාරිච්ෙේපෙි භශ්රී භ

ලිං ාෙ  භ රාජය භ ාාෂා භ සනර්තධාෙේත භ වය භ මික  භ

නීතිඵෙ භ පැලෙවුණු භඅමර භ 1987 භ දී භ 13 භ වය භයණ්ඩුක්රම භ

වයවස්ාා භ සිංෙශ ධායෙ භ හා භ 1988 භ දී භ 16 භ වය 

යණ්ඩුක්රම භවයවස්ාා භ සිංෙශ ධායෙ භ ෙටෙමක භ සිංහල භ

සහ භෙපමළ භරාජය භාාෂා භහා භජාතිඵ  භාාෂා භවශෙේත භප භ

ඉිංග්රීස භාාෂාව භස්තධාාය භාාෂාව භ භ ^Link Language& 

වශෙේත භ ප භ පිළිෙෙය භ ඇම. භ ෙන භ ාසුබිම භ ෙටෙමක භ

යැවමමක භ රාජය භ ාාෂා භ ප්රතිඵාමකතිඵෙ භ  ා්තෙලෙෂමව භ

ක්රිොමකම  භ කිරීම භ සනර්තධාෙේත භ හාෂා භ

සැලසුන රණ භ  ටයුු භ ාැවෙරය භ ප්රධාාය භ රාජය භ

යෙමයෙ භ රවට භ ාමකව්තේත භ රාජය භ ාාෂා භ

ෙපාා්තමෙන්තුව භයි. භ අපයමයෙ භවය භේෂටමක භරාජය භ

ාාෂා භෙපාා්තමෙන්තුව භේෂස්ත භස්වකීෙ භවැඩසටහ්ත භ

හා භ වයාාිතිඵ භ ඉලලෙ ෙම භ  රනුෙි භ ජයවා්තගි  භ

සමගිෙ භ හා භ සාමෙ භ අරමුණු භ  ර භ ෙමක භ රාජය භ ාාෂා භ

ප්රතිඵාමකතිඵෙ භ  ා්තෙලෙෂමව භ ක්රිොවට භ යැිංීමම භ සහහා භ

අවශය භාහසු න භසැලීමමට භෙ. 

ෙැක්ම භහා භතමතහවර 

 

 

 

 

 

 

 

අරමුණු 

 ජාතිඵ  සහ ජාමය්තමර ාාෂා හැකිොව 
ප්රව්තධායෙ කිරීම. 

 ාාෂාව රාධාාවලෙ ෙයොවය ාරිදි 
ගුණාමකම  ෙස වාවලෙ සාෙනු වස් රාජය 
නිලධාාරී්තෙේ ත්රෛාාෂා හැකිොව 
ඇෙයීම. 

 රජෙි නිල ාාෂා ාරිව්තම ො 
වශෙේත  ටයුු කිරීම. 

 ාාෂා වැඩසටහ්ත කස්ෙස  ජාතී්ත අමර 
අෙයොයය සුහපමකවෙ ෙෙොඩයැගීම සහහා 
පාෙ මකවෙ ලරා දීම. 

රාජ්ය භ ාාාා භ ්රතිපප්තතිපාං භ ්රිාංා්තමා භ රීමම භ

උතෙසා භඉටුාරනු භලබන භප භරධාාන භාා්යාංාංන් 

I. රාජය භහා භඅ්තධා භරාජය භයෙමයවලට භසිංහල  භ

ෙපමළ භ සහ භ ඉිංග්රීස භ ෙය භ ාාෂාවික්ත භ

ාරිව්තමය භ ෙස වා භ සැායීෙම්ත භ රජෙි භනිල භ

ාාෂා භාරිව්තම ො භෙලස භ ටයුු භකිරීම 

II. ාාරිාාෂි  භාපමාලා භසනාාපයෙ 

III. සිංහල  භ ෙපමළ  භ ඉිංග්රීස භ සහ භ ේෂෙ ශ භ ාාෂා භ

අධායෙය භාාමමාලා භාැවැමකීමම 

IV. රාජය භ ෙස ව ේත භ සහහා භ ාාෂා භ ප්රීමණමා භ

ේෂාාෙ භ ාැවැමකීමම (ිකඛිම භ හා භ වාචි  භ

පැලෙම 

“තිපරසර භතලස භස ව්යධි  භය භර ීභල ාාවක්” 

ෙමෙහවර 

“ජ්නවා්යගිා භසමගිාං භහා භසාමාං භඅරමුණු භ

ාරග්ත භරාජ්ය භාාාා භ්රතිපප්තතිපාං භාා්යාංක්ාමව භ

්රිාංාවන භනැ වීම භසාහා භපහකමාම් භසැලම ම භහා භ

සම්බන්ධීාරණාං” 
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ාරීලෙෂණ භ ාැවැමකීමම  භ සහතිඵ ාමක භ නිකුමක භ

කිරීම) 

V. ාාෂා භ හැකිොෙව්ත භ යුු භ සමාජෙලෙ භ

ෙෙොඩයැගීම භ සහහා භ ාාෂා භ ප්රව්තධාය භ

වැඩසටහ්ත භක්රිොමකම  භකිරීම 

VI. ාාෂා භ ොළොොමක  භ යධාාර  භ ග්ර්තා භ සහ භ

ශබ්පෙ  ෂ භසනාාපයෙ 

VII. රාහිර භ යෙමයවල භ ඉල්ලීම භ ාරිදි භ  භ ාාෂා භ

ා භරීමණමා භේෂාාෙ භහා භ ා්තෙලෙෂමමා භ ඩඉන භ

ේෂාාෙ භාැවැමකීමම 

VIII. ේෂශ්වේෂපයාල භ හා භ පිළිෙමක භ අධායාානි  භ

යෙමයවල භ ාාෂා භ ාරිව්තමය භ ාාමමාලා භ

හපාර්තය්තට භා භරාෙෙ ගි  භහුහුණුව භලරාදීම. 

අතිඵෙරු භජයාධිාතිඵුමාෙේ භෙසෞාාෙයෙි භපැලෙම භ

ප්රතිඵාමකතිඵ භ ප්ර ාශෙ භ සහ භ තිඵරසර භ සිංව්තධාය භ

අභිමමා්තා භ ෙය භ වැඩසටහ්ත භ වලටප භ අවධාායෙ භ

ෙෙොමු භ  රමි්ත භ ජයවා්තගි  භ සමගිෙ භ හා භ සාමෙ භ

අරමුණු භ  ර භ ෙමක භ රාජය භ ාාෂා භ ප්රතිඵාමකතිඵෙ භ

 ා්තෙලෙෂමව භක්රිොවට භයැිංීමම භසහහා භාහසු න භ

සැලීමම භ හා භ සනර්තධී රණෙ භ උෙපසා භ රාජය භ

ාාෂා භ ෙපාා්තමෙන්තුව භ ේෂස්ත භ  භ ෙමම භ

වැඩසටහ්ත භ හා භ වයාාිතිඵ භ  භ ක්රිොමකම  භ  රනු භ

ලැෙබ්. භඉහම භසහහ්ත භසෙුව භ ා්තෙේත භඉටුකිරීම භ

සහහා භ ෙපාා්තමෙන්තුව භ ුළ භ  ගිණුන භ   භ ාාලය භ

 ේෂාාෙ, ාාෂා භ ාරිව්තමය, ාාෂා භ ේෂපයාොරෙ, 

ාාෂා භා්තෙිෂණ භසහ භග්ර්තා භසනාාපය, ාපමාලා භ

සනාාපය සහ හුස්ම ාලෙ ෙය භඅිංශ භස්ාාායෙ භ

ෙ ොට භඇම. 

2020 භ ව්යාතේ භ තෙසැම්බ්ය භ 31 භ දිනන භ තපර භ

අවසන් භරීමමන භනිාංමි  භවැඩසනහන් භ 

 

 ාාරිාාෂි  භාපමාලාවලට භාහසුෙව්ත භප්රෙ ශ භ

ීමමට භට්තමිෙය හබ් භ (TERMINOHUB) ෙවබ් භ

පිටුව භනි්තමාණෙ භකිරීම. 

 රාජය භ ාාෂා භ ෙපාා්තමෙන්තුෙ  භ ඉතිඵහාසෙ භ

හා භඅයාෙම භදිශායතිඵෙ භපිළිරහ භග්ර්තාෙ භාළ භ

කිරීම. 

 ෙපාා්තමෙන්තු භ ප්ර ාශය භ ෙප ලෙ භ

එළිපැලෙීමම. 

 ාාෂා භ ාහසු න භ සලස්තය්තෙේ භ සිංචිමෙ භ

ොවමක ාලීය භකිරීම. 

 ාාරිාාෂි  භ ාපමාලා භ හා භ නිවැරදි භ ාාෂා භ

ාාේෂමෙ භ පිළිරහ භ මාධායෙ දී්ත භ පැනුවමක භ

කිරීම. 

 1/2014 භ චක්රෙල්යෙ භ අනුව භ රාජය භ ාාෂා භ

ප්රීමණමා භේෂාාෙෙ භාාවැමකීමම. 

 ෙපමළ භාාෂා භදියෙ භසැමරීම. 

 

2020 භ ව්යාතාංන් භ නිමා භ තනොවන භ අඛණ්ඩව භ

්රිාංා්තමා භවැඩසනහන් 

 
 ාාෂා භ ාරිව්තම ේත භ සහහා භ ේෂපුමක භ

හුස්ම ාලෙලෙ භ නි්තමාණෙ භ කිරීම භ (E-

Library) 

 ෙෙ ජිම භ යව භ රාජය භ ාරිාාලය භ චක්රෙල්යෙ භ

අනුව භ ජාතිඵ  භ ාාෂා භ හුහුණු භ ාාමමාලා භ

ාැවැමකීමම භ සහ භ ඊට භ අපාළ භ ඇෙයීන භ

ාරීලෙෂණෙ භ(NLQ) ාැවැමකීමම 

 සිංහල භ - භ ෙපමළ භ වචය භ සහිම භ  ේෂාාෂා භ

අ ාරාදිෙලෙ භස ස් භකිරීම. 

 සිංහල භ- භෙපමළ භ-ඉිංග්රීස භසහ භෙවයමක භේෂෙ ශ භ

ාාෂා භඇුළමක භහුහුණු භාාමමාලා භාැවැමකීමම 

 සිංහල භ - භ ෙපමළ භ ාාෂා භ ඉෙැ්තීමම භ සහහා භ " භ

රාජය භ ාාෂා භ ාාසල" භ යැමැතිඵ භ ගුව්තේෂදුික භ

වැඩසටහ්ත භේෂ ාශයෙ භකිරීම. 

 ෙපාා්තමෙන්තුෙම භහා භය ාර ධා භෙස වෙි භ

ාරිව්තම  භ නිලධාාරී්ත භ සහහා භ හුහුණු භ

වැඩසටහ්ත භාැවැමකීමම. 

 ාාෂා භ ාරිව්තමයෙ භ සනර්තධාෙේත භ

මා්තෙෙ ාෙ ශ භග්ර්තාෙලෙ භස ස් භකිරීම. 

 ාාෂා භ ාරිව්තමය භ  ළමයා රණ භ

සැලැස්මලෙ භස ස් භකිරීම භ 
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තසෞාාගයතේ භ ෙැක්ම භ ්රතිපප්තතිප භ ්රාායාං භ අනුව භ ෙැනනම්ත භ ඉටු භ ාර භ ඇතිප භ සහ භ ඉටු භ රීමමන භ අතේක්ෂි  භ

්රිාංාාාරාම් 

්රිාංාාාරාම් 

 

්රගතිපාං 

1.ෙෘයයාබාධා භ සත   භ ද්ගලගලාංන්තභ භ ාාාා භ හැරීාංාව භ

ව්යධානාං භ රීමම භ පිණිස භ තෙපා්ය තම්න්තුව භ විසින් භ

්රාාිත  භ්රන්  භ්රත්ය්  භ්රමාංන භ   භ්රවය භ්රන්  භතලස භ

සැලකීම 

 ාය භ ෙපමළ භ ොොම භ ශ්රවය භ මාධායෙම භ කිරීම භ   භ (Navigavility) භ
මිදු ාිංෙෙ භකස්ෙස  භබ්ේතල් භක්රමෙට භසහ භීමඩිෙෙ  භවැඩසටහයලෙ භ
ෙලස භ ස ස් ර භඇම. භ  භ  භ  භ " භ අපි භ සිංහල භ ෙපමළ භ ඉිංග්රීස භ උෙනිමු" භ
 ිතිඵෙ භබ්ේතල් භක්රමෙට භසැ ීමමට භනිෙමිමෙ. 

2.අඩු භආොාංම්ලාභි භ පවු්  භතව  භ තගලශීාං භ හා භ විතගලශීාං භ

තවළාතපොළ භ ඉලක්ා භ ාර භ ගනිමින් භ ාාාා භ ද්හුණු භ

පාඨමාලා භපැවැ්තවීම. 

 භෙනාහ භ සහ භ මීෙමුව භ දිස්ත්රි ෙි භ ාාසල් භ හැර භ ගිෙ භ සසු්ත භ 800 භ
සහහා භ ාාෂා භ හුහුණු භ වැඩසටහ්ත භ 02ලෙ භ ඉිංග්රීස භ සහ භ ෙපමළ භ
මාධායෙේත භ ාවමකවා භ අවස්ත. භ ඉදිරි භ ව්තෂවලදීප භ ෙම රාෙමක භ
ප්රෙ ශවල භසදු භකිරීමට භනිෙමිමෙ. 

3.පාරිාාෂිා භ පෙමාලා භ ාාවි ාං භ හා භ නිවැරදි භ ාාාා භ

ාාවි ාං භපිළිබා භමාධායතදීනන් භෙැනුව්ත භරීමම. 

 භවැඩමුළුව භාැවැමකීමමට භඅපාළ භපමකම භඑලෙ භරැස් ර භඇම. භ 

4.සි හල, භතෙමළ, භඉ ග්රීසි භාාාාතවන් භ්රාාිත  භවිිතාටන භ

නි්යමාණ භ හා භ යාසටත්රීාං භ ්රන්  භ කකී භ්රෛ භ ාාාාවන්න භ

පරිව්ය නාං භරීමම 

සා ච්ඡා භ ර භඇම. 

 

2020.01.01 භසින භ2020.09.30 භෙක්වා භමුලය භ්රගතිපාං 

 අාං භවැාං භ

්රතිපපාෙන 

මුළු භවිාංෙම ්රතිපය ාං භ%)  

 

ද්නරාව්ය න 

 
145,135,873.08 

 

 
94,632,165.87 

 
65.20 

 

්රාභධාන 

 
8,236,576.40 

 

 
1,600,616.40 

 
19.43 
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රාජය භබාා භොම ිෂ්  භවබාල 
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ශැඳින්වීම 

රාජය භබාා භොම ිෂ්  භවබාල භංකම භ18 භදරණ භරාජය භ

බාා භොම ිෂ්  භවබා භඳනත භභගි්  භව්ථාඳනය භමර භ

ඇති භ ලයලව්ථාිතත භ භ්ඩලයි.  භ  භ ොභභ භ ොම ිෂ්  භ

වබාල භ ජනාධිඳතිලරයා භ විසි්  භ ඳත්මරනු භ ඵන භ

වාභාජිමය්  භ ශයොදොනකුොේ  භ වභ් විත භ ොේ  භ භ

ොභයි්  භඑක් භවාභාජිමොයකු භවබාඳති භලොය්  භනම් භ

මරනු භ ඵයි   නි භ ඵොය්  භ ොම ිෂ්  භ වබාොේ භ

ොේමම්ලරයා භල් ෝ  භරාජය භබාා භොම භවාිසව්ය  

ආ්ඩඩුක්රභ භ ලයලව්ථාොේ භ IV භ ලන භ ඳිසච්ොේදොේ භ

ඇතුෂත් භප්රතිඳාදනය්  භනියාභනය භවශ භංීකක්ණය භ

ි.රීභ භ ොම ිෂ්  භවබාොේ භමාර්යබාරයයි  භ  භ ව්ලකීය භ

මටයුතු භනිසි භඳිසදී භමාර්යක්භල භඉටුමරොෙන භයෑභ භ

වශා භ ොම ිෂ්  භ වබාල භ වශා භ ංනුභත භ

මාර්යභ්ඩලයක් භඇත  

දැක්ම 

භශජනයා භ ොලත භ ොවේලය භ වඳයනු භ ඵන භ සියළු භ

ආයතනල භ රාජය භ බාා භ ප්රතිඳත්තිය භ ්රියාත්භම භ

ි.රීභට භඵෙැ් වූ භආයතනය භඵලට භඳත්වීභ  

මමමශලර 

රාජය භ බාා භ ප්රතිඳත්තිය භ ්රියාත්භම භ ි.රීභ භ

වම්ඵ් ධොය්  භ විභර්ණය, ංීකක්ණය, 

ංධයාඳනය භ වශ භ දඳොනනය භ භගි්  භ

භශජනතාලොේ භනවීබාාභය භංලයතා භවැඳීමභ  

වංවිධාන ලූශය 

අනු 

අංකය 

නි නාමය අනුමත මවේලක 

වංඛ්යාල 

01. ංධයක්ම 01 

02. වශමාර භංධයක් 01 

03. බාා භනිධාිස 03 

04. ඳිසඳාන භනිධාිස 01 

05. මුය භනිධාිස 01 

05. ප්රධාන භිපිතමු 01 

06. බාා භ ප්රලර්ධන භ ශා භ

විභර්න භනිධාිස 

10 

07. වකලර්ධන භනිධාිස 04 

08. මෂභනාමරණ භවශමාර 10 

09. බාා භ ඳිසලර්තම භ (ොදභෂ/ භ

ඉකග්රීසි) 

01 

10. බාා භ ඳිසලර්තම භ (සිකශ/ භ

ඉකග්රීසි) 

01 

11. බාා භ ඳිසලර්තම භ (සිකශ/ භ

ොදභෂ) 

01 

12. ිසයදුු 03 

13. මාර්යා භමාර්ය භවශායම 04 

 මුළු වංඛ්යාල 42 

 
අරමුණු 

ොම ිෂ්  භ වබාොේ භ ොඳ දු භ ංරමුණු භ ඳශත භ

වශ්  භඳිසදි භොේ  

 

(ං) රාජය භබාා භ බාවිතය භිතිඵ භප්ර භතිඳත්තිභය භ

මූධර්භ භ නිර්ොන භ ි.රීභ භ වශ භ ආ්ඩඩුක්ර භභ භ

ලයලව්ථාොේ භ IV ලන භ ඳිසච්ොේදොේ භ ං් තර්ෙත භ

විධිවිධාන භ ංනුල භ ්රියාි.රීභ භ ිතිඵල භ විභසිිපභත් භ

වීභ භශා භංීකක්ණය භි.රීභ  

 

(ආ) (ොභහි භිෂ් භතු භ “ංදා භබාාල” භයනුොල්  භ

වශ්  භමරනු භඵන) භආ්ඩඩුක්ර භභ භලයලව්ථාොේ භ18 භ

ලන භ ලයලව්ථාොලහි භ වශ්  භ බාා භ බාවිතය, භ

ආ්ඩඩුක්ර භභ භ ලයලව්ථාොේ භ IV ලන භ ඳිසච්ොේදොේ භ

බාලාර්ථයට භශා භොච්තනාලට භංනුකල භසිදුලන භඵලට භ

ලෙඵා භ ෙැනීභ භ වශා භ ංලය භ විය භ ශැි. භ සියු භ

්රියාල්  භි.රීභ භවශ භිතයලර භෙැනීභ  

 

(ඇ) රාජය භ බාා භ ඇෙීමභ, භ දිිසෙැ් වීභ භ වශ භ

ඒලාොේ භතරාතිරභ, භවභානත්ලය භවශ භබාවිත භි.රීොම් භ

ංයිතිලාසිමභ භ ිතිෙැනීභ, භ ඳලත්ලාොෙන භ යාභ භ වශ භ

ඉදිිසයට භොෙන භයාභ  

 

(ඈ) සිය භ ොභොශයවීොභ්  භ වශ භ ැොඵන භ යම් භ

ඳැිෂණිිපලට භ ප්ර භතිචාර භ ලොය්  භ යන භ

ොදයාමාරොය් භ භ විභර්න භ ඳැලැත්වීභ භ ශා භ ොම් භ

ඳනොත් භ විධිවිධාන භ ලිප්  භ වවා භ ඇති භ ඳිසදි භ

ප්ර භතිමර්භ භොයදීභ  
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කාර්යභාරය 

දක්ත භ ංරමුණු භ වාක්ාත් භ මර භ ෙැනීභ භ වශා භ

ොම ිෂ්  භ වබාල භ ප්රධාන භ මාර්යය්  භ ශතරක් භ

ඉටුමරනු භඵයි  භ 

ප්රතිපඳ්තතිපමය ූලධර්ම ව්පඳාදනය - උඳමේනය 

රාජ්ය භාා භාවිතය ිළිබල 

ආණ්ඩුක්රම ලයලවථාාම  විිවවිධාන 

රාජ්ය යාන්ත්රණයය විිනන් නිින 

ඳරිදි අනුගමනය කරන්මන්ද 

යන්න ගැන 

- අධීක්ණයය 

අදාෂ භාාල තරාතිපරම මශෝ 

භාවිතය ිළිබල  
- අධයාඳනය 

ආණ්ඩුක්රම ලයලවථාාම  

අන්තර්ගත භාා අයිතීන් 

උල්ංඝනය කිරීම ිළිබ 

ඳැමිණිලි  

- විමර්නය 

 

රාජය භබාා භොම ිෂ්  භවබාල භභගි්  භඉශත භ භවශ්  භ

ප්රධාන භ මාර්යය් ට භ ංනුකල භ ලැලවටශ්  භ

්රියාත්භම භමරනු භඵයි  භ  භ  භ රාජය භබාා භොම ිෂ්  භ

වබාල භ භගි්  භ ලාර්ෂිමල භ ්රියාත්භම භ මරනු භ ඵන භ

ලැලවටශ්  භල් ෝ  භබාා භවිෙණන, භදුම්ිසය භව්ථාන භ

නිිසක්ණය, භ භශජන භ ඳැිෂණිිප භ විභර්නය භ ි.ිසභ, භ

රාජය භ ශා භ ංර්ධ භ රාජය භ නිෂධාරී්  භ දැනුලත් භ ි.ිසභ, භ

ඳාවැේ භ ලැලවටශ්  භ ්රියාත්භම භ ි.ිසභ භ ශා භ

භශජනතාල භ දැනුලත් භ ි.ිසභ භ වශා භ ලැලවටශ්  භ

්රියාත්භම භි.ිසභයි  භ භ 

 භාා විගණයනය 

රාජය භ ආයතන භ තු භ රාජය භ බාා භ ප්රතිඳත්තිය භ

්රියාත්භම භි.ිසභ භොබිතිමල භඳරීක්ා භි.ිසභ භවශා භ

බාා භ විෙණන භ සිදු භ මරයි  භ  භ ොභොවේ භ ඳරීක්ා භ මර භ

රාජය භබාා භප්රතිඳත්තියට භංනුක භොන ලන භංලව්ථා භ

ශඳුනාොෙන භ ඒ භ ිතිඵල භ ආයතන භ ප්රධානී්  භ ොලත භ

ංලය භ නිර්ොන භ නිකුත් භ මර භ නිලැරදි භ ි.ිසම් භ සිදු භ

මරයි  භ  භ ලාර්ෂිමල භ රාජය භ බාා භ ොම ිෂ්  භ වබාල භ

භගි්  භොභලැනි භවිෙණන භ 100ක් භ ඳභණ භ්රියාත්භම භ

ොේ  භ 

 දු්පරිය වථාාන නිරික්ණයය 

දුම්ිසය භව්ථානල භසිදු භමරන භනිොේදන භබාාත්රොය්  භ

සිදු භ ොන මරන භ ඵල භ ද් ලිෂ්  භ ොභභ භ ොම ිෂ්  භ

වබාල භොලත භභශජන භඳැිෂණිිප භඉදිිසඳත් භොේ  භ භොභභ භ

තත්ත්ලය භ වැෂි.ේට භ ොෙන භ ොම ිෂ්  භ වබාල භ

නිෂධාිස්  භ ොය දලා භ දුම්ිසය භ ව්ථානය භ ඳරීක්ාලට භ

ක් භමරයි  භ භොභහි භදී භබාාත්රොය්  භනිොේදනය්  භසිදු භ

ොන මරන භ දුම්ිසය භ ව්ථාන භ දැනුලත් භ මර භ ංලය භ

නිලැරදි භි.ිසම් භසිදු භමරයි  භ  භ ලාර්ෂිමල භ දුම්ිසය භෙභ්  භ

ලාර භ 20ක් භඳභණ භදඳොයෝගී භමරොෙන භඳරීක්ාල්  භ

සිදු භමරයි  භ 

 මශජ්න ඳැමිණිලි විමර්නය කිරිම 

බාා භ ංයිතී්  භ දේකඝණය භ වීභ භ වම්ඵ් ධොය්  භ

ැොඵන භ භශජන භ ඳැිෂණිිප භ විභර්නය භ ි.ිසොම් භ

ඵත භ ොභභ භ ොම ිෂ්  භ වබාලට භ හිිෂ භ වී භ ඇත  භ භ

ලාර්ෂිමල භ ොභලැනි භ ඳැිෂණිිප භ 250ක් භ ඳභණ භ

ොම ිෂ්  භවබාල භවිභර්නය භමරයි  භ 

 රාජ්ය ශා අර්ධ රාජ්ය නිෂධාරීන් දැනුල්ත කිරිම 

රාජය භ බාා භ ප්රතිඳත්තිය භ ශා භ වම්ඵ් ධොය්  භ

නනතිම භ ඳසුබිභ භ ිතිඵ භ රාජය භ ශා භ ංර්ධ භ රාජය භ

නිෂධාරී්  භදැනුලත් භි.ිසභ භවශා භොම ිෂ්  භවබාල භ

ලැලවටශ්  භ්රියාත්භම භමරයි  භ  භලාර්ෂිමල භොභලැනි භ

ලැලවටශ්  භ12ක් භඳභණ භසිදු භමරයි  භ 

 ඳාවැල් ලැඩවටශන් ක්රියා්තමක කිරිම 

ංධයාඳන භ ංභාතයාකය භ වභෙ භ ොභභ භ ොම ිෂ්  භ

වබාල භ සිදු භ මෂ භ වාමච්ඡාල භ ප්රතිපයක් භ ොව භ

ඳාවැේ භ තුෂ භ බාා භ ප්රලර්ධන භ මල භ ිතහිටුවීභ භ වශා භ

චක්රොේ  භංකම භ 01/2015 භයටොත් භප්රතිඳාදන භවැී භ

ඇත  භ  භ ොභභ භ චක්රොේ ය භ ඳදනම් භ මරොෙන භ ඳාවේ භ

බාා භමල භිතහිටුවීභ භවම්ඵ් ධොය්  භඳාවේ භදැනුලත් භ

ි.ිසභ භ වශා භ ොම ිෂ්  භ වබාල භ ලැලවටශ්  භ

ඳලත්ලයි  භ  භ ලාර්ෂිමල භ ොභලැනි භ ලැලවටශ්  භ 06ක් භ

ඳභණ භ්රියාත්භම භමරයි  භ 

 මශජ්න දැනුල්ත කිරි්ප 

බාා භ ංයිතී්  භ වම්ඵ් ධොය්  භ භශජනයා භ දැනුලත් භ

ි.ිසභ භ වශා භ ංලය භ ොඳෝව්ටර් භ  භ ශා භ ංත්ඳ්රිමා භ

නිර්භාණය භි.රීභ භශා භොඵදාශැරීභ භොම ිෂ්  භවබාල භ

විසි්  භසිදු භමරයි  භ 
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ඒ භංනුල භ2020 භලර්ය භතුෂ භදී භ්රියාත්භම භම භලැලවටශ්  භඳශත භලගුොේ භදැක්ොේ 

 

  

 

 

 

 

 

ලැඩවටශන ඉක්කය(ලාර්ෂික) වැබෑ(මතලන කාර්තුල) වටශන් 

මභෞතිපක ඇවථතම්පන්තු

ල (මිලියන) 

  මභෞතිප

ක 

වියදම 

(රු.)  

ක්රියාකාරකම 01: අධීක්ණයය 

භාා විගණයන 

කමා භවිදුිපඵ භභ්ඩලය භ-(ංනුරාධපුරය) 2020.03.04 

ොඳ ිපව් භව්ථානය භ – භංනුරාධපුරය  2020.03.04 

වභාජ ොවේලා භොදඳාර්තොම්් තුල භ-  භංනුරාධපුරය 2020.03.04 

මෘෂිමර්භ භොදඳාර්තොම්් තුල-  භංනුරාධපුරය  2020.03.05 
තැඳැේ භමාර්යාය- භොඵ ුේ භ2020 09 23 

ොඳ ිපව් භව්ථානය-ආභර් භවීදිය භ2020 09 23 
ප්රා භොනශීය භවබා- භලත්ත භ2020 09 23 

තැඳැේ භමාර්යාය-ොම ත්භොේ භ2020 09 29 
ොඳ ිපව් භව්ථානය- භොම ත්භොේ භ2020 09 29 

ප්රා භොනශීය භවබා-ොම ත්භොේ භ2020 09 30 

32 

ආයතන 

0.37 10 

ආයතන 

148,550  

දු්පරිය නිම දන නිරීක්ණයය                                                               

 

දුම්ිසය භෙභ්  

ලාර භ03 
0.02 - -  

ක්රියාකාරකම  02 : විමර්නය 

භාා අයිතිපලාිනක්ප උල්ංඝනය වී්ප ිළිබල ඳැමිණිලි 

විමර්නය කිරීම 

 නිරීක්ණය කැවීම 

 නිර්මේ නිකු්තකිරීම 

 ඳලතිපන ඳැමිණිලි විමර්නය කිරීම. 

60 ැබුණු භ
ඳැිෂණිිප 

0.1 

24 

විවඳුණු භ
ඳැිෂණිිප 

13,615 

  

ක්රියාකාරකම 03 : ඳාවැල් භාා කල 

 ඳාවැල් තු භාා කල ිළහිටුවීම්ප ලැඩවටශන  : 

1.ර්තනපුර දිවථත්රික්කය-2020.02.28 

2.අනුරාධපුර දිවථත්රික්කය-2020.03.05 

ලැලවටශ්  භ03 1 7 ලැලවටශ්  භ02 540,190 

 

 

 

ඳාවැල් තුෂ භාා කල  ිළහිටුවී්ප ව්පබන්ධල ඳසුවිඳර්ප කිරීම 

1. තල්දුල විදයාය-  මදහිඕවිට 2020.03.10 

2. මදහිඕවිට  විදයාය -  මදහිඕවිට -2020.03.10 

ලැලවටශ්  භ    
02 

0.01 
ලැලවටශ්  භ     

02 
5,900 

 

 ක්රියාකාරකම 4: දැනුල්ත කිරී්ප 

ආයතන ප්රධාීනන් දැනුල්ත කිරීම 

1. මශරගම ප්රාමේය ය මල්ක්ප මක්ඨාසාවය  ලැලවටශ්  භ06 0 9 ලැලවටශ්  භ02 201,050 
 

නිර්ණයායක අඩංගු මාර්මගෝඳමේන ග්රන්ාය මු්රණයය 

කිරීම වශ නිකු්ත කිරීම 5000 ිතටඳත් 0.4 - - 
 

ක්රියාකාරකම  05: භාා අයිතිපලාිනක්ප මශජ්නයා අතර ප්රචලලිත කිරීම 

මශජ්න ආයතනල ප්රදර්නය කිරීම වශා 

මඳෝවථටරයක් මු්රණයය කිරීම 
1000  භිතටඳත් 0.2 - - 

 

එකතුල 
 

3.7 
 

909,305   

 
බාා භවිෙණනය භ- විදුිපඵ භ්ඩලය භ- භ

ංනුරාධපුරය 

 

 
මශරගම ප්රාමේයය මල්ක්ප මක්ඨාසාවය 
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භානව සම්ඳත් සංවර්ධනය කිරීමම්  
ශ්රී කං ා තාක   සබාව 13 
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හැඳින්වීම 

තාක   භට්ටමම් උඳමේශ  භණ්ඩකයක් වශමයන් 

1987 ජුනි භස 05 වන දින  භානව සම්ඳත් 

සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සබාව ම්ම්බ 

වූමේ මයෞවන  ටයුතු පිළිඵ අභාත්ාංශමේ 

ඒ  යක් වශමයනි. ඉන් ඉක්බික ව 1997 අං  18 

ද්ණ භානව සම්ඳත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා 

තාක   සබා ඳනත් භඟින් ස්වාධීන වවස්ාාපිත් 

භණ්ඩකයක් මකස විදා හා ත්ාක්ෂණ අභාත්ාංශය 

යටමත් ස්ාාඳනය  ්න කදි. එත්ැන් සිට ම ටි 

 ාකයක් තුළදී, එනම් 2000 වර්ෂමේදී මභභ 

මයත්නය  ාර්මි  අධාඳන හා ව්ත්ය ය පුණු  

අභාත්ාංශය යටත්ට ඳැවම්න අත්්, 2001 දී එය 

අධාඳන හා සංස් ්ක    ටයුතු අභාත්ාංශය 

යටත්ටද ඉන්ඳසු නිපුණත්ා සංවර්ධන, ව්ත්ය ය හා 

 ාර්මි  පුණු  අභාත්ාංශමේද මයෞවන  ටයුතු 

හා නිපුණත්ා සංවර්ධන අභාත්ාංශය යටමත්ද, 

2015 දී තාක   ප්රක ඳත්ක , මර්ික   ටයුතු, නැවත් 

ඳදිංචි කිරීමම් හා පුනරුත්ාාඳන, උතුරු ඳළාත් 

සංවර්ධන සහ මයෞවන  ටයුතු අභාත්ාංමේ 

ඳාකනයටද නතු විය. මභමසේ ම ටි  ාකයක් තුළ 

අභාත්ාංශ කටස ට අනුඵේධකට  ටයුතු  ළ මභභ 

මයත්නය, වර්ත්භානමේදී ්ාත මසේවා, ඳළාත් 

සබා හා ඳළාත් ඳාකන අභාත්ාංශය යටමත් සිය 

 ටයුතු ඳවත්වා මෙන යයි. 

 දර්නය  

 “අනාෙත්ය සහා සදානම් ශ්රභ ඵක ායක්“ 

මමමහලර  

්මටහි භානව සම්ඳත් සංවර්ධනය උමදසා පකදායි 

ප්රක ඳත්ක  හා නව ්ණ උඳායභාර්ෙ සංවර්ධනය 

කිරීභ, ක්රියාත්භ  කිරීභ, ප්රවර්ධනය කිරීභ හා 

ඳහසු ම් සැකසීභ 

 

 

මානල සම්ඳත් සංලර්ධනය කිරීමම් ශ්රී ංකා ජාතික 

සභාමේ සංවිධාන ලුහය 

මභභ සබාව 1997 අං  18 ද්ණ භානව සම්ඳත් 

සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සබා ඳනමත් 

විධිවිධාන යටමත් ඳත් ළ සබාඳක  සහ 

සාභාජි යින් 20 මදමනකුමෙන් සභන්විත් මේ. 

ඉන් 15 මදමනකු නික ඵකමයන් ඳත්වන අත්් 

අදාළ මයත්නවලින් 5 මදමනකු සාභාජි යන් 

මකස ඳත්වනු ඇත්. ඒ හැරු  විට අදාළ 

ක්මෂේත්රයන්හි ඳකපුරුේද හැකියාව යනාදිය සක ා 

5 මදමනකු ඳත් ්නු කඵන අත්් මින් මදමදමනකු 

පුේෙලි  අංශමයන් මේ. සබා සභි යන් අතුරින් 

එක් අමයකු විධාය  සබාඳක  මසේ නම් කිරීභට 

විෂයබා් ඇභක තුභාට ඵකය ඳැවමර්. මභහි ප්රධාන 

විධාය  නිළධාරියා වනුමේ සබාමේ සබාඳක ය. 

2020.09.30 දින වනවිට සාභාජි යන් 20 

මදමනකුමෙන් සභන්විත් විය. 2020.09.30 දිනට 

සබාමේ අධක්ෂ භණ්ඩකය ඳහත් 

සාභාජි යන්මෙන් සභන්විත් විය. 

ඳනමත් 3(1) (අ) සිට (ල) දක්ලා ලගන්ති යටමත් 

කර ඇති ඳත්වීම්  

 සබාඳක , භානව සම්ඳත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී 

කං ා තාක   සබාව  

 මේ ම්, සැකසුම් ක්රියාත්භ  කිරීමම් විෂයබා් 

අභාත්ාංශය 

 මේ ම්, උසස් අධාඳන විෂයබා් 

අභාත්ාංශය 

 මේ ම්, අධාඳන විෂයබා් අභාත්ාංශය 

 මේ ම්, විදා හා ත්ාක්ෂණ විෂයබා් 

අභාත්ාංශය 

 මේ ම්,  ම් රු විෂයබා් අභාත්ාංශය 

 මේ ම්,්ාත ඳරිඳාකන විෂයබා් 

අභාත්ාංශය 

 මේ ම්, මසෞඛ් විෂයබා්  අභාත්ාංශය 
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 මේ ම්,  ර්භාන්ත් සංවර්ධන විෂයබා් 

අභාත්ාංශය 

 මේ ම්,  ්ෂි ර්භ විෂයබා් අභාත්ාංශ 

 සබාඳක , ත්්ය යි  සහ ව්ත්ය ය අධාඳන 

ම ොමිෂන් සබාව  

 අධක්ෂ තන්ාේ, ත්්ය යි  සහ ව්ත්ය ය 

අධාඳන ම ොමිෂන් සබාව   

 සබාඳක , තාක   අධාඳන ම ොමිෂන් සබාව 

 සබාඳක , විශ්ව විදාක ප්රක ඳාදන ම ොමිෂන් 

සබාව  

 සබාඳක , තාක   මධුනි ත්ව සහ  ාර්මි  

පුණු  කිරීමම්  අධි ාරිය 

 මේ ම්, මුදේ විෂයබා් අභාත්ාංශය 

 

ඳනමත් 3 (2) (ග) ලගන්තිය යටමත් ඳත්කිරීම්  

 පී. ්මන්පු් භහත්ා, 1551/2/5, ම ොට්ටාව-

නැමෙනහි්, ඳන්නිපිටිය 

 භමහේෂ් ම ොටුවැේක භහත්ා,  560, F 1, 

මෙොඩමේ භාවත්, අනු්ාධපු්ය 

 මචාර්ය සී.ටී.  ැප්මඳටියාෙභ භහත්ා, නීය ඥ, 

90/4, මඵෝධියාෙභ ඳා්, භහනුව් 

 මචාර්ය ්නාලි මඳමර්්ා මිය, 7 ඒ, බාක ය 

ඇවනිේ,  ළුමඵෝවික, මදහිවක 

අරමුණ  

භානව සම්ඳත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   

සබාමේ අ්මුණ වනුමේ ්තයට භානව සම්ඳත් 

සංවර්ධනය උමදසා ප්රක ඳත්ක  සහ 

භාර්මෙෝඳමේශ ත්වය කඵා දීභට සුදුසු මයත්නි  

්ාමුවක් බිහිකිරීභයි.  භානව සම්ඳත් සංවර්ධන 

ප්රක ඳත්ක  ක්රියාවලි සැකසුභ, ප්රක ඳත්ක  

සභාමකෝචනය හා භානව සම්ඳත් සංවර්ධනය 

කිරීභත් යනාදී අංශ සහා භානව සම්ඳත් 

සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සබාව වෙකීම් 

ද්යි.   

 

සභා ඳනමත් 14(1) ලගන්තියට අනුල සභාමේ 

කාර්ය සහ කර්තලය 

ඳහත් දැක්මවන  ා්ණාවකට එනම් - 

i. 

(අ) කටකී ්ක්ෂා, පුණු ව හා අධාඳනය  

(ම) විදාව හා ත්ාක්ෂණය උඳමයෝ ක  ්     

ෙැනීභ 

(ඇ) ජීවන ත්ත්වය නංවාලීභ 

(ඈ) අවාසි ් ත්ැනැත්ත්න්මේ  ණ්ඩායම් 

සහා සභාත ම්ක්ෂාව සැකසුම් කිරීභ සහ  

(ඉ) මර්ික  ප්රක සංස් ්ණ භිනන් හිමි ම් 

කට දීභ සම්ඵන්ධමයන් වන මහෝ අදාළ වන 

භානව සම්ඳත් ඛ්ණ්ඩ ඳරිමම්ය කිරීභ සහ 

සමභෝධානය කිරීභ ඇතුළුව, තාක   භානව 

සම්ඳත් ප්රක ඳත්ක මේ සියලු අංශවලින් 

අභාත්ව්යාට උඳමදස් දීභ 

ii. තාක   ප්රක ඳත්ක යට අනුකක වූ භානව සම්ඳත් 

සංවර්ධනය කිරීමම් සැකසුම් හා වැඩසටහන් 

්තයට ඉදිරිඳත් කිරීභ සහා විෂයබා් 

අභාත්ව්යාට නිර්මේශ කිරීභ. 

 

iii. තාක   භානව සම්ඳත් සංවර්ධන ප්රක ඳත්ක ය 

සහ ක්රියාත්භ ව ඳවත්නා සැකසුම් සහ 

වැඩසටහන්  ලින්  ක සභාමකෝචනය කිරීභ 

හා ඳරීක්ෂා  ් ඵැලීභ සහ අවශ වන විට , 

ඒ ප්රක ඳත්ක යට, සැකසුම්වකට හා 

වැඩසටහන්වකට  ළයුතු මවනස් කිරීම් 

අභාත්ව්යාට නිර්මේශ කිරීභ. 

iv. මණ්ඩුව විසින් අනුභත්  ්න කද භානව 

සම්ඳත් සංවර්ධන සැකසුම් සහ වැඩ සටහන් 

ක්රියාත්භ  කිරීභ ෙැන මසොයා ඵැලීභ           

                                

v. මම් ඳනමත් උඳමේඛ්නමේ සහන්  ව් මහෝ 

විෂයයන් හා සම්ඵන්ධ යම් වාඳ්ක යක් 

ක්රියාත්භ  කිරීභ. එමසේ වදවද එභ වාඳ්ක ය 

මවනත් යම් අභාත්ව්මයකුට ඳව්ා ක මඵන 
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විෂයයන් හා සම්ඵන්ධ වන අවස්ාාව , එය 

ක්රියාත්භ  කිරීභ, ඒ මවනත් අභාත්ාව්යාමේ 

එ ඟත්වය ඇක ව විය යුතුය සහ  

 

vi. තාක   අ්මු වකට අනුකකව භානව සම්ඳත් 

සංවර්ධනය කිරීභට අවශ යයි මහෝ හිත් ් 

යයි මහෝ මනුෂංින  යයි සබාව අදහස්  ්න 

මවනත් සියලු ක්රියා සිදුකිරීභ 
 

2020 ලසර තුළදී අත්ඳත් කරමගන ඇති 

ජයග්රහන 

 ම ොවිඩ්-19 නිසා මත්ෝ්ාෙත් අංශයන්හි 

මසේව යින්හට සිදුවූ ඵකඳෑභ අධ් යයනය 

 ් එභ වාර්ත්ාව ස ස්  ් ඇත් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 සංඛ්ාන අත්මඳොත් ප්ර ාශයට ඳත් කිරීභ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 මචාර්ය ්නිේ සුෙත්දාස භහත්ාමේ 

සම්ඳත්දාය ත්වමයන් අන්ත්ර් තාකය හ්හා 

‘අභිමප්රේ් ණ නාය ත්වය‘ පිළිඵ සැසිය 

ඳැවැත්කටභ 

 ඝන අඳද්රව  ළභනා ්ණය පිළිඵ 

වවසාය ත්ව පුණු  වැඩසටහන - 20 

මදමනකු පුණු ව කඵන අත්් නායාත්භ  

පුණු ව අවසන්  ් ඇත්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 තාක   භානව සම්ඳත් හා කටකි්ක්ෂා 

ප්රක ඳත්ක ය වත්භන් ්තමේ “මසෞබමේ 

දැක්භ” අනුව සභාමකෝචනය කිරීභ හා 

යාවත් ාලීන කිරීභ - නිපුණයින් 

මදමදමනකුමේ මසේවය කඵාමෙන 

ප්රක ඳත්ක ය ස ස් කිරීභට  ටයුතු මයොදා 

ඇක  අත්් මම් සහා සබාමේ හා 

අභාත්ාංශමේ අනුභැක ය කැඇ ඇත් 

 නිපුණත්ා දශ ය පිළිඵ ත්ත්ත්ව වාර්ත්ා 

ස ස්  ් ඇත් 

2020 ලසර තුළදී අත්ඳත් කර ගැනීමට නියමිත 

ජයග්රහන 

 තාක   භානව සම්ඳත් හා කටකි්ක්ෂා 

ප්රක ඳත්ක ය වත්භන් ්තමේ “මසෞබමේ 

දැක්භ” අනුව සභාමකෝචනය කිරීභ හා 

යාවත් ාලීන කිරීභ 

 ්ාත මසේවමේ හදිසි භානව සම්ඳත් 

උඳායභාර්ෙ ස ස් කිරීභ

      
මකොවිඩ්-19 නිසා මසේලකයින්හට සිදුවූ බඳෑම 

අධයයන ලාර්තාල 

      
සංඛ්යාන අත්මඳොත 

 
ඝන අඳද්රලය කළමනාකරණය ිළිබබ 

ලයලසායකත්ල ුහුණු  ලැසසටහන 
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 භානව සම්ඳත් සංවර්ධනය පිළිඵ විමශේෂඥ 

සංචිත්යක් පිහිටුවා ෙැනීභ 

 ්තය භිනන් අනුභත්  ්න කද විමශේෂ භානව 

සම්ඳත් සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිඵ 

අධයනය 

 භානව සම්ඳත් සංවර්ධන  පිළිඵ 

ඳර්මේෂණ, අධයන, සීකක්ෂණ සිදුකිරීභ 

  මේශීය  ර්භාන්ත්වක ්ාත ප්රමුඛ් 

අංශයන්හි භානව සම්ඳත් සංවර්ධන 

අවශත්ා අධයනය 

 භානව සම්ඳත් සංවර්ධනය පිළිඵ 

මත්ෝතුරු ඳේධක යක් පිහිටුවා ඳවත්වාමෙන 

යාභ 

 

 
මානල සම්ඳත් සංලර්ධන ප්රතිඳත්තිය සැකීමම ූලිකක 

සාකච්ජාල 
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ජාතික භාෂා අධ්යාපන ස    
පුහුණු ආයතසය 14 
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ශැඳින්වීම 

ශ්රී ලංකා ප්රජාත්ත්රවාාී   ාාජවාාී  ජසජජේ   

වාඩා ය පන ත් යා්ත්රණයය්  දේ ස ා ජාීන්ත 

අතජ  ංහිඳියාවා වාර්ධ්සය කජමි්ත ජාජය භාෂා 

ප්රතිපන ත්තිය ිධිමාත්වා ්රියාත්ාක රීමේේ   

අජමුණි්ත ජාතික භාෂා අධ්යාපන ස    පුහුණු 

ආයතසය, 2007 අංක 26 සජණය පන සති්ත  

ිධිමාත්වා පිහිටුවාස ලදි.  

දැක්ම 

ප්රජාවා ේ වාත කාර්ය් ෂා ේ   වාය්   ලලීමා 

 ඳ ා ජාජය ආයතසවාල කාර්ය ා්ඩඩලේ   

ද්ිධභාෂා/ත්ර්රභාෂා පුපුණයතා වාර්ධ්සය රීමේේ   

ප්රමු  ආයතසය්  වවා  පන ත්ීමා. 

මමමශලර  

 සං ල, ේ සාළ    ඉංග්රීස භාෂා ඉනල්තීමා 

පිළිවඳ ද  ් තත්වාේ   පුහුණුවා්  ලවා 

ී ා.  

  භාෂා පුහුණුවා   ව්තධ් පන ර්ේ  ෂණය    

අධ්යයස පන ලවාලත්ීමා. 

  භාෂා පිළිවඳ ේ තොජතුරු ේ කෝෂ්ඨානාජය්  

පිහිටුීමා. 

  ස් ෂ භාෂා පන රිවාර්තකය්ත    භාෂණය 

පන රිවාර්තකය්ත බිහිරීමේා. 

  ිධේ   ෂ පුලධ්ාමේ වාර්න  ඳ ා භාෂා 

පන ාඨාාලා පන ලවාලත්ීමා.  

වංවිධාන ලුශය 

1. අධ්යක්ෂ ජසජා්   01 

2. අධ්යක්ෂ    02 

3.   කාජ අධ්යක්ෂ    03 

4. නණයකාිමකාමේ   01 

5. අධ්යයස  ා පන ර්ේ  ෂණය පුලධ්ාමේ  05 

6. පන රිපන ාලස පුලධ්ාමේ    01 

7. අ්තතර් ිධනණයස පුලධ්ාමේ   01 

8.   ව්තධීකජණය   කාජ පුලධ්ාමේ 08 

9. පු ්තකාලයාිමපන ති    01 

10. කළාසාකජණය   කාජ පුලධ්ාමේ 08 

11. ිධදුලි කාර්මික / ේ පන ො පන  ්රියාකරු  01 

12. රියදුරු     05 

13. කාර්යාල කාර්ය   ායක    04 

අරමුණු  

  සං ල, ේ සාළ    ඉංග්රීස භාෂා පිළිවඳ 

සලනුා ලවා නලනීා  කලාලත්ේ ත්ත 

සටි්තේ ්ත ය  තලසලත්ේ ත් ස  එවාලපු 

තලසලත්ත්ත  සං ල, ේ සාළ, ඉංග්රීස භාෂා 

ඉනල්තීමා  ස් ෂ ගුරුවාරු්ත බිහිරීමේා; 

  ලිඛිත නීතියරී්ත පිහිටුවාස ලස ජාතික 

භාෂා පන රිවාර්තක ේ   වාේ ය්ත    ජාතික 

භාෂණය පන රිවාර්තක ේ   වාේ ය්ත පන ත්කළ යුතු 

සං ල, ේ සාළ    ඉංග්රීස භාෂාවාල 

පුපුසතාවාය්ත ඇති පන රිවාර්තකය්ත    

භාෂණය පන රිවාර්තකය්ත බිහිරීමේා; 

 සං ල, ේ සාළ, ඉංග්රීස භාෂාවාලි්ත භාෂා 

ගුරුවාරු්ත, භාෂා පන රිවාර්තකය්ත    

භාෂණය පන රිවාර්තකය්ත පුහුණු රීමේා  

සුදුසුක ලත් ගුරුවාරු බිහිරීමේා; 

 ා ජසයා  කාර්යක්ෂා ේ   වාාවා්   ලපන ීමා 

 ඳ ා ත්ර්රභාෂා  ලරීයාවාලති තලසලත්ත්ත 

පුහුණු රීමේා. 

කාර්යයභාරය 

 සං ල, ේ සාළ, ඉංග්රීස භාෂා සලනුා 

ලවානලනීා  අේ ේ් ෂා කජස 

තලසලත්ත්ත  සං ල, ේ සාළ    ඉංග්රීස 

භාෂා ඉනල්තීමා  ස් ෂ තලසලත්ත්ත 
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බිහිරීමේා  ඳ ා සං ල, ේ සාළ, ඉංග්රීස 

භාෂා පිළිවඳ ී ර්ඝ පුහුණුවා්  ලවාී ා; 

  ආයතසේ   ්රියාකාමේත්වාය කාර්යක්ෂාවා 

පන වාත්වාාේ නස යාා  ඳ ා ඒ පන ර්ේ  ෂණය 

   අධ්යයසවාල ප්රතිලල භාිධත රීමේේ   

අජමුණය ඇතිවා භාෂා පුහුණු රීමේා  අසාළවා 

පන වාතිස නල ළු පිළිවඳවා පන ර්ේ  ෂණය    

අධ්යයස පන ලවාලත්ීමා; 

 සුදුසු තලසලත්ත්ත  භාෂා පුහුණුවා    

අධ්යාපන සය ලවාී ා    ඒ පුහුණුීම     

අධ්යාපන සය   ර්ර්ණය කජස  ාර් ක 

අේ ේ් ෂකය්ත    තිකපන ත්    

ඩිේේ ලෝාා ප්රසාසය රීමේා; 

 භාෂා ඉනල්තීමා කජේ නස යාා  පුහුණු 

පුද්නලය්තේ න්ත  ා්තිධත ා්ඩඩලය්  

පිහිටුීමා; 

 භාෂාවා්ත  අසාළ කාජණයා පිළිවඳ වූ 

ේ තොජතුරු තල්තපන ත් කජ තවස  ් ාසය්  

පිහිටුීමා; 

 භාෂා පන රිවාර්තකය්ත, භාෂණය 

පන රිවාර්තකය්ත    ලඝු ේ ් කය්ත යසාදි 

වා ේ ය්ත ිධේ   ෂ කා්ඩඩවාල  අයත් 

තලසලත්ත්ත  ඳ ා සං ල, ේ සාළ    

ඉංග්රීස යස භාෂාවාලි්ත ිධේ   ත ත භාෂා 

පුහුණු පන ාඨාාලා පන ලවාලත්ීමා;    

 අවා යයි  ේ පන නී යස අවා ් ාවාකී  සං ල, 

ේ සාළ    ඉංග්රීස භාෂාවාල වාලඩි දියුණු 

රීමේ     ඒවාා  කළ යුතු ේ වාස ්ක  

පිළිවඳ අසාළ අිමකාරිය  පුර්ේ ද්  

ඉදිරිපන ත් රීමේා, සං ල, ේ සාළ    ඉංග්රීස 

යස භාෂා    ිධේ ද්ශීය භාෂා පිළිවඳ 

භාෂාාය පන ර්ේ  ෂණය ක යුතු කජේ නස 

යාා, ඒවාා    ාය සල් ීමා    ප්රවාර්ධ්සය 

රීමේා.  

2020 ලර්ය තුෂ වපුරාගන්නා ද සුවිමේෂී 

ජයග්රශ   

 ිධේ ද්  භාෂා 05්   ඳ ා වාස   තික පන ්ර 

පන ාඨාාලාවාල ිධෂයාාලා   පන ාසසය රීමේා. 

 

 සඹු්ල ප්රාේ ද්ශීය භාෂා පුහුණු ාධ්ය ් ාසය 

 ් ාපන සය රීමේා    එහි පුහුණු වාලඩ   ්ත 

පන ලවාලත්ීමා  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
සඹු්ල ප්රාේ ද්ශීය ාධ්ය ් ාසේ   පන වාත්වාස ලස 

  තිකපන ත් ේ වසා ී ේ       ං ්කෘතික දත් වායක 
ිධේ   ෂ අවා ් ා රීහිපන ය් .  
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මවෞභාගයමේ  දැක්ම ්රතිපත්තතිප ්රකාය අුවල ටුකකරිනන් තලතිපන වශ ටුකිරීමම   ියයින  නල ්රියාකාරක   

 

 වාාර්ත ක පුහුණුලාභී්ත 101,000 ස  150,000 ස් වාා වාර්ධ්සය රීමේේ   අජමුණි්ත  ඳුසා න්තසා ලස සවා 

් ේ ෂ ්ර    පුහුණු ඉල් ක 

 

 

 2020.01.01 ස  2020.09.30 ස් වාා පන වාත්වාස ලස ආසාය  දත්පන ාසස වාලඩ   ්තවාල ප්රනතිය  

අනු 
අංකය  

වාලඩ   ස ප්රාාණයය    භාගිත්වාය ආසායා 
(රු.)  

ිධයසා  
(රු.) 

ලාභය  
(රු.) 

01 පන ලය 50 ේ සාළ භාෂා 
පුහුණු වාලඩ   ්ත  

02 097  376,550 90,030 286,520 

02  පන ලය 100 ේ සාළ භාෂා 
පුහුණු වාලඩ   ්ත  

03 097  509,975 259,785 250,190 

03  පන ලය 150 ේ සාළ භාෂා 
(අේ ්තවාාසක) පුහුණු 
වාලඩ   ්ත  

08 361 3,610,000 808,353 2,801,647 

04 පන ලය 150 ේ සාළ භාෂා 
(ේ ්තවාාසක) පුහුණු 
වාලඩ   ්ත  

03 159 3,975,000 1,755,371 2,219,629 

05 පන ලය 150 සං ල භාෂා 
(ේ ්තවාාසක) පුහුණු 
වාලඩ   ්ත  

02 071 1,775,000 886,977 888,023 

06 පන රිවාර්තස ඩිේේ ලෝාා 
පන ාඨාාලාවා  

01 020 1,057,000 558,224 498,776 

07 හි්තී  භාෂා   තික පන ්ර 
පන ාඨාාලාවා  

01 015 269,500 184,817  84,683 

 මුළු එකතුල 20 820 11,573,025 4,543,551 7,029,468 
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දැක්ම 

රාර්යක්ෂභ හා සපලදායී භහජන මසේවාවක් 

උමදසා ගරු ඳාර්ලිමේන්තු භන්ත්රීවරුන් සවිභත් 

කිරීභ 

මමමෙවර 

ගරු ඳාර්ලිමේන්තු භන්ත්රීවරුන්මගන් අමේක්ෂිත 

භහජන මසේවය ප්රශසකථ භට්ටභකින් සැලසීභ සහා 

වන උඳසකථේබර මසේවා සැඳයීභ  

අරමුණු 

 අවශය භානව සේඳත් සේඳාදනය 

 මූලය සේඳත් සේඳාදනය        

 මබෞතිසර සේඳත් හා මසේවා ඳහසුරේ සැලසීභ 

 ප්රතිසඳත්තිස සේඳාදනය 

 

කාර්යභාරය 

 අවශය භානව සේඳත් සේඳාදනය  

 ගරු ඳාර්ලිමේන්තු භන්ත්රී රාර්ය භඩල ල 

ඳත් කිරීභ 

 අවශයතා ඳිදි  රාර්ය භඩල ලය 

සසමශෝධනය කිරීභ 

 ගරු ඳාර්ලිමේන්තු භන්ත්රී රාර්යභඩල ල 

සහ අමනකුත් අදාළ ණාජය ිලලධාරීන් 

සහා දැනුවත් කිරීේ හා පුහුණු 

වැ සටහන් ක්රියාත්භර කිරීභ  

 

 මූලය සේඳත් සේඳාදනය 

 ගරු ඳාර්ලිමේන්තු රාර්යභඩල ල සදහා 

වැටුේ වීභ. 

 මසේවය අවසන් ව ගරු ඳාර්ලිමේන්තු 

භන්ත්රී රාර්යභඩල ල සහා ඳාිදමතෝෂිර 

දීභනා මගවීභ. 

 

 

 මබෞතිසර සේඳත් හා මසේවා ඳහසුරේසැ ලසීභ. 

 රාර්යාල උඳරණ  හා සන්ිලමේදන 

උඳරණ  සැඳයීභ. 

 තීරු ඵදු ණහිත වාහන ආනයන ඵලඳත්ර 

ලඵා දීභ. 

 ගරු භන්ත්රීවරුන් සහා සමූහ ණක්ෂ  

ක්රභය ක්රියාත්භර කිරීභ. 

 

 ප්රතිසඳත්තිස සේඳාදනය. 

 අවශය අභාතය භඩල ල සසමශශ ඉි ිදඳත් 

මරොට ප්රතිසඳත්තිසභය තීණ  ලඵා ගැීභ. 

 ප්රතිසඳත්තිසභය තීණ  ක්රියාවට නැසවීභ. 

                                                           

2020 වසර තුළ ඉටු කිරීමට අමේක්ෂිත 

ක්රියාකාරකම් 

1. භන්ත්රී රාර්ය භඩල ලමක රාර්යක්ෂභතාව හා 

ආරල්ඳ වැඩි ි යුණු කිරීභ සහා අවශය වැ  

සටහන් ක්රියාත්භර කිරීභ. 

 

2. භන්ත්රී රාර්ය භඩල ල අප්මප්රේණ ය උමදසා සුබ 

සාධන රටයුතු ව ා ශක්තිසභත් කිරීභ. 

 

මසෞභාග්යමේ ද දැක්මද යටම ද ඉටුද කිරීමටද

අමේක්ෂිතදක්රියාකාරකම් 

 

 ඳාර්ලිමේන්තුව හා එහි මසේවාවන් පිළීඵ 

භහජනතාව දැනුවත් කිරීභ, පුශගල පලදායීතාව 

ඉහළ නැසවීභ, යහඳත් ණාජය මසේවයක් මගො  

නැසවීභ යන අණමුණූ භත ඳදනේව භාසක ඳතා කු ා 

පුවත්ඳතක් ිලකුත් කිරීභට රටයුතු සදානේ රණ 

ඇත. 

 

*ඳැවතිස මරොමණෝනා වසසගත තත්වය මහේතුමවන් අමේක්ෂා 

රළ ඳිදි  සැළසුේ රළ වැ සටහන් ක්රියාත්භර රණ ගැීභට 

මනොහැකිවුණි. 
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ශැඳින්වීභ  

ජාතික බාා අංය ව්ථාපිත කරන ද්දද් රාජය 

බාා ප්රතිඳත්තිය පදායිල ක්රියාත්භක කිරීභ වශ 

වභ අලව්ථා වහිත වභාන ඳරිවරයක් ඇතිකරවීභ 

වශා දේ.  උක්ත අරමුණු වාක්ාත් කරනුලව් 

බාා අංය භගින් රාජය බාා ප්රතිඳත්තිය 

ක්රියාත්භක කිරීභ වශා විවිධ ප්රතිඳත්තිය වැසුම් 

වම්ඳාදනය කිරීභ , ලැඩවටශන් වම්ඵන්ධීකරණය 

කිරීභ, දවේලා වැඳයීභ, ඳශසුකරණය වශ ඳසුවිඳරම් 

යනාදී විවිධ කර්තේයන් සිදුකරනු ැදේ .  

ජාතික බාා අංදේ අරමුණු  

 

 රාජය බාා ප්රතිඳත්තිය ක්රියාත්භක කිරීභට 

අදාෂ ප්රතිඳත්ති වැසුම් කිරීභ වශ වම්ඳාදනය 

කිරීභ 

 රාජය දවේලය ද්වි බාා කරණය වශා අලය 

ඳසුබිම් ද ොඩනැගීභ  

 රාජය බාා ප්රතිඳත්තිය ක්රියාත්භක කිරීභට 

අදාෂල භශජනතාල ඵ ැන්වීභ  

 බාා ප්රචාරණයට වශ ප්රලර්ධනයට අදාල ්රී 

ංකාදේ ජනය අතර ධනාත්භක 

භානසිකත්ලයක් උත්ඳාදනය කිරීභ 

බාා අයිතිලාසිකම් අංදේ කාර්යයන්  

 රජයේ ආයතනල භළළ වෆසුම් වකවහ 

කිරීමට දළයක වීම. 

 රළජය භළළ ්රතිඳ්තතිය ්රියළ්තමක කිරීම 

පිළිබ රජයේ නිධළරීන් දෆනුල්ත කිරීයම් 

ලෆඩවටශන් ඳෆලෆ්තවීම 

 විය ඳථය අය්ත විවිධ ජළතික ශළ  ජළ්තයන්තර 

දින වෆමරීම ආදී ලෆඩවටශන් ක්රියළ්තමක 

කිරීම 

 රළජය ආයතන ල නළම පුලරු 

ත්රෛභළළයලන් වහථළපිත කිරීම වශළ 

ඳශසුකම් වෆඳයීම 

 රජයේ කළර්යළ වශළ අතයලය යඳෝරම 

්තරිභළළලට ඳරිලර්තනය කර මුද්රණය කිරීම 

වශළ වශයවීම  

 රළජය භළළ ්රතිඳ්තතිය උල්ංඝනය වීම 

පිලිබද ඳෆමිණිලි බළ ගෆනීම වශ ඒ 

වම්භළන්ධයයන් පියලර ගෆනීම 

 වියේ ආධළර ලයළඳෘතීන්ට අදළෂ කළර්ය 

වෆසුම් කිරීම ශළ ්රියළ්තමක කිරීමට අදළෂ 

වශය බළදීම 

   
2020.01.01 සිට 2020.08.31 දක්ලළ භළළ 

වංලර්ධන ලෆඩවටශන් ගළ කරග්ත ඉක්කයන් 

 

 රාජය ආයතනල ත්රෛබාා නාභ පුලරු 

ව්ථාපිත කිරීභ 

නාභ පුලරු වකවහ කිරීම වශළ රජයේ ආයතන 24 

කට වශළය වීම. දිවහත්රික්ක යල්කම් කළර්යළ 6 ක් 

වශළ ත්රෛභළළ නළම පුලරු වශළ ්රතිඳළදන බළ 

දී ඇත, ප්රාදද්ශීය දේකම් කාර්යා 15ක් වශ 

ඳාවේ 3 ක් වශා රුපියේ මිලියන 1.38 ක් 

දැනටභත්  වියදම් කර ඇත. දභහි මුළු 

ඇව්තදම්න්තුල රුපියේ මිලියන1.88 කි .ඕනෑභ 

දේාලක රජදේ ආයතනයකට ඳැමිදණන ඕනෑභ 

පුරලැසිදයකුට අන් පුද් දයකුදේ උදේ 

දනොභැතිල අදාෂ ව්ථානය දවොයා  ැනීභට 

හිතකාමී ලාතාලරණයක් ඵා දීභ වශා ත්රෛබාා 

නාභ පුලරු ඉතා ලැද ත් දේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
නාභ පුලරු ව්ථාපිත කිරීභ 
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 රාජය බාා ප්රතිඳත්තිය ක්රියාත්භක කිරීභ 

පිළිඵ කාර්යක්භ ශා  පදායි  දවේලා 

වැඳයීභ වශා දිලයින පුරා ලැඩමුළු ඳැලැත්වීභ  

යම් යටය්ත ශම්බන්යතොට, ත්රිකුණළමය, මශනුලර 

වශ නුලර එලිය යන  දිවහත්රික්කල ලෆඩමුළු 22 ක් 

ඳල්තලන දී. රුපියල් මිලියන 1.9272 ක් 

ලෆඩවටශන්  වශළ වියදම් කර ඇත. රළජය භළළ 

්රතිඳ්තතිය ්රියළ්තමක කිරීම පිළිබ බිම් මට්ටයම් 

යවේලයේ නියුතු රළජය නිධළරීන් දිරිම්ත කිරීම 

වශළ භළළ ප්රතිඳ්තතිය පිළිබ දෆනුල්තභළලය වශ 

පුහුණුකරුලන් පුහුණු කිරීම පිළිබ ලෆඩමුළු 

ඳල්තලනු ෆයේ. යතෝරළග්ත වශභළගිලන්නන් 

ලන්යන් යඳොලිවහ නිධළරීන්, ග්රළම නිධළරි වශ 

යතෝරළග්ත රජයේ ආයතනල රජයේ නිධළරීන් 

ය. ආයතනලට අනුයුක්තල සිටින රළජය 

නිධළරීන් භළළ ්රතිඳ්තතිය ්රියළ්තමක කිරීම 

පිළිබල දෆනුල්ත ලන අතර එමඟින් ඔවුන් 

වළමළනය ජනතළල දෆනුල්ත කරනු බන ඇති අතර 

භළළ වෆසුම් වකවහ කිරීම ද සිදු කරනු ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 රාජය බාා ප්රතිඳත්තිය ක්රියාත්භක කිරීභ 

වම්ඵන්ධ විදේ ේයාඳෘති යටදත් ත්රිබාා 

ේරන්ථ ඳාවේ පුව්තකා ශා භශජන 

පුව්තකා දලත දඵදා ශැරීභ 

දෆනට නිම කරන ද ලයළඳෘති ගණන 22 කි .ඒ 

වශළ රුපියල් මිලියන 1.0323 ක් යම්ලනවිට 

වියදම් කර ඇත. දිලයින පුරළ ඳළවල් 56 කට වශ 

මශජන පුවහතකළ 11 කට ත්රෛභළළ පුවහතකළ 

යඳෝත බළ දී ඇත. යමම ලයළඳෘතියයන් ඳළවල් 

ෂමුන් වශ  වළමළනය ජනතළල විළ වංඛ්යළලක් 

්රතිළභ බළ ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 බාා ඇභතුම් භධයව්ථානය  

2012.11.28 දින වහථළපිත කරන දී. රළජය භළළ 

්රතිඳ්තතිය උල්ංඝන කිරීම් පිළිබ ඳෆමිණිලි බළ 

ගෆනීමට්ත ත්රෛභළළ ඳරිලර්තන කරදීම ශළ 

භළළලන් ශළ වම්බන්ධ යලන්ත කරුණු වශළ 

වශය බළ දීම්තය. (භළළ ඳන්ති, ඳළඨමළළ, පුහුණු 

ලෆඩවටශන්, විභළග, ඳදල ය්තරුම, නිලෆරදි ලිපි 

ලචන) 

භළළ ශළ ඳරිලර්තන 189 ක් වශ රළජය භළළ 

උල්ංඝනය පිළිබ ඳෆමිණිලි 140 ක් යම්දක්ලළ 

ලළර්තළ වී       ඇත. භළළ ඇමතුම් මධයවහථළනයට 

භළළ ගෆටළු ශළ ඳෆමිණිලි යෆවීම වශළ ලයිබර්, 

ලට්වහඅප්, යසේවහබුක් වශ ඉයමෝ වශළ අංකය 

0714854734 ද ක්ණික ඇමතුම අංකය 1956  

බළ දී ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
දඳොලිව් නිධාරීන් වශා ඳලත්ලන ද 

ලැඩමුළුලක් 

 

 
ඇභතුම් භධයව්ථානයට ැුණණු ඳැමිිලේක් 

 
ත්රෛබාා දඳොත් භශජන පුව්තකාය දලත දඵදාදීභ. 
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 බාා වංලර්ධන ලැඩවටශන් 

උතුරු (කිලියනොච්චි) වශ නෆයගනහිර ඳෂළ්ත 

මධයවහථළන (මඩකපුල) වහථළපිත කිරීම මගින් 

රළජය  අංයේ නිධළරීන්ට යමම 

මධයවහථළනලලින් යදලන භළළල ඉයගන ගෆනීමට 

අලවහථළල බළ දී තියේ. යම්ලනවිට යඳොලිවහ 

නිධළරීන් වශ රළජය අංයේ නිධළරීන් 830ක 

පිරිවක් වශළ දින 12ක ඳළඨමළළ තුනක්, ඳෆය 

100ක ඳළඨමළළ 3 ක් වශ ඳෆය 50ක ඳළඨමළළ 5 

ක් අලවන් කර ඇත .ඒ වශළ  රුපියල් මිලියන 

0.724 ක මුදක් ලෆය කර ඇත .යදලන භළළ 

්රවීණතළලය බළ ගෆනීයම්දී රළජය අංයේ 

නිධළරීන්ට ්රතිළභ වෆසීම වශළ යමම ඳෂළ්ත 

මධයවහථළන විළ කළර්යභළරයක් ඉටු කර ඇත. 

 

භළළ අංයේ ්රියළකළරී වෆෆවහමට අනුල 2020.01.01 සිට 2020.08.31දක්ලළ බළග්ත ්රගතිය 
 

 

අනු 

අංකය 
ලැඩවටශන් 

දබෞතික ප්ර තිය 

ලැඩවටශන්/ 

ලැඩමුළු  ණන 

 

වතය වියදභ 

(රු.මි) 

01 රළජය ආයතනල ත්රෛභළළ නළම පුලරු වහථළපිත කිරීම 18 1.361 

02 දිලයින පුරළ භළළ ්රතිඳ්තති ්රියළ්තමක කිරීම වම්බන්ධ ලෆඩමුළු 

ඳෆලෆ්තවීම.   (රළජය ආයතන, යඳොලිවහ යදඳළර්තයම්න්තුල, බිම් මට්ටයම් 

රළජය  නිධළරීන්- ග්රළම නිධළරීන් ) 

22 1.927 

03 රළජය භළළ ්රතිඳ්තතියට අදළෂ  වියේෂිත ලයළඳෘති 22 1.032 

04 භළළ ්රලර්ධන ලෆඩවටශන -  ඳෂළ්ත මධයවහථළන (2) 11 0.724 

05 ඳසු විඳරම් ලෆඩවටශන් 01 0.007 

 මුළු එකතුල  5.051 

ඉදිරි ලැඩවටශන් (2020 වැප්තැම්ඵර් සිට දදවැම්ඵර් දක්ලා) 

අනු 

අංකය 
 

ලැඩවටශන් 
ලැඩවටශන් / ආයතන  ණන 

 
ඇව්තදම්න්තු ත 

මුද  (රු.) 

01 ත්රෛභළළ නළම පුලරු වහථළපිත 
කිරීම 

18 යතෝරළග්ත ්රමුඛ්තළ රළජය ආයතන 1,350,000.00 

02 දිලයින පුරළ භළළ ්රතිඳ්තති 
්රියළ්තමක කිරීම වම්බන්ධ ලෆඩමුළු 
ඳෆලෆ්තවීම.    

යළඳනයේ ලෆඩමුළු 06 ක් 
පු්තතම ලෆඩමුළු 04 ක් 
ලතුකරයේ ලෆඩමුළු 05 ක් (කගල්) 

2,250,000.00 

03 භළළ වෆසුම් ඳශසුකම් 
වෆසීයම් ලෆඩමුළු 

යඳොලිවහ වහථළන 17 500,000.00 

04 1956 නඩ්තතු කිරීම ඳෆමිණිලි ගණන, ග්ත  ක් රියළමළර්ග 150,000.00 

06 රළජය භළළ ්රතිඳ්තතියට අදළෂ 
වියේ ලයළඳෘති 

දිලයින පුරළ ලයළඳෘති 10  500,000.00 

07 ඳෂළ්ත මධයවහථළන ල භළළ 
්රලර්ධන ලෆඩවටශන් ්රියළ්තමක 
කිරීම 

මධයවහථළන යදයක ්රියළකළරකම් ගණන 
 

400,000.00 

  
මුළු එකතුල 

 
5,150,000.00 
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අනු 

අංකය 

 

ලෆඩවටශන් 

යභෞතික 

්රගතිය 

ලෆඩවටශන්/ 

ලෆඩමුළු 

 

ඇවහතයම්න්තුගත 

මුද  (රු.මි) 

වතය 

වියදම 

(රු.මි) 

 

01 රළජය ආයතනල ත්රෛභළළ නළම පුලරු වහථළපිත 

කිරීම 

18 1.361 1.361 

02 භළළ ්රතිඳ්තතිය ්රියළ්තමක කිරීම වම්බන්ධ 

ලෆඩමුළු   

22 8.893 1.927 

03 රළජය භළළ ්රතිඳ්තතියට අදළෂ  වියේෂිත ලයළඳෘති 22 3.832 1.032 

04 භළළ ්රලර්ධන ලෆඩවටශන -  ඳෂළ්ත මධයවහථළන 11 1.500 0.724 


