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දෆක්ම 

 

සියලු ලං ගදනළට ලං ම ලං නිහලවනීය, ලං අපක්පළතී, ලං වහලළධීන, ලං පරිශී  ලං මිත්ර ලං වශ ලං ්රගශ ලං නිය ලං ශෆි ලං

අධි රණ ලං ක්රමයක් ලං වළක්ළේ ලං  රගෆනීම ලං පිණිව ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං ලෘේතිමය ලං

නිගේඥතළල ලං ලෆඩි ලං දියුණු ලං ිරීම ලං වශ ලං ඔවුන්ගේ ලං දෆනුම ලං ්රලර්නනය ලං ිරීම ලං උගදවළ ලං

නිශ්හකය ළරලරයන් ලං නිගයහිළ ලං අධි රණමය ලං පුහුණුවීේ ලං බළ ලං දීගේ ලං දී, ලං වශ ලං ඉතළමේ ලං ඉශෂ ලං

මට්ටගේ ලං පුහුණුවීේ ලං වශ ලං පර්ගේණ ලං  ලං පශසු ේ ලං වෆපයීගේ ලං දී, ලං නිශිහඨ ලං ඝණගේ ලං ආයතනයක් ලං

ලගයන් ලංක්රියළ ලං රන්ගනමු. 

 

ගමගශලර 

නිනින ලංලෆඩවටශන් ලංවශ ලංක්රියළ ළර ේ ලංශරශළ ලංඅධි රණ ලංශ්නළරීන්ගේ ලංලෘේතීමය ලංනිගේඥතළල ලං

වශ ලං යුක්තිගේ ලං ගුණළේම භළලය ලං ලර්නනය ලං ිරීම ලං පිණිව ලං ඉශ ලං මට්ටගේ ලං දෆනුමක් ලං වශ ලං

කුවතළලක් ලංඅධි රණ ලංශ්නළරීන්ට ලංබළදීම ලංශරශළ ලංආයතනගේ ලංදෆක්ම ලංවළක්ළේ ලං ර ලංගෆනීමට ලං

ක්රියළ ලං රන්ගනමු. ලං ලං 
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ඒ අනුල, 

ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය නින්න් ඳශය වශන් ඳරරළර්ස වපුරළ ගෆනීරට දළය  නලමින් 

වහලකීය නරනශලර ඳරිපුර්ණ  ර ගෆනීරට අනේක්ළනලන්  ටයුතු  රයි. එර ඳරරළර්ස නරනවේ ය. 

 අධි රණ ශ්ධළරීන් වශළ අඛණ්ඩ පුහුණුල බළදීර; 

 

 ඳර්නේණ, ප්ර ළන ඳෂිරරීර වශ යළක්ික  වශළය බළදීර ශරශළ අධි රණ ශ්ධළරීන්ට 

වශනයෝගීයළල දෆක්වීර; 

 

 අධි රණ ශළ නනති   ළරණළලන් පිළිබල අධි රණ ශ්ධළරීන් නින්න් අදශවහ හුලරළරු  ර 

ගෆනීරට ඳශසු ම් වෆෆවහවීර; 

 

 අධි රණ ශ්ධළරීන්නආ ලෘත්තිරය නිනේඥයළල ලෆඩිදියුණු ිරරීර වශ ඔවුන්නආ දෆනුර වශ 

කුවයළලය ලර්ධනය ිරරීර ඉක්   රනගන වම්රන්ත්රණ , වම්නම්න, නේන වශ ලෆඩමුළු 

වානිධළනය ිරරීර වශ ඳෆලෆත්වීර; 

 

 ප්රරළදය අලර ිරරීනම් දී නු   ෂරනළ රණය වශ නු  ප්රලළශ  ෂරනළ රණය රිනන් ලෆඩිර යශඳය 

නගන නදන ඳරිකයන් වළක්ළත්  රගෆනීර පිිකව රළර්නගෝඳනේ වාලර්ධනය ිරරීරට දළය  වීර; 

 

 යුක්තිය ඳන්ලීනම් ක්රියළලයේනේ නිනිධ අා පිළිබල ඳර්නේණ  ටයුතු ඉ ක ිරරීර; 

 

 නිශ්හකය ළරලරයන් ඉක්   රනගන පුවහය ළ වශ නලබ් අඩනි ඳළද , අධයළඳන ඳශසු ම් වෆඳයීර 

වශ නීතිරය නයොරතුරු වශ  ළරණළලන් ලයළේය ිරරීර; 

 

 අන්යර්ජළති  අධි රණ තයයන වරඟ අන්යර් වශනයෝගීයළල ඳලත්ලළනගන යළර; 

 

 අධි රණ ක්රරය තුෂ රශජන ාළරය වශ නිහලළවය තරක්ළ ිරරීර පිිකව නු  ිරයන්නන්ට පිළිවරණ 

වෆඳයීර වම්බන්ධනයන් නීති ප්රතිවාවහ රණලට දළය  වීර; 

 

 යුක්තිය ඳන්ලීර වශ යුක්තියට ප්රනශවීර වම්බන්ධනයන් ජළති  ප්රතිඳත්ති වශ  ළර්ය ඳිපඳළිප 

වාලර්ධනය න ොට ක්රියළත්ර  ිරරීර උනදවළ දළය ත්ලය වෆඳයීර; 
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2015 ලර්ය වශළ ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනනේ අධයයන  ටයුතු 

වශ මය ප්ර ළ පිළිබල වාක්ිපේය නයොරතුරු අනළලරණය  රන “ශ්රි ා ළ 

නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනනේ ලළර්ිප  ලළර්යළනශ” ඳිරරීර පිිකව නරර 

ඳිකවුඩය ඉදිරිඳත් ිරරීරට ෆබීර පිළිබල අතීයින් ර වතුටට ඳත්නලමි. 

 
2015 ජනලළරි රළවනේ දී අග්රනිශ්හකය ළර ධුරනේ  ළර්ය ශළ  ර්යලයය ාළරගත් දළ 

න්ටර නු   ඩිනමින්ර නිවඳීර අලවන් ිරරීර වශළත් අධි රණ  ටයුතු පිළිබල අධයළඳනය නනො ඩලළර 

බළදීර තුළින් නිශ්හකය ළරලරයන්නආ ලෘත්තීරය ශ්පුණයළලන් ශළ කුවයළලන් ලෆඩිදියුණු ිරරීර වශළත් 

ශ්රන්යරනයන් ර අලධළනය නයොමු  ර ඇත්නයමි. 

 
වළධළරණ, වහථීරවළර වශ නිහලළවනීය අන්දමින් යුක්තිය ඳන්ලීර වශළ රෆනනින් ක්රියළත්ර  ලන,  ළර්යක්ර, 

වහලළධීන වශ රනළ ශික්ළනලන් පිරිපුන් අධි රණයක් ඳෆලතීර අයයළලය අාගයක් නශ. 

 
ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය නරර උත් ෘහට ඳරරළර්සය මුදුන් ඳමුණුලළ ගෆනීර පිිකව 

පිහි කලළ ඇය.  නරරනේ නිශ්හය ළරලරයන්නආ ශ්පුණයළලන් වශ කුවයළලන් ලෆඩි දියුණු ිරරීර පිිකව නේශීය 

නරන් ර නිනේශීය පුහුණු ලෆඩවටශන් ඳෆලෆත්වීනම් දී ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය ඉයළරත් 

වළර්ස  නරනශලරක් බ ක  ර ඇති බලත්, ලර්යරළන නයොරතුරු යුගය නින්න් ඉතිරි  ර ඇති, නු  කීර ශරශළ 

නිවළගය යුතු, අනන් නිධ වාකීරණ ශළ වානශදී ගෆටලු රැවක් ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය 

නින්න් ලටශළනගන ඇති බලත්, නරර ලළර්ිප  ලළර්යළල පිරික්සීනම් දී නඳනී යන බල ඉරශත් ප්රීතිනයන් යුතුල 

වශ් කශන්  රනු  ෆරෆත්නයමි. 

 
අලවන් ලනයන් ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනනේ ප්රගරනය උනදවළ අමි වශ අනිභාලනීය 

දළය ත්ලයක් වඳයළ ඇති නරර තයයනනේ  ෂරනළ රණ රණ්ඩනේ වළරළජි යන්ටත්, උඳනේ ලරුන් 

නදනදනළටත් , ලර්යරළනනේ නිශ්හකයළවනය නශොබලන ශළ නිශ්රළර නගොවහ න්ිපන ගරු නිශ්හකය ළර තුරන්ළටත් 

එනරන්ර තයයනනේ ශ්ධළරීන්ටත් රළනආ අලා   ෘයඥයළල ඳෂ රනු  ෆරෆත්නයමි. 

 

නක්. ශ්රීඳලන්, 

අගනිශ්සුරු 



ශ්රී ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය 2015 
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 අනයක්ලරයළගේ ලං්ර ළය 

 

2015 නදවෆම්බර් රව 31 ලන දිනනන් අලවන් ව මය ලර්ය වශළ, ශ්රි ා ළ 

නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනනේ ලළර්ිප  ලළර්යළල වශ අලවළනළත්ර  නිගණන 

ිභණුම් ඔබ නලය ඉදිරිඳත් ිරරීරට ෆබීර පිළිබල අතියින් ර වතුටට ඳත්නලමි. 

ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය, එහි  ෂරනළ රණ රණ්ඩනේ 

වළරළජි යන්, උඳනේ ලරුන්, ශ්ධළරීන් නරන් ර  ළර්ය රණ්ඩය නින්න් ඉ ක ර 

ඇති දුහ ර වශ  අසීරු  ළර්ය වශ  රයලය වශ  ෆඳවීර නරර ලළර්යළනලන් පිළිිබු 

 රයි. 

අධි රණ නලදය නිදයළල ශළ නිදයළල, නයොරතුරු යළක්ණ නීතිය වශ ඳරිගණ  තරක්ළල, දුම්න ොෂ වශ 

රධයවළර පිළිබ ජළති  ප්රතිඳත්තිය ක්රියළත්ර  ිරරීර පිිකව අලය නීතිරය ක්රියළරළර්ග, නකක්ඳත් ප්රතිරඳ වශ 

ගණුනදනු රටළල යටනත් ශළ බෆාකු ඳරීකයන්, නබදුම් නු  නීතිය, නයොවුන් නිනයහි යේාිභ ත්ලය ශළ ප්රජනන 

නවෞඛය  නවේලළ ලෆශ් නියයන් වම්බන්ධනයන් නිශ්හකය ළරලරුන් ඉක්   රනගන ප්රජළ ලෆඩ වටශන් 

න නරහි නිනේ අලධළනය නයොමු ිරරීර වම්බන්ධනයන් 2015 ලර්ය අතීයින්ර  ෆපී නඳනනන ලර්යක් 

බලට ඳත්නිය. 

ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ  තයයනය නින්න් යනසෝක්ය අරමුණු වළක්ළත්  රගෆනීර පිිකව රජනේ රව 

ඳරීක්  නදඳළර්යනම්න්තුල, නවෞඛය අරළයයළාය, ශ්රි ා ළ නයොරතුරු වන්ශ්නශදන යළක්ණ 

ශ්නයෝජියළයයනය, ශ්රි ා ළ ඳරිගණ  තරක්ළල වශළ ලන ජළති  රධයවහසළනය, දුම්න ොෂ වශ රධයවළර 

පිළිබ ජළති  අධි ළරිය වශ ශ්රි ා ළ නීතීඥ වාගරය යන තයයනල වශනයෝගීයළල ඇතිල පුහුණු වෆන්ලළර 

ගණනළලක් ඳලත්ලළ ඇය. 

ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය නින්න් වවන අඛණ්ඩ අධි රණ අධයළඳනය වශ ලෘත්තීරය 

වාලර්ධන නයෝජනළ ක්රරනේ ර එක් අාගයක් ලනයන්, ගය ව ලවර පුරළර පුහුණු ලෆඩ වටශන් දියත්  රන ද 

අයර, නිශ්හකය ළරලරයන් 326 නදනනකුනආ වශාළගීත්ලනයන් නවනසුරළදළ දින 23  දී ඳලත්ලන ද පුහුණු 

ලෆඩවටශන ශළ නිශ්හකය ළරලරයන් 237 නදනනකුනආ වශාළගීත්ලනයන් වානිධළනය  ෂ ලෆඩමුළු  03 ඉයළ 

ලෆදගත් නශ.  අධයයන  රුණු ශෆදරීර පිිකව උිතය ඳළරිවරි  ලටපිටළලක් වඳයමින් ඉශය කී පුහුණු 

ලෆඩවටශන් ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනනේ ශ්රලනළගළරනේදීත්, බණ්ඩළරනළය  ජළයයන්යර 

අනුවහරරණ වම්රන්ත්රණ ළළනශදීත් එනරන්ර ිරාආවහබරි නශෝටනේදීත් ඳෆලෆත්වුික. 

එනවේර, අධි රණ  ර්ය ඳිපඳළිපය අධි රණ නරජිවහට්රළර්ලරුන්නආ මිමි ළල, අධි රණ ඳරිඳළනය,  තයයන 

වාග්රශය ශළ අධි රණල වළරළනය ිභණුම් ශළ මුය  ටයුතු යන නියයන් අෂළ අධි රණ නරජිවහට්රළර්ලරුන් 

141 නදනනකුනආ වශාළගීත්ලනයන් අධි රණ නරජිවහට්රළර්ලරුන් වශළ නරර ලර්ය තුෂ දී, ශ්රි ා ළ 
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නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය නින්න් පුහුණු ලෆඩවටශන් තුනක් ඳලත්ලන දී.  යල ද, ශ්රි ා ළ 

නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය නින්න් ක්ලළති නිශ්සුරුලරුන් වශළ ක්ලළති නිශ්සුරුලරුන් 53 නදනනකුනආ 

වශාළගීත්ලනයන් ලෆඩමුළුලක් ඳලත්ලන දී. 

නරර ලර්නේ දී, ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය නින්න් රෆනේන්යළනශ වශ ඉන්දියළනශ පිහිිප 

නිනේශීය අධි රණ අධයයන තයයන වරඟ ඳලත්නළ න්ය ශවුේ වම්බන්ධයළල යලදුරටත් වනිබ ගන්ලන දී. 

යල ද, නරර ලවනර් දී ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන් වශ  ම් රු නිශ්හකයළධි ළරීල  වාළ වාළඳතිලරුන් 

185 නදනනකු වශළ පුහුණු ලෆඩවටශන් 06 ක් ඉන්දියළනශ නබෝඳළේ ප්රනේනේ පිහිිප ඉන්දියළනු ජළති  

අධි රණ ඇ ඩමිය, නලදිේයේ අධි රණ ඇ ඩමිය වශ රෆනේන්යළනශ පිහිිප අධි රණ ශළ නීති පුහුණු 

තයයනය යන අධයයන තයයන ලදී ඳලත්ලන දී.  නරර පුහුණු ලෆඩවටශන් වශළ අධි රණ 

 ෂරනළ රණය, නු   ෂරනළ රණය, න්නිේ නීති ප්රතිවාවහ රණ ශළ ඳවුේ නීතිය, අධි රණ කර්යළ ධර්ර. 

එදළයී අධි රණ වශ නු   ෂරනළ රණය, ජළති  ශළ ජළයයන්යර  ම් රු ප්රමිති ශළ  ම් රු නීති 

ප්රතිවාවහ රණ යනළදී නියයන් ඇතුෂත් නිය. 

ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය ලනළ අ අධි රණ පුහුණුල වශළ ලන ජළයයන්යර වානිධළනනේ 

වළරළජි නයිර.  නරර ලවනර්දී ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය රසීනේ ඳෆලති අධි රණ 

ශ්ධළරීන් පුහුණු ිරරීනම් 7 ලන අන්යර්ජළති  වම්නම්නයට වශාළගී නිය.  නරර වම්නම්නනේ නත්රළලන් 

ත්රිත්ලය වුනේ  (i)  අධි රණ පුහුණුල තුෂ නිශිහටයළල; අයයලය වාරක ,   (ii) අධි රණ පුහුණුල වශළ 

දෘයරළන ලන නිය රළයෘ ළ; වශ   (iii) අධි රණ පුහුණුනශ නනලෝත්ඳළද යළල යනළදියයි. 

නිශ්හකය ළරලරුන් වශළ ඉනක්නට්රොශ්  ශෆදරීනම් ඳශසු ර (e-learning facility) වඳයළ දීර,  ශ්රි ා ළ 

නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය නින්න් මුහුණඳළන ලඩළත්ර අභිනයෝගළත්ර  ගෆටලුලයේන් එ ක් වී ඇය.  ශ්රි 

ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය තුෂ ඉනක්නට්රොශ්  පුවහය ළය නිලෘය ිරරීරත් වරඟර තයයනය 

තුෂ ඉනක්නට්රොශ්  ශෆදරීනම් ඉඩ ප්රවහසළල 2014 ලවනර් දී ශඳුන්ලළ නදන දී.  නරර ලර්නේ දී, ශ්රි ා ළ 

නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනනේ නිදුත් පුවහය ළ ඳශසු නම්ර න ොටවක් ලනයන් නිශ්හකය ළරලරුන් 

වශළ නලන් ව ඔන්-යින් නීති දත්ය වාහියළලක් වාලර්ධනය ිරරීර පිිකව අලධළනය නයොමු  රයි.  ඒ අනුල, 

ඉදිරි ලර්නේ දී ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරුන් වශළ ඳෂමු ඔන්-යින් නීති දත්ය වාහියළල වාලර්ධනය ිරරීර 

වශ් කශන්  රනු ඇය.   

ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනේ  ෂරනළ රණ රණ්ඩනේ ගරු වාළඳති ගරු 

අග්රනිශ්හකය ළරතුරළටත්, තයයනනේ  ෂරනළ රණ රණ්ඩනේ අනනකුත් ගරු  ටයුතු වළරළජි යන්ටත් 

රළනආ නගෞරල පුර්ල  වහතුතිය ශළ ප්රණළරය පුද ිරරීරට  ෆරෆත්නයමි.  ඔවුන් නින්න් තයයනය නලය ඔවුන්නආ 

දෆක්ර, අධිහසළනය  ශළ රළර්නගෝඳනේ ත්ලය නනොනේ නම්, තයයනය නින්න් නරනයක් දක්ලළ උදළ ර ගත් 

ජයග්රශණය ෂඟළ ර ගෆනීරට තයයනයට නනොශෆිර ලනු ඇය. 
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 අධි රණ අරළයයළානේ නේ ම්තුරළ ප්රධළන අරළයයළානේ  ළර්ය රණ්ඩය එනම් නිනේනයන් ර 

ඳරිඳළන අාය වශ ිභණුම් අානේ ශ්ධළරීන් නින්න් බළදුන් අලා  වශනයෝගය පිළිබල රළ නින්න් නරහි ළ 

වශන් නනො ෂනශොත් වෆබෆනින් ර එය රළ නින්න් රළජ ළරිය ඳෆශෆර ශෆරීර ට වරළන ලන බෆනින් රළනආ 

නිනේ  ෘයඥයළල ඔවුන් නලය නරහි ළ ඳෂිරරීරට  ෆරෆත්නයමි. 

ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරුන්නආ තයයනනේ අරමුණු වශ ඉක්  වළක්ළත්  ර ගෆනීර උනදවළ නලනශව 

නනොබළ ඉරශත් ඳරිශ්රරනයන් රළජ ළරී  ටයුතු ඉ ක  ෂ තයයනනේ  ළර්ය රණ්ඩය වරඟ එක්ල ලෆඩ 

ිරරීරට ෆබීර රළ ද ාළගයයක් න ොට ව මි.  එනවේ නශයින් ඉරශත්  ෆඳවීනරන්, උනන්දුනලන් ශළ 

වශනයෝගීයළලනයන් රළජ ළරී ඉ ක  ෂ ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරුන්නආ තයයනනේ න්යලුර ශ්ධළරීන්ට 

අලවළන ලනයන් රළනආ ශෘදළයළාගර ශළ  ෘයළඥයළ පුර්ල  ප්රණළරය නරහි ළ ඳෂ  රනු  ෆරෆත්නයමි. 

 

 

 

රුලන් ප්රනළන්දු 

එේ එේ එම්  ( ළඩිසහ) එක්වත්   රළජධළශ්ය, 

ුේධිරය නේඳ පිළිබ ඳහකළත් නීතී ඩිේනෝරළ (ශ්රි ා ළ) 

රශළධි රණ නිශ්සුරු වශ 

ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනනේ අධයක් 
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 ශෆඳින්වීම 

 

ශ්රි ා ළ ඳළර්යේනම්න්තුල නින්න් ඳනලන ද 1985 අිංා  46 දරන ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය 

ඳනය රිනන් ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය පිහි කලන දී.නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනයක් 

පිහි කවීර වශළ ද, ඊට වම්බන්ධ නශෝ තනුාිභ   ළරණළ වශළ ද නරර ඳනතින් නිධිනිධළන වවහලළ ඇය. 

 

  

  ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලංපරමළර්  ලං 

 

ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලංපිහිටුවීගේ ලංපරමළර්  ලංපශත ලංදෆක්ගශ. 

1. අධි රණ ශ්ධරයන් නින්න් අධි රණරය වශ නනති   ළරණළ වම්බන්ධනයන් රය වශ අදශවහ 

හුලරළරු  රගෆනීර වශළ ඳශසු ම් වෆෆවහවීර; 

 

2. අධි රණ ශ්ධරයන්නආ ලෘත්තීය ප්රවීණත්ලය ලෆඩි දියුණු ිරරීනම් වශ ඔවුන්නආ දෆනුර වශ 

න ෞයය ලර්ධනය ිරරීනම් අදශන්න් රැවහවීම්, වම්නම්න, නේන, ලෆඩමුළු වශ වම්රන්ත්රණ 

වානිධළන ිරරීර වශ ඳෆලෆත්වීර; 

 

3. යුක්තිය ඳන්දලීර පිළිබ නිනිධ අා වම්බන්ධනයන් පුහුණුවීම් වශ ඳර්නේණ ඳළඨරළළ ව වහ ිරරීර 

වශ ඳෆලෆත්වීර; 

 

4. අධි රණ ශ්ධරයන් වශළ පුවහය ළ ඳශසු ම් ශළ නලනත් අධයළඳශ්  උඳ රණ වෆඳයීර. 
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 ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලංිතිශළසි  ලංපසුමම 

 

ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංලෘේතීමය ලං්රමිතීන් ලංලෆඩිදියුණු ලංිරීගේ ලංදී, ලංශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං

ආයතනය ලං ශ්රි ලං ා ළල ලං තුෂ ලං තශ් ලං ශළ ලං ම ම ලං අධි රණමය ලං ආයතනය ලං ලගයන් ලං ලඩළේ ලං දුර්භ ලං ඝණගේ ලං

සුනිගේෂිේලයක් ලංගපන්නුේ ලං රයි. 

 

ශ්රි ලං ා ළගශ ලං අධි රණ ලං ශ්නරයන් ලං වඳශළ ලං අධි රණ ලං නිය ලං පිිබබඳල ලං ශෆදරීමට ලං අල ළ ලං වෆසීගේ ලං දී, ලං

නිශ්හකයළවනය ලං ගශොබලන ලං නිශ්හකය ළරලරයළ ලං වමීපගයහි ලං අසුන්ගගන ලං වති ලං ිහිපයක් ලං පුරළලට ලං අධි රණ ලං

ළළගශ ලං ටයුතු ලංශ්රීක්ණය ලංිරීම ලං ලනළහී, ලං ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලං පිහිටුවීමට ලං ගපර ලං

 ළගේ ලං දී ලං අලුේ ලං පේවීේ ලංද ලං අධි රණ ලංශ්නරයන් ලං අධි රණ ලං රළජ ළරිල ලං ලෆඩ ලං බළර ලං ගෆනීමට ලං ගපර ලං ෆබු ලං

ම ම ලංපුහුණුල ලංබලට ලංපේල ලංතිබුණි. ලංයුක්තිය ලංපසිඳලීම ලං රන ලංනිශ්හකය ළරලරයන් ලංවහලකීය ලංඅධි රණ ලංලෘේතිය ලං

ආරේභ ලං ිරීමට ලං ගපරළතුල ලං පමණක් ලං ගනොල, ලං වහලකීය ලං අධි රණ ලං ලෘේතිය ලං ශ්යෆගන ලං වමවහත ලං  ළය ලං පුරළම ලං

පුහුණුවීේ ලං බළගත ලං යුතු ලං බලට ලං දෆඩි ලං ගව ලං නිහලළව ලං  රනු ලං ෆගේ. ලං  ලං ඒ ලං අනුල, ලං සියලුම ලං මට්ටගේ ලං අධි රණ ලං

ශ්නරයන් ලංවඳශළ ලංම ලංගලන් ලංවු ලංපරිපුර්ණ ලංවශ ලංඅඛණ්ඩ ලංපුහුණු ලංආයතනයක් ලංවෆසුේ ලංග ොට ලංපිහිටුවීම ලං ෂ ලංයුතු ලං

බලට ලංඉක්මතල ලංඅලගබෝන ලං ර ලංගන්නළ ලංදී. 

 

නිශ්හකය ළරලරයන් ලංවඳශළ ලංආයතනයක් ලංපිහිටුවීම ලංපිිබබඳ ලංඅදශව ලංමුල්ලරට ලංවළ ච්ජළලට ලංභළජනය ලං ගෂේ ලංමල ට ලං

අධි රණ ලංඅමළතයළාගේ ලංගල් ේ ලංධුරය ලංගශබවු ලංපී.බී.ගශේරේ ලංමශතළ ලංනිසිශ්. ලං ලං්රාය ලංතුෂ ලංක්රියළේම  ලංලන ලංමලෆශ් ලං

ආයතනයක් ලංසියෆසින් ලංදෆ  ලංබළ ලංගෆනීගමන් ලංඅනතුරුල ලං 1982 ලංලර්ගේ ලංදී ලංඒ ලංපිිබබඳල ලංමතුමළ ලංනිසින් ලංශ්රි ලංා ළ ලං

නීතීඥ ලංවාගමගේ ලං පුලේපේ ලංවඟරළල ට ලං පුලේ ලංලිපියක් ලංලියන ලංදී. ලං  ලං නමුේ ලංසුපුරුදු ලං ගව ලංඒ ලං වේබන්නගයන් ලං

ිසිලක් ලංසිදු ලංගනො රන ලංද ලංඅතර, ලංමම ලං ළරණය ලංවළ ච්ජළලට ලංභළජනය ලං ෂ ලංද, ලංඊට ලං්රමළණලේ ලංඇහුේ න් ලංදීමක් ලං

සිදු ලං ගනොවීය. ලං  ලං අධි රණ ලං අමළතයළාගේ ලං ගල් ේලරයකු ලං ලගයන් ලං ක්රියළ ලං  රමින් ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං

ආයතනයක් ලංපිහිටුවීම ලංපිිබබඳල ලංපෂමුලරට ලංවළ ච්ජළ ලං ෂ ලංපී.බී.ගශේරේ ලංමශතළ ලංමකී ලංආයතනය ලංපිහිටුවීම ලංදිරිමේ ලං

ිරීගේ ලං වහථීරවළර ලං ්රබ ලං මුළ්රයක් ලං ලගයන් ලං ක්රියළ ලං  ෂ ලං අතර, ලං ආයතනගේ ලං ්රබතම ලං මට්ටගේ ලං හිෛතෂි ලං

ග ොටවහ රුගලකු ලංබලට ලංපේ ලංනිය. 

 

ඒ ලං අනුල, ලං නිශ්හකය ළරලරුන් ලං වඳශළ ලං ගවේලළවහ  ලං අඛණ්ඩ ලං නීති ලං අනයළපනයක් ලං වෆපයීම ලං පිණිව ලං

නිශ්හකය ළරලරයන් ලං වඳශළ ලං ලන ලං ආයතනයක් ලං පිහිටුවීම ලං පිණිව ලං ඔහු ලං නිසින් ලං ක්රියළ ලං  ෂ ලං අතර, ලං ගරු ලං නිශ්සුරු ලං

ගේ.මසහ.ගවොයිවළ ලංමෆතිතුමළ ලං1984 ලංමෆයි ලංමව ලං22 ලංලන ලංදින ලංශ්රි ලංා ළ ලංශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතගේ ලං

 



ශ්රී ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය 2015 
 

7 | P a g e  
 

අනයක්ලරයළ ලං ලගයන් ලං පේ ලං රන ලංදී. ලං  ලං අරමුදල් ලං වෆපයීම ලං පිිබබඳ ලං ගෆටලුල ලංආසියළනු ලං පදනගේ ලං ගන්ලළසි  ලං

ශ්ගයෝජිත ලං ගජෝන් ලං ගුගේ ලං මශතළ ලං වමඟ ලං ඒලන ලං නිටේ ලං වළ ච්ජළ ලං  ර ලං තිබුණි. ලං  ලං ආයතනය ලං පිහිටුවීම ලං පිණිව ලං

පෂමුගලන් ලංම ලං ෂ ලංයුතුල ලංතිබුගණ් ලංඊට ලංඋචිත ලංපරි්රයක් ලංගවොයළ ලංබළ ලංගතෝරළ ලංගෆනීමයි. ලං ලංඒ ලංඅනුල, ලංනිනින ලංනි ල්ප ලං

පරි්රයන් ලංශුනනළ ලංගෆනීගමන් ලංපසුල, ලංශ්රි ලංා ළ ලංපදනේ ලංආයතනගේ ලංඋප ලංගෘශය ලංලවර  ලං ළයක් ලංවඳශළ ලංබද්දට ලං

ගන්නළ ලංද ලංඅතර, ලංඊට ලංඅලය ලංගෘශභළණ්ඩ ලංවෆපයීමට ලංද ලං ටයුතු ලං රන ලංදී. ලං  ලංගමම ලංසියලුම ලං ටයුතු ලංආසියළනු ලං

පදනගේ ලංමුය ලංඅනුග්රශය ලංශරශළ ලංසිදු ලංනිය. ලං  ලංඉන් ලංඅනතුරුල ලංවමශරක් ලංවේමන්ත්රණ ලංපලේලන ලංද ලංනමුේ, ලංරජගේ ලං

අනුමෆතිය ලංබළගත ලංයුතු ලංබෆනින්, ලංඅලවහ ළගලෝචිත ලංපරිදි ලංපමණක් ලංලෆඩවටශන් ලංදියේ ලං රන ලංදී. ලං ලංඅමළතය ලංමණ්ඩ ලං

පත්රි ළලක් ලං ව වහ ලං  රන ලං ද ලං නමුේ, ලං රජගේ ලං අනුමෆතිය ලං බළගත ලං ශෆිගශ ලං ද ලං යන්න ලං පෆශෆදිලි ලං  ළරණයක් ලං

ගනොවීය. 

 

අද්නිතීය ලංමට්ටගේ ලංගද්න ලංවමශරක් ලංපලේලන ලංද ලංඅතර, ලංමම ලං ති ළලන් ලංඉතළමේ ලංඉශෂ ලංමට්ටගේ ලං්රමිතියින් ලං

යුක්ත ලංඒලළ ලංනිය. ලං ලංගමම ලංගද්නල ලංආරළධිත ලංගද් යළ ලංබලට ලංපේ ලංවුගේ ලංගරු ලංනිශ්සුරු ලංක්ලිසර්ඩ් ලංගලොවහ ලං ලංමශතළ ලං

වු ලංඅතර, ලංමතුමළ ලංනීති ලංක්රම ලංශළ ලංඅධි රණ ලංපරිපළනය ලංපිිබබඳ ලංආසියළනු ලංපදනගේ ලංගජයහඨ ලංඋපගද් ලරයළ ලං ව ලං

අතර, ලංමක්වේ ලංජනපදගේ ලංඅභියළකනළධි රණගේ ලංඅධි රණ ලංමණ්ඩ ලංනලය  ලංකීර්තිනර ලංනිශ්හය ළරලරගයකු ලං

නිය.ඒ ලංඅනුල, ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලංවමළරේභය ලංමගසින් ලංසිදු ලංනිය. ලං ලං 

 

නිශිහඨ ලං ගණගේ ලං බුද්ධිමතකු ලං වශ ලං පරි ල්පනගේ ලං අද්නිතීය ලං මිශ්ගවකු ලං ව ලං ගරු ලංආකළර්ය ලං ඒ. ලං ආර්. ලං බී ලං අමරසිාශ ලං

මෆතිතුමළ ලංආයතනගේ ලං ළර්ය ලංශළ ලං ර්තලය ලංඉටු ලංිරීමට ලංවෆදී ලංපෆශෆදී ලංඋර ලංදී ලංසිීමම ලංභළගයයක් ලංනිය. ලං ලංඔහුගේ ලංනළමය ලං

නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලං්රභලය ලංවේබන්නගයන් ලංඅලනළරණය ලං ෂ ලංයුතු ලං ලංලන්ගන් ලංඔහු ලංනිසින් ලංදරන ලං

ද ලංඋේවළශගේ ලං්රතිමය ලං1985 ලංගනොලෆේබර් ලංමව ලං20 ලංලන ලංදින ලංවශති ය ලංවටශන් ලං රන ලංද ලං1985 ලංඅා  ලං46 ලං

දරන ලංශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලංපළර්ලිගේන්තුල ලංනිසින් ලංපනතක් ලංමන්න් ලංපනලනු ලංෆබීම ලංශ්වළ ලං

ය. ලං  ලං ගරු ලංනිශ්සුරු ලංගවොයිවළ ලංමෆතිතුමළ ලංආයතනගේ ලංඅනයක්ලරයළ ලං ලගයන් ලං1986 ලංජනලළරි ලංමව ලං 01 ලං දින ලංසිට ලං

ක්රියළේම  ලංලන ලංපරිදි ලංනිධිමේ ලංගව ලංපේ ලං රන ලංදී. ලං ලංමතෆන් ලංපටන් ලංශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලං

නිසින් ලං ලංවේමන්ත්රණ, ලංලෆඩමුළු, ලංපුහුණුවීේ ලංවශ ලංඋපගද්ළේම  ලංගවේලළලන් ලංවෆපයීම ලංශරශළ ලංඅධි රණ ලංශ්නරයන් ලං

වඳශළ ලංශෆි ලංවම ලංඅලවහ ළල  ලංදී ලංම, ලංගවේලය ලං ර ලංඇත. ලංතල ලංද, ලං1990 ලංලර්ගේ ලංදී, ලංනිශ්සුරු ලංගරු ලංගක් ලංනිේනරළජළ ලං

මෆතිතුමළ ලං ආයතනගේ ලං ශ්ගයෝජය ලං අනයක්ලරයළ ලං ලගයන් ලං ද, ලං පී. ලං ගනනිල් ලං ඒ ලං ද ලං සිල්ලළ ලං මශතළ ලං අගනිශ්සුරු ලං

ගල් ේ ලං ළර්යළගයන් ලංනි්රළම ලංයළගමන් ලංඉක්මතිල ලංආයතනගේ ලංගල් ේලරයළ ලංලගයන් ලංද, ලංවේබන්න ලංවීගමන් ලං

ගරු ලංනිශ්සුරු ලංගවොයිවළ ලංමෆතිතුමළට ලංවශළය ලංබළ ලංදීම ලංද ලංනිගේගයන් ලංඅගය ලං ෂ ලංයුතුය. 
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ග්රේහඨළධි රණගේ ලංනිශ්හකය ළරලරයන් ලංඅතුරින් ලංපේ ලං රන ලංගජයේඨම ලංනිශ්හකය ළරලරයන් ලංගදගදගනකු ලංවශ ලං

ශ් ලං බගයන් ලං ගරු ලං අග්රනිශ්හකය ළරලරයළ ලං වභළපති ලං ධුරය ලං ගශොබලන ලං  ෂමනළ රණ ලං මණ්ඩයක් ලං මන්න් ලං

නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං ආයතනය ලං පළනය ලං ගශ. ලං  ලං ආයතනගේ ලං පරිපළනය ලං වශ ලං  ෂමනළ රණය ලං , ලං

 ෂමනළ රණ ලංමණ්ඩය ලංගලත ලංපලරන ලංදී. 

 

ශ්රි ලංා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ/ ලං ෂමනළ රණ ලංමණ්ඩගේ ලංපෂමු ලංවභළපතිලරයළ ලං වුගේ ලං මකී ලං

ආයතනය ලංගලත ලංඉමශේ ලංඋද්ගයෝගයින් ලංවශළය ලංපෂ ෂ ලංහිටපු ලංඅගනිශ්සුරු ලංගරු ලංමවහ. ලංර්ලළනන්ද ලංමෆතිතුමළය. ලං

ඉක්මතිල ලං අග්ර ලං නිශ්හකය ළර ලං ගරු ලං පළරින්ද ලං රණසිාශ ලං මෆතිතුමළ ලං  මනළ රණ ලං මණ්ඩගේ ලං වභළපති ලං ධුරයට ලං

පේනිය. ලං ලංමතුමළ ලංඅධි රණගේ ලංම ලංවළමළජි යකු ලංවු ලංඅතර, ලංආයතනගේ ලං ටයුතුල ලංවහලකීය ලංඅලා  ලංඅගනළ ලං ෆපවීම ලං

්රදර්නය ලං ගෂේය. ලං  ලංමතුමළ ලංආයතනගේ ලංසියලු ලංම ලංවේමන්ත්රණ ලංවශ ලංක්රියළ ළර ේලට ලංවශභළ ව ලංනිය. ලං  ලංමතුමළ ලං

නිසින් ලංගමම ලංවේමන්ත්රණල ලංදී ලංනීතීඥලරුන් ලංවශ ලංමිශ්න්ගදොරුලරුන් ලංවමඟ ලංවළ ච්ජළ ලංපලේලන ලංද ලංඅතර, ලංගරු ලං

නිශ්හකයළවනය ලංවශ ලංනීතිඥ ලංවාගමය ලංඅතර ලංසුශද ලංවේබන්නතළලක් ලංගගොඩනගළ ලංගෆනීම ලංපිණිව ලංඅධික්ණ ලං මිටු ලංද ලං

පිහිටුලන ලංදී. 

 

ඉන් ලංපසුල, ලං ලං ෂමනළ රණ ලංමණ්ඩගේ ලංවළමළජි යකු ලංගව ලංඒ ලංලන ලංනිටේ ලංගවේලය ලං ර ලංතිබු ලංගරු ලංනිශ්සුරු ලංගරු ලං

තේබයියළ ලංමෆතිතුමළ ලංගරු ලංඅග්රනිශ්හකය ළරලරයළ ලංනිසින් ලං ෂමනළ රණ ලංමණ්ඩගේ ලංවභළපති ලංධරයට ලංපේ ලං රන ලං

ද ලංඅතර, ලංඔහු ලංනිසින් ලංආයතනගේ ලං්රගතිය ලංවශ ලංඅභිලෘද්ධිය ලංගලනුගලන් ලංඉතළමේ ලංඅගනළ ලංලෆදගේ ලංදළය ේලයක් ලං

ඉටු ලං රන ලංදී. ලං  ලං මල ට ලං අධි රණ ලංගවේලළ ලං ග ොමින් ලංවභළගශ ලං ගල් ේලරයළ ලං ලගයන් ලං ටයුතු ලං ෂ ලංඒ ලං මවහ ලං

නිගේතුග ලං මශතළ ලං ආයතනගේ ලං පරමළර්  ලං වම ලං  ර ලං ගෆනීම ලං පිණිව ලං දෆඩි ලං උේවළශයක් ලං දරමින් ලං ්රමුඛ ලං ගපගෂේ ලං

අනගිභලනීය ලං ළර්ය ලංභළරයක් ලංඉටු ලං රන ලංදී. ලං ලංඅභියළකනළධි රණගේ ලංවභළපති ලංනිශ්සුරුලරයළ ලංලගයන් ලං ටයුතු ලං

 ෂ ලං අලධිගේ ලං දී, ලං ඔහු ලං නිසින් ලං ආයතනයට ලං ඉටු ලං  ෂ ලං චිරවහ ළයී ලං ගමගශලර ලං තලමේ ලං ්ර ට ලං ය. ලං  ලං මතුමළගේ ලං

අනු්රළප්තිති යළ ලං බලට ලං පේ ලං වගේ ලං ළල් ලං පීරිවහ ලං මශතළය. ලං  ලං ඔහුට ලං වශළය ලං ව ලං මවහ. ලං නිතළනළරච්චි ලං මශතළ ලං නිසින් ලං ද ලං

ආයතනගේ ලං අභිලෘද්ධිය ලං වශ ලං දියුණුල ලං පතළ ලං ගනොපසුභට ලං ගමගශලර  ලං ගයදුගණ්ය. ලං  ලං ආයතනගේ ලං  ලං සුභසිද්ධිය ලං

උගදවළ ලංඔවුන් ලංනිසින් ලංඅභිළලේ ලංවෆිල්ක් ලංදක්ලළ ලංඇති ලංඅතර, ලංඔවුන් ලං ලංආයතනයට ලං ලංලෆරගෆන්වු ලංක්තිමේ ලං

ටෆඹක් ලංවුලළට ලංශ්වෆ  ලංය. 

 

 ලින් ලංගජෝන් ලංගුයර් ලංමශතළ ලං්රනළනේලය ලංගශබ ලංවද, ලංඉන්පසුල ලංශ්ක් ලංෆන්ේටන් ලංමශතළ ලං්රනළනේලය ලංගශබවු ලංද, ලං

ආසියළනු ලං පදනමට ලං  ලං ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලං නිසින් ලං සිය ලං වහතුතිය ලං ගමශදී ලං පෂ ර ලං සිනුනු ලං

ෆගේ. ලං  ලං ආයතනගේ ලං ලර්තමළන ලං මනළ ලං තිරවළර ලං පෆලෆේම ලං උගදවළ ලං ආසියළනු ලං පදනම ලං නිසින් ලං බළ ලං දුන් ලං අගනළ ලං
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වශගයෝගයට ලංඅයතනගේ ලංගනොමඳ ලං ෘතඥතළල ලංහිමි ලංනිය ලංයුතුය. ලං  ලංශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලං

ලනළහී ලං ්රමුඛේලගයහි ලං ළ ලං වෆෂිල්ට ලං භළජනය ලං  ෂ ලං යුතු ලං ආයතනයක් ලං ලන ලං අතර, ලං සිය ලං තයළගශීලිේලගේ ලං

අර් ළභිගයකු ලං ලන ලං බලට ලං ්ර ළ ලං  රන්ගන් ලං ඉතළමේ ලං වළඩේබරගයශ්. ලං  ලං ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං

ආයතනය ලං පසු ලං අලවහ ළල  ලං අළුේ ගඩ් ලං පිහිනු ලං ග්රේහඨළධි රණගේ ලං පරි්රය  ලං පිහිටුලන ලං ද ලං අතර, ලං නඩේතු ලං

ිරීගේ ලංනියදේ ලංරජය ලංනිසින් ලංදරන ලංදී. ලං ලංශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලංනිසින් ලංනඩු ලංනිභළග ලං රන ලං

නිශ්හකයළධි ළරලරයන් ලංවඳශළ ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශන් ලංව වහ ලංිරීගේ ලංදී, ලංඅධි රණමය ලං ළරණළලන් ලංවේබන්නගයන් ලං

ලන ලංනිට  ලංදී ලංඅභියළකනළ ලංඅධි රණ ලංබය ලංඇති ලංඅධි රගණල ලංගජයහඨ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංනිගේඥතළල ලං

වශ ලංපෂපුරුද්ද ලංද, ලංපරිපළනමය ලං ළරණළලන් ලංවේබන්නගයන් ලංලන ලංනිට  ලංදී, ලංඅධි රණ ලංඅමළතයළාගේ ලංගජයහඨ ලං

ශ්නළරීන්ගේ ලංවශගයෝගය ලංද ලංබළගගන ලංඇත. ලං ලං1990 ලංලර්ගේ ලංගනොලෆේබර් ලංමළවගේ ලංදී ලං ෆලිගසෝශ්යළගශ ලංපිහිනු ලං

අධි රණ ලං අනයළපනය ලං වශ ලං පර්ගේණ ලං මනයවහ ළනගේ ලං නිනළය  ලං අනයක් ලංආකළර්ය ලං ගපෝල් ලං මේ ලං ලී ලං මශතළ ලං ශ්රි ලං

ා ළලට ලං ගගන්ලළ ලං අධි රණ ලං නිය ලං වේබන්නගයන් ලං නිවහතීර්ණ ලං අනයළපශ්  ලං පුහුණු ලං ක්රමගශදයක් ලං ගතලවර  ලං

ශ්යමු ලංපදනමින් ලංබළදීමට ලංශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරේ ලංලරයන්ගේ ලංආයතනයට ලංශෆිවීම ලංපිණිව ලංලයළපෘතියක් ලංව වහ ලං

 රන ලංදී. ලං ලංමම ලංලයළපෘතිගේ ලංසුනිගේෂි ලංඅාග ලංක්ණ ලංපශත ලංදෆක්ගශ. 

1.  ලංශ්රි ලංා ළගශ ලංඅධි රණයට ලංඅලුතින් ලංපේලන ලංඅධි රණ ලංශ්නරයන්ගේ ලංඅධි රණමය ලංක්ගේත්රය ලංපිිබබඳ ලං

දෆනුම ලං වශ ලං ග ෞයය ලං යළලේ ළලීන ලං ග ොට ලං ්රගුණ ලං  ර ලං ගශ්මින් ලං ඉදිරියටේ ලං වහලකීය ලං අනයළපනය ලං

ගනො ඩලළ ලංම ලං රගගන ලංයළම ලංපිණිව ලංඅර්න ලංලළර්ෂි  ලංලෘේතීය ලංඅධ් ලංයළපන ලංලෆඩවටශන ලංශුනන්ලළ ලංදීම; 

 

2. දිවළ ලංඅධි රණ ලංවශ ලංමශළධි රණලට ලංඅලුගතන් ලංඋවවහවීේ ලංබන ලංනිශ්හකයළධි ළරලරයන් ලංවඳශළ ලංගලන් ලං

ගලන් ලංවු, ලංමළසි  ලංගවේලළවහ  ලංවමළරේභ  ලංලෆඩවටශන් ලංදියේ ලංිරීම; 

 

3. නල ලං ෛනති  ලං ්රලනතළලන් ලං ගපොදු ලං වශ ලං සුනිගේෂි ලං අධි රණ ලං ගෆටලු ලං නිවීමම ලං වශ ලං ගද්ශීය ලං අධි රණ ලං

පරිකයන් ලං, ලං ළර්ය ලංපනුපළනු ලං්රමිතිගත ලංිරීම ලංපිිබබඳ ලංනතනමය ලංඅලයතළලයන්ට ලංගෆෂගපන ලංපරිදි ලංව වහ ලං

ිරීගේ ලං දී ලං පිිබගලලින් ලං මගශේවහත්රළේලරයන්ට, ලං දිවළ ලං නිශ්සුරුලරයන්ට, ලං  ලං අභියළකනළධි රණ ලං

නිශ්හකය ළරලරයන්ට ලං වශළය ලං බළ ලං දීම ලං පිණිව ලං ලළර්ෂි  ලං ගවේලළවහ  ලං අඛණ්ඩ ලං අනයළපන ලං වේමන්ත්රණ ලං

පෆලෆේවීම; 

 

4. අධි රණ ලං ෂමනළ රණය, ලංවන්ශ්ගශදන ලංග ෞයය, ලං ළන්තළලන් ලංවශ ලංසුළු ලං  ලංජනලළර්ගි  ලංග ොටවහ ලං

වඳශළ ලංඅධි රණ ලංළළල ලංතුෂ ලං ලංවළනළරණේලය ලංඉටු ලංිරීම, ලංඅධි රණ ලංනිය ලංගගශ  ලංතීරණ ලංගෆනීම ලංවශ ලං

නීති ලං ළවහත්රය, ලං මනුයේලය, ලං පවුල් ලං නීතිය, ලං ෂමළ ලං අධි රණ ලං නීතිය, ලං අපරළන ලං නීතිය, ලං සිනිල් ලං නීතිය, ලං
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ග්රොගේට් ලං වශ ලං මළනසි  ලං ගවෞඛයය ලං පිිබබඳ ලං නීතිය, ලං ඉඩේ ලං වශ ලං ගබුනේ ලං නඩු ලං නීතිය, ලං  ලං ගමන්ම ලං මළනල ලං

අයිතිලළසි ේ ලං පිිබබඳ ලංනීතිය ලං ලෆශ් ලං ඉතළ ලං ලෆදගේ ලං අධි රණ ලං නියයන් ලං පිිබබඳල ලං  ළලීනල ලං වති ලං ම   ලං

උවවහ ලංඅධි රණ ලංඅනයළපන ලංලෆඩ ලංවටශන් ලංශුනන්ලළ ලංදීම; 

 

5. ්රලය ලංවශ ලංදෘය ලංලගයන් ලංපනුගත ලං ෂ ලංඅනයළපන ලං රුණු ලංධඅධි රණල ලංදී, ලංනිශ්හකය ළරලරයන්වඳශළ ලං

මුලි  ලං පුවහත ළ ලං පශසු ේ) ලං ඇතුළුල ලං අධි රණ ලං වඳශළ ලං නිවහතීර්ණ ලං ෛදශ්  ලං ලෆඩ ලං ගමලේ ලං අාග ලං

ධනිශ්හකයළවන ලංගපොේ, ලං තිත ලංලකනගයන් ලංවශ ලංලිඛිත ලංආ ළරගයන් ලංපරීක්ණ ලංෆයිවහතු, ලංඅේගපොේ ලංවශ ලං

ගලනේ ලංපරිශීන ලංගපොේපේ) ලංශුනන්ලළ ලංදීම; 

 

6. නිශ්හකය ළර ලංගුරු ලංඇදුරන් ලංවඳශළ ලං ළර්යක්ම ලංඅධි රණ ලංපීඨ ලංවාලර්නන ලංලෆඩවටශන් ලංශුනන්ලළ ලංදීම; 

 

7. අධි රණ ලං ගමගශයුේ ලං ක්රියළලලිය ලං ලෆඩි ලං දියුණු ලං ිරීමට, ලං අධි රණ ලං නඩු ලං ්රමළදය ලං මෆඩලීමට ලං වශ ලං

නිශ්හකය ළරලරයන් ලංවඳශළ ලංආකළර ලංනිදයළේම  ලංපෆලෆේම ලංවශ ලංමශජන ලංලගකීේ ලංලෆඩිදියුණු ලංිරීමට ලංසිදු ලං

 රන ලංපර්ගේණ ලං, ලංඉඩේ ලංවාලර්නන ලංලෆඩවටශන් ලංශුනන්ලළ ලංදීම; 

 

8. යග ෝක්ත ලංඅධි රණ ලංක්රමය ලංදියේ ලංිරීම ලංපිණිව ලංසුදුසු ලංපාති ලං ළමර, ලං ළර්යළ, ලං්රලය ලංදෘය ලංඋප රණ ලංවශ ලං

ගලනේ ලං වේපේ ලං වෆසුේ ලං ිරීම, ලං කුලියට ලං ගෆනීගේ ලං ශෆියළල ලං ව ළ ලං බෆලීම ලං ගශෝ ලං අනළගතගේ ලං දී ලං ලං

ඉඳිිරීමට ලංපියලර ලංගෆනීම; 

ගමම ලං ලයළපෘතිගේ ලං අරමුණ ලං ලන්ගන් ලං යුක්තිගේ ලං ගුණළේම භළලය ලං ලෆඩිදියුණු ලං ිරීම ලං වශ ලං නීතිගේ ලං ආධිපතය ලං

වනිබ ලං ගෆන්වීමයි. ලං  ලං  ලං මක්ශ්වළද ලං යේ, ලං වළනළරණ, ලං ගශගලේ ලංවශ ලං ළර්යක්ම ලං ගව ලං යුක්තිය ලං පසිඳලීම ලං පිණිව ලං

අධි රණගේ ලංවළමළජි යන් ලංතමන්ට ලංපෆලරී ලංඇති ලංභුමි ළල ලංවශ ලංලගකීේ ලංඉටු ලංිරීමට ලං මෆනෆනින් ලං  ලං  ලං වන්නද්න ලංවී ලං

සිීමම ලංඅලය ලංගශ. ලං  ලංගමම ලංඅරමුණු ලංවම ලං ර ලංගෆනීම ලංපිණිව ලංඅලුතින් ලංපේවීේ ලංබන ලංනිශ්හකය ළරලරුන්ට ලංසිය ලං

ධුරල ලංලෆඩ ලංභළර ලංගෆනීගේ ලංදී ලංනිධිමේ ලංපුහුණුලක් ලංබළදීම ලංඅලය ලංලනලළක් ලංගමන් ලංම ලංඔවුන් ලංසිය ලංධුරය ලංගශොබලන ලං

වමවහත ලං ලෘේතීය ලං  ළය ලං පුරළම ලං සිය ලං අනයළපනය ලං ගනො ඩලළම ලං  රගගන ලං යළම ලං අලය ලං ගශ. ලං යුක්තිගේ ලං

ගුණළේම භළලය ලංනිශ්හකය ළරලරයන් ලංග ොපමණ ලං්රමළණය ට ලංයශපේ ලංමට්ටමින් ලංසිනුන්ගන් ලංද ලංයන ලං ළරණය ලං

මත ලංරඳළ ලංපලතී. ලං ලංපසිඳන ලංයුක්තිය ලංමය ලංපසිඳන ලංනිශ්හකය ළරලරයළගේ ලංතරමට ලංම ලංහුද ළ ලංනිය ලංයුතුය. ලං ලංනීතිගේ ලං

ආධිපතයයට ලං  ෆපවී ලං සිනුන ලං ගෝ ගේ ලං සියලු ලං ම ලං රටලල් ලං ගමම ලං තේේලය ලං ලටශළගගන ලං තිගබන ලං අතර, ලං

නිශ්හකය ළරලරයන් ලංවඳශළ ලංපුහුණු ලංවීේ ලංවශ ලංඅනයළපන ලංලෆඩවටශන් ලංපලේලළගගන ලංයනු ලංෆගේ. 
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ගමම ලං ළ ලං පරිච්ගේදය ලං තුෂ, ලං ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලං ග්රේහඨළධි රණ ලං පරී්ර ලං ගේ ලං අා  ලං

1308 ලං දරන ලං  ළමරගේ ලං වහ ළපිත ලං  රන ලං දී. ලං  ලං ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං ආයතනගේ ලං

 ෂමනළ රණමණ්ඩය ලංනිසින් ලංඅභියළකනළධි රණගේ ලංනි්රළමි  ලංනිශ්හකය ළරලරයකු ලංව ලංගරු ලංගක්. ලංනිේනරළජළ ලං

මෆතිතුමළ ලං ආයතනගේ ලං ශ්ගයෝජය ලං අනයක්ලරයළ ලං ගව ලං පේ ලං  රන ලං ද ලං අතර, ලං මතුමළ ලං නිසින් ලං ගරු ලං නිශ්සුරු ලං

ගේ.මසහ.ඒ.ගවොයිවළ ලං මෆතිතුමළ ලං වමඟ ලං මක්ල ලං අධි රණ ලං ශ්නරයන් ලං වඳශළ ලං ගවේලළවහ  ලං පුහුණු ලං ලෆඩවටශන් ලං

පලේලන ලං දී. ලං ගරු ලං ගක් ලං නිේනරළජළ ලං මෆතිතුමළ ලං ආයතනගේ ලං සිය ලං ධුරගයන් ලං ශ්ක්ම ලං ගිය ලං ඉක්මතිල, ලං

අභියළකනළධි රණගේ ලංනි්රළමි  ලංනිශ්සුරුලරයකු ලංවු ලංගරු ලංමවහ.ගේ.ඩී.ද ලංසිල්ලළ ලංනිගේරේන ලංමෆතිතුම ලං1986 ලංලර්ගේ ලං

දී ලං ආයතනගේ ලං ශ්ගයෝජය ලං අනයක්ලරයළ ලං ලගයන් ලං ලෆඩ ලං භළරගන්නළ ලං දී. ලං  ලං ඉන්පසුල ලං අභියළකනළධි රණගේ ලං

නි්රළමි  ලංනිශ්හකය ළරලරයකු ලංවු ලංගරු ලංපී.මච්.ගක්.කුති  ලං ලංමෆතිතුමළ ලං2002 ලංලර්ගේ ලංදී ලංආයතනගේ ලංශ්ගයෝජය ලං

අනයක්ලරයළ ලං ලගයන් ලං පේ ලං  රන ලං ද ලං අතර, ලං නීතිපති ලං ගදපළර්තගේන්තුගශ ලං වළමළජි යකු ලං ලගයන් ලං ද, ලං

මශළධි රණ ලං නිශ්හකය ළරලරගයකු ලං ලගයන් ලං ද,අභියළකනළධි රණගේ ලං නිශ්හකය ළරලරගයකු ලං ලගයන් ලං ද, ලං

 ටයුතු ලංිරීගමන් ලංඉක්මතිල ලංමතුමළ ලංබළ ලංතිබු ලංශව ලංදෆනුම ලංවශ ලංපෂපුරුද්ද ලංශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං

ආයතනයට ලංමශඟු ලංවේපතක් ලංවු ලංඅතර, ලංමතුමළ ලංඅධි රණ ලංශ්නරයන්ට ලංගුරු ලංඇුනරුතුගමකු ලංනිය. 

 

අගනිශ්සුරුලරයකු ලංව ලංගරු ලංජී.පී.මවහ ලංද ලංසිල්ලළ ලංමෆතිතුමළ ලංනි්රළම ලංයළගමන් ලංපසුල ලංගරු ලංනිශ්සුරු ලං ලංවරේ ලංමන් ලංසිල්ලළ ලං

මෆතිතුමළ ලං 2000 ලං ලර්ගේ ලං දී, ලං අග්රනිශ්හකය ළර ලං ධරයට ලං පේ ලං රන ලංදී. ලං  ලං අග්ර ලං නිශ්හකය ළර ලං ගරු ලං වරේ ලං මන්. ලං

සිල්ලළ ලංමෆතිතුමළ ලංනිශ්හකය ළරලරුන්ගේ ලංආයතනගේ ලං්රගමනගේ ලංදී ලංලෆරගෆන් ලංව ලංවනිමේ ලංටෆඹක් ලංබලට ලංපේ ලංනිය. ලං ලං

ග ොෂඹ ලං07 ලංනිගේරළම ලංමළලගේ ලංපිහිනු ලංමතුමළගේ ලංශ් ලංශ්ලළවය ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලංලගයන් ලං

භළනිතළ ලං ිරීමට ලං මතුමළ ලං නිසින් ලං අලවර ලං ්රදළනය ලං  රන ලං ද ලං අතර, ලං අධි රණ ලං ශ්නරයන් ලං වඳශළ ලං ලන ලං පුහුණු ලං

ලෆඩවටශන් ලංපලේලළගගන ලංයළම ලංපිණිව ලංනීති ලංවශ ලංඅධි රණ ලං්රතිවාවහ රණ ලංලයළපෘතිගේ ලං ලංඅරමුදල් ලංබළගෆනීමට ලං

අලවහ ළල ලංඋදළ ර ලංගදන ලංදී. 

 

ගෝ  ලංබෆාකුගශ ලංවශගයෝ වතළල ලංඇතිල ලංඅධි රණ, ලංනීති ලං්රතිවාවහ රණ ලංශළ ලංජළති  ලංඒ ළබද්නතළ ලංඅමළතයළාගේ ලං

නීති ලංවශ ලංඅධි රණ ලං්රතිවාවහ රණ ලංලයළපෘතිගේ ලංවශගයෝගිතළල ලංවහිතල ලංඅධි රණ ලංශ්නරයන් ලංවඳශළ ලංනිගද්ශීය ලං

ශියේල ලංක්රමය ලංආරේභ ලංිරීම ලංමන්න් ලංගරු ලංඅගනිශ්සුරු ලංවරේ ලංමන් ලංසිල්ලළ ලංමෆතිතුමළ ලංනිසින් ලංදිගු ළලීන ලංඅධි රණ ලං

පුහුණු ලංලෆඩවටශන ලංආරේභ ලංිරීමට ලංමු ලං පිරීය. ලං  ලං ළර්යක්මය ලංවශ ලං්රවීණේලයින් ලංයුතුල ලංආරවුල් ලංනිවීමමට ලං

ශෆි ලංනුතන ලංඅධි රණ ලංපද්නතියක් ලංපිහිටුවීම ලංගමම ලංලයළපෘතිගේ ලංමක් ලංඅරමුණක් ලංබලට ලංපේ ලංවී ලංතිබුණි. ලං  ලංලළශ්ජ ලං

නීතිය ලංග ගරහි ලංනිගේ ලංඅලනළනය ලංගයොමු ලං රමින් ලංඅලුතින් ලංපේවීේ ලංද ලංවශ ලංගවේලළවහ  ලංනිශ්හකය ළරලරයන් ලංයන ලං

ගදග ොටව ලං ම ලං ආලරණය ලං ලන ලං පරිදි ලං පුහුණු ලං ලෆඩවටශන් ලං වඳශළ ලං අරමුදල් ලං වෆපයීම ලං වශ ලං නිවහතීරණ ලං පුහුණු ලං
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ලෆඩවටශන් ලං වාලර්නනය ලං ිරීම ලං ගමම ලං ලයළපෘතිගේ ලං ඒ ළබද්න ලං අාගයක් ලං නිය. ලං  ලං ගමම ලං ඉක් ය ලං වළක්ළේ ලං

 රගෆනීම ලංපිණිව ලංලවර ට ලංඅධි රණ ලංවළමළජි යන් ලංතිගදගනකුට ලංමල් ලංමල් ලංමේ ලංඋපළධිය ලංබළ ලංගෆනීම ලංවඳශළ ලං

වමවහත ලංඅනයයන ලංපිරිලෆය ලංවඳශළ ලංමනේ, ලංඋප ළර  ලංපාති, ලං්රලළශන ලංනියදේ, ලංනලළතෆන් ලංපශසු ේ ලංවශ ලංවළනළරණ ලං

යෆපුේ ලංදීමනළලක් ලංවඳශළ ලංගමම ලංලයළපෘතිගයන් ලංඅරමුදල් ලංවේපළදනය ලං රන ලංදී. 

 

අග්රනිශ්හකය ළර ලංගරු ලංවරේ ලංමන් ලංසිල්ලළ ලංමෆතිතුමළ ලංනිසින් ලංඅධි රණ ලංශ්නරයන් ලංවශ ලංඋවළනි ලං ළර්ය ලංමණ්ඩය ලං

වඳශළ ලංපරිගණ  ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශනක් ලංමල ට ලංග ොෂඹ ලං07 ලංනිගේරළම ලංමළලගේ ලංපිහිනු ලංමතුමළගේ ලංශ් ලංශ්ලගවේ ලංදී ලං

ආරේභ ලං රන ලංදී. ලං  ලංගමම ලං ළ ලංපරිච්ගේදය ලංතුෂ ලංදී ලංඅධි රණ ලංඅමළතයළාය ලංවඳශළ ලංනල ලංගගොඩනෆගිල්ක් ලංඉදි ලං

 රන ලංද ලංඅතර,ඒ ලංඅනුල, ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලංවඳශළ ලංමම ලංගගොඩනෆගිල්ගල්ම ලං5 ලංලන ලංමශ ලංද, ලං4 ලං

ලන ලං මශගල් ලං ග ොටවක් ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං නලළතෆන් ලං ගෆනීම ලං වඳශළ ලං ද, ලං  ලං ගලන් ලං  රන ලං දී. ලං ලං ලං

අග්රනිශ්හකය ළර ලංගරු ලංවරේ ලංමන් ලංසිල්ලළ ලංමෆතිතුමළ ලංනිසින් ලංආයතනයට ලංබළදුන් ලංඅනුග්රශය ලංපිිබබඳල ලංආයතනය ලං

නිසින් ලං සිය ලං  ෘතඥතළල ලං පෂ ර ලං සිනුන ලං අතර, ලං අග්රනිශ්හකය ළර ලං ධුරය ලං ගශබව ලං 2000 ලං සිට ලං 2009 ලං ලර්ය ලං තුෂ ලං

ආයතනගේ ලං ටයුතු ලංවේබන්නගයන් ලංමතුමළ ලංනිසින් ලංඅලා  ලංගවේලළලක් ලංඉටු ලං රන ලංදී. 

 

ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලංආරේභ  ලංඅනයක්ලරයළ ලංව ලංනිශ්සුරු ලංගරු ලංගේ. ලංමසහ. ලංඒ. ලංගවොයිවළ ලං

මෆතිතුමළ ලංආයතනගය ලංඅනයක්ලරගයකු ලංලගයන් ලංලවර ලං21 ලං  ලංඅගනළ ලංගවේලයින් ලංපසුල ලංලර් ලං2008 ලංලර්ගේ ලංදී ලං

නි්රළම ලං ගන්නළ ලං දී. ලං  ලං මතුමළ ලං නිසින් ලං  ලං ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං ආයතනයට ලං ගමන් ලං ම ලං අධි රණ ලං

ශ්නරයන් ලංවඳශළ ලංද ලං්රාවනීය ලංගවේලළලක් ලංඉටු ලං රන ලංදී. 

 

ගරු ලං නිශ්සුරු ලං ගේ. ලං මසහ. ලං ඒ. ලං ගවොයිවළ ලං මෆතිතුමළ ලං නි්රළම ලං යළගමන් ලං පසුල ලං  ලංග්රේහඨළධි රණගේ ලං නි්රළමි  ලං

නිශ්හකය ළරලරයකු ලං ව ලං ගරු ලං ශ්හා  ලං උදළගම ලං මෆතිතුමළ ලං 2008 ලං ලර්ගේ ලං දී ලං ආයතනගේ ලං අනයක්ලරයළ ලං

ලගයන් ලං පේ ලං රන ලංද ලං අතර, ලං මතුමළ ලං 2011 ලං ලර්ය ලං ලන ලං ගතක් ලංආයතනගේ ලං අනයක්ලරයළ ලං ලගයන් ලං සිය ලං

රළජ ළරී ලං ටයුතු ලංඉටු ලං රන ලංදී. ලං  ලං ගමම ලං ළ ලංපරිච්ගේදය ලංතුෂ ලංගරු ලංනිශ්සුරු ලං  ලංශ්හා  ලංඋදළගම ලංමෆතිතුමළ ලං

නිසින් ලං  ලං ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං ආයතනගේ ලං පෂමු ලං ගලේ ලං අඩචිය ලං ආරේභ ලං  රන ලං දී. ලං ලං

ග්රේහඨළධි රණගේ, ලං අභියළකනළධි රණගේ ලං වශ ලං මශළධි රණල ලං  ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං වශගයෝ වතළල ලං

ඇතිල ලංඅධි රණ ලංශ්නරයන් ලංවඳශළ ලංඅපරළන, ලංසිනිල්, ලංලළශ්ජ ලං ළරණළලන්, ලංනඩු ලං ෂමනළ රණය ලංවශ ලංආරවුල් ලං

නිවීමගේ ලංනි ල්ප ලංක්රම ලං  ලංපිිබබඳ ලංපළඨමළළ ලංග්රන්  ලං10 ලං ට ලංඅධි  ලං්රමළණයක් ලංපෂ ලංිරීගේ ලංදී, ලංගරු ලංනිශ්සුරු ලංගේ. ලං

මසහ.ඒ.ගවොයිවළ ලංමෆතිතුමළ, ලංගරුනිශ්සුරු ලංඋදළගම ලංමෆතිතුමළ ලංවශ ලං  ලංගරු ලංනිශ්සුරු ලංපී.මච්.ඒ.කුති  ලංමෆතිතුමළ ලං
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නිසින් ලං අතීයින්ම ලං මදළයී ලං  ර්තලයයක් ලං ඉටු ලං  රන ලං දශ. ලං ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං ආයතනය ලං

ගලනුගලන් ලංඔබ ලං ෂ ලංගමගශලරට ලංඅප ලංසිය ලංශෘදයළාඟම ලං්රණළමය ලංපෂ ලං රන්ගනමු. 

 

අග්රනිශ්හකය ළර ලං ගරු ලං වරේ ලං මන් ලං සිල්ලළ ලං මෆතිතුමළ ලං නි්රළම ලං යළගමන් ලං පසුල ලං නිශ්සුරු ලං ගරු ලං අගෝ  ලං ද ලං සිල්ලළ ලං

මෆතිතුමළ ලං 2009 ලං ලර්ගේ ලං දී ලං අග්රනිශ්හකය ළරලරයළ ලං ලගයන් ලං පේ ලං  රන ලං දී. ලං  ලං මතුමළගේ ලං ධුර ලං  ළගේ ලං දී ලං

නිශ්සුරු ලංගරු ලංපී.මච්.ඒ.කුති  ලංමෆතිතුමළ ලං2009 ලංලර්ගේ ලංදී, ලංශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලං

අතිගර්  ලංඅනයක්ලරයළ ලං ලගයන් ලංපේ ලං රන ලංදී. ලං  ලං 2011 ලංලර්ගේ ලංදී ලං මතුමළ ලංග්රේහඨළධි රණගේ ලංනි්රළමේ ලං

ගරු ලංනිශ්සුරු ලංීම. ලංබී. ලංවීරසුරිය ලංමෆතිතුමළ ලංවමඟ ලංවම ලංඅනයක්ලරයළ ලංලගයන් ලංපේ ලං රන ලංදී. ලං ලංගරු ලංනිශ්සුරු ලංීම. ලංබී. ලං

වීරසුරිය ලං මෆතිතුමළ ලං වශ ලං ගරු ලං නිශ්සුරු ලං ගරු ලං පී. ලං මච්. ලං ගක්. ලං කුති  ලං මෆතිතුමළ ලං ආයතනගේ ලං අභිලෘද්ධිය ලං

ගලනුගලන් ලංඅගනළ ලං ගවේලයක් ලංසිදු ලං රන ලංද ලං අතර, ලං ඔවුන් ලංඋපරිමළධි රණල ලංගවේලය ලංිරීගමන් ලංේ ලං අගනළ ලං

පෂපුරුද්ද ලං වශ ලං ශව ලං දෆනුම ලං උපගයෝ ව ලං  ර ලං ගශ්මින් ලං සිනිල් ලං වශ ලං අපරළන ලං අධි රණල ලං ගවේලය ලං  රන ලං

නිශ්හකය ළරලරයන් ලංපුහුණු ලංිරීමට ලංඅගනළ ලංගමගශලරක් ලංඉටු ලං ර ලංඇත. ලං ලංශ්රි ලංා ළගශ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං

ආයතනයට ලං ගමන්ම ලං අධි රණයට ලං ඔවුන් ලං නිසින් ලං ඉටු ලං  ෂ ලං සුනිවළ ලං ගවේලය ලං ශ්වළ ලං මතුමන්ළ ලං ගලත ලං බුහුමන් ලං

්රණළමය ලං පුද ලං ිරීම ලං පිණිව ලං ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං ආයතනය ලං ගමය ලං නිගේ ලං අලවහ ළලක් ලං ග ොට ලං

ගශ්යි. ලං  ලංඅප ලංනිසින් ලංමතුමන්ළ ලංඅපගේ ලං ෘතශවහත ලංගුරු ලංඇුනරන් ලංලගයන් ලංවෆමනිට දී ලංම ලංසිහියට ලංනෆන්ය ලංයුතුල ලං

ඇත. 

 

අග්රනිශ්හකය ළර ලංගරු ලංඅගෝ  ලංසිල්ලළ ලංමෆතිතුමළ ලංඅධි රණ ලංනිය ලංපිිබබඳ ලංඅනයළපනය ලංශළ ලංපුහුණුවීේ ලංග ගරහි ලං

සුනිගේෂි ලංඅලනළනයක් ලංගයොමු ලං ගෂේය. ලං ලංගරු ලංඅගෝ  ලංද ලංසිල්ලළ ලංමෆතිතුමළ ලංආයතනගේ ලංවශළය ලංබළගගන ලංපුහුණු ලං

ලෆඩවටශන් ලං වශ ලං පුහුණුල ලං අන්තර්ගත ලං  රුණු ලං ්රතිලයුශගත ලං ිරීමට ලං ක්රියළ ලං  ගෂේය. ලං  ලං ඒ ලං අනුල, ලං  ලං මතුමළ ලං

වේමන්ත්රණ ලං ගණනළල ට ලං ගපෞද්ගලි ල ලං ම ලං වශභළ ව ලං වී ලං ආයතනගේ ලං  ටයුතුලට ලං වශළය ලං බළදුණි. ලං  ලං ගමම ලං

 ළගේ ලංදී ලංපුහුණු ලංඅේගපොේ ලංගණනළලක් ලංපෂ රන ලංද ලංඅතර, ලංඅධි රණ ලංපුහුණුවීේ ලංපලේලළගගන ලංයළම ලංපිණිව ලං

වේපේ ලංදළය යන් ලංලගයන් ලංගවේලළවහ  ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංගමන් ලංම ලංනි්රළමි  ලං  ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං

ගවේලළල ලංබළ ලංගෆනීමට ලංද, ලංඅග්රනිශ්හකය ළරලර ලංගරු ලංඅගෝ  ලංසිල්ලළ ලංමෆතිතුමළ ලං ටයුතු ලං ගෂේය. ලං ලංපුහුණුල ලංඅලය ලං ලං

ලන ලං නිශ්හකය ළරලරුන් ලං පුහුණු ලං ිරීම ලං පිණිව ලං මශළධි රණ ලං නිශ්සුරුලරුන්ට ලං ආරළනනළ ලං  රන ලං ගව ලං ගරු ලං

අගනිශ්සුරු ලං අගෝ  ලං සිල්ලළ ලං මෆතිතුමළ ලං ආයතනයට ලං උපගදවහ ලං දුන්ගන්ය. ලං  ලං ගමම ලං  ළගේදී ලං ම ලං

නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලංඅධි රණ ලංඅමළතයළාගේ ලංනල ලංගගොඩනෆගිල්ගල් ලංවහ ළපිත ලං රන ලංදී.නල ලං

්රලණළගළරයක්,පරිගණ  ලං නිදයළගළරයක්, ලං පුවහත ළයක් ලං වශ ලං නිශ්හකය ළරලරයන් ලං වඳශළ ලං ගන්ලළසි ළගළර ලං

වහිතල ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං ආයතනය ලං පිහිටුවීම ලං ට ලං අලය ලං පියලර ලං ගෆනීම ලං වේබන්නගයන් ලං මල ට ලං
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අධි රණ ලං අමළතයළාගේ ලං ගල් ේ ලං ලගයන් ලං  ටයුතු ලං  ෂ ලං සුශඳ ලං ගේේ ලං මශතළට ලං නිශ්හකය ළරලරුන්ගේ ලං

ආයතනය ලංසිය ලං ෘතඥතළල ලංපෂ ර ලංසිනුයි. ලං ලංමබෆනින් ලංඅධි රණ ලංශ්නරයන් ලංවඳශළ ලංනල ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං

ආයතනයක් ලංබළදීමට ලං මතුමළ ලං දරන ලංද ලංඋේවළශය ලං පිිබබඳල ලංආයතනය ලංනිසින් ලංශ්බඳල ලංම ලංසිය ලංමත ය ලං අලධි ලං

 රයි. ලං ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලංවඳශළ ලංඅලය ලංපරිගණ  ලංනිදයළගළරය ලං, ලං්රලළණළගළරය, ලංපුවහත ළය ලං

වශ ලං ගෘශ ලං භළණ්ඩ ලංඇතුළු ලං සියලු ලං ම ලං උප රණ ලංවෆපයීමට ලංක්රියළ ලංිරීම ලං පිිබබඳල ලං මක්වේ ලං ජළතීන්ගේ ලං වාලර්නන ලං

ලෆඩවටශනට ලංආයතනය ලංනිසින් ලංසිය ලංගගෞරලය ලං්රදළනය ලං ර ලංසිනුයි. 

 

අග්රනිශ්හකය ළර ලං ගරු ලං අගෝ  ලං ද ලං සිල්ලළ ලං මෆතිතුමළ ලං නි්රළම ලං ගෆනීගමන් ලං පසුල ලං ගරු ලං නිශ්සුරු ලං  ලං ශිරළණි ලං ඒ ලං

බණ්ඩළරනළය  ලංමෆතිණිය ලං2011 ලංලර්ගේ ලංදී ලංඅග්රනිශ්හකය ළර ලංධුරයට ලංපේ ලං රන ලංද ලංඅතර, ලංමතුමිය ලංආයතනගේ ලං

 ෂමනළ රණ ලංමණ්ඩගේ ලංවභළපතිශ්ය ලංගව ලංපේ ලංවුලළය. ලං  ලංගරු ලංනිශ්සුරු ලං  ලංීම.බී.වීරසුරිය ලංමෆතිතුමළ ලංවශ ලංගරු ලං

නිශ්සුරු ලං පී.මච්.ගක්.කුති  ලං මෆතිතුමළ ලං ද, ලං 2012 ලං මෆයි ලං මළවය ලං ලන ලං ගතක් ලංආයතනගේ ලං වම ලං අනයක්ලරුන් ලං

ලගයන් ලං ටයුතු ලං ෂශ. ලං ලංඉන් ලංඅනතුරුල ලංආයතනගේ ලං ෂමනළ රණ ලංමණ්ඩය ලංනිසින් ලංමශළධි රණ ලංනිශ්සුරු ලං

ධුරය ලං ගශොබලන ලංගරු ලංරුලන් ලං ්රනළන්දු ලං මෆතිතුමළ ලං 2012 ලං ජුශ් ලං මළවගේ ලං දී ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලං

අනයක්ලරයළ ලං ලගයන් ලං පේ ලං  රන ලං ද ලං අතර, ලං මගශේවහත්රළේලරයකු ලං ලගයන් ලං  ටයුතු ලං  රන ලං මහී ලං නිජයවීර ලං

මෆතිතුමළ ලංආයතනගේ ලංඅනයයන ලංවේබන්ධී ළර  ලංලගයන් ලංපේ ලං රන ලංදී. 

 

අග්රනිශ්හකය ළර ලං ගරු ලං ශිරළණි ලං ඒ ලං බණ්ඩළරනළය  ලං මෆතිණිය ලං නිසින් ලං ්රනළනේලය ලං දරන ලං ද ලං  ෂමනළ රණ ලං

මණ්ඩය ලංආයතනගේ ලං ටයුතු ලංවඳශළ ලංවශගයෝගය ලංබළ ලංදුන් ලංඅතර, ලංආයතනගේ ලංඅභිලෘද්ධිය ලංපතළ ලංඉතළ ලංලෆදගේ ලං

දළය ේලයක් ලංවපයන ලංදී. ලං ලංගමම ලං ළගේ ලංදී, ලංඅධි රණ ලංගවේලළ ලංග ොමින් ලංවභළගශ ලංගණ ළධි ළරීලරයළ ලං ලංලෆඩ ලං

බෆලීගේ ලංපදනම ලංමත ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලංගණ ළධි ළරී ලංලගයන් ලංපේ ලං රන ලංදී. ලං ලංමගමන් ලංම ලං

නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං ආයතනගේ ලං  ළර්ය ලං වශ ලං  ර්තලය ලං  ළර්යක්මල ලං ඉටු ලං ිරීම ලං පිණිව ලං අධි රණ ලං

ගරජිවහට්රළර්ලරයකු ලං වශ ලං  ෂමනළ රණ ලං වශ ළරලරුන් ලං තිගදගනකු ලං ද ලං පේ ලං  රන ලං දී. ලං  ලං මල ට ලං අධි රණ ලං

අමළතයළාගේ ලංගවේලගේ ලංශ්යුතුල ලංසිනු ලං ණිහඨ ලංශ්නළරින් ලංගදගදගනකු ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනයට ලංපේ ලං

ිරීමට ලං ටයුතු ලං ෂ ලංමල ට ලංඅධි රණ ලංඅමළතයළාගේ ලංගල් ේ ලංධුරය ලංගශබවු ලංසුශද ලංගේේ ලංමශතළට ලංද, ලංගමහිදී ලං

ආයතනය ලංනිසින් ලංසිය ලං ෘතඥතළලය ලංපෂ ර ලංසිනුයි. ලං  ලං 2012 ලංලර්ගේ ලංදී, ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලං

වායුක්ත ලංවෆෆවහම ලංවශ ලංක්රියළ ළරී ලංවෆෆවහම ලංව වහ ලං රන ලංද ලංඅතර, ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලංමුය ලං

ගරගුළසිලට ලංයටේල ලංආදළයම ලංවශ ලංනියදම ලංවේබන්නගයන් ලංබය ලංපෆලරීම ලංපිණිව ලංඅනුමෆතිය ලංද ලංබළගගන ලංඇත. ලං ලං

ආයතනය ලං නිසින් ලං සිය ලං ලළර්ෂි  ලං ලළර්තළල ලං පළර්ලිගේන්තුල ලං ගලත ලං ඉදිරිපේ ලං  රන ලං දී. ලං  ලං මගමන්ම ලංආයතනගේ ලං

ගවේල  ලං වාඛයළල ලං ව වහ ලං  රන ලං ද ලං අතර, ලං ආයතනගේ ලං පුහුණු ලං ලෆඩවටශන් ලං  ේ රු ලං නිශ්හකයළධි ළරීල ලං
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වභළපතිලරු ලංදක්ලළ ලංලයළප්තිත ලං රන ලංදී. ලං ලංමගමන් ලංම, ලංමනළල ලංවානිධිත ලංනුතන ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශන් ලංවශ ලංපර්ගේණ ලං

පශසු ේ ලංවහිත ලංආයතනයක් ලංබලට ලංපේ ලංිරීම ලංපිණිව ලංගමම ලං ළගේ ලංදී ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශන් ලං්රතිලයුශගත ලංිරීම ලං

ආරේභ ලං රන ලංද ලංඅතර, ලංආයතනගේ ලංපශසු ේ ලංනවී රණය ලංිරීමට ලංද ලංපියලර ලංගන්නළ ලංදී. 

 

ගමම ලං ළගේ ලංදී ලංආයතනගේ ලංගල් ේ ලං ළර්යළය ලංපිහිටුවීම ලංපිණිව ලංසුදුසු ලංවහ ළනයක් ලංගවොයළ ලංගෆනීම, ලංපුහුණු ලංලෆඩ ලං

වටශන් ලං ලයළප්තිත ලං ිරීම,Wi-Fi ලං පශසු ේ ලං වඳශළ ලං මනළල ලං වෆදුේේ ලං පරිගණ  ලං නිදයළගළරයින් ලං වාගෘහිත ලං

පුවහත ළයක් ලංපිහිටුවීම ලංපිණිව ලංපුවහත ළ ලංපශසු ේ ලංලෆඩිදියුණු ලංිරීම ලං, ලංගතොරතුරු ලංවශ ලංවන්ශ්ගශදන ලංතළක්ණ ලං

ශ්ගයෝජිතළයනගේ ලංවශළය ලංඇතිල ලංගලේ ලංඅඩනිය ලංනෆලත ලංවක්රිය ලංිරීම, ලංඋපරිමළධි රණල ලංලළර්තළ ලංගනො ෂ ලංනඩු ලං

භළණ්ඩ ලං රැවහිරීම, ලං නිශ්සුරුලරයන් ලං වඳශළ ලංආයතනය ලංතුෂ ලං ගන්ලළසි  ලං පශසු ේ ලං බළදීම, ලං මක්වේ ලං ජළතීන්ගේ ලං

වාලර්නන ලංලෆඩවටශගන් ලංඉල්ලීමට ලං අනුල ලං අධි රණ ලංශ්නරයන් ලංවඳශළ ලං පුහුණු ලංඅේගපොතක් ලංලෆඩිදියුණු ලංිරීම ලං

පිණිව ලංලෆඩ ලං ටයුතු ලංආරේභ ලංිරීම, ලංඅලය ලං ළර්ය ලංමණ්ඩය ලංබඳලළ ලංගෆනීම, ලංපරිගණ  ලංවර්ලරය ලං ලංලෆශ් ලංඅලය ලං

ගභෞති  ලංවේපතක් ලංවෆපයීම, ලං පරිගණ  ලංමුද්රිත ලං පිටපේ ලංවශ ලං ජළයළ ලං පිටපේ ලංපශසු ේ ලංආරේභ ලංිරීම ලංවශ ලං රළජය ලං

පරිපළන ලංවශ ලංමුය ලංකක්රනේඛල ලංශ්යමයන්ට ලංඅනුකුල ලංපරිපළන ලං ළරණළලන් ලංවේබන්නල ලංක්රියළිරීම ලංවඳශළ ලං

්රමුඛවහ ළනය ලංබළදීම ලංසිදුවී ලංඇත. 

 

හ ලංරි ලංා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලංගේ ලංවේබන්නගයන් ලංආයතනගේ ලං ෂමනළ රණ ලංමණ්ඩගේ ලං

වළමළජි යන් ලංගලත ලංසිය ලං්රණළමය ලංපෂ ලං ර ලංසිනුන ලංඅතර, ලංගේ ලංවේබන්නගයන් ලංඉටු ලං ෂ ලංගවේලය ලංවඳශළ ලංආයතනගේ ලං

අනයයන ලංවේබන්ධී ළර  ලංමහී ලංනිගේවීර ලංමශතළට ලංගමන්ම ලංආයතනගේ ලංගරජිවහට්රළර්ලරයළ ලංලගයන් ලං ටයුතු ලං ෂ ලං

ඥළනපළ ලංමශතළ ලංඇතුළුල ලංආයතනගේ ලංවමවහත ලං ළර්ය ලංමණ්ඩයට ලංසිය ලංඅලා  ලං ෘතඥතළලය ලංපෂ ලං ර ලංසිනුනු ලං

ෆගේ. 

 

2013 ලං ජනලළරි ලං මළවගේ ලං දී ලං ගරු ලංගමොශළන් ලංපීරිවහ ලං මෆතිතුමළ ලං ශ්රි ලංා ළගශ ලං අග්රනිශ්හකය ළරලරයළ ලං ලගයන් ලංපේ ලං

ිරීගමන් ලං අනතුරුල, ලං මතුමළ ලං ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං ආයතනගේ ලං  ෂමනළ රණ ලං මණ්ඩගේ ලං

වභළපතිලරයළ ලං බලට ලං පේනිය. ලං  ලං අග්රනිශ්හකය ළර ලං ගරු ලං ගමොශළන් ලං පිරිවහ ලං මෆතිතුමළ ලං මු ලං පටන් ලං ම ලං ආයතනගේ ලං

 ටයුතුලට ලංසිය ලංඅලා  ලං ෆපවීම ලංවශ ලංදළය ේලය ලංගපන්නුේ ලං ෂ ලංඅතර, ලංආයතනගේ ලං්රගතිය ලංත ළ ලංගනොගවල්වී ලං

 ටයුතු ලං ෂ ලංවනිමේ ලංටෆඹක් ලංබලට ලංපේනිය. ලං  ලං 2013 ලංඅග්රේල් ලංමළවගේ ලංදී ලංආයතනගේ ලං ළර්යළය ලංපලේලළගගන ලං

යළම ලංපිණිව ලංඅධි රණ ලංඅමළතයළාගේ ලංනල ලංගගොඩනෆගිල්ගල් ලංනල ලංග ොටවක් ලංහිමි ලංව ලංඅතර, ලංඒ ලංවඳශළ ලංවපයන ලංද ලං

දළය ේලය ලංවේබන්නගයන් ලංආයතනය ලංනිසින් ලංඅග්රනිශ්හකය ළර ලංගරු ලංගමොශළන් ලංපීරිවහ ලංමෆතිතුමළට ලංවහතුතිය ලං්ර ළ ලං

 ර ලං සිනුනු ලං ෆගේ. ලං  ලං ආයතනගේ ලං  ළර්යළය ලං ලගයන් ලං භළනිතළ ලං ිරීමට ලං අධි රණ ලං අමළතයළාගේ ලං නල ලං
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ගගොඩනෆගිල්ගල් ලංග ොටවක් ලංවෆපයීම ලංවේබන්නගයන් ලංමල ට ලංඅධි රණ ලංඅමළතයළාගේ ලංගල් ේලරිය ලංලගයන් ලං

 ටයුතු ලං ෂ ලං මලිශ් ලංද ලංසිල්ලළ ලංමශේමියට ලංආයතනය ලංසිය ලංවහතුතිය ලංපෂ ලං ර ලංසිනුනු ලංෆගේ. ලංඅග්ර ලංනිශ්හකය ළර ලං

ගරු ලංගමොශළන් ලංපීරිවහ ලං මෆතිතුමළ ලංආයතනගේ ලංගවේල  ලංවාඛයළල ලංගවේල යන් ලං09 ලං සිට ලං 23 ලං දක්ලළ ලං ලෆඩි ලං රන ලංද ලං

අතර, ලං නිශ්හකය ළරලරයන් ලංවමඟ ලංවහලකීය ලං දෆනුම ලංවශ ලංඅේදෆකීේ ලංගබදළ ලංශදළ ලං ගෆනීම ලංපිණිව ලංනිනින ලංක්ගේත්රල ලං

්රවීණතළලක් ලංබළ ලංඇති ලංනිශිහඨයන් ලංවශ ලංලෘේතීමය ලංලගයන් ලංසුදුසු ේ ලංබළ ලංඇති ලංනීති ලංක්ගේත්ර ලංගේ ලංනිශිහඨයන්, ලං

නිද්ලතුන් ලං වශ ලං නිගේඥලරුන් ලං ගලත ලං ආරළනනළ ලං  රන ලං දී.ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලං දී ලං

නිශ්හකය ළරලරුන් ලං ඇමතීම ලං පිණිව ලං නිගද්ශීය ලං නිශ්හකය ළරලරුන්ට ලං වශ ලං නීති ලං ක්ගේත්රගේ ලං නිගේඥයින්ට ලං

ශ්තිපතළ ලංආරළනනළ ලංිරීමට ලංඅග්රනිශ්හකය ළර ලංගරු ලංගමොශළන් ලංපිරිවහ ලංමශතළ ලංඅමත  ලංගනො ගෂේය. ලං  ලංආයතනගේ ලං

ගමන් ලං ම ලං නිනින ලං වහ ළනල ලං පලේලන ලං ද ලං ගබොගශෝ ලං වේමන්ත්රණ, ලං ගද්න ලං වශ ලං නිනින ලං ලෆඩවටශන් ලං වඳශළ ලං

අග්රනිශ්හකය ළරලරු ලං ගරු ලං ගමොශළන් ලං පීරිවහ ලං මෆතිතුමළ ලං ගපෞද්ගලි ල ලං ම ලං වශභළ ව ලං වු ලං අතර, ලං ඔහුගේ ලං දෆනුම ලං වශ ලං

පෂපුරුද්ද ලංනිශ්හකය ළරලරයන් ලංවමඟ ලංගබදළ ලංශදළ ලංගෆනීම ලං ගෂේය. ලං ලංගමම ලං ළය ලංතුෂ ලංවළක්ෂි ලංනීතිය ලංවශ ලංසිනිල් ලං

නීති ලං්රතිවාවහ රණ ලංපිිබබඳ ලංනිශ්හකයළවන ලංගපොත ලංයළලේ ළලීන ලංිරීම ලංපිණිව ලං මිටු ලංගද ක් ලංපේ ලං රන ලංදී. ලං ලං

කීර්තිමේ ලං වශ ලං  ෘතශවහත ලං නිගද්ශීය ලං නිශ්හකය ළරලරුන්ගේ ලං වශළය ලං ඇතිල ලං නඩු ලං  ෂමනළ රණය ලං පිිබබඳ ලං

ක්ගේත්රය ලං තුෂ ලං සිනිල් ලං අධි රණ ලං පද්නතිය ලං වේබන්නගයන් ලං නීති ලං ්රතිවාවහ රණ ලං ක්රියළලලිගයහී ලං ලෆදගේ ලං  ම ලං

අලනළරණය ලං රන ලංද ලංසිනිල් ලංඅධි රණ ලංපද්නතිය ලංවඳශළ ලංඅලය ලංනීති ලං්රතිවහවා රණ ලංගගන ලංඒම ලංවේබන්නගයන් ලං

අග්ර ලංනිශ්හකය ළර ලංගරු ලංගමොශළන් ලංපීරිවහ ලංමශතළ ලං දෆක්වු ලංපරි්රමයට ලංශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරුන්ගේ ලංආයතනය ලං

සිය ලං්රාවළල ලංපෂ ලං ර ලංසිනුනු ලංෆගේ. 

 

අග්ර ලංනිශ්හකය ළර ලංගරු ලංගමොශළන් ලංපීරිවහ ලංමෆතිතුමළ ලංසිය ලංධුරගයහි ලංලෆඩ ලංභළර ලංගෆනීගමන් ලංපසුල ලංනිගේගයන් ලංම ලංනඩු ලං

 ෂමනළ රණය, ලං අධි රණ ලං  ෂමනළ රණය, ලං අධි රණ ලං ආකළර ලං නර්ම ලං පිිබබඳල ලං නිශ්හකය ළරලරුන් ලං

ගදසීය ට ලං අධි  ලංපිරිව ට ලංමයළසියළල, ලං ඉන්දියළල, ලං සිාගප්තිපුරුල ලංලෆශ් ලං රටල ලං නිගද් ලං පුහුණුල ලංබළ ලං දී ලංඇත. ලං ලං

ගමම ලං  ළය ලං තුෂ ලං දී ලං ආයතනගේ ලං අනයයන ලං වේබන්ධී ළර ලරයළ ලං ගේ ලං තේලගයන් ලං ක්මළල් ලං නික්රමසුරිය ලං

මශතළගේ ලංගවේලය ලංබළ ලංගන්නළ ලංද ලංඅතර, ලංමතුමළ ලංනිශ්හකය ළරලරුන් ලංවඳශළ ලංනිගද්ශීය ලංපුහුණු ලංඅලවහ ළ ලංගවොයළ ලං

ගෆනීම ලංපිණිව ලං ෆපවී ලං ටයුතු ලං රන ලංද ලංඅතර, ලංඒ ලංඅනුල ලංආයතනය ලංනිසින් ලංදියේ ලං රන ලංද ලංනිගද්ශීය ලංපුහුණු ලංලෆඩ ලං

වටශන් ලංසියල්ක්ම ලංවානිනළනය ලං රන ලංදී. ලං  ලං මබෆනින් ලංආයතනය ලංගලනුගලන් ලංසියලු ලංම ලංනිගද්ශීය ලංපුහුණු ලංලෆඩ ලං

වටශන් ලංවානිනළනය ලංිරීගේ ලං දී ලං වශ ලංවේබන්ධී රණය ලංිරීගේ ලං දී ලං ඒ ලං මශතළ ලං නිසින් ලං දක්ලන ලංද ලං ෆපවීමට ලංවශ ලං

ගවේලළලට ලං ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරුන්ගේ ලං ආයතනය ලං ඒ ලං මශතළට ලං වහතුතිය ලං පෂ ලං ිරීමට ලං ගමය ලං අලවහ ළලක් ලං

 රගනු ලං ෆගේ. ලං  ලං අග්ර ලං නිශ්හකය ළර ලං ගරු ලං ගමොශළන් ලං පීරිවහ ලං මශතළ ලං සිය ලං ධුරය ලං ගශබවු ලං  ළය ලං තුෂ ලං ශ්රි ලං ා ළ ලං

නිශ්හකය ළරලරුන්ගේ ලංආයතනය ලංගශගලේ ලං්රගතියක් ලංෆබු ලංබල ලංවළඩේබරගයන් ලංසිහිපේ ලං ෂ ලංයුතුල ලංඇත. 
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ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං ආයතනගේ ලං ්රගතිය ලං පිණිව ලං වේපේ ලං දළය යන් ලං ලගයන් ලං  ටයුතු ලං  ෂ ලං

වේපේ ලං දළය යන් ලං ල ලංගයන් ලං ගමන් ලං ම ලංආයතනගේ ලං අගනකුේ ලං ලෆඩ ලං ටයුතු ලං ලට ලංශ්රන්තරගයන් ලං ම ලං දෆක්ව ලං

වශගයෝගයට ලං උපරිමළධි රණ ලං නිශ්හකය ළරලරුන්ට ලං වශ ලං මශළධිතරණ ලං නිශ්හකයළධි ළරලරයන්ට, ලං අනයයන ලං

්රජළලට ලංගමන් ලංම ලංනිනින ලංලෘේති යින්ට ලංආයතනය ලංසිය ලංඅලා  ලං ෘතඥතළලය ලංපෂ ලං ර ලංසිනුනු ලංෆගේ. ලං ලංමගමන් ලංම ලං

ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලං පුහුණු ලං ලෆඩවටශන් ලං ලට ලං වශගයෝගය ලං බළ ලං දීගේ ලං දී, ලං ්රනළන ලං

ගපගෂේ ලං භුමි ළල  ලං ශ්රත ලං ගලමින් ලං ඉමශේ ලං ගවතක් ලං වවන ලං ද ලං අධි රණ ලං ගවේලළ ලං ග ොමින් ලං වභළගශ ලං හිටපු ලං

ගල් ේ ලංසිසිර ලංරේනළය  ලංමශතළ ලංගමහි ලංදී ලංනිගේගයන් ලංම ලංවඳශන් ලං ෂ ලංයුතුල ලංඇත. ලං 

 

 ලංශ්රි ලංා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලංලර්තමළනගේ ලං දී ලං අධි රණ ලංපුහුණුල ලංවඳශළ ලං ලන ලං අන්තර්ජළති  ලං

ආයතනගේ ලංවළමළජි යකු ලංලගයන් ලං ටයුතු ලං රයි. ලං ලංඅධි රණ ලංශ්නළරීන් ලංවඳශළ ලංනීති ලංවශ ලංඅධි රණ ලංගතොරතුරු ලං

්රකලිත ලංිරීම ලංඅරබයළ ලංගලේ ලංඅඩනියක් ලංවශ ලංඊ-පුවහත ළයක් ලංඅද ලංලන ලංනිට ලංආයතනය ලංවතුල ලංපලතී. ලං  ලංමගමන් ලංම ලං

යළපනය, ලංතාගල් ලංගමන් ලංම ලංඅග්රනිශ්හකය ළරයළගේ ලංශ්ෂ ලංමෆදිරිය ලංශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලං

ට ලං වේබන්න ලං  රන ලං දෘය ලං වේගේන ලං පශසු ේ ලං (video conferencing facility) ලං ද ලං ආයතනය ලං වතුල ලං පලතී. ලං ලං

මගමන් ලංම ලං පෂමු ලං අන්තර්ජළති  ලං දේත ලං වාහිතළල ලං ලන ලං මනුපත්ර ලංනමෆති ලං ඉන්දියළගශ ලං ගලේ ලං අඩනිය ලං ද ලංආයතනය ලං

නිසින් ලං මිෂ ලං දී ලං ගගන ලං තිගබන ලං අතර, ලං ගමම ලං ගලේ ලං අඩනිය ලංශ්වළ ලං ඉන්දියළනු ලං ග්රේහඨළධි රණය, ලං මශළධි රණය, ලං

ඇගමරි ළ ලංමක්වේ ලංජනපදගේ ලංග්රේහඨළධි රණය ලංනිසින් ලංගදන ලංද ලංනඩු ලංතීන්දු ලංගමන් ලංම ලංවළමි ලංමන්ත්රි ලංමණ්ඩගේ ලං

නඩු ලංතීන්දු ලංලට ලං්රගශ ලංනිමට ලංද, ලංඅලවහ ළල ලංඋදළ ලං රගගන ලංඇත. ලං  ලංශ්රි ලංා ළගශ ලංඅධි රණ ලංශ්නරයන් ලංපුහුණු ලං

ිරීගේ ලංදී ලංවශ ලංශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනයට ලංඉගක්ගට්රොශ්  ලංපුහුණු ලංගමලේ ලංඇතුළුල ලංපුහුණු ලං

අේගපොේ ලං බළදීම ලං වේබන්නගයන් ලං ඇමරික් ලං මක්වේ ලං ජනපදගේ ලං ගසඩරල් ලං අධි රණ ලං මනයවහ ළනය, ලං

මයළසියළගශ ලං, ලංසිාගප්තිපුරුගශ ලංවශ ලංඉන්දියළගශ ලංඅධි රණ ලං ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලංනිසින් ලංබළදුන් ලං

වශගයෝගය ලංආයතනය ලංනිසින් ලංලළර්තළ ලං රගගන ලංඇත. 

 

ගරු ලංනිශ්හකය ළර ලංගක්. ලංශ්රිපලන් ලංමෆතිතුමළ ලං2015 ලංලර්ගේදී ලංඅග්රනිශ්හකය ළර ලංධුරයට ලංපේ රන ලංද ලංඅතර, ලංඒ ලං

අනුල ලංමතුමළ ලංශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලංවභළපති ලංධුරයට ලංපේනිය. 

 

නිශ්සුරුලරුන් ලංවඳශළ ලංඅඛණ්ඩ ලංපදනමක් ලංමත ලංඅධි රණ ලංඅනයළපනය ලංබළදීම ලංශරශළ ලංනිශ්සුරුලරුන්ගේ ලංලෘේතීමය ලං

්රමිතය ලංඉශෂ ලංනෆාවීම ලංග ගරහි ලංගරු  ලංඅග්රනිශ්හකය ළර ලංගක්.්රීපලන් ලංමෆතිතුමළගේ ලංනිගේ ලංඅලනළනය ලංගයොමු ලං

වු ලංඅතර, ලංගමම ලංඋේවළශගේ ලංදී ලංනිශ්සුරුලරුන් ලංවඳශළ ලංසිනිල් ලංනීතිය ලංපිිබබඳ ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශන් ලංපෆලෆේවීම ලංපිණිව ලං

ගරු ලං නිශ්සුරු ලං ීම.බී.වීරසුරිය ලං මෆතිතුමළ ලං ආයතනගේ ලං උපගද් ලරයකු ලං ලගයන් ලං පේ ලං රන ලං දී. ලං  ලං මගමන්ම, ලං
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මශළධි රණ ලං නිශ්සුරුලරුන් ලං වඳශළ ලං ගමන් ලං ම ලං අධි රණ ලං ශ්නළරීන් ලං ශළ ලං  ේ රු ලං නිශ්හකයළධි ළරල ලං

වභළපතිලරුන් ලංවඳශළ ලංඅතයළලය ලංලන ලංපුහුණුවීේ ලංබළදීම ලංපිණිව ලංගරු ලංනිශ්සුරු ලංපී.මච්.ගක්.කුති  ලංමෆතිතුමළ ලං, ලං

ගරු ලංනිශ්සුරු ලංවලීේ ලංමවහරසහ ලංමෆතිතුමළ ලං, ලංගරු ලංනිශ්සුරු ලංපී. ලංඒ. ලංරේනළය  ලංමෆතිතුමළ ලං, ලංගරු ලංනිශ්සුරු ලංසුගර්හ ලංකන්ද්ර ලං

මෆතිතුමළ ලංවශ ලංගරු ලංනිශ්සුරු ලංඒ. ලංඩේලිශ. ලංඒ ලංවළේ ලංමෆතිතුමළ ලංඇතුළුල ලංනි්රළමි  ලංනිශ්සුරුලරුන් ලංවඳශළ ලංආරළනනළ ලං

ිරීමට ලංද ලංගරු ලංඅගනිශ්සුරු ලංගක්. ලං්රීපලන් ලංමෆතිතුමළ ලංනිසින් ලං ටයුතු ලං රන ලංදී. 

 

නිගද්ශීය ලං වේපේදළය යන්ගේ ලං දෆනුම ලං ශළ ලං පෂපුරුද්ද ලං ගමරට ලං නිශ්හකය ළරලරයන් ලං වමඟ ලං ගබදළශදළ ලං ගෆනීම ලං

පිණිව ලංගමම ලං ළගේ ලං දී ලංශ්රි ලංා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලංනිසින් ලංගරු ලංඅගනිශ්සුරු ලංගක් ලංශ්රි ලංපලන් ලං

මෆතිතුමළගේ ලං උපගදවහ ලං අනුල ලං  ටයුතු ලං  රමින් ලං නිහල ලං නිදයළල ලං නිද්ලතුන්, ලං ෛලදයලරුන්, ලං තළක්ණගශදී ලං

නිගේඥයන්, ලං ගලෝශළරි  ලං නිදයළඥයන්, ලං බුද්ධිමය ලං ගද්ප ලං නීතිය ලං පිිබබඳ ලං නිගේඥලරුන්, ලං ගලෂඳ ලං ශළ ලං මුය ලං

ක්ගේත්රගේ ලංනිගේඥයින් ලංලෆශ් ලංනිනින ලංක්ගේත්රල ලංගද්ශීය ලංශළ ලංනිගද්ශීය ලංකීර්තිනර ලංනිද්ලතුන් ලංගලත ලංආරළනනළ ලං රන ලං

දී. ලං ලංමක්වේ ලංජනපදගේ ලංඅධි රණ ලංගදපළර්තගේන්තුගශ ලංවශගයෝගය ලංඇතිල ලංගකක්පේ ලංශළ ලංගනුගදණු ලංක්රම ලංයටගේ ලං

බෆාකු ලංපරීකයන් ලං,පරිගණ  ලං ලංඅපරළන ලංශළ ලංඉගක්ගට්රොශ්  ලංවළක්ෂි, ලංපනත ලංක්රියළේම  ලංිරීම ලංආදී ලංනියයන් ලංගමහිදි ලං

වළ ච්ජළලට ලං බුනන් ලං නිය. ලං  ලං මගමන්ම, ලං තළනළපති ලං ලර්රවළද ලං පනත ලං ශළ ලං රළජය ලං දුත ලං මුක්තිය ලං පිිබබඳල ලං  ේ රු ලං

නිශ්හකයළධි ළරල ලං වභළපතිලරුන් ලං වඳශළ ලං මක් ලං ලෆඩමුළුලක් ලං පලේලන ලං දී. ලං  ලං ගරු ලං අගනිශ්සුරු ලං ගක්. ලං ශ්රිපලන් ලං

මෆතිතුමළ ලංමලෆශ් ලංලෆඩමුඵ ලංගණනළල ට ලංවශභළ ව ලංවී, ලං්රනළන ලංගද්නය ලංපලේලන ලංදී. 

 

ගරු ලං අගනිශ්සුරු ලං ගක්.ශ්රි ලං පලන් ලං මෆතිතුමළ ලං ආයතනගේ ලං වභළපති ලං ධුරය ලං ගශොබලන ලං  ළගේදී ලං ම, ලං ආයතනගේ ලං

 ෂමනළ රණ ලං මණ්ඩය ලං නිසින් ලං අභියළකනළ රණගේ ලං නි්රළමේ ලං නිශ්හකය ළරලරයකුගේ ලං ්රනළනේලගයන් ලං

නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං අේගපොත ලං යළලේ ළලීන ලං ිරීම ලං වඳශළේ, ලං ග්රේහඨළධි රණගේ ලං නිශ්හකයළවනය ලං

ගශොබලන ලංනිශ්හකය ළරලරයකුගේ ලං්රනළනේලගයන් ලංවළක්ෂි ලංපිිබබඳ ලංනිශ්හකයළවන ලංගපොත ලංයළලේ ළලීන ලංිරීම ලං

වඳශළේ, ලං මිටුලක් ලංපේ ලං රන ලංදී. ලං  ලං ගමම ලං ළගේදීම ලංශ්රි ලංා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලංනිසින් ලං

ආයතනය ලං වඳශළ ලං ගල් ේලරයකු ලං , ලං පුවහත ළළධිපතිලරයකු, ලං දෘඪළාග ලං ශළ ලං  ලං මෘදු ළාග ලං තළක්ණ ලං ශිල්පීන් ලං , ලං

 ෂමනළ රණ ලංවශ ළරලරුන් ලං, ලංගෘශපළ යකු ලංශළ ලංරියදුරකු ලංපේ ලං රන ලංදී. 

 

මගමන්ම, ලංඅධි රණ ලංපරිපළනය ලංශළ ලංගිණුේ රණ ලං ළර්ය ලංපනුපළනුය ලංපිිබබඳල ලංඅධි රණ ලංගරජිවහට්රළර්ලරුන් ලංවඳශළ ලං

පුහුණු ලං  ලංඉඩ ලං්රවහ ළ ලංබළදීමට ලං ද, ලංආයතනගේ ලංඅලනළනය ලංගයොමු ලංනිය. ලං  ලං ඒ ලං අනුල, ලං ගමම ලං ළගේ ලං දී,“අධි රණ ලං

පරිපළනය, ලං ආයතන ලං වාඟ්රශය ලං ශළ ලං අධි රණ ලං ගිණුේ රණ ලං පරීකයන්” පිිබබඳල ලං අධි රණ ලං ගරජිවහට්රළර්ලරුන් ලං
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143 ලං ගදගනකු ලං  ලං වඳශළ ලං ලෆඩමුළු ලං තුනක් ලං ධ03) ලං පලේලන ලං දී. ලං  ලං මගමන්ම ලං මුවහලිේ ලං නිලළශ ලං ශළ ලං දික් වළද ලං පනත ලං

පිිබබඳල ලංක්ලළති ලංනිශ්සුරුලරුන් ලංපනවහතුන් ලංගදගනකු ලංධ53) ලංවඳශළ ලංද ලංලෆඩමුළුලක් ලංපලේලන ලංදී. 

 

නිශ්හකය ළරලරයන් ලං ම සියපනවහමක් ලං ගදගනකු ලං ධ151) ලං ශළ ලං  ේ රු ලං නිශ්හකයළධි ළරල ලං වභළපතිලරුන් ලං

තිවහගදගනකු ලංධ30) ලංනිගද් ලංපුහුණුවීේ ලංවඳශළ ලංගයොමු ලංිරීමට ලංශෆිවීම ලංගමම ලං ළ ලංපරිච්ගේදයය ලංතුෂදී ලංආයතනය ලං

නිසින් ලං බළගේ ලං ්රනළන ලං ජයග්රශණ ලං ලලින් ලං ම ක් ලං ගව ලං දෆක්නිය ලං ශෆිය. ලං  ලං ගමම ලං නිගද් ලං පුහුණු ලං පළඨමළළ ලං

නලදිල්ලිගේ ලං පිහිනු ලං අධි රණ ලං පුහුණු ලං ආයතනගේදීේ, ලං ගබෝපළල් ලං හී ලං පිහිනු ලං ඉන්දියළගශ ලං ජළති  ලං අධි රණ ලං

අනයළපන ලංආයතනගේදීේ ලං, ලංමයළසියළගශ ලංඅධි රණ ලංශළ ලංනීති ලංපුහුණු ලංආයතනගේදීේ ලංපලේලන ලංදී. 

 

අලවළන ලං ලගයන් ලං ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං ආයතනගේ ලං ්රගතිය ලං අගප්තික්ළගලන් ලං ඉමශේ ලං

දළය ේලයක් ලංබළ ලංදුන් ලංශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලං ෂමනළ රණ ලංමණ්ඩයට, ලංඅධි රණ ලං 

අමළතයළාගේ ලංගල් ේතුමළ ලං්රමුඛ ලං ළර්ය ලංමණ්ඩයට, ලංආසියළනු ලංපදනමට, ලංආසියළනු ලංවාලර්නන ලංබෆාකුලට ලංවශ ලං

අගනකුේ ලංමුය ලංශ්ගයෝජිතළයතන ලංගලතට ලංවශ ලංආයතනගේ ලං ළර්ය ලංමණ්ඩයට ලංආයතනය ලංනිසින් ලංවහලකීය ලංඅලා  ලං

වහතුතිය ලංපෂ ලං ර ලංසිනුනු ලංෆගේ. ලං ලංධ1985 ලංසිට ලං1991 ලංදක්ලළ ලංිතිශළසි  ලංගතොරතුරු ලංමුළ්රය ලං- ලංCourtesy Judgers’ 

Journal)  
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  ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලං ෂමනළ රණය ලංවශ ලං ළර්යමණ්ඩය 

 

ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං ආයතනය ලං ලනළහී ලං අනිච්චින්න ලං පෆලෆේමක් ලං වශ ලං ගපොදු ලං මුද්රළලක් ලං ඇති ලං

වාවහ ළලක් ලංලන ලංඅතර, ලංමහි ලංපරිපළනය ලංවශ ලං ෂමනළ රණය ලං ෂමනළ රණ ලංමණ්ඩය ලංගලත ලංපලරනු ලංෆගේ. ලං ලං

ආයතනය, ලං අග්රනිශ්හකය ළරලරයළගගන් ලං වශ ලං ජනළධිපතිලරයළ ලං නිසින් ලං පේ ලං  රනු ලං බන ලං ග්රේහඨළධි රණගේ ලං

නිශ්හකය ළරලරයන් ලං ගදගදගනකුගගන් ලං වමන්නිත ලං ලන ලං අතර, ලං අග්රනිශ්හකය ළරලරයළ ලං මණ්ඩගේ ලං

වභළපතිලරයළ ලංගශ. ලං ලංආයතනගේ ලං්රතිලයුශගත ලංවෆෆවහගමන් ලංපසුල ලංආයතනගේ ලංආයතශ්  ලංලයුශය ලංපශත ලංදෆක්ගශ. 

 

 

 

  ෂමනළ රණමණ්ඩය 

 

2015 ලංශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලං ෂමනළ රණ ලංමණ්ඩගේ ලංවායුතිය ලංපශත ලංදෆක්ගශ. 

 

 ජනළධිපති ලංනීතිඥ ලංගරු ලංගක් ලංශ්රි ලංපලන් ලංමෆතිතුමළ, ලංඅග ලංනිශ්සුරු, ලං ෂමනළ රණ ලංමණ්ඩගේ ලංවභළපති 

 ගරු ලංකන්ද්රළ ලංඒ නළය  ලංමෆතිණිය ලං, ලං ලංග්රේහඨළධි රණ ලංනිශ්සුරු,ධ ලංවළමළජි ) 

 ගරු ලංප්රියවළේ ලංගඩප්ති ලංමෆතිතුමළ ලං, ලංජනළධිපති ලංනීතිඥ,ග්රේහඨළධි රණ ලංනිශ්සුරු,ධ ලංවළමළජි ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය 2015 
 

21 | P a g e  
 

 

 ආයතනගේ ලං ළර්ය ලංමණ්ඩය 

 

ආයතනගේ ලංපරමළර්  ලංඉටු ලං ර ලංගෆනීමට ලංඅලය ලං ටයුතු ලංිරීම ලංපිණිව ලංආයතනගේ ලං ෂමනළ රණ ලංමණ්ඩය ලං

නිසින් ලංආයතනගේ ලංඅනයක්ලරයළ ලං , ලංශ්ෂනළරීන් ලංවශ ලංගවේල යන් ලංවේබන්නගයන් ලංනිනය ලංපළනය ලං ධගවේලගයන් ලං

පශ ලං ිරීගේ ලං බත ලං ඇතුළුල) ලං ක්රියළේම  ලං ිරීම ලං ද ලං ඉටු ලං  රනු ලං ෆගේ. ලං  ලං ආයතනගේ ලං අනයක්ලරයළගේ, ලං

ශ්නළරීන්ගේ ලං වශ ලං ගවේල යන්ගේ ලං ලෆටුප්ති ලං වශ ලං ගශතන ලං වශ ලං ගවේලළ ලං ග ොන්ගද්සි ලං තීරණය ලං ිරීගේ ලං බය ලං ද ලං

ආයතනගේ ලං ෂමනළ රණ ලංමණ්ඩය ලංගලත ලංපෆලරී ලංඇත. 

 

1. අනයක්ලරයළ ලං    - ලං රුලන් ලං්රනළන්දු ලංමෆතිතුමළ 

2.  ලංඋපගද් ලරුන් ලං   - ගරු ලංනිශ්සුරු ලංීම.බී.වීරසුරිය ලංමෆතිතුමළ ලං 

ගරු ලංනිශ්සුරු ලංශිරළණි ලංති ලර්නන ලංමෆතිණිය 

3. අනයයන ලංවේබන්ධී ළර  ලං  - ක්මළල් ලංවීරසුරිය ලංමෆතිතුමළ 

4.  ලංගල් ේ ලං    - ලං කන්දීලරී ලංමල්ලආරච්චි ලංගමනනිය 

5. ගණ ළධි ළරී ලං    - ක්ෂි ළ ලංකතුරළශ් ලංගමනනිය 

6.  ෂමනළ රණ ලංවශළය ලරුන් ලං  - ලං දිශ් ලංගන්ගනෝරුල ලංමශේමිය, ලංමවහ.සී.පී.ක්මළලි ලං 

    ගමනනිය, ලංගක්.ඒ.සී.සී.පී.ගුණලර්නන ලංමශේමිය 

7. පුවහත ළයළධිපති    ලං- ඩේ.මේ.යළමලී ලංවමන්තළ ලංනිගේසුරිය ලංගමනනිය 

8. දෘඩළාග ලංවශ ලංමෘදු ළාග ලංතළක්ණ ලංශිල්පීන් ලං- ලං ගක්.මල්.මේ. සුන් ලංතළර  ලංපද්මසිරි ලංමශතළ, ලංඒ. ලංීම. ලං ලං ලං ලං ලං 

ගයළන් ලංගුණති  ලංමශතළ 

9.  ළර්යළ ලං ළර්යය ලංවශළය ලරුන් ලං - ඩී.ක්ළන් ලංලෆලි  ලංමශතළ, ලංආර්.මල් ලංම.පි.මලින්ද ලං 

මශතළ, ලං ලං ලං ලං ලංඩේලිශ. ලංඒ. ලංගේන ළ ලංපද්මසීලි ලංගමනනිය, ලං

වශ ලංකතුරාගනී ලංගමනනිය 

10. රියදුරු ලං     - ලං ජී. ලංඩේලිශ.රාජිේ ලංමශතළ, ලංගක් ලංඊ ලං්රනළන්දු ලංමශතළ 

11. ගෘශ ලංපළ  ලං    - ලං මච්.ගක්.ීම.මේ.ගවනනිරේන ලංමශතළ 
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1 ලන නඳෂ -  නක්.ඒ.එේ.කතුරළශ්, එම්.ඒ.සී.රේලතරච්ිත, ගරු එම්.තර්.සී.ප්රනළන්දු 

      (අධයක්), ී..නක්.ී..පී.ගන්නනොරුල 

 

2 ලන නඳෂ -  ඩබ්යේශ.ඒ.නම්න ළ ඳේරසීයේ, එවහ.සී.පී.ක්රළයේ,  නක්.ඒ.සී.සී.පී.ගුණලර්ධන,  

   ඩබ්.එම්.එවහ.එවහ.නිනේසුන්දර, ය.ඒ.එන්. කතුරාගනී 

 

3 ලන නඳෂ -  නක්.එේ.ඒ. සුන් යළර , එම්.නක්.ටී.එම්.නවනනනිරත්න, තර්.ඒ.පී.රයේන්ද, 
     ඒ.ටී.ී..ගුණති , ඩබ්යේශ.ී..ී..එේ.ලෆයේ , ී..ඩබ්යේශ.රාජිත්  
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ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලංඅරමුදල් 

 

ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං ආයතනයට ලං ම ලං හිමි, ලං ආයතනගේ ලං  ෂමනළ රණ ලං මණ්ඩය ලං නිසින් ලං

පරිපළනය ලං  රන ලං අරමුදල් ලං තිගේ. ලං  ලං ආයතනගේ ලං ්රළේනන ලං වශ ලං පුනරළලර්තන ලං නියදේ ලං පියලළ ලං ගෆනීම ලං වඳශළ ලං

අධි රණ ලං අමළතයළාය ලං ශරශළ ලං ගනය ලං ලන ලං මශළ ලං භළණ්ඩළගළර ලං ්රදළනලලින් ලං ්රදළන ලං ලගයන් ලං ම ලංආයතනගේ ලං

මු ලංය ලං ටයුතුලට ලංඅලය ලංමුදල් ලංවේපළදනය ලං රගනු ලංෆගේ. ලං ලංගමම ලංනියදේ ලංවඳශළ ලංඅධි රණ ලංඅමළතයළාය/ ලංමශළ ලං

භළණ්ඩළගළරය ලංඋපරිම ලංනියදේ ලංසීමළ ලංපනලන ලංඅතර, ලංගමම ලංසීමළලන් ලංඇතුෂත ලංක්රියළේම  ලංවීමට ලංආයතනයට ලංසිදුවී ලං

ඇත. 

1985 ලං අා  ලං 46 ලං දරන ලං ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං ආයතනය ලං පනගතහි ලං නිධිනිනළන ලං ්ර ළරල ලං

ජනළධිපතිලරයළ ලංනිසින් ලංඅනුමළන ලං රන ලංයේ ලං ලර ලංම ලංමුළ්රලලින් ලංෆගබන ලංපරිතයළග ලං , ලංතගි ලංවශ ලං  ලං්රදළනභළර ලං

ගෆනීමට ලංආයතනයට ලංබය ලංතිගබන ලංඅතර, ලංමලෆශ් ලංයේ ලං ලර ලංම ලංව ලංමුළ්රලලින් ලංආයතනයට ලංෆගබන ලංපරිතයළග, ලං

තගි ලං වශ ලං දීමනළ ලං ආයතනගේ ලං අරමුදට ලං ගගනිය ලං යුතු ලං ගශ. ලං  ලං ආයතනගේ ලං පරිපළනය ලං වශ ලං  ෂමනළ රණය ලං

වේබන්නගයන් ලංදරන ලංසියලු ලංම ලංනියදේ ලංධපඩිනඩි ලංගගවීම ලංද ලංඇතුළුල) ලංආයතනගේ ලංඅරමුදලින් ලංගගලළ ලංපියලළ ලංදෆමිය ලං

යුතුය. 

මශළ ලං භළණ්ඩළගළරය ලං නිසින් ලං අධි රණ ලං අමළතයළාය ලං ශරශළ ලං 2015 ලං ලර්ය ලං වඳශළ ලං ්රළේනන ලං නියදේ ලං ලගයන් ලං

රුපියල් ලංමිලියන ලං07 ලංක් ලංද, ලංපුනරළලර්තන ලංනියදේ ලංලගයන් ලංරුපියල් ලංමිලියන ලං26 ලංක් ලංද, ලං්රදළනය ලං ර ලංඇත. 

 

පුහුණු ලංලෆඩවටශන් 

 

1985 ලර්නේ දීශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලංආරේභ ලං ෂ ලංඅලවහ ළගශ ලංපටන් ලංආයතනය ලංතුෂ ලං

පුහුණු ලංපළඨමළළ ලංවශ ලංලෆඩවටශන් ලංගණනළලක් ලංම ලංපලේලළ ලංඇත. ලං ලංග ගවේ ලංවුල ලංද, ලං2013 ලංලර්ගේ ලංදී ලංආයතනය ලංලඩ ලං

ලඩළේ ලං පුළුල් ලං ිරීමේ ලං වමඟ ලං ම, ලං ආයතනය ලං නිසින් ලං දියේ ලං  රන ලං ද ලං ලෆඩවටශන් ලං මන්න් ලං මශළධි රණ ලං

නිශ්හකය ළරලරයන්, ලං ේ රු ලංනිශ්හකයළධි ළරීල ලංවභළපතිලරුන්, ලං ළති ලංඋවළනිල ලංනිශ්හකය ළරලරයන් ලංවශ ලං

අධි රණ ලං ගරජිවහට්රළර්ලරයන් ලං වඳශළ ලං ද ලං ගවේලයක් ලං ඉටු ලං ිරීමට ලං අගප්තික්ළ ලං  රනු ලං ෆගේ. ලං  ලං ගමහි ලං ඉශත ලං වඳශන් ලං

 රන ලංද ලංආයතනගේ ලංපරමළර්  ලංවළක්ළේ ලං රගෆනීම, ලංඅධි රණය ලංපිිබබඳ ලංඅනයළපනය, ලංකුවතළ ලං ලංවාලර්නනය ලං

ඇතුළුල ලං  යතළල ලං වනිබ ලං ගෆන්වීම, ලං ආ ල්පමය ලං ගලනවක් ලං ඇති ලං ිරීම ලං වශ ලං වමළජමය ලං  ෆපවීම ලං  ලං අරමුණු ලං

 රගගන ලංව වහ ලං  රන ලංද ලං ලෆඩවටශන් ලංශරශළ ලං අධි රණ ලං ළර්ය ලං වළනනගේ ලං ඉශෂ ලං ්රමිතියක් ලංවශති  ලංිරීම ලං
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වඳශළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලං ෆප ලංවී ලංක්රියළ ලං රයි. ලං ලංතල ලංද, ලංඅනයළපනය ලංවශ ලංපර්ගේණ ලංශරශළ ලංලෆඩි ලං

දියුණු ලං ෂ ලංඅධි රණ ලංපරිපළනය ලංවශ ලං ෂමනළ රණය ලංතලදුරටේ ලංවාලර්නනය ලංග ොට ලංවහ ළපිත ලංිරීම ලංපිණිව ලංද, ලං

නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලං ෆපවීගමන් ලංයුක්තල ලංසිය ලංගවේලය ලංඉටු ලං රමින් ලංසිනුයි. ලං ලංඅධි රණ ලංගවේලළගශ ලං

නිය ලං ප ය ලං තුෂ ලං සිනුන ලං මුල් ලං අධි රණ ලං බය ලං හිමි ලං අධි රණල ලං නිශ්හකය ළරලරයන් ලං වශ ලං  ේ රු ලං

නිනහකයළධි ළරීල ලං වභළපතිලරුන්ගේ ලං පුහුණු ලං අලයතළලයන් ලං වපුරළලීම ලං පිිබන ලං  ටයුතු ලං ිරීමට ලං

නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලංනිසින් ලංදියේ ලං රන ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශන්ලලින් ලංශ්බඳල ලංම ලංඅගප්තික්ළ ලං රයි. 

ආයතනගේ ලං පුහුණු ලං ලෆඩවටශන් ලං ලට ලං වශභළ ව ලං ලන ලංසියලුම ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ට ලං අදළෂ ලං ලන ලං ගපොදු ලං පුහුණු ලං

ලෆඩවටශන් ලංක්රියළේම  ලංවුල ලං ද, ලං පුහුණු ලංඅේගපොේ ලංවශ ලං පුහුණුලට ලංවශභළ ව ලං ලන්නන්ගේ ලංවහලභළලය ලංමත ලං පුහුණු ලං

අලයතළලන් ලංගලනවහ ලංගශ. ලං ලංපුහුණුගශ ලංවහලභළලය ලංශළ ලංඅධි රණ ලංශ්නරයළගේ ලංපෂපුරුද්ද ලංගශෝ ලංඔහු ලංනිසින් ලංපුහුණු ලං

වෆසිලළරල ලංමුල් ලංඅලවහ ළගශ ලංදී ලංඅේ රගගන ලංඇති ලංදෆනුම ලංමත ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශනක් ලංනිනළනළේම , ලංවහගශච්ජළ ලං

ගශෝ ලංෛල ල්පි  ලංනිය ලංශෆිය. ලං ලංඅදළෂ ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශන ලංපළනය ලංිරීගේ ලංබය ලංඇති ලංතෆනෆේතළ ලං ලගරක් ලංද ලං

යන ලංලග ලංවශ ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශන්ලට ලංඅරමුදල් ලංවේපළදනය ලං රන්ගන් ලංග ගවේ ලංද ලංයන ලං ළරණය ලංවශ ලංපුහුණුගශ ලං

ඉක් ගත ලං ණ්ඩළයේ ලංවශ ලංපුහුණුලට ලංගතලන ලං ළය ලංයන ලංගෆටළු, ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශශ්න් ලංම ලංආලරණය ලං රනු ලං

ෆගේ. 

ශ්රි ලංා ළල ලංතුෂ ලංඅධි රණ ලංශ්නරයන්ගේ ලංවමවහත ලංලෘේතීය ලංජීනිතය ලංපුරළම ලංඔවුන්ගේ ලංලෘේතීමය ලංනිගේඥතළල ලං

ඉශ ලං නෆාවීම ලං වශ ලං ඔවුන්ගේ ලං දෆනුම ලං ලෆඩිදියුණු ලං ිරීම ලං ඉක්  ලං  රගගන ලං අශ්ලළර්ය ලං ගවේලළවහ  ලං පුහුණු ලං

ලෆඩවටශනට ලංවශභළ ව ලංලන ලංගව ලංශ්යම ලං රනු ලංෆගේ. ලං ලංඒ ලංඅනුල, ලංශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලං

නිසින් ලංආයතනය ලංතුෂ ලංමක් ලංමක් ලංගවනසුරළදළ ලංදිනල ලංදී, ලංපලේලන ලංගවේලළවහ  ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශන්ලට ලංවශභළ ව ලං

ලන ලංගව ලංගමම ලංඅධි රණ ලංශ්නරයන්ට ලංශ්යම ලං රන ලංඅතර, ලංවශභළ ව ලංවීමට ලංගනොශෆි ලංව ලංඅලවහ ළල  ලංදී ලංමලෆශ් ලං

අශ්ලළර්ය ලංගවේලළවහ  ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශන්ලට ලංවශභළ ව ලංවීමට ලංගනොශෆි ලංවීමට ලංබප ලංගශේතුල ලංශ්සි ලංබනරයන් ලං

ගලත ලංදෆනුේ ලංදීමට ලංශ්යම ලං රනු ලංෆගේ. 

අලුගතන් ලං ම ලං පේවීේ ලං බන ලං පුහුණුලන ලං අධි රණ ලං ශ්නරයන් ලං ඉක්  ලං  රගගන ලං ෛදශ්  ලං පදනමක් ලං මත ලං

ශෆඳින්වීගේ ලංවශ ලංමුලි  ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශන් ලංපලේලනු ලංබන ලංඅතර, ලංමම ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශන්ලට ලංවශභළ ව ලංවීම ලං

අශ්ලළර්ය ලං ගශ. ලං  ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං ආයතනය ලං නිසින් ලං පලේලන ලං මලෆශ් ලං පුහුණු ලං වෆසිලළරලට ලං වශභළ ව ලං

ගනොවීමට ලං මම ලං අධි රණ ලංශ්නරයන් ලං ට ලං ගනොශෆි ලං ගශ.තල ලං ද, ලං ගවේලළවහ  ලං අධි රණ ලංශ්නරයකු ලං ලෆඩිදුරටේ ලං

පුහුණු ලංවීම ලංවඳශළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනයට ලංඅනුයුක්ත ලංිරීමට ලංඅධි රණ ලංගවේලළ ලංග ොමින් ලංවභළල ලං

නිසින් ලංතීරණයක් ලංගගන ලංඇති ලංඅලවහ ළල  ලංදී, ලංඅගනක් ලංපුහුණු ලංඅලයතළල ලංපෆන ලංනගිනු ලංෆගේ. 
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 පුහුණුගශ ලංවහලභළලය 

 

1. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඅශ්ලළර්ය ලංපුහුණුල 

ඉශය වශන්  ෂ ඳරිදි නවේලළවහස වශ පුහුණුලන අධි රණ ශ්ධළරීන් වශළ ලන ඳලත්නළ අඛණ්ඩ 

අශ්ලළර්ය අධි රණ පුහුණුල නනො ඩලළර න්දු  ර නගන යන අයර, නල ේපි  ශළ වහනශච්ජළ පුහුණු 

ලෆඩවටශන් හුනදක් නවේලළවහස අධි රණ ශ්ධරයන් වශළ ඉශෂ නාලනු බයි.  න නවේ වුල ද, 

අධි රණ ශ්ධරයන්නආ අලයයළලන් වෆිරේට ාළජනය  රමින් වශ යළක්ණය ඳදනම්  රගත් 

මුහුණට - මුහුණ ළ න නරන දුරවහස අධයයන යළක්ණය ඳදනම්  රගත් වහලයා- ශෆදෆරීනම් 

අධි රණ පුහුණුල ප්රකයේය ලන ලර්යරළන වන්දර්යළල තුෂ නලනත් අධි රණ බසීරළලන් තුෂ න්දුලන 

නලනවහ ම් වෆිරේට ාළජනය  රමින් අධි රණ පුහුණුල වශළ නල ප්රනශයන් ශඳුන්ලළ නදනු 

ෆනබ්. 

 

2. ෛල ල්පි  ලංපුහුණුල 

අධි රණ ශ්ධරයන්නආ ප්රමිතිය වශ අලයයළල රය, අධ රණ  ටයුතු ලදී ඉා්රින් බව යේතවයල 

ශෆන්රවීර, නඳෞරුයළ වාලර්ධනය, ඳරිගණ  පුහුණුල, නවෞඛය වාලර්ධනය ලෆශ් නලනත් අධි රණ 

බසීරළ වම්බන්ධ තධළර  ඳළඨරළළ නල ේපි  ඳළඨරළළලන් ලනයන් ව නු ෆනබ්.  

එනරන්ර නවේලවහස අධි රණ ශ්ධරයන් වශළ උඳනේන ලෆඩවටශන් ලෆශ් තධළර  ඳළඨරළළ 

නල ේපි  ලෆඩවටශන් නශ. 

 

3. පුහුණු ලං ළසීමළල 

රනළ නව වහසළපිය වහලයා වාලර්ධන නශෝ පුහුණු වීම් ලෆඩවටශන්ලයේන් වාගෘහිය ළවහත්රිය අධයයන 

තයයනලයේන් වෆිරය යුතු ප්රරළණයක් නිශ්සුරුලරුන් ිහහිලන රටලේ නරන් නනොල, ශ්රි ා ළල 

වම්බන්ධනයන් ගත්නිට නඳෞේගයේ  ක්නේත්රනේ නීතීඥ ලෘත්තිනේ ශ්රයලන්නනත් තුෂ නශෝ රජනේ  

නීතීඥ ලෘත්තිය තුෂ නීතීඥලරයකු ලනයන් තරම්ා  අශ්ලළර්ය නවේලළ  ළයක් වපුරළ ඇති 

නීතිඥලරුන්නගන් අධි රණ ශ්ධරයන් ඳත් රනු ෆනබ්.  ශ්රි ළාිර  අත්දෆකීම්ලයේන් පිළිිබු 

ලන්නන් තරම්ා  පුහුණු  ළය දීර්ඝ  රන න්නිේ නීති අධි රණ බසීරළලන් වරඟ වෆවදීනම් දී,  

අධි රණ පුහුණුල වළරළනයනයන් රළව ශය ට ඳරණ සීරළ නශ.  නරර අධයයන නරොඩියුනයන් 

නයෝජනළ න නරන්නන් අශ්ලළර්ය ඉදිරිඳත් ිරරීම් ඳර්නේණ ලෆඩ ශළ ශ්බන්ධනයක් ඉදිරිඳත් ිරරීරත් 

වරඟර අදළෂ පුහුණුල එක් ලවර   ළයක් වශළ දීර්ඝ  ෂ යුතු බලයි. 
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4. පුහුණු ලංබනළරීන් 

ලර්යරළනනේ දී. අධි රණ ශ්ධරයන් වශළ පුහුණුවීම් ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය 

නින්න් ඉ ක  රනු බයි.  එනවේ වුලද, අධි රණ ශ්ධළරින් වශළ අදළෂ ලන වශ ප්ර නයෝජනලත් ලන යම්  

සුනිනේෂී ලෆඩවටශන් ඳෆලෆත්වීර පිිකව ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනනේ  ෂරනළ රණ 

රණ්ඩය නින්න් නශෝ ඊට අදළෂ රජනේ ශ්නයෝජියළයයනලට වශ නිහල නිදයළ තයයනලට 

අලවරය ප්රදළනය  රනු ෆනබ්.  අධි රණ ශ්ධරයන් වශළ නිනේ පුහුණු ලෆඩවටශන් දියත්  රන 

නිට  දී, එලෆශ් පුහුණු වෆන්ලළර, නිනේශී නිහල නිදයළ, අධි රණ අධයයන තයයන නශෝ ඒ පිළිබ 

නිනේඥයළලක් බළ ඇති තයයනය නින්න් ඳලත්ලනු බයි. 

 

5. අධි රණ ලංපුහුණු රුලන් 

ලර්යරළනනේ දී, අධි රණ ශ්ධරයන් වශළ අධි රණ පුහුණුවීම් බළ නදන්නන් ශ්රි ා ළනශ 

නශ්රේවහඨළධි රණනේ වශ අභියළකනළධි රණනේ නවේලනේ ශ්රය නිශ්හකය ළරලරුන් නින්ශ්.  එනවේර, 

රජනේ නීතිඳති නදඳළර්යනම්න්තුනශ නජයහඨ ශ්ධළරීන් නින්න් ද, යම් නයෝරළගත් පුහුණු ලෆඩවටශන් 

ඳලත්ලනු ෆනබ්. එනරන් ර, දෆනුර ඳෂපුරුේද, වශ අධි රණ ශ්ධළරීන් වම්බන්ධනයන් බළ ඇති 

නිනේඥයළල ලෆශ් වළධ  වෆිරේට ාළජනය  රමින් අධි රණ පුහුණු ලෆඩවටශන් ඳෆලෆත්වීර 

පිිකව සුප්ර ට නීතිනශදීන් වශ නිේලතුන්ට ද, තරළධනළ  රනු ෆනබ්.  පුහුණුල බන අධි රණ 

ශ්ධරයන්නආ අධයළඳන ඳළඨරළළ වම්බන්ධනයන් ව ළ බෆලීනම් දී, එර පුහුණු ඳළඨරළළ හුනදක් ර 

නිශ්රළමි  ශළ නවේලළවහස අභියළකනළධි රණනේ නිශ්හකය ළරලරුන් ශළ රශළධි රණ 

නිශ්හකය ළරලරුන් නරන් ර, නීතිඳති නදඳළර්යනම්න්තුනශ නජයහඨ ශ්ධරයන් නින්න් ද ඳලත්ලනු 

ෆනබ්.  යල ද, ශඳුනළගෆනීනම් නඳනරේ ක, රරණ ශළ වහසළනීය ඳරීක්ණ ශළ ප්ර ළ වටශන් ිරරීර ලෆශ් 

ප්රළනයෝිභ  පුහුණුවීම් ශළ නිලළදළත්ර  අධි රණ වෆන්ලළර ඳෆලෆත්වීර වශළ නජයහඨ 

රනශේවහත්රළත්ලරුන්ට ද තරළධනළ  රනු ෆනබ්.  එනරන් ර, ඳරිගණ  ඳළඨරළළ, ඉනක්නට්රොශ්  

ඳළඨරළළ, රළනන්  වාලර්ධනය, නලෝශළරි  නිදයළ ලෆඩවටශන් ලෆශ්  ළර්යගය තධළර  ඳළඨරළළ 

හුනදක් ඒ පිළිබ නිනේඥයළලක් බළ ඇති බළහිර පුහුණු රුලන් නයදවීනරන් ඳෆලෆත්වීරට  ටයුතු 

 රනු ෆනබ්. 
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අලුගතන් ලංබඳලළගන්නළ ලංද ලංඅධි රණ ලංශ්නළරීන ලංවඳශළ ලංගරු ලංනිශ්සුරු ලංපී.මච්.ගක්.කුති  ලංමෆතිතුමළ ලංනිසින් ලං

වේමන්ත්රණයක් ලංපලේලන ලංඅයුරු 
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              පුහුණු ලංලෆඩවටශන් ලංවඳශළ ලංතිගබන ලංවේපේ ලංවශ ලංපශසු ේ 

 

 

නරර ලළර්යළනලන් ශඳුනළගන්නළ ඳරිදි අධි රණ පුහුණු ඳළඨරළළ ඳෆලෆත්වීර පිිකව ශ්රි ා ළ 

නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනයට ඳශය වශන් අති නවීන ඳශසු ම් ඇය. 

1. අති නවීන ඳශසු ම් වහිය ශ්රලණළගළරය 

2. Wi-Fi ඳශසු ම් වහිය වඳුදළ න්ට නවනසුරළදළ දක්ලළ නිලෘය ල ඳලතින අති නවීන ඳන්නනේ 

පුවහය ළය, 

3.  නලබ් අඩනිය 

4.  වීඩිනයෝ වම්නම්න ඳශසු ම් 

5.  ජළයළවහස පිටඳත් වශ මුද්රිය පිටඳත් බළගෆනීනම් ඳශසු ම් 

6. ඳරිශීනය පිිකව නීති නඳොත් බළගෆනීර 

7.  පුහුණු ඳළඨරළළ අත්නඳොත් 

8.   ඳරිශීන අත්නඳොත් 

9.  නීති ලළර්යළ 

10.  ලළර්යළ නනො ෂ නු  තීන්දු 

11.  නන්ලළන්  ඳශසු ම් 

12.  නීති නයොරතුරු ඇතුෂත් දත්ය වාහියළල 
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ශ්රිා ළනිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනනේ ශ්රලණළගළරය 
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 පුහුණු ලංපළඨමළළල ලංඉක්  ලංශළ ලංපරමළර්  

 

1. යුක්තිය ලංපසිදලීගේ ලංදී ලංගගෞරලනීය ලංඅධි රණ ලංශ්නරයළ ලංශළ ලංනිශ්හකය ළරලරුන්ගේ ලංභුමි ළල ලංඅලගබෝන ලං

 රගෆනීම, 

 

2. අධි රණ ලං ශ්නරයන්ගේ ලං අධි රණමය ලං වශ ලං බළහිර ලං අධි රණමය ලං  ටයුතු ලං ලදී ලං මශජන ලං නිහලළවය ලං

හිලිහී ලං යළම ලං අලම ලං ර ලං ගෆශ්ම ලං පිණිව ලංයුක්තිය ලං පසිදලීගේ ලංක්රියළලලිගේ ලං දී ලං අධි රණ ලංශ්නරයන් ලංවශළ ලං

ආකළර ලංනර්ම ලංවාග්රශය  ලංලෆදගේ ම ලංඅලගබෝන ලං රගෆනීම, 

 

3. නඩු ලංියන්නන් ලංවශ ලංමශජනතළල ලංවෆ  ලංිරීම ලංඅභිබලළ ලංගපෞද්ගලි  ලං ටයුතුල ලංපළනය ලංපිණිව ලංමුලි  ලං

ශ්යමයන් ලංඅලගබෝන ලං රගෆනීම. 

 

4. අධි රණ ලංකර්යළල ලංවශ ලංඅධි රණ ලංශිල්පය ලංපළනය ලංශළ ලංඅධි රණල ලංශ්නළරීන් ලංනඩුියන්නන් ලංවශ ලං

මශජනතළල ලංඅලගබෝන ලං රගෆනීම. 

 

5. අධි රණ ලංශ්නරයන් ලංවශළ ලංආකළර ලංනර්ම ලංවාග්රශය ලංවාලර්නනය ලංිරීම ලංධලිඛිත ලංආකළර ලංනර්ම ලංවාග්රශය ලංගශෝ ලං

වහලයා ලංපෆනවුේ ලංකර්යළ ලංනර්ම ලංවාග්රශය) 
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 ලං ලං ලංගවේලළවහ  ලංපුහුණු ලංපළඨමළළලඅඩාගු ලං රුණු 

 

1. අධි රණ ලංකර්යළල, ලංආකළර ලංනර්ම ලංවශ ලංපෆලෆේම 

2.  ලංගක්න්ද්රීය ලංනීතිමය ලංදෆනුම ලංධශරලේ ලංවශ ලං ළර්ය ලංපරිපළනු  ලංනීතිය ලං- ලංඅපරළන ලං, ලංසිනිල්, ලංආණ්ඩුක්රම ලංලයලවහ ළ ලං

නීතිය, ලංලළශ්ජ ලංනීතිය, ලංඅපරළන ලංවශ ලංසිනිල් ලංනඩු ලංනිනළන ලං ළර්ය ලංපනුපළනුය, ලංවළක්ෂි ලංනීතිය ලංආදිය) 

3.  ලංනිගේ ලංනීති ලංපනේ 

4.  ලංගපෞද්ගලි  ලංනීති 

5. මළනල ලංඅයිතිලළසි ේ 

6.  ලංදුණ ලංනිගරෝධී ලංනීති 

7.  ලංපරිගණ  ලංවළක්රතළල ලංවශ ලංගතොරතුරු ලංතළක්ණය 

8.  ලංබුද්ධිමය ලංගද්පෂ 

9.  ලංඅධි රණ ලංපරිපළනය ලංවශ ලංඅධි රණ ලං ෂමනළ රණය 

10.  ලංනඩු ලං ෂමනළ රණය ලංවශ ලංනඩු ලං්රලළශ ලං ෂමනළ රණය 

11.  ලංගිණුේ ලංවශ ලංමුදල් 

12.  ලංනිනය ලං ළර්ය ලංපනුපළනුය 

13. ෂමළ ලංයුක්තිය 

14.  ලංයුක්තියට ලංවශ ලංනීති ලංආනළරලට ලං්රගශය 

15.  ලං ලංගලෝශළරි  ලං ලංනිදයළල ලංවශ ලංගලෝශළරි  ලංෛලදය ලංනිදයළල 

16.  ලංනඩු ලංතීන්දු ලංලිවීම 

17.  ලංදඩුලේ ලංපෆනවීගේ ලං්රතිපේතිය ලංවශ ලංක්රියළේම  ලංිරීම 

18. පර්ගේණ ලංක්රමගශදය ලංවශ ලංපරිගණ ය ලංඇසුරින් ලංපර්ගේණ ලංවශ ලංක්රමගශදය 

19.  ලංනි ල්ප ලංආරවුල් ලංනිවදීම 

20.  ලංගපෞරුේලය ලංවශ ලංකුවතළ ලංවාලර්නනය 

21.  ලංගවෞඛය ලංවාලර්නනය ලංවශ ලංආතති ලං ෂමනළ රණය 

22.  ලං්රළගයෝගි  ලං පුහුණුල, ලං නඩු ලං තීන්දු ලං ලිවීගේ ලං අභයළව, ලං නිවඳනළලන් ලං ග ටුේපේ ලං ිරීම, ලං ගකෝදනළ ලං ව වහ ලං

ිරීම, ලං ශදුනළගෆනීගේ ලං ගපගරට්ටු, ලං ශදිසි ලං මරණ ලං පරීක්ණ ලං පෆලෆේවීම, ලං පළගපෝච්කළරණ ලං වශ ලං ්ර ළ ලං

වටශන් ලංිරීම, ලංවහ ළනීය ලංපරීක්ණ ලංවටශන් ලංව වහ ලංිරීම. 
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    පුහුණුක්රමගශද 

 

1.  ලංගක්න්ද්රීය ලංවේමුඛ ලංක්රමගශදය 

2.  ලංගක්න්ද්රීය ලං/ ලං්රතයන්ත ලංපළද  ලංවේමුඛ ලංක්රමගශදය 

3.  ලංඅධි රණ ලංපළද  ලංඋපගද්  ලංක්රමගශදය 

4.  ලංපේ ලං ෂ ලංඋපගද් ලරුන් ලංමගින් ලං රන ලංගක්න්ද්රීය ලංඋපගද්  ලංධපේ ලං රන ලංවේපේ ලංදළය යින්) 

5. තශ් ලංතශ් ලංශ්නරයන් ලංවශළ ලංගර්ඛිත 

6.  ලංගතොරතුරු ලංතළක්ණය ලංවශ ලංගලේ ලංඅඩනි ලංපළද  ලංදුරවහ  ලංඅන ලංයළපන ලංක්රමය 

7.  ලංෛදශ්  ලංලෆඩ ලංගමලේ ලංනිශ්හකයළවන ලංගපොේ ලං්රලය ලංවශ ලංදෘය ලංපනුගත ලංඅනයළපන ලංගමලේ 

8.  ලංගමොඩියුර් 

9.  ලංපළඨමළළ ලංඅේගපොේ 

10.  ලංපරිශීන ලංගමලේ 

11.  ලංපර්ගේණ ලංගමලේ 

12.  ලංවීඩිගයෝ ලංවේගේන 

13.  ලං ලං්රළගයෝගි  ලංක්රමගශද, ලංනිලළදළේම  ලංවෆසිලළර 

14.  ලංවමළයනය 

15.  ලංඉදිරිපේ ලංිරීම 

16.  ලංරකනළ ලංලිවීම 

17.  ලංපර්ගේණ ලංලෆඩ 

18.  ලංතශ් ලංපුද්ග ලංපළඨමළළ ලංගමලේ ලංව වහ ලංිරීම 

19.  ලංනිගද්ශීය ලංපුහුණු ලංක්රමගශදය 

20. උපගද් ේලය 

 

උපගද්  ලං පුහුණු ලංපළඨමළළල ලං ගදයළ ළර ලං ලෆඩවටශන් ලං ලලින් ලංවමන්නිත ලං ගශ. ලං  ලං මනේ, ලං අග්රනිශ්හකය ළරලරයළ ලං

නිසින් ලංපලේලන ලංඅධි රණ ලංපළද  ලංඋපගද්න ලංලෆඩවටශන ලංවශ ලංවේපේ ලංදළය යන් ලංනිසින් ලංගමගශයලන ලංගක්න්ද්රීය ලං

උපගද්  ලං ලෆඩවටශන ලං ලගයශ්. ලං  ලං ශ්රි ලං ා ළගශ ලං දී ලං උපගද් ේලය ලං යේ ලං  ලර ලං ම ලං ශ් ලං ශුනනළ ලං ගෆනීමින් ලං

ගතොරල ලං  ලං ගපෞද්ගලි  ලං මට්ටම  ලං දී ලං පුහුණුලක් ලං ලගයන් ලං භළනිතළ ලං  රනු ලං ෆගේ. ලං  ලං ග ගවේ ලං වුලද, ලං අලුේ ලං පුහුණු ලං

අේගපොේ ලං මන්න් ලංඋපගද්  ලං පුහුණු ලංලෆඩවටශනක් ලංශුනන්ලළ ලං ගදන ලං අතර, ලං ඒ ලං අනුල, ලං ග්රේහඨළධි රණගේ ලං ගශෝ ලං
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අභියළකනළධි රණගේ ලං නි්රළමේ ලං නිශ්සුරුලරුන් ලං ලන ලං  ෘතශවහත ලං වේපේ ලං දළය යන් ලං ගදගදගනකු ලං නිසින් ලං

අධි රණ ලංශ්නරයන්, ලංමශළධි රණ ලංනිශ්සුරන් ලංවශ ලං ේ රු ලංනිශ්හකයළධි ළරල ලංවභළපතිලරුන් ලංගලත ලංඋපගදවහ ලං

දීම ලං රනු ලංෆගේ. ලං ලංඋපගද් ලරුන් ලංනිසින් ලංපශත ලංවඳශන් ලං ළර්යයන් ලංඉටු ලං රයි. 

1. අපරළන ලංනීතිය ලංවශ ලංවළක්ෂි - මුල් ලංඅලවහ ළ ලංඅධි රණ ලංබය ලංවශ ලංඅභියළකනළ- 

ග්රේහඨළධි රණය ලංගශෝ ලංඅභියළකනළධි රණගේ ලං ලං ලං 

නි්රළමේ ලංනිශ්සුරු ලංධඋපගද් ) 

2.  ලංසිනිල් ලංනීතිය ලංවශ ලං ේ රු ලංනීතිය- මුල් ලංඅලවහ ළ ලංඅධි රණ ලංබය ලංවහිත ලංවශ ලං 

අභියළකනළ ලං- ලංග්රේඨළධි රණය ලංගශෝ ලං 

අභියළකනළධි රණගේ ලංනි්රළමේ ලංනිශ්සුරු 

ධඋපගද් ) 

 

ගමලෆශ් ලංවහලභළලගේ ලංපුහුණු ලංවීේ ලං්රනළන ලංලගයන් ලංම ලංපුර්ල ලංවෆසුේගත ලංදුර  න ලංකුනු, ලංඊගේල්,ගලේ ලංඅඩනි ලංපළද  ලං

ක්රමගශද ලංගමන් ලංම ලංපුර්ල ලංවෆසුේගත ලංවේමුඛ ලංආයතශ්  ලංවෆසිලළර ලංශරශළ ලංපලේලනු ලංෆගේ. 
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 නිදයුේ ලංපුවහත ළය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නිදයුේ ලංපුවහත ළය ලං ලනළහී ලංශ්රි ලංා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය ලංනිසින් ලංවාලර්නනය ලං ර ලංඇති ලංඔන්-

යින් ලංපද්නතියක් ලංලන ලංඅතර, ලංමය, ලංපරිශීන ලංලියනිලි, ලංපළඨමළළ ලංගපොේ, ලංලළර්තළ, ලංඅේගපොේ, ලංගමොඩියු, ලංජර්නල් ලං

ලිපි, ලං්රළගයෝගි  ලංවටශන්, ලංනිදයුේ ලංගපොේ, ලංනිදයුේ ලංජර්න ලංශළ ලංනිගදශීය ලංනීති ලංගතොරතුරු ලංවටශන් ලංආදී ලංඅාග ලංලලින් ලං

වමන්නිත ලංගශ. ලං ලංඒ ලංඅනුල, ලංගමම ලංනිදයුේ ලංපුවහ ළය ලංපශත ලංවඳශන් ලංගල්ඛණමය ලංද්රලයලලින් ලංවමන්නිත ලංවී ලංතිගේ. 

≥ ලං ලං ලළ ලංර්තළ ලංගනො ෂ ලංනඩු ලංතීන්දු 

≥ නඩු ලං වළරළා, ලං ග්රේහඨළධි රණය ලං ශළ ලං අභියළකනළධි රණගේ ලං ගලේ ලං අඩනි ලං වේබන්න ලං  රන ලං

වේපුර්ණ ලංනඩු ලංතීන්දු ලංවමශරක් 

≥ පරිශීන ලංගල්ඛනමය ලංද්රලය, ලංපරිගේණ ලංපිටපේ, ලංපළඨමළළ ලංග්රන් , 

≥ කක්රගල්ඛ, ලං  ලං අේගපොේ, ලං නිශ්හකයළවන ලං ගපොේ, ලං පුහුණුවීේ ලං වඳශළ ලං ලන ලං ගමොඩියු, ලං පර්ගේණ ලං

වටශන් ලංවශ ලංලළර්තළ, ලංගරගුළසි, ලං්රළගයෝගි  ලංවටශන් 

≥ ඔන්-යින් ලං්ර ළන,අධි රණ ලංශ්නළරීන්ගේ ලංපුලේ ලංලිපි ලංශළ ලංලුහුඩු ලං්ර ළන, ලංනිදයුේ ලංගපොේ, ලං

නිගද් ලංනඩු ලංතීන්දු, ලංජර්න, ලංනිදයුේ ලං්රලෘේති ලංජළ 

≥ අධි රණ ලං ශ්නළරීන් ලං වශ ලං අධි රණ ලං  ළර්ය ලං මණ්ඩය ලං වඳශළ ලං නීති ලං ශළ ලං පරිපළන ලං දේත ලං

වාහිතළලන් ලංශළ ලංඒලළ ලංගලනේ ලංදේත ලංවාහිතළලන් ලංවශ ලංගලනේ ලංගතොරතුරුලට ලංවේබන්න ලංිරීම; ලං

ගමය ලං ශ්රි ලං ා ළගශ ලං යුක්තිය ලං පසිදලීගේ ලං භුමි ළල ලං වේබන්න ලං ඉතළ ලං ලෆදගේ ලං  ළර්යභළරයක් ලං ඉටු ලං

 රයි. 
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නිදුත් පුවහය ළය රිනන් ඳශය වශන් නවේලළලන් වඳයයි 
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 ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලං ළර්ය ලංවළනනය 

 

ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං ආයතනගේ ලං ගවේල  ලං වාඛයළල ලං  ෂමනළ රණ ලං ගවේලළ ලං ගදපළර්තගේන්තුල ලං

නිසින් ලංඅනුමත ලං ර ලංඇති ලංඅතර, ලංමය ලංපශත ලංදෆක්ගශ. 

අා  ලං30/2006 ලංදරන ලං ෂමනළ රණ ලංකක්රගල්ඛය ලංයටගේ ලංව වහ ලං රන ලංද ලංශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං

ආයතනගේ ලංවාගෝධිත ලංගවේල  ලංවාඛයළල. 
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බඳලළ ලංගෆනීගේ ලං ළර්ය ලංපනුපළනුය ලං ෂමනළ රණ ලංගවේලළ ලංගදපළර්තගේන්තුල ලංනිසින් ලංඅනුමත ලං ෂපසුල, ලංශ්රි ලංා ළ ලං

නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනයට ලංබඳලළගේ ලංනල ලං ළර්ය ලංමණ්ඩය 

 

3. ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං ආයතනගේ ලං ගවේල  ලං වාඛයළල ලං මුය ලං ගරගුළසි ලං 71 ලං ්ර ළරල ලං ශළ ලං ඊට ලං

යටේල ලං ෂමනළ රණ ලංගවේලළ ලංගදපළර්තගේන්තුල ලංනිසින් ලංගමහි ලංපශත ලංපරිදි ලංඅනුමත ලං ර ලංඇත. 

 

තනතුරු ලංනළමය අලම ලංතනතුරු ලංවාඛයළල 

 

අනයක් 01 

ශ්ගයෝජය ලංඅනයක් 01 

උපගද්  02 

අනයයන ලංවේබන්ධී ළර  01 

ගල් ේ 01 

ගිණුේ ලංශ්නළරී 01 

මෘදු ළාග/දෘඩළාග ලංතළක්ණ ලංශිල්පී 02 

පුවහත ළයළධිපති 01 

 ෂමනළ රණ ලංවශ ළර 05 

රියදුරු 03 

ගෘශ ලංපළ  01 

 ළර්යළ ලං ළර්ය ලංවශළය  04 

 

පක් ලං ෂ ලංදිනය තනතුරු ලංනළමය බඳලළ ලංගන්නළ ලංද ලංශ්නළරීන් ලංවාඛයළල 

2015.09.08 ගල් ේ 01 

2015.08.31 රියදුරු 01 

2015.08.20 පුවහත ළයළධිපති 01 

2015.10.15 දෘඩළාග ලංශළ ලංමෘදු ළාග ලංශිල්පී 02 

2015.03.10  ළර්යළ ලං ළර්ය ලංවශළය  02 

2015.07.10 ගෘශ ලංපළ  01 
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1. ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනයට ලංඋපගද් ලරුන් ලංගදගදගනකු ලංපේ රන ලංදී. 

 

2. ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනයට ලංපුවහත ළළධිපතිලරයකු ලංපේ ලං රන ලංදී. 

 

3. වළක්ෂි ලංපිිබබද ලංනිශ්හකයළවන ලංගපොත ලංයළලේ ළලීන ලංිරීම ලංපිණිව ලං මිටුලක් ලංපේ ලං රන ලංදී. 

 

4. නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංජර්නය ලංයළලේ ළලීන ලංිරීම ලංපිණිව ලං මිටුලක් ලංපේ රන ලංදී. 

 

5.  ෂමනළ රණ ලං වශ ළරලරුන් ලං වදශළ ලං බදලළ ලං ගෆනීගේ ලං වශ ලං උවවහවීේ ලං බළදීගේ ලං ගයෝජනළ ලං ක්රමයක් ලං

2015.07.16 ලංලන ලංදිනට ලංක්රියළේම  ලංලන ලංපරිදි ලංව වහ ලං ර ලංඇත. 

 

6. ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංශ් ලංළාජනය ලංශළ ලංආදර් ලංපළඨය ලංවගෝනනය ලං ර ලංඇති ලංඅතර, ලංමය ලංශ්රි ලං

ා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලං ෂමනළ රණ ලංමණ්ඩය ලංනිසින් ලංඅනුමත ලං ර ලංඇත. ලං  ලංඒ ලං

අනුල ලං ලර්තමළනගේ ලං දී, ලං ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං ආයතනය ලං නිසින් ලං ගමහි ලං පශත ලං දෆක්ගලන ලං

ළාජනය ලං1991 ලංලර්ගේ ලංසිට ලංභළනිතළ ලං රමින් ලංසිනුයි. ලං ලං 
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ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලංආදර් ලංපළඨය ලංගරු ලංනිශ්සුරු ලංගවොයිවළ ලංමෆතිතුමළ ලංනිසින් ලං

ගතෝරළ ලං ගන්නළ ලං දී. ලං  ලං  ලං ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලංආදර් ලං පළඨය ලං ලන්ගන් ලංFiat 

Justitia Ruat Coelum ලං (Let Justice be done though the heaven falls) ලං (“වහලර්ගය ලං  ලංඇද ලං

ලෆටුණ ලංද ලංයුක්තිය ලංඉටු රන්න” ) 

 

ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං ආයතනගේ ලං  ෂමනළ රණ ලං මණ්ඩය ලං නිසින් ලං අලුේ ලං ාජනයක් ලං

අනුමත ලං ර ලංඇත. ලංඒ ලං ලංඅනුල, ලංආයතනගේ ලං ලංළාජනය ලංලටළ ලංආදර් ලංපළඨය ලංදිවහගශ. 
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 2015.01.01 ලංලන ලංදින ලංසිට ලං ලං2015.12.31 ලංදින ලංදක්ලළ ලං ළසීමළල ලංතුෂශ්රි ලංා ළ ලං

නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලං ටයුතු 

  

 

  

 ගවේලගේ ලංශ්රත ලංනිශ්හකය ළරලරයන් ලංවඳශළ ලංගවනසුරළදළ ලංදින ලංඩවටශන් 

 

මශළධි රණ ලං නිශ්හකය ළරලරයන් ලං 71 ලං ගදගනකු, ලං අධි රණ ලං ශ්නළරීන් ලං 220 ලං ගදගනකු ලං ශළ ලං  ේ රු ලං

නිශ්හකයළධි ළරල ලංවභළපතිලරුන් ලං35 ලංගදගනකුගේ ලංවශභළ වේලගයන් ලං2015.01.01 ලංදිගනන් ලංආරේභ ලංවී ලං2015 ලං

12.31 ලංදිගනන් ලංඅලවන් ලංලන ලං ළසීමළල ලංවඳශළ ලංගවනසුරළදළ ලංදින ලංවේමන්ත්රණ ලංපලේලළ ලංඇත. ලං ලං2015 ලංලර්ය ලංතුෂ ලං

ආයතනය ලංනිසින් ලංපලේලන ලංද ලං්රනළන ලංගපගෂේ ලංවේමන්ත්රණ ලංමළළ ලංවමශරක් ලංපශත ලංදෆක්ගශ. 

 

 

රනශේවහත්රළත්ලරයන් වශ දිවළ නිශ්සුරුලරයන් වශළ නවනසුරළදළ දින වම්රන්ත්රණ 23 ක් නරහි ඳශය වශන් 

ඳරිදි ඳලත්ලන දී 

 

 

අනු ලං

අා ය 

දිනය ගද්  මළතෘ ළල වශභළ ව ලංවු ලං

නිශ්සුරුලරුන් ලං

වාඛයළල 

01 2015.01.24 

මච්.අයි.ඩේලිශ.ජයමළන්න ලං

මශතළ- ලංරජගේ ලංරව ලංපරික්  

වී.ගේ.බණ්ඩළරණළය  ලංමශේමිය 

වශ ළර ලංරජගේ ලංරව ලංපරීක්  

ඩීමන්ඒ ලංනිහගල්ණගේ ලංදී ලං

රජගේ ලංරව ලං

පරීක් ලරයළගේ ලං

භුමි ළල 

51 

02 2015.01.31 

මච්.අයි.ඩේලිශ.ජයමළන්න ලං

මශතළ- ලංරජගේ ලංරව ලංපරික්  

වී.ගේ.බණ්ඩළරණළය  ලංමශේමිය 

වශ ළර ලංරජගේ ලංරව ලංපරීක්  

ඩීමන්ඒ ලංනිහගල්ණගේ ලංදී ලං

රජගේ ලංරව ලං

පරීක් ලරයළගේ ලං

භුමි ළල 

49 
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03 2015.02.28 

ඒ. ලංවර්ගශවහලරන් ලංමශතළ, 

ගජයහඨ ලංනිහල ලංනිදයළ ලංආකළර්ය ලං

ග ොෂඹ ලංනිහල ලංනිදයළය 

තළනළපති ලංලර්රවළද ලංපනත ලං

වශ ලං ේ රු ලංආරවුල් 

 

 

31 

04 2015.03.14 

මේ.ඒ.ගේ.ගමන්ඩිවහ ලංමශතළ, ලං

නි්රළමේ ලංරජගේ ලංරව ලංපරීක්  

්රක්ගේපිත ලංවළක්ෂි 

 

 

52 

05 2015.03.21 

ගේ.මේ.ආර්.ජයසුන්දර ලංමශතළ, ලං

රජගේ ලංගජයහඨ ලංරව ලංපරීක්  ලං

රජගේ ලංවෆ  ලං ටයුතු ලංගල්ඛන ලං

පරීක්  

වෆ  ලං ටයුතු ලංගල්ඛන 

41 

06 2015.03.28 

ගේ.මේ.ආර්.ජයසුන්දර ලංමශතළ, ලං

රජගේ ලංගජයහඨ ලංරව ලංපරීක්  ලං

රජගේ ලංවෆ  ලං ටයුතු ලංගල්ඛන ලං

පරීක්  

 

වෆ  ලං ටයුතු ලංගල්ඛන 

41 

07 2015.04.25 

ජයන්ත ලං්රනළන්දු ලංමශතළ ලං

අනයක්/නීති ලං- ලංශ්රි ලංා ළ ලං

ගතොරතුරු ලංවශ ලංවන්ශ්ගශදන ලං

තළක්ණ ලංශ්ගයෝජිතළයතනය. 

 ණිහ  ලංඈපළ ලංමශතළ,ගජයහඨ ලං

ගතොරතුරු ලංආරක්න ලංශ්නළරී, 

ශ්රි ලංා ළ ලංගතොරතුරු ලංවශ ලං

වන්ශ්ගශදන ලංතළක්ණ ලං

ශ්ගයෝජිතළයතනය. 

ගරොළන් ලංකන්ද්රගුප්තිත ලංමශතළ, 

නිදුශල්පති- ලංගතොරතුරු ලංආරක්න ලං

ඉාජිගන්රු ලං- ලංශ්රි ලංා ළ ලංගතොරතුරු ලං

වශ ලංවන්ශ්ගශදන ලංතළක්ණ ලං

ශ්ගයෝජිතළයතනය. 

 

අන්තර්ජළය ලංවශ ලංනිදයුේ ලං

තෆප ලංආශ්රිතල ලං ටයුතු ලං

ිරීගේ ලංදී ලංමතුලන ලංනීතිමය ලං

ශළ ලංතළක්ණි  ලංගෆටලු 

41 
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08 2015.05.09 

ජයන්ත ලං්රනළන්දු ලංමශතළ ලං

අනයක්/නීති ලං- ලංශ්රි ලංා ළ ලං

ගතොරතුරු ලංවශ ලංවන්ශ්ගශදන ලං

තළක්ණ ලංශ්ගයෝජිතළයතනය. 

 ණිහ  ලංඈපළ ලංමශතළ,ගජයහඨ ලං

ගතොරතුරු ලංආරක්න ලංශ්නළරී, 

ශ්රි ලංා ළ ලංගතොරතුරු ලංවශ ලං

වන්ශ්ගශදන ලංතළක්ණ ලං

ශ්ගයෝජිතළයතනය. 

ගරොළන් ලංකන්ද්රගුප්තිත ලංමශතළ, 

නිදුශල්පති- ලංගතොරතුරු ලංආරක්න ලං

ඉාජිගන්රු ලං- ලංශ්රි ලංා ළ ලංගතොරතුරු ලං

වශ ලංවන්ශ්ගශදන ලංතළක්ණ ලං

ශ්ගයෝජිතළයතනය. 

 

අන්තර්ජළය ලංවශ ලංනිදයුේ ලං

තෆප ලංආශ්රිතල ලං ටයුතු ලං

ිරීගේ ලංදී ලංමතුලන ලංනීතිමය ලං

ශළ ලංතළක්ණි  ලංගෆටලු 

34 

09 2015.05.16 

නිශ්සුරු ලංපී.ඒ.රේනළය  ලංමශතළ, 

උපරිමළධි රණගේ ලංනි්රළමි  ලං

නිශ්සුරු 

 

වළගර ලංනීතිය 

54 

10 2015.05.23 

ගරු ලංනිශ්සුරු ලංීම.බී.වීරසුරිය ලං

මෆතිතුමළ 

ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං

ආයතනගේ ලංඋපගද්  

ගබදුේ ලංනඩු ලංනීතිය ලංපිිබබද ලං

වේමන්ත්රණය- ලංගබදුේ ලං

නඩු ලංනීතිගේ ලංවහලභළලය, ලං

නියප ය ලංශළ ලංඅන්තර්ගත ලං

 රුණු ලංවශ ලංඅතුරු ලංශළ ලං

අලවළනළේම  ලංතීන්දු ලං

්ර ළල ලංවහලභළලය ලංශළ ලං

ලෆදගේ ම 
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2015.05.30 

 

 

 

ගරු ලංනිශ්සුරු ලංීම.බී.වීරසුරිය ලං

මෆතිතුමළ, 

ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං

ආයතනගේ ලංඋපගද්  

 

 

 

ගබදුේ ලංනඩු ලංනීතිය ලංපිිබබද ලං

වේමන්ත්රණය- ලංගබදුේ ලං

නඩු ලංනීතිගේ ලංවහලභළලය, ලං

නියප ය ලංශළ ලංඅන්තර්ගත ලං

 රුණු ලංවශ ලංඅතුරු ලංශළ ලං

අලවළනළේම  ලංතීන්දු ලං

්ර ළල ලංවහලභළලය ලංශළ ලං

ලෆදගේ ම 
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12 2015.06.13 

ගරු ලංනිශ්සුරු ලංීම.බී.වීරසුරිය ලං

මෆතිතුමළ, 

ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං

ආයතනගේ ලංඋපගද්  

ගබදුේ ලංනඩු ලංනීතිය ලංපිිබබද ලං

2 ලංලන ලංවේමන්ත්රණය- 

නඩු ලංනිභළග ලංඅදියර ලංදක්ලළ ලං

ලයළප්තිත ලංලන ලංපියලර ලං

පිිබබද ලංනිහගල්ණයක් ලං

වශ ලංආනුාගි  ලං රුණු 

 

54 

13 2015.06.20 

ගරු ලංනිශ්සුරු ලංීම.බී.වීරසුරිය ලං

මෆතිතුමළ 

ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං

ආයතනගේ ලංඋපගද්  

ගබදුේ ලංනඩු ලංනීතිය ලංපිිබබද ලං

2 ලංලන ලංවේමන්ත්රණය- 

නඩු ලංනිභළග ලංඅදියර ලංදක්ලළ ලං

ලයළප්තිත ලංලන ලංපියලර ලං

පිිබබද ලංනිහගල්ණයක් ලං

වශ ලංආනුාගි  ලං රුණු 

55 

14 2015.07.11 
මේ.ඒ.ගේ.ගමන්ඩිවහ ලංමශතළ 

නි්රළමේ ලංරජගේ ලංරව ලංපරීක්  

්රක්ගේපිත ලංවළක්ෂි 
32 

15 2015.08.01 

ගරු ලංනිශ්සුරු ලංීම.බී.වීරසුරිය ලං

මෆතිතුමළ, 

ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං

ආයතනගේ ලංඋපගද්  

 

ගබදුේ ලංනඩු ලංනීතිය ලංපිිබබද ලං

වේමන්ත්රණය- ලංගබදුේ ලං

නඩු ලංල ලංනඩු ලංනිභළග ලංවශ ලං

 ටඋේතර ලංපියලර 

55 
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16 2015.08.08 

ගරු ලංනිශ්සුරු ලංීම.බී.වීරසුරිය ලං

මෆතිතුමළ, 

ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං

ආයතනගේ ලංඋපගද්  

ගබදුේ ලංනඩු ලංනීතිය ලංපිිබබද ලං

වේමන්ත්රණය- ලංගබදුේ ලං

නඩු ලංල ලංනඩු ලංනිභළග ලංවශ ලං

තදනේතර ලංපියලර 

54 

17 2015.09.05 

ගරු ලංනිශ්සුරු ලංීම.බී.වීරසුරිය ලං

මෆතිතුමළ, 

ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං

ආයතනගේ ලංඋපගද්  

ගබදුේ ලංනඩු ලංනීතිය ලංපිිබබද ලං

වේමන්ත්රණය ලං- ලංවම ලං

අයිති රුලන් ලංඅතර ලං

 ළළලගරෝනය ලංවේබන්න ලං

නීති ලංවළ ච්ජළ ලංිරීම 

53 

18 2015.09.12 

ගරු ලංනිශ්සුරු ලංීම.බී.වීරසුරිය ලං

මෆතිතුමළ, 

ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං

ආයතනගේ ලංඋපගද්  

ගබදුේ ලංනඩු ලංනීතිය ලංපිිබබද ලං

වේමන්ත්රණය ලං- ලංවම ලං

අයිති රුලන් ලංඅතර ලං

 ළළලගරෝනය ලංවේබන්න ලං

නීති ලංවළ ච්ජළ ලංිරීම 

48 

19 2015.10.10 
මේ.ඒ.ගේ.ගමන්ඩිවහ ලංමශතළ 

නි්රළමේ ලංරජගේ ලංරව ලංපරීක්  

්රක්ගේපිත ලංවළක්ෂි 
56 

20 2015.10.24 

ගරු ලංනිශ්සුරු ලංීම.බී.වීරසුරිය ලං

මෆතිතුමළ, 

ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං

ආයතනගේ ලංඋපගද්  

ගබදුේ ලංනඩු ලංනීතිය ලංපිිබබද ලං

වේමන්ත්රණය ලං- ලංවම ලං

අයිති රුලන් ලංඅතර ලං

 ළළලගරෝනය ලංවේබන්න ලං

නීති ලංවළ ච්ජළ ලංිරීම 

54 

21 2015.10.31 

ගරු ලංනිශ්සුරු ලංීම.බී.වීරසුරිය ලං

මෆතිතුමළ, 

ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං

ආයතනගේ ලංඋපගද්  

 
 

 

ගබදුේ ලංනඩු ලංනීතිය ලංපිිබබද ලං

වේමන්ත්රණය ලං- ලංවම ලං

අයිති රුලන් ලංඅතර ලං

 ළළලගරෝනය ලංවේබන්න ලං

නීති ලංවළ ච්ජළ ලංිරීම 

 

56 

22 2015.11.28 

ගරු ලංනිශ්සුරු ලංගක්.සුගර්හකන්ද්ර ලං

මෆතිතුමළ ලං- ලංනි්රළමි  ලං

උපරිමළධි රණ ලංනිශ්සුරු 

 ේ රු ලං

නිශ්හකයළධි ළරල ලං

අභියළකනළ ලංපිිබබඳ ලං ලංනඩු ලං

තීන්දු ලංලිවීම 

59 
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23 2015.12.05 

ආකළර්ය ලංබී.වී.මවහ.මච්.බරනගේ 

අනයක්/ ලංමළතෘ  ලංශළ ලංෂමළ ලං

ගවෞඛයය, 

ඒලියන් ලංසිබගන්ර්, ලංගද්ශීය ලං

ශ්ගයෝජිත-ය ලංමන් ලංමසහ ලංපී ලංඒ ලං 

ජනළධිපති ලංනීතීඥ ලංවරේ ලං

ජයමළන්න ලංමශතළ, ලංෛලදය ලංපළලිත ලං

මහීපළ ලංමශතළ- ලංගවයඛය ලංගවේලළ ලං

අනයක් ලංජනරළල් 

නල ලංගයොවුන් ලංනිගේ ලං

ලිාගි ේලය ලංවශ ලං්රජනන ලං

ගවෞඛය ලංගවේලය ලංආශ්රිත ලං

නිධිනිනළන ලංවේබන්න ලං

ගෆටලු 103 

 

 

  ලෆඩමුළු 

 

1.  ම් රු ලංනිශ්හකයළධි ළරල වාළඳතිලරුන් 31 නදනනකු වශළ ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ 

තයයනය නින්න් 2015 ජුයේ රව 25 ලන ශළ 26 ලන නදනසුරළදළ වශ ඉරිදළ  යන නදදින තුෂ දී මීගමුල 

ඳෆරඩයිවහ  බීච් නශෝටනේ දී ලෆඩමුළුලක් වානිධළනය  රන දී.  නරහිදී ගරු නිශ්සුරු ටී. බී. වීරසුරිය 

රෆතිතුරළ නින්න්  “ ම් රු නිශ්හකයළධි ළරල වාළඳතිලරුන් වශළ තකළර ධර්රල ලෆදගත් ර” 

යන රළයෘ ළල යටනත් ද, ගරු නිශ්සුරු වලීම් රළර්සසහ රෆතිතුරළ නින්න් “යළනළඳති ලරප්රවළද ඳනය ශළ 

රළජය මුක්තිය” යන රළයෘ ළලයටනත් ද, ගරු නිශ්සුරු ප්රියවළත් නඩේ රෆතිතුරළ නින්න් “වළක්ිප තඥළ 

ඳනනත් අදළෂත්ලය”   යන රළයෘ ළල යටනත් ද, ගරු නිශ්සුරු  රාජිත් න්ේලළ රෆතිතුරළ නින්න් 

“ ම් රු නිශ්හකයළධි ළරල අභියළකනළලදී නීතිරය ගෆටළු න නරහි නිනේ අලදළනය නයොමු 

 රමින් අභියළකනළ ශළ ප්රතිනෝධන” යන රළයෘ ළල යටනත් ද, ඒ වර්නශවහලරන් රශයළ නින්න් 

“ ළර්මි  තරවුේ ඳනය යටනත් නීති ප්රතිවාවහ රණ” යන රළයෘ ළල යටනත් ද,  ම් රු 

නිශ්හකයළධි ළරල වාළඳතිලරුන් අරයන දී. 
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2. අධි රණ ලං ශ්නළරීන් ලං 71 ලං ගදගනකු ලං වඳශළ ලං ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං ආයතනගේ ලං ලං

වශගයෝගිතළල ලංඇතිල, ලංදුේග ො ලංශළ ලංමදයවළර ලංශ්ලළරණ ලංඅධි ළරිය ලංනිසින් ලංවානිනළනය ලං ෂ ලංලෆඩමුළුලක් ලං

2015 ලං වෆප්තිතෆේබර් ලං මව ලං 19 ලං ලන ලං ගවනසුරළදළ ලං දින ලං බණ්ඩළරණළය  ලං අනුවහමරණ ලං ජළතයළන්තර ලං

වේමන්ත්රණ ලං ළළගශ ලං දී ලං පලේලන ලං දී. ලං  ලං ගමහිදී ලං නිශ්සුරු ලං ගරු ලං වලීේ ලං මළර්සසහ ලං මෆතිතුමළ ලං

නිසින්“දුේග ොෂ ලංශළ ලංමදයවළර ලංශ්ලළරණ ලංජළති  ලංඅධි ළරිය ලංපනත ලංවශ ලංමය ලංක්රියළේම  ලංිරීම” ලං  ලංයන ලං

මළතෘ ළල ලංයටගේ ලංද, ලංමශළකළර්ය ලංදියනළේ ලංමශතළ ලංනිසින් ලං“දුේග ොෂ ලංශළ ලංමදයවළර ලංශ්ලළරණ ලංඅධි ළරිය” ලං

පනත ලං ක්රියළේම  ලං ිරීගේ ලං දී ලං ්රජළ ලං මට්ටගේ ලං ක්රියළ ළර ේ ලං යන ලං මළතෘ ළල ලං යටගේ ලං ද, ලං අධි රණ ලං

ශ්නළරීන් ලංඅමතන ලංදශ. 
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3. මශළධි රණ ලං නිශ්සුරුලරුන් ලං ශළ ලං අධි රණ ලං ශ්නළරීන් ලං 98 ලං ගදගනකු ලං වඳශළ ලං ශ්රි ලං ා ළ ලං

නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලංවශගයෝගය ලංඇතිල ලංශ්රි ලංා ළ ලංනීතීඥ ලංවාගමය ලංනිසින් ලං“ගකක්පේ ලං

්රතිරපයන් ලං  ලං ශළ ලං ගණුගදණු ලං ක්රමය ලං යටගේ ලං බෆාකු ලං පරිකයන්” ලං යන ලං මළතෘ ළල ලං යටගේ ලං 2015 ලං

ඔක්ගතෝබර් ලංමව ලං 03 ලංලන ලං දින ලංිාේවහබරි ලංගශෝටගේ ලං දී ලං , ලං ජනළධිපති ලංනීතීඥ ලංගක්. ලං නේ-ඊහලරන් ලං

මශතළ ලංද, ලං ලංශ්රි ලංා ළගශ ලංා ළ ලංක්ලියර් ලංවාගමගේ ලං්රනළන ලංනිනළය  ලංශ්නළරී ලංසුශ්මල් ලංවීරසුරිය ලංමශතළ ලංද, ලං

ශෆටන් ලංනෆනල් ලංබෆාකුගශ ලං්රනළන ලංනිනළය  ලංශ්නළරී ලංගජොනතන් ලංඅවහ ලංමශතළ ලංද, ලංආරළධිත ලංගද් යන් ලං

වශ. ලං ලංජනළධිපති ලංනීතීඥ ලංෛමත්රී ලංනික්රමසිාශ ලංමශතළ ලංනිසින් ලංඅනුමණ්ඩ ලංවළ ච්ජළල ලංපලේලන ලංද ලංඅතර, ලං

ගමම ලං අනුමණ්ඩයට ලං ගරු ලං නිශ්සුරු ලං ගරු ලං ගක්.ීම.චිත්රසිරි ලං මෆතිතුමළ, ලං  ලං ගරු ලං නිශ්සුරු ලං ගල් ේලවේ ලං

මෆතිතුමළ, ලංජනළධිපති ලංනීතීඥ ලංගක්. ලං නේ- ලංඊහලරන් ලංමෆතිතුමළ, ලංශ්රි ලංා ළගශ, ලංා ළ ලංක්ලියර් ලංවාගමගේ ලං

්රනළන ලංනිනළය  ලංශ්නළරී ලංසුශ්මල් ලංවීරසුරිය ලංමශතළ ලංවශ ලංශෆටන් ලංනෆනල් ලංබෆාකුගශ ලං්රනළන ලංනිනළය  ලං

ශ්නළරී ලංගජොනතන් ලංඅවහ ලංමශතළ ලංද ලංඇතුෂේ ලංගශ. 

 

4. ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලංවශගයෝගය ලංඇතිල ලංඇමරි ළ ලංමක්වේ ලංජනපදගේ ලංරළජය ලං

ගදපළර්තගේන්තුල ලංනිසින් ලං“පරිගණ  ලංඅපරළන ලංශළ ලංනිදයුේ ලංවළක්ෂි” ලංයන ලංමෆගයන් ලංව ලංලෆඩමුළුලක් ලං2015 ලං

අගගෝවහතු ලංමව ලං24 ලංශළ ලං25 ලංයන ලංගදදින ලංග ොෂඹ ලංදී ලංපලේලන ලංදී. 
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    නිගද් ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශන් 

 

1. අධි රණ ලංශ්නළරීන් ලං29 ලංගදගනකු ලංවඳශළ ලංඅධි රණ ලං ෂමනළ රණය, ලංනඩු ලං ෂමනළ රණය, ලංසිනිල් ලං

නීති ලං්රතිවාවහ රණය ලංවශ ලංපවුල් ලංනීතිය” ලංයන ලංමළතෘ ළල ලංයටගේ ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශනක් ලං2015 ලංඅග්රේල් ලං

මව ලං06 ලංලන ලංදින ලංසිට ලං10 ලංලන ලංදින ලංදක්ලළ ලං ළය ලංතුෂ ලංඉන්දියළගශ, ලංනලදිල්ලිගේ ලංපිහිනු ලංඅධි රණ ලංපුහුණු ලං

ඇ ඩමිගේ ලංදී ලංපලේලන ලංදී. 

 

2. නිශ්හකය ළරලරයන් ලං30 ලංගදගනකු ලංවඳශළ ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශනක් ලං2015 ලංජුශ් ලංමව ලං01 ලංලන ලංදින ලංසිට ලං05 ලංලන ලං

දින ලංදක්ලළ ලං ළය ලංතුෂ ලංඉන්දියළගශ ලංපිහිනු ලංගබෝපළල් ලංනුලර ලංජළති  ලංඅධි රණ ලංඇ ඩමිගේ ලංදී ලංපලේලන ලං

දී. 
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3. නිශ්හකය ළරලරුන් ලං 31 ලං ගදගනකු ලං වඳශළ“අධි රණ ලං ආකළර ලං නර්ම ලං වශ ලං මදළයී ලං අධි රණ ලං නඩු ලං

 ෂමනළ රණය” ලංයන ලංමළතෘ ළල ලංයටගේ ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශනක් ලං2015 ලංජුශ් ලං29 ලංලන ලංදින ලංසිට ලංජලි ලංමව ලං

02 ලංලන ලංදින ලංදක්ලළ ලං ළය ලංතුෂ ලංමෆගල්සියළගශ ලංපිහිනු ලංඅධි රණ ලංශළ ලංනීති ලංපුහුණු ලංආයතනගේ ලංදී ලංපලේලන ලං

දී. 

 

4. නිශ්හකය ළරලරුන් ලං 31 ලං ගදගනකු ලං වඳශළ ලං “අධි රණ ලං ආකළර ලං නර්ම ලං වශ ලං මදළයී ලං අධි රණ ලං නඩු ලං

 ෂමනළ රණය” ලංයන ලංමළතෘ ළල ලංයටගේ ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශනක් ලං2015 ලංවෆප්තිතෆේබර් ලංමව ලං07 ලංලන ලංදින ලං

සිට ලං 11 ලං ලන ලං දින ලං දක්ලළ ලං  ළය ලං තුෂ ලං මෆගල්සියළගශ ලං පිහිනු ලං අධි රණ ලංශළ ලං නීති ලං පුහුණු ලංආයතනගේ ලං දී ලං

පලේලන ලංදී. 

 

5. 2015 ලංගදවෆේබර් ලංමව ලං06 ලංලන ලංදින ලංසිට ලං10 ලංලන ලංදින ලං දක්ලළ ලං ළය ලංතුෂ ලංඉන්දියළගශ ලංගබෝපළල් ලංනුලර ලං

පිහිනු ලංජළති  ලංඅධි රණ ලංඇ ඩමිගේ ලංදී ලංනිශ්හකය ළරලරුන් ලං30 ලංගදගනකුට ලංපුහුණුල ලංබළ ලංදී ලංඇත. 

 

6. 2015 ලංගදවෆේබර් ලංමව ලං 18 ලංලන ලංදින ලංසිට ලං22 ලංලන ලංදින ලං දක්ලළ ලං ළය ලංතුෂ ලංඉන්දියළගශ ලංගබෝපළල් ලංනුලර ලං

පිහිනු ලං ජළති  ලං අධි රණ ලංඇ ඩමිගේ ලං දී ලං  ේ රු ලං නිශ්හකයළධි ළරීල ලං වභළපතිලරුන් ලං  ලං 30 ලං ගදගනකුට ලං

පුහුණුල ලංබළ ලංදී ලංඇත. 

 

 

 

  ලං ලං ලං ලංඅධි රණ ලංගරජිවහට්රළර්ලරුන් ලංවඳශළ ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශන 

 

අධි රණ ලං ගරජිවහට්රළර්ලරුන් ලං වඳශළ ලං පුහුණු ලං ලෆඩවටශන් ලං තුනක් ලං ශ්රි ලං ා ළ ලං නිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලං

ආයතනගේ ලංදී ලං2015 ලංජනලළරි ලංමව ලං30 ලංලන ලංදින, ලං2015 ලංමළර්තු ලංමව ලං04 ලංලන ලංදින ලංශළ ලං2015 ලංඅග්රේල් ලංමව ලං29 ලං

ලන ලංදින ලංශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනගේ ලංදී ලංපලේලන ලංදී. 
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1. අධි රණ ලං ගරජිවහට්රළර්ලරුන් ලං 47 ලං ගදගනකු ලං වඳශළ ලං “අධි රණ ලං  ළර්ය ලං පනුපළනුය ලං වශ ලං අධි රණ ලං

ගරජිවහට්රළර්ලරුන්ගේ ලං ළර්යභළරය” ලං යන ලංමළතෘ ළල ලංයටගේ ලංලන ලංපෂමු ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශන් ලං2015 ලං

ජනලළරි ලංමව ලං30 ලංලන ලංදින ලංපලේලන ලංදී. 
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2. අධි රණ ලං ගරජිවහට්රළර්ලරුන් ලං 48 ලං ගදගනකු ලං වඳශළ ලං “අධි රණ ලං පරිපළනය, ලං ආයතන ලං වාග්රශය ලං ශළ ලං

අධි රණ ලංගරජිවහට්රළර්ලරුන්ගේ ලං ළර්යභළරය”  ලංයන ලංමළතෘ ළ ලංයටගේ ලංගදලෆශ් ලංවේමන්ත්රණය ලං2015 ලං

මළර්තු ලංමව ලං04 ලංලන ලංදින ලංපලේලන ලංදී. 

 

3. අධි රණ ලං ගරජිවහට්රළර්ලරුන් ලං 46 ලං ගදගනකු ලං වඳශළ ලං “ගපොදු ලං ගිණුේ ලං ශළ ලං අධි රණල ලං මුදල්”  ලං යන ලං

මළතෘ ළල ලංයටගේ ලංතුන්ලන ලංවේමන්ත්රණය ලං2015 ලංඅග්රේල් ලංමව ලං29 ලංලන ලංදින ලංපලේලන ලංදී. 

 

  ලංක්ලළති ලංනිශ්සුරුලරුන් ලංවඳශළ ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශන 

 

ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය නින්න් ක්ලළති නිශ්සුරුලරුන් 53නදනනකු වශළ ඳලත්ලන ද 

වම්රන්ත්රණයක් ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනනේ ශ්රලණළගළරනේ දී 2015 ජුශ් රව 06 ලන 

නවනසුරළදළ දින ඳලත්ලන දී. 
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  ළර්ය ලංමණ්ඩ ලංපුහුණු ලංලෆඩවටශන 

 

අධි රණ අරළයයළානේ නජයහඨ වශ ළර නේ ම් තර්.පී.එවහ.වරන්කුරළරි රශත්මිය නින්න් ශ්රි ා ළ 

නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනනේ නවේලය  රන ශ්ධළරීන් 11 නදනනකුනගන් යුක්ය   ළර්ය රණ්ඩය 

වශළ “තයයන වාග්රශය, වළේපු ශළ  ළර්යළ නවේල  තඥළඳනය, ාළණ්ඩළගළර කනක්රේඛ ශළ  ළර්යළ 

ඳරිකයන්” යන රළයෘ ළල යටනත් ලෆඩමුළුලක් 2015 ජුයේ රව 09 ලන දින නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනනේ 

වම්රන්ත්රණ ළළනශ දී ඳලත්ලන දී. 
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අනළගත ලංපළඨමළළ 

 

 ≥ නලෝශළරි  නිදයළල 

 ≥ නබදුම් නු  නීතිය 

 ≥ අන්යරළය ර ඖධ 

 ≥ දණ්ඩන ඳෆනීනම් ජළති  ප්රතිඳත්තිය 

 ≥ ඳරිබළහිර මුළශ්ර රය වෆඳයුම් 

 ≥ අඳරළධ  ළර්ය වාග්රශනේදී නු  තීන්දු යේවීර පිළිබද ප්රළනයෝිභ  ප්රනශයන් 

 ≥ වර අයිති රුලන් අයර  ළළලනරෝධය වම්බන්ධ නීති 

 ≥ ඳරිගණ  අඳරළධ වශ නිදුත් වළක්ිප 

 ≥ අභියළකනළ අධි රණ රීති 

 ≥ ත්රවහයලළදී  ටයුතු තශ්රිය  නු  නිාළග නිශ්හකනයන් 

 

ලෆදගේ ලංගිණුේ රණ ලං්රතිපේතිය 

 

අදළෂ මුය ලං ප්ර ළ වළරළනයනයන් ප්රතිවහසළපිය ිභණුම් මධර්ර ශළ ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ 

තයයනය නින්න් ඳනලන ද ිභණුම් රණ වම්රයයන් ඳදනම්  රනගන ව වහ  රනු ෆනබ්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ශ්රී ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය 2015 
 

57 | P a g e  
 

2015.12.31 ලංලන ලංදිනට ලංමය ලංතේේලය ලංපිිබබඳ ලං්ර ළය 

 

 

 

ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය 
2015.12.31 ලන දිනට මය යත්ත්ලය පිළිබ ප්ර ළය 

 

  2015 2014 

 
; 

ලේ ේ 
පුනරළලර්යන නනොලන ලත් ම් 

පුනරළලර්තන ලංලේ ේ 
ලෆඩිපුර නගවු ලෆ කේ ෆබීම් 
නයොග ( ළර්යළ යේපිද්රලය) 
2015.12.31 දිනට ඉතිරි ිරරීනම් ිභණුර 
2015.12.31 දිනට පුනරළලර්යන ිභණුර 
 

 

මුය රණයන් ලං ගෂේ 
ප්රළආධන ප්රදළන ෆබීම් 
වමුච්ිතය අරමුද 
එ තු  ෂළ - අතිරික්ය 
 
 
 

පුනරළලර්තන ලංබෆර ේ 
නිගණන ගළවහතු වශළ ප්රතිඳළදන 
මුේදර ගළවහතු වදශළ ප්රතිඳළදන 
ඳළරිනයෝිපය වදශළ ප්රතිඳළදන 
උඳිතය නියදම් 
නලනත් නගවීම් 
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4 

රු.ය රු.ය රු.ය 

 
 
 

 
4,657 

59,279 
267,862 

17,819,34
4 

 
7,208,703 

 
 
 
 
 
 
 
 

18,151,141 

 
4,926,847 

 
 

 
 
 

66,956 
257,376 

13,889,048 
 

 
 
 
 

11,275,41
8 

1,902,742 

25,359,844 19,140,228 

 
11,500,000 

 
 

13,178,160 
 
 
 
 
 

 
 

681,684 

 
7,000,000 
5,395,221 
6,196,073 

 
 

204,800 
1,300 

80,136 
387,929 

7,520 

18,591,294 
 

261,728 
475.00 

-         143,927    
142,804 

 25,275.00 

25,359,844 19,140,228 

ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනනේ මුය ප්ර ළය ශ්රි ා ළනශ රළජය අානේ ිභණුම් රණ ප්රමිතීන්ට අනුල ව වහ න ොට ඉදිරිඳත්  ර ඇය. 

ඉශය මය ප්ර ළනයන් 2015 .12.31 ලන දිනට තයයනනේ  ටයුතු පිළිබදල වයය ශළ වළධළරණ අදශවක් නරන්ර 2015.12.31 දිනට එහි අතිරික්යය පිළිබද 

නයොරතුරු බළනදයි.     

අත්වන අඳෆශෆදියේය      අත්වන අඳෆශෆදියේය 
ව වහ  නෂේ 
නක්.ඒ.ක්ිප ළ කතුරළශ්     එම්.තර්.ඒ.ප්රනළන්දු 
වශ ළර ගණ ළධි ළරි      අධයක් 
ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය;                     ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය 
       
ශ් මුද්රළල : ගණ ළධි ළරී    රුලන් ප්රනළන්දු 
ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය;   අධයක්මරශළධි රණ නිශ්සුරු 
න ොෂඹ 12      ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය; 
 
      න ොෂඹ 12 
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2015 .12.31 ලංලන ලංදිගනන් ලංඅලවන් ලංවු ලංලර්ය ලංවදශළ ලංමුය ලං ළර්ය ලංවළනනය ලංපිිබබද ලං්ර ළය 

 

 

 
 

ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය 

2015 .12.31 ලන දිනනන් අලවන් වු ලර්ය වදශළ මුය  ළර්ය වළධනය පිළිබද ප්ර ළය 

 වටශ
න් 

2015 2014 

 
ආදළයම 

 
පුනරළලර්යන ප්රදළන ෆබීම් 
ඉතිරි ිරරීනම් ිභණුනරන් ෆුණු නඳොයේය 
ජළයළ පිටඳත් තදළයර 
නලළයෆන් වෆඳයුම් තදළයර 
පුවහය ළ දඩ ෆබීම් 
ලෆ කේ තඳසු නගවීම් 
 

මුළු ලංආදළයම 
 

අඩු ෂළ ලංනියදම 

ලෆටුප්ති, ලංගශතන ලංශළ ලංගවේල  ලං ලං්රතිළභ 
ලෆ කේ ශළ නශයන 
නවේල  අර්සවළධ  අරමුදේ නියදම් 
නවේල  ාළර ළර අරමුදේ නියදම් 
නවේල  ාළර ළර අරමුදේ අධිාළර නියදම් 
අති ළ 
ශ් ඇදුම් දීරනළ 
ඳළරිනයෝිපය 
 

ගමගශයුේ ලං ටයුතු 
වම්රන්ත්රණ ශළ පුහුණු නියදම් 
වම්රන්ත්රණ ශළ නලනත් ලෆඩවටශන් වදශළ නත් ඳෆන් නියදම් 
තරක්  ගළවහතු 
දෘය වම්නම්න නියදම් 
රජනේ න ිප ඳිකවුඩ නවේලළ 
 

වෆපයුේ ලංශළ ලංභළනිත ලං ෂ ලංපළරිගභෝජයයන් 
පුලත්ඳත් වෆඳයීම් 
යෆඳෆේ ගළවහතු 
 ළර්යළ යේපිද්රලය නියදම් 
ඉන්ධන 
නලනත් නවේලළ වශ වෆඳයුම් 
 

මුය ලංනියදේ 
බෆාකු ගළවහතු 
 

ගලනේ ලංනියදේ 
 
ගරන් නියදම් 
ලළශන නඩත්තුල 
නගොඩනෆිභයේ,යන්නත්රෝඳ රණ ශළ උඳ රණ නඩත්තුල 
දුර සන ශළ අන්යර්ජළ ගළවහතු 
ඳනිත්රයළ නියදම් 
නිදුයේ ශළ ජ වෆඳයුම් නියදම් 
නේඳෂ පිරියන් ශළ උඳ රණ ක්යවීම් 
නිගණන ගළවහතු 
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16.361.157 

10,486 

22,178 

43,000 

120 

14,610 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

16,451,351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(4,210,952) 

 

 

 
(5,323,034) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(998,754) 
 
 

(5,250) 
 
 
 

(4,010,819) 

 
 

18,993,964 

10,075 

17,184 

34,000 

2,000.00 

- 
- 

 
 
 

 

(1,573,080) 

(333,668) 
(83,417) 

(552) 
(203,740 

(4,000)    
(12,496) 

19,955,223 

 
 

 

(1,617,896) 

(97,695) 
(24,423) 

(156) 
(260,612) 
(4,000.00) 

- 
 

 
 

(3,620,946) 
(459,852) 
(998,836) 
(242,345) 

(1,056) 

2,004,783 

 
(6,174,491) 

(631,437) 
- 
- 
- 

 
 

 
(14,720) 
(23,865) 

(287,027) 
(161,494) 
(511,649) 

6,805,978) 
 

 
(14,460) 
(25,473) 

(181,730) 
(212,471) 
(766,827) 

 
 

(5,250) 

(1,200,961) 
(5,250) 

 
 
 
 

(4,330) 
(187,105) 

(1,001,920) 
(341,719) 
(427,456) 
(431,936) 

(1,556,353) 

(5,250) 
 
 
 

(6,900) 
- 

(421,922) 
(299,009) 
(403,756) 
(529,865) 

(1,120,776) 
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මුළු ලංනියදේ 
 
වමුච්ිතය  අරමුදට අත්ති ළරම්; 

(60,000) 
 
 
 
 
 

(60,000) 

(2,842,228) 

 
(14,548,809) 

 
 

(12,859,150) 

1,902,742 6,196,073 

  

 

අත්වන අඳෆශෆදියේය 
ශ් මුද්රළල: ගණ ළධි රී 
 ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය 
 න ොෂඹ 12. 
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2015.12.31 ලංලන ලංදිගනන් ලංඅලවන් ලංව ලංලර්ය ලංවඳශළ ලංලයලශළර ලංමුදල් ලංගනය ලංපිිබබඳ ලං්ර ළය 

 
  ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය 

2015.12.31 ලංදිගනන් ලංඅලවන් ලංවු ලංලර්ය ලංවදශළ ලංමුදල් ලං්රලළශ ලං්ර ළය 

 වට
ශන් 

2015 2014 

ගමගශයුේ ලං ටයුතු; 

ෆබීේ 

 
අරළයයළානයන් ෆුණු පුනරළලර්සන අ්රිර 
ඉතිරි ිරරීනම් ිභණුනරන් ෆුණු නඳොයේය 
පුවහය ළ දඩ මුදේ 
ජළයළපිටඳත් තදළයර                                          
ලෆ කේ තඳසු නගවීම් 
නලෆයෆන් වෆඳයුම් තදළයම් 
නරනශයුම්  ටයුතු ලයේන් මුදේ තගරනය 
 
නගවීම් 
ලෆ කේ නශයන ශළ උඳ රණ ප්රතිළා 
නරනශයුම්  ටයුතු 
වෆඳයුම් ශළ ාළනිය ඳළරිනාෝජයයන් 
මය පිරිලෆය 
වමුච්ිතය අරමුදට ගෆපුම් 
වහථිය බෆඳීම් 
මුේදර ගළවහතු 
නරනශයුම්  ටයුතු ලයේන් මුදේ නිගරනය 
නරනශයුම්  ටයුතු ලයේන් ශුේධ මුදේ ගනය 
 

මුය ලං ටයුතු ලංලලින් ලංමුදල් ලං්රලළශය 
ප්රළආධන ප්රදළන ෆබීම් 
මුය  ටයුතු ලයේන් ශුේධ මුදේ  ප්රලළශ 
 

ආගයෝජන ලං ටයුතු ලංලලින් ලංමුදල් ලං්රලළශය 
වහසළලර ලත් ම් මි දී ගෆනීර 
නඳොලී තදළයම් ප්රති තනයෝජනය 
 
තනයෝජන  ටයුතු ලයේන් ශුේධ මුදේ ප්රලළශය 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 9 

10 

11 
12 
13 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 

රු.ය රු.ය රු.ය 

 
 

14,647,000 
10,486 

120 
22,178 
14,610 
43,000 

  
 

18,503,000 
10,075 

- 
17,184 

- 
34,000 

 

 
 
 

(3,667,181) 
(4,659,567) 
(2,729,723) 

(5,250) 
(28,610) 

(368,897) 
825 

 
 
 
 
 

4,500,000 
 
 
 
 

(3,838,209) 
(10,486)    

14,737,394 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11,458,403) 

18,564,295 
 
 

(1,969>553)   
(6,805,928) 
(2,388,896) 

(5,250) 
- 
- 
- 
- 

(11,169,628) 

3,278,990 
 
 

4,500,000 

7,394,632 
 
 

6,744,032,000 
 
 

(395,757) 
(10,075) 

3,278,990 
 
 

4,500,000 
 

7,394,632 
 
 

6,744,032,00 
 
 

 
   (395,757) 

(10,075) 
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මුදේ ශළ මුදේ තුයයන්නආ ශුේධ ලෆඩිවීර (අු වීර) 
 ළසීරළල තරම්ානේ මුදේ ශළ මුදේ තුනයන් 
 ළසීරළ අලවළනනේ මුදේ ශළ මුදේ තුනයන් 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

(3,848,695) 
 
 
 
 

3,930,295 
13,889,048 

17,819,344 

(405,832) 
 
 

 
 

13,732,831 
156,217 

13,889,048 

 

අත්වන අඳෆශෆදියේය 
ශ් මුද්රළල: ගණ ළධි රී 
  ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය 
 න ොෂඹ 12. 
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2015.12. 31 දිගනන් ලංඅලවන් ලංවු ලංලර්ය ලංවඳශළ ලංශුද්න ලංලේ ේල ලංගලනවහ ේ ලං්ර ළය 

  
ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලයන්ගේ ලංආයතනය 

2015.12. 31 දිගනන් ලංඅලවන් ලංවු ලංලර්ය ලංවඳශළශුද්න ලංලේ ේල ලංගලනවහ ේ ලං්ර ළය 

 

 දළය  ප්රළආධනය නලනත් වාිතය වමුච්ිතය 
අතිරික්යය (ිභනුම්) 

එ තුල 
(රු.) 

2015.01.01 දිනට 
නේය 

 
7,000,000 

 
- 

 
11,275,418 

 
18,275,418 

ලර්ය වශළ 
ෆුණු ප්රළආධන 
ප්රදළන 

 
 

4,500,000 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

4,500,000 

ලර්ය තුෂ 
අතිරික්යය (හිඟය) 

   
1,902,742 

 
1,902,742 

2015.12.31 ලංදිනට ලං

ගේය 

 

11.500.000 

-  

13,178,160 
 

24,678,160 

 

අත්වන අඳෆශෆදියේය 
ශ් මුද්රළල: ගණ ළධි රී 
 ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය 
 න ොෂඹ 12. 
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2015.12.31 ලංදිගනන් ලංඅලවන් ලංවු ලංලර්ය ලංවඳශළ ලංමුය ලං්ර ළල ලංවටශන් 

 
ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය 

2015.12.31 ලංදිගනන් ලංඅලවන් ලංවු ලංලර්ය ලංවඳශළ ලංමුය ලං්ර ළල ලංවටශන් 

වටශන ලං01 

 ඳශය වශන් අනුඳළයලට වෘජු නර්ඛීය ඳදනරක් රය වඳයන වහසළලර ලත් ම් රය ක්යවීර 

 ළර්යළ උඳ රණ   20% 
ගෘශ ාළණ්ඩ ශළ වනිිරරීම් ;  12.5% 
පුවහය ළ නඳොත්    10% 
ඳරිගණ  උඳ රණ;   25% 
නිදුයේ උඳ රණ    20% 
ඳෆන්ට්රි අයියර    12.5% 
ගරන් බආ    10% 
 
නේඳෂ,පිරිනියර ශළ උඳ රණ උඳනේඛනය 
 

පිරිලෆය 01.01.2015 
දිනට නේය  

ලර්ය තුෂ එ තුිරරීම් 31.12.2015 දිනටනේය 

 ළර්යළ උඳ රණ 
ගෘශ ාළණ්ඩ ශළ වනිිරරීම්  
පුවහය ළ නඳොත් 
ඳරිගණ  උඳ රණ 
නිදුයේ උඳ රණ 
ඳෆන්ට්රි උඳ රණ; 
ගරන් බආ  
යන්නත්රෝඳ රණ 

808,013 
1,689,009 

365,021 
2,718,568 

362,313 
86,608 
20,100 

-  

402,209 
316,922 

1,920,104 
- 

833,785 
- 
- 

365,190 

1,210,222 
2,005,931 
2,285,125 
2,718,568 
1,196,098 

86,608 
20,100 

365,190 

6,049,633 3,838,209 9,887.842 

    

ක්යවීම් 01.01.2015 
දිනට නේය 

ලර්ය තුෂ ක්යවීම් 31.12.2015 දිනට 
වමුච්ිතය ක්යවීම් 

 ළර්යළ උඳ රණ 
ගෘශාළණ්ඩ ශළ වනිිරරීම්; 
පුවහය ළ නඳොත් 
ඳරිගණ  උඳ රණ 
නිදුයේ උඳ රණ 
ඳෆන්ට්රි අයියර 
ගරන් බආ 
යන්නත්රෝඳ රණ 
 
ශුේධ නඳොත් අගය 

159,819 
200,762 

26,364 
679,642 

43,527 
8,652 
4,020 

- 

216,062 
243,151 
81,540 

808,030 
177,08 
11,086 
2,010 

17,467 

375,880 
443,912 
107,904 

1,487,672 
220,535 
19,738 

6,030 
17,467 

1,122,786 1,556,353 2,679,139 

4,926,847  7,208,703 
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02 ලන වටශන  

වමුච්ිතය අරමුදට ගෆපුම්    11,591,294 

2015.01.01 දිනට නේය 
 
2014 උඳනේ  දුර සන ිහේ ප්රතිපුර්ණය  ;  (29,560)  
2014 දෘය වම්නම්න නියදම්     (281,488) 
2014 වම්මුඛ  ඳරීක්ණ රණ්ඩදීරනළ     (7,520) 
(2007-2014) ඳළරිනයෝිප  ප්රදළන     (67,640) 
නවේල  ාළර ළර අරමුදනේ ඌණ ප්රතිඳළදන      (540) 
නවේල  අර්සවළධ  අරමුදනේ ඌණ ප්රතිඳළදන    (3,600) 
වම්රන්ත්රණ ශළ පුහුණු නියදම්        (50) 
2014 ලෆ කේ ලෆඩිපුර නගවීම් අු ිරරීර     29,963 
ලෆඩිපුර ලෆ කේ නගවීම් ෆබීම්      4,657 
 ළර්යළ උඳ රණ නඩත්තු නියදම්     1,000 
නිදුයේ ශළ ජ වෆඳයුම් වශළ ලෆඩිපුර ප්රතිඳළදන    38,902   (315,876) 

2015.01.01 දිනට ගෆපුම් වමුච්ිතය අරමුද      11,275,418  
  

 

 

අත්වන අඳෆශෆදියේය 
ශ් මුද්රළල: ගණ ළධි රී 
     ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය 
     න ොෂඹ 12. 
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ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය 

2015.12.31 ලංදිගනන් ලංඅලවන් ලංවු ලංලර්ය ලංවඳශළ ලංමුය ලං්ර ළ ලංවේබන්න ලංවටශන් 
 

03 ලංලන ලංවටශන  

2015 ලංඋපචිත ලංනියදේ 
නගනිය යුතු උඳනේන දීරනළ 
නගනිය යුතු නවේල  ාළර ළර අරමුදේ 
නගනිය යුතු නවේල  අර්සවළධ  අරමුදේ 
නගනිය යුතු ඳනිත්රයළ නියදම් 
නගනිය යුතු ප්රලෘත්ති ඳත්ර නියදම් 
නගනිය යුතු දුර සන ිහේ 
නගනිය යුතු  ළර්ය රණ්ඩ අති ළ 
නගනිය යුතු තරක් ගළවහතු 
නගනිය යුතු ජ ශළ නිදුයේය වෆඳයීම් 
 

2015 
 

 
44,750 
10,947 
72,979 
37,863 

1,250 
38,538 
15,084 

166,472 
 

2014 
 
 

- 
4,797 

31,981 
32,888 

1,250 
18,022 
16,087 

- 
38,902 

04 ලන වටශන 
නගනිය යුතු නලනත් 
වම්මුඛ ඳරීක්ණ රණ්ඩ නගවීම් 
පුවහය ළ නඳොත් වෆඳයීර 
ලෆඩ බන ගණ ළධි ළරී ිභඟ දීරනළ 
එ  වෆඳයුම් ගළවහතු 

 
 

7,520 
- 
- 
- 
 

 
 

- 
91,623 
46,181 

5,000 

05 ලන වටශන 
 

පුනරළලර්තන ලංඅග්රිම ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 
ජනලළරි 
නඳබරලළරි 
රළර්තු 
අනප්රේේ 
රෆයි 
ජුශ් 
ජූයේ 
අනගෝවහතු 
වෆේයෆම්බර් 
ඔක්නයෝබර් 
නනොලෆම්බර් 
නදවෆම්බර් 

 

 
අධි රණ අරළයයළානයන්  රන නගවීම් 
ලෆ කේ ශළ නශයන 
දෘය වම්නම්න ඳශසු ම් 
වම්රන්ත්රණ ශළ පුහුණු ලෆඩවටශන් 
ලළශන රක්ණ ගළවහතු 
ශ්රි ා ළ නි.අ. ;තීන්ය ගර 
නිදුයේ ශළ ජ වෆඳයුම් නියදම් 
එ තුල 

 
 
 

1,621,500  
2,135,000 
2,646,000 
1,033,000 
1,444,000 
1,635,000 
1,033,000 
1,033,000 
1,033,500 
1,033,000 

- 
- 
 

 

14,647,000 

 
 

357,551 
523,833 
254,650 
69,597 
76,590 

431,936 
16>361>157 

 
 
 

1,000,000 
2,652,500 
1,595,000 
1,096,000 
1,565,750 
1,235,750 
1,165,750 
2,245,750 

300,000 
2,181,500 
3,165,000 

300,000 
 

 

18,503,000 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 
490,964 

18>993>964 
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06 ලන වටශන 
ලෆ කේ ශළ නශයන 
නවේල  අර්සවළධ  අරමුදේ බෆර ම් 
වහථිර  ළර්යරණ්ඩ නගවීම් 
න ොන්ත්රළත්  ළර්ය රණ්ඩ 
 

ගවේල  ලංඅර් වළන  ලංඅරමුදල් ලංශුද්න ලංබෆර ේ 
උඳනේ  දීරනළ 
නලනත් ලෆ කේ ශළ නශයන 
මුළු ලෆ කේ නශයන ශළ දීරනළ 
 
 

 
 
 
 

1,575,672 
1,204,890 
2,780,562 

 
792,518 

- 

3,573,080 

 
 
 
 

830,686 
 

830,686 
 

492,500 
294,711 

1,617,897 

 

 

අත්වන අඳෆශෆදියේය 
ශ් මුද්රළල: ගණ ළධි රී 
 ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය 
 න ොෂඹ 12. 
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ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය 

2015.12.31 ලංදිගනන් ලංඅලවන් ලංවු ලංලර්ය ලංවඳශළ ලංමුය ලං්ර ළ ලංපිිබබඳ ලංවටශන 
 

07 ලන වටශන; 
නගොඩනෆිභයේ ශළ උඳ රණ නඩත්තු 
යන්නත්රෝඳ රණ නවේලළ ිභනිසුම් 
 ළර්යළ උඳ රණ නඩත්තුල වශ ලෆඩිදියුණුල 
ජළයළ පිටඳත් යන්ත්ර නටෝනර් 
උඳ රණ නිදුයේ අයියර ශළ ලයර් ඇදීර 
නගොඩනෆිභයේ අළුත්ලෆඩියළල ශළ තීන්ය ගර 
ශ්රි ා ළ නි. තයයනනේ දුර සන ඳේධතිය 
ශ්රි ා ළ නි. තයයනනේ නලබ් අඩනිය වශළ අනුග්රශය ශළ නඩත්තුල 
එ තුල; 
 
මුදේ ප්රලළශ ප්ර ළනය වශළ වටශන් 
මුදේ ප්රලළශ ප්ර ළ වෘජු ක්රරයට ව වහ  ර ඇය. 
 

2015 
 
 

54,569 
183,775 
220,661 
136,963 
182,082 
19,992 

203,878 
 

1,001,920 

2014 
 
 

32,500 
63,283 

188,456 
- 

4,403 
- 

133,280 
 

421,922 

08 ලන වටශන 
ලෆ කේ නශයන ශළ නවේල  ප්රතිළා 
ලෆ කේ ශළ නශයන 
නවේල  අර්සවළධ  අරමුදේ නියදම් 
නවේල  ාළර ළර අරමුදේ නියදම් 
නවේල  ාළර ළර අරමුදේ අධිාළර නියදම් 
අති ළ 
ශ් ඇදුම් දීරනළ 
 

 

 

 

2015 
 

(3,140,815) 
(260,689) 
(72,470) 

(552) 
(188,655) 

 
(4,000) 

 

(3>667>181) 

2014 
 

(1,616,490) 
(68,854) 
(20,098) 

(156) 
(259,956) 

 
(4,000) 

 

(1>969>553) 

09 ලන වටශන 
නරනශයුම්  ටයුතු 
වම්රන්ත්රණ ශළ පුහුණු නියදම් 
වම්රන්ත්රණ ශළ නලනත් ලෆඩවටශන් වදශළ නත්ඳෆන් වාග්රශ නියදම් 
තරක්  ගළවහතු; 
රජනේ න ිප ඳිකවුඩ නවේලළ 

 

 
 
 

(3,366,296) 
(459,852) 
(832,363) 

(1,056) 
 

(4,659,567) 

 
 
 

(6,174,491) 
(631,437) 

- 
- 
 

(6,805,928) 

10 ලන වටශන 
වෆඳයුම් ශළ ාළනියළ  ෂ ඳළරිනාෝජයයන් 
පුලත්ඳත් වෆඳයීම් 
යෆඳෆේ ගළවහතු 
 ළර්යළ යේපිද්රලය මිෂ දී ගෆනීර 
ඉන්ධන නියදම් 
නලනත් නවේලළ ශළ වෆඳයීම් 
ගරන් නියදම් 
නගොඩනෆිභයේ යන්නත්රෝඳ රණ ශළ උඳ රණ නඩත්තු 
ලළශන නඩත්තු 
දුර සන ශළ අන්යර්ජළ ගළවහතු 
ඳනිත්රයළ ගළවහතු 

 
 

(13,470) 
(23,865) 

(279,349) 
(161,494) 
(511,649) 

(4,330) 
(925,330) 
(117,507) 

(303>136) 
(389>593) 

 
 

(14,860) 
(25,473) 

(240,687) 
(212,471) 
(716,827) 

(6,900) 
(421,922) 

- 
(301>001) 
(403,756) 
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 (2,729,723) 

 

 

(2,388,896) 

11 ලන වටශන 
මය පිරිලෆය 
බෆාකු ගළවහතු 

 

 

 

 

 
 

(5,250) 
 

(5,250) 

 
 

(5,250) 
 

(5,250) 

 

 

අත්වන අඳෆශෆදියේය 
ශ් මුද්රළල: ගණ ළධි රී 
     ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය 
     න ොෂඹ 12. 
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ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය 

2015.12.31 ලංදිගනන් ලංඅලවන් ලංවු ලංලර්ය ලංවඳශළ ලංමුය ලං්ර ළ ලංපිිබබඳ ලංවටශන 

 
මුදේ ප්රලළශ ප්ර ළ වදශළ වටශන් (යලදුරටත්) 

12 ලන වටශන 
වමුච්ිතය අරමුදට ගෆපුම් 
2014 උඳනේ  දුර සන ිහේඳත් ප්රතිපුර්ණය 
වම්රන්ත්රණ ශළ පුහුණු ලෆඩවටශන් 
 ළර්යළ උඳ රණ  නඩත්තු නියදම් 
 
 

2015 
 
 

(29,560) 
(50) 

1,000 
 

(28,610) 

 

13 ලන වටශන 

2015 වහථිය බෆඳීම් 
නවේල  ාළර ළර අරමුද 
නවේල  අර්සවළධ  අරමුද 
ඳනිත්රයළ නියදම් 
පුලත්ඳත් වෆඳයුම් 
දුර සන ිහේ 
 ළර්ය රණ්ඩ අති ළ 
පුවහය ළ නඳොත් වෆඳයීම් 
ලෆඩබන ගණ ළධි ළරී හිඟ දීරනළ 
එ  වෆඳයීනම් ගළවහතු; 
2010-2012 නිගණන ගළවහතු 

 
 

(5,337) 
(35,581) 
(32,888) 

(1,250) 
(18,022) 
(16,087) 
(91,623) 
(46,181) 

(5,000) 
(116,928) 

 

(368,897) 

 

14 ලන වටශන 
මුේදර ගළවහතු 
ලර්ය වදශළ මුළු අු  ිරරීම් 
ලර්ය තුෂ මුළු නගවීම් 

2015 
3,525 
(2,700) 

825 

2014 
1,600 
(1,600) 

-     

15 ලන වටශන 
වහසළලර ලත් ම් වදශළ නගවීම් 
 ළර්යළ උඳ රණ 
ගෘශ ාළණ්ඩ ශළ වනිිරරීම් 
පුවහය ළ නඳොත් 
නිදුයේ උඳ රණ 
ඳෆන්ට්රි අයියර 
යන්නත්රෝඳ රණ 

 

 
 

(402,209) 
(316,922) 

(1,920,104) 
(833,785) 

- 
(365,190) 

 

(3,838,209) 
 

 
 

(29,530) 
(319,307) 

(13,500) 
- 

(33,420) 
- 
 

(395,757) 
 
 

 

අත්වන අඳෆශෆදියේය 
ශ් මුද්රළල: ගණ ළධි රී 
     ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය 
     න ොෂඹ 12. 
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2015.12.31 ලංලන ලංදිගනන් ලංඅලවන් ලංව ලංලර්ය ලංවඳශළ ලංඅයලෆය ලං්ර ළ 

ශ්රි ලංා ළ ලංනිශ්හකය ළරලරයන්ගේ ලංආයතනය 

2015.12.31 ලංදිගනන් ලංඅලවන් ලංවු ලංලර්ය ලංවඳශළ ලංමුය ලං්ර ළ ලංපිිබබඳ ලංවටශන 
පුනරළලර්යන අයලෆය 2015 

තදළයම් 
 
අධි රණ අරළයයළානයන් ත් පුනරළලර්යන අ්රිර 
 
මුළු තදළයර 
 
අු  ෂළ -නියදම් 
ලෆ කේ ශළ  නශයන; 
නවේල  අර්සවළධ  අරමුදේ ශළ නවේල  ාළර ළර අරමුදේ 
අති ළ 
ශ් ඇදුම් දීරනළ 
 ළර්යළ යේපිද්රලය නියදම් 
ඉන්ධන 
වම්රන්ත්රණ ශළ පුහුණු නියදම් 
ඳනිත්රයළ නියදම් 
ලළශන නඩත්තුල 
පිරියය, යන්නත්රෝඳ රණ ශළ උඳ රණ නඩත්තුල 
යෆඳෆේ, නිදුයේ වානේ, නිදුයේ ශළ ජය 
නිගණන ගළවහතු 
නලනත් නියදම් 
මුළු නියදම් 
 
අතිරික්ය (හිගය) 
 

රු.. 

22,00,000 

22,000,000 
 
 

(10,027,224) 
(1,534,038) 

(840,738) 
(28,000) 

(200,000) 
(900,000) 

(7,000,000) 
(420,000) 
(200,000) 
(100,000) 
(360,000) 
(150,000) 
(240,000) 

(22,000,000) 

- 
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ප්රළආධන අයලෆය 2015 

ප්රළආධන දීරනළ 
     අධි රණ අරළයයළානයන් ෆුණු ප්රළආධන අ්රිර 
     මුළු තදළයර 
 
 
අු  ෂළ- පුනරළලර්යන නනොලන අත් ර ගෆනීම් 
 
 ගෘශ ාළණ්ඩ ශළ  ළර්යළ උඳ රණ 
ඳරිගණ  උඳ රණ ශළ රෘදු ළාග 
  පුවහය ළ නඳොත් 
නිදුයේ උඳ රණ 
මුළු නියදම් 
       අතිරික්යය (  හිශ) 

 
 

 

7,000,000 

7,000,000 
 
 

(1,500,000) 
(1,500,000) 

(2>500>000) 
(1>500>000) 

(7,000,000) 

අත්වන අඳෆශෆදියේය 
ශ් මුද්රළල: ගණ ළධි රී 
     ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය 
න ොෂඹ 12. 
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අභිගයෝග 

 ලංවු ලංලර්ය ලංවඳශළ ලංමුය ලං්ර ළ ලංපිිබබඳ ලංවටශන 
 

 

ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය, ඳසු ෂ න්ය දිගු ගරන තුෂ අේනිතීය රේටනම් නබොනශෝ ජයග්රශණ අත් ර 

නගන ඇති අයර, ඒ අයර, ජළයයන්යර අධි රණ පුහුණුවීම් බළගෆනීර, නලනත් අධි රණ අධයයන තයයන වරඟ 

ශවුේ ළරත්ලය අත් ර ගෆනීර නරන් ර යුනරෝඳළ වාගරය ශළ එක්වත් ජනඳදනේ අධි රණ නදඳළර්යනම්න්තු වරඟ 

වශළනයෝගනයන්  ටයුතු ිරරීර ඉයළ ලෆදගත් නශ. 

එනරන් ර, ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය නින්න් මුහුණ ඳළන අභිනයෝග යලදුරටත් ඇය.  ඒ අතුනරන්, 

 

 න්යලුර මුයේ  ඳශසු ම් වහිය අධි රණ අධයයන තයයනයන් වදශළ නලන් වු නගොඩනෆිභේක් ඉදි ිරරීර, 

 

 නිවහතීරණ නදඳළර්යනම්න්තුරය  ළර්ය ඳිපඳළිප, 

 

 ලෆඩ වටශන් ක්රියළත්ර  ිරරීනම්දී උේගය ලන මුයරය සීරළලන් ෆපී නඳනන්. 
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වහතතිය 

 ලංවු ලංලර්ය ලංවඳශළ ලංමුය ලං්ර ළ ලංපිිබබඳ ලංවටශන 
 

 

 

ශ්රි ා ළ නිශ්හකය ළරලරයන්නආ තයයනය නරහි ඳශය වශන් තයයන අයනින්න් බළදුන් වශළය ශළ 

වශනයෝිභයළල අගය  රයි.  

1. අධි රණ අරළයයළානේ නේ ම් ශළ  ළර්ය රණ්ඩය 

2. අධි රණ නවේලළ න ොමින් වාළල 

3. රශළ ාළණ්ඩළගළරනේ නේ ම් ශළ එහි  ළර්ය රණ්ඩය 

4. එක්වත් ජළතීන්නආ වාලර්ධන ලෆඩවටශන 

5. නිගණ ළධිඳති ශළ ඔහුනආ  ළර්ය රණ්ඩය 

6. අධි ළරී ශළ ඔහුනආ  ළර්ය රණ්ඩය 

7.  නශ්රේහඨළධි රණනේ නරජිවහට්රළර්, 

8. අභියළකනළධි රණනේ නරජිවහට්රළර් 

9. උඳරිරළධි රණ වාකීර්ණනේ රළර්ේ 
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