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 ලාර්ෂික ලාර්තාල 2019 

ශැඳින්වීම 

 

1991 අංක 19 දයණ ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහ ඳනත භගි ස ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහ 

සථහපිත කයන රද්මද් අධයහඳන රතිඳ්තති ව ළරුම්  භහමර නනඹ ිරීමභ ව ඳථුලර ජහතික අධයහඳන 

රතිඳ්තතිඹ්  ් ඵ සධමඹ ස ජනහිපඳතියඹහ මත ිර්දමද්ල ඉිරිපඳ්ත ිරීමභ ද ඇතුළු අධයහඳන රතිඳ්තති 

මනිකඩහ ඳ්තහමෙන ඹහභ වතික ිරීමභ ව භහජමේ මනසන අලයතහ ස  අධයහඳන රභඹ 

අනූකූරතහ දළ් වීම්  අදව ඇති අධයහඳන රතිඳ්තතිමේ ියඹලු අංල ් ඵ සධමඹ ස ජනහිපඳතියඹහ මත 

ිර්දමද්ල ඉිරිපඳ්ත ිරීමම්  අභිරහමඹිර. 

 

තරුණඹ ස පිළිඵ ජනහිපඳති මකිෂන ස බහ හ්දතහමේ 4 න ඳිපච්මේදඹ රකහය අධයහඳන රතිඳ්තතිඹ 

් ඵ සධමඹ ස මඳිදු එකෙතහ්  රළබීභ අයමුණු මකමයන "අධයහඳන රතිඳ්තතිඹ ් ඵ සධමඹ ස ජහතික 

මකිෂනභ් " පිහිටුවීම්  දළඩි අලයතහ පිළිමෙන ඇත. "එඵඳු මකිෂනභ්  භගි ස වහභ ද අවුරුදු ළරළසභ්  

පිළිමඹර ිරීමම්  කහ්දඹඹ ආය් බ කශ යුතු අතය 1991 ය තුශ එභ ළරළසභ ක්රිඹහ්තභක ිරීමම්  ක යුතු 

ඇයඹිඹ යුතුඹ" ඹන තරුණඹ ස පිළිඵ ජනහිපඳති  මකිෂන ස බහ හ්දතහමේ ව ස ඉවත කරුණු ඳහදක 

කයමෙන වහ ිප ස ය ඇතින මද්ලඳහරන මනසක්  ිරහ මකමයන ඵරඳෆ්  ලි ස ඵළවළය ව අධයහඳන 

රභඹ්  වහ සිරය වහ ිරලසිතත රතිඳ්තතිඹ්  කස ිරීමම්  ළදේතකභ වඳුනහමෙන ඒ වහ 1991 අංක 19 

දයන ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහ ඳනත ඹ ම්ත ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහ පිහිටුහ තිබු.. 

 

ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහ ඳනම්ත 2(1) න ෙ සතිඹ ව 2 (3) න ෙ සතිඹ රකහය ජහතික 

අධයහඳන මකිෂන ස බහ සිිය ස ජනහිපඳතියඹහ  ඉිරිපඳ්ත කයන ිර්දමද්ල ඇතුශ්ත හ්දතහ ඳහදක කයමෙන 

අධයහඳනමේ ියඹලු අංල ් ඵ සධමඹ ස ෙිරයුතු ියඹලු අිපකහිප වහ ආඹතන සිිය ස අකූකූරතහ්  දළ් සිඹ 

යුතු ජහතික අධයහඳන රතිඳ්තතිඹ ජනහිපඳතියඹහ සිිය ස කලි ස කර රකහලඹ  ඳ්ත කයකූ රළබිඹ යුතුඹ. 

 

මකිෂන ස බහ ඳනම්ත 4 (1) ෙ සතිඹ රකහය මකිෂන ස බහමේ ංයුතිඹ  අධයහඳනඹප ඳිපඳහරනඹප 

කශභනහකයණඹ ඹන ් මේත්රර වළිරඹහ්  ඇති තළනළ්තත ස 10 මදමනු ව ිරර ඵරමඹ ස ඳ්තන 

හභහජිකඹ ස 05 මදමනු ජනහිපඳතියඹහ සිිය ස ඳ්ත කයකූ රඵන අතය ඳනම්ත 5 න ෙ සතිඹ ඹ ම්ත ඳ්ත 

කයකූ රඵන පූ්දණ කහලීන බහඳතියඹහ ව උඳ බහඳතිරු ස මදමදනු සමෙ ස ද මකිෂන ස බහ 

භ සසිත මේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 ලාර්ෂික ලාර්තාල 2019 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

දැක්ම 

ශ්රී රහංම් ඹ අනනයතහ ුමය් ිතත මකමය සනහවු්ත ියඹළු අභිමඹ ෙඹ ස  මුහුණ දීභ වහ මඹිදහ 

ෙත වළිර ඵ ව හධහයණ්තඹ වතික මකමය සනහවු්ත ඳිපපූ්දණ අධයහඳනඹ්  ළභ  

රඵහමදන ඳථුලර ජහතික රතිඳ්තති යහමු්  ිර්දභහණඹ ිරීමභ. 

 

කමකශලර 

අධයහඳන ඳද්ධතිමේ ියඹළු අංල මනිකඩහ ඳ්තහමෙන ඹහභ වතික මකමය සනහවු්ත ශ්රී 

රංකහමේ මනස න අලයතහ ස  අකූකූරතහ දළ් වීම්  වළිරඹහ ඇ්තතහවු්ත ජහතික 

අධයහඳන රතිඳ්තති හකච්ජහ ිරීමභ වහ ිර්දමද්ල ඉිරිපඳ්ත ිරීමභ. 
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කාර්යයන් ශා කර්තලයයන් 

ජහතික අධයහඳන රතිඳ්තති පිළිඵ අතිෙරු ජනහිපඳතිතුභහ මත ිර්දමද්ල ඉිරිපඳ්ත ිරීමම්  අයමු. ස 

1991 අංක 19 දයන ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහ ඳනති ස පිහිටුකූ රළබ ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස 

බහ භඟි ස රධහන ලමඹ ස ඉටු කයකූ රඵන කහ්දඹඹ ස ඳවත දළ් මේ.       

                                          

(අ)  අධයහඳන රතිඳ්තතිඹ ව ළරුම්  වහ භහමර නනඹ ිරීමභ ව ඳථුලර ජහතික අධයහඳන 

රතිඳ්තතිඹ්  ් ඵ සධමඹ ස ජනහිපඳතියඹහ මත ිර්දමද්ල ඉිරිපඳ්ත ිරීමභ ද ඇතුළුප 

අධයහඳන රතිඳ්තති මනිකඩහ ඳ්තහ මෙන ඹහභ වතික ිරීමම්  ව භහජමේ මනසන 

අලයතහ ස  අධයහඳන රභඹ අකූකූරවීභ පි.ප අධයහඳන රතිඳ්තතිමේ ියඹලුභ අංල 

් ඵ සධමඹ ස ජනහිපඳතියඹහ මත  ිර්දමද්ල ඉිරිපඳ්ත ිරීමභ; 

(ආ)  ක්රිඹහ්තභක මෂන ස ඳතින ජහතික අධයහඳන රතිඳ්තතිඹ ව ළරසභ මව  ළරුම්  කලි ස කර 

භහමර නනඹ ිරීමභ ව සිලසමේණඹ ිරීමභ ද අලය සි ක එභ රතිඳ්තතිමේප ළරළසම්  මව  

ළරුම් ර ඇති කශ යුතු මනසක්  ජනහිපඳතියඹහ මත ිර්දමද්ල ිරීමභ; 

(ඇ) මකිෂන ස බහමේ උඳමදස වහ ජනහිපඳතියඹහ සිිය ස මකිෂන ස බහ මත මඹිමු කයකූ 

රළබිඹ වළිරප අධයහඳනඹ  අදහශ ියඹලු කහයණහ ් ඵ සධමඹ ස ජනහිපඳතියඹහ මත  උඳමදස 

දීභ. 
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කකොමින් වභාකේ වංයුතිය  

(අ) 1978 අංක 16 දයණ සිලසසිදයහර ඳනති ස පිහිටුන රද සිලසසිදයහර රතිඳහදන මකිෂන ස 

බහමේ බහඳතියඹහ; 

(ආ) 1990 අංක 20 දයණ තථතියික වහ ථ්තතීඹ අධයහඳන ඳනති ස පිහිටුන රද තථතියික වහ 

ථ්තතීඹ අධයහඳන මකිෂන ස බහමේ බහඳතියඹහ; 

(ඇ) අධයහඳන වහ උස අධයහඳන සිඹඹ බහය අභහතයයඹහම  ිර්දමද්ලඹ භතප ජනහිපඳතියඹහ 

සිිය ස ඳ්ත කයකූ රඵන හභහජිකමඹ් ; 

(ඈ) මුදේ සිඹඹ බහය අභහතයයඹහම  ිර්දමද්ලඹ භතප ජනහිපඳතියඹහ සිිය ස ඳ්ත කයකූ රඵන 

හභහජිකමඹ් ; 

(ඉ) ඳශහ්ත බහ සිඹඹ බහය අභහතයයඹහම  ිර්දමද්ලඹ භතප ජනහිපඳතියඹහ සිිය ස ඳ්ත කයකූ 

රඵන හභහජිකමඹ් ; 

(ඊ) අධයහඳනඹප ඳිපඳහරනඹ මව  කශභනහකයණඹ ඹන ් මේත්රර ිරුණණතහ ද් හ ඇ්තතහ ව 

මව  ඹ්  ථ්තතිඹක සිශිස ්තඹ්  රඵහ ඇ්තතහ ව තළනළ්තත ස අතුිප ස ජනහිපඳතියඹහ 

සිිය ස ඳ්ත කයකූ රඵන මන්ත හභහජිකඹ ස දව මදමන් . 5 න ෙ සතිඹ ඹ ම්ත ඳ්ත 

කයකූ රඵන බහඳතියඹහප උඳ බහඳතියඹහ (රතිඳ්තති) ව උඳ බහඳතියඹහ (ළරුම් ) 

මකිෂන ස බහමේ පූ්දණකහලීන භහජික්තඹ දයති. 

ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහප කූම මෙිඩප නහර ඳහම්ද අංක: 126 දයන සථහනමේ පිහි හ ඇත. 

ජනහිපඳතිතුභහ සිිය ස ඳ්ත කයකූ රඵන මකිෂන ස බහමේ මේක් ප ඳිපඳහරන ක යුතු බහය ක්රිඹහ කයයි. 

දළන  මකිෂන ස බහමේ සථීය කහ්දඹ භණ්ඩරඹ 28 මදමනුමෙ ස භ සසිතඹ.  
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ඉක්ක ශා කාර්ය වාධන දර්ක - 2019 

ක්රියාකාරකම අරමුණු කාර්ය වාධන දර්ක 

01 ඳහේ ඳහදක ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලනඹ පිළිඵ 
ජහතික රතිඳ්තතිඹ්  කස ිරීමභ. 

 

දළන  ඳතින ඳහේ ඳහදක ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලන 
රතිඳ්තතිඹ නළත භහමර නනඹ වහ න රලසත 
රතිඳ්තති යහමු්  මඹ ජනහ ිරීමභ. 

මකටු් ඳ්ත කයන රද රතිඳ්තති රකහලන්  
ඳළතීභ. 

02 ඳහේ ඳද්ධතිඹ නළත භහමර නනඹ ව ඳහේ 

ඳද්ධතිඹ පිළිඵ ප් යතිඳ්තතිඹ්  ් ඳහදනඹ ිරීමභ. 

ඳහේ ඳද්ධතිමඹහි ෙළ ළු ආභ සත්රණඹ ිරීමභ’ මී් ණඹ්  ියදු ිරීමභ වහ භහමර නනමඹහි 

හ්දතහ්  ඳළතීභ. 

03 මඳය ඳහේ අධයහඳනඹ පිළිඵ   ජහතික රතිඳ්තතිඹ 
් ඳහදනඹ ිරීමභ. 

 

මඳය ඳහේ අධයහඳනඹ පිළිඵ රතිඳ්තති යහමු්  
වඳු සහ දීභ. 

 

මඳය ඳහේ අධයහඳනඹ පිළිඵ රතිඳ්තති 
රකහලන්  ඳළතීභ. 

04 තහ් .ක වහ ථ්තතීඹ අධයහඳනඹ පිළිඵ ජහතික 

රතිඳ්තතිමඹහි පි ඳ්ත මු්රණඹ ිරීමභ ව දළකූ්ත 

ිරීමම්  ළඩ ව ස ඳළළ්තවීභ. 

මඹ ජිත රතිඳ්තති මඹ ජනහ ක්රිඹහ්තභක ිරීමභ තුළි ස ළඩ 
මර කමේ අලයතහඹ වතික ිරීමභ.  

රතිඳ්තති රකහලනඹ මු්රණඹ ිරීමභ වහ මඹ ජිත 
රතිඳ්තති මඹ ජනහ පිළිඵ ඳහ්දලකරු ස 
දළකූ්ත ිරීමම්  ළඩ ව ස ඳළළ්තවීභ. 

05 උස අධයහඳනඹ පිළිඵ ජහතික රතිඳ්තතිඹ 

් ඳහදනඹ ් පූ්දණ ිරීමභ. 

උස අධයහඳන ඳද්ධතිමඹහි ඳ්තනහ ෙළ ළු ආභ සත්රණඹ  
වහ රතිඳ්තතිභඹ භෙමඳ සවී්  වඳු සහ දීභ. 

උස අධයහඳනඹ පිළිඵ රතිඳ්තති රකහලන්  
ඳළතීභ. 

06 රථ්තති සිය.කහ්  රකහලඹ  ඳ්තිරීමභ. ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහ සිිය ස ියදුකයකූ රඵන 
අධයහඳිරක රතිඳ්තති ් ඳහදනඹ පිළිඵ 

ඳහ්දලකරු ස/භවජනතහ දළකූ්ත ිරීමභ. 

රථ්තති සිය.කහ මු්රණඹ ිරීමභ වහ 
ඳහ්දලකරු ස/භවජනතහ මත මඵදහ වළීමභ. 

07 ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහමේ රමේනන 

භධයසථහනඹ/ුණසතකහරඹ කස ිරීමභ’ 
රලසත මර සථහපිත රමේනන භධයසථහනඹ්  තිබීභ. රලසත භ්ට ම්  රමේනන භධයසථහනඹ 

සථහපිත කය ඳළතීභ. 
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කාර්ය වාධන වාරාංය - 2019  

 

ශැදින්වීම 

ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහ මත ඳළීම ඇති රධහන කහ්දඹඹ ස ඳවත ඳිපිර මේ. 

1. ඳ්තනහ ළඩ ව ස භහමර නනඹ වහ සිලසමේණඹ තුළි ස යම්ට අධයහඳන රතිඳ්තති ඇෙීමභ. 

2. ්දතභහන අලයතහ අකූ අධයහඳිරක රතිඳ්තති මඹ ජනහ ඹහ්තකහලීන ිරීමභ. 

3. ඳතින රතිඳ්තතිප ළරුම්  වහ ළඩ ව ස ් ඵ සධ ියදුකයන භහමර නන, සිලසමේණ, ත් මේරු 

ිරීම්  වහ නවීකයණඹ භත ඳදන්  ජනහිපඳතිතුභහ මත අධයහඳන රතිඳ්තති පිළිඵ ිර්දමද්ල රඵහදීභ. 

 

ඉවත කහ්දඹඹ ස ඉටු ිරීමභ වහ ඳවත ව ස ඳිපිර  ් මේත්ර තුන්  ඹ ම්ත ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහ 

සිිය ස සථහය කෂනටු තුන්  සථහපිත කය ඇත. 

1. හභහනය අධයහඳනඹ පිළිඵ සථහය කෂනටු. 

2. උස අධයහඳනඹ පිළිඵ සථහය කෂනටු. 

3. තහ් ණ වහ ථ්තතීඹ අධයහඳනඹ පිළිඵ සථහය කෂනටු. 

 

ෆභ සථහය කෂනටු් භ යහජය වහ මඳෞද්ෙලික අංලමේ අදහශ ් මේත්ර ිරමඹ ජනඹ කයන සිද්තු ස 15්  20 

අතය හභහජිකයි ස පිිපකමෙ ස භ සසිත මේ. 

 

2019 ්දඹ වහ ළරුම්  කයන රද ක්රිඹහකහයක්  ර කහ්දඹහධනඹ ඳවත ඳිපිර හයහංල ෙත කශ වළිරඹ. 

 

1. වාමානය අධයාඳනය ළිබඳ  කාර්ය වාධනය. 

1.1 ඳාවල් ඳාදක ලෘත්තීය මාර්කගතෝඳකේනය ළිබඳ  ජාතික ප්රතිඳත්තියක් වකව් ිරීමම  

ඳහේ ඳහදක ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලනඹ ් ඵ සධ රතිඳ්තතිඹ්  ් ඳහදනඹ ිරීමභ මව  2016 ්දමේ දී 

් ඳහදනඹ කයන රද හභහනය අධයහඳනඹ  අදහශ රතිඳ්තති භහරහමේ අ සත්දෙත ඇති ඳහේ ථ්තතීඹ 

භහ්දමෙ ඳමද්ලනඹ  අදහශ ඳිපච්මේදඹ නළත භහමර නනඹ ිරීමම්  අලයතහඹ පිළිඵ ජහතික අධයහඳන 

මකිෂන ස බහ අමඵ ධ කය ෙ සනහ රදී. ශ්රී රංකහමේ පිහි බ රිතහනය කවු සියරඹ සිිය ස ියඹ මරය වහ 

තහ් .ක දහඹක්තඹ මභභ කහ්දඹඹ වහ රඵහ මදන රදී.  

 

ඳහේ ර සිදුවේඳතිරු සප ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලනමේ ිරයුතු ගුරුරුප ඳහේ ශියයි සප ථ්තතීඹ 

භහ්දමෙ ඳමද්ලනඹ  අදහශ ක යුතු කයකූ රඵන යහජයඹ වහ යහජය මනින ආඹතන ර ිරරධහීම සප 

යහඹකයි සප තරුණ ංසිධහන මති ස රතිඳ්තති ් ඳහදනමේ දී අලය උඳමද්ලනඹ ඳවත ඳිපිර රඵහ 

ෙළනීභ  ක යුතු  කයන රදී.  

 

(i) ආරම්භක වම්මන්ත්රණය 

ශ්රී රංකහමේ ඳහේ ඳහදක ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලනඹ ් ඵ සධ දළන  ඳතින රතිඳ්තතිඹ 

භහමර නනඹ ිරීමභ වහ රිතහනය කවු සියරඹ වහ එ්  2019 ජනහිප භ 24 න ිරන ශ්රි රංකහ ඳදන්  

ආඹතනමේ දී ආය් බක ් භ සත්රණඹ්  ඳ්තන රදී. මභභ ් භ සත්රණමේ මුලික අයමුණ වුමේ ඳහේ 
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 ලාර්ෂික ලාර්තාල 2019 

ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලනඹ  අදහශ ක යුතු කයන ආඹතන වදුනහෙළනීභ්ත ඔවු සම  කහ්දඹබහයඹ 

වඳුනහෙළනීභ්තඹ.  

 

ම්  වහ ජහතික ආධුිරක්ත ව කහ්දෂනක ුණහුණුිරීමම්  අිපකහිපඹප ජහතික ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලන වහ 

උඳමද්ලන භධයසථහනඹප අධයහඳන අභහතයහංලඹප තථතීයික වහ ථ්තතීඹ අධයහඳන මකිෂන ස බහප 

ජහතික භහන ් ඳ්ත ං්දධන කවු සියරඹප ජහතික අධයහඳන ආඹතනඹප ෂනිරස ඵර වහ රැකී ය් හ 

ක යුතු මදඳහ්දතම්  සතුප ජහතික මඹිවු ස මේනහංකඹප ශ්රි රංකහ ඳදන්  ආඹතනඹප සිලසසිදයහරප ිරසත්රි්  

මේක්  කහ්දඹහරප ඳහේප ජහතික තරුණමේහ බහප අධයහඳන සිදයහ ඨ ප ශ්රී රංකහ ථ්තතීකඹ ස 

ංසිධහනඹ ිරීමම්  ංෙභඹ ිරමඹ ජනඹ කයෂන ස ිරරධහීම ස වබහගී වව.  

 
(ii) ඳාවල් ලෘත්තීය මාර්කගතෝඳකේන ඒකක නිීමක්ණ අධයයනය 

ඳහේ ඳහදක ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලනඹ ් ඵ සධ අධයහඳන අභහතයහංලඹ සිිය ස ිරු්ත කයන රද අංක 

06/2013 වහ 2013.01.15 ිරනළති නරමේනමඹහි උඳමදස ක්රිඹහ  නං සම ස ද ඹ සන පිළිඵ අධයඹනඹ 

ිරීමභ වහ ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහමහි ිරරධහීම ස ඵසනහහියප ඵයෙමු වහ ඹම ඹන ඳශහ්ත 

තුමනහි මත යහේත ඳහේ 10 ක ංනහයඹ කයන රදී. 

 

ඹ්  ඳභණක  හ් ඳරඹ හධහයණීකයණඹ ිරීමභ පි. ඳහේ ඳද්ධතිමඹහි හභහනය ර් ණප ඳහේ 

අතය ඇති සිභතහ සප ඳහේර පිහිටීභ ආදී කරුණු ළරිරේර  ෙිරෂන ස ඳහේ 10හි ිරඹළිරඹ 

මත යහෙ සනහ රදී. ඒ අකූප සිදුවේඳතිරු සප ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලනඹ ් ඵ සධ ගුරුබතු සප 13 ය 

ශියඹ ස ් මුන ඳීම් ණඹක  බහජනඹ කයන රදී. මභභ ් මුන ඳීම් ණඹ ුවෙත රලසනහලි 03්  

ඳදන්  ියදු කයන රදී.   

 

ිරියදු ඳහරක ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලනඹ  අදහශ ඒකකඹ්  ක්රිඹහ්තභක මනිව අතය 2013.01.15 

ිරනළති අධයහඳන අභහතයහංලඹ සිිය ස ිරු්ත කයන රද නරමේන අංක 06/2013 භගි ස රඵහ දී ඇති 

උඳමදස ිරිය්  ක්රිඹහ්තභක මනිතිබු..  

 

අධයඹනඹ  ර්  වු ඳශහ්ත තුමනහි (ඵසනහහියප ඵයෙමු වහ ඹම) ඳහේ 10 හි සිදුවේඳතිරු භෙ 

2019 ජලි භ 15 න ිරන ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහමේ දී රැසවීභ්  ඳ්තන රදී. එහිදීප ඳහේ 

ඳහදක ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලනඹ  අදහර අධයහඳන අභහතයහංලඹ සිිය ස 2013.01.15 ිරනළති  

ිරු්තකයන රද 06/2013 නරමේනමේ ව ස කරුණු පිළිඵ මභ සභ එඹ ක්රිඹහ්තභක ිරීමම්  දී 

භතු සනහවු ෙළ ළු පිළිඵ අදවස රඵහෙ සනහ රදී. 

 

මී  අභතයප ඳහේ ඳහදක ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලනඹ වහ ඉවත නරමේනඹ ක්රිඹහ්තභක ිරීමභ ් ඵ සධ 

හකච්ඡහ ිරීමභ වහ  ඳහේ 40 ක සිදුවේඳතිරු ස වහ ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලන උඳමද්ලන ගුරුරු ස 

වහ ළඩමුළු මදක්  පිළිමලි ස 2019 ජලි භ 23 වහ 26 ිරනඹ සහි දී ශ්රි රංකහ ඳදන්  ආඹතනමේ දී 

ඳ්තන රදී.  
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(iii) දැනුම හුලමාරු ිරීමකම් කතදින ලැඩමුළුල 

එ් ්ත යහජධහිරමේ ඳ්තනහ ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලන ඳද්ධතිඹ ් ඵ සධ වඳු සහ දීභ භගි ස එය  

බහසිතහන රලසත බහසිතහ ස වඳුනහෙළනීභ පි. දළකූභ හුභහරු කයෙළනීම්  ළඩමුළු්  2019 භහ්දතු 

භ 20 ිය  22 ද් හ ශ්රී රංකහමේ රිතහනය කවු සියරමේ වමඹ ගීතහමඹ ස මකිශම මු සඨ්  

(Movenpick) මව  රමේ දී ඳ්තන රදී.   

 

ජහතික ආධුිරක්ත වහ කහ්දෂනක ුණහුණු ිරීමම්  අිපකහිපඹප ජහතික ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලන වහ උඳමද්ලන 

භධයසථහනඹප අධයහඳන අභහතයහංලඹප තථතීයික වහ ථ්තතීඹ අධයහඳන මකිෂන ස බහප ජහතික භහන 

් ඳ්ත ං්දධන කවු සියරඹප ජහතික අධයහඳන ආඹතනඹප ෂනිරසඵර වහ රැකී ය් හ ක යුතු 

මදඳහ්දතම්  සතුප ජහතික මඹිවු ස මේනහංකඹප ශ්රී රංකහ ඳදන්  ආඹතනඹප සිලසසිදයහරප ිරසත්රික  මේක්  

කහ්දඹහරප ඳහේප ජහතික තරුණ මේහ බහප අධයහඳන සිදයහඨ ප ථ්තතීකයි ස ංසිධහනඹ ිරීමම්  

ංෙභඹ ිරමඹ ජනඹ කයෂන ස අදහශ ිරරධහිප ස වබහගී වව. 

 

එ් ්ත යහජධහිරමේ ලි්දපූේහි කළිපඹ කමන් ්ට (Career Connect) ආඹතනඹ ිරමඹ ජනඹ කයෂන ස 

ඳළෂන. ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලන සිමලේඥයි ස මදඳර්  ද ළඩ වම ස ් ඳ්ත දහඹක්තඹ රඵහමදෂන ස 

වබහගී වව. 

 

(iv) කවේලකයෝජක නිකයෝජිතයින්කේ  අදශව්  ාගතැනීම 

ඳහේ අධයහඳනඹ වහ ඳතින රැිරඹහ මශද ඳශ අතය ඇති මනිෙළරඨ්  වහ ඳහේ ථ්තතීඹ 

භහ්දමෙ ඳමද්ලනමේ දී මේහමඹ ජකයි සම  වබහගී්තඹ වඳුනහෙළනීභ පි. ශ්රී රංකහමේ රධහන 

මඳමේ පිළිේත මඳෞද්ෙලික අංලමේ භහේ  හි මේහමඹ ජකයි සම  වහ ිරමඹ ජිතයි සම  

වබහගී්තමඹ ස 2019 භළයි භ 10 න ිරන ශ්රී රංකහ ඳදන්  ආඹතනමේ දී ළඩමුළු්  ඳ්තන රදී.  

 

(v) තරුණ වංවිධානල නිකයෝජිතයින් කලතින් අදශව්  ාගතැනීම  

තදප ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලනඹ ් ඵ සධ රතිඳ්තති රකහලනඹ ් ඳහදනඹ වහ අදවස රඵහෙළනීභ 

පි. යහජය වහ යහජයඹ මනින ආඹතන ිරමඹ ජනඹ කයන තරුණ මකි සර වබහගී්තමඹ ස 2019 

භළයි භ 15 ිරන ශ්රී රංකහ ඳදන්  ආඹතනමඹහි දී වමු්  ඳ්තන රදී.   

 

(vi) ප්රධාන ක්ඩඩායම් ැසව්වීම් (Core-Group meetings) 

රථභ රධහන කණ්ඩහඹම්  හකච්ඡහ 2019 අමරේේ භ 25 ිරන ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලනඹ පිළිඵ 

රතිඳ්තතිඹ මකටු් ඳ්ත ිරීමභ ආය් බ ිරීමභ පි. ජහතික තරුණ මේහ බහප ෂනිරසඵර වහ රැිරඹහ 

ක යුතු අභහතයහංලඹප ශ්රී ජඹ්දධනුණය සිලසසිදයහරඹප ශ්රී රංකහ යජය  සිලසසිදයහරඹ ළිර ආඹතනර 

ිරරධහීම සම  වබහගී්තමඹ ස ජහතික අධයහඳන ආඹතනමේ දී ඳ්තන රදී. 
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ඊ  අභතය ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලනඹ ් ඵ සධමඹ ස ඳ්තන රද ළඩමුළු/හකච්ඡහ/් භ සත්රණර 

දී ඳහ්දලකරු ස මති ස රඵහෙ සනහ රද අදවස ළරිරේර  ෙිරෂන ස ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලනඹ 

් ඵ සධ රතිඳ්තති මඹ ජනහ මකටු් ඳ්ත ිරීමභ ආය් බ ිරීමභ පි. රධහන කණ්ඩහඹම්  මදන වහ 

තු සන හකච්ඡහ 2019 අමෙ සතු 27 වහ ළප්තළ් ඵ්ද 05 ඹන මදිරන දී ඳ්තන රදී. 

 

ඳහ්දලකරු ස මති ස රඵහෙ සනහ රද කරුණු වහ අදවස ළරිරේර  ෙිරෂන ස ් ඳහදනඹ කයන රද 

ඳහේ ඳහදක ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලනඹ ් ඵ සධ රතිඳ්තති මඹ ජනහ මකටු් ඳත 2019 මනිළ් ඵ්ද 11 

ිරන ඳළති 7 න මකිෂන ස බහමේ 296 න මකිෂන ස බහ රැසවීභ මත අකූභළතිඹ වහ ඉිරිපඳ්ත 

කයන රදී. 

 

ඳහේ ඳහදක ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලනඹ පිළිඵ රතිඳ්තති රකහලනමඹහි රතිඳ්තති මඹ ජනහ ් ඵ සධ 

අහන එකෙතහඹක  ඳළෂනණීභ වහ ඒහ ක්රිඹහ්තභක ිරීමභ පි. භහ්දෙ ළරළසභ්  පිළිමඹර ිරීමභ 

අයමුණු මකි මෙන 2019 මදළ් ඵ්ද 04 ිරන මකිශම Movenpick මව  රමේ දී ළඩමුළුභ්  ඳ්තන 

රදී. 

 

එ් ්ත යහජධහිරමේ කළිපඹ්ද කමන් ්ට හි ් ඳ්තදහඹකමඹු ද මභභ ළඩමුළු වහ වබහගී සිඹ. 

 

1.2 ඳාවල් ඳේධතිය ළිබඳ  ප්රතිඳත්ති වම්ඳාදනය ිරීමම 

2016 ්දමේ දී රකහලඹ  ඳ්තකයන රද ශ්රී රංකහමේ හභහනය අධයහඳනඹ පිළිඵද ජහතික රතිඳ්තති යහමු තුශ 

ඳහේ ඳද්ධතිඹ පිළිඵ ඳිපච්මේදඹ්  මනිභළති ඵළසි ස ඳහේ ඳද්ධතිඹ පිළිඵ රතිඳ්තති යහමු්  ළකීමම්  

අලයතහඹ ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහ සිිය ස අමඵ ධ කය ෙ සනහ රදී. 

 

ශ්රී රංකහමේ ඳහේ ඳද්ධතිඹ ් ඵ සධමඹ ස ෙළ ළු යහශිඹ්  ඳතී. ඳහේ අතය ඳතින සිභතහඹ ඳහේ 

ඳද්ධතිඹ තුශ ඳතින රධහන ෙළ ළුිර. ඊ  අභතය, නහෙිපක රමද්ලර ඇති ඇතළ්  ද්සිතීයික ඳහේ ග්රහමීඹ 

රමද්ලර පිහි බ ඳහේර  ඩහ ඉතහ ඉවශ භ්ට භක ඳතී. එහි රතිපරඹ්  මරප ග්රහමීඹ දරු ස සිලහර 

ංනයහ්  ග්රහමීඹ ඳහේර ිය  නහෙිපක ඳහේ මත ඳළෂනමණ්. භධය සිදයහර ඳද්ධති ආකථතිඹ අතවළය දළමීභ 

මවේතුම ස ග්රහමීඹ රමද්ලර ද්සිතීයික අධයහඳන ඳවුමක්  ව අසථහ ස රභහණ්ත මර ළඩිිරයුණු වී 

මනිභළත. 

 

ශ්රී රංකහමේ ඳහේ ඳද්ධතිඹ වහ ජහතික රතිඳ්තතිඹ්  කස ිරීමභ පිළිඵ හකච්ඡහ ිරීමභ වහ ඳශහ්ත 

අධයහඳන අධය් රු ස ව ඳශහ්ත ර අදහශ ිරරධහීම ස භ  2018 මනිළ් ඵ්ද භ ආය් බමේ දී 

ළඩමුළු්  ඳ්තන රදී. 

 

ඉවත ත්ත්තඹ අකූප දළන  ඳතින ඳහේ ඳද්ධතිඹ පිළිඵ භහමර නනඹ ිරීමභ වහ ඵයෙමු ඳශහත 

ම්  ස්ර කය ෙිරෂන ස මී් ණ අධයඹනඹ්   ියදු කයන රදී. 
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අධයඹනඹ  අදහශ ද්තත එ් රැස ිරීමභ වහ ඵයෙමු ඳශහම්ත සිදුවේඳතිරු ස ව ගුරුරු ස අතය 

රලසනහලි මඵදහ මදන රදී. 

 

ඊ  අභතය ඳහේ ඳද්ධතිමේ ඳ්තනහ ෙළ ලු පිළිඵ අමඵ ධඹ්  ඇති ඵළසි ස ඒ පිළිඵ උඳමදස රඵහෙකූ 

පි. ජහතික භ්ට ෂන ස ඳශහ්ත වහ කරහඳ අධයහඳන අධය් රු ස භ  ද, රහමද්ය ඹ භ්ට ෂන ස, ඵසනහහිය වහ 

ඵයෙමු ඳශහ්තර අධයහඳන අධය් රු ස භ  ද, ඵයෙමු ඳශහම්ත මත යහේත ඳහේ දවඹක 

සිදුවේඳතිරු ස ව මන්ත ඳහ්දලකරු ස භ  ද ඳවත ඳිපිර ළඩමුළු / හකච්ඡහ ඳ්තන රදී.  

 
(i) 2018.11.05 ිරන ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහ ඳිපරමේ දී ඳශහ්ත අධයහඳන අධය් රු ස භ  

හකච්ඡහ්  ඳළළ්තවීඹ. දුණු ඳශහ්ත අධයහඳන අධය් යඹහ වළය අමනු්ත අධය් රු ස අ  

මදනහ ඒ දවහ වබහගී වව. 

 

(ii) 2018.11.23 ිරන ය්තනුණය කරහඳ අධය් රු ස භ  හකච්ඡහ්  ජහතික අධයහඳන ආඹතනමේ දී 

ඳළළ්තසිණ. 

 

(iii) ඵයෙමු ඳශහ්ත අධයහඳන අධය් රු ස භ  හකච්ඡහ්  2018.12.18 ිරන ය්තනුණය දී 

ඳළළ්තසිඹ.  

 

(iv) ඵසනහහිය ඳශහම්ත මකි්ට හල අධයහඳන අධය් රු ස භ  හකච්ඡහ්  2018.12.20 ිරන ජහතික 

අධයහඳන ආඹතනමේ දී ඳළළ්තසිණ. 

 

(v) ඳහේ ඳද්ධතිඹ පිළිඵ රතිඳ්තතිඹ ් ඳහදනඹ ිරීමභ ් ඵ සධමඹ ස ඵයෙමු ඳශහම්ත ගුරුරු ස 

භ  ළඩමුළු්  ඇවළලිඹමෙිඩ මභම සිපපි බඹ ගුරු ුණහුණු භධයසථහනමේ දී 2019.04.03 න ිරන 

ඳළළ්තසිණ. 

 

(vi) ඳහේ ඳද්ධතිමඹහි දළන  ඳ්තනහ ත්ත්තඹ ව ෙළ ළු පිළිඵ හකච්ඡහ ිරීමභ වහ 2019 ජුිර භ 

13 න ිරන රැසවීභ්  ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහමේ දී ඳළළ්තසිණ. අධයහඳන අභහතයහංලමේ; 

මදභශ ඳහේ, මුසලි්  ඳහේ, තු ඳහේප ජහතික ඳහේ ව මඳෞද්ෙලික ඳහේ බහය 

අධය් කරු සව  ම්  වහ ආයහධනහ කයන රදී. මුසලි්  ආෙෂනක වහ ංසකථතික ක යුතු 

මදඳහ්දතම්  සතුමේ අධය් යඹහ ද භ්රහ ඳහේ ් ඵ සධ ෙළ ළු හකච්ඡහ ිරීමභ වහ මභභ 

රැසවීභ  වබහගී සිඹ. 

 

(vii) 2019 ජුිර 19 ව 25 ඹන මදිරන තුශ දී ඳහේ ඳද්ධතිමේ ්දතභහන ත්ත්තඹ ව ෙළ ළු හකච්ඡහ 

ිරීමභ වහ ජහතය සතය වහ මඳෞද්ෙලික ඳහේර සිදුවේඳතිරු ස භ  මන මනභ රැසවී්  

මදක්  භවයෙභ ජහතික අධයහඳන ආඹතනමේ දී ඳ්තන රදී. 
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ඵයෙමු ඳශහම්ත ඳහේ ඳද්ධතිඹ භහමර නනඹ ිරීමම්  අධයඹනඹ  අදහශ ළකූ මඹ ජනහ ඇතුශ්ත 

මේනනමඹහි අ සත්දෙත ිර්දමද්ල පිළිඵ හයහංලඹ්  මකිෂන ස බහමේ හභහජිකයි ස මත පිළිෙ සන රදී. 

 

ඉවත හ්දතහ කස ිරීමභ වහ ශ්රී රංකහමේ ඳතින ඳහේ ඳද්ධතිඹ  අදහශ ියඹලුභ ඳ්දමේණ, 

ිරඵ සධනඹ ස, අධයඹන හ්දතහ ඹනහිරඹ අධයඹනඹ කයන රදී. ඊ  අභතය අදහශ Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD) ව මර ක ඵළංු හ්දතහ ද අධයඹනඹ කය ඇත. 

 

1.3 කඳර ඳාවල් අධයාඳනය ළිබඳ   ජාතික ප්රතිඳත්තිය වම්ඳාදනය  

මඳය ඳහේ  අධයහඳනඹ පිළිඵ ජහතික  රතිඳ්තති යහමුක භෙ මඳ සවීභ්  මනිභළති මභය  මඳය ඳහේ  

අධයහඳනඹ  ක්රිඹහ්තභක න ඵළසි ස ම්  පිළිඵ ජහතික  රතිඳ්තතිඹ්  ළකීමම්  අලයතහ ජහතික අධයහඳන 

මකිෂන ස බහ සිිය ස වදුනහමෙන තිබු..  එඵළසි සප මඳය ඳහේ අධයහඳනඹ පිළිඵ රලසත රතිඳ්තති 

භහරහ්  කස ිරීමභ දවහ ියඹලුභ ඳහ්දලකරු ස භ  ංහදඹ්  ආය් බ ිරීමභ  අලය පිඹය ෙ සනහ 

රිර. මඳය ඳහේ  අධයහඳනඹ පිළිඵ ජහතික  රතිඳ්තතිඹ්  ් ඳහදනඹ වහ අලය මරය වහ තහ් .ක වහඹ 

රඵහමදෂන ස යුිරමෂස ආඹතනඹ ඊ  වමඹ ගීතහඹ ඳශ කයන රිර.  

  

මඳය ඳහේ  අධයහඳනඹ පිළිඵ ජහතික  රතිඳ්තතිඹ්  ළකීමභ දවහ ළරිරේර  ෙත යුතු කරුණු වදුනහෙළනීභ 

මකූම ස ව මලික හකච්ඡහ්  අධයහඳන අභහතයහංලඹප කහ සතහ වහ ශභහ ක යුතු අභහතයහංලඹප ජහතික ශභහ 

ආය් ණ අිපකහිපඹප ශ්රී රංකහ සිථත සිලසසිදයහරඹප ජහතික අධයහඳන ආඹතනඹප මඳය ඳහේ ක යුතු  

් ඵ සධ ඳශහ්ත ිරශධහීම සප ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහමහි හභහනය අධයහඳනඹ පිළිඵද සථහය කෂනටු 

හභහජිකයි ස ව මඳෞද්ෙලික මඳය ඳහේ ිරමඹ ජිතයි සම  වබහගී්තමඹ ස 2018.06.07 ිරන ජහතික 

අධයහඳන මකිෂන ස බහමේ දී  ඳ්තන රදී. 

 

ත දප අධයහඳන අභහතයහංලඹප  ඳශහ්ත අධයහඳන ිරශධහීම සප කහ සතහ වහ ශභහ ක යුතු අභහතයහංලඹප ජහතික 

ශභහ ආය් ණ අිපකහිපඹප  ශ්රී රංකහ සිථත සිලසසිදයහරඹප ජහතික අධයහඳන ආඹතනඹප මඳය ඳහේ  

අධයහඳනඹ පිලිඵ රවීණයි සප ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහමේ හභහනය අධයහඳනඹ පිළිඵද සථහය කෂනටු 

හභහජිකයි සප යුිරමෂස ව මඳෞද්ෙලික මඳය ඳහේ ිරමඹ ජිතයි සම  වබහගී්තමඹ ස මඳය ඳහේ  

අධයහඳනඹ පිළිඵ ජහතික  රතිඳ්තතිඹ දවහ අදවස වහ ිර්දමද්ලඹ ස රඵහෙළනීභ දවහ ව මදන ළඩමුළු ශ්රී 

රංකහ ඳදන්   ආඹතනමේදී 2018.10.12 ිරන ඳ්තන රදී. 

 

එභ ළඩමුළුමේදීප (i) ශභහ මේක්  කහ්දඹහරඹ (ii) අධයහඳන අභහතයහංලඹ (iii) ඵසනහහිය ඳශහ්ත  අධයහඳන 

මදඳහ්දතම්  සතු (iv) ශ්රී රංකහ සිථත සිලසසිදයහරමේ මුේ ශභහසිඹ ව රහථෂනක අධයහඳන මදඳහ්දතම්  සතු 

(v) ජහතික අධයහඳන ආඹතනඹ (vi) රයිියඹ්  ජහතය සතය ඳහර ඹන ආඹතන සිිය ස මඳය ඳහේ අධයහඳන 

සිමඹහි ිරඹළමරන එ්  එ්  ඵරධහීම සම  කහ්දඹබහයඹ ව ෙකී්  වඳුනහ ෙළනීභ වහ ඉිරිපඳ්ත ිරීම්  ියදු 

කයන රිර.  
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මී   අභතය,  එභ ළඩමුළුමේ මදන ළියමේ දී මලික ් මේත්ර ඳව්  (05) ඹ ම්ත මඳය ඳහේ  අධයහඳනඹ 

පිළිඵ රතිඳ්තති මඹ ජනහ දවහ න ිර්දමද්ල ව මඹ ජනහ ඉිරිපඳ්ත ිරීමභ පි. කණ්ඩහඹ්  ඳව්  (05) ඳ්ත 

කයන රිර. 

 

ත දප අදහශ ් මේත්රමේ සිසිධ ඳහ්දලඹ ස මති ස ළඩිදුය ්ත අදවස වහ මඹ ජනහ රඵහෙළනීභ දවහ ජහතික 

අධයහඳන මකිෂන ස බහමේ දී  ඳවත දව ස සිමලේ හකච්ඡහ/ළඩමුළු ආිරඹ ද ඳ්තන රිර. 

 

(i) මඳය ඳහේ  අධයහඳන ් මේත්රමඹහි යහජය වහ මඳෞද්ෙලික අංලමේ වබහගී්තඹ පිළිඵද හකච්ඡහ ිරීමභ 

පි. ජහතික ශභහ ඳදනභප ළසිලි භහන ං්දධන බහයඹ ව මඳෞද්ෙලික මඳය ඳහේ 

ිරමඹ ජිතයි සම  වබහගී්තමඹ ස 2018.11.13 ිරන ඳළළති හකච්ඡහ 

(ii) මඳය ඳහේ  අධයහඳනඹ  අලය ඉමෙකූ්  ඳිපයඹ පිළිඵ වඳුනහෙළනීභ වහ යහජය වහ මඳෞද්ෙලික 

් මේත්රමේ ඳහ්දලකරු ස න ශභහ මේක්  කහ්දඹහරඹප ශ්රී රංකහ සිථත සිලසසිදයහරඹප ජහතික 

අධයහඳන ආඹතනඹප ජහතික ශභහ ඳදනභප මුේ ශභහසිඹ ං්දධන ිරශධහීම ස ව හභහනය අධයහඳනඹ 

පිළිඵද සථහය කෂනටු හභහජිකයි සම   වබහගී්තමඹ ස 2018.12.13 ිරන ඳළළති හකච්ඡහ 

(iii) මඳය ඳහේ  ගුරු ං්දධනඹ  පිළිඵද ගුරු ුණහුණු ආඹතන ිරශධහීම ස භෙ 2018.12.21 ිරන ඳළළති 

හකච්ඡහ 

(iv) මඳය ඳහේ  අධයහඳනඹ  ් ඵ සධමඹ ස ඳශහ්ත කහ්දඹඹබහයඹ පිළිඵද මඳය ඳහේ  අධයහඳනඹ  අදහශ 

ඳශහ්ත අධය් කරු ස භෙ 2019.01.11 ිරන ඳළළති හකච්ඡහ 

 

ඉවත සිමලේ හකච්ඡහ වහ ළඩමුළු භගි ස රඵහේත අදවස වහ මඹ ජනහ ඇතුශ්ත කය ් ඳහදනඹ කශ මඳය 

ඳහේ  අධයහඳනඹ  පිළිඵද  රතිඳ්තති මකටු් ඳත  පිළිඵද අදවස රඵහෙළනීභ දවහ  අධයහඳන අභහතයහංලඹ, 

කහ සතහ වහ ශභහ ක යුතු අභහතයහංලඹප ජහතික ශභහ ආය් ණ අිපකහිපඹප ශ්රී රංකහ සිථත සිලසසිදයහරඹප 

ජහතික අධයහඳන ආඹතනඹප ජහතික රභ ් ඳහදන මදඳහ්දතම්  සතුප මුදේ මකිෂන ස බහ ඇතුලු යහජය 

ආඹතන ිරශධහීම සප  මඳය ඳහේ ක යුතු  ් ඵ සධ  ඳශහ්ත ිරශධහීම සප මඳය ඳහේ  අධයහඳනඹ  පිලිඵද 

රවීණයි සප හභහනය අධයහඳනඹ පිළිඵ සථහය කෂනටු හභහජිකයි සප යුිරමෂසප මේේ ද ිතේඩ්ය ස ළිර යහජය 

මනින ංසිධහන ව මඳෞද්ෙලික මඳය ඳහේ ිරමඹ ජිතයි ස ආදී ඳහ්දලකරු සම  වබහගී්තමඹ ස 

ජහතික අධයහඳන ආඹතනමේ දී 2019.04.09 ිරන මඳය ඳහේ  අධයහඳනඹ  පිළිඵ බුද්ිප කර් බන ළඩමුළු්  

ඳ්තන රදී.  

 

අ ස හ්දතහ කස ිරීමභ  මඳය මකටු් ඳ්ත කයන රද රතිඳ්තති රකහලනඹ පිළිඵද තදුය ්ත අදවස වහ 

මඹ ජනහ රඵහෙළනීභ වහ මඳය ඳහේ අධයහඳනඹ වහ ් ඵ සධ යහජය වහ මඳෞද්ෙලික ඳහ්දලකරු සම ; 

අධයහඳන අභහතයහංලඹප කහ සතහ වහ ශභහ ක යුතු අභහතයහංලඹප ජහතික ශභහ ආය් ණ අිපකහිපඹප ශ්රී රංකහ 

සිථත සිලසසිදයහරඹප ජහතික අධයහඳන ආඹතනඹප ජහතික රභ් ඳහදන මදඳහ්දතම්  සතුප මුදේ මකිෂන ස 

බහප මඳය ඳහේ ් ඵ සධ ඳශහ්ත ිරරධහීම සප මඳය ඳහේ අධයහඳනඹ පිළිඵ සිමලේඥයි සප හභහනය 

අධයහඳනඹ පිළිඵ සථහය කෂනටු හභහජිකයි සප යුිරමෂසප මේේ ද ිතේඩ්ය ස ආදී ඳහ්දලකරු සම  

වබහගී්තමඹ ස රතිඳ්තති අධයඹන ම්  ස්රමේ දී 2019.07.18 ිරන නළත ළඩමුළු්  ඳ්තන රදී.  
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අ ස රතිඳ්තති රකහලනඹ වහ 2019.07.24 ිරන ඳළළති හභහනය අධයහඳනඹ පිළිඵද සථහය කෂනටු 

රැසවීම්  දී අකූභළතිඹ රඵහ දී ඇත. 

 

2019.08.08 ිරන ඳළළති 293 ළිර ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහ රැසවීම්  දී මභභ රතිඳ්තති රකහලනඹ 

මු්රණඹ ිරීමභ  වහ අතිෙරු ජනහිපඳතිතුභහ මත එඹ පිළිෙළ සවීභ වහ අකූභළතිඹ ද රඵහ දී ඇත. 

 

මඳය ඳහේ  අධයහඳනඹ  පිළිඵද ජහතික රතිඳ්තතිඹ 2019.10.15 ිරන ජනහිපඳති කහ්දඹහරමේ දී අතිෙරු 

ජනහිපඳතිතුභහ මත පිළිෙළ සවීභ ියදු කයන රිර. මඳය ඳහේ  අධයහඳනඹ  පිළිඵ රතිඳ්තතිඹ ජහතික 

රතිඳ්තතිඹ්  මර රකහලඹ  ඳ්ත ිරීමභ දවහ අභහතය භණ්ඩරමේ අකූභළතිඹ රඵහෙළනීභ පි. න අභහතය 

භණ්ඩර ංමද්ලඹ්  ද අතිෙරු ජනහිපඳතිතුභහ සිිය ස අභහතය භණ්ඩරඹ මත ඉිරිපඳ්ත කයන රදී.  

  
 

2. උවව් අධයාඳනය ළිබඳ  කාර්ය වාධනය 

2.1 උවව් අධයාඳනය ළිබඳ  ජාතික ප්රතිඳත්තිය වම්ඳාදනය 

උස අධයහඳන ් මේත්රමේ ඳ්තනහ ෙළ ළු ආභ සත්රණඹ ිරීමභ වහ භෙමඳ සවීභ අයමුණු මකි  උස 

අධයහඳනඹ  අදහශ රතිඳ්තති මඹ ජනහ භහරහ්  ් ඳහදනඹ ිරීමභ  මුරුණයන රදී. 

 

උස අධයහඳන ් මේත්රමේ ඳතින ෙළ ළු වහ ඉිරිප රනතහ වඳුනහෙළනීභ පි. දළන  ඳතින රතිඳ්තති 

භහමර නනඹ වහ අධයනඹ්  ියදු ිරීමභ පි. ඳ්දමේණ කණ්ඩහඹ්  අ ්  ඳ්ත කයන රදී.  

 

ඒ අකූප වඳුනහෙ සනහ රද ඳ්දමේණ අධයඹන භහතථකහ 08්  වහ මඹිමු ිරීමම්  අකූමද්ලඹ ස (TOR) කස 

කයන රදී. ඒහ න් ප (i) ඳහරනඹප මරයඹ වහ ් ඳ්ත කශභනහකයණඹ (ii) උස අධයහඳනඹ වහ රමේලඹප 

ශිය ඇතුශ්තවීභ වහ න සිඹඹ ස වහ සිඹ ් මේත්රඹ ස වඳුනහ ෙළනීභ (iii) ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලනඹ වහ 

උඳමද්ලනඹ (Iv)  ශිය ුමබහධනඹ වහ සිනඹ (v) ඳලසනහද් උඳහිප අධයහඳනඹ වහ ඳ්දමේණ (vi) මඳෞද්ෙලික 

අංලමේ උස අධයහඳනඹ ව යහජයඹ වහ මඳෞද්ෙලික අංලමේ ් ඵ සධතහඹ (vii) යහජය ව යහජය මනින 

උස අධයහඳන ආඹතනර ගුණහ්තභකබහඹ වතිකකයණඹ වහ රතීතනඹ (vii) අධයඹන වහ අනධයඹන 

කහ්දඹ භණ්ඩර ං්දධනඹ (viii) මඳෞද්ෙලික උස අධයහඳන ආඹතන වහ මඳෞද්ෙලික ආඹතන ව යජඹ අතය 

් ඵ සධතහ.  

 

රතිඳ්තති ් ඳහදනඹ  අදහශ ඳවත ව ස රැසවී්  වහ ළඩමුළු ඳ්තන රදී. 

 

(i) ඉවත භහතථකහ ් ඵ සධ අදහශ කණ්ඩහඹ්  සිිය ස රඵහදු ස අ සත්ද භහධයඹ හ්දතහ ස (Interning 

Reports) භහමර නනඹ ිරීමභ වහ 2018 අමෙ සතු භ 03 වහ 13 න ිරනඹ සහි දී ළඩමුළු මදක්  

ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහමේ දී ඳ්තන රදී. 
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(ii) උස අධයහඳන රතිඳ්තති හ්දතහ කහ අ ස ිරීමභ වහ 2018 මනිළ් ඵ්ද 17 වහ 26 ඹන 

ිරනඹ සහි දී භහමර නන භණ්ඩරඹ භෙ ළඩමුළු මදක්  ඳ්තන රිර. 

 

(iii) රතිඳ්තති රකහලනඹ තදුය ්ත ළඩි ිරයුණු ිරීමභ පි. අදවස රඵහ ෙළනීභ වහ සිලසසිදයහර 

රතිඳහදන මකිෂන ස බහ ිරමඹ ජිතයි සප උඳුරඳතිරුප ඳලසනහද් උඳහිප ආඹතන ර 

අධය් කරු ස වහ සිලසසිදයහරර ඨ හිපඳතිරු ස ආදී ඳහ්දලකරු සම  වබහගී්තමඹ ස ව 

ළඩමුළු්  2019 ජුිර භ 10 න ිරන ශ්රි රංකහ ඳදන්  ආඹතනමේ දී ඳ්තන රදී.  

 

මදන ළඩමුළු 2019 ජුලි භ 01 න ිරන ශ්රි රංකහ ඳදන්  ආඹතනමේ දී සිලසසිදයහර ආනහ්දඹ 

ංෙභමේප උස අධයහඳන අභහතයහංලමේප මඳෞද්ෙලික අංලමේ ව උස අධයහඳන ආඹතනර 

ිරමඹ ජිතයි සම  වබහගී්තමඹ ස ඳළළ්තසිණ. 

 

2019 අමෙ සතු 08 න ිරන ඳළළති 293 න මකිෂන ස බහ රැසවීම්  දී රද අකූභළතිඹ රකහය උස 

අධයහඳනඹ  අදහශ රතිඳ්තති රකහලනමේ ඉං්රිිය පි ඳත මු්රණඹ කයන රදී.  

 

3. තාක්ණික ශා ලෘත්තීය අධයාඳනය ළිබඳ  කාර්ය වාධනය 

3.1 තාක්ණික ශා ලෘත්තීය අධයාඳනය ළිබඳ  ජාතික ප්රතිඳත්තියක් වම්ඳාදනය ිරීමම 

තහ් .ක වහ ථ්තතීඹ අධයහඳනඹ පිළිඵ දළන  ඳ්තනහ රතිඳ්තති යහමු 2009 ්දමේ දී රකහලඹ  ඳ්ත 

කයන රද්දිර. ඳුමගිඹ දලකඹ තුශ මභය  වහ ජහතය සතයඹ තුශ ියදු ව භහජප ආ්දිරක වහ තහ් .ක 

ං්දධනඹ මවේතුම ස ළඩ මර කමේ අලයතහඹ ස වතික කයකූ ස  දළන  ඳතින රතිඳ්තතිඹ 

භහමර නනඹ ිරීමභ වහ න රතිඳ්තති රකහලඹ්  කස ිරීමභ අලය සිඹ. 

 

ඒ අකූප 2017 ්දමේ දී ආය් බක ළඩමුළු්  ඳ්තෂන ස ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහ සිිය ස 

තහ් .ක වහ ථ්තතීඹ අධයහඳනඹ පිළිඵ රතිඳ්තති රකහලඹ්  කස ිරීමභ ආය් බ කයන රදී. රතිඳ්තති 

් ඳහදනඹ වහ කණ්ඩහඹ්  09්  ඳ්තකශ අතය අදහශ හ්දතහ 2018 ජුලි භ ඳහ්දලකරු සම  

වබහගී්තමඹ ස ඳ්තන රද ළඩමුළුක දී ඉිරිපඳ්ත කයන රදී. ංසකයණඹ කයන රද අ ස හ්දතහ වහ 

තහ් .ක වහ ථ්තතීඹ අධයහඳනඹ පිළිඵ සථහය කෂනටුමේ ිර්දමද්ලඹ රඵහමෙන ඇත. 

 

මඹ ජිත රතිඳ්තති රකහලඹ කස ිරීමම් දී ඳවත ව ස ් මේත්ර 09්  පිළිඵ අධහනඹ මඹිමුකය ඇත. ඒහ 

න් ප (i) කහ්දෂනක වහ ථ්තතීඹ අධයහඳන ුණහුණු ් මේත්රඹ  රමේලවීභ ්දධනඹ ිරීමභ. (ii) මබෞතික, මරය ව 

භහන ් ඳ්තර උඳිපභ බහසිතඹ. (iii) ඳහ භහරහ අතිපිහිතවීභ (Overlap) අභ ිරීමභ  ුණහුණු ළඩ ව ස 

ඳිපම් ඹකයණඹ ිරීමභ. (iv) කහ්දෂනක වහ ථ්තතීඹ ුණහුණු අධයහඳන ළඩ ව ස ර අදහශ්තඹ වහ 

ගුණහ්තභකබහඹ. (v) ක්දභහ සතඹ, මේයඹ ස, මේකඹ ස ව කහ්දෂනක වහ ථ්තතීඹ අධයහඳන ුණහුණු අතය 

අ සත්ද ඵතහඹ. (vi) හභහනය අධයහඳනඹ වහ උස අධයහඳනඹ භ  කහ්දෂනක වහ ථ්තතීඹ අධයහඳන 

ුණහුණුමහි අ සත්ද ් ඵ සධතහඹ. (vii)  කහ්දෂනක වහ ථ්තතීඹ අධයහඳන ුණහුණුමේ අධයඹන ව ඳිපඳහරන 

කහ්දඹ භණ්ඩරඹ ඵහ ෙළනීභ ව ථ්තතීඹ ං්දධනඹ. (viii) අදහන්  ත්තඹ  මුහුණ ඳෆ ව රතිරහබ 
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මනිරඵන පිිපස කහ්දෂනක වහ ථ්තතීඹ අධයහඳන වහ ුණහුණු වහ රමේල වීභ. (ix) මතියතුරු එ් රැස ිරීමභ, 

මඵදහ වළීමභ ව ථ්තතීඹ භහ්දමෙ ඳමද්ලනඹ. 

 

තහ් .ක වහ ථ්තතීඹ අධයහඳනඹ පිළිඵ මුරිත රතිඳ්තති රකහලඹ 2019 භළයි භ 03 න ිරන ජනහිපඳති 

කහ්දඹහරමේදී අතිෙරු ජනහිපඳතිතුභහ මත පිළිෙ සන රදී. තහ් .ක වහ ථ්තතීඹ අධයහඳනඹ පිළිඵ 

රතිඳ්තතිඹ ජහතික රතිඳ්තතිඹ්  මර රකහලඹ  ඳ්තිරීමභ වහ අතිෙරු ජනහිපඳතිතුභහ සිිය ස ඉිරිපඳ්ත කයන 

රද අභහතය භණ්ඩර ංමද්ලඹ වහ අභහතය භණ්ඩරමේ  අකූභළතිඹ 2019 අමෙ සතු 20 න ිරන රඵහ මදන 

රදී. 

 

2019 ඔ් මත ඵ්ද 10 න ිරන BMICH හිදී ක්දභහ සත වහ හ.ජ ක යුතුප ිරගු කහලීන අතළ ස ව ුණද්ෙරඹ ස 

නළත ඳිරංිත ිරීමභප මඳකහය ං්දධන ව ථ්තතීඹ ුණහුණු වහ ිරුණණතහ ං්දධන අභහතයහංලමේ 

වමඹ ගීතහමඹ ස කහ්දෂනක වහ ථ්තතීඹ අධයහඳනඹ පිළිඵ ජහතික රතිඳ්තති රකහලනමේ දව ස රතිඳ්තති 

මඹ ජනහ පිළිඵ අදහශ ් මේත්රමේ ඳහ්දලකරු ස දළකූ්ත ිරීමම්  ් භ සත්රණඹ්  ඳ්තන රදී. 

 

උ් ත ් භ සත්රණමඹ ස අනතුරු ක්දභහ සත වහ හ.ජ ක යුතුප ිරගු කහලීන අතළ ස ව ුණද්ෙරඹ ස නළත 

ඳිරංිත ිරීමභප මඳකහය ං්දධන ව ථ්තතීඹ ුණහුණු වහ ිරුණණතහ ං්දධන  අභහතයහංලමේ  මේක්  සිිය ස 

2019 ඔ් මත ඵ්ද 11 න ිරන එභ අභහතයහංලමේ දී සිමලේ රැසවීභ්  කළන රදු  2020 ්දමේ ිය  

කහ්දෂනක වහ ථ්තතීඹ අධයහඳනඹ පිළිඵ රතිඳ්තති මඹ ජනහ ක්රිඹහ්තභක ිරීමභ ් ඵ සධ හකච්ඡහ කයන රදී. 

 

තදප රතිඳ්තති රකහලනමේ ව ස මඹ ජිත රතිඳ්තති මඹ ජනහ භත ඳදන්  කහ්දෂනක වහ ථ්තතීඹ අධයහඳන 

වහ ුණහුණු (TVET) ං්දධන ළරළසභ කස ිරීමභ වහ තථතියික වහ ථ්තතීඹ අධයහඳන මකිෂන ස බහමේ 

බහඳතියඹහම  බහඳති්තමඹ ස යුතු උඳමද්ලක කෂනටු්  ඳ්ත කයන රද අතය එභ කෂනටුමේ රැසවී්  

ිරහිඳඹ්  දළන භ්ත ඳ්තහ ඇත. මී  අභතය, ිරුණණතහ ං්දධන අභහතයහංලඹ ඹ ම්ත ඇති ියඹලුභ ුණහුණු 

ආඹතන ිරමඹ ජනඹ න ඳිපිර ිරරධහීම සමෙ ස භ සසිත සිසිධ ් මේත්ර ඹ ම්ත න ක්රිඹහකහීම කෂනටු ඳව්  ද 

ම්  වහ ඳ්ත කයන රදී. 
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2019.12.31 ිරන  ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහමේ කහ්දඹ භණ්ඩරඹ පිළිඵද මතියතුරු ඳවත ඳිපිර මේ.  

තනතුර අනුමත කාර්ය 

ම්ඩඩය 

දැනට සිටින කාර්ය 

ම්ඩඩය 

පුරප්ඳාඩු 

 

මේක්   1 1 - 

මජයස  රතිඳ්තති ඳ්දමේණ ිරරධහීම  5 2 3 

ිරමඹ ජය මේක්  / වකහය මේක්   1 1 - 

ෙණකහිපකහීම  1 - 1 

රතිඳ්තති ඳ්දමේණ ිරරධහීම  4 2 2 

ඳිපඳහරන ිරරධහීම  1 1 - 

ළඩ ව ස ිරරධහීම (මුදේ)  1 - 1 

ළඩ ව ස ිරරධහීම 

(රතිඳ්තති/ළරුම් )  4 2 2 

ළඩ ව ස ිරරධහීම (මතියතුරු)  1 1 - 

ං්දධන ිරරධහීම ස  4 - 4 

කශභනහකයණ වකහය  10 7 3 

ිපඹදුරු  6 5 1 

ආය් ක ිරඹහභක 2 2 - 

කහ්දඹහර වඹක 4 4 - 

මුළු  45 28 17 

 

මානල වම්ඳත් වංලර්ධනය 

රතිඳ්තති ් ඳහදනඹ වහ ඳ්දමේණ වහ මී් ණ අිරහ්දඹ ව අතයලය න ඵළසි ස එභ 

කහ්දඹඹ ස වහ ිරුණණතහමඹ ස මවබි කහ්දඹ භණ්ඩරඹ්  ියටීභ ළදේත මේ. ඒ වහ ඳ්තනහ 

ීමෂනත ුණයප්ඳහඩු ියඹේර පියවීභ  ද ම්  න සි  අලය ක්රිඹහභහ්දෙ ෙිරෂන ස ඳතී.  

භහන ් ඳ්ත ං්දධනඹ වහ කස කයන රද ළරළසභක  අකූ ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස 

බහමේ ියඹලුභ කහ්දඹ භණ්ඩරඹ වහ වඳුනහේත අලයතහඹ ස අකූ ධහිපතහ ං්දධනඹ/ුණහුණු 

ළඩ ව ස වහ මඹිමු ිරීමභ අතයලයමේ. 
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ජාතික අධයාඳන කකොමින් වභා කාර්ය ම්ඩඩකේ ධාරිතා වංලර්ධනය / පුහුණුල ළිබඳ  කතොරතුරු - 2019 
 
 ලැඩවටශකනහි නම 

 
වශභාගී ව නිධාීමන්කේ නම තනතුර කාය 

1  අධයහඳනඹ ් ඵ සධ ඳලසනහද් උඳහිප 
ඩිප්මර භහ  

ඩබ්.ඒ.ඩී.ටී. ජඹියංව භව්තෂනඹ ළඩ ව ස ිරරධහීම (මතියතුරු)   2019 ළප්තළ් ඵ්ද ිය       
 

2  අධයහඳනඹ ් ඵ සධ ඳලසනහද් උඳහිප 
ඩිප්මර භහ 

ඩබ්.ඩී.ඒ. ම් . දභඹ සති භව්තෂනඹ ළඩ ව ස ිරරධහීම (රතිඳ්තති/ළරුම් )   2015 ජුිර ිය  2019 ජනහිප 
ද් හ 

3  ර් ඳහදන භහ්දමෙ ඳමද්ලඹප ිරඹහභනඹ 
වහ ළරුම්  ිරීමභ 

ජී.එේ. ිරම් හ භව්තෂනඹ කශභනහකයණ වකහය ජුලි 24,25 ව 26 

4  ද්තත සිලසමේණඹ පිළිඵ වතිකඳත්ර 
ඳහ භහරහ 

ආ්ද.ඒ.ආ්ද. කරුණහය්තන භවතහ 
ඩබ්.ඒ.ඩී.ටී. ජඹියංව භව්තෂනඹ 
එච්.ඕ.ීම. ගුණමේකය මභනසිඹ 

 

රතිඳ්තති ඳ්දමේණ ිරරධහීම 
ළඩ ව ස ිරරධහීම (මතියතුරු)   
ළඩ ව ස ිරරධහීම (රතිඳ්තති/ළරුම් )   

2018.09.30 ිය  (භහ 04) 

5  යහජය ආඹතන ර සිනඹ 
කශභනහකයණඹ තු සිරන ළඩමුළු  

එච්.එෂස.ීම.මේ. මෂි සමේකහ භවතහ  ඳිපඳහරන ිරරධහීම අමෙ සතු 05,06 ව 07 

6  යජමේ ආඹතන වහ උස 
භයිමරිමිෂස්ට එ් මේ ුරතහ 
ළඩ වන  

එ් .ඒ. ෆිගුයහමඩ  භවතහ 
එ් .ඒ.ඩී. ධනංජනී භව්තෂනඹ 

කශභනහකයණ වකහය 
කශභනහකයණ වකහය 

අමෙ සතු 27 ව 28 

7  උස ංනයහමේනන සිලසමේණඹ 
(Advance Statistics Analysis) 

ීම.ආ්ද. භයුය ස භවතහ        ළඩ ව ස ිරරධහීම (රතිඳ්තති/ළරුම් )   ළප්තළ් ඵ්ද 04ප05 ව 06 

8  යජමේ ළටුප් මේනන ඳද්ධතිඹ පිළිඵ 
ුණහුණු 

එ් .ඒ.ඩී. ධනංජනී භව්තෂනඹ 
ජී.එේ. ිරම් හ භව්තෂනඹ 

කශභනහකයණ වකහය 
කශභනහකයණ වකහය 

ඔ් මති් ඵ්ද 02ප03 ව 04 

9  පරදහීම ඉිරිපඳ්ත ිරීමම්  ුරතහ පිළිඵ 
ළඩමුළු  

ආ්ද.ඒ.ආ්ද. කරුණහය්තන භවතහ 
ීම.ආ්ද. භයුය ස භවතහ        

රතිඳ්තති ඳ්දමේණ ිරරධහීම 
ළඩ ව ස ිරරධහීම (රතිඳ්තති/ළරුම් )   

මනිළ් ඵ්ද 21 ව 22 

10  ඉ සම ස ිප වහ ්තක්  කශභනහකයණඹ එ් .ඒ. ෆිගුයහමඩ  භවතහ 
 

කශභනහකයණ වකහය ඔ් මත ඵ්ද 27,28 ව 29 

11  මේක ිරහඩුප ිරඹහභනඹ ව විරිය 
අනතුරු  සිර 

එ් .ඒ. ෆිගුයහමඩ  භවතහ කශභනහකයණ වකහය ළප්තළ් ඵ්ද 17 
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අයලැය ප්රතිඳාදන ශා ූලය ප්රගතතිය - 2019 
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 ලාර්ෂික ලාර්තාල 2019 

                                                                                                                          ඇමුණුම I ඇමුණුම I ඇමුණුම I 

ව්ථාලර ලත්කම් අත්ඳත් කර ගතැනීම - 2019 

 

 

විව්තරය ප්රමාණය ලටිනාකම (රු) 

මු්රණ ඹ සත්ර 3        39,000.00  

ඳිපෙණක මියකඹ 
5          3,500.00  

ඡහඹහ පි ඳ්ත ඹ සත්රඹ 
2      366,850.00  

ඡහඹහ පි ඳ්ත ඹ සත්රඹ - රැ්  
1        12,900.00  

මඩස් ම ිප් ඳිපෙණක - රැ්  
1          7,500.00  

රළප්ම ිප් ඵළ ිප 
1          9,500.00  

රළප්ම ිප් දථඩ තළ බඹ 
1          7,750.00 

රළප්ම ිප් ංද්දලකඹ 
1          9,500.00 

දුයකථන PAPX ඳද්ධතිඹ 
1      118,800.00 

දුයකථන 
7          9,975.00 

එකතුල         585,275.00 
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 ලාර්ෂික ලාර්තාල 2019 

ඇමුණුම II 

ූලය ප්රකාය - 2019 
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               ඇමුණුම III 

කකොමින් වභාකේ වාමාජිකයින්කේ කතොරතුරු 

ශත්ලන කකොමින් වභාල 2017.09.07 න ිරන ඳ්ත ඇති අතය එහි රථභ මකිෂන ස බහ රැසවීභ 2017 

ඔ් මත ් ඵ්ද භ19 න ිරන ඳ්තන රදී. 7 න මකිෂන ස බහමේ ිරර කහරඹ 2019 මදළ් ඵ්ද 05 

න ිරමන ස අ ස සිඹ. 

 

කකොමින් වභාකේ වාමාජිකත්ලය:  

වභාඳති      : භවහනහ්දඹ ඩබ්.අයි. ියිපවීය භවතහ 

උඳ වභාඳති :  ආනහ්දඹ ජී.බී. ගුණ්දධන භවතහ - උඳ බහඳති (රතිඳ්තති) 

 ආනහ්දඹ ටී.ඒ. පිඹියිප භවතහ - උඳ බහඳති (ළරුම් )   

 

නි  කයන් ඳත්ලන වාමාජිකයින් : 
බහඳතිප සිලසසිදයහර රතිඳහදන මකිෂන ස බහ 
  

භවහනහ්දඹ මභිවහ ස ද ියේහ භවතහ  

බහඳතිප තථතියික වහ ථ්තතීඹ අධයහඳන මකිෂන ස බහ  
 

භවහනහ්දඹ දඹ සත සිමේමේකය භවතහ 

අධයහඳන වහ උස අධයහඳන අභහතයහංලමේ ිරමඹ ජිත  
 

භවහනහ්දඹ ආ්ද.යූ. වේතුය භවතහ 

මුදේ වහ රභ ් ඳහදන අභහතයහංලමේ ිරමඹ ජිත ඒ.එ ස. වුණෙර භවතහ 

ඳශහ්ත බහ වහ ඳශහ්ත ඳහරන අභහතයහංලමේ ිරමඹ ජිත  
 

එච්.ටී. කභේ ඳ්තභියිප භවතහ 
නඹනහ නහතසිතහයණ භව්තෂනඹ 
(2019.07.04 ිරන ිය ) 

 

 

ඳත් කරන ද වාමාජිකයින් : 
 
පූජය අුය බමේ න සදනහඹක සහමී සව සමේ 

භවහනහ්දඹ ම් . ක සදහෂන භවතහ 

භවහනහ්දඹ එ් .ඒ. කූහුභහ ස භවතහ 

භවහනහ්දඹ ඩී.ඒ. ත සත්රිමෙිඩ භවතහ 

ආනහ්දඹ එස.බී. ඒකනහඹක භවතහ 

ආනහ්දඹ භේලිකහ කරුණහය්තන ෂනඹ 

වී.බී.ඨ.ම් . වීයියංව ෂනඹ 
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ඇමුණුම IV 

 

විගතණකාධිඳති ලාර්තාල - 2019 
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ජාතික අධයාඳන කකොමින් වභාකේ 2019 කදවැම් ර් 31 දිකනන් අලවන් ලර්ය වශා වු ූලය 

ප්රකාන ළිබඳ ල 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගතණන ඳනකත් 11(1) ලගතන්තිය ප්රකාරල  විගතණකාධිඳති  

වම්ළින්ඩන ලාර්තාල  

ශීර්ය 12  
අංකය විගතණන නිීමක්ණ ළිබඳතුර 

1.6 මරය රකහලන පිළිඵ අදවස දළ් වීභ 

1.6.1 මරය තත්තඹ පිළිඵ රකහලඹ 
 

1.6.1.1 අ්රිභ ගිණුම්  මලේඹ 

 

බහණ්ඩහෙහයඹ  පිඹන රද අ්රිභ මලේඹ 
බහණ්ඩහෙහය ඳිපෙණක මුරිත  ව ස අකූ රු. 
637,183.38 ්  වු අතය මකිෂන ස බහමේ මඳි්ත 
අකූ එඹ රු. 638ප728 ්  සිඹ. 

ආඹතිරක ඵළංු ගිණුම්  මුදේ තළ සඳ්ත ිරීමම්  
දී ළයදීභිර ස රු. 1ප545.00 ්  ළඩිමඹ ස 
තළ සඳ්ත ිරීමභ ිරහ මභභ මන ඇතිසිඹ.  
 

2 මරය භහමර නනඹ 

 

2.1 සිඹද්  කශභනහකයණඹ 

 

(අ) මුදේ මයගුරහිය 50(ii) වහ (iii) මේද අකූ 
වළිරතහ්  ් පූ්දණමඹ ස ිරළයිර ව 
කුමරු් කභ වහ කහ්දඹ් භතහඹ ෙළන 
ළරිරේමර ස යුතු ඇසතම්  සතු පිළිමඹර 
මනිිරීමභ මවේතුම ස හ්දිතක අඹළඹ ම ස 
ිරීමභප ඳිපපූයක ඇසතම්  සතුෙත රතිඳහදන මු.මය 
66 භහරුිරීම්  ව අිරහ්දඹ ඉතිිපිරීම්  ලි ස ඳුම 
ශුද්ධ ම සිරීමභ රු. 49ප745ප500 ්  ද ශුද්ධ 
සිඹදභ රු. 44ප360ප118 ්  ද වමඹ ස රු. 
5ප385ප382 ක අිප ඇසතම්  සතු ිරීමභ්  
ිරීම් ණඹ සිඹ. ඉ ස ියඹඹ  35 ිය  ියඹඹ  100 
ද් හ වු මරධන රතිඳහදනර ඉතිිප ිරීම්  
ිරීම් ණඹ සිඹ. 

 

මුදේ අයඳිපසෂන ස සිඹද්  ිරීමභ 
් ඵ සධමඹ ස 2019 ය තුර ිරු්ත කයන 
රද අඹළඹ නරමේනඹ සහි (අංක 04/2019ප 
05/2019ප 07/2019) දව ස උඳමදස අකූ 
ියඹළු සිඹද්  ඳහරනඹිර ස යුතු දළීමභ  ක යුතු 
කයන රදී. තදප එහි උඳමදස අකූ එකී 
නරමේන ිරු්ත කයන අසථහමේ අයමහ 
මනිතිබ ර් ඳහදන ක යුතු ද ක්රිඹහ්තභක 
මනිකයන රදී. 
 
එමභ සභප පූ්ද ඳහේ අධයහඳනඹ පිළිඵද 
රතිඳ්තතිඹ කස ිරීමභ මකූම ස UNICEF 
ආඹතනමඹ ස වහ ඳහේ ඳහදක ථ්තතීඹ 
භහ්දමෙ ඳමද්ලන ජහතික රතිඳ්තතිඹ කස 
ිරීමභ දවහ රිතහනය කවු සියරමඹ ස රද 
අකූග්රව දහඹක්තඹ මවේතුම ස ඒ දවහ සිඹද්  
ිරීමභ  ිරඹෂනත තිබ මුදේ ඉතිිප සිඹ. 
 

(ආ) රහ ධන ළඹ සිඹඹ ස මදකක  අදහර 
අිරහ්දඹ ඉතිිපිරීම්  ලි ස ඳුම ව ඉ් භවීභ 
පිළිමලි ස රු. 25ප775 ්  වහ රු. 86ප658 ්  සිඹ. 

 

2.2 ඵළයක්  වහ ඵළඳී් ර  එශඹීභ 
 

 
ුණනයහ්දතන ළඹ සිඹඹ ස 3 ක  අදහර ශුද්ධ 
රතිඳහදන ඉ් භවු ඵළයක්  රභහණඹ රු. 770ප404  
්  සිඹ.  

ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහමේ යහජකහිප 
ක යුතු මකූම ස ක.ස  කහ්දඹභණ්ඩරඹ 
දවහ මෙවීභ  ියදු ව අතිකහර සිඹද්  දවහ භවහ 
බහණ්ඩහෙහයමේ අකූභළතිඹ අකූ රඵහ ේත 
අතිම්දක රතිඳහදන බහසිතහ කය ඇත. 
 

2.3 රධහන ෙණ සදීම්  ිරරධහීම සිිය ස ියදු කශ යුතු වතිකවීභ 

 

2018 අංක 19 දයන ජහතික සිෙණන ඳනම්ත 38 
න ෙ සතිමේ සිිපසිධහන අකූ රධහන 
ෙණ සදීම්  ිරරධහීම සිිය ස ජහතික අධයහඳන 
මකිෂන ස බහමේ මරය ඳහරනඹ වහ පරදහීම 

ජහතික අධයහඳන මකිෂන ස බහමේ මරය 
ඳහරනඹ දවහ පරදහීම අබය සතය ඳහරන 
ඳද්ධතිඹ්  කස කය ඳ්තහමෙන ඹහභ දවහ 
බහඳතියඹහ සිිය ස භහියක රෙති භහමර නන 
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අබය සතය ඳහරන ඳද්ධතිඹ්  කස කය ඳ්තහ 
මෙන ඹකූ රඵන ඵ  රධහන ෙණ සදීම්  
ිරරධහීම වතික සිඹ යුතු අතය එභ ඳද්ධතිමේ 
පරදහීමතහඹ පිළිඵ කලි ස කර 
භහමර නනඹ ියදු කය ඒ අකූ ඳද්ධති පරදහීම 
මර කය මෙන ඹෆභ  අලය මනසක්  ියදු 
කයකූ රළබිඹ යුතු ඵ්තප එභ භහමර නනඹ ස 
ලිඛිත ියදු කය එහි පි ඳත්  සිෙණකහිපඳති මත 
ඉිරිපඳ්ත කශ යුතු තිබුණ්තප එළිර 
භහමර නනඹ ස ියදු කශ ඵ  රකහල 
සිෙණනඹ  ඉිරිපඳ්ත කය මනිතිබීභ 
් ඵ සධමඹ ස වතික වීභ කශ යුතු තිබුණ්තප 
ඒ අකූ ක යුතු කය මනිතිබු.. 

 

රැසවී්  ඳ්තන රදී. එමව්තප එහිදී රඵහ ෙ සනහ 
රද තීයණප ් ඵ සධමඹ ස සිෙණකහිපඳතියඹහ 
දළකූ්ත ිරීමභ  ක යුතු කය නළත. ඒ අකූප 
2020 ම්ද ිය  ම්  ් ඵ සධමඹ ස අධහනඹ 
මඹිමු කයප අලය පිඹය ෙ සනහ ඵ 
කහරු.ක දව ස කයෂන. 
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                                             ඇමුණුම V 
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