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ාවාපන තිතුමාමේ පන ණිවුඩය 

 

ලර් 2020 භාර්තු භව රාජකාරි ආරම්බ කෂ 8 ලන ජාතික අධයාඳන 

නකොමින් වබානේ වබාඳතිලරයා ලනයන් නභභ ඳණිවුඩය ඉතා වතුටින් 

ඉදිරිඳත් කරමි. 

එලක ඳැලති නකොවිඩ් ලවංගත තත්ත්ලය නශේතුනලන්, නකොමින් වබානේ 

කටයුතු ආරම්බ කිරීභට සිදු වූනේ 2020 ජූනි භව අග බාගය ලනවිට දීය. 

අබාගයවම්ඳන්න නව 2020 ඔක්නතෝඵර් භව අග බාගනේ දී නැලතත් 

රාජකාරි කටයුතු වදශා නකොවිඩ් ලවංගතය ඵාධාලක් විය. එකී ඵාධාලන් 

භධයනේ, අධයාඳන ක්නේරය ුළුල් කිරීනම් ශා නලනව්කම් සිදුකිරීනම් 

අලයතාලය අනුල ජාතික අධයාඳන නකොමින් වබාල තුෂ රතිවංව්කර  

සිදු කිරීභ ශා ක්තිභත් කිරීභ වදශා ක්රභානුක ්රියාභාර්ග ගැමටභට නල නකොමින් වබාල වභත් විය. 

අධයාඳන ක්නේරය තුෂ ්රියාකරන ලැදගත් වශ අර ආයතනයක් ලනයන්, විනේනයන්භ අනනකුත් අධයාඳනය 

ශා ඵැදුණු ආයතන විසින් ඉටු නනොකරනු ඵන ්රියාකාරකම් වම්ඵන්ධනයන් නල නකොමින් වබාල භනා 

අලනඵෝධයකින් යුතුල කටයුතු නකනර්. 

නභලැනි වන්දර්බයක් තුෂ, ජාතික ඉනගනුම් නිුළ තා රාමුල (එනම්, ජාතික අධයාඳන අරමුණු, ලික ක නිුළ තා ශා 

අධයාඳනනේ විවිධ භ ටම් වදශා ඉනගණුම්ප) වශ ජාතික අධයාඳන රමිති ශා භාර්නගෝඳනශ නිය්ය කිරීභ ශා 

යාලත්කාලීන කිරීභ වශ එභ ජාතික ඉනගණුම් නිුළ තා රාමුල ශා ජාතික අධයාඳන රමිති ශා භාර්නගෝඳනශලට 

අධයාඳන ආයතන ශා ලැඩවටශන් අනුක ලන්නන්දැ ස වභානෝයනය කිරීභ වදශා ජාතික ආයතනයක 

අලයතාලය ඳැන නැනේ. 

එභනිවා, එභ කාර්යය ඉටු කරලීභ වදශා නල නකොමින් වබාල රගතිශීලී රතිවංව්කර  කිිපඳයක් ්රියාලට නංලා 

ඇති අතර 2020-2025 ජාතික අධයාඳන නකොමින් වබානේ උඳායභාර්ගික වැැව්භ පිළිනය කිරීභ ශා එය 

්රියාත්භක කිරීභ ආරම්බ කිරීභ එිප ඳෂමු පියලර නව වැෂකිය ශැකිය. නකොමින් වබානේ දැක්භ ශා නභනශලර 

අනුල, ඵහුවිධ කාර්යයන් ඉටුකිරීභට ශැකිලන ඳරිදි අධයාඳන ක්නේරනේ අර ආයතනයක් ලනයන් එකී කටයුතු 

නැලත ව්ථානගත කෂ යුතු ඵල භභ තරනේ වි්ලාව කරමි. 

 

භශායාර්ය ශරිව්යන්ද්ර අනගුණ ලර්ධන 

වබාඳති 

ජාතික අධයාඳන නකොමින් වබාල 
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රාජය මුදල් යක්රනල්ඛ අංක 402 ිප 2.4.1. නේදයට අනුල ඳාර්ක නම්න්තුල නලත ඉදිරිඳත් කිරීභ වශා පිළිනය කරන 
දී. 
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ාර්ෂික ාර්තා - 2020 

 

1 

 

පරිච්ඡේදය 01 - ආයතනික පැතිකඩ 
 

1.1 ශැඳින්වීම 
 

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

්ථාපිත කයන රද්මද් අධයාඳන රතිඳ්තති ව ලරසු්  භාමර නනඹ කිරීභ ව ඳෘථුර ජාතික අධයාඳන 

රතිඳ්තතිඹ්  ් ඵ සධමඹ ස ජනාිපඳතියඹා මත ිරර්මද්ල දිරිපඳ්ත කිරීභ ද ඇුළුව අධයාඳන රතිඳ්තති 

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

අනකරතා දල් වීම්  අදව ඇති අධයාඳන රතිඳ්තතිමේ සිඹලු අංල ් ඵ සධමඹ ස ජනාිපඳතියඹා මත 

ිරර්මද්ල දිරිපඳ්ත කිරීම්  අභිරාමඹිර. 

 

තරුණඹ ස පිළිඵ ජනාිපඳති මකිෂන ස බා ාර්තාමේ 4 න ඳිපච්මේදඹ රකාය අධයාඳන රතිඳ්තතිඹ 

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

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

පිළිමඹර කිරීම්  කාර්ඹඹ ආය් බ කශ යුුළ අතය 1991 ය ුළශ එභ ලරල්භ ක්රිඹා්තභක කිරීම්  ක යුුළ 

ඇයඹිඹ යුුළඹ" ඹන තරුණඹ ස පිළිඵ ජනාිපඳති  මකිෂන ස බා ාර්තාමේ ව ස දවත කරුණු ඳාදක 

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

රභඹ්  වා ්ිරය වා ිරලි්තත රතිඳ්තතිඹ්  ක් කිරීම්  ලදේතකභ වඳුනාමෙන ඒ වා 1991 අංක 19 

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

 

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

අධයාඳන මකිෂන ස බා සිසි ස ජනාිපඳතියඹා  දිරිපඳ්ත කයන ිරර්මද්ල ඇුළශ්ත ාර්තා ඳාදක කයමෙන 

අධයාඳනමේ සිඹලු අංල ් ඵ සධමඹ ස ෙකියුුළ සිඹලු අිපකාිප වා ආඹතන සිසි ස අනුකරතා්  දල් සිඹ 

යුුළ ජාතික අධයාඳන රතිඳ්තතිඹ ජනාිපඳතියඹා සිසි ස කලි ස කර රකාලඹ  ඳ්ත කයනු රලියඹ යුුළඹ. 

 

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

කශභනාකයණඹ ඹන ් මේත්රර වලකිඹා්  ඇති තලනල්තත ස 10 මදමනකු ව ිරර ඵරමඹ ස ඳ්තන 

ාභාජිකඹ ස 05 මදමනකු ජනාිපඳතියඹා සිසි ස ඳ්ත කයනු රඵන අතය ඳනම්ත 5 න ෙ සතිඹ ඹ ම්ත ඳ්ත 

කයනු රඵන පර්ණ කාලීන බාඳතියඹා ව උඳ බාඳතිරු ස මදමදනකු සමෙ ස ද මකිෂන ස බා 

භ සසිත මේ. 

 

ර්තභානමේ ක්රිඹා්තභක  සම ස 8ලිර මකිෂන ස බා.. (2020 .02.28 ිරන සි ) 
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1.2 ආයතනඡේ දැක්ම, ඡමඡශලර ශා ප්රධාාන කා්යයයන් 
 

දැක්ම 

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

ිරර්භාණඹ කිරීභ වා රෙතිශීලී ව ජීසිත කාරඹ පුයාභ අධයාඳනඹ රඵ සනාව භාජඹ්  

 

ඡමඡශලර 

අධයාඳනමේ ගුණා්තභකබාඹ, අදාශ්තඹ ව අධයාඳනමේ රෂනීන ස ලඩිිරයුණු කිරීම්  අදවසි ස 

අධී් ණ ව වතික කිරීම්  භූෂනකා ස භඟ ජාතික අධයාඳන රතිඳ්තති, දර් ක, ිරපුණතා ඳලතිකඩ 

ව අධයාඳන සුදුසුක්  පිළිඵ රෂනීන ස ලකසීම්  රමුතතභ ංසිධානඹ මර ක්රිඹා කිරීභ. 

 
1.3 ප්රධාාන කා්යයයන් 

                                     

(අ)  අධයාඳන රතිඳ්තතිඹ ව ලරසු්  වා භාමර නනඹ කිරීභ ව ඳෘථුර ජාතික අධයාඳන 

රතිඳ්තතිඹ්  ් ඵ සධමඹ ස ජනාිපඳතියඹා මත ිරර්මද්ල දිරිපඳ්ත කිරීභ ද ඇුළුවප 

අධයාඳන රතිඳ්තති මනිකඩා ඳ්තා මෙන ඹාභ වතික කිරීම්  ව භාජමේ මන්න 

අලයතා ස  අධයාඳන රභඹ අනුකරවීභ පිණිප අධයාඳන රතිඳ්තතිමේ සිඹලුභ අංල 

් ඵ සධමඹ ස ජනාිපඳතියඹා මත  ිරර්මද්ල දිරිපඳ්ත කිරීභ; 

(ආ)  ක්රිඹා්තභක මෂන ස ඳතින ජාතික අධයාඳන රතිඳ්තතිඹ ව ලර්භ මව  ලරසු්  කලි ස කර 

භාමර නනඹ කිරීභ ව සිල්මේණඹ කිරීභ ද අලය සිම ක එභ රතිඳ්තතිමේප ලරල්ම්  

මව  ලරසු් ර ඇති කශ යුුළ මන්ක්  ජනාිපඳතියඹා මත ිරර්මද්ල කිරීභ; 

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

රලියඹ වලකිප අධයාඳනඹ  අදාශ සිඹලු කායණා ් ඵ සධමඹ ස ජනාිපඳතියඹා මත  උඳමද් 

දීභ. 
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1.4 වංවිධාාන වටශන 
 
 

NATIONAL EDUCATION COMMISSION 

CHAIRMAN  

VICE CHAIRMAN VICE CHAIRMAN 

SECRETARY 

SENIOR POLICY 

RESEARCH OFFICER  

POLICY RESEARCH 

OFFICER  

POLICY RESEARCH 

OFFICER  

POLICY RESEARCH 

OFFICER  

POLICY RESEARCH 

OFFICER  

DRIVER  

SECURITY 

GUARD

SECURITY 

GUARD
OFFICE AIDE OFFICE AIDE OFFICE AIDE OFFICE AIDE

ADMINISTRATIVE 

OFFICER 

PROGRAMME 

OFFICER 

(INFORMATION) 

PROGRAMME 

OFFICER 
(FINANCE ) 

PROGRAMME 

OFFICER 
(POLICY/PLANNING)

PROGRAMME 

OFFICER 
(POLICY/PLANNING)

PROGRAMME 

OFFICER 

(POLICY/PLANNING)

PROGRAMME 

OFFICER 
(POLICY/PLANNING)

MANAGEMENT 

ASSISTANT 

MANAGEMENT 

ASSISTANT 
MANAGEMENT 

ASSISTANT 
MANAGEMENT 

ASSISTANT 

MANAGEMENT 

ASSISTANT 

MANAGEMENT 

ASSISTANT 
MANAGEMENT 

ASSISTANT 

DRIVER  DRIVER  DRIVER  DRIVER  DRIVER  

MANAGEMENT 

ASSISTANT 

MANAGEMENT 

ASSISTANT  

MANAGEMENT 

ASSISTANT

Organizational Structure of National Education Commission 

ASSISTANT/DEPUTY

SECRETARY
ACCOUNTANT

SENIOR POLICY 

RESEARCH OFFICER  

SENIOR POLICY 

RESEARCH OFFICER  

DEVELOPMENT 

OFFICER

DEVELOPMENT 

OFFICER

DEVELOPMENT 

OFFICER

DEVELOPMENT 

OFFICER

SENIOR POLICY 

RESEARCH OFFICER  

SENIOR POLICY 

RESEARCH OFFICER  
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ඡකොමින් වභාඡේ වාමාජිකයින් 

 

                      
 

 

 

 

නි බඡයන් පත්වුණු වාමාජිකයින් 

                  
 
 

 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

මශාචා්යය එච්. අඡේගුණල්යධාන 
බාඳති 

කංව්ලි ප්රනාන්දු මශතා 
උඳ බාඳති (ලරසු් )  

 

පද්මිණී රණවීර මිය 
උඳ බාඳති (රතිඳ්තති)  

බී.ඡක්.ය. වික්රමිංංශ මශතා  

බාඳතිප තෘති.ක ව ෘ්තීනඹ 
අධයාඳන මකිෂන ස බා 

මශාචා්යය කපි සී.ඡක්. ඡපඡ්යරා 

මේක් ප අධයාඳන අභාතයාංලඹ 

එම්.එම්. නයිමුඩීන් මශතා 

අතිමර්ක මේක් , යාජය ඳිපඳාරන, 

්මද්ල ක යුුළ, ඳශා්ත බා ව ඳශා්ත 

ඳාරන අභාතයාංලඹ 

 

ටී.එම්.ඡේ. බණ්ඩාර මශතා 

අධය් , ජාතික ලරසු්  

මදඳාර්තම්  සුළප මුදේ 

අභාතයාංල ඹ 

 

මශාචා්යය වම්පත් අමරතුංග

බාඳතිප සිල්සිදයාර රතිඳාදන 

මකිෂන ස බා 
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අඡනකුත් වාමාජිකයින් 

 

          
 

 
 
 
 
 

                    
  

ආචා්යය ටී.ඵ්. පියිංරි මශතා 

හි පු උඳකුරඳති,  

ෘ්තීනඹ තා් ණ සිල්සිදයාරඹ 

ආචා්යය කපි බණ්ඩාර මශතා 

පීඨාිපඳති, අධයාඳන පීඨඹ, මකිශම 

සිල්සිදයාරඹ 

වලදය අුරරුද්ධා පාඡදියය මශතා 

ශභා ්නායු සිමලේඥ වදය, 

ිපේමේ ආර්ඹා ශභා මය වර 

ආචා්යය ඉන්ද්රාිය තග මිය 

හිටපු අං ප්රධාාී, 
මුේ ශභාසිඹ ව රාථෂනක 

අධයාඳනඹප ශ්රී රංකා සිෘත 

සිල්සිදයාරඹ 

ඩී.එම්.ඒ.ආ්ය.බී. දිවානායක මශතා  

මේක් , උ් අධයාඳන, තා් ණ 

ව නම ්තඳාදන අභාතයාංලඹ 

 

ආචා්යය ශ්ය අව් මශතා 

බාඳති, මේට්මේ ජාතය සතය ඳාර 

 

ව්ලාමිනාදන් විමල් මශතා 
මජය්ඨකිරකානාර්ඹ, 
ාේ සිදයා ව දංග්රීසි 
මදඳාර්තම්  සුළ, 
ඹාඳනඹ සිල්සිදයාරඹ  
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පරිච්ඡේදය 02 – ප්රගතිය ශා ඉදිරි දැක්ම 
 

2.1 විඡේ ජයග්රශණ ශා ෂගා කරගත් ප්රගතිය, අභිඡයෝග ශා ඉදිරි ඉක්ක 
 

ශැදින්වීම 

ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා මත ඳලරී ඇති රධාන කාර්ඹඹ ස ඳවත ඳිපිර මේ. 

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

2. ර්තභාන අලයතා අනු අධයාඳිරක රතිඳ්තති මඹ ජනා ඹා්තකාලීන කිරීභ. 

3. ඳතින රතිඳ්තතිප ලරසු්  වා ලඩ ව ස ් ඵ සධ සිදුකයන භාමර නන, සිල්මේණ, ත් මේරු කිරී්  

වා නවීකයණඹ භත ඳදන්  ජනාිපඳතිුළභා මත අධයාඳන රතිඳ්තති පිළිඵ ිරර්මද්ල රඵාදීභ. 

 

දවත කාර්ඹඹ ස දටු කිරීභ වා ඳවත ව ස ඳිපිර ් මේත්ර වතය්  ඹ ම්ත ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා 

සිසි ස ්ථාය කෂනටු වතය්  ්ථාපිත කය ඇත. 

1. ාභානය අධයාඳනඹ පිළිඵ ්ථාය කෂනටු. 

2. මුේ ශභාසිඹ ංර්ධනඹ පිළිඵ ්ථාය කෂනටු. 

3. උ් අධයාඳනඹ පිළිඵ ්ථාය කෂනටු. 

4. තා් ණ වා ෘ්තීනඹ අධයාඳනඹ පිළිඵ ්ථාය කෂනටු. 

 

්ථාය කෂනටු 

 

 

 

 

 

 

 

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

ාභාජික. ස පිිපකමෙ ස භ සසිත මේ. 

 

2020 ර්ඹ වා ලරසු්  කයන රද ක්රිඹාකායක්  ර කාර්ඹාධනඹ ඳවත ඳිපිර ායාංල ෙත කශ වලකිඹ. 

 

වාමානය අධායාපනය 

 පාවල් ල්යගීකරණය පිළිබඳ ප්රතිපත්ති වමාඡෝචනය 

ර්තභානමේ ශ්රි රංකා ුළශ ක්රිඹා්තභක ඳවත දව ස ඳාේ ර්කරකයණඹ ඳවත ඳිපිර මේ. 

 1AB - උ් මඳශ සිදයා සිඹඹ ස ද දෙල සවීභ සිදුමකමයන ඳාේ 

 1C - උ් මඳශ කරා වා ාණිජ සිඹඹ ස ඳභණ්  දෙල සවීභ සිදුමකයන ඳාේ 

 Type 3 – 1 ය සි  5 ය ද් ා ඳ සති ඳභණ්  ඇති ඳාේ 

 Type 2 - 1 ය සි  9 ය ද් ා ඳ සති ඳභණ්  ඇති ඳාේ 

 

උ් ත ඳාේ ර්කරකයණඹ ් ඵ සධ ඵයෙමු ඳශා්ත ඳාේ ම්  සද්ර කයෙිරෂන ස 2019 ර්මේ සිදුකයන රද 

මී් ණ ාර්තා මකිෂන ස බාමේ ාභාජික. ස මත දිරිපඳ්ත කිරීමභ ස ඳසු රඵාේත අදව් වා මඹ ජනා 

ාභානය අධයාඳනඹ 

පිළිඵ ්ථාය කෂනටු 

 

 මුේ ශභාසිඹ ංර්ධනඹ 

පිළිඵ ්ථාය කෂනටු 

උ් අධයාඳනඹ පිළිඵ 

්ථාය කෂනටු 

තා් ණ වා ෘ්තීනඹ අධයාඳනඹ 

පිළිඵ ්ථාය කෂනටු 
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ඇුළශ්ත කයෂන ස අ ස ාර්තා ඹා්තකාලීන කයන රදී. එභ අ ස ාර්තා ඵයෙමු ඳශා්ත අධයාඳන 

අධය් කයඹා  දිරිපඳ්ත ඇති අතය ඳලති මක සිඩ් ංෙත ාතායණ ත්ත්තඹ වමුමේ ලරසු්  කශ 

ආකායඹ  ඵයෙමු ඳශා්ත අධයාඳන ඵරධාරී ස භෙ එභ ාර්තා පිශඵද ාකච් ා කිරීභ  මනිවලකිසිඹ.  

 

ලා්යතාල මගින් ඉදිරිපත් කරන ඡයෝජනා/නි්යඡද් 

1. ඳාේ සිතිඹ් කයණඹ තාර්කික සිඹ යුුළ අතය රාථෂනක ව ද්සිීන.ක ඳාේ ලිර ඳාේ ර්ෙ මදක්  ඳභණ්  

්ථාපිත කශ යුුළඹ. 

 1-5 මරේණි ඳභණ්  හිත රාථෂනක ඳාේ •   6-13 මරේණි ද් ා ඇති ද්සිීන.ක ඳාේ 

2. ඳාේර  සිසු ස ඇුළශ්ත කිරීභ ශඟභ ඇති ිරම්ර  සීභා කශ යුුළඹ. 

3. 30*30 පිිපසිතයඹ ස  අනු ඳ සති කාභය ලරසු්  කශ යුුළඹ. 

4. ද්සිති.ක ඳාේ වා අලයතා අනු ම සාසිකාොය ඳවසුක්  රඵාදීභ  මඹ ජනා කිරීභ. 

5. ජාතය සතය ව මඳ ද්ෙලික ඳාේ ව පිිපම ස රෂනීන ස අනු ර්කරකයණඹ කය අ සතර්ජාරඹ වයවා 

ලිඹාඳිරංිත කශ යුුළඹ. 

6. දරුා ිරනඳතා ඳාර  ඳලෂනණීභ  මඹිමුන ඳිපිර සිසිධ ආකායමේ සුබ ාධන ලඩ ව ස ඳලල්තසිඹ යුුළඹ 

(ිරර ඇඳු්  රඵා දීභ, ආවාය ලඳීමභ ආිරඹ) 

7. සිඹලුභ ඳාේර ගුණා්තභකබාඹ දවශ නලංවීභ වා සිදුවේඳතිරු ස, ගුරුරු ස ව අමනකු්ත 

ිරරධාරී ස වා ය ඳමව ස ඳව  ්ථාන භාරුවී්  සිදු කශ යුුළඹ. 

8. ඳාරක සිටින ශිය ංතයා කශභනාකයණඹ කශ වලකි සිඹ යුුළඹ (උඳිපභ සිසු ස 1500). 

9. දිපද්රතා, ඳාමේ සි  ිර  ඇති දුය්ථබාඹ, අඩු භාපිඹ රැකයණඹ ලිර භාජ රල්න ිරා සිඳත  ඳ්ත ව 

ඳාේ වලය ඹන දරු ස වා අලය ඳිපිර ද්සිති.ක ඳාේ වා ම සාසිකාොය ඳවසුක්  ලඳීමභ. 

 

 පාවල් පාදක ලෘත්තීය මා්යඡගෝපඡද්නය පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තියක් වකව් කරීම. 

2016 ර්මේ දී ් ඳාදනඹ කයන රද ාභානය අධයාඳනඹ  අදාශ රතිඳ්තති භාරාමේ අ සතර්ෙත ඇති ඳාේ 

ෘ්තීනඹ භාර්මෙ ඳමද්ලනඹ  අදාශ ඳිපච්මේදඹ නලත භාමර නනඹ කිරීභ මභහි අයමුණ සිඹ. ඳාේර 

සිදුවේඳතිරු ස, ෘ්තීනඹ භාර්මෙ ඳමද්ලනමේ ිරයුුළ ගුරුරු, ඳාේ ශිය. ස, ෘ්තීනඹ භාර්මෙ ඳමද්ලනඹ  

අදාශ ක යුුළ කයනු රඵන යාජයඹ වා යාජය මනින ආඹතනර ිරරධාරී ස, යාඹක. ස, තරුණ ංසිධාන 

ලිර ඳාර්ලඹ ස මති ස රඵා ේත අදව් වා මඹ ජනා අනු පාවල් පාදක ලෘත්තීය මා්යඡගෝපඡද්නය වම්බන්ධා 

ප්රතිපත්ති ඡයෝජනා ඡකටුම්පත ක් කයන රිර. එභ මකටු් ඳත  දිරිප ාකච් ා දවා මඹිමු කිරීභ  අමේ් ා 

කශද  ඳලති මක සිඩ් ංෙත ාතායණ ත්ත්තඹ වමුමේ ලරසු්  කශ ආකායඹ  දිරිප ක යුුළ සිදු කිරීභ  

මනිවලකිසිඹ.  

 

 වාමානය අධායාපනය තුෂ STEM අධායාපනය රියාත්මක කරීඡම් ලත්මන් තත්ත්ලය පිළිබඳ 

අධායයනය 

STEM යුර විදයාල, තා් ණඹ, ෙණිතඹ ව දංජිම සරු සිදයා ඹන සිඹඹ ස පිළිඵද අ සතර් සිඹ දමෙනු්  

රමේලඹ්  න අතය එහිදී අධයඹන දෙල සවී් -දමෙනීභ ලඵෑ මර කමේ උදාවයණ භඟ ඒකාඵද්ධ කය ඇත. 

මභභ ඳර්මේණඹ භගි ස ශ්රී රංකාමේ STEM අධයාඳනමේ ්තභ ස ත්ත්තඹ ව එභ රමේලමේ දිරිප ෙභන 

තදුය ්ත රර්ධනඹ කිරීභ පිළිඵද ිරර්මද්ලඹ ස දිරිපඳ්ත කිරීභ අයමුණු කය මෙන ඇත. මභහිදී තදුය ්ත STEM 

අධයාඳන රමේලඹ පිළිඵ රධාන ඳාර්ලකරු සමේ දලනු්තබාඹ, මබ තික වා භාන ් ඳ්ත, දෙල සවී්  ද්රය 

ව ඳාේර ඳවසුක්  ලිර රධාන අංෙ කිහිඳඹ්  ් ඵ සධමඹ ස ත්ත්තඹ ඳරී් ා කය ත් මේරු කිරීභ  ද 

අමේ් ෂිතඹ. ඳලති මක සිඩ් ංෙත ාතායණ ත්ත්තඹ වමුමේ 2020 ර්ඹ දවා සිදු කශ වලකිවමේ මභහි 

ඳර්මේණමඹහි අයමුණු වා ෙල ලු වඳුනාෙලනීභ ඳභණි. 
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 ගුරු ලෘත්තීය වංල්යධාන ප්රතිපත්තිය නැලත ඇගයීම (2014 ජාතික අධායාපන ඡකොමින් වභා 

ප්යඡේණ අධායයනය වශ 2016 වාමානය අධායාපන ප්රතිපත්ති ඡයෝජනාලට අදාෂල) 

රංකාමේ ගුරු ෘ්තතිඹ නංාලීභ මකමයහි ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා ිරය සතය අධානඹ  මඹිමු කයෂන ස 

සිටී. ඒ අනු,  ගුරු ෘ්තීනඹ ංර්ධන දවා සුදුසු රතිඳ්තතිඹ්  ව උඳාඹ භාර්ගික භලිරව්තවී්  යාමු්  ලරසු්  

කිරීම්  අයමුණි ස, “ශ්රී ංකාඡේ ගුරු අධායාපන ක්රමඡේ ලත්මන් තත්ත්ලය: ගුරුලරුන්ඡේ ලෘත්තිකභාලය වඳශා 

ලන ප්රතිපත්ති, ලැඩවටශන් වශ භාවිතයන්” නෂන ස න අධයඹනඹ ආය් බ කයන රිර. මභහිදී ජාතික අලයතා ව 

මෙ ලීඹ රණතාර  අනුකර ගුරු ෘ්තීනඹ ංර්ධනඹ පිළිඵ අඩුඳාඩු ආභ සත්රණඹ කිරීභ  අමේ් ා කයන 

රිර. ඳලති මක සිඩ් ංෙත ාතායණ ත්ත්තඹ වමුමේ 2020 ර්ඹ දවා සිදු කශ වලකිවමේ මභහි 

ඳර්මේණමඹහි අයමුණු වා ෙල ලු වඳුනාෙලනීභ ඳභණි. 

 

තාක්ියක ශා ලෘත්තීය අධායාපනය 

 තාක්ියක, ලෘත්තීය අධායාපනික ශා පුණණු (TVET) ආයතනල NVQ 5 වශ 6 මට්ටම්ලට අදාෂ 

ඩිප්ඡෝමා ලැඩවටශන්ල රියාත්මකබල, ගුණාත්මකභාලය වශ අදාෂත්ලය තක්ඡවේරු කරීම පිළිබඳ 

අධායයනය. 

ජාතික ෘ්තීනඹ සුදුසුක්  5 ව 6 භට් ් ර ඩිේමර භා ඳාඨභාරා ලරසු් ෙත ආකායමඹ ස ක්රිඹා්තභක මේ දල.ප 

එභ ඳාඨභාරා වා න සිසු සමේ දේලුභ ව සිසු ස සිසි ස එභ ඳාඨභාරා ් පර්ණ කිරීම්  රෙතිඹ තවවුරු කය 

ෙලනීභ  ඵරාමඳිමයි්තුළ මේ; ෘ්තීනඹ පුහුණු භධය්ථාන ුළශ අදාශ ඳාඨභාරා ක්රිඹා්තභක කිරීභ වා රභාණ්ත 

් ඳ්ත ඇ්තදල. වඳුනාෙලනීභ; NVQ 5 ව 6 ඩිේමර භා ඳා ඨභාරා ක්රිඹා්තභක කිරීභ සුඳරී් ණඹ වා තෘති.ක 

වා ෘ්තීනඹ අධයාඳන මකිෂන ස බා සිසි ස වඳු සා මදනු රලබ ිරඹාභන ඹා සත්රණ මේ පරදාීමතා වඳුනා ෙලනීභ 

මභභ අධයනමේ අයමුණු මේ.  

 

තා් ණිකප ෘ්තීනඹ අධයාඳිරක වා පුහුණු ආඹතන සිසි ස පිිපනභනු රඵන පුහුණු ලඩ ව ස ් ඵ සධමඹ ස 

න ජාතික ෘ්තීනඹ සුදුසුකභ(NVQ) 5 න භට් භ අානමේ ඳද්ධතිමඹ ස ද්තවීභ  මව  ලඩිදුය අධයඹන 

ක යුුළ වා දිරිපඹ  ඹාභ  ව 6 න භට් භ අානමේ උ් ඩිේමර භා රඵාමෙන පි ඹාභ  අය රඵා 

දී තිමේ. NVQ 3/4 ලඩ ව සර සි  NVQ භට් ම්  5 ලඩ ව ස ද් ා සිසු ස සුභ  මර ංරභණඹ වීභ  

ඳවසුක්  ලරසීභ වා ්තභමනහි ඳතින හිඩල ්පියවීම්  ලඩ ව ස වඳු සා දී ඇත. NVQ 5/6 ලඩ වන 

වඳු සාදීභ්ත භඟ අ.මඳි.  (උ් මඳශ) සුදුසුක්  හිත සිසු ස  ඒ වා ඇුළශ්තවීභ  දඩකඩ රා දී ඇති 

අතය හිඩල පියවීම්  (Gap filling) ලඩ ව ස ර අදාශ්තඹ භාමර නනඹ කිරීභ මභභගි ස අමේ් ෂිතඹ. 

තදුය ්ත NVQ 5/6 ලඩ ව ස ක්රිඹා්තභක කිරීභ ් ඵ සධමඹ ස තා් ණික වා ෘ්තීනඹ අධයාඳන මකිෂන ස 

බාමේ (TVEC)  හි ිරඹාභන ඹා සත්රණර පරතාඹ ත් මේරු කිරීභ ව මනිෙලරපී්  තිමේද ඹ සන ව අලය 

න් , අඩුඳාඩු ිරලයිර කිරීභ  අලය රතිඳ්තතිභඹ භලිරව්තවී්  වඳුනා ෙලනීභ ද මභභගි ස අමේ් ෂිතඹ. ඳලති 

මක සිඩ් ංෙත ාතායණ ත්ත්තඹ වමුමේ 2020 ර්ඹ දවා සිදු කශ වලකිවමේ මභහි ඳර්මේණ ෙල ලු වා 

අයමුණු වඳුනාෙලනීභ ඳභණකි. 

 

 

ඡතොරතුරු වශ දත්ත වමුදාය කෂමනාකරණය  

 අධායාපනික දත්ත පදනම් කෂමනාකරණ පද්ධාතියක් වංල්යධානය කරීම වශ අධායාපනය වඳශා 

වවිව්තරාත්මක වංඛ්යානමය පදනමක් වංල්යධානය කරීම  

අධයාඳනඹ වා ඵලඳුණු ඳාර්ලකරු ස සිසි ස ීනයණ ෙලනීම්  ක්රිඹාලිමේදී ද්තත රැ්කිරීභ, ලකසීභ, සිල්මේණඹ 

කිරීම්  ං්කෘතිඹ්  පුහුණු කිරීභ  ුළළි ස ශ්රී රංකාමේ අධයාඳන ඳද්ධතිමේ කශභනාකයණඹ, ලරසු්  කිරීභ, 

අධී් ණඹ ර්ධනඹ කිරීම්   කාර්ඹ් භතා දවශ නලංවීභ මභභ ලඩ වමනහි රධාන අයමුණ.. 
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යාඳෘතිඹ ආය් බ කිරීභ වා 2020.06.07 ලිර ිරන භාර්ෙෙත තා් ණඹ ඔ්මේ අදාශ ඳාර්ලඹ ස භෙ  

මලික ාකච් ා්  ද සිඹලුභ  ්ථාය කෂනටු මත මඹ ජනා දිරිපඳ්ත කය ඒ අනු රඵාේත අදව් වා මඹ ජනා 

පිළිඵද ාකච් ා්  ද 2020.12.20 ිරන ඳ්තන රිර. මභහිදී  ශ්රී රංකාමේ අධයාඳනඹ පිළිඵ ංතයාන ංග්රවඹ්  

(Statistical Digest on Education)  ක ්කිරීභ වා සිමලේඥ කෂනටු්  ඳ්ත කයන රදී. මඹ ජිත අධයාඳන 

ංතයාමේතන ංග්රවමේ මලික අයමුණ  සම ස ශ්රී රංකාමේ භ්ත අධයාඳන ් මේත්රඹ ආයණඹ න ඳිපිර 

ංතයානභඹ මතියුළරු ් ඳාදනඹ කිරීභ.. රතිඳ්තති ් ඳාදක. ස, ලරසු් කරු ස, ඳර්මේකඹ ස ව මන්ත 

පුද්ෙර. ස දවා ිරලයිර ීනයණ ෙලනීභ  බාසිතා කශ වලකි අධයාඳන රභමේ සිසිධ උඳ අංලර (උ් 

අධයාඳනඹ, ාභානය අධයාඳනඹ ව තා් ණික ව ෘ්තීනඹ අධයාඳනඹ) රණතා ව අනාලකි මභභ ංග්රවඹ 

ුළශ ිරරඳණඹ කිරීභ  ිරඹෂනත සිඹ. ඳලති මක සිඩ් ංෙත ාතායණ ත්ත්තඹ වමුමේ 2020 ර්ඹ දවා සිදු 

කශ වලකිවමේ ද්සිති.ක මරාර ද්තත රැ් කිරීභ ඳභණි.   

 

ජාතික අධායාපන ඡකොමින් වභාඡේ ප්රඡල්ඛ්න මධායව්ාානය/ පුව්තකාය ලැඩිදියුණු කරීම  

අධයාඳිරක මඳි්ත, ඟයා, ාර්තා, ඳන්ත ව අමනකු්ත අධයාඳන ් ඵ සධ මේතන එකුළ හිත ජාතික 

අධයාඳන මකිෂන ස බාමේ රමේතන භධය්ථානඹප සිඹ ් මේත්ර අනු ඳිපශීරනමේ ඳවසු දවා ලඩි ිරයුණු 

කය ඇත.  

 

ජාතික අධායාපන ඡකොමින් වභා ඡලේ අඩවිය ලැඩිදියුණු කරීම 

ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා වා ආකර්ලනීඹ, ෙතික මේ අඩසිඹ්  තලනීභ මභහි අයමුණ.. ඳලලති මේ 

අඩසිඹ ඳිපශීරක ෂනත්රශීලි (Customer Friendly) මනිව ිරා ඳිපශීරක. ස  ඔවු ස  අලය මද් මිඹා ෙලනීභ  ව 

ආඹතනඹ වා ් ඵ සධවීභ ඳවසු න ඳිපිර අ සතර්ෙත කශභනාකයණ ඳද්ධතිඹ්  (CMS) වදු සා දී න ලඩිිරයුණු 

කිරී්  භගි ස මභහි කාර්ඹ් භතා දවශ නලංවීභ  අමේ් ෂිතඹ.  

 

“NEC News”  ප්රලෘත්ති විලරියකාල වම්පාදනය 

්තභ ස අධයාඳන රතිඳ්තති/ රතිඳ්තති ් ඳාදනඹ ් ඵ සධ මලික රඹ්තනඹ ස පිළිඵ භවජනතා දලනු්ත කිරීභ 

ව ඳතින ර්තභාන ත්ත්තඹ පිළිඵ භවජන ංාදඹ්  ආය් බ කිරීම්  අයමුණි ස ් ඳාදනඹ කශ “NEC 

News” නෂන ස 2020 දවා ව රෘ්තති සියණිකා ාර්ථක මර ිරභ කිරීභ  වලකිසිඹ. අලුති ස ඳ්තව 8න 

ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බාමේ බාඳති, උඳ බාඳතිරු සමේ ඳණිවුඩ භගි ස ාභාජික. සමේ ංයුතිඹ, 

කාර්ඹභණ්ඩරඹ රතිුවෙත කිරීභ, න කාර්ඹභණ්ඩරඹ ඵදා ෙලනීභ, ආඹතිරක ක්රිඹාලී ස ුළශ සිදුකශ 

මනක්් , ජාතික අධයාඳන රතිඳ්තති යාමු (2020-2030) ක ් කිරීභ, ජාතික දමෙනු්  ිරපුණතා යාමු 

(NLCF) ක ් කිරීභප ආඹතනඹ සිසි ස 2020 ර්ඹ දවා සිදුකයනු රලබ ඳර්මේණ පිළිඵද සි්තය මභහි 

අ සතර්ෙතඹ මේ.  

 

ජාතික අධායාපන අරමුණු (NEGs) වකවා අලවන් කරීම, ජාතික අධායාපන අරමුණු මත පදනම් ව මලික 

නිපුණතා (NEG-BCs) වංල්යධානය කරීම වශ ජාතික අධායාපන අරමුණු මත පදනම් ව මලික නිපුණතා ශ්රී 

ංකා සුදුසුකම් රාමුඡේ (SLQF) මට්ටම්ල විව්තර, එම මලික නිපුණතා වමග ිංතියම්ගත කරීම. 

ාභානය අධයාඳන ඳද්ධතිඹ වා දල් භ රකාලඹ ක ්කිරීභ ව අ.මඳි..(ා.මඳශ) ව අ.මඳි..(උ.මඳශ) 

අනුරඳ ශ්රී රංකා සුදුසුක්  යාමුමේ (SLQF) 1 ව 2 භට් ්  වා සි්තය ක ්කිරීභ මභහි අයමුණු මේ. ම්  

දවා 2020 ර්මේදී අදාශ ඳාර්ල්කාය සිමලේඥ කණ්ඩාඹ්  භෙ ාකච් ා   ඳව්  ඳලල්තසිණි. ම්  දවා 

දශ මකටු් ඳත්  කන රද අතය එඹ 2021 ර්මේදී අ ස කිරීභ  මඹ ජිත ජාතික අධයාඳන රතිඳ්තති යාමු 

මේතනමේ  ඳශමු මකි  මර ් ඳාදනඹ කිරීභ  ලරසු්  මකි  ඇත. 
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2.2 පලත්නා අභිඡයෝග 

ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බාමේ භධය කාලීන කාර්ඹ ාධන ංර්ධන ලරල්භ  අනු, ාභානය 

අධයාඳනඹ, උ් අධයාඳනඹ, කාර්ෂනක වා ෘ්තීනඹ අධයාඳනඹ ව එකී අධයනඹ ස වා ඳවසුක්  ඳඹන 

ආඹතිරක වා ඳිපඳාරනභඹ අභිමඹ ෙ වා දිරිප දර් ක ඳවත ඳිපිර මේ. 

 

2.3 ඉදිරි ඉක්ක  

 ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා ඳවසුක්  හිත න ්ථානඹක ්ථාපිත කිරීභ. 

 

 ආඹතනමේ න ලරසු්  පරදාීම ක්රිඹා්තභක කයලීභ  වලකි අධයඹන කාර්ඹ භණ්ඩරඹ්  ඵාෙත 

වලකිනු පිණි වා ඵාේත න ිරරධාරී ස තදුය ්ත ිරගුකාරඹ්  යාෙලනීභ  වලකින ඳිපිර 

ඵාෙලනීම්  ඳටිඳාටිඹ ංමල ධනඹ කයෙලනීභ වා අදාශ අනුභලීන ස රඵාෙලනීභ. 

 

 ද අවුරුදු ජාතික අධයාඳන රතිඳ්තතිඹ්  ් ඳාදනඹ කිරීභ වා අනුභලතිඹ රඵාෙලනීභ. 

 

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

්ථාඳනඹ කයෙලනීභ. 

 

 ජාතය සතය ඳාේ අධයාඳනඹ වා මුේ ශභාසිඹ ංර්ධන අධයඹන ් ඵ සධමඹ ස රෂනති ිරලන්ඹ 

කිරීභ  වලකි ව එභ රෂනීන ස ිරසි ඳිපිර ක්රිඹා්තභක  සම සදල. භාමර නනඹ කිරීභ  වලකින ඳිපිර 

ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා  ඵරඹ රඵාමදෂන ස ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා ඳනත 

ංමල ධනඹ කිරීභ වා ඊ  අනුභලතිඹ රඵාෙලනීභ. 
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පරිච්ඡේදය 03 - ලවඡ්ය වමව්ත මය කා්යය වාධානය 
 

3.1 ඡේ පත්රය (මය කා්යයවාධාන ප්රකාය) 

 
3.2 - අදාෂ ඡනොඡේ. 
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3.3 ආදායම් ප්රකාය (මය තත්ත්ලය පිළිබඳ ප්රකාය) 
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3.4 මුදල් ප්රලාශ ප්රකාය 
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3.5 මය ප්රකා වටශන් 

 
ාර්තා කිරීම්  ඳදනභ 
 
2020 ජනාිප 01 සි  මදල් ඵර් 31 ද් ා ව කාරඳිපච්මේදඹ මභභ මරය රකාලඹ ස  අදාශ 
ාර්තාකයණ කාරඳිපච්මේදඹ මේ. 
 
 
මරය රකාල ශ්රී රංකා රුපිඹේලි ස ආ සනතභ රුපිඹර  දිරිපඳ්ත කය ඇත. 

 

3.6 ආදායම් එකතු කරීඡම් කා්යයවාධානය - අදාෂ ඡනොඡේ. 

 

3.7 ඡලන් කරන ද ප්රතිපාදන පපඡයෝගී කරගැීඡම් කා්යය වාධානය 

ප්රතිපාදන 

ල්යගය 

ඡලන් කරන ද ප්රතිපාදන රු. තතය වියදම 

රු. 

පපඡයෝගී කරුර ැබූ 

ප්රතිපාදන, අලවන් කරන ද 

අලවාන ප්රතිපාදනඡේ   ඡව 
මුල් ප්රතිපාදන අලවන් ප්රතිපාදන 

පුනරාල්යාන 

 

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

මධාන 

 

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

 

3.8 මු.ඡර.208 ප්රකාරල, ඡලනත් අමාතයාං/ඡදපා්යතඡම්න්තුල නිඡයෝජිතඡයකු ඡව ඡමම 

ඡදපා්යතඡම්න්තුලට/දිව්ත්රික ඡල්කම් කා්යයායට/පෂාත් වභාලට ප්රදානය කරන ද ප්රතිපාදන 

(ප්රාේධාන) - අදාෂ ඡනොඡේ. 

 

3.9 මය ඡනොලන ලත්කම් ලා්යතා කරීඡම් කා්යය වාධානය 

 

ලත්කම් 

ඡක්තය 

ඡක්ත විව්තරය 31.12.2020 දිනට 

භාණ්ඩ වමීක්ණ 

ලා්යතාල අුරල 

ඡේය රු.,000 රු. 

31.12.2020 දිනට 

මය තත්ත්ල ලා්යතාල 

අුරල ඡේය රු.,000 

රු. 

ඉදිරිඡේදී 

ගිණුම්කරණයට 

නියමිත රු.,000 

ප්රගතිය 

 ඡව 

ලා්යතා 

කරීම 

9152 යන්ඡත්රෝපකරණ 

 

46,262,830 46,262,830 - - 
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3.10 විගණකාධිපතිඡේ ලා්යතාල 
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ාර්ෂික ාර්තා - 2020 

 

23 
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ජාතික අධායාපන ඡකොමින් වභාඡේ 2020 ඡදවැම්බ්ය 31 දිඡනන් අලවන් ල්යය වඳශා වු මය ප්රකාන පිළිබඳල 2018 

අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනඡත් 11(1) ලගන්තිය ප්රකාරල  විගණකාධිපති  වම්පිණ්ඩන ලා්යතාල. 

ශී්යය 335 

අංකය 
විගණන නිරීක්ණ පිළිතුර 

1.5 
මරය රකාලන පිළිඵ අදව් දල් වීභ 

1.5.1 
මරය තත්තඹ පිළිඵ රකාලඹ 

1.5.1.
1 

මරය මනින ්තක්  

(අ) මභභ ටිනාකභ New Cigas භෘදුකාංෙඹ වයවා ිරලයිර ගිණු්  ෙත කය ඇත. 
අ ස ගිණු්  පිළිමඹර කිරීම්  දී සිදු වු මද ඹ්  මවේුළම ස  සිරමේදන 
උඳකයණ ඹ ම්ත ද් ා ඇත. 

(ආ) 
ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බාමේ ලඹ ශීර්ඹ 012 සි  335 මර (2020 
ලේතල් ඵර් භ සි ) මන් කයන රදී. ඒ ද් ා ගිණු් ෙත   තිබු ්තක්  ර 
ටිනාකභ ලඹ ශීර්ඹ 335 මත භාරු කය මදන රදී. එමව්ත ලේතල් ඵර් සි  
මදල් ඵර් 31 ද් ා ෂනර දී ේත ්ථාය ්තක්  ර ටිනාකභ ලඹ ශීර්ඹ 335 
හි ඹා්තකාලීන වී මනිතිබුණි. එභ අෙඹ ස ඹා්තකාලීන කයන රද්මද් 2021 
ජනාිප භ දී න අතය ඒ න සි  එභ අෙඹ බාණ්ඩාොය මුද්රිත  ව ස හි 
ාර්තා වී මනිතිබුිර. 

1.5.2 
තල සඳුළ ගිණු්  මලේ 

(අ) 
මකිෂන ස  බාමේ  මරය රකාලන  අනු මඳිදු  තල සඳුළ ගිණුම්   මලේඹ රු. 
32ප450.00 ්  න අතය ඊ  අදාශ 2020.12.31 ිරන  මලේ ලදු්  රකාලමේ 
පි ඳත්   ඇමුණු්  1 භගි ස  දල් මේ. 

(ආ) 
අ ස ගිණු්  පිළිමඹර කිරීම් දී 2020 මදල් ඵර් 31 ිරන  තල සඳ්ත ගිණුම්  
මලේඹ රු. 30ප000.00 ්   අතඳසුවීභකි ස ාර්තා මනිවී ඇත.  

(ඇ) බාණ්ඩාොය මුද්රිත  ව ස අනු රු. 9175.00 ්  ව 2020 ර්ඹ වා වු මුුව 
භාරු කිරී්  ර ටිනාකභ රු. 9ප175.00 කි. එඹ ිරලයිර අ ස ගිණු්  ර 
ව ස කය තිමේ. ඊ  අදාර ශීර්ඹ 335 හි තල සඳුළ ගිණු්  ායාංල ඳත්රඹ 
(ඇමුණුභ 2) ම්  භෙ අමුණා එෂන. 

1.5.3 
මුදේ රාව රකාලඹ 

1.5.3.
1 

මරය ක්රිඹාකායක් ලි ස 
ජිරත වු මුදේ රාවඹ 

මභභ රු. 9ප175.00 ක මුදර මභභ ආඹතනඹ සිසි ස අඹකයෙනු රඵන මුද්දය 
ෝුළ ලි ස න අතය මභභ මුදේ කාර්ුළභඹ ලමඹ ස මද්ශීඹ ආදාඹ්  
මදඳාර්තම්  සුළ ගිණුභ  ඵලය කයනු රඵ.. මභඹ වය්  ව ස භගි ස සිදුකයනු 
රඵන ෙණුමදනුකි. 

1.5.4 
මේතන වා මඳි්තඳ්ත ඳ්තා මනිතිබීභ 

 
(අ) 

2021 ර්මේ සි  ඵලදී්  වා ඵලයක්  මේතණඹ ිරසි ඳිපිර ඹා්තකාලීන කිරීභ  
ක යුුළ කය ඇත. 

 
(ආ) 

2021 ර්මේ සි  මඳිදු තල සඳුළ මේතණඹ ිරසි ඳිපිර ඹා්තකාලීන කිරීභ  
ක යුුළ කය ඇත. 

2 
මුරය භාමර නනඹ 

2.1 
සිඹද්  කශභනාකයණඹ 

මක සිඩ් ංෙත ත්තඹ මවේුළම ස කාර්ඹාර ක යුුළ අතණ්ඩ මනිඳලීනභ 
මවේුළම ස අවුරුද්ද වාභ ම ස වී තිබු ාර්ෂික පුනයාර්තන රතිඳාදන දතිිප 
සිඹ.  
මේක්  මර ක යුුළ කයන රද එච්. ජී. අේයා කේමද්යා භව්තෂනඹ 2020.09.25 
ිරන සි  ්ථානභාරුවීභ ිරා එභ ිරරධාිපිරඹ මනුම ස ම සකයෙ සනා රද 
රාවන දීභනා දතිිප සිඹ. (1401) 
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2.2 
ඵලයක්  වා ඵලඳී් ර  එශඹීභ 

2021 මර් සි  දිරිපඹ  ඳ්තාමෙන ඹාභ වා ඵලයක්  මේතණඹ්  ආය් බ 
කය ඹා්තකාලීන කය ඳතින අතය සිෙණන සිභසුම්  ව ස ඵලයක්  රභාද 
මද ඹ්  භත ඵලයක්  පිළිඵ රකාලඹ I හි ව ස කිරීභ  මනිවලකි වී ඇත. 

2.3 
රධාන ෙණ සදීම්  ිරරධාරී සිසි ස සිදු කශ යුුළ වතිකවී්  

(අ) 
මකිෂන ස බාමේ මරය ඳාරනඹ දවා පරදාීම අබය සතය ඳාරන 
රභමේදඹ්  ඳතින ඵ්ත එභ රභමේදඹ ස කලි ස කර භාමර නනඹ 
මකමයෂන ස අලය මන්ක්  සිදු කයනු රඵන ඵ්ත ද සා සිටිෂන. එකී 
භාමර නනඹ ස පිළිඵද ලිඛිත මේතන ඳ්තා ෙලනීභ  අලය උඳමද් රඵා දී 
ඇත. දිරිපමේදී එභ මේතන සිෙණනඹ  දිරිපඳ්ත කිරීභ  ක යුුළ කයනු රලමේ. 

(ආ) 
මභභ ආඹතනඹ මනුම ස මනභභ අබය සතය සිෙණන ඒකකඹ්  
ඳ්තාමෙන ඹාභ මනු  එභ අලයතාඹ මර්ීයඹ අභාතයාංලමේ සිෙණන 
අංලඹ වයවා සිදු කයා ෙලනීභ  ක යුුළ කයන මර රලබී ඇති උඳමද් අනු 
එඹ සිදු කය මදන මර දේලීභ්  සිදු කය ඇත. ඳලති අඹවඳ්ත ම තයඹ 
ාතායණඹ භත 2020 ර්ඹ දවා අබය සතය සිෙණනඹ්  සිදු කිරීභ  
මනිවලකි වී ඇත. 

2.4 
නීතිප රීති වා මයගුරාසිර  අනුකර මනිවීභ 

 
(අ) 

ාර්ෂික බාණ්ඩ මී් ණඹ සිදු කයන රදී. මක සිඩ් ංෙත ත්තඹ මවේුළම ස 
කාර්ඹාර ක යුුළ අතණ්ඩ මනිඳලීනභ මවේුළම ස ාර්ෂික බාණ්ඩ 
මී් ණමඹ ස අනුළරු සිදු කශ යුුළ ව බාණ්ඩ අඳවයණ ක යුුළ සිදු කිරීභ  
මනිවලකි සිඹ. ඒ මවේුළම ස අදාර ාර්තා සිෙණනඹ  දිරිපඳ්ත කිරීභ  මනිවලකි 
වී ඇත. 

(ආ) 
මකිෂන ස බාමේ ාවනර ද සධන දවනමේ අාභානය මන්  
මනිඳලීනභ මවේුළම ස ද සධන දවනඹ පිළිඵද ඳරී් ා සිදු මනිකයන රද 
අතය දිරිපමේ දී එභ ඳරී් ා ස කාරානුරපී සිදු කිරීභ  උඳමද් රඵා දී ඇත. 

(ඇ) 
මකිෂන ස බා  අදාර භාන ් ඳ්ත ංර්ධන ලරල්භ ක් කිරීභ  
ක යුුළ සිදු මකමයෂන ස ඳීන. 

2.5 
ඵලංකු ගිණු්  මභමවඹවීභ 

රංගු කාරඹ අ ස  ඇති මන් ඳ්ත ් ඵ සධමඹ ස මු.මය. රකාය අලය 
ක යුුළ සිදු කය ඇත. 

3 
මභමවයු්  භාමර නනඹ 

3.1 
කාර්ඹ ාධනඹ 

3.1.1 
දල් භ වා මභමවය 

මභභ මකිෂන ස බාමේ කාර්ඹඹ නුමේ රතිඳ්තති මඹ ජනා ක් කය 
ජනාිපඳතියඹා මත ිරර්මද්ල කිරීභ ඳභණ්  න අතය එඹ රතිඳ්තතිඹ්  මර 
රකාලඹ  ඳ්ත කිරීභ සිදු කයනු රඵ සම ස ජනාිපඳතියඹා සිසි ස මේ. 

3.1.2 ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා 2020 ර්ඹ  අදාර ාර්ෂික කාර්ඹාධන ාර්තා පිළිමඹර මකමයෂන ස ඳීන.  

3.2 
ර් ඳාදනඹ ස 

අදාර ඳර්මේණ මඹ ජනා දවා භාමර නන කෂනටුමේ ිරර්මද්ලඹ අනු 
බාඳතියඹාමේ අනුභලතිඹ රඵා ෙලනීමභ ස අනුළරු මභභ ඳර්මේණ 
මඹ ජනා පිළිමඹර කිරීම්  කාර්ඹඹ දවා මකිෂන ස බා සිසි ස අනුභත කය 
ඇති මෙවීභ සිදු කයනු රලමේ. ඳර්මේණ මඹ ජනා දවා භාමර නන කෂනටු 
රැ්වීභ ඳලල්තවීභ  ිරනඹ්  මඹිදා ෙලනීභ  මනිවලකි වීභ භත එභ කෂනටුමේ 
ිරර්මද්ලඹ ස  අනුකර න අයුිප ස ංමල ධන සිදු කිරීභ  එකෙන ඳදනභ 
ඹ ම්ත මෙවී්  සිදු කිරීභ  බාඳතිුළභාමේ අනුභලතිඹ රඵා මෙන ඇත. 

3.3 
ඵලදී්  වා ඵලයක්  

වදිරක යාජකාිප ක යුුළ අතණ්ඩ ඳ්තාමෙන ඹාභ උමදා සිෙණන 
සිභසුම්  ව ස ලඹ සිඹඹ සහි රතිඳාදන ද් භා ඵලදී් ර  එශඹීභ  සිදු වී 
ඇත. 2017.04.25 ිරනලති අංක 255/2017 යාජය ගිණු්  නරමේත 02 (ආ) මේදඹ  
අනු දිරිපමේදී සිඹද්  කශභනාකයණඹ කයෙලනීභ  ක යුුළ කයෂන.  

4. 
තියාය ංර්ධනඹ 

4.1 
තියය ංර්ධන අයමුණු 
වඳුනා ෙලනීභ 

තියය ංර්ධන අයමුණු ව දර් ක රඟා කය ෙලනීභ භලන ඵලලීභ දවා න 
ිරර්ණාඹක අදාර  සම ස මභභ රතිඳ්තති ක්රිඹා්තභක කයනු රඵන ආඹතන 
සිසි ස න මව. ස මභභ ආඹතනඹ ඒ ් ඵ සධමඹ ස දර්ලක වදුනාෙලනීභ අලය 



ාර්ෂික ාර්තා - 2020 

 

28 

 

මනින ඵ ිරරී් ණඹ කයෂන. රතිඳ්තති ් ඳාදන කාර්ඹඹ ස හිදී මභභ අයමුණු 
පිළිඵද අධානඹ මඹිමු කයන ඵ ලඩිදුය ්ත දව ස කයෂන. 

5 
ඹවඳාරනඹ  

5.1 
අබය සතය සිෙණනඹ 

මකිෂන ස බා  දවා මනභභ අබය සතය සිෙණන ඒකකඹ්  ්ථාඳනඹ කිරීභ 
මනු  අදාර කාර්ඹඹ මර්ීයඹ අභාතයාංලමේ අබය සතය සිෙණන අංලඹ වයවා 
සිෙණනඹ්  සිදු කයා ෙලනීභ  දේලීභ්  සිදු කය ඇත. 

6 
භාන ් ඳ්ත කශභනාකයණඹ 

6.1 
අනුයු් ත කාර්ඹ භණ්ඩර වා තථය කාර්ඹ භණ්ඩරඹ වා සිඹද්  

(අ) 
මකිෂන ස බාමේ අනුභත මේක ංතයා 45 කි. සිෙණන ිරන  ඳලති 
පුයේඳාඩු ංතයා 20 කි. ද ස තනුළරු පුයේඳාඩු 09 ්  දවා ඵදාෙලනී්  සිදුකය 
ඇත. දතිිප තනුළරු දවා දිරිපමේ දී ඵදා ෙලනී්  සිදු කිරීභ  ලරසු්  කයෂන ස 
ඳීන. 

(ආ) 
මභභ අධයඹන තනුළරු පුයේඳාඩු සිඹේර දවා ම්  නසි  ඵදා ෙලනී්  සිදුකය 
අ ස  ඇත. 
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පරිච්ඡේදය 04 - කා්යය වාධාක ද්යක 
 

4.1 ආයතනඡේ කා්යය වාධාක ද්යක 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

විඡේෂිත ද්යක අඡප්ක්ෂිත නිමැවුඡම් ප්රතිතයක් (%) ඡව තතය නිමැවුම 

100%-90% 75%-89% 50%-74% 50% අඩු 

  
   

  
   

අදාෂ ඡනොඡේ 
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පරිච්ඡේදය 05 - තිරවාර වංල්යධාන අරමුණු (SDG) වපුරා ගැීම 
 
5.1 තිරවාර වංල්යධාන අරමුණු 
ලභ  එක වා භාන ගුණා්තභක අධයාඳනඹ්  වතික කිරීභ වා ජීසිත කාරඹ පුයාභ දමෙනීම්  අ්ථා 

රර්ධනඹ කිරීභ. 

 

5.2 තිරවාර වංල්යධාන අරමුණු ල ජයග්රශණ වශ අභිඡයෝග  

අධයාඳන රතිඳ්තති ් ඳාදනඹ කිරීම්  ක්රිඹාලිමේදී අදාශ තියාය ංර්ධන දර් ක (එ්ඩීජී) ා් ා්ත කය 

ෙලනීභ වතික කිරීභ වා ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා සිසි ස අලය පිඹය මෙන ඇත. ඒ අනුප ජාතික 

අධයාඳන රතිඳ්තති යාමු 2020-2030 ාර්තා පිළිමඹර කිරීම්  කාර්ඹඹ 2020 ජලි භ ආය් බ කයන රද අතය 

තියාය ංර්ධන අයමුණු ශො කය ෙලනීභ ඳාදක කයේත රතිඳ්තතිභඹ ිරර්මද්ලප මභභ ාර්තා ුළශ අ සතර්ෙත 

කිරීභ  ලරසු්  කය ඇත. 

 

දර් කඹ : අ සතර්කයණ ව ාධායණ ගුණා්තභක අධයාඳනඹ්  වතික කිරීභ ව ලභ  ඹාජී දමෙනීම්  

අ්ථා රර්ධනඹ කිරීභ. 

 

5.2.1 ර් 2030 න සි , සිඹලුභ ෙලවලනු ශභ. ස වා පිිපෂන ශභ. ස අදාශ ව පරදාීම දමෙනු්  පර කයා  මෙන 

ඹන  ාධායණ වා ගුණා්තභක රාථෂනක වා ද්සිීන.ක අධයාඳනඹ ් පර්ණ කයන ඵ වතික කිරීභ. 

 

5.2.2 ර් 2030 න සි  සිඹලුභ ෙලවලණු ශභ. ස  වා පිිපෂන ශභ. ස  ගුණා්තභක මුේ ශභාසිඹ ංර්ධනඹ, 

රැකයණඹ ව පර් රාථෂනක අධයාඳනඹ වා රමේලඹ ඇති ඵ  වතික කිරීභ ව එභගි ස ඔවු ස 

රාථෂනක අධයාඳනඹ  සදාන්  කයවීභ. 

5.2.3 ර් 2030 න සි ,  සිල්සිදයාරඹ ඇුළුව දලිපඹ වලකි ව ගුණා්තභක තා්  ණික, ෘ්තීනඹ වා තෘීන.ක 

අධයාඳනඹ වා සිඹලුභ කා සතා ස  ව පිිපෂන ස  භාන රමේලඹ්  වතික කිරීභ . 

 

5.2.4 ර් 2030 න සි   රැකිඹා ව යාඹක්තඹ වා අලය තා්  ණික වා ෘ්තීනඹ කුරතා ඇුළුව 

අදාශ කුරතා ඇති තරුණ වා ලඩිහිටිඹ සමේ ංතයාමේ ලරකිඹ යුුළ ර්ධනඹ්  ද් න  රලමඵනු ඇත. 

 

5.2.5 ර් 2030 න සි , ආඵාිපත පුද්ෙර. ස, ආිරාසී ස ව අදානභ  ර් සිඹ වලකි අ්ථා සහි සිටින 

ශමු ස ඇුළුව  අදානභ  ර්  ව ස වා අධයාඳනමේ ්ත්රී පුරු භාජබාමේ සිභතා ුළය ස කිරීභ 

ව  සිඹලු භට් ම්  අධයාඳන වා ෘ්තීනඹ පුහුණු වා භාන රමේලඹ්  වතික කිරීභ 

 

5.2.6 ර් 2030 න සි , පුරු. ස වා ්ත්රී ස ඹන මදඳාර්ලමේභ සිඹලුභ තරුණ තරුණිඹ ස ව 

ලඩිහිටිඹ සමෙ ස ලරකිඹ යුුළ රභාණඹ්  ා් යතා ව ෙණිත වලකිඹා රඵා ෙලනීභ තවවුරු කිරීභ. 

 
5.2.7 ර් 2030 න සි , තියාය ංර්ධනඹ දවා අධයාඳනඹ ව තියාය ජීන ය ා ස, භාන හිෂනක් , ්ත්රී 

පුරු භානා්තභතා, ාභඹ වා අසිහිංාාදී ං්කෘතිඹ්  රර්ධනඹ කිරීභ, මෙ ලීඹ පුයලසිබාඹ ව 

ං්කෘතික සිසිධ්තඹ අෙඹ කිරීභ ව තියාය ංර්ධනඹ වා ං්කෘතිමේ දාඹක්තඹ අුළිප ස තියාය 

ංර්ධනඹ රර්ධනඹ කිරීභ වා අලය දලනුභ වා කුරතා සිඹලු දමෙනු් කරු ස සිසි ස රඵා ෙලනීභ 

තවවුරු කිරීභ.  
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පරිච්ඡේදය 6 - මානල වම්පත් පැතිකඩ 
 
6.1 ඡවේලක වංඛ්යා කෂමනාකරණය 
 

 අුරමත ඡවේලක 

වංඛ්යාල 
පලතින ඡවේලක 

වංඛ්යාල 
ඇබෑ්යතු/ (අතිරික්ත) 

මජය්ඨ 12 03 09 

තෘති.ක 11 04 07 

ද්සිති.ක 10 07 03 

රාථෂනක 12 10 02 

 
 
6.2 ආයතනඡේ කා්යයවාධානය පඡදවා මානල වම්පත් හිගය ඡශෝ අතිරික්තඡේ බපෑම - අදාෂ ඡනොඡේ. 
 
6.3 මානල වම්පත් වංල්යධානය 
2020 ර්මේ දී ඳලති මකිසිඩ් 19 මකිමය නා ංෙත ත්ත්තඹ මවේුළම ස ම්  ් ඵ සධමඹ ස ක යුුළ කිරීභ  
මනිවලකි සිඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ාර්ෂික ාර්තා - 2020 

 

34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ාර්ෂික ාර්තා - 2020 

 

35 

 

ප්යච්ඡේදය 07 -  අුරකූතා ලා්යතාල 
 
අංකය අදාෂ කර ගත යුතු අලයතාල අුරකූතා 

තත්ත්ලය 

(අුරකූ 

ඡේ/අුරකූ 

ඡනොඡේ) 

අුරකූ ඡනොඡේ 

නම් ඒ වඳශා ඡකටි 

පැශැදිලි කරීම 
 

අුරකූ ඡනොවීම 

අනාගතඡේ දී ලෂක්ලා 

ගැීමට ඡයෝජනා කරන 

නිරලදය තීරණ රියාමා්යග 

1 පශත වඳශන් මය ප්රකා/ගිණුම් නියමිත දිනට 

ඉදිරිපත් ඡකොට තිඡේ 
   

1.1  ාර්ෂික මරය රකාල අනුකර මේ   

1.2  යාජය ිරරධාරී සමේ අ්තතිකාය්  ගිණුභ අනුකර මේ   

1.3  යාඳාය වා ිර්ඳාදන අ්තතිකාය්  ගිණු්  (ාණිජ 
අ්තතිකාය්  ගිණු් ) 

 අදාර මනිමේ අදාර මනිමේ 

1.4  ෙඵඩා අ්තතිකාය්  ගිණු්   අදාර මනිමේ අදාර මනිමේ 

1.5  සිමලේ අ්තතිකාය්  ගිණු්  අනුකර මේ   

1.6  මන්ත කිසි්  නලත කිසි්  නලත කිසි්  නලත 

2 ඡපොත්පත් ශා ඡල්ඛ්න නඩත්තු කරීම (මු.ඡර. 445)    

2.1  යාජය ඳිපඳාරන නරමේක 267/2018 අනු 
්ථාය ්තක්  මේතනඹ ඹා්තකාලීන කය 
ඳ්තාමෙන ඹාභ  

අනුකර මේ   

2.2  පුද්ෙර ඳඩිනඩි මේතන/පුද්ෙර ඳඩිනඩි කාඩ්ඳ්ත 
ඹා්තකාලීන කය ඳ්තාමෙන ඹාභ 

අනුකර මේ   

2.3  සිෙණන සිභසු්  මේතනඹ ඹා්තකාලීන කය 
ඳ්තාමෙන ඹාභ 

අනුකර මේ   

2.4  අබය සතය සිෙණන ාර්තා මේතනඹ ඹා්තකාලීන 
කය ඳ්තාමෙන ඹාභ 

අනුකර මේ   

2.5  සිඹලුභ භාසික ගිණු්  ායාංල (CIGAS) පිළිමඹර 
කය ිරඹෂනත ිරන  භවා බාණ්ඩාොයඹ  දිරිපඳ්ත 
කිරීභ 

අනුකර මේ   

2.6  මන් ඳ්ත වා මුදේ ඇණවු්  මේතනඹ 
ඹා්තකාලීන කය ඳ්තාමෙන ඹාභ 

අනුකර මේ   

2.7  ද සම සට්රි මේතනඹ ඹා්තකාලීන කය 
ඳ්තාමෙන ඹාභ 

අනුකර මේ   

2.8  මතිෙ මේතනඹ ඹා්තකාලීන කය ඳ්තාමෙන 
ඹාභ 

අනුකර මේ   

2.9  වාිර ඳාඩු මේතනඹ ඹා්තකාලීන කය 
ඳ්තාමෙන ඹාභ 

අනුකර මේ   

2.10  ඵලයක්  මේතනඹ ඹා්තකාලීන කය ඳ්තාමෙන 
ඹාභ 

අනුකර මේ   

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

අනුකර මේ   

3 මය පානය වඳශා කා්යයයන් අභිනිඡයෝජනය 

කරීම (මු.ඡර 135) 
   

3.1  මරය ඵරතර ආඹතනඹ ුළශ ඵරතර ඳයා දී තිබීභ අනුකර මේ   

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

අනුකර මේ   
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3.3  ෑභ ෙනුමදනු් භ ිරරධාරී ස මදමදනකු මව  ඊ  
ලඩි ංතයා්  වයවා අනුභත න ඳිපිර ඵරතර 
ඳයා දී තිබීභ 

අනුකර මේ   

3.4  2014.05.11 ිරනල්ත අංක 171/2004 දයණ යාජය 
ගිණු්  නරමේතඹ අනුප යජමේ ඳඩිඳ්ත භෘදුකාංෙ 
ඳලම් ජඹ බාසිතා කිරීම්  දී 
ෙණකාිපකාිපයඹ සමේ ඳාරනඹ  ඹ ්ත 
ක යුුළ කිරීභ 

අනුකර මේ   

4 ලා්යෂික වැසුම් වකව් කරීම    

4.1  ාර්ෂික ක්රිඹාකාරී ලරල්භ ක් කිරීභ අනුකර මේ   

4.2  ාර්ෂික ර් ඳාදන ලරල්භ ක් කිරීභ අනුකර මේ   

4.3  ාර්ෂික අබය සතය සිෙණන ලරල්භ ක් කිරීභ  අබය සතය 
සිෙණන අංලඹ්  
මනිඳලීනභ 

ම්  දවා අලය වඹ 
අමන්  මදඳාර්තම්  සුළ 
ලි ස රඵා ෙලනීභ  
ක යුුළ කයනු රලමේ 

4.4  ාර්ෂික ඇ්තම්  සුළ ක් මකි  ජාතික 

අඹලඹ මදඳාර්තම්  සුළ  (NBD) ිරඹෂනත ිරන  
දිරිපඳ්ත කිරීභ 

අනුකර මේ   

4.5  ාර්ෂික මුදේ රාව රකාලඹ ිරඹෂනත ිරන  
බාණ්ඩාොය මභමවයු්  මදඳාර්තම්  සුළ  
දිරිපඳ්ත කය තිබීභ 

අනුකර මේ   

5 විගණන විමසුම්    

5.1  සිෙණකාිපඳතියඹා සිසි ස ිරඹභ මකි  ඇති 
ිරන ප සිඹලුභ සිෙණන සිභසු්  ර  පිළිුළරු රඵා 
දී තිබීභ 

අනුකර මේ   

6 අභයන්තර විගණනය 
 

   

6.1  මු.මය 134(2)DMA/1-2019 අනුප ය 

ආය් බමේ දී සිෙණකාිපඳතියඹා භෙ ාකච් ා 
කිරීමභ ස අනුළරුප අබය සතය සිෙණන ලරල්භ 
ක් කිරීභ 

 අබය සතය 
සිෙණන අංලඹ්  
මනිභලත. 

ම්  දවා අලය වඹ 
අමන්  මදඳාර්තම්  සුළ 
ලි ස රඵා ෙලනීභ  
ක යුුළ කයනු රලමේ 

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

 අදාශ මනිමේ.  

6.3  2018 අංක 19 දයණ ජාතික සිෙණන ඳනම්ත 40(4) 
උඳ ෙ සතිඹ රකායප සිඹලුභ අබය සතය සිෙණන 
ාර්තාර පි ඳ්ත කශභනාකයණ සිෙණන 
මදඳාර්තම්  සුළ  දිරිපඳ්ත කය තිබීභ 

 අදාශ මනිමේ.  

6.4  මුදේ මයගුරාසි 134(3) රකායප සිඹලුභ 

අබය සතය සිෙණන ාර්තාර පි ඳ්ත 
සිෙණකාිපඳතියඹා  දිරිපඳ්ත කය තිබීභ 

 අදාශ මනිමේ.  

7 විගණන ශා කෂමනාකරණ කමිටු 
 

   

7.1  DMA නරමේත 1-2019 අනුප අභ ලමඹ ස 
සිෙණන වා කශභනාකයණ කෂනටු 04 ්  ්ත අදාශ 
ර්ඹ ුළශ ඳ්තාමෙන තිබීභ 

 මකිසිඩ් 19 ෙල ලු 
මවේුළම ස සිදු 
කිරීභ  මනිවලකි 
සිඹ. 

 

8 ලත්කම් කෂමනාකරණය 
 

   

8.1  අංක 01/2017 දයණ ්තක්  කශභනාකයණ 
නරමේතමේ 07 න ඳිපච්මේදඹ අනුප ්තක්  
ෂනර දී ෙලනී්  වා අඳවයණ කිරී්  පිළිඵ මතියුළරු 
මකි් ේමර රර් ජනයාේ කාර්ඹාරඹ මත දිරිපඳ්ත 
කය තිබීභ 

අනුකර මේ   
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8.2  දවත ව ස නරමේතමේ 13 න ඳිපච්මේදඹ 
රකායප එභ නරමේතමේ සිිප සිධාන ක්රිඹා්තභක 
කිරීභ ් ඵ සධීකයණඹ වා සුදුසු ් ඵ සධතා 
ිරරධාිපමඹකු ඳ්ත කය එභ ිරරධාිපඹා පිළිඵ 
මතියුළරු මකි් ේමර රර් ජනයාේ කාර්ඹාරඹ  
ාර්තා කය තිබීභ 

අනුකර මේ   

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

අනුකර මේ.   

8.4  ාර්ෂික බාණ්ඩ මී් ණමඹ ස අනායණඹ ව 
අතිිප් තප ඌනතා වා මන්ත ිරර්මද්ල 
නරමේතමේ ව ස කාරඹ ුළශ සිදු මකි  තිබීභ 

අනුකර 
මනිමේ. 

මකිසිඩ් 19 ෙල ලු 
මවේුළම ස සිදු 
කිරීභ  මනිවලකි 
සිඹ. 

 

8.5  ෙර්භිත බාණ්ඩ අඳවයණඹ කිරීභ මු.මය. 772 අනු 
සිදු කිරීභ 

අනුකර 
මනිමේ. 

මකිසිඩ් 19 ෙල ලු 
මවේුළම ස සිදු 
කිරීභ  මනිවලකි 
සිඹ. 

 

9 ලාශන කෂමනාකරණය 
 

   

9.1  ංිතත ාවන වා වදිරක ධාන  ව ස වා 
භාසික ායාංල ාර්තා ක් මකි  ිරඹෂනත ිරන  
සිෙණකාිපඳති මත දිරිපඳ්ත කිරීභ 

 මතියුළරු දේරා 
සිටි අ්ථා සහි 
අදාර මතියුළරු 
දිරිපඳ්ත කය ඇත. 

භාසික අදාර මතියුළරු 
සිෙණකාිපඳති මත 
දිරිපඳ්ත කිරීභ දවා 
උඳමද් රඵා දී ඇත. 

9.2  ාවන ෙර්භිත වී භා 06  ක  ඩා අඩු කාරඹක දී 
අඳවයණඹ කය තිබීභ 

අනුකර 
මනිමේ. 

  

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

අනුකර මේ   

9.4  ෑභ ාවන අනුළය්  ් ඵ සධමඹ සභ මු.මය. 

103ප 104ප 109 වා 110 රකාය ක යුුළ කිරීභ 

අනුකර මේ   

9.5  2016.12.29 ිරනලති අංක 2016/30 දයණ යාජය 
ඳිපඳාරන නරමේතමේ 3.1 මේදමේ ව ස සිිප 
සිධාන රකායප ාවන ර ද සධන දවනඹ වීභ 
නලත ඳරී් ා කිරීභ 

අනුකර මේ   

9.6  කේඵදු කාර සීභාම ස අනුළරුප ඵදු ාවන 
මරිේ මඳි්ත ර ් පර්ණ අ.තිඹ ඳයා මෙන 
තිබීභ 

අනුකර මේ   

10 බැංකු ගිණුම් කෂමනාකරණය    

10.1  ිරඹෂනත ිරන  ඵලංකු ලදු්  රකාල පිශමඹර කය 
වතික කය ඒා සිෙණනඹ වා දිරිපඳ්ත කය 
තිබීභ 

අනුකර මේ.   

10.2  භාමර ිතත ර්මේ දී මව  ඊ  මඳය ර් ර 
සි  දිරිපඹ  රැමෙන ආ අක්රිඹ ඵලංකු ගිණු්  ිරයවුේ 
කය තිබීභ 

අනුකර මේ.   

10.3  ඵලංකු ලදු්  රකාල ලි ස අනායණඹ ව වා 
ෙලරපු්  කශ යුුළ තිබ මලේ ් ඵ සධමඹ ස මුදේ 
මයගුරාසි රකාය ක යුුළ මකි  එභ මලේ 
භාඹක කාරඹ්  ඇුළරත ිරයවුේ කය තිබීභ 

අනුකර මේ.   

11 ප්රතිපාදන පපඡයෝජනය 
 

   

11.1  රා තිබ රතිඳාදන ඒාමේ සීභා ද් භා 
මනිඹන ඳිපිර සිඹද්  දලරීභ 

අනුකර මේ.   

11.2  මු.මය. 94(1) රකායප රන රද රතිඳාදනමඹ ස 
උඳමඹ ජනඹ කශ ඳසු ර් අානමේ දී දතිිප 
රතිඳාදන සීභා මනිද් භන ඳිපිර ඵලයක් ර  
එරඹීභ 

අනුකර මේ.   
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12 රජඡේ නිධාාරීන්ඡේ අත්තිකාරම් ගිණුම්    

12.1  සීභා ස ර  අනුකර වීභ අනුකර මේ.   

12.2  හිෙහිටි ණඹ මලේ පිළිඵ කාර සිල්මේණඹ්  සිදු 
කය තිබීභ 

අනුකර මේ.   

12.3  ර්ඹක  ලඩි කාරඹක සි  ඳලත එන හිෙහිටි 
ණඹ මලේ ිරයවුේ කය තිබීභ 

අනුකර මේ.   

13 ඡපොදු තැන්පත් ගිණුම 
 

   

13.1  කේ දකු්ත ව තල සඳුළ ් ඵ සධමඹ ස මු.මය. 571 
රකාය ක යුුළ කය තිබීභ 

අනුකර මේ.   

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

අනුකර මේ.   

14 අග්රිම ගිණුම 
 

   

14.1  භාමර ිතත ර්ඹ අානමේ දී මුදේ මඳිම්ත 
මලේඹ බාණ්ඩාොය මභමවයු්  මදඳාර්තම්  සුළ  
මරේණඹ කය තිබීභ 

අනුකර මේ.   

14.2  මු.මය. 371 රකාය ිරකු්ත කශ ත්තකාර්ඹ අුළරු 
අග්රිභප එභ කාර්ඹඹ අ ස වී භාඹ්  ඇුළශත 
ිරයවුේ කය තිබීභ 

අනුකර මේ.   

14.3  මු.මය. 371 රකාය අනුභත සීභා ද් භා 
මනිඹන ඳිපිර ත්තකාර්ඹ අුළරු අග්රිභ ිරකු්ත කය 
තිබීභ 

අනුකර මේ.   

14.4  අග්රිභ ගිණුම්  මලේඹප බාණ්ඩාොයමේ මඳි්ත භෙ 
භාසික ලදු්  කිරීභ 

අනුකර මේ.   

15 ආදායම් ගිණුම 

 
   

15.1  අදාශ මයගුරාසි ර  අනුකරප රැ් කශ 
ආදාඹමභ ස ආඳසු මෙවී්  සිදු මකි  තිබීභ 

අනුකර මේ.   

15.2  රැ් කය තිබ ආදාඹ් ප තල සඳුළ ගිණුභ  ඵලය 
මනිමකි  ෘජුභ ආදාඹභ  ඵලය කය තිබීභ 

අනුකර මේ.   

15.3  මු.මය. 176 අනු හිෙ ආදාඹ්  ාර්තා 
සිෙණකාිපඳතියඹා මත දිරිපඳ්ත කය තිබීභ 

අනුකර මේ.   

16 මානල වම්පත් කෂමනාකරණය  
 

   

16.1  අනුභත කාර්ඹ භණ්ඩර සීභා ුළශ කාර්ඹ 
භණ්ඩරඹ ඳ්තාමෙන ඹාභ 

අනුකර මේ.   

16.2  කාර්ඹ භණ්ඩරමේ සිඹලුභ ාභාජිකඹ ස මත 
යාජකාිප රල.්ුළ ලිඛිත රඵා දී තිබීභ 

අනුකර මේ.   

16.3  20.09.2017 ිරනලති MSD නරමේත අංක 04/2017 
රකාය සිඹලුභ ාර්තා කශභනාකයණ මේා 
මදඳාර්තම්  සුළ මත දිරිපඳ්ත කය තිබීභ  

අනුකර මේ.   

17 භවජනඹා මත මතියුළරු රඵා දීභ    

17.1  මතියුළරු දලන ෙලනීම්  ඳනත වා මයගුරාසි 
රකාය මතියුළරු ිරරධාිපමඹකු ඳ්ත මකි  
මතියුළරු රඵා දීම්  මේතනඹ්  ඹා්තකාලීන 
කය ඳ්තාමෙන ඹාභ 

අනුකර මේ.   

17.2  ආඹතනඹ පිළිඵ මතියුළරු එහි මේ අඩසිඹ 
වයවා රඵා දී තිමඵන අතය ප මේ අඩසිඹ වයවා 
මව  සිකේඳ භාර්ෙ වයවා ආඹතනඹ පිළිඵ 
භවජනඹාමේ රලංා/මන දනා ඳර කිරීභ  
ඳවසුක්  රා තිබීභ 

අනුකර මේ.   
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17.3  මතියුළරු දලන ෙලනීම්  ඳනම්ත 08 න වා 10 න 
ෙ සති රකාය යක  මදතා්  මව  
යක  ය්  ාර්තා දිරිපඳ්ත කය තිබීභ 

අනුකර මේ.   

18 පුයලසි රඥේතිඹ ක්රිඹා්තභක කිරීභ 
 

   

18.1  අංක 05/2008 වා 05/2018(1) දයණ යාජය 
ඳිපඳාරන වා කශභනාකයණ අභාතයාංල නරමේත 
අනු පුයලසි/මේාරාභී රඥාේතිඹ්  ් ඳාදනඹ 
මකි  ක්රිඹා්තභක කය තිබීභ 

 අලය ක යුුළ දටු 
කයෂන ස ඳීන 

අලය ක යුුළ දටු 
කයෂන ස ඳීන 

18.2  එභ නරමේතමේ 2.3 මේදඹ ඳිපිරප 
පුයලසි/මේාරාභී රඥේතිඹ ් ඳාදනඹ කිරීභ වා 
ක්රිඹා්තභක කිරීම්  ක යුුළ අධී් ණඹ කිරීභ වා 
ඇෙීමභ වා ආඹතන සිසි ස රභමේදඹ්  ක් 
මකි  තිබීභ 

 අලය ක යුුළ දටු 
කයෂන ස ඳීන 

අලය ක යුුළ දටු 
කයෂන ස ඳීන 

19 මානල වම්පත් වැැව්ම වම්පාදනය කරීම     

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

 අලය ක යුුළ දටු 
කයෂන ස ඳීන 

අලය ක යුුළ දටු 
කයෂන ස ඳීන 

19.2  කාර්ඹ භණ්ඩරමේ ෑභ ාභාජිකමඹකු වාභ 
ර්ඹක  අභ ලමඹ ස ඳලඹ 12ක  මනිඅඩු 
පුහුණු අ්ථා්  දවත ව ස භාන ් ඳ්ත 
ලරල්භ ුළශ තවවුරු මකි  තිබීභ  

 මකිසිඩ් 19 ිරා 
ාර්ථක සිදු 
කිරීභ  මනිවලකි 
සිඹ. 

 

19.3  දවත ව ස නරමේතමේ ඇමුණුභ 01 හි 
දල් මන ආකෘතිඹ ඳදන්  කයමෙන භ්ත 
කාර්ඹ භණ්ඩරඹ වාභ ාර්ෂික කාර්ඹ ාධන 
ගිසිසු්  අ්ත ස කය තිබීභ  

 අලය ක යුුළ දටු 
කයෂන ස ඳීන 

අලය ක යුුළ දටු 
කයෂන ස ඳීන 

19.4  දවත නරමේතමේ 6.5 මේදඹ රකාය භාන 
් ඳ්ත ංර්ධන ලරල්භ පිළිමඹර කිරීභප ධාිපතා 
ංර්ධන ලඩ ව ස ංර්ධනඹ කිරීභප ිරපුණතා 
ංර්ධන ලඩ ව ස ක්රිඹා්තභක කිරීභ පිළිඵ 
ෙකී්  ඳයා මජය්ඨ ිරරධාිපමඹකු ඳ්ත මකි  
තිියභ  

 අලය ක යුුළ දටු 
කයෂන ස ඳීන 

අලය ක යුුළ දටු 
කයෂන ස ඳීන 

20 විගණන ඡේද ලට ප්රතිචාර දැක්වීම    

20.1  දකු්ත ර් වා සිෙණකාිපඳති සිසි ස ිරකු්ත 
කශ සිෙණන මේද භගි ස මඳ සා දී ඇති අඩුඳාඩු 
ිරලයිර මකි  තිබීභ 

අනුකර මේ.   

 
 

 
..ආර්. මවේාසිලිඹම ස ේ 
ලඩඵරන ලඩ ව ස ිරරධාරී (මරය) 
ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස බා 
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