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iv 

 

වවාපන තිතුමාමේ පන ණිවුඩය  

වර්ෂ 2020 තුළ ඇති වූ ක ොඩිඩ් වවරස වයාප්තිතිහ කහුතුකව ස ස්ස   ශ්රී 
ලාාංකි යි සට මුහුණදී්ට සිදු වූ විවිධ බාධා ාරී  ත්ත්වහ ස හටකත් ජාති  
අධයාපන ක ක ොෂනෂ ස සවාව විසි ස අත්පන ත්  ර්ත්  ාර්හසාධකහ ළිබදබ ව 
ජාති  අධයාපන ක ක ොෂනෂ ස සවාකස සවාපන තිවරහා වෙකහ ස ්් ා ා 
සතුටු කවෂන. 
 
වර්ෂ 2021-2025  ක්වා වක  ාලසී්ාව ස හා ළිබදකහල  රක ල  
්ධය ාීනක සලලසු් අුවව අධයාපන ක ක්කෂුරහ ුළුල්  කිරීක  හා 
කවකස    සිදුකිරීක  අවෙය ාව අුවව ජාති  අධයාපන ක ක ොෂනෂ ස සවාව 
තුළ ප්රතිසාංස  රණ සිදු කිරී් හා ෙක්ති්ත් කිරී් ස හා ්ර්ාුවූලල 
ක්රිහා්ාර්් ්ලමට්ට කව ක ොෂනෂ ස සවාව ස්ත් විහ. 
 
ක ොෂනෂ ස සවා පන ක  අුවව ාටු  ළ යුතු මූලි   ාර්හහක් වූ ජාති  

අධයාපන ක ප්රතිපන ත්තිහක් ස ස  කිරීක  වාරදර ව්ීම් කකොළිිහකහලා ාටු  රෂන ස  ජාති  අධයාපන ක ප්රතිපන ත්ති රාමුව 
2020-2030  2021 ජූනි ්ස වකවිට ක ටු පන ත් කිරී්ට හලකිවිහ. ක්් වාර් ාව ප්රධාක ක ොටස  හ රකි ස 
ස් සවි  කස.  
 
1 - ශ්රී ලාං ා ආර්ථි හ හා ජාති  අධයාපන ක ්ර්හ  මූලි  ්ලටු  ස බ සධ ස්ස   විග්රහහ 
2 - අධයාපන කකද  ලක්්  ජාති  අධයාපන ක පන ර්ාර්හ හා ජාති  ාක්ුව  නිුළණ ා රාමුව 
3 - ජාති  ප්රතිපන ත්ති රාමුකස අරමුු  හා ්්කපන  සීමක  මූලධර්් 
4 - උපන  අාංෙ - නිෙ චි  ප්රතිපන ත්ීන ස හා උපන ාහ ්ාර්ික  ක්රිහා ාර   
 

කවුල් 1 -පූර්ව ළ්ාවිහ අධයාපන කහ හා ස බ සධ ප්රතිපන ත්ති කහ ජකා හා නිර්කශිත  උපන ාහ ්ාර්ික  
ක්රිහා ාර   

කවුල් 2  -සා්ාකය අධයාපන කහ හා ස බ සධ ප්රතිපන ත්ති කහ ජකා හා නිර්කශිත  උපන ාහ ්ාර්ික  
ක්රිහා ාර   

කවුල් 3  -උසස  අධයාපන කහ හා ස බ සධ ප්රතිපන ත්ති කහ ජකා හා නිර්කශිත  උපන ාහ ්ාර්ික  
ක්රිහා ාර   

කවුල් 4  - ාක්ෂණි  හා වෘත්ීනහ අධයාපන කහ හා ුළහුු ව හා ස බ සධ ප්රතිපන ත්ති කහ ජකා හා 
නිර්කශිත  උපන ාහ ්ාර්ික  ක්රිහා ාර   

කවුල් 5  - ළිිහකව ස අධයාපන කහ ළිබදබප ප්රතිපන ත්ති රාමුව 
කවුල් 6  -විකෙුෂ අධයාපන කහ හා ුළහුු ව හා ස බ සධ ප්රතිපන ත්ති කහ ජකා හා නිර්කශිත  උපන ාහ 

්ාර්ික  ක්රිහා ාර   
කවුල් 7  -කකොවිධි්ත් අධයාපන කහ හා ස බ සධ ප්රතිපන ත්ති කහ ජකා හා නිර්කශිත  උපන ාහ ්ාර්ික  

ක්රිහා ාර   
කවුල් 8  -ජා ය ස ර පන ාස්  අධයාපන කහ හා ස බ සධ ප්රතිපන ත්ති කහ ජකා හා නිර්කශිත  උපන ාහ 

්ාර්ික  ක්රිහා ාර   

ක්කසු ක ටු පන ත්  රක ල   ස අවුරුදු ජාති  අධයාපන ක ප්රතිපන ත්ති රාමුව  ශ්රී ලාාංකක්හ අධයාපන කකද විවිධ පන ාර්ෙ ව 
නිකහ ජකහ ක කරෂන ස පන ත්  රක ල  විශවත්  ෂනටුවල අවධාකහට හා සා ච්ඡාවට බඳු ස  රෂන ස වඩාත් 
ප්රාකහ ික  හා අ ාළත්වකහ ස යුතු වක කසු ස ස   රවා ්ලමට්ට ක ොෂනෂ ස සවාවට හලකි විහ.  
 
ශ්රී ලාාංකක්හ අධයාපන ක පන ශධතිකද විවිධ අාංෙ ආවරණහ ක කරෂන ස සිදු  රුව ලබක පන ර්කදෂණ  ාර්හහ ස   ටට 
ස්්ාටව සිදු ක කරක අ ර  එ්ික ස ලබා ්ත් නිරීක්ෂණහ ස   ප්රතිපන ත්ති ස පන ා ක  ාර්හහට ්හත් ළිටුබලහක් 
විහ. ක්කසු රැස  ර්ත් පන ර්කදෂණ  ලුව්  ක්කෂුරකද  ටයුතු  රක විවිධ පන ාර්ෙ ව අ ර හුව්ාරු  ර ්ලමටක  
පන ර්ාර්හකහ ස ශවිවාර්ෂි ව සාංවිධාකහ  රුව ලබක අධයාපන කහ ළිබදබ  ජාති  පන ර්කදෂණ සමුු ව  වර්ෂ 2022 දී 
පන ලවලත්ීම්ට ජාති  අධයාපන ක ක ොෂනෂ ස සවාව විසි ස සලලසු   ර ඇ .  
 



 

v 

 

එක් ස ්  උසස කපන ළ ස්ත් සිසුකවකු විෙ වවි යාල ප්රකසෙහ ස හා ්   රක  ාලහත්  විෙ වවි යාල අධයාපන කහ 
ස පූර්ණ කිරී් ස හා උපන ාධි අකප්තික්ෂ කහකු ්   රක  ාලහ අව් කිරී් ළිබදබපවත් ්  හලකි ප්ර්තිීලීන 
ළිහවරහ ස ළිබදබ ව අධයහකහ කිරී්ට විෙ වවිශ හාල ප්රතිපන ා ක ක ොෂනෂ ස සවාව ස්් ශවිපන ාර්ෙ වි  අධයහකහක්   
ආර ව  ර ඇ . රටතුළ පන වතික ශ්ර් ස පන    ාීනක කවකළ කපන ොළ අවෙය ාව සට අුවූලලවක කසු ස ස   ර 
රකේ ආර්ථි හට  ාහා  කිරී්  ාර්හක්ෂ් කිරීක  අරමුණි ස සිදු  ළ යුතු වක ප්රතිසාංස  රණහ ස ක්් අධයහකහ 
්ික ස හදුකාක්ක ක්රිහාවට කලාංීම්ට ක ොෂනෂ ස සවාව අකප්තික්ෂා  රයි. 
  
ශ්රී ලාාංකක්හ අධයාපන ක ක්කෂුරකද කපන ර්් ස රුකවකු වෙකහ ස  ටයුතු  රුව ලබක ජාති  අධයාපන ක ක ොෂනෂ ස 
සවාවට  අක ස විධ බාධාව ස ්ධයකද වුව    ් රට  ලහ කවුවකව ස ාටු  ළ යුතු වූ  ාර්හවාරහ අණ්ඩඩව  
කකොළිිහකහලා ාටු කිරී්ට අවෙය ළිහවර ්ලමට්ට හලකිීම් ළිබදබ ව සතුටු කවෂන.   
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ඳරිච්ඡේදය 01 - ආයතනික ඳැතිකඩ/ක්රියාවන නැීමේඡස රාංාී ය 

 

1.1 හැඳින්මේභ 

 

1991 අංක 19 දයණ ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා ඳනත භගි ස ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා 

්ථාපිත කයන රද්මද් අධයාඳන ප්රතිඳ්තති ව ලරුම්  භාමර නනඹ ිරීමභ ව ඳථුලර ජාතික අධයාඳන 

ප්රතිඳ්තතිඹ්  ් ඵ සධමඹ ස ජනාිපඳතියඹා මත ිර්දමද්ල ඉිරිපඳ්ත ිරීමභ ද ඇුළළු අධයාඳන ප්රතිඳ්තති 

මනිකඩා ඳ්තාමෙන ඹාභ වතික ිරීමභ ව භාජමේ මන්න අලයතා ස  අධයාඳන රභඹ 

අනූකූරතා දල් වීම්  අදව ඇති අධයාඳන ප්රතිඳ්තතිමේ ියඹලු අංල ් ඵ සධමඹ ස ජනාිපඳතියඹා මත 

ිර්දමද්ල ඉිරිපඳ්ත ිරීමම්  අභිරාමඹිර. 

 

තරුණඹ ස පිළිඵ ජනාිපඳති මකිෂන ස බා ා්දතාමේ 4 න ඳිපච්මේදඹ ප්රකාය අධයාඳන ප්රතිඳ්තතිඹ 

් ඵ සධමඹ ස මඳිදු එකෙතා්  රලබීභ අයමුණු මකමයන "අධයාඳන ප්රතිඳ්තතිඹ ් ඵ සධමඹ ස ජාතික 

මකිෂනභ් " පිහිටුවීම්  දලඩි අලයතා පිළිමෙන ඇත. "එඵඳු මකිෂනභ්  භගි ස වාභ ද අවුරුදු ලරල්භ්  

පිළිමඹර ිරීමම්  කා්දඹඹ ආය් බ කශ යුුළ අතය 1991 ය ුළශ එභ ලරල්භ ක්රිඹා්තභක ිරීමම්  ක යුුළ 

ඇයඹිඹ යුුළඹ" ඹන තරුණඹ ස පිළිඵ ජනාිපඳති  මකිෂන ස බා ා්දතාමේ ව ස ඉවත කරුණු ඳාදක 

කයමෙන වා ිප ස ය ඇතින මද්ලඳාරන මනක්්  ිරා මකමයන ඵරඳෑ්  ලි ස ඵලවලය ව අධයාඳන 

රභඹ්  වා ්ිරය වා ිරලි්තත ප්රතිඳ්තතිඹ්  ක් ිරීමම්  ලදේතකභ වඳුනාමෙන ඒ වා 1991 අංක 19 

දයන ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා ඳනත ඹ ම්ත ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා පිහිටුා තිණි.. 

 

ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා ඳනම්ත 2(1) න ෙ සතිඹ ව 2 (3) න ෙ සතිඹ ප්රකාය ජාතික 

අධයාඳන මකිෂන ස බා සිිය ස ජනාිපඳතියඹා  ඉිරිපඳ්ත කයන ිර්දමද්ල ඇුළශ්ත ා්දතා ඳාදක කයමෙන 

අධයාඳනමේ ියඹලු අංල ් ඵ සධමඹ ස ෙිරයුුළ ියඹලු අිපකාිප වා ආඹතන සිිය ස අනුකූරතා්  දල් සිඹ 

යුුළ ජාතික අධයාඳන ප්රතිඳ්තතිඹ ජනාිපඳතියඹා සිිය ස කලි ස කර ප්රකාලඹ  ඳ්ත කයනු රලියඹ යුුළඹ. 

 

මකිෂන ස බා ඳනම්ත 4 (1) ෙ සතිඹ ප්රකාය මකිෂන ස බාමේ ංයුතිඹ  අධයාඳනඹප ඳිපඳාරනඹප 

කශභනාකයණඹ ඹන ් මේත්රර වලිරඹා්  ඇති තලනල්තත ස 10 මදමනු ව ිරර ඵරමඹ ස ඳ්තන 

ාභාජිකඹ ස 05 මදමනු ජනාිපඳතියඹා සිිය ස ඳ්ත කයනු රඵන අතය ඳනම්ත 5 න ෙ සතිඹ ඹ ම්ත ඳ්ත 

කයනු රඵන ප්දණ කාලීන බාඳතියඹා ව උඳ බාඳතිරු ස මදමදනු සමෙ ස ද මකිෂන ස බා 

භ සසිත මේ. 

 

්දතභානමේ ක්රිඹා්තභක  සම ස 8ලිර මකිෂන ස බායි. (2020.02.28 ිරන ිය ) 
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1.2 ආයතනඡේ දැක්භ, ඡභඡහවං හා ප්රධාන කාර්යයන් 

 
දැක්භ 

මද්ශීඹ වා මෙ ලීඹ අභිමඹ ෙර  මුහුණදීභ  අනුෙත ව ාභකාමී, එකමුුළ ශ්රී රාංකීඹ භාජඹ්  

ිර්දභාණඹ ිරීමභ වා ප්රෙතිශීලී ව ජීසිත කාරඹ පුයාභ අධයාඳනඹ රඵ සනාව භාජඹ්  

 

ඡභඡහවං 

අධයාඳනමේ ගුණා්තභකබාඹ, අදාශ්තඹ ව අධයාඳනමේ ප්රෂනීන ස ලඩි ිරයුණු ිරීමම්  අදවිය ස 

අධී් ණ ව වතික ිරීමම්  භූෂනකා ස භඟ ජාතික අධයාඳන ප්රතිඳ්තති, ඉර් ක, ිරපුණතා ඳලතිකඩ 

ව අධයාඳන ුමදුුමක්  පිළිඵ ප්රෂනීන ස ලකසීම්  ප්රමුතතභ ංසිධානඹ මර ක්රිඹා ිරීමභ. 

 
 

1.3 ප්රධාන කාර්යයන් 

 
(අ)  අධයාඳන ප්රතිඳ්තතිඹ ව ලරුම්  වා භාමර නනඹ ිරීමභ ව ඳථුලර ජාතික අධයාඳන 

ප්රතිඳ්තතිඹ්  ් ඵ සධමඹ ස ජනාිපඳතියඹා මත ිර්දමද්ල ඉිරිපඳ්ත ිරීමභ ද ඇුළළුප 

අධයාඳන ප්රතිඳ්තති මනිකඩා ඳ්තා මෙන ඹාභ වතික ිරීමම්  ව භාජමේ මන්න 

අලයතා ස  අධයාඳන රභඹ අනුකූරවීභ පි.ප අධයාඳන ප්රතිඳ්තතිමේ ියඹලුභ අංල 

් ඵ සධමඹ ස ජනාිපඳතියඹා මත  ිර්දමද්ල ඉිරිපඳ්ත ිරීමභ; 

 

(ආ)  ක්රිඹා්තභක මෂන ස ඳතින ජාතික අධයාඳන ප්රතිඳ්තතිඹ ව ලර්භ මව  ලරුම්  කලි ස කර 

භාමර නනඹ ිරීමභ ව සිල්මේණඹ ිරීමභ ද අලය සිම ක එභ ප්රතිඳ්තතිමේප ලරල්ම්  

මව  ලරුම් ර ඇති කශ යුුළ මන්ක්  ජනාිපඳතියඹා මත ිර්දමද්ල ිරීමභ; 

 

(ඇ) මකිෂන ස බාමේ උඳමද් වා ජනාිපඳතියඹා සිිය ස මකිෂන ස බා මත මඹිමු කයනු 

රලියඹ වලිරප අධයාඳනඹ  අදාශ ියඹලු කායණා ් ඵ සධමඹ ස ජනාිපඳතියඹා මත  උඳමද් 

දීභ. 
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1.4 රීවිධාන රනහන 
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ඡකොමිෂන් රබාඡේ රාභාජිකයින් 
 

 

           

 

 

 

 

නිල ඵලඡයන් ඳත්වුණු රාභාජිකයින් 

 

                  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

භහාචාර්ය එච්. අඡේගුණවර්ධන 
බාඳති 

කීර්ලි ප්රනාන්දු භහතා 
උඳ බාඳති (ලරුම් ) 

 

ඳද්මිණී ංණමේං මිය 

උඳ බාඳති (ප්රතිඳ්තති) 

බී.ඡක්.ය. වික්රභිංීහ භහතා 
බාඳතිප තථතියික ව ථ්තීනඹ 
අධයාඳන මකිෂන ස බා 

 

භහාචාර්ය කපිල සී.ඡක්. ඡඳඡර්ංා 
මේක් ප අධයාඳන අභාතයාංලඹ 

එස.එස. නයිමුඩීන් භහතා 

අතිම්දක මේක් , යාජය ඳිපඳාරන, ්මද්ල 

ක යුුළ, ඳශා්ත බා ව ඳශා්ත ඳාරන 

අභාතයාංලඹ 

 

ටී.එස.ඡේ. ඵණ්ඩාං භහතා 

අධය් , ජාතික ලරුම්  
මදඳා්දතම්  සුළ 
 

භහාචාර්ය රසඳත් අභංතුීග 
බාඳතිප සිල්සිදයාර ප්රතිඳාදන 

මකිෂන ස බා 
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අඡනකුත් රාභාජිකයින් 

 

             
 

 

 

 

 

 

                   

  

ආචාර්ය  ටී.ඒ. පියිංරි භහතා 

හි පු උඳ ුරඳති,  
ථ්තීනඹ තා් ණ සිල්සිදයාරඹ 

 

ආචාර්ය කපිල ඵණ්ඩාං භහතා 

පීඨාිපඳති, අධයාඳන පීඨඹ, මකිශම 
සිල්සිදයාරඹ 

 

වවදය අුරරුද්ධ ඳාඡදියය භහතා 

ශභා ්නායු සිමලේඥ වදය, 
ිපේමේ ආ්දඹා ශභා මය වර 

 

ආචාර්ය ඉන්ද්රාිය තලගල මිය 
හි පු අංල ප්රධාීප 
මුේ ශභාසිඹ ව ප්රාථෂනක 
අධයාඳනඹප ශ්රී රංකා සිථත 
සිල්සිදයාරඹ 

 

ඩී.එස.ඒ.ආර්.බී. දිරානායක භහතා 
ජනාිපඳති අතිම්දක මේක් ප ජනාිපඳති 

මේක්  කා්දඹාරඹ 

 

ආචාර්ය හර්ෂ අලර් භහතා 

බාඳති, මේට්මේ ජාතය සතය ඳාර 

 

ර්වාමිනාදන් විභල් භහතා 
මජය්ඨ කිරකානා්දඹ, 
ාේ සිදයා ව ඉංග්රීිය 
මදඳා්දතම්  සුළ, 
ඹාඳනඹ සිල්සිදයාරඹ 
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ඳරිච්ඡේදය 02 – ප්රගතිය හා ඉදිරි දැක්භ 
 

2.1 විඡ ේෂ ජයග්රහණ, අියඡය ග හා ඉදිරි ඉලක්ක 

 

හැදින්මේභ 

ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා මත ඳලීම ඇති ප්රධාන කා්දඹඹ ස ඳවත ඳිපිර මේ. 

1. ඳ්තනා ලඩ ව ස භාමර නනඹ වා සිල්මේණඹ ුළළි ස යමට් අධයාඳන ප්රතිඳ්තති ඇෙීමභ. 

2. ්දතභාන අලයතා අනු අධයාඳිරක ප්රතිඳ්තති මඹ ජනා ඹා්තකාලීන ිරීමභ. 

3. ඳතින ප්රතිඳ්තතිප ලරුම්  වා ලඩ ව ස ් ඵ සධ ියදුකයන භාමර නන, සිල්මේණ, ත් මේරු 

ිරීම්  වා නවීකයණඹ භත ඳදන්  ජනාිපඳතිුළභා මත අධයාඳන ප්රතිඳ්තති පිළිඵ ිර්දමද්ල රඵාදීභ. 

 

ඉවත කා්දඹඹ ස ඉටු ිරීමභ වා ඳවත ව ස ඳිපිර ් මේත්ර වතය්  ඹ ම්ත ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස 

බා සිිය ස ්ථාය කෂනටු වතය්  ්ථාපිත කය ඇත. 

1. ාභානය අධයාඳනඹ පිළිඵ ්ථාය කෂනටු. 

2. මුේ ශභාසිඹ ං්දධනඹ පිළිඵ ්ථාය කෂනටු. 

3. උ් අධයාඳනඹ පිළිඵ ්ථාය කෂනටු. 

4. තා් ණ වා ථ්තීනඹ අධයාඳනඹ පිළිඵ ්ථාය කෂනටු. 

 

 

ෑභ ්ථාය කෂනටු් භ යාජය වා මඳ ද්ෙලික අංලමේ අදාශ ් මේත්ර ිරමඹ ජනඹ කයන සිද්ුළ ස 15්  20 

අතය ාභාජිකයි ස පිිපකමෙ ස භ සසිත මේ. 

 

2021 ්දඹ වා ලරුම්  කයන රද ක්රිඹාකායක්  ර කා්දඹාධනඹ ඳවත ඳිපිර ායාංල ෙත කශ වලිරඹ. 
 

 ජාතික අධයාඳන ප්රතිඳත්ති ංාමුව 22020-2030) රසඳාදනය කරීභ 
ජාතික අධයාඳන මකිෂන  ස බා ඳනත ප්රකාය අධයාඳනමේ ියඹලු අංල ් ඵ සධමඹ ස ෙිරයුුළ අිපකාීම ස 

වා ආඹතන සිිය ස අනුකූරතා්  දල් සිඹ යුුළ ජාතික අධයාඳන ප්රතිඳ්තතිඹ, ජනාිපඳතියඹා සිිය ස 

කලි සකර  ප්රකාලඹ  ඳ්තකයනු රලියඹයුුළඹ. අතිෙරු ජනාිපඳතිුළභ සමේ උඳමද් ඳිපිර වා ම බාෙයමේ 

දල් භ ප්රතිඳ්තති ප්රකාලඹ  අනුෙත මෂන ස මභභ මකිෂන ස බා සිිය ස ද අවුරුදු ජාතික අධයාඳන ප්රතිඳ්තති 

ලරල්භ (2020 – 2030) ක් ිරීමභ 2020 ඔ් මත ඵ්ද භ ආය් බ කයන රදී. මභභ අධයාඳන ලරල්භ 

ක් ිරීමභ වා ජනාිපඳති කා්දඹ ාධක ඵරකාඹ වා අධයාඳන අභාතයාංලඹ සිිය ස ිරු්ත කයන රද 

ප්රතිඳ්තති මඹ ජනාර අ සත්දෙත මඹ ජනා වා ඒ ් ඵ සධ මන්ත භාමර නන ා්දතා භමව ඳකාීම සිඹ. 

එමභ ස භප අධයාඳන ප්රතිං්කයණ සිථත සිල්සිදයාර වා දුය්ථ අධයාඳන යාජය අභාතයාංලඹ සිිය ස 

් ඳාදනඹ කයන රදප "ඩිජි ේ තා් ණඹ භත ව අධයාඳන ප්රතිං්කයණ මඹ ජනා" භලමඹ ස වු සිල්මේණ 

ා්දතාමේ මඹ ජනා ස ද ම්  වා ලරිරේර  ෙනු රලබීඹ. එඹ  අභතයප භවජන අදව් ව අධයාඳන 

්ථාය කෂනටු 

ාභානය 
අධයාඳනඹ 

පිළිඵ ්ථාය 
කෂනටු 

මුේ ශභාසිඹ 
ං්දධනඹ පිළිඵ 
්ථාය කෂනටු 

උ් අධයාඳනඹ 
පිළිඵ ්ථාය 

කෂනටු 

තා් ණ වා 
ථ්තීනඹ අධයාඳනඹ 
පිළිඵ ්ථාය 

කෂනටු 
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් මේත්රඹ  ් ඵ සධ ියඹලු ඳා්දලඹ සමේ අදව් ව මඹ ජනා ද ලරිරේර  ෙනු රඵයි. එමේභප අධයාඳන 

ප්රතිං්කයණප සිථත සිල්සිදයාර ව දුය්ථ අධයාඳන යාජය අභාතයාංලඹ සිිය ස දලන   ලරුම්  කයන ව 

ක්රි ඹා්තභක කයන අධයාඳන ප්රතිං්කයණ ද මභභ ප්රතිඳ්තති යාමු ක් ිරීමම් දී රකා ඵරනු රඵයි. 

 

ඒ අනුප 15 මදමනුමෙ ස භ සසිත මභමවයු්  කෂනටු වා සිමලේඥ කෂනටු සිිය ස භුළ ව ස කාණ්ඩ 4 

අ සත්දෙත කයෂන ස ජාතික අධයාඳන ලරල්භ (2020-2030) ් ඳාදනඹ මකමයෂන ස ඳීන. 

 

කාණ්ඩ 1 - ශ්රී රංකා ආ්දිරකඹ වා ජාතික අධයාඳන රභඹප මලික ෙල ළු ් ඵ සධභ්ත සි්රවඹ 

කාණ්ඩ 2 - අධයාඳනමේ දල් භප ජාතික අධයාඳන ඳයභා්දථ වා ජාතික ඉමෙනු්  ිරපුණතා යාමු 

කාණ්ඩ 3 - ජාතික ප්රතිඳ්තති යාමුමේ අයමුණු වා භෙමඳ සවීම්  මරධ්දභ 

කාණ්ඩ 4 - උඳ අංල - ිරල්ිතත ප්රතිඳ්තීන ස වා උඳාඹ භා්දගික ක්රිඹාකායක්  

 

මළුභ1 -ප්ද  ශභාසිඹ  අධයාඳනඹ  වා   ් ඵ සධ ප්රතිඳ්තති මඹ ජනා  වා  ිර්දමද්ශිත  උඳාඹ භා්දගික 

ක්රිඹාකායක්  

මළුභ 2 -ාභානය අධයාඳනඹ වා ් ඵ සධ ප්රතිඳ්තති මඹ ජනා වා ිර්දමද්ශිත උඳාඹ භා්දගික 

ක්රිඹාකායක්  

මළුභ 3 -උ් අධයාඳනඹ වා ් ඵ සධ ප්රතිඳ්තති මඹ ජනා වා ිර්දමද්ශිත උඳාඹ භා්දගික ක්රිඹාකායක්  

මළුභ 4 -තා් .ක වා ථ්තීනඹ අධයාඳනඹ වා පුහුණු වා ් ඵ සධ ප්රතිඳ්තති මඹ ජනා වා  ිර්දමද්ශිත 

උඳාඹ භා්දගික ක්රිඹාකායක්  

මළුභ 5 -පිිපම ස අධයාඳනඹ පිළිඵ ප්රතිඳ්තති යාමු 

මළුභ 6 -සිමලේ   අධයාඳනඹ   වා   පුහුණු   වා  ් ඵ සධ   ප්රතිඳ්තති   මඹ ජනා  වා  ිර්දමද්ශිත   උඳාඹ 

භා්දගික ක්රිඹාකායක්  

මළුභ 7 -මනිසිිපභ්ත   අධයාඳනඹ   වා  ් ඵ සධ   ප්රතිඳ්තති   මඹ ජනා   වා  ිර්දමද්ශිත  උඳාඹ  භා්දගික 

ක්රිඹාකායක්  

මළුභ 8 -ජාතය සතය   ඳාේ   අධයාඳනඹ   වා     ් ඵ සධ   ප්රතිඳ්තති   මඹ ජනා   වා  ිර්දමද්ශිත  

උඳාඹ භා්දගික ක්රිඹාකායක්  

 

රාභානය අධයාඳනය 

 රාභානය අධයාඳනය තුළ STEM අධයාඳනය ක්රියාත්භක කරීඡස වත්භන් තත්ත්වය පිබඳඵ අධයයනය 
STEM ඹනු සිදයා, තා් ණඹ, ෙ.තඹ ව ඉංජිම සරු සිදයා ඹන සිඹඹ ස පිළිඵද අ සත්ද සිඹ ඉමෙනු්  

ප්රමේලඹ්  මේ. මභභ ඳ්දමේණඹ භගි ස ශ්රී රංකාමේ STEM අධයාඳනමේ ්තභ ස ත්ත්තඹ ව එභ 

ප්රමේලමේ ඉිරිප ෙභන තදුය ්ත ප්ර්දධනඹ ිරීමභ පිළිඵද ිර්දමද්ලඹ ස ඉිරිපඳ්ත ිරීමභ අයමුණු කයමෙන ඇත. 

තදප ඳ්දමේණ ිරඹලිරඹ මර ශ්රී රංකාමේ ඵ්නාහියප භධයභ වා නලමෙනහිය ඳශා්ත ුළන මත යාමෙන ඇත. 

මභහිදී තදුය ්ත STEM අධයාඳන ප්රමේලඹ පිළිඵ ප්රධාන ඳා්දලකරු සමේ දලනු්ත බාඹ, මබ තික වා 

භාන ් ඳ්ත, ඉෙල සවී්  ද්රය ව ඳාේර ඳවුමක්  ලිර ප්රධාන අංෙ ිරහිඳඹ්  ් ඵ සධමඹ ස ත්ත්තඹ 

ඳීම් ා කය ත් මේරු ිරීමභ  ද අමේ් ෂිතඹ. 

 

2021 ්දමේ ය  ුළශ ඳලති මකිසිඩ් ංෙත ත්තඹ වා ඒ භෙ ඵලදුණු භාජප ආ්දිරකප මද්ලඳාරන 

ත්තඹ ස වමුමේප මභභ ඳ්දමේණමේ ඳවත ක්රිඹාකායක්  ියදු ිරීමභ  වලිර සිඹ. 

 ප්රල්නාලි ක් ිරීමභ (බාා භාධය 3) වා අ සත්දජාරෙත බාසිතඹ  ෙත වලිර අයුිප ස 

(Google doc) ් ඳාදනඹ ිරීමභ. 

 ාහිතය සිභ්දලනඹ ියදු ිරීමභ. 

 ඳශා්ත ුළන (ඵ්නාහියප භධයභ වා නලමෙනහිය) ් ඵ සධීකයණඹ කය ෙලීභ දවා ඳශා්ත 

අධයාඳන මදඳා්දතම්  සුළ අධය්  වා ් ඵ සධීකයණ ිරශධාීම ස දලනු්ත ිරීමභ. 

 ඳ්දමේණඹ දවා ක්රිඹාකාීම ලරල්භ්  ක් ිරීමභ. 
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 ගුරු වෘත්තීය රීවර්ධන ප්රතිඳත්තිය නැවත ඇගයීභ 22014 ජාතික අධයාඳන ඡකොමිෂන් රබා ඳර්ඡේෂණ 

අධයයනය රහ 2016 රාභානය අධයාඳන ප්රතිඳත්ති ඡය ජනාවන අදාළව) 

ශ්රී රංකාමේ ගුරු ථ්තතිඹ නංාලීභ මකමයහි ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා ිරය සතය අධානඹ මඹිමු 

කයෂන ස ියටී. ඒ අනුප ගුරු ථ්තීනඹ ං්දධන දවා ුමදුුම ප්රතිඳ්තතිඹ්  ව උඳාඹ භා්දගික භලිරව්ත වී්  

යාමු්  ලරුම්  ිරීමම්  අයමු. ස, “ශ්රී රංකාමේ ගුරු අධයාඳන රභමේ ්තභ ස ත්ත්තඹ : ගුරුරු ස  මේ 

ථ්තතිකබාඹ වා න ප්රතිඳ්තති, ලඩ ව ස ව බාසිතඹ ස” නෂන ස න අධයඹනඹ පිළිඵ ඳ්දමේණඹ 

් ඵ සධ උඳමද්ලකරු ස භෙ මුහුණ  මුහුණරා මභ සභ zoom තා් ණඹ ඔ්මේ ද  ාකච්ඡා   

ිරහිඳඹ්  ඳ්තා ාහිතය සිභ්දලනඹ මභ සභ ගුරුරු ස මත මඹිමු ිරීමභ වා න ප්රල්නාලිඹ ිරභ කයන 

රිර. 

 

 ජාතයන්තං ඳාරල් අධයාඳනය පිබඳඵ ජාතික ප්රතිඳත්ති ඡය ජනාව රසඳාදනය  

ශ්රී රංකාමේ ජාතය සතය ඳාේ ව එහි අධයාඳනඹ මකමයහි ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා ිරය සතය 

අධානඹ්  මඹිමු කයෂන ස ියටී. ඒ අනු ජාතය සතය ඳාේර ගුණා්තභක ත්ත්තඹ ං්දධනඹ වා ුමදුුම 

ප්රතිඳ්තති ව උඳාඹභා්දගික භලිරව්තවී්  යාමු්  ් ඳාදනඹ මකිප.. මභභ ජාතය සතය ඳාේ අධයාඳනඹ 

පිළිඵ ජාතික ප්රතිඳ්තති මඹ ජනා ලකසීභ වා 2021 ්දඹ ුළශදී මභභ ් මේත්රඹ පිළිඵද ියිනන සිද්ුළ ස 

ව ප්රවීණඹ ස ් ඵ සධ කයෙිරෂන ස සිමලේඥ කෂනටු ැස්වී්  ිරහිඳඹ්  මබ තික ව භා්දෙෙත රභඹ  

(zoom meeting) ඳ්තා, එභ සිමලේඥ  දලනුභ රඵා ෙලීභ ුළලි ස ප්රතිඳ්තති ක් ිරීමභ ියදු සිඹ. තද, මී  

අදාශ අධයාඳන අභාතයාංලමේ ංතයාමේතන ලාතාම ස ව මඳ ද්ෙලික ඳාේ ලාතාම ස ද, භාේ  

මයජි්ට්රා්ද මදඳා්දතම්  සුළම ස ද තදුය ්ත මතියුළරු රඵා ෙලීභ ියදු කයන රදී.  

 

එමර ැස්කශ ද්තත සිල්මේණඹ කය රඵාේත මිඹාෙලී්  පිළිඵද මතියුළරු ඉිරිපඳ්ත ිරීමභ්  එක  

ජාතය සතය ඳාේ දවා ව සිමලේඥ කෂනටුමේ නාඹක්තඹ මෙන ක යුුළ කර භවානා්දඹ න සද්රා ගුණ්දධන 

භව්තෂනඹ සිිය ස ජාතය සතය ඳාේ දවා ව සිමලේඥ කෂනටුමේ ාභාජිකඹ ස මත ඉිරිපඳ්ත කයන රද අතය, 

එහිදීමෙ ලීඹ  සද්දබඹ, ශ්රී රංකාමේ  සද්දබඹ, ්තභ ස ංතයා මේතන ව ත්ත්තඹ, ෙල ළු ව ඳයතයඹ ස, 

ිරෙභන ආිරඹ පිළිඵද කරුණු ඳලවලිරලි මකරු.. තද, 2021/12/22 ිරන ඳලලති ාභානය අධයාඳනඹ දවා 

න ්ථාය කෂනටු ැස්වීම් දී භවානා්දඹ භාිප මඳම්දයා භව්තෂනඹ සිිය ස එහි ාභාජිකඹ ස මතද මතියුළරු 

ඉිරිපඳ්ත කයනු රලබීඹ. 

 

2021 ්දඹ අ ස න සි  ජාතය සතය ඳාේ අධයාඳනඹ පිළිඵ ප්රතිඳ්තති ප්රකාලඹ  අදාශ ක්දතය ස ිරිය 

මර ් පයණ කය ෙලීභ  වලිරසිඹ. 

 

 ශ්රී ලීකාඡේ ජාතයන්තං ඳාරල් පිබඳඵද රමීක්ෂණය 
ජාතය සතය ඳාේ අධයාඳනඹ පිළිඵ ප්රතිඳ්තති මඹ ජනා ව ිර්දමද්ශිත උඳාඹ භා්දගික ක්රිඹාකායක් ර එ්  

ිර්දමද්ලඹ්   සම ස ශ්රී රංකාමේ ජාතය සතය ඳාේ අධයාඳනඹ වා ප්රෂනති ලකසීභ ව අධී් ණ 

ඳද්ධතිඹ්  ඇුළශ්ත ත්ත්ත වතික ිරීමම්  ඹා සත්රණඹ්  ක් කය ක්රිඹා්තභක ිරීමභයි. ඒ අනු, මභභ 

ත්ත්ත වතික ිරීමම්  ඹා සත්රණඹ ක් ිරීමම්  ආය් බඹ්  මර ජාතය සතය ඳාේර ්තභ ස ත්ත්තඹ 

ත් මේරු ිරීමම්  අදවිය ස ජාතය සතය ඳාේ පිළිඵ කඩින්  ඇෙීමභ්  ියදුිරීමභ  ජාතික අධයාඳන 

මකිෂන ස බා ීනයණඹ කය ඇත. එඹ ඉටු ිරීමම්  අයමු. ස "ශ්රී රංකාමේ ජාතය සතය ඳාේ පිළිඵද 

මී් ණඹ" නෂන ස න අධයඹනඹ්   ආය් බ කයන රදී.  

 

මභඹ  අදාර 2021 ්දඹ ුළරදී මී් ණමේ ප්රල්නාලිඹ මෙිඩනලංවීභ, ාකච්ඡා   සිලාර ෙණන්  

භගි ස ප්රල්නාලිඹ ංමල ධනඹ ස  ර් වීභ, ප්රල්නාලිමේ අ ස මකටු් ඳත ක් ිරීමභ, මී් ණඹ ියදු 

ිරීමභ දවා ඳීම් ණ ිරඹලිරඹ මත යා අ ස කය ෙලීභ ියදු කයෙත වලිරසිඹ. 
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 විඡ ේෂ හා අන්තර්කංණ අධයාඳනය රදහා ප්රතිඳත්ති රසඳාදනය කරිභ 2021 
සිමලේ වා අ සත්දකයණ අධයාඳන ් මේත්රඹ දවා අඩුඳාඩු්  ඳලති ප්රතිඳ්තති ප්රකාලඹ්  ිර්දභාණඹ 

ිරීමභ  ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා ීනයනඹ කයන රදී. ඒ අනු  මලික අයමුණු ඳවත දව ස ඳිපිර සිඹ. 

1. සිමලේ වා අ සත්දකයණ අධයාඳනමේ ඳතින ප්රතිඳ්තතිභඹ ෙල ළු වදුනා ෙලීභ 

2. සිමලේ වා අ සත්දකයණ අධයාඳන ් මේත්රඹ දවා ප්රතිඳ්තති ප්රකාලඹ්  ිර්දභාණඹ ිරීමභ 

ඉවත දව ස අයමුණු ඉටුකය ෙල ීභ දවා අදාශ කා්දඹඹ ිරීමභ  ආනා්දඹ අමන භා අේසි් ෂනඹ, ආනා්දඹ ටී. 

ඩී. ටී. එේ. ධනඳාර භඹා, පී. එච්. පී. ඩඹ් භඹා, ජී. එ්. භේලිකා ෂනඹ, මේ. සී. ුභාය භඹා, ම් . ඒ. ඩී. 

පුනයදා භඹා, ඊ. එ්. ප්ර සන භඹා ව ජී. එච්. අනුරුද්ිපකා ෂනඹ ඹන සිද්ුළ සමෙ ස භ සසිත සිමලේඥ 

කෂනටු්  ඳ්තකය ෙ සනා රදී. 

 

සිමලේඥ කෂනටු ැස්වී්  5්  ඳ්තා රඵාේත ීනයණ අුළිප ස අදාශ ප්රතිඳ්තති ප්රකාලඹ ක්කය අ ස කයන 

රදී.  

 

මුල් ළභාවිය රීවර්ධනය  

 මුල් ළභාවිය රැකවංණය රහ අධයාඳන පිබඳඵ ජාතික ප්රතිඳත්ති ඡය ජනාව රසඳාදනය 
ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා සිිය ස ක් ිරීමභ  මඹ ජිත ජාතික අධයාඳන ප්රතිඳ්තති යාමු (2020-

2030) භගි ස ආයණඹ කයන එ්  උඳ ් මේත්රඹ්  මර  රංකාමේ මඳය ඳාේ අධයාඳනඹ පිළිඵ ජාතික 

ප්රතිඳ්තති මඹ ජනා ලකසීභ වා 2021 ්දඹ ුළශදී මභභ ් මේත්රඹ පිළිඵද ියිනන සිද්ුළ ස ව ප්රවීණඹ ස 

් ඵ සධ කයෙිරෂන ස සිමලේඥ කෂනටු ැස්වී්  ිරහිඳඹ්  මබ තික ව භා්දෙෙත රභඹ  (zoom meeting) 

ඳ්තා, එභ සිමලේඥ  දලනුභ රඵා ෙලීභ ුළළි ස ප්රතිඳ්තති ක් ිරීමභ ියදු සිඹ.  2021 ්දඹ අ ස න සි  

මඳය ඳාේ ඳාේ අධයාඳනඹ පිළිඵ ප්රතිඳ්තති ප්රමඹ ජනාර  අදාශ ක්දතය ස ිරිය මර ් පයණ කය 

ෙලීභ  වලිරසිඹ. 

 

 පූර්ව ළභාවිය රීවර්ධන භධයර්ථාන පිබඳඵ රමීක්ෂණය 
ඳතින ප්ද ශභාසිඹ ං්දධන භධය්ථාන ඳද්ධතිමේ ්තභ ස ත්ත්තඹ ඳලවලිරලි අමඵ ධ කය ෙලීභ 

වා ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා සිිය ස මභභ මී් ණඹ ඳ්තනු රලමේ. මුේ ශභාසිඹ ැසකයණඹ 

ව අධයාඳනඹ ඇුළශ්ත ජාතික අධයාඳන ප්රතිඳ්තති යාමු (2020-2030) ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා 

සිිය ස ක් කය ඇත. මුේ ශභාසිඹ ැසකයණඹ ව අධයාඳනඹ පිළිඵ ප්රතිඳ්තති මඹ ජනාමේ එ්  

ිර්දමද්ලඹ්   සම ස මුේ ශභාසිඹ ැසකයණඹ ව අධයාඳනඹ ලඩ ව ස භාමර නනඹ ිරීමභ ව වතික 

ිරීමභ වා ත්ත්ත වතික යාමු්  ව ආඹතිරක ඹා සත්රණඹ්  පිහිටුවීභයි. මභභ මී් ණඹ  අදාර 

2021 ්දඹ ුළරදී ප්රල්නාලිඹ ලකසීභ, ාකච්ඡා  ිරහිඳඹ්  භගි ස ප්රල්නාලිඹ ංමල ධනඹ ිරීමභප 

මත යාේත මුේ ශභාසිඹ ං්දධන භධය්ථානර මලික ඳීම් ණ ියදුිරීමභ වා නලත ප්රල්නාලිඹ 

ංමල ධනඹ ිරීමභ ඹන මුලික ක යුුළ ියදු කයන රදී. 

 
උරර් අධයාඳනය 

 උරර් අධයාඳනය පිබඳඵ ජාතික ප්රතිඳත්ති ඡය ජනාව රසඳාදනය  
මභභ ් මේත්රඹ පිළිඵද ියිනන සිද්්ත කෂනටු්  ් ඵ සධ කයෙිරෂන ස සිමලේඥ කෂනටු ැස්වී්  ිරහිඳඹ්  

මබ තික ව භා්දෙෙත රභඹ  (zoom meeting) ඳ්තා, එභ සිමලේඥ  දලනුභ රඵා ෙලීභ ුළලි ස උ් 

අධයාඳනඹ පිළිඵ ජාතික ප්රතිඳ්තති ක් ිරීමභ 2021 ්දඹ ුළරදී ියදු කයන රදී. 

 

් මේත්රඹ පිලිඵ සි්තයා්තභක ත්ත භාමර නනඹිර ස අනුළරු, ප්රතිඳ්තති මඹ ජනා ව ිර්දමද්ශිත 

උඳාඹ භා්දගික ක්රිඹාකායක්  උ් අධයාඳන අංලඹ  සිමලේෂිත ව මලික ් මේත්ර 11 ක  අනුකූර ක් කය 

ඇත. මභභ මලික ් මේත්ර 11  ඇුළශ්ත  සම ස: i) ප්රමේලඹ, භානා්තභතාඹ ව ඇුළශ්ත වීභ; ii) අධයඹන 

ිරන ද්දලනඹ, සිඹ භාරා ලරුම්  ිරීමභ, අ සත්දෙතඹ ව ඉමෙනු්  ප්රතිපර; iii) ඉෙල සවී් -ඉමෙනු්  

ක්රිඹාලිඹ ව ඇෙීම් ; iv) ඉමෙනුභ රඵ සන ස, ඉමෙනු්  ඳිපයඹ ව ඉමෙනුභ රඵ සන සමේ ුමබාධනඹ; 

v) ෂනණු්  රුණු ිරීමභ ව ත්ත්ත වතික ිරීමභ; vi) ඳ්දමේණ ව නම ්තඳාදන, තා් ණඹ හුභාරු 

ිරීමභ, කරා ව ං්කථතිඹ මඳ ණඹ ිරීමභ; vii) මඳ රු ං්දධනඹ, ියසිේ සිඥානඹ, මද්ලමප්රේමී්තඹ, 
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මේා ිරයු් තිඹ ව යාඹක්ත ුරතා; viii) උ් අධයාඳනඹ වා මුදේ ලඳීමභ; ix) භාන 

් ඳ්තර ගුණා්තභකබාඹ; x) මබ තික ් ඳ්ත ර ගුණා්තභකබාඹ, ව xi) මයගුරාිය, ව ඳාරනඹ ව 

කශභනාකයණඹ. 

 

මභභ ප්රතිඳ්තති මඹ ජනා ව ිර්දමද්ශිත උඳාඹ භා්දගික ක්රිඹාකායක් , අධයාඳන අභාතයාංලඹ ව සිල්සිදයාර 

ප්රතිඳාදන මකිෂන ස බා ඹන ආඹතන යාජය සිල්සිදයාර ව යාජය ව යාජය මනින උඳාිප පිිපනභන 

උ් අධයාඳන ආඹතන භඟ එ්  ශ්රී රංකාමේ උ් අධයාඳනමේ ගුණා්තභකබාඹ ව ප්රෂනීන ස ලඩිිරයුණු 

ිරීමභ වා ලදේත න ප්රතිං්කයණ ව ං්දධන යාඳථති, ං්දධනඹ ිරීමභ  ව ක්රිඹා්තභක ිරීමභ  

ඳවුමක්  ඳඹනු ඇත. 

 

2021 ්දඹ අ ස න සි  උ් අධයාඳනඹ පිළිඵ ජාතික ප්රතිඳ්තති මඹ ජනා  අදාර ක්දතය ස 80%්  

ඳභණ ් පයණ කය ෙලීභ  වලිරසිඹ. 

 

 ශ්රී ලීකාඡේ රැකයා ඡවඡළඡඳොළ ඉල්ම්ස රහ අව යතා රභ  වි ්වවිදයාල භන්න් නිඳදවන භානව 

රසඳත්වල රභඳාත මේභ විභර් නය කරීභ 

මභභ අධයඹනමේ අයමුණ සම ස යාජය සිල්සිදයාර සිිය ස පිිපනභනු රඵන ්දතභාන අධයඹන 

ලඩ ව සර ඇතිසිඹ වලිර අඩුඳාඩු, ැසිරඹා මශමඳිශ වා අලය උඳාිපධාීම ස ිරඳ්ාදනඹ මකමයහි 

ඵරඳා සම ස මකමේද ඹ සන සිභ්දලනඹ ිරීමභයි. 

 

මභඹ  අදාර 2021 ්දඹ ුළරදී, උඳාිපධාීම සමේ ැසිරඹා ිරයු් තිඹ පිළිඵ සිල්සිදයාර ලි ස ද්තත රඵා 

ෙලීභ  උඳුරඳතිරු ස ලිපි භගි ස දලනු්ත කය අය රඵා ේත නමු්ත ය  ුළර ඳලති මක සිඩ් ංෙත 

ාතායණඹ වමුමේ සිල්සිදයාර සිිපභ්ත ක්රිඹා්තභක මනිව මවයි ස සිල්සිදයාර ිරහිඳඹිර ස ඳභණ්  ද්තත 

රඵා ෙලීභ  වලිර සිඹ. තද සිල් සිදයාර ප්රතිඳාදන මකිෂන ස බාම ස ද 1980 -2020 ද් ා ියුම ස ඵා 

ෙලීභ පිලිඵ ද්සිතියික ද්තත එ් ැස් කය ෙ සනා රදී. 

 

 තිංරාං උරර් අධයාඳනයක් රහා ශ්රී ලීකාඡේ වි ්වවිදයාල ඩිජිනල්කංණය පිබඳඵ අධයයනයක් 
මතියුළරු තාක්ෂණමේ මර ක යාේත ං්දධනඹ ඳුමගිඹ දලක ිරහිඳඹ ුළශ අධයාඳනඹ ඇුළළු ෑභ 

අංලඹක භ ව ෑභ ආඹතනඹක භ ලරිරඹ යුුළ මර ඵරඳා ඇත. එඵලසි ස ශ්රී රංකාමේ උ් අධයාඳනඹ 

තියාය අනාෙතඹ්  වා තාක්ෂ.ක ්දධනඹ සහි සිබඹ ස උඳමඹ ී  කය ෙලීභ වලය මන්ත 

යතිම්දකඹ්  මනිභලත. ICT ව භාන ් ඳ්ත සූදානභ ් ඵ සධමඹ ස ශ්රී රංකාමේ උ් අධයාඳනමේ 

ඩිජි ේ ඳිප්දතනමේ ්තභ ස ත්ත්තඹ ව අධයඹන වා ඳිපඳාරන ක යුුළර  ඩිජි ේ ඳිප්දතනඹ 

ඒකාඵද්ධ ිරීමභ පිළිඵ අධයඹනඹ්  ියදු කයන රදී. අ සත්දජාර අධයාඳනඹ වා මඩ්් ම ිේ, රලේම ිේ 

ව ජංෙභ දුයකථන ලිර ඩිජි ේ උඳාංෙ රඵා ෙලීම්  වලිරඹා සිසිධ ඳිපශීරකඹ ස අතය මන ්න ඵ 

මලික ප්රතිපරලි ස මවළි සිඹ. ිය්තෙ සනා කරුණ න් , ියුම සමෙ ස 94% ්  තභ ඉමෙීභ වා ජංෙභ 

දුයකථන බාසිතා කයන ඵ ා්දතා ිරීමභයි. තද, මලික ද්තත භගි ස අධයාඳනඹ වා නලී  එන ICT 

තා් ණඹ ස ඳතින ඵ ව බාසිතඹ භත ඳදන්  ඉෙල සවීම්  දී ඳිපෙණක ව ඵහුභාධය ලිර ඳ සතිකාභය 

තා් ණඹ සහි ලරිරඹ යුුළ මන්  මඹ ජනා කයන රදී. මභභ මී් ණමඹ ස, LMS (Moodle, Google 

classroom), වීඩිමඹ  ් භ සත්රණ (Zoom, Google meet, MS team), social media (WhatsApp, Facebook, 

Twitter, Instagram), Cloud office applications (Google Workspace) ලිර ඩිජි ේ මේිරකා ඵ දලකෙත 

වලිර සිඹ. ) ව Cloud Storage (Google Drive) මභර්  මඵිමව  සි  ියඹලුභ ඳිපශීරකයි ස වා රඵා ෙත 

වලිරඹ. ද්තත පිළිඵ සි්තයා්තභක සිල්මේණඹිර ස මවළි වමේ සිද්ුළ ස ව ඳිපඳාරන ිරරධාීම ස අතය 

එලිර මේා ස බාසිතමේ ලරිරඹ යුුළ මන්  ඇති ඵයි. ියඹේර අතය, සීෂනත ඩිජි ේ උඳාංෙ, ්ථාය 

අ සත්දජාර ් ඵ සධතා ව නලී  එන ICT තා් ණඹ ස පිළිඵ පුහුණු ඉිරිපඹ  ඹාම්  ප්රධාන අභිමඹ ෙ 

මර ඳීන. 
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 වි ්වවිදයාල ප්රඡේ  ප්රතිඳත්තිය ඇගයීභ 
අ.මඳි.. (උ/මඳශ) පිළිුළරු ඳත්ර ඳීම් ා  දී්ද  කාරඹ්  ෙත වීභ මභ සභ ඒා නලත ඳීම් ා ිරීමම්  

ක්රිඹාලිඹ දවා ආ සන ලමඹ ස භා 08 ක කාරඹ්  ෙත වීභ්තප සිල් සිදයාර භට් ෂන ස ියදුන ප්රභාදඹ ස 
එන් ; කඩඉ්  රුණු ිරු්ත ිරීමභ, අඹදු් ඳ්ත කලවීභ ව මතියුළරු තවවුරු කය ෙලීභ, මත යා ෙලීභ 
අඹදු් කරු ස  දලනු්  දීභ ව භධයෙත ලිඹාඳිරංිත ිරීමභ ඹනාිර ප්රභාද වී්  මවේුළම ස සිල්සිදයාර ප්රමේලඹ 

ප්රභාදවී්  ියදුන ඵ අනායණඹ සිඹ.  
 
එභ ිරා ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා ව සිල්සිදයාර ප්රතිඳාදන මකිෂන ස බා අ මනයිනය 

එකෙතාඹ භත ඳවත කරුණු පිළිඵ භාමර නනඹ කය ිර්දමද්ල ඉිරිපඳ්ත ිරීමභ  මඹ ජිත මේ. එන් ;      
a) සිල්සිදයාරර ප්රමේලමේ දී ්දතභානමේදී බාසිතඹ  ෙනු රඵන ප්රතිඳ්තති වා පිළිේත බාසිතඹ ස 
භාමර නනඹ ිරීමභ්ත b) ියුම ස මත යා ෙලීම්  ව ඇුළශ්ත කය ෙලීම්  ක්රිඹාලිමේ ිර්දදයතාඹප 
ාධායණබාඹ ව සිිරසිදබාඹ ලඩිිරයුණු ිරීමභ පි. සිල් සිදයාරර  ියුම ස මත යා ෙලීම්  ව 
ඇුළශ්ත කය ෙලීම්  ක්රිඹාලිඹ සිිපභ්ත ිරීමභ ්ත c)අමඳි උ් මඳශ සිබාෙඹ ව න ප්රමේලකයි ස 
ලිඹාඳිරංිත ිරීමභ ව අධයාඳන ලඩ ව ස ආය් බ ිරීමභ අතය ඳතින ඳයතයඹ අභ ිරීමභ දවා ිර්දමද්ල 

ඉිරිපඳ්ත ිරීමභ ඹනාිරඹයි.  
 
අදාශ සිමලේඥ කෂනටු ා්දතා ම්  න සි  පිළිමඹර මකමයෂන ස ඳතින අතය අ ස ා්දතා 2022 ්දමේ 
මුේ බාෙමේ දී ප්රකාලඹ  ඳ්ත ිරීමභ  ිරඹෂනත මේ. 
 

තාක්ෂියක හා වෘත්තීය අධයාඳනය 

 කාර්මික හා වෘත්තීය අධයාඳනය රහ හුණුණුව පිබඳඵ ජාතික ප්රතිඳත්ති ඡය ජනා 22020 - 2030) 

රසඳාදනය. 
ජාතික ප්රතිඳ්තති මඹ ජනා යාමුමේ එ්  අධයාඳිරක උඳ ් මේත්රඹ්  න කා්දෂනක වා ථ්තීනඹ  අධයාඳනඹ ව 

පුහුණු පිළිඵ ජාතික ප්රතිඳ්තති මඹ ජනා එභ ් මේත්රමේ සිද්ුළ ස මවඹකමේ දාඹක්තඹ ඹ ම්ත ඔවු සමේ 

අනුදලනුභ වා මඹ ජනා ඳදන්  මකි  ෙිරෂන ස 2021 ය අානඹ න සි  මකටු් ඳ්ත කයන රදී. 

 

එභ මකටු් ඳත ් ඳාදනඹ මලික ලමඹ සභ මබ තික වා භා්දෙෙත රභඹ ඹන මදඹාකායමඹ සභ සිද්ුළ ස 

දාඹක කයෙිරෂන ස ැස්වී්  ාය ිරහිඳඹ්  වයවා ාධනඹ කය ෙ සනා රදී. 

 

 ශ්රී  ලීකාව තුල වෘත්තීය තාක්ෂණ හුණුණු ආයතනයක් තුල 2NVQ 5,6) ඩිප්ඡල භා ඳාඨභාලා වල 

රපලතාවය භැන ඵැම්ඡස ඳර්ඡේෂණ අධයයනය  
මභභ ඳ්දමේණමේ ිරඹමු අධයඹනඹ ස 2021 මඳඵයාිප භ න සි  ය්තභරාන සිල්සිදයාඹතනඹ මලික 
කයෙිරෂන ස ුවෙත ප්රල්ණාලිඹ්  ව ් මුත ාකච්ඡා රමභ ඳාඹ ස මඹිදා ෙිරෂන ස මී් ණඹ මකි  
අ ස කයන රදී. එභ ිරඹමු අධයඹනමේ ද්තත ඳදන්  මකි ෙිරෂන ස තදුය ්ත සිමලේඥ ිර්දමද්ල ඳාදක 
කය ෙිරෂන ස ප්රල්නාලිඹ ලඩිදුය ්ත ිරයුණු මකි  ඉිරිප ෙමේණ වා අධයඹන ක යුුළ වා සූදාන්  කයන 
රදී. 

 

ඡවනත් ක්රියාකාංකස 

 ශ්රී ලීකාඡේ රහ විඡද්  ංනවල අධයාඳනය රසඵන්ධ ඡතොංතුරු ඇතුළත් දත්ත ඵැීකුවක් පිහිටුවා 

ඳවත්වාඡගන යාභ. 
ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා ඳනම්ත දව ස ඳිපිර අධයාඳනඹ ් ඵ සධමඹ ස ද්තත ඵලංු්  

ඳ්තාමෙන ඹාභ මභභ මකිෂන ස බාමේ මලික කා්දඹඹ්  මර වදුනා මෙන ඇත. ඒ අනුප ජාතික 

අධයාඳන  මකිෂන ස බාමේ මතියුළරු වා ප්රකාලන අංලඹ වයවා ශ්රී රංකාමේ අධයාඳනඹ ් ඵ සධ සිසිධ 

ඳා්දල භෙ මතියුළරු හුභාරු කය ෙලීම්  ලකයතාඹ පිළිඵද අධයඹනඹ්  කයන රදී.  

 

එහි දී භවය ආඹතන ලි ස මතියුළරු රඵා ෙලීම්  දී ඇතින ෙල ලු පිළිඵද අධානඹ මඹිමු කයන රද 

අතය ජාතික භට් ම්  ද්තත ඵලංු්  ්ථාඳනඹ ිරීමම්  කා්දඹඹ දවා ජාතික අධ් ඹාඳන මකිෂන ස බා 

ුළ ප්රභාණ්ත භාන ් ඳ්තප ව තා් .ක ඹිනතර ඳවුමක්  ඳඹා ෙලීභ  ඇති ඵාධා ස පිළිඵද 

රකා ඵරා එ්  එ්  මරාශ්රර ඳ්තනා මතියුළරු ආශ්රමඹ ස මභභ මකිෂන ස බා  අතයලය න 

මතියුළරු භත ඳභණ්  ඳදන්   මලික ද්තත ඳදනභ්  ක් ිරීමම්  කා්දඹඹ ියදු මකමයෂන ස ඳීන. 
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 ශ්රී ලීකාඡේ අධයාඳනය රසඵන්ධ රීඛ්යාන දත්ත රීග්රහයක් රකර් කරීභ. 
ශ්රී රංකාමේ අධයාඳනඹ පිළිඵද ්දතභාන ත්ත්තඹ සි්රව මකමයෂන ස ක් කයනු රඵන අධයාඳනඹ පිළිඵද 

ංතයාන ද්තත ං්රවඹ පිළිමඹර ිරීමභ ්ද 2021 මුේ බාෙමේ දී ආය් බ මකිප.. සිසිධ මරාශ්රලි ස ැස් 

කයෙ සනා රද ද්තත ගුප ප්ර්ථාය ආිරඹ භගි ස ප්රකාලනඹ මකමයෂන ස ංතයාන ද්තත ං්රවමේ ඳශමු මකි  

ක් මේ. 

 

ශ්රී රංකාමේ අධයාඳනඹ ් ඵ සධමඹ ස මත යාේත ම්තභා්  අනු ියදු කයනු රඵන සිල්මේණඹ්  ංතයාන 

ද්තත ං්රවමේ මදන මකි   ඇුළශ්ත මේ. ඒ අනුප මභභ ම්ද දී පිළිමඹර කයනු රඵන ංතයාන ද්තත 

ං්රවඹ දවා ශ්රී රංකාමේ අධයාඳන ඳද්ධතිඹප ගුරුරු ස ඵදා ෙලීභප ්ථානෙත ිරීමභ ව ං්දධනඹ 

පිළිඵද සිල්මේණඹ්  ඇුළශ්ත ිරීමභ  ිරඹෂනත මේ. එහිදී සිදයාප ෙ.තඹ ව ඉංශ්රීිය ඉෙල සවීභ වා 

ගුරුරු ස අනුයු් ත කය ඇති ආකායඹ පිළිඵ සිමලේ සිල්මේණඹ්  ියදුිරීමභ  අමේ් ෂිතඹ. 

 

 හුර්තකාලය රීවර්ධනය කරීභ. 
ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බාමේ කා්දඹාරඹ 2021 ජලි භ ිය  නාර පිහිින මෙිඩනලගිේමේ ිය  

ඵණ්ඩායණාඹක ජාතය සතය ් භ සත්රණ ලාරා ඳිපශ්රඹ ුළශ ්ථාඳනඹ ිරීමභ්ත භෙ පු්තකාරඹ ්ථාඳනඹ 

ිරීමභ ් ඵ සධමඹ ස ද සිමලේ අධානඹ්  මඹිමු කයෂන ස අලු්ත ්ථානඹක පු්තකාරඹ පිහිටුන රදී. 

භාණ්ඩලික ිරරධාිපමඹුමේ අධී් ණඹ ඹ ම්ත කලශ.ඹ සිල්සිදයාරමේ පු්තකාර සිදයා පිළිඵද උඳාිප 

අමේ් කයි ස මදමදමනු පුහුණු ඳදනභ ඹ ම්ත ඵදාමෙන පු්තකාරඹ සිිපභ්ත අයුිප ස ්ථාඳනඹ ිරීමම්  

කා්දඹඹ ආය් බ කය ියදු මකමයෂන ස ඳීන. 

 

 අධයාඳනය පිබඳඵද ද්වි-වාර්ෂික ඳර්ඡේෂණ රමුළුව 
රංකාමේ අධයාඳනඹ ් ඵ සධමඹ ස ියදු කයනු රඵන ඳ්දමේණලි ස උ්තඳාදනඹ  සනා ව න දලනුභ අදාශ 

ඳා්දල් භෙ හුභාරු කය ෙලීභ අයමුණු කය ෙිරෂන ස අධයාඳනඹ පිළිඵද ඳ්දමේණ මුළු්  ද්සි ා්දෂික 

ඳලල්තවීභ  ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා ීනයණඹ කයන රදී. ඒ අනුප මභභ මකිෂන ස බා සිිය ස ියදු 

මකමයෂන ස ඳතින ඳ්දමේණ ා්දතා භෙ ඵාහිය ඳා්දල්ඹ ස සිිය ස ියදු කය ඇති ඳ්දමේණ ද මඹිදා 

ෙිරෂන ස ඳශමු අධයාඳනඹ පිළිඵද ඳ්දමේණ මුළු ්ද 2022 දී ඳලල්තවීභ  ලරුම්  කය ඇත. 

 

 අධයාඳනය පිබඳඵද ප්රමිතීන් රහ රහතිකකංණ කවුන්ිංලයක් ර්ථාඳනය කරීභ. 
ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා, අධයාඳන ් මේත්රඹ ුළශ ඉවළි සභ ඳ්තනා ආඹතනඹ න අතය, මන්ත 

ිරියදු ප්රමුත මඳමශේ ආඹතනඹ් /ය්ථාපිත ආඹතනඹ්  භගි ස ඉටු කයනු  මනිරඵන  ුමසි මලේෂී කා්දඹඹ ස ියදු 

කයනු රඵන ආඹතනඹ්  ඵ අමඵ ධ කය මෙන ඇත. මභභ ඳුමියභ ුළශ, ශ්රී රංකා මේ ප්ද ශභාසිඹ, ප්රාථෂනක, 

කිර්ඨ ද්වීතියික, මජය්ඨ ද්වීතියික ව ඳල්නා්ත ද්සිතියික අධයාඳනඹ ආදී ව අධයාඳනමේ සිසිධ භට් ්  

වා ජාතික අධයාඳන ප්රෂනීන ස, ඉ මෙනු්  ිරපුණතා ව ිරභලවු්   සි්තය කායකඹ ස ිරඹභ කයනු රඵ සනා ව 

අධයාඳන ිරපුණතා යාමු ව ුමදුුමක්  යාමු ිරඹභ ිරීමභ ව ඹා්තකාලීන ිරීමභ්ත, ඒා ආමේ් ණඹ ිරීමභ්ත 

ව ිරඹභ කයන රද ජාතික භා්දමෙ ඳමද්ලඹ ස, ප්රෂනීන ස, ජාතික අධයාඳන ිරපුණතා යාමු ව ුමදුුමක්  

යාමුර අනුකූර්තඹ වතික ිරීමභ වා ආඹතිරක ඹා සත්රණඹක අලයතා්  ඳතින ඵ වදුනාමෙන 

ඇත. තද, ියදු ිරීමභ  ිරඹෂනත අධයාඳන ප්රතිං්කයණ මවේුළමකි  මෙන මභභ අලයතා මනිඳභා ියදු 

කශ යු්තත්  ඵ  ඳ්ත වී තිමේ.  

 

එභ ිරා, ඳවත දව ස කරුණු ඉටු කයළීභ මනුම ස, ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බාමේ සිඹඳථඹ 

සිිපභ්ත ඳිපිර ක් කය ෙලීභ  අලය ක යුුළ ියදු මකමයෂන ස ඳීන. 

 

- i) ප්දශභාසිඹ අධයාඳනඹ ii) ාභානය අධයාඳනඹ iii) මඳ ද්ෙලික අංලමේ අධයාඳනඹ  අදාශ 
ජාතික අධයාඳන අයමුණු, ප්රෂනීන ස ව ජාතික අධයාඳන සිඹභාරා වා ිරපුණතා යාමු ලකසීභ ව 

ඒා ක්රිඹා්තභක ිරීමභ, ආමේ් ණඹ ිරීමභ ව ඇෙීමභ; ව 
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- අධයාඳිරක ආඹතන ව ලඩ ව ස ඹනාිරඹ, ිර්දිර්  ජාතික අධයාඳන භා්දමෙ ඳමද්ලඹ ස ව 

ප්රෂනීන ස, ජාතික අධයාඳන සිඹභාරා, ිරපුණතා ව ුමදුුමක්  යාමුර  අනුකූර න ඵ  

භාමර නනඹ මකි  වතික ිරීමභ.  

 

2.2 ඳවත්නා අියඡය ග 

ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බාමේ භධයකාලීන කා්දඹාධන ං්දධන ලරල්භ  අනු, ාභානය 

අධයාඳනඹ, උ් අධයාඳනඹ, කා්දෂනක වා ථ්තීනඹ අධයාඳනඹ ව එකී අධයනඹ ස වා ඳවුමක්  

ඳඹන ආඹතිරක වා ඳිපඳාරනභඹ අභිමඹ ෙ වා ඉිරිප ඉර් ක ඳවත ඳිපිර මේ. 

 

2.3 ඉදිරි ඉලක්ක 

 ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා ඳවුමක්  හිත න ්ථානඹක ්ථාපිත ිරීමභ. 

 

 ආඹතනමේ න ලරුම්  පරදාීම ක්රිඹා්තභක කයලීභ  වලිර අධයඹන කා්දඹ භණ්ඩරඹ්  

ඵාෙත වලිරනු පි. වා ඵාේත න ිරරධාීම ස තදුය ්ත ිරගුකාරඹ්  යාෙලීභ  

වලිරන ඳිපිර ඵාෙලීම්  ඳිනඳාිනඹ ංමල ධනඹ කයෙලීභ වා අදාශ අනුභලීන ස රඵාෙලීභ. 

 

 ද අවුරුදු ජාතික අධයාඳන ප්රතිඳ්තතිඹ්  ් ඳාදනඹ ිරීමභ වා අනුභලතිඹ රඵාෙලීභ. 

 

 ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා අධයාඳන අභාතයාංලඹ ඹ ම්ත ක්රිඹා්තභක ආඹතනඹ්  මර 

්ථාඳනඹ කයෙලීභ. 

 

 ජාතය සතය ඳාේ අධයාඳනඹ වා මුේ ශභාසිඹ ං්දධන අධයඹන ් ඵ සධමඹ ස ප්රෂනති ිරල්නඹ 

ිරීමභ  වලිර ව එභ ප්රෂනීන ස ිරිය ඳිපිර ක්රිඹා්තභක  සම සදලයි භාමර නනඹ ිරීමභ  වලිරන 

ඳිපිර ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා  ඵරඹ රඵාමදෂන ස ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා 

ඳනත ංමල ධනඹ ිරීමභ වා ඊ  අනුභලතිඹ රඵාෙලීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

වාර්ෂික වාර්තාව 2021 

15 

 

ඳරිච්ඡේදය 03 -වරඡර් රභර්ත මලය කාර්ය රාධනය 

 

3.1 ඡ ේෂ ඳත්රය (මලය කාර්යරාධන ප්රකා ය) 
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3.2 - අදාළ ඡනොඡේ 

 

3.3 ආදායස ප්රකා ය (මලය තත්ත්වය පිබඳඵ ප්රකා ය) 
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3.4 මුදල් ප්රවාහ ප්රකා ය 
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3.5 මලය ප්රකා  රනහන් 

 
ා්දතා ිරීමම්  ඳදනභ 
 
2021 ජනාිප 01 ිය  මදල් ඵ්ද 31 ද් ා ව කාරඳිපච්මේදඹ මභභ මරය ප්රකාලඹ ස  අදාශ ා්දතාකයණ 
කාරඳිපච්මේදඹ මේ. 

 

මරය ප්රකාල ශ්රී රංකා රුපිඹේලි ස ආ සනතභ රුපිඹර  ඉිරිපඳ්ත කය ඇත. 

 

3.6 ආදායස එකතු කරීඡස කාර්යරාධනය  

අදාශ මනිමේ. 
 

3.7 ඡවන් කංන ලද ප්රතිඳාදන උඳඡය ී  කංගැීමඡස කාර්ය රාධනය 

ප්රතිඳාදන 

වර්ගය 

ඡවන් කංන ලද ප්රතිඳාදන රු. තතය වියදභ 

රු. 

උඳඡය ී  කංුර ලැබූ 

ප්රතිඳාදන, අවරන් කංන ලද 

අවරාන ප්රතිඳාදනඡේ % ඡලර 
මුල් ප්රතිඳාදන අවරන් ප්රතිඳාදන 

පුනයා්දථන 
 

41,000,000 48,604,000 48,240,417 99 

මරධන 
 

4,000,000 7,000,000 3,710,904 53 

 

3.8 මු.ඡං.208 ප්රකාංව, ඡවනත් අභාතයාී පඡදඳාර්තඡසන්තුවල නිඡය ජිතඡයකු ඡලර ඡභභ 

ඡදඳාර්තඡසන්තුවනපදිර්ත්රික ඡල්කස කාර්යාලයනපඳළාත් රබාවන ප්රදානය කංන ලද ප්රතිඳාදන 

2ප්රාග්ධනධන)  

අදාශ මනිමේ. 
 

3.9 මලය ඡනොවන වත්කස වාර්තා කරීඡස කාර්ය රාධනය 

වත්කස 

ඡක්තය 

ඡක්ත විර්තංය 31.12.2021 දිනන 

බාණ්ඩ රමීක්ෂණ 

වාර්තාව අුරව ඡ ේෂය 

රු.,000 රු. 

31.12.2021 දිනන මලය 

තත්ත්ව වාර්තාව අුරව 

ඡ ේෂය රු.,000 රු. 

ඉදිරිඡේදී 

න්ණුසකංණයන 

නියමිත 

රු.,000 

ප්රගතිය 

%ඡලර 

වාර්තා 

කරීභ 

9152 ඹ සමත්ර ඳකයණ 
 

46ප262ප830 46ප262ප830 - - 
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3.10 විගණකාධිඳතිඡග්ධන වාර්තාව 
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ජාතික අධයාඳන ඡකොමිෂන් රබාඡේ 2021 ඡදරැසඵර් 31 දිඡනන් අවරන් වර්ෂය රහා වු මලය ප්රකා න 

පිබඳඵව 2018 අීක 19 දංන ජාතික විගණන ඳනඡත් 1121) වගන්තිය ප්රකාංව වාර්ෂික විර්තංාත්භක 

කළභනාකංණ විගණන වාර්තාව 

ශීර්ෂය 335 

අංකඹ විගණන නිරීක්ෂණ පිබඳතුං 

1.2 මරය ප්රකාලන පිළිඵ අදව් දල් වීභ 

1.2.1 ගිණු් කයණ අඩුඳාඩු 

අ) 
තල සඳුළ ගිණු්  මලේ 

මකිෂන ස බා කා්දඹාරඹ දවා 

කා්දඹාර ඉඩකඩ රඵා ෙලීභ 

මනුම ස ඇඳ තල සඳුළ මර 

රු. 1ප424ප400 ක මුදර්  

ගිණු් ෙත කය මනිතිබීභ. 

BMICH ඳිපශ්රඹ ුළර කා්දඹාර ඉඩ ඳවුමක්  ුලී ඳදනභ භත 

ඳඹා ෙලීභ මනුම ස රු.1ප424ප400.00 ්  (භාියක ුලිඹ් ) 

තල සඳුළ්  මර තල සඳ්ත කශ යුුළ වු දප එභ ප්රභාණඹ 

අ්තතිකායභ්  මර මෙවුමේ න්  මනිපිඹ වු අ්තතිකායභ්  මර 

ිරගි ස ිරෙ භ ්ද අානමේ දී ගිණු් ර ඉතිිප ඳතිනු ඇත. 

තද ෑභ ්දඹකභ අානමේ දී මභභ අ්තතිකාය්  මුදර 

BMICH මති ස රඵාමෙනප ිරයවුේ ිරීමභ ්තප අභාතයාංලමේ 

මේක් මේ (ප්රධාන ෙණ සදීම්  ිරරධාීම) අනුභලතිඹ රඵා ෙිරෂන ස 

රඵ සනාව ්දමේ දී ආඳුම ඇඳ තල සඳුළ්  මර තලබීභ ්ත 

ක යුුළ කශ යුුළමේ. 

ෑභ ්දඹ්  ආය් බමේ දී භ මු.මය. 135 අනු මරය ඵරතර 

ඳයාදීභප බාණ්ඩාොයමඹ ස ප්රභාණ්ත ප්රතිඳාදන රඵා ෙලීභ ආදී 

කා්දඹඹ ස ප්රාමඹ ගික ඉටු කය ෙලීම්  දී ඇතින ෙල ලු 

පිළිඵද අධානඹ මඹිමු කයෂන සප ඳිපඳාරන වා මරය 

කා්දඹඹ සමේ ඳවුම පි. BMICH මත මෙසිඹ යුුළ අ ස 

ඵදු ුලී මුදරප ලඹ සිඹඹ  ඵලය මනිකයප තල සඳුළ මුදර භෙ 

හිරේ ිරීමභ ඩා්ත ුමදුුම ඵ ිරීම් ණඹ කය සමනමු. 

ආ) මද්ඳර පිිපඹත වා උඳකයණ 

i) ්ථාය ්තක්  අයිතභ 3ක 

CIGAS මේතනඹ වා 

බාණ්ඩාොය මුද්රිත භෙ ඳලති 

මනක්්  

අඳ ආඹතනමේ ශී්ද අංකඹ (012 ිය  335 ඵ  ) මන් වීභ භත 

්ථාය ්තක්  මලේඹ CIGAS භථදුකාංෙමේ ව බාණ්ඩාොයමේ 

මුද්රිත පි ඳ්තහි ඇුළර්ත ිරීමම් දී 2021 දී ෂනරදීේත බාණ්ඩ ර 

එකුළ බාණ්ඩාොයමේ මලික ්තක් ර එකුළ  එකුළ වී 

මනිභලති ඵ ිරීම් ණඹ වු ඵලසි ස එඹ ිරලයිර කයන මර 

බාණ්ඩාොයඹ  ද සා ඹන රදී. CIGAS ලඩ ව ස 

ා්දතාර  ංමල ධනඹ ස ියදු කශ වලිරනුමේ ්දඹ්  

අානමේ දී ඳභණ්  ඵලසි ස 2022 අ ස කා්දුළමේ දී යාජය 

ගිණු්  මදඳා්දතම්  සුළ මත ඳලෂනණ ගිණු්  ිරැසිර කය ෙ සනා 

මර  අඳ මත දලනු්  දී ඇත. 

 ii) 2021 දී ෂනරදී මෙන තිබූ 

රු.1ප247ප517 ්  ව අයිතභ ෂනර දී 

ෙලනු්  ඹ ම්ත (CIGAS ගිණුම් ) 

ඇුළශ්ත කය මනිතිබීභ. 

අඳ ආඹතනමේ ්ථාය ්තක්  මලේඹ CIGAS භථදුකාංෙමේ ව 

බාණ්ඩාොයමේ මුද්රිත පි ඳ්තහි ඇුළශ්ත ිරීමම් දී 2021 දී ෂනරදීේත 

බාණ්ඩ ර එකුළ බාණ්ඩාොයමේ මලික ්තක් ර එකුළ  

එකුළ වී මනිභලති ඵ ිරීම් ණඹ වු ඵලසි ස එඹ ිරලයිර කයන 

මර බාණ්ඩාොයඹ  ද සා ඹන රදී. බාණ්ඩාොයඹ භෙ 

ාකච්ඡා කය 2022 අ ස කා්දුළමේ දී යාජය ගිණු්  

මදඳා්දතම්  සුළ මත ඳලෂනණ ගිණු්  ිරැසිර කය ෙ සනා මර  

අඳ මත දලනු්  දී ඇත. 

 iii) 2021 ්දඹ ුළශ අඳවයණඹ 

කය තිබූ රු. 2ප405ප140 ්  ව 

්ථාය ්තක්  අෙඹ අ ස 

ගිණු්  ුළළි ස ඉ්ත කය 

මනිතිබීභ. 

එභ අඳවයණ ිනනාකභ 2022 ගිණු්  ුළළි ස ිරැසිර ිරීමභ  

ක යුුළ මකමයෂන ස ඳීන. 
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ඇ) අ්තතිකාය්  ගිණු්  මලේ 

මඳි්ත අනු මලේඹ වා 

බාණ්ඩාොය මුද්රිත  ව ස අනු 

මලේඹ අතය රු. 264 ක මන්  

ඳලීනභ. 

 

මභභ මන යාජය ගිණු්  මදඳා්දතම්  සුළ භඟ ාකච්ඡා කය 

2022 ම්දදී ිරලයිර ිරීමභ  ක යුුළ මකමයෂන ස ඳීන. 2022 

අ ස කා්දුළමේ දී යාජය ගිණු්  මදඳා්දතම්  සුළ මත මෙි ්

ගිණු්  ිරැසිර කය ෙලීභ  ක යුුළ කයනු රලමේ. 

ඈ) මේතන වා මඳි්තඳ්ත ඳ්තා 

මනිතිබීභ 

(i)ඳිපෙණක මේතනඹ 

 

 

ඳිපෙණක මේතනඹ ක් කය ඹා්තකාලීන මකමයෂන ස ඳීන. 

 (ii) ඇඳ මේතනඹ ඇඳ තල සඳ්ත මේතනඹ ක් ිරීමභ  ක යුුළ කයනු රලමේ. 

 (iii) වාිර පිළිඵද මේතනඹ වාිර වා ඳාඩු මේතනඹ ක ්කය ඹා්තකාලීන කය ඇත. 

 (iv) ලිඹාඳිරංිත                  

 ලඳයු් කරු සමේ මේතනඹ 

යාජය මුදේ නරමේත 1/2020 ව 08/2019 අනු ලඳයු් කරු ස 

ලිඹාඳිරංිතඹ ියදු මනිකයන රදී. 

ඉ) ෙණ සදීම්  ිරරධාීම සිිය ස ියදු 

කශ යුුළ වතිකවී්  

i) පරදාීම අබය සතය ඳාරන 

ඳද්ධතිඹ්  ක ් කය 

ඳ්තාමෙන ඹන ඵ  ප්රධාන 

ෙණ සදීම්  ිරරධාීම වතික සිඹ 

යුුළ අතය එභ ඳද්ධතිමේ 

පරදාීමතාඹ පිළිඵද කලි ස 

කර භාමර නනඹ ියදු කය එහි 

ලිඛිත පි ඳත්  සිෙණකාිපඳති 

මත ඉිරිපඳ්ත කශ යුුළ 

තිණිණ්තප එ ස ප්රකාලඹ්  

සිෙණනඹ  ඉිරිපඳ්ත කය 

මනිතිණිිර. 

 

 

මකිෂන ස බාමේ මරය ඳාරනඹ දවා පරදාීම අබය සතය 

ඳාරන රභමේදඹ්  ඳතින ඵ්ත එභ රභමේදඹ ස කලි ස කර 

භාමර නනඹ මකමයෂන ස අලය මනක්්  ියදු කයනු රඵන 

ඵ්ත ද සා ියිනෂන.  

භාියක ඳ්තනු රඵන කශභනාකයණ කෂනටු ැස්වීම්  දී 

සිෙණන ා්දතාමේ දව ස කරුණු පිළිඵද මෙන ඇති 

ක්රිඹාභා්දෙර ප්රෙතිඹ සිභා ඵලලීභ ද ියදු කයනු රඵන ඵ 

ලඩිදුය ්ත දව ස කයෂන. 

එමේ ියදු කයනු රඵන භාමර නනඹ ස පිළිඵද ලිඛිත මේතන 

ඳ්තා ෙලීභ  අලය උඳමද් රඵා දී ඇත. ඉිරිපමේදී එභ 

මේතන සිෙණනඹ  ඉිරිපඳ්ත ිරීමභ  ක යුුළ කයනු රලමේ. 

 ii) අබය සතය සිෙණන ක්දතය 

ිරිය ඳිපිර ක්රිඹා්තභක ිරීමභ දවා 

පරදාීම රභමේදඹ්  ඇති ඵ  

ප්රධාන ෙණ සදීම්  ිරරධාීම 

වතික සිඹ යුුළ වු්තප එභ 

අලයතාඹ ඉටු කය මනිතිණි.. 

මභභ ආඹතනඹ මනුම ස මනභභ අබය සතය සිෙණන 

ඒකකඹ්  ඳ්තාමෙන ඹාභ මනු  එභ අලයතාඹ ම්දීයඹ 

අභාතයාංලමේ සිෙණන අංලඹ වයවා ියදු කයා ෙලීභ  ක යුුළ 

කයන මර  රලබී ඇති උඳමද් අනු එඹ ියදු කය මදන මර 

ඉේලීභ්  ියදු කය ඇත. ඳලති අඹවඳ්ත ම තයඹ ාතායණඹ 

භත 2021 ්දඹ දවා අබය සතය සිෙණනඹ්  ියදු ිරීමභ  

මනිවලිර වී ඇත. 

උ) ීතිප ීමති වා මයගුරාියර  

අනුකූර මනිවීභ 

i) මුදේ මයගුරාිය 1646 

 

 

මකිෂන ස බාමේ ංිතත ාවනර භාියක ධාන  ව ස 

ායාංල සිෙණකාිපඳති මත ඉිරිපඳ්ත ිරීමභ  ක යුුළ කය ඇත. 

 ii) 2016 මදල් ඵ්ද 29 ිරනලති 

අංක 30/2016 දයන යාජය 

ඳිපඳාරන නරමේතමේ 3:1 

ෙ සතිඹ 

ය  ුළශ ඳ්තනා ඉ සධන අ්දණිදඹ මවේුළම ස ඉ සධන ඳීම් ා ස 

ියදු ිරීමභ  මනිවලිර වී ඇත. ඉිරිපමේ දී එභ කා්දඹඹ රභානුකූර 

ියදු ිරීමභ  අලය පිඹය ෙනු රලමේ. 

2 මුරය භාමර නනඹ 

2.1 සිඹද්  කශභනාකයණඹ 

(අ) භාමර ිතත ්දමේ ම ස 

කය තිබූ ශුද්ධ ප්රතිඳාදනමඹ ස 

ලඹ සිඹඹ ස 07 ක  අදාශ ශුද්ධ 

 

්ද 2021 දී ඇති ව මනිලශල් සිඹ වලිර මවේතූ ස භත මභමේ 

ප්රතිඳාදන ඉතිිප වී ඇත. එහි සි්තයා්තභක කරුණු දල් වීභ ඇමුණුභ 

1 භගි ස ඉිරිපඳ්ත කය ඇත. 
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ප්රතිඳාදනමේ ඉතිිපවී් 20  ිය  

100  ද් ා ඳයාඹක ඳලුළිර. 

 (ආ) ලඹ සිඹඹ ස මදකක  

අදාශ ම ස කයන රද 

ප්රතිඳාදනඹ 92  ිය  100  

ද් ා ඉතිිප ඳලීනභ. 

ය  ුළශ ඳලති මකිසිඩ් ංෙත ත්ත්තඹ මවේුළම ස ප්ර් ඳාදන 

ක යුුළ ප්රභාද ිරීමභ  ියදු වීභ්තප ඇණවු්  කයන රද බාණ්ඩ 

ලඳීමභ  ලඳයු් කරු ස අමඳිමවි්ත වීභ මවේුළම ස ප්රතිඳාදන 

ඉතිිප සිඹ.  

 (ඇ) මකිෂන ස බාමේ දව ස 

ලඹ සිඹඹ සහි මලික 

ඇ්තම්  සුළ 5  ිය  1000  

ද් ා ඳයාඹක ංමල ධනඹ 

කය තිණි.. 

්ද 2021 දී ියදු ිරීමභ  ිරඹෂනත කා්දඹඹ ස දවා ය මුර දී 

ප්රභාණ්ත අඹලඹ ප්රතිඳාදන මනිරලබීභ මවේුළම ස මභභ මලික 

ඇ්තම්  සුළ ංමල ධනඹ ිරීමභ  ක යුුළ කය ඇත. 

2.2 ඵලයක්  ව ඵලදී්  ර  එශඹීභ 

 (අ) 2021 ්දඹ  අදාශ රු. 

100ප185 ්  ිනනා ඵලයක්  

අයිතභ 06්  2021 ්දමේ 

ඵලයක්  මර වදුනාමෙන 

මනිතිණි.. 

ප්රභාද මද ඹ්  භත එභ ඵලයක්  2021 ගිණු්  ුළශ ඇුළශ්ත ිරීමභ  

මනිවලිර වු අතය ඉිරිපමේදී  මභලිර භඟවලීම්  ඇති මනිනු 

පි. අලය ක්රිඹාභා්දෙ මෙන ඇත. 

 (ආ) සිඹද්  අයිතභ 02 ක  

අදාශ  මෙවී්  ේනයමේ දව ස 

ිනනාකභ වා ඵලයක්  

මේතනමේ දව ස ිනනාකභ 

අතය රු. 17ප352 ක මන්  

සිඹ. 

 ව ස ිරීමම් දී ියදු වු අ්තලයදීභ්  භත ඵලයක්  ිනනාකභ 

ලයිරඹ  ව ස කය ඇත.ඉිරිපමේ  දී මභලිර ලයිර ියදු මනිවීභ 

පි. අලය ක්රිඹාභා්දෙ මෙන ඇත. 

3 මභමවයු්  භාමර නනඹ 

3.1 කශභනාකයණ දු්දරතා 

 (අ)ජාතික අධයාඳන ප්රතිඳ්තතිඹ්  

ක් ිරීමභ ඹන ප්රධාන 

ක්රිඹාකායකභ ඹ ම්ත කන රද 

ජාතික අධයාඳන ප්රතිඳ්තතිඹ වා 

ඵලිර කා්දඹඹ ස භාමර ිතත 

්දඹ ුළශ ිරභ ිරීමභ  ලරුම්  

කය තිණින ද අදාශ ඳිපිර ිරභ කය 

මනිතිිය.. 

ය  ුළශ ඳලති මකිසිඩ් ාතායණඹ, සිින ස සි  ඳලන නලගුණු 

ංනයණ සීභා ස ව ිරමය ධාඹන ඇිරිප ීති ත්ත්තඹ ස 

මවේුළම ස මභභ ා්දතා ් ඳාදනඹ ිරීමභ ප්රභාද ිරීමභ  ියදු සිඹ. 

 (ආ) අධයාඳනඹ පිළිඵද 

මතියුළරු ද්තත ඵලංු්  

ං්දධනඹ ිරීමභ ව 

ඳ්තාමෙන ඹාභ  ලරුම්  කය 

තිබූ කා්දඹඹ ස ලරුම්  කශ ඳිපිර 

ක්රිඹා්තභක කය මනිතිිය.. 

අධයාඳනඹ පිළිඵද ද්තත ඵලංු ක් ිරීමම්  ක යුුළ ියදු 

මකමයෂන ස ඳීන. ය  ුළශ ඳලති මකිසිඩ් ාතායණඹ, සිින සසි  

ඳලන නලගුණු ංනයණ සීභා ස ව ිරමය ධාඹන ඇිරිප ීති 

ත්ත්තඹ ස මවේුළම ස මභභකා්දඹඹ ප්රභාද ිරීමභ  ියදු සිඹ. 

 (ඇ) ජාතික අධඹාඳන මකිෂන ස 

බාමේ ධාිපතාඹ ්දධනඹ 

ිරීමභ ඹ ම්ත මයගුරාිය 

මකටු් ඳත දවා 

ජනාිපඳතිුළභාමේ අනුභලතිඹ 

රඵා ෙලීභප අනුභත කයන රද 

මයගුරාිය ෙලට් ිරීමභප අලය 

කා්දඹ භණ්ඩරඹ ඵදා ෙලීභප 

අධයාඳිරක ආඹතන ලිඹාඳිරංිත ිරීමභ ව වතික ිරීමභ දවා ව 

ඒකකඹ්  ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා ුළශ පිහිටුවීභ  

අලය අනුභලතිඹ රඵා ෙලීභ  පිළිමඹර කයන රද කලියනට්ඳත්රඹ 

අභාතයයඹා මත ඉිරිපඳ්ත කයන රදු එඹ අභාතය භණ්ඩරඹ 

මත ඉිරිපඳ්ත ිරීමභ ප්රභාද වී ඇත.  
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ප්රෂනත මභමවයු්  ක්රිඹාඳිනඳාින 

ං්දධනඹ ිරීමභ ව අනුෙභනඹ 

ිරීමභ ඹන කා්දඹඹ ස ක්රිඹා්තභක 

කය මනිතිණි.. 

 (ඈ) ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස 

බාඳනත ංමල ධනඹ කය 

ංමල ිපත ඳනත දවා කලියනට් 

භණ්ඩරමේ ව ඳා්දලිම්  සුළමේ 

අනුභලතිඹ රඵා ෙලීභ  ලරුම්  

කයප තිණින ද එභ කා්දඹඹ ස 

භාමර ිතත ්දඹ ුළශ ඉටු කය 

මනිතිණි.. 

ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බාඳනත ංමල ධනඹ ිරීමභ දවා 

ක් කයන රද ඳන්ත මකටු් ඳත ම්  නසි  පිළිමඹර කය 

අ ස ඇත. ම්  ් ඵ සධ කලියනට් ඳත්රිකා අභාතය 

භණ්ඩරමේ අනුභලතිඹ රඵා ෙලීභ දවා අධයාඳන අභාතයාංලඹ 

මත ඉිරිපඳ්ත කය ඇත. ය  ුළශ ඳලති මකිසිඩ් ාතායණඹ, 

සිින ස සි  ඳලන නලගුණු ංනයණ සීභා ස විරමය ධාඹන ඇිරිප 

ීති ත්ත්තඹ ස මවේුළම ස මභභ කා්දඹඹ ප්රභාද වී ඇත. 

 (ඉ) මකිෂන ස බා සිිය ස 

කන රද ් භත මභමව යු්  

ක්රිඹාඳිනඳාිනඹ දවා මකිෂන ස 

බාමේප කශ. මේා 

මදඳා්දතම්  සුළමේ ව යාජය 

ඳිපඳාරන අභාතයාංලමේ 

අනුභලතිඹ රඵා ෙලීභ  ලරුම්  

කය තිණින ද භාමර ිතත ්දඹ 

අානඹ න මත්  ියදු කය 

මනිතිණි.. 

භාන ආඹතන කීඳඹක ් ඳාිරත ් භත මභමවයු්  ඳිපඳාින 

පිළිඵද අධයඹනඹ කය මකිෂන ස බා  අදාශ න මේ ් භත 

මභමවයු්  ඳිපඳාිනඹ්  ක්ිරීමභ ් ඵ සධමඹ ස ැස්වී්  

ෙණනා්  ඳ්තන රද අතය ඒ අනුායමඹ ස පිළිමඹර කයන 

රදමකටු් ඳත ම්  නසි  ක් කය අ ස  ඇත.  

 

ය  ුළශ ඳලති මකිසිඩ් ාතායණඹ, සිින ස සි ඳලන නලගුණු 

ංනයණ සීභා ස ව ිරමය ධාඹන ඇිරිප ීති ත්ත්තඹ ස 

මවේුළම ස මභභ කා්දඹඹප්රභාද වී ඇත. 

3.2 ප්ර් ඳාදනඹ ස 

 (ඇ) මකිෂන ස බා කා්දඹාර 

ඳිපශ්රඹ ඵණ්ඩායනාඹක 

ජාතය සතය ් භ සත්රණ ලාරා 

ඳිපශ්රමේ ්ථාඳනඹ ිරීමභ 

මවේුළම ස මෙිඩනලගිලි ුලීප 

සිුමලිඹප ජරඹප ආය් ක වා 

ීඳාය් ක මේා මනුම ස 

දයනු රලබූ රු. 9ප908ප204 ක 

ා්දෂික සිඹදභ රු. 17ප092ප800 

ද් ා එන්  රු. 7ප184ප596 ක 

අභතය ලඹ්  දලීමභ  මකිෂන ස 

බා  ියදු තිණි.. එමේභප 

2021 ජලි 01 ිරන ිය  ඵර 

ඳලල්තමන න ුලී ගිසිුමභ 

ප්රකාය සිදුලිඹප ජරඹප ආය් ක 

වා ීඳාය් ක මේා සිඹදභ 

ුලී සිඹදභ ුළශ  ඇුළශ්ත 

තිණින ද 2022 ජිර භ ිය  සිදුලිඹ 

වා ජරඹ මනුම ස භාියක රු. 

427ප320 ක මුදර්  මකිෂන ස 

බා සිිය ස දලිපඹ යුුළ ඵ ුලී 

ඳා්දලඹ සිිය ස ද සා තිණි.. 

ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා අංක 126, නාර ඳාය, 

නුමේමෙිඩ ඹන ලිපිනමේ පිහිින මෙිඩනලගිේමේ ඳ්තාමෙන 

ඹාම්  දී මුහුණ ඳෑභ  ියදු ව සිසිධ දුක්යතා ස ව අතිෙරු 

ජනාිපඳතිුළභ සමේ දල් භ ඳිපිර ියඹලු යාජය ආඹතන යාජය 

මෙිඩනලගිලිර ්ථාඳනඹ ිරීමභ  ක යුුළ කයන මර  ආඹතන 

ප්රධාී සමෙ ස ියදු කශ ඉේලීභ ඳිපිර මන්ත ුමදුුම ආඹතන 

ඳිපශ්රඹක  මභභ ආඹතනඹ ැසමෙන ඹාභ පිළිඵද රකා ඵරන 

රදී. 

එහි දී ඳශමු නායාමවේ සපි  ක් කරු කා්දඹාර ඳලය. 

මෙිඩනලගිේමේ වතයන භවමේ මභභ ආඹතනඹ ්ථාඳනඹ 

ිරීමභ දවා අලය ක යුුළ ියදු කයන රද අතය එහි අතයලය 

නවීකයණ ක යුුළ ියදු කය දීභ මනුම ස රු. 18ප375ප000.00 ක 

සිඹද්  ඇ්තම්  සුළ්  මෙිඩනලගිලි මදඳා්දතම්  සුළ සිිය ස අඳ 

මත ඉිරිපඳ්ත ිරීමභ්ත භෙ එලිර සිඹදභ්  දලීමභ  වලිරඹා්  

අඳ මත මනිව මවයි ස එභ අ්ථා අතවලය දලමීභ  ියදු සිඹ. 

ඵ්තතයමුේරප ඳලර්තතප නායාමවේ සපි  ව මකිශම නෙයඹ  

ආ සනමේ පිහිින යාජය ආඹතන ෙණනාිර ස කා්දඹාර ඉඩකඩ 

රඵා ෙලීභ පිළිඵද සිභසී්  ියදු කයන රද අතය ඒ ිරියිර ස 

ඹවඳ්ත ප්රතිනායඹ්  මනිරලණිිර. 

ඳුම BMICH ඳිපශ්රමේ ඵදු දීභ දවා ඳතින ඉඩකඩ පිළිඵද දලන 

ෙලීභ  රලණිනු මවයි ස ඒ ් ඵ සධ අධානඹ මඹිමු කයන රදී. 

ඳලය. කා්දඹාර ඳිපශ්රමේ දී අඳව  මුහුණ දීභ  ියදු ව ප්රධාන ෙල ලු 

න, ාවන නලල්තවීභ දවා ඉඩකඩ ඳඹා ෙලීභ, ිරය සතය 

මෙිඩනලගිලි නඩ්තුළ ක යුුළ, සිදුලි ම ඳානඹ අක්රිඹ වී් , ලහි 
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ජරඹ ඇතශ  ෙරා ඒභ ආදී ෙල ලුලි ස මතිය කා්දඹාරඹ 

ඳ්තාමෙන ඹාභ  වලිර වීභ මවේුළම ස BMICH ඳිපශ්රමේ 

කා්දඹාරඹ ්ථාඳනඹ ිරීමභ  ීනයණඹ මකිප.. අදාශ ආඹතන 

ප්රධාී ස භෙ ාකච්ඡා ිරීමමභ ස අනුළරු වනදාීම ම්ද ඹ්  

ඹ ම්ත කා්දඹාර ඳිපශ්රඹ ඵදු ුලී ඳදනභ භත රඵා ෙලීභ  

වලිරඹා රලියිර. ඒ දවා අලය අනුභලීන ස රඵා ෙලීභ  ව 

අඹලඹ ප්රතිඳාදන ම ස කයා ෙලීභ  අලය ක යුුළ ියදු කයන 

රදී.  

යාජය ආඹතනඹ්  ුළ වා මකිෂන ස බා්  ඳ්තාමෙන ඹාභ  

ුමදුුම ආකායමේ ඳිපයඹක මභභ ආඹතනඹ ්ථාඳනඹ ිරීමභ  

වලිර වීභ පිළිඵද ඵාහිය ඳා්දලඹ සමෙ ස ද ඹවඳ්ත ප්රතිනාය රලබී 

ඇත. 

4. තියය ං්දධන අයමුණු 

ශොකය ෙලීභ 

තියය ං්දධනඹ පිළිඵද 

එ් ්ත ජාීන සමේ ය 2030 

නයාඹ ඳත්රඹ පිළිඵද මකිෂන ස 

බා දලනු්ත වීප මකිෂන ස 

බා  අදාශ කය ෙත වලිර 

තියය ං්දධන ඉර් ක වා 

අයමුණු වදුනාමෙන මනිතිිය.. 

 

 

තියය ං්දධන අයමුණු ව ඉර් ක රඟා කය ෙලීභ භලන 

ඵලලීභ දවා න ිර්දණාඹක අදාශ  සම ස මභභ ප්රතිඳ්තති 

ක්රිඹා්තභක කයනු රඵන ආඹතන සිිය ස න මවයි ස මභභ 

ආඹතනඹ ඒ ් ඵ සධමඹ ස ද්දලක වදුනාෙලීභ අලය මනින 

ඵ ිරීම් ණඹ කයෂන. ප්රතිඳ්තති ් ඳාදන කා්දඹඹ ස හිදී ජාතික 

අධයාඳන මකිෂන ස බා සිිය ස මභභ අයමුණු පිළිඵද අධානඹ 

මඹිමු කයන ඵ ලඩිදුය ්ත දව ස කයෂන. 

5 ඹවඳාරනඹ   

5.1 අබය සතය සිෙණනඹ 

මකිෂන ස බාමේ අබය සතය 

සිෙණන ක යුුළ මනුම ස 

මනභ ඒකකඹ්  ්ථාපිත 

මනිකය අධයාඳන අභාතයාංලඹ 

ඹ ම්ත ියදු කය මෙන ඹනු රලණි 

ද භාමර ිතත ්දඹ  අදාශ 

සිෙණන වා කශභනාකයණ 

ැස්වී්  එ්  ායඹ්  ඳභණ්  

ඳ්තා තිණි.. 

 

මභභ ආඹතනඹ මනුම ස මනභභ අබය සතය සිෙණන 

ඒකකඹ්  ඳ්තාමෙන ඹාභ මනු  එභ අලයතාඹ ම්දීයඹ 

අභාතයාංලමේ සිෙණන අංලඹ වයවා ියදු කයා ෙලීභ  ක යුුළ 

කයන මර රලබී ඇති උඳමද් අනු එඹ ියදු කය මදන මර 

ඉේලීභ්  ියදු කය ඇත. ඳලති අඹවඳ්ත ම තයඹ ාතායණඹ 

භත 2021 ්දඹ දවා අබය සතය සිෙණනඹ්  ියදු ිරීමභ  

මනිවලිර වී ඇත. 

6. භාන ් ඳ්ත කශභනාකයණඹ 

 (අ) මකිෂන ස බාමේ අනුභත 

කා්දඹ භණ්ඩර ලරල්භ ුළශ 

ඇති ෙණකාිපකාීමප ලඩ ව ස 

ිරරධාීම (මුදේ) වා ං්දධන 

ිරරධාීම ඹන තනුළරු මනුම ස 

පුයේඳාඩු පියවීභ  ක යුුළ 

මනිකය යක  ලඩි කරක ිය  

ලඩ ඵලලීම්  ඳ්තවී්  ියදු කය 

තිණි.. 

අධයඹන කා්දඹ භණ්ඩරමේ ඳලති පුයේඳාඩු 09 ්  දවා ඵදා 

ෙලී්  ්ද 2021 දී ියදු කයන රද අතය ියඹලු ඵදාෙලී්  නතන 

මර  රද උඳමද් ප්රකාය අමනු්ත ඵදා ෙලී්  නතා දභන 

රදී. 
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ඳරිච්ඡේදය 04 - කාර්ය රාධක දර් ක 

 

4.1 ආයතනඡේ කාර්යරාධක දර් ක 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විඡ ේෂිත දර් ක 
අඡප්ක්ෂිත නිභැවුඡස ප්රති තයක් (%) ඡලර තතය නිභැවුභ 

100%-90% 75%-89% 50%-74% 50   අඩු  

     

     

අදාළ ඡනොඡේ 
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ඳරිච්ඡේදය 05 - තිංරාං රීවර්ධන අංමුණු 2SDG) රහුංා ගැීමභ 

 

5.1 තිංරාං රීවර්ධන අංමුණු 

ලභ  එක වා භාන ගුණා්තභක අධයාඳනඹ්  වතික ිරීමභ වා ජීසිත කාරඹ පුයාභ ඉමෙීම්  අ්ථා 

ප්ර්දධනඹ ිරීමභ. 

 

5.2 තිංරාං රීවර්ධන අංමුණු වල ජයග්රහණ රහ අියඡය ග  

අධයාඳන ප්රතිඳ්තති ් ඳාදනඹ ිරීමම්  ක්රිඹාලිමේදී අදාශ තියාය ං්දධන (SDG) ඉර් ක ා් ා්ත 

කයෙලීභ වතික ිරීමභ වා ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා සිිය ස අලය පිඹය මෙන ඇත. ඒ අනුප 

ජාතික අධයාඳන ප්රතිඳ්තති යාමු 2020-2030 ා්දතා පිළිමඹර ිරීමම්  කා්දඹඹ 2020 ජලි භ ආය් බ කයන 

රද අතය තියාය ං්දධන අයමුණු ශො කය ෙලීභ ඳාදක කයේත ප්රතිඳ්තතිභඹ ිර්දමද්ලප මභභ ා්දතා ුළශ 

අ සත්දෙත ිරීමභ  ලරුම්  කය ඇත. 

 

ඉර් කඹ: අ සත්දකයණ ව ාධායණ ගුණා්තභක අධයාඳනඹ්  වතිකිරීමභ ව ලභ  ඹාජී ඉමෙීම්  

අ්ථා ප්ර්දධනඹ ිරීමභ. 

 

5.2.1 ්ද 2030 නසි , ියඹලුභ ෙලවලනු ශභයි ස වා පිිපෂන ශභයි ස අදාශ ව පරදාීම ඉමෙනු් පර කයා 

මෙනඹන ාධායණ වා ගුණා්තභක ප්රාථෂනක වා ද්සිීනයික අධයාඳනඹ ් ප්දණ කයන ඵ වතික 

ිරීමභ. 

 

5.2.2 ්ද 2030 න සි  ියඹලුභ ෙලවලණු ශභයි ස  වා පිිපෂන ශභයි ස  ගුණා්තභක මුේ ශභාසිඹ ං්දධනඹ, 

ැසකයණඹ ව ප්ද ප්රාථෂනක අධයාඳනඹ වා ප්රමේලඹ ඇති ඵ  වතික ිරීමභ ව එභගි ස ඔවු ස 

ප්රාථෂනක අධයාඳනඹ  සූදාන්  කයවීභ. 

5.2.3 ්ද 2030 නසි , සිල්සිදයාරඹ ඇුළළු දලිපඹ වලිර ව ගුණා්තභක තා්  .ක, ථ්තීනඹ වා තථීනයික 

අධයාඳනඹ වා ියඹලුභ කා සතා ස  ව පිිපෂන ස  භාන ප්රමේලඹ්  වතික ිරීමභ . 

 

5.2.4 ්ද 2030 නසි  ැසිරඹා ව යාඹක්තඹ වා අලය තා්  .ක වා ථ්තීනඹ ුරතා ඇුළළු 

අදාශ ුරතා ඇති තරුණ වා ලඩිහිිනඹ සමේ ංතයාමේ ලරිරඹ යුුළ ්දධනඹ්  ද් න  රලමඵනු 

ඇත. 

 

5.2.5 ්ද 2030 නසි , ආඵාිපත පුද්ෙරයි ස, ආිරාසී ස ව අදානභ  ර් සිඹ වලිර අ්ථා සහි ියිනන 

ශමු ස ඇුළළු අදානභ  ර් ව ස වා අධයාඳනමේ ්ත්රී පුරු භාජබාමේ සිභතා ුළය සිරීමභ 

ව ියඹලු භට් ම්  අධයාඳන වා ථ්තීනඹ පුහුණු වා භාන ප්රමේලඹ්  වතික ිරීමභ. 

 

5.2.6 ්ද 2030 නසි , පුරුයි ස වා ්ත්රී ස ඹන මදඳා්දලමේභ ියඹලුභ තරුණ තරු.ඹ ස ව 

ලඩිහිිනඹ සමෙ ස ලරිරඹ යුුළ ප්රභාණඹ්  ා් යතා ව ෙ.ත වලිරඹා රඵාෙලීභ තවවුරු ිරීමභ. 

 

5.2.7 ්ද 2030  නසි , තියාය ං්දධනඹ දවා අධයාඳනඹ ව තියාය ජීනය ා ස, භාන හිෂනක් , 

්ත්රී පුරු භානා්තභතා, ාභඹ වා අසිහිංාාදී ං්කථතිඹ්  ප්ර්දධනඹ ිරීමභ, මෙ ලීඹ 

පුයලියබාඹ ව ං්කථතික සිසිධ්තඹ අෙඹිරීමභ ව තියාය ං්දධනඹ වා ං්කථතිමේ 

දාඹක්තඹ අුළිප ස තියාය ං්දධනඹ ප්ර්දධනඹ ිරීමභ වා අලය දලනුභ වා ුරතා ියඹලු 

ඉමෙනු් කරු ස සිිය ස රඵාෙලීභ තවවුරු ිරීමභ.  
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ඳරිච්ඡේදය 6 - භානව රසඳත් ඳැතිකඩ 

 

6.1 ඡරේවක රීඛ්යා කළභනාකංණය 

 

 අුරභත ඡරේවක 

රීඛ්යාව 

ඳවතින ඡරේවක 

රීඛ්යාව 

ඇඵෑර්තු/ (අතිරික්ත) 

මජය්ඨ 12 10 02 

තථතියික 11 05 06 

ද්සිතියික 10 07 03 

ප්රාථෂනක 12 09 03 

 

 

6.2 ආයතනඡේ කාර්යරාධනය උඡදරා භානව රසඳත් හිගය ඡහ  අතිරික්තඡේ ඵලඳෑභ  

අදාශ මනිමේ. 

 

6.3 භානව රසඳත් රීවර්ධනය 

2021 ්දමේ දී ඳලති මකිසිඩ් 19 මකිමය නා ංෙත ත්ත්තඹ මවේුළම ස ම්  ් ඵ සධමඹ ස ක යුුළ 

ිරීමභ  මනිවලිර සිඹ. 
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 ඳර්ච්ඡේදය 07 -  අුරකූලතා වාර්තාව 

 
අීකය අදාළ කං ගත යුතු අව යතාව අුරකූලතා 

තත්ත්වය 

)අුරකූල 

ඡේපඅුරකූල 

ඡනොඡේ2  

අුරකූල ඡනොඡේ 

නස ඒ රහා 

ඡකටි ඳැහැදිලි 

කරීභ 
 

අුරකූල ඡනොමේභ 

අනාගතඡේ දී වළක්වා 

ගැීමභන ඡය ජනා කංන 

නිංවදය තීංණ 

ක්රියාභාර්ග 

1 ඳහත රහන් මලය ප්රකා පන්ණුස නියමිත දිනන 

ඉදිරිඳත්  ඡකොන තිබීභ. 
   

1.1  ා්දෂික මරය ප්රකාල අනුකූර මේ   

1.2  යාජය ිරරධාිපම ස ේ අ්තතිකාය්  ගිණුභ අනුකූර මේ   

1.3  යාඳාය වා ිර්ඳාදන අ්තතිකාය්  ගිණුභ (ා.ජ 
අ්තතිකාය්  ගිණුභ) 

 අදාර මනිමේ අදාර මනිමේ 

1.4  ෙඵ  ඩා අ්තතිකාය්  ගිණුභ  අදාර මනිමේ අදාර මනිමේ 

1.5  සිමලේ අ්තතිකාය්  ගිණුභ අනුකූර මේ   

1.6    මන්ත ිරිය්  නලත ිරිය්  නලත ිරිය්  නලත 

2 ඡඳොත්ඳත් හා  ඡල්ඛ්න නඩත්තු කරීභ 2මු. ඡං. 445)    

2.1  යාජය ඳිපඳාරන නර මේත 267/2018 අනු ්ථාය 
්තක්   මේතනඹ ඹා්තකාලීන කය ඳ්තා මෙන 
ඹාභ 

අනුකූර මේ   

2.2  පුද්ෙර ඳඩිනඩි  මේතන/පුද්ෙර ඳඩිනඩි කාඩ්ඳ්ත 
ඹා්තකාලීන කය ඳ්තා මෙන ඹාභ. 

අනුකූර මේ   

2.3  සිෙණන සිභුම්   මේතනඹ ඹා්තකාලීන කය 
ඳ්තා මෙන ඹාභ 

අනුකූර මේ   

2.4  අබය සතය සිෙණන ා්දතා  මේතනඹ ඹා්තකාලීන 
කය ඳ්තා මෙන ඹාභ 

අනුකූර මේ   

2.5  ියඹලුභ භාියක ගිණු්  ායාංල (CIGAS) පිළි  මඹර 
කය ිරඹෂනත ිරන  භව බාණ්ඩාොයඹ  ඉිරිපඳ්ත 
ිරීමභ 

අනුකූර මේ   

2.6   මන් ඳ්ත වා මුදේ ඇණවු්   මේතනඹ ඹා්තකාලීන 
කය ඳ්තා මෙන ඹාභ 

අනුකූර මේ   

2.7  ඉම ස  සරි  මේතනඹ ඹා්තකාලීන කය 
ඳ්තා මෙන ඹාභ 

අනුකූර මේ   

2.8  මතිෙ   මේතනඹ ඹා්තකාලීන කය ඳ්තා මෙන 
ඹාභ 

අනුකූර මේ   

2.9  වාිර ඳාඩු මේතනඹ ඹා්තකාලීන කය ඳ්තා මෙන 
ඹාභ 

අනුකූර මේ   

2.10  ඵලයක්  මේතනඹ ඹා්තකාලීන කය ඳ්තා මෙන 
ඹාභ 

අනුකූර මේ   

2.11  උඳ ඳත්රිකා   මඳි්ත මේතනඹ (GA-N20) 
ඹා්තකාලීන කය ඳ්තා මෙන ඹාභ 

අනුකූර මේ   

3 මුලය ඳාලනය රහා කාර්යයන් අියනි ඡය ජනය 

කරීභ 2මු. ඡං. 135) 
   

3.1  මරය ඵරතර ආඹතනඹ ුළශ ඵරතර ඳයා දී තිබීභ අනුකූර මේ   

3.2  මරය ඵරතර ආඹතනඹ ුළශ ඵරතර ඳයාදීභ 
පිළිඵ ආඹතනඹ ුළශ දලනු්ත කය තිබීභ 

අනුකූර මේ   

3.3  ෑභ ෙනු මදනු් භ ිරරධාීම ස   මදමදනු  මව    ඊ  
ලඩි ංතයා්  වයවා අනුභත න ඳිපිර ඵරතර 
ඳයා දී තිබීභ 

අනුකූර මේ   

3.4  2014.05.11 ිරනලති අංක 171/2004 දයණ යාජය 
ගිණු්  නර මේතඹ අනුප යජ මේ ඳඩිඳ්ත භථදුකාංෙ 
ඳල ම් ජඹ බාසිතා ිරීම ම් දී ෙණකාිපකාීමයඹ ස  මේ 
ඳාරනඹ  ඹ ්ත ක යුුළ ිරීමභ 

අනුකූර මේ   
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4 වාර්ෂික රැලසුස රකර් කරීභ    

4.1  ා්දෂික ක්රිඹාකාීම ලරල්භ ක් ිරීමභ 

 

අනුකූර මේ   

4.2  ා්දෂික ප්ර් ඳාදන ලරල්භ ක් ිරීමභ 

 

අනුකූර මේ   

4.3  ා්දෂික අබය සතය සිෙණන ලරල්භ ක් ිරීමභ  අබය සතය 
සිෙණන අංලඹ්  
මනිඳලීනභ 

ම්  දවා අලය වඹ 
අමන්  මදඳා්දතම්  සුළ 
ලි ස රඵා ෙලීභ  
ක යුුළ කයනු රලමේ 

4.4  ා්දෂික ඇ්ත ම්  සුළ ක්  මකි  ජාතික 

අඹලඹ  මදඳා්දත ම්  සුළ  (NBD) ිරඹෂනත ිරන  
ඉිරිපඳ්ත ිරිපභ 

අනුකූර මේ   

4.5  ා්දෂික මුදේ ප්රාව ප්රකාලඹ ිරඹෂනත ිරන  
බාණ්ඩාොය  මභ මවයු්    මදඳා්දත  ම්  සුළ  ඉිරිපඳ්ත 
කය තිබීභ 

අනුකූර මේ   

5 විගණන විභසුභ    

5.1  සිෙණකාිපඳතියඹා සිිය ස ිරඹභ  මකි  ඇත ිරන ප 
ියඹලුභ සිෙණන සිභුම් ර  පිළිුළරු රඵා දී තිබීභ 

අනුකූර මේ   

6 අබයන්තං විභසුභ    

6.1  මු. මය. 134(2) DMA/1-2019 අනුප ය 
ආය් බා මේදී සිෙණකාිපඳතියඹා  භෙ ාකච්ඡා 
ිරීම මභ ස අනුළරුප අබය සතය සිෙණන ලරල්භ 
ක් ිරීමභ 

 අබය සතය 
සිෙණන අංලඹ්  
මනිභලත. 

ම්  දවා අලය වඹ 
අමන්  මදඳා්දතම්  සුළ 
ලි ස රඵා ෙලීභ  
ක යුුළ කයනු රලමේ 

6.2  ෑභ අබය සතය සිෙණන ා්දතාක භ භාඹක 
කාරඹ්  ුළර දී පිළිුළරු ඳඹා තිබීභ 

 අදාශ මනිමේ.  

6.3  2018 අංක 19 දයණ ජාතික සිෙණන ඳන ම්ත 40(4) 
උඳ ෙ සති ප්රකායප ියඹලුභ අබය සතය සිෙණන 
ා්දතාර පි ඳ්ත කශභනාකයණ 
සිෙණන    මදඳා්දත ම්  සුළ  ඉිරිපඳ්ත කය තිබීභ 

 අදාශ මනිමේ.  

6.4  මුදේ  මයගුරාිය 134(3) ප්රකායප ියඹලුභ අබය සතය 
සිෙණන ා්දතාර පි   ඳ්ත සිෙණකාිපඳතියඹා    
ඉිරිපඳ්ත කය තිබීභ 

 අදාශ මනිමේ.  

7 විගණන හා කළභනාකංණ කමිටු    

7.1  DMA නර මේත 1-2019 අනුප අභ ල මඹ ස 
සිෙණන වා කශභනාකයණ කෂනටු 04්  ්ත අදාශ 
්දඹ ුළශ ඳ්තාමෙන ඹාභ 

 මකිසිඩ් 19 
ෙල ලු 
මවේුළම ස ියදු 
ිරීමභ  මනිවලිර 
සිඹ. 

 

8 වත්කස කළභනාකංණය    

8.1  අංක 01/2017 දයණ ්තක්  කශභනාකයණ 
නර ේත   මේ 07 න ඳිපමච් ේදඹ අනුප ්තක්  ෂනරදී 
ෙලී්  වා අඳවයණ ිරීම්  
පිළිඵ  මතියුළරු   මකි්   ේ    මට්ර ර්ද ජනයාේ 
කා්දඹාරඹ  මත ඉිරිපඳ්ත කය තිබීභ 

අනුකූර මේ   

8.2  ඉවත ව ස නරමේත මේ 13 න ඳිපමච් ේදඹ 
ප්රකායප එභ නර මේත මේ සිිප සිධාන ක්රිඹා්තභක 
ිරීමභ ් ඵ සධීකයණඹ වා ුමදුුම ් ඵ සධතා 
ිරරධාිප මඹු ඳ්ත කය එභ ිරරධාිපඹා 
පිළිඵ  මතියුළරු මකි් ේ   මට්ර ර්ද ජනයාේ 
කා්දඹාරඹ  ා්දතා කය තිබීභ 

අනුකූර මේ   

8.3  යාජය මුදේ නරමේත අංක 05/2016 අනුප බාණ්ඩ 
මී් ණ ඳ්තා අදාශ ා්දතා ිරඹෂනත ිරන  
සිෙණකාිපඳතියඹා  මත ඉිරිපඳ්ත කය තිබීභ 

අනුකූර මේ.   

8.4  ා්දෂික බාණ්ඩ මී් ණ මඹ ස අනායණඹ ව 
අතිිප් තප ඌනතා වා  මන්ත ිරමදේල නර මේත මේ 
ව ස කාරඹ ුළශ ියදු  මකි  තිබීභ 

අනුකූර මේ.   

8.5  ේදභිත බාණ්ඩ අඳවයණඹ ිරීමභ මු  . මය. 772 අනු 
ියදු ිරීමභ 

අනුකූර මේ.   
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9 වාහන කළභනාකංණය    

9.1  ංිතත ාවන වා  වදිරක ධාන  ව ස වා 
භාියක ායාංල ා්දතා ක්  මකි  ිරඹෂනත ිරන  
සිෙණකාිපඳති   මත ඉිරිපඳ්ත ිරීමභ 

 

 

 මතියුළරු ඉේරා 
ියින අ්ථා සහි 
අදාර මතියුළරු 
ඉිරිපඳ්ත කය 
ඇත. 

භාියක අදාර 
මතියුළරු 
සිෙණකාිපඳති මත 
ඉිරිපඳ්ත ිරීමභ දවා 
උඳමද් රඵා දී ඇත. 

9.2  ාවන ේදභිත වී භා 06 ක  ඩා අ  ඩු කාරඹක දී 
අඳවයණඹ කය තිබීභ 

 අදාශ මනිමේ.  

9.3  ාවන   මරිේ  මඳි්ත ඳ්තා ෙිරෂන ස ඒා 
ඹා්තකාලීන කය ඳ්තා මෙන ඹාභ 

අනුකූර මේ   

9.4  ෑභ ාවන අනුළය්  ් ඵ සධ මඹ සභ මු.මය. 
103ප104ප109 වා 110 ප්රකාය ක  යුුළ ිරීමභ. 

අනුකූර මේ   

9.5  2016.12.29 ිරනලති අංක 2016/30 දයණ යාජය 
ඳිපඳාරන නරමේත මේ 3.1    මේද මේ ව ස සිිප 
සිධාන ප්රකායප ාවන ර ඉ සධන දවනඹ වීභ 
නලත ඳීම් ා ිරීමභ 

අනුකූර මේ මකිසිඩ් 19 
ෙල ලු 
මවේුළම ස 
කා්දඹාර 
ක යුුළර  
ඵාධා ඇතිවීභ 
ිරා ියදුිරීමභ  
මනිවලිර වී ඇත. 

 

9.6  කේඵදු කාර සීභාම ස අනුළරුප ඵදු 
ාවන  මරිේ  මඳි්ත ර ් ප්දණ අයිතිඹ ඳයා 
මෙන තිබීභ 

අනුකූර මේ   

10 ඵැීකු න්ණුස කළභනාකංණය    

10.1  ිරඹෂනත ිරන  ඵලංු ලදු්  ප්රකාල පිශමඹර කය 
වතික කය ඒා සිෙණනඹ වා ඉිරිපඳ්ත කය 
තිබීභ 

අනුකූර මේ.   

10.2  භාමර ිතත ්දමේ දී මව  ඊ  මඳය ්ද ර ිය  
ඉිරිපඹ  ැසමෙන ආ අක්රිඹ ඵලංු ගිණු්  ිරයවුේ කය 
තිබීභ 

අනුකූර මේ.   

10.3  ඵලංු ලදු්  ප්රකාල ලි ස අනායණඹ ව වා 
ෙලරපු්  කශ යුුළ තිබූ මලේ ් ඵ සධමඹ ස මුදේ 
මයගුරාිය ප්රකාය ක යුුළ මකි  එභ මලේ භාඹක 
කාරඹ්  ඇුළරත ිරයවුේ කය තිබීභ 

අනුකූර මේ.   

11 ප්රතිඳාදන උඳඡය ජනය    

11.1  රා තිබූ ප්රතිඳාදන ඒාමේ සීභා ඉ් භා 
මනිඹන ඳිපිර සිඹද්  දලීමභ 

අනුකූර මේ.   

11.2  මු. මය. 94(1) ප්රකායප රන රද ප්රතිඳාදන මඹ ස 
උඳ මඹ ජනඹ කශ ඳුම ්ද අාන මේදී ඉතිිප 
ප්රතිඳාදන සීභ ාා  මනිඉ් භන ඳිපිර ඵලයක් ර  
එශඹීභ. 

අනුකූර මේ.   

12 ංජඡේ නිලධාරීන්ඡග්ධන අත්තිකාංස න්ණුස    

12.1  සීභා ස ර  අනුකූර වීභ අනුකූර මේ.   

12.2  හිෙහිින ණඹ මලේ පිළිඵ කාර සිල්මේණඹ්  ියදු 
කය තිබීභ 

 අදාශ මනිමේ.  

12.3  ්දඹක  ලඩි කාරඹක ිය  ඳලත එන හිෙහිින 
ණඹ මලේ ිරයවුේ කය තිබීභ 

 අදාශ මනිමේ.  

13 ඡඳොදු තැන්ඳත් න්ණුභ    

13.1  කේ ඉු්ත ව තල සඳුළ ් ඵ සධ මඹ ස මු. මය. 571 
ප්රකාය ක යුුළ කය තිබීභ 

අනුකූර මේ.   

13.2  මඳිදු තල සඳුළ වා න ඳාරන ගිණුභ 
ඹා්තකාලීන කය ඳ්තාමෙන ඹාභ 

අනුකූර මේ.   

14 අග්රිභ න්ණුභ    

14.1  භාමර ිතත ්දඹ අානමේ දී මුදේ මඳිම්ත 
මලේඹ බාණ්ඩාොය මභමවයු්  මදඳා්දතම්  සුළ  
මප්රේණඹ කය තිබීභ 

අනුකූර මේ.   
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14.2  මු.  මය. 371 ප්රකාය ිරු්ත කශ ත්තකා්දඹ අුළරු 
අග්රිභප එභ කා්දඹඹ අ ස වී භාඹ්  ඇුළශත 
ිරයවුේ කය තිබීභ 

අනුකූර මේ.   

14.3  මු. මය. 371 ප්රකාය අනුභත සීභ ාා 
ඉ් භා    මනිඹන ඳිපිර ත්තකා්දඹ අුළරු අග්රිභ ිරු්ත 
කය තිබීභ 

අනුකූර මේ.   

14.4  අග්රිභ ගිණුම්    මලේඹප බාණ්ඩාොයමේ  මඳි්ත භෙ 
භාියක ලදු්  ිරීමභ 

අනුකූර මේ.   

15 ආදායස න්ණුභ    

15.1  අදාශ මයගුරාිය ර  අනුකූරප ැස්කශ 
ආදාඹ මභ ස ආඳුම මෙවී්  ියදු  මකි  තිබීභ 

 අදාශ මනිමේ.  

15.2  ැස් කය තිබූ ආදාඹ් ප තල සඳුළ ගිණුභ  
ඵලය  මනි මකි  ථජුභ ආදාඹභ  ඵලය කය තිබීභ 

අනුකූර මේ.   

15.3  මු.  මය. 176 අනු හිෙ ආදාඹ්  ා්දතා 
සිෙණකාිපඳතියඹා මත ඉිරිපඳ්ත කය තිබීභ 

අනුකූර මේ.   

16 භානව රසඳත් කළභනාකංණය     

16.1  අනුභත කා්දඹ භණ්ඩර සීභා ුළශ කා්දඹ භණ්ඩරඹ 
ඳ්තාමෙන ඹාභ 

අනුකූර මේ.   

16.2  කා්දඹ භණ්ඩරමේ ියඹලුභ ාභාජිකඹ ස මත 
යාජකාිප රලයි්ුළ ලිඛිත රඵා දී තිබීභ 

අනුකූර මේ.   

16.3  90.02.2017 ිරනලති නක මේත අංක 04/2017 ප්රකාය 
ියඹලුභ ා්දතා කශභනාකයණ 
මේා    මදඳා්දත ම්  සුළ  මත ඉිරිපඳ්ත කය තිබීභ 

අනුකූර මේ.   

17 භහජනයා ඡවත ඡතොංතුරු ලඵා දීභ    

17.1  මතියුළරු දලන ෙලීම්  ඳනත වා මයගුරාිය ප්රකාය 
මතියුළරු ිරරධාිපමඹු ඳ්ත මකි  මතියුළරු රඵා 
දීම්  මේතනඹ්  ඹා්තකාලීන කය ඳ්තාමෙන 
ඹාභ 

අනුකූර මේ.   

17.2  ආඹතනඹ පිළිඵ මතියුළරු එහි මේ අඩසිඹ වයවා 
රඵා දී තිමඵන අතයප මේ අඩසිඹ වයවා  මව  
සිකේඳ භා්දෙ වයවා ආඹතනඹ පිළිඵ 
භවජනඹාමේ ප්රලංා/      මන දනා ඳර ිරීමභ  ඳවුමක්  
රා තිබීභ 

අනුකූර මේ.   

17.3  මතියුළරු දලන ෙලීම්  ඳනම්ත 08 න වා 10 න 
ෙ සති ප්රකාය යක   මදතා්   මව  යක  
ය්  ා්දතා ඉිරිපඳ්ත කය තිබීභ 

අනුකූර මේ.   

18 හුංවැිං ප්රඥපප්තිය ක්රියාත්භක කරීභ    

18.1  අංක 05/2008 වා 05/2018(1) දයණ යාජය ඳිපඳාරන 
වා කශභනාකයණ අභාතයාංල නර  මේත අනු 
පුයලිය/ මේාරාභී ප්රඥ ාාේතිඹ්  ් ඳාදනඹ  මකි  
ක්රිඹා්තභක කය තිබීභ 

 අලය ක යුුළ 
ඉටු කයෂන ස ඳීන 

අලය ක යුුළ ඉටු 
කයෂන ස ඳීන 

18.2  එභ නක මේත මේ 2.3   මේද ඹ ඳිපිරප පුයලිය/ මේාරාභී 
ප්රඥ ාාේතිඹ්  ් ඳාදනඹ ිරීමභ වා ක්රිඹා්තභක 
ිරීම ම්  ක යුුළ අධී් ණඹ ිරීමභ වා ඇෙීමභ වා 
ආඹතන සිිය ස රභමේදඹ්  ක්  මකි  තිබීභ 

 අලය ක යුුළ 
ඉටු කයෂන ස ඳීන 

අලය ක යුුළ ඉටු 
කයෂන ස ඳීන 

19 භානව රසඳත් රැලැර්භ රසඳාදනය කරීභ    

19.1  2018.01.24 ිරනලති යාජය ඳිපඳාරන නරමේත අංක 
02/2018 ඇමුණුභ 02 ආකථතිඹ ඳදන්  කයමෙන 
භාන ් ඳ්ත ලරල්භ්  ක් මකි  තිබීභ 

 අලය ක යුුළ 
ඉටු කයෂන ස ඳීන 

අලය ක යුුළ ඉටු 
කයෂන ස ඳීන 

19.2  කා්දඹ භණ්ඩරමේ ෑභ ාභාජිකමඹු වාභ 
්දඹක  අභ ලමඹ ස ඳලඹ 12ක  මනිඅඩු 
පුහුණු අ්ථා්  ඉවත ව ස භාන ් ඳ්ත 
ලරල්භ ුළශ තවවුරු මකි  තිබීභ 

 මකිසිඩ් 92 ිරා 

ා්දථක ියදු 
ිරීමභ  මනිවලිර 
සිඹ.  

 

19.3  ඉවත ව ස නරමේතමේ ඇමුණුභ 01 හි දල් මන 
ආකථතිඹ ඳදන්  කයමෙන භ්ත කා්දඹ භණ්ඩරඹ 
වාභ ා්දෂික කා්දඹ ාධන ගිසිුම්  අ්ත ස කය 
තිබීභ 

 අලය ක යුුළ 
ඉටු කයෂන ස ඳීන 

අලය ක යුුළ ඉටු 
කයෂන ස ඳීන 
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19.4  ඉවත නරමේතමේ 6.5 මේදඹ ප්රකාය භාන 
් ඳ්ත ං්දධන ලරල්භ පිළිමඹර ිරීමභප ධාිපතා 
ං්දධන ලඩ ව ස ං්දධනඹ ිරීමභප ිරපුණතා 
ං්දධන ලඩ ව ස ක්රිඹා්තභක ිරීමභ පිළිඵ 
ෙකී්  ඳයා මජය්ඨ ිරරධාිපමඹු ඳ්ත මකි  
තිියභ 

 අලය ක යුුළ 
ඉටු කයෂන ස ඳීන 

අලය ක යුුළ ඉටු 
කයෂන ස ඳීන 

20 විගණන ඡේද වලන ප්රතිචාං දැක්මේභ    

20.1  ඉු්ත ්ද වා සිෙණකාිපඳති සිිය ස ිරු්ත කශ 
සිෙණන මේද භගි ස මඳ සා දී ඇති අඩුඳාඩු ිරලයිර 
මකි  තිබීභ 

අනුකූර මේ.   

 

 

 
යි.ආ්ද. මවේාියලිඹම ස ේ 

ලඩඵරන ලඩ ව ස ිරරධාීම (මරය) 

ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


