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හැඳින්වීම 
 

ශ්රී ලංකාවේ ම ලංතිවරණ ක ලංවුතු ස ලං, ඡ ලං්ද හ ලංමි න ලංමේත න ම ලංළියෙ  ක ලංරීම් ස ලංදු ක ලංරීම්ත ලං,ා ේ ලං1955 ලං

ඔක් තෝබර් ලං ත, ලං පළමුණම ලං දිම ලං ළිමිටුණම ලං කහ ලං තිවරණ ක ලං  හපේර්ත  සද  සණඡ ලං එතිද  ලං දුු ලං 2015 ලං

 මොණි සබර් ලං ත, ලං හක්ණේ ලංක්රි ේමකතවණ ලං පිණවර ලං රත ඡ ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ම ලං ,ේතේකයව ද  ලං

පමක ලංරීම් තද  ලංපසුණඡ ලං එකී ලං,ේතේකයව ද  ලං 2015.11.17 ලං  ලං දිම ලංදු  ලංධූ  ද මි ලං  ේජවේරි ලං වේ ගිනීතමක ලං

,තඟ ලංතිවරණ ක ලං හපේර්ත  සද  සණ ලංර  ෝදු ලංවි . ලංහශව ලං  ව ලංර ණ්ඩ ලං ,ේණ ක් ලං,ිපයූ ලංතිවරණ ක ලං

 හපේර්ත  සද  සණ ලංර  ෝදුවීතමක ලං,තඟතඡ ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලං,්ථේපම  ලංරීම්ත ලංශ්රී ලංකාවේ ලං

ප්රජේතේද ්රිව ලං,තේජණේ ජ ලංජම ජ   ලංආණ්ඩුක්රත ලංණයණ,්ථේ ම ලංහ  මකණමඡ ලංහ රුණම ලං ේ ලංහ මණ ලංණම ලං

ණයණ,්ථේ ලංණක ලංරහේළ ලං,ා ශෝධම ලංණකු ලංරනුකූකණ ලංදු කවි . 

2016 ලං ණර්්  ලං ,ා ේ ලං ළියෙ  ක ලංව ම ලංකහ ලං ්ද හ ලං මි න ලංමේත න ම  ලං ,ව,් ලං  වොු ලං , වරව ලංරීම්ත 

2016.10.30 දිමු ලංදු ක ලංරීම්තු ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලංවිදුද  ලං,ිකසු සව  ලංවරබුමහ ලංදිණයිම ලංපු ේ ලං

පිණවර ලං දිදු ලංගාණ ස  ලංතමකමකණ  ලං ේ ලංවෑගනක ලංදි,්්රික්ව   ලංදු ක  ලං දිදු ලංමේ  ලං ෑ ස ලං ේ ලං,ේකේණ ලංතුධ ලං

 මුහේ ලංවාවු ර් ලංළිළිම් තද  ලං  ලං දිදු ලංආපහේ ලංතමකමකණ  ලං  ේ ස ණද  ලං2016 ලං ්ද හ ලංමි න ලංමේත න ම  ලං

, වරව ලංරීම්ත ලං2016.12.23 ලං දිම ලංදු ක ලංව ම ලංක ජ. ලං  ලං2016 ලං ණර්්  ලං සළ ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලං

,ා ේ ලං(2017 ලං - ලං2020) ලංදුම ලංරවුරු ක ලංඋපේ  ලංතේර්ගිව ලං,ිළි,්තක් ලං,ව,් ලංවළ ලංරත  එ  ලං2016.11.16 ලං
දිම ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං  ලං පහම ස ලං ආ තම   ලං ශ්රණකේගේ    ජ ලං එයෙ ලං හක්ණම ලං ක ජ. ලං  ලං එ තද ත ලං ශ්රී ලං කේාරීව ලං

ජමතේණු ලං,ර්ණජම ලං්ද හ ලංබක  ලංකිබී  ස ලං ලං 85 ණම ලං,ාණමක,   ලං,ිතම්  ස ලංඋමක,ණ ක් ලං,ාවිධේම  ලං
රීම්ත ලං  ේ ලං එ ු ලං ,තගේමීණ ලං ,ව,් ලං ව ම ලං කහ ලං ශේ,්ත්රී  ලං පිළි ලං ,ාර   ලං එයෙහික්වීත ලං බණ්ඩේ මේ ව ලං

රනු,්ත ක ලංජේතයද ත  ලං, සතද ්රක ලංශේකේ ලංපරිශ්ර   ජ ලං ලං2016.11.30 ලංදිම ලංදු ක ලංව ම ලංක ජ. 

 

02. මැතිවරණ ක ොමිෂන් සභාව විසින් ආරම්භ  රන ලද ප්රථමම නන්ද ිමමි නාමකඛනන 

ප්රතිකධ නන   

2.1. තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණ ලං ළිමිටුවීතු ලං  ප  ලං තිවරණ ක ලං  හපේර්ත  සද  සණ ලං ලං

ක්රි ේමකතවණ ලංපිණවර ලංවේක ලංණවණේනු ම ජ ලංහ ලංවි ශේ්  ද  ලං1980 ලං ේ ලං1990 ලංහශවණක ජ ලං

 ේශපේකම ලං පක්් ලං  ේ ලං ත ජමතේණ ලං විදුද  ලං නිහ ,් ලං  ේ ලං ,ේධේ ක ලං ්ද හ ලං විතසී ස ලං

පිණිමකවීත ලං තණ ක ුමක ලං , වරව ලං රීම්ත ලං ,ා ේ ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණව ලං

රණශයතේණ ලංගිම ලංරහ ,් ලංදදිරිපමක ලංව ම ලංක ජ. ලං ලං  ලංරනුණ ලං2001 ලංණර්්   ජ ලංආණ්ඩුක්රත ලං

ණයණ,්ථේණු ලං  ග මම ලංකහ ලං හ  මකණම ලංආණ්ඩුක්රත ලං ණයණ,්ථේ ලං ,ා ශෝධම  ලංතිනද  ලං

මුනණ ු ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණ ලං ළිමිටුවීත ලං , සබද ධ  ද  ලං   ලං වරුණු ලං

ආණ්ඩුක්රත ලං ණය,්ථේණු ලං ත සළමක ලං ව ම ලං ක ජ. ලං එ  මක ලං හ  මකණම ලං ආණ්ඩුක්රත ලං

ණයණ,්ථේ ලං ,ා ශෝධම  ලං  ු මක ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණ ලං ළිමිුණනු ලං  මොකිබූ ලං

රත  ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණු ලං රහේළ ලං   ලං   ස ලං   ස ලං වේර්  ද  ලං දටු ලං රීම්  ස ලං

බකතක ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,්ණ  ේු ලං පණ ම ලං ක ජ. ලං  ලං දද  ලං පසුණ ලං ආණ්ඩුක්රත ලං

ණයණ,්ථේණු ලං  ුනද ණේ ලං  හම ලං කහ ලං හ රු ලං  ේ ලං හ මණ ලං ණම ලං ආණ්ඩුක්රත ලං ණයණ,්ථේ ලං

,ා ශෝධම  ලංතගිද  ලංහ ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලංළිමිටුවී  ස ලංරණශයතේණ ලං පද ණේ ලං

 හම ලං ක ජ. ලං  ලං   ලං රනුණ ලං 2015 ලං තියි ලං ත, ලං 15 ලං දිම ලං , සතත ලං ව ම ලං කහ ලං හ මණ ලං ණම ලං

ආණ්ඩුක්රත ලංණයණ,්ථේ ලං,ා ශෝධම  ලං ු මක ලං  ෝකයත ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණඡ ලං

 ප  ලං,ා ද  ලංවළ ලංපරිදි ලං2015 ලංණර්්   ලං මොණි සබර් ලංත, ලං17 ලංදිම ලංළිමිටුණම ලංක ජ. 
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2.2. තිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලං ලං,ේතේකයවයිද  ලංවර හ මකු ගද  ලං,තද විත ලංරත  ලංඑයිද  ලං

එක් ලං ර  කු ලං ,වේපවර ලං  ක, ලං පමක ලං වළ ලං තු ස ලං වි . ලං  ලං   ලං රනුණ ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං

,වේ ම ලං,ේතේකයවයිද  ලං ක, ලං ලංමිුපු ලංතිවරණ ක ලං වොත,ේරි,් ලංතමිද හ ලං ේශප්රි  ලංත තේඡ ලං

මිුපු ලංනීවර ලං වටු සපමක ලං, සපේහව ලංජමේධිපවර ලංනීවරඥ ලංමපිද  ලං ේ ලංර ේ ,ේව  ලංත තේ ලං

,  ලං ේපම  ලංවිශ්ණ ලංවිහයේක   ලංමිුපු ලංඋපකුකපවරණ   කු ලං  ලංත ේචේර්  ලං මකමජීණද  ලං

එච් ලං හූන ලං ත තේ ලං ණයණ,්ථේ ලං ,වේ ම ලං නිර් ේශ  ලං තත ලං ජමේධිපවරණ  ේ ලං විදුද  ලං

2015.11.13 ලං දිම ලං පමක ලං ව ම ලං ක ජ. ලං  ලං තිවරණ ක ලං  හපේර්ත  සද  ස ම ලං දුටි ලං රණ,ේම ලං

තිවරණ ක ලං වොත,ේරි,්ණ  ේ ලං  ලංතමිද හ ලං ේශප්රි  ලංත තේ ලං වො න්ද  ලං,වේ ම ලංප්රථත ලං

,වේපවරණ  ේ ලං ක, ලංපමකව ම ලංක ජ. ලං ලංඑ තද ත ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේ ම ලංප්රථත ලං

රැ,්වීත ලං දු ලුත ලං ,ේතේකයව ද  ේ ලං , වේගීමකණ  ද  ලං 2015.11.17 ලං දිම ලං තිවරණ ක ලං

ත  නව ස ලංවේර් ේක   ජ ලංපණමකණම ලංක ජ. 

03. 1980 අං  44 දරන නන්ද ිමමි න් ලි ාපදංචි කිරීකම් පනත 

 නන්ද ිමමි නාමකඛනන ප්රතිකධ නන  - 2015 

3.1. ්ද හ ලංමි න ලංමේත න ම ලංප්රවර ශෝධම  ලං2015 ලංණර්්   ලං්ද හ ලංමි න ද  ලංගකද  ලංගිනීත ලං

ආ  සව ලං රීම්ත ලං , සබද ධ  ද  ලං ්ද හ ලං මි න ද  ලං පි ේපදිාචි ලං රීම්  ස ලං පම මක ලං 12(1) ලං

ණගද වර  ලං  ු මක ලං   හිද වීත ලං 2015.05.15 ලං දිමිවර ලං රාව ලං 1914/35 ලං හ ම ලං ගි,ට් ලං

ප්ර   ලංපළ ලංව ම ලංකහ ලං රත  ලං ටු ලං රතත ණ ලංඑදිමු ලංඑත ලං හිද වීත ලංදුා ක ලං හතළ ලං ේ ලං

දාග්රිදු ලංවේ්ේණපිද  ලංපුණමකපමක ලංණකහ ලංපළ ලංරීම්තුහ ලංවුතු ස ලංව ම ලංක ජ. 

3.2. මි නව ස ලං ේ ලං වි  ෝධතේ ලං පම්ක්්ක ලං ේ ලං බහුපි ේපදිාචි ු ලං රහේළ ලංවුතු ස ලං රණ,ද ව  ලං

්ද හ ලං මි න ද  ලං ගකද  ලං ගිනී  ස ලං ආවෘවර ලං ප්ර ලං (බීදු ලං ආවෘවර) ලං ,තඟ ලං දු ලුත ලං ්ද හ ලං

මි න ද  ේ ලංම ස ලංමිණත ලං පරික්්ේ ණද  ලං පසුණ ලං 1980 ලං රාව ලං 44 ලං හ ම ලං ්ද හ ලං මි න ද  ලං

පි ේපදිාචි ලංරීම්  ස ලංපම මක ලං18 ලංණම ලංණගද වර  ලං ු මක ලං2015.12.31 ලං දිම ලං්ද හ ලංමි න ලං

මේත න ම  ලං, වරව ලංව ම ලංකහ ලං රත  ලං   ලං බණ ලං පම මක ලං 20 ලං ණම ලං ණගද වර  ලං රනුණ ලං

රාව ලං1947/33 ලංහ ම ලං2015.12.31 ලංදිමිවර ලංගි,ට් ලංප්ර   ලං ේ ලංඑදිම ලංපුණමකපමක ලංහිද වී ස ලං

තිනද  ලංප්රදුේධ ලංව ම ලංක ජ. 

3.3. 2015 ලංණර්්   ලං්ද හ ලංමි න ලංමේත න ම  ලං, වරව ලංරීම් තද  ලංපසුණ ලං  ලං  ලංතිවරණ ක ලං

 වොට්ඨේ,   ලංපි ේපදිාචි ලංරීම්  ස ලංනිකධ  ේ ලංවිදුද  ලං්ද හ ලංමි න ද  ලංපි ේපදිාචි ලංරීම්  ස ලං

පම මක ලං 23 ලං ණම ලං ණගද වර  ලං රනුණ ලං මේත න ම   ලං හික් ණම ලං මුලු ලං ම ස ලං ,ා යේණ ලං

ළියෙබාණ ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,් ලං  ණත ලං දදිරිපමක ලං ව නු ලං කිබූ ලං ප්රවේශ ලං පහම ස ලං

ව  ගම ලං ආණ්ඩුක්රත ලං ණයණ,්ථේ ම ලං 98(8) ලං රනු ලං ණයණ,්ථේණ ලං රනුණ ලං පේර්පි  සද  ස ලං

තිවරණ ක ව ජ ලංඑක් ලංඑක් ලංතිවරණ ක ලං වොට්ඨේ,  ලං ණනු ණද  ලං2015 ලංණර්්  ලං,ා ේ ලං

 තෝ ේපමක ලං ව ගත ලං තු ස ලං තද ත්රී ලං ,ා යේණ ලං ළියෙබාණ ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,් ේ ලං

නි ත  ලංපරිදි ලංරාව ලං1969/15 ලං ේ ලං2016 ලංතියි ලංත, ලං31 ලංණම ලංදිමිවර ලංගි,ට් ලංප්ර   ලංපළ ලං

ව ම ලංක ජ. ලං ලංරහේළ ලංවි,්ත  ලංඅං  1 දරන සටහකනිම ලංහක්ණේ ලංතත. 

3.4.   ලං රනුණ ලං 2015 ලං ණර්්   ජ ලං 2014 ලං ණර්් ු ලං ,ේ ේක්්ණ ලං රාව ලං 08 ලං තේත  ලං තිවරණ ක ලං

 වොට්ඨේ,  ද  ලං,  ලංරාව ලං10 ලං ේපම  ලං ම ලංතිවරණ ක ලං වොට්ඨේ, ලංණපිද  ලංතද ත්රීධූ  ලං

එව ලං බිිනද  ලං රඩු ලං වීඡ ලං ළියෙ ණපිද  ලං රාව ලං 19 ලං බ කනක ලං  ේ ලං රාව ලං 20 ලං  තොක ේගක ලං

තිවරණ ක ලං  වොට්ඨේ,ණපිද  ලං තද ත්රීධූ  ලං 01 ලං බිගිද  ලං ණිඩිවීත ලං දු කවි . ලං  ලං ආණ්ඩුක්රත ලං

ණයණ,්ථේ ම ලං 98(8) ලං ණයණ,්ථේණ ලං  ු මක ලං එක් ලං එක් ලං තිවරණ ක ලං  වොට්ඨේ,  ලං ,ා ේ ලං

 තෝ ේපමක ලං ව ගත ලං තු ස ලං තද ත්රීණරුද  ේ ලං ,ා යේණ ලං ළියෙබාණ ලං  ලං ,ා,ද හමේමකතව ලං

ප්රවේශ  ලං(2006 ලං- ලං2015) ලංඅං  II දරන සටහකනිම ලංහක්ණේ ලංතත. 
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4. නන්ද ිමමි නාමකඛනන ප්රතිකධ නන  - 2016 
 

4.1. 2016 ලංණර්්   ලං්ද හ ලංමි න ද  ලංගකද  ලංගිනීත ලංආ  සව ලංරීම්ත ලං, සබද ධ  ද  ලං්ද හ ලං

මි න ද  ලං පි ේපදිාචි ලං රීම්  ස ලං පම මක ලං 12(1) ලං ණගද වර  ලං  ු මක ලං   ලං හිද වීත ලං රාව ලං

1967/2 ලං ේ ලං 2016.05.16 ලං දිමිවර ලංගි,ට් ලං ප්ර   ලංපළ ලංව ම ලංකහ ලං රත  ලං ටු ලං රතත ණ ලං

එදිමත ලංඑත ලංහිද වීත ලංදුා කඡ ලං හතළ ලං ේ ලංදාග්රිදු ලංවේ්ේණපිද  ලංපුණමකපමකණක ලංපළරීම්තුහ ලං

වුතු ස ලංව ම ලංක ජ. 

4.2. 2012 ලංණර්්  ලංහක්ණේත ලංගෘ   ද  ලංගෘ  ු ලං ගො,් ලං්ද හ ලංමි න ද  ලංගකද  ලංගිනීත ලං,ෑත ලං

ණර්් වත ලං ජුනි ලං ත, ලං 01 ලං ණම ලං දිම ලංආ  සව ලංව නු ලං කිබුණහ ලං 2012 ලං ණර්්  ද  ලං පසුණ ලං

්ද හ ලංමි න ද  ලංගකද  ලංගිනීත ලංරහේළ ලංණර්්   ලංතියි ලංත, ලංතිහ ලංවේග   ලංආ  සව ලංව ම ලං

ක ජ. ලං ලං  ලංරනුණ ලං2016 ලංණර්්   ලං්ද හ ලංමි න ද  ලංගකද  ලංගිනීත ලංතියි ලංත, ලං16 ලංදිම ලංආ  සව ලං

ව ම ලංක ජ. ලං ලංඑ  මක ලං්ද හ ලංමි න  කු ලංවීත ලං,හ ේ ලංසු කසුව ස ලංකිබී  ස ලංදිම  ලං ක, ලං,කවේ ලං

බකම ලං කේ ේ ලං 1980 ලං රාව ලං 44 ලං හ ම ලං  ලං ්ද හ ලං මි න ද  ලං පි ේපදිාචි ලං රීම්  ස ලං පම මක ලං

නි ත  ලංපරිදි ලං2016 ලංණර්්   ලංජුනි ලංත, ලං01 ලංණම ලංදිම ු . 

4.3. දු ලුත ලං තිවරණ ක ලං  වොට්ඨේ,ණක ලං ්ද හ ලං මි න ද  ලං ගකද  ලංගිනීතු ලං රහේළ ලං උප හ,් ලං

දි,්්රික් ලං පි ේපදිාචි ලං රීම්  ස ලං නිකධේම්ද  ලං  ණත ලං 2016.03.16 ලං දිම ලං නිකුමක ලං ව ම ලං කහ ලං

රත  ලං ප්රවර ශෝධම  ලං , සබද ධණ ලං ටු ලං රහේළ ලං  ේශපේකම ලං පක්් ලං නි  ෝකයත ද  ලං

පමකවළ ලං තු ස ලංආවේ   ලං ළියෙබාණ ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණ ලං විදුද  ලං 2016.03.16 ලං

ණම ලං දිම ලං ළියෙගමක ලං  ේශපේකම ලං පක්්ණක ලං  නව සණරුද  ලං හිනුණමක ලංරීම්තුහ ලං වුතු ස ලං

ව ම ලංක ජ. 

4.4. පසුගි  ලං ණර්්ණක ජ ලං  තද ත ලං 2016 ලං ්ද හ ලං මි න ලංමේත න ම ලං ප්රවර ශෝධම ු ලං රහේළණ ලං

්ද හ ලං මි න ද  ලං ගකද  ලං ගිනී  ස ජහ ලං  පො ක ම ලං විහුමක ලං  ේ ලං මුරිත ලං තේධය ණපිද  ලං

ත ජමතේණ ලං හිනුණමක ලං රීම්  ස ලං ක්රි ේණපි ු ලං ,තගේමීණ ලං ජුනි ලං ත, ලං 01 ලං ණම ලං දිමු ලං

   හම ලං ්ද හ ලං මි න ද  ේ ලං දිම  ලං පේහව ලං ව ගනි නද  ලං දි,්්රික් ලං තට්ු නද  ලං විවිධ ලං

ණිඩ,ු ද  ලං ක්රි ේමකතව ලං රීම්තු ලං ළි ණ  ලං ගද මේ ලං ක ජ. ලං  ලං 2013 ලං ණර්්   ජ ලං  වොළඹ ලං

දි,්්රික්ව  ලං ක්ද ද්ර ලං වොු ගම ලං්ද හ ලංමි න ද  ේ ලංදිම ු ලංරහේළ ලංප්රධේම ලංඋමක,ණ  ලං

 වොළඹ ජ ලං,ාවිධේම  ලංව නු ලංකිබුණහ ලං2014ඡ ලං2015 ලං  ලංණර්්ණක ජ ලංර මකුමක ලංදි,්්රික්ව ලං

ණකහ ලං්ද හ ලංමි න ද  ේ ලංදිම ු ලංරහේළ ලංවිවිධ ලංණිඩ,ු ද  ලංක්රි ේමකතව ලංරීම්තු ලංවුතු ස ලං

ව ම ලං ක ජ. ලං වි ශේ්  ද  ලං 2016 ලං ණර්්   ජ ලං ්ද හ ලං මි න ද  ලං හිනුණමක ලං රීම්  ස ලං ප්රධේම ලං

උමක,ණ ලංත නුණ ඡ ලං ේපම ඡ ලංරීපි මොච්චි ඡ ලං වොළඹ ලං ම ලංදි,්්රික්වණක ලංපිණිමකවීතු ලං

වුතු ස ලංවළ ලංරත  ලංරනිකුමක ලං,ෑත ලංදි,්්රික්ව වත ලංවිවිධ ලංණිඩ,ු ද  ලංතගිද  ලං ජ   ලං

 ේ ලං පෞේගපිව ලංරාශ   ලං ,ේණේ ලංනිතුක්වරව ද ඡ ලං ගොවි ලං ේ ලංධීණ  ලංප්රජේණඡ ලංණ ස ලංආ්රිත ලං

රැරී ේණක ලං  ලංනි ත ලං ණද  ලංත සලු ලංදු ලුත ලංපු ණිදු ද  ලංආණ ක  ලංණම ලංපරිදි ලං හිනුණමක ලං

රීම්  ස ලං ණිඩ,ු ද  ලං ක්රි ේමකතව ලං ව ම ලං ක ජ. ලං  ලං දිණයිම ලං පු ේ ලං ක්රි ේමකතව ලං ව ම ලං කහ ලං

ද ත ලං ,ා ද  ලං ණිඩ,ු ද  ලං ,ේර්ථව ලං ව  ලං ගිනීත ලං ,ා ේ ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං

,වේ ම ලං ප්රධේම ලං වේර් ේක   ලං නිකධ  ද  ලං  තද ත ලං දි,්්රික් ලං පි ේපදිාචි ලං රීම්  ස ලං

නිකධේම්ද / ලං දි,ේපවරණරුද  ලං ,  ලං දි,්්රික් ලං නි  ෝජය/ ලං , වේ  ලං තිවරණ ක ලං

 වොත,ේරි,්ණරුද  ේ ලං ේ ලංඑත ලංවේර්  ලංතණ්ඩකණක ලංඋපරිත ලංහේ වමකණ  ලංකිබුනු ලංබණ ලං

ප්රශා,මේමකතවණ ලං ,ා ද  ලං වළ ලං තු ස ලං  . ලං  ලං ත නුණ  ලං දි,්්රික්ව   ලං මේණකළිටි   ජ ලං

පණමකණම ලං කහ ලං උමක,ණ  ලං  තද ත ලං රීපි මොච්චි   ලං පූමගරිමිඡ ලං පණමකණම ලං කහ ලං

ත ජමතේණ ලං හිනුණමක ලං රීම්  ස ලං උමක,ණ  ලං ,ා ේ ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ම ලං

,වේපවරණ  ේ ලං, වේගි ලංවි . ලං  ලං ේපම   ලං ේ ලංරීපි මොච්චි   ලංපණමකණම ලංකහ ලංඋමක,ණ ලං

,ා ේ ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ම ලං ,ේතේකයව ලං ත ේචේර්  ලං  මකමජීණද  ලං එච් ලං හූන ලං
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ත තේහ ලං, වේගි ලං  ලංරත ඡ ලං වොළඹ ජ ලංපිණවර ලංඋමක,ණ  ලං,ා ේ ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං

,වේ ම ලං ,වේපවරඡ ලං තමිද හ ලං  ේශප්රි  ලං ත තේඡ ලං ,ේතේකයව ද  ලං ණම ලං ජමේධිපවර ලං නීවරඥ ලං

මපිද  ලං ේ. ලංර ේ ,ේව  ලංත තේහඡ ලංත ේචේර්  ලං මකමජීණද  ලංඑච් ලංහූන ලංත තේහ ලං, වේගි ලං

වි  

4.5. පසුගි  ලං ණර්්ණක ජ ලං  තද ත ලං සු කසුව සකමක ලං දු ලුත ලං ්ද හ ලං මි න ද  ලං ්ද හ ලං මි න ලං

මේත න ම ු ලං ත සළමක ලං ව  ලං ගිනීත ලං ර මුණු ලං ව ගනි නද  ලං  ත තක් ලං ්ද හ ලං මි න ලං

මේත න ම ු ලං ම ස ලං ත සළමක ලං  මො  ලං ජම ලං වණ්ඩේ  ස/ ලං ආද වරව ලං  වොු,් ලං

 ුනමේ ගම ලං ඔවුද  ලං ්ද හ ලං මි න ද  ලං  ක, ලං  ලං පි ේපදිාචි ු ලං ණිඩි ලං රණධේම ක් ලං   ොමු ලං

ව ම ලංක ජ. ලං ලං  ලං ු මක ලංමේගරිව ලංපදිාචි ක් ලං,මිත ලංරඩු ලංආහේ  ස ලංකබම ලංළිරි,්ඡ ලංමේගරිව ලං

ත න ලංනිණේ, ලංණක ලංපදිාචිවරුණද ඡ ලංමේගරිව ලංප්ර ේශ ලං ණත ලං,ාක්රතක  ලං  ලංපුේගක ද ඡ ලං

තධයතඡ ලං ඌණ ලං  ේ ලං ,බ ගමුණ ලං  ලං පළේමකණක ලං ,  ලං වළුත  ලං ගේනක ලං තේත  ලං  ම ලං

දි,්්රික්වණක ලං ණ ස ලං ආ්රිත ලං රැරී ේණක ලං නිතු ස ලං  හතළ ලං වේ්ේණ ලං වතේ ලං ව ම ලං ජමතේණඡ ලං

උ සරු ලං මි ගමමි  ලං පිණවර ලං ආතුධ ලං ,ද මේධ ලං වණ්ඩේ  සණක ලං ක්රි ේවේ ව ස ලං නි,ේ ලං

රණතිද ණ ලංදිණයි ද  ලංවිවිධ ලංප්ර ේශණක ලංපදිාචි ලංජමතේණ ලං,  ලංරා ගොඩ ලංළිමිටි ලංශ්රී ලංකාවේ ලං

ජේවරව ලං තේමදුව ලං  ,ෞ ය ලං විහයේතම   ජ ලං සුණ  ලං කිබූ ලං එ  මක ලං ඥේතීද  ලං විදුද  ලං වේ  ලං

 මොගිනීත ලංනි,ේ ලං  ෝ  නත ලං ණමත ලං වවණක ලංතණ ක ුමක ලංරැ ජ ලංදුටිම ලංළිරි,්හ ලං්ද හ ලං

මි න ද  ලං ක, ලංපි ේපදිාචි ලංරීම්ත ලං,ා ේ ලංප්රමු තේණ ලංකබේ හම ලං ක,ු ලංරහේළ ලං දි,්්රික් ලං

පි ේපදිාචි ලං රීම්  ස ලං නිකධේම්ද / ලං දි,ේපවරණරුද ඡ ලං නි  ෝජය/ ලං , වේ  ලං තිවරණ ක ලං

 වොත,ේරි,්ණරුද ුහ ලං උප හ,් ලං කබේ හම ලං ක ජ. ලං  ලං එ ,ේත ලං   සබද  තොු ලං රිදි ගත ලං

නිණර්තම ලං නිණේ,   ලං රැහවි ද  ලං රතරිද  ලං ්ද හ ලං මි න ලං මේත න ම   ලං පි ේපදිාචි  ලං

,ා ේ ලංසු කසු ලංතේමදුව ලංතමකණ   ලංදුටිම ලංබණු ලංවණහය ලංනිකධේරි ලංනිර් ේශ ලංකහ ලං ේ ලං්ද හ ලං

මි න  කු ලං වීත ලං ,ා ේ ලං   ලං රනිකුමක ලං සු කසුව ස ලං ළියෙබාණහ ලං ,කවේ ලං බකේ ලං ඔවුද  ලං රතරිද  ලං

සු කසුව ස ලංකිබූ ලංදු ලුත ලං හමේ ලං2016 ලං්ද හ ලංමි න ලංමේත න ම ු ලංත සළමක ලංව  ලංතත. ලං  ලං

රනුණ ලං ද ත ලං ජම ලං වණ්ඩේ  ස ලං ණකු ලං ර මක ලං සු කසුව සකමක ලං දු ලුත ලං ළිරි,් ලං පි ේපදිාචි ලං

රීම්  ස ලංවේර්   ලං2016 ලංණර්්   ජ ලං,ේර්ථවණ ලංනිත ලංරීම්තු ලං ිරී ලං  ලංබණ ලං ලං,ා ද  ලංව  න. ලං 

4.6 ්ද හ ලං මි න ද  ේ ලං දිම ු ලං රහේළණ ලං  තෝ ේගමක ලං මග  ලං ,වේ ලං ත  ලං මග  ලං ,වේ ලං බක ලං

ප්ර ේශණක ලං ළිමිටි ලං  තෝ ේගමක ලං රේත ලං නිකධේම් ලං ණ, සණක ලං ළිමිටි ලං නි ණ,් ලං  ණත ලං ගකද  ලං

ගද මේ ලං නිකධේම්ද  ලං  තද ත ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේකයී  ලං නිකධේම්ද  ලං  ගො,් ලං ගකද  ලං

ගිනී  ස ලං ආවෘවර ලං ප්ර ලං වේ  ලං ගිනීත ලං 2016.06.05 ලං දිම ලං දු ක ලං ව ම ලං ක ජ. ලං  ලං  තත ලං

ණිඩළියෙ ණක ලංනි,ේ ලං,ිබෑ ක,ත ලං  ස ලංපිළිම ව ලං,ේතේමය ලංපදිාචි  ලංහ ම ලංතිමිමකතද  ලං

 ණවරද  ලං බීසී ලං ආවෘවර ලං ප්ර ලං වේ  ලං ගිනී  ස ලං රණ,්ථේණ ලං කිබුනු ලං බිවිද  ලං වි ශේ්  ද ත ලං

ජමප්රි  ලංපේ,නණකු ලංළමුද  ලංත සළමක ලංව  ලංගිනීත ලං,ා ේ ලංණාචනිවණ ලංම ස ලංත සළමක ලංව  ලං

ගිනීතු ලං හ ම ලං කහ ලං උමක,ේ  ද  ලං රණතව  ලං ගත ලං  ිරී ලං   ලං බණ ලං  තත ලං වේර්   ලං

රධීක්්ක  ලං වළඡ ලං දි,්්රික් ලං නි  ෝජය/ ලං , වේ  ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,්ණරුද  ේ ලං

රහ , ලංවි . 

4.7. උපද  ලං දිම  ලං ,මේථ ලං  මොරීම්තඡ ලං පු ණිදුවේණ  ලං , සබද ධ ලං ගිුලු ලං ගකද  ලං ගද මේ ලං

වේක ලංසීතේණ ලං සළ ලංනිණ,්ණපිද  ලංබි ි ණ ලංදුටීත ලං ේ ලං්ද හ ලංමි න  කු ලං ක, ලංපි ේපදිාචි ු ලං

උමද  කණක් ලං මොතිවරවීත ලං ම ලං  ේ සතත ලං ත තක් ලං්ද හ ලංමි න  කු ලං ක, ලංපි ේපදිාචි ලං

 මො  ලං ණිවිපි ලං වර්තේද ත  ලං ආ්රිත ලං රැරී ේණක ලං නිතු ස ලං  හතළ ලං වේ්ේණ ලං වතේ ලං ව ම ලං

ජමතේණ ලං පි ේපදිාචි ලං රීම්ත ලං ,ා ේ ලං පසුගි  ලං ණර්්ණක ලං  තද ත ලං 2016 ලං ණර්්  හ ලං ණ ස ලං

ආ්රිතණ ලං වි ශේ් ලං ණිඩළිපි ණකක් ලං   ලං   ලං දි,්්රික් ලං නි  ෝජය/ ලං , වේ  ලං තිවරණ ක ලං

 වොත,ේරි,්ණරුද  ේ ලං  පෞේගපිව ලං රධීක්්ක  ලං  ු මක ලං දු ක ලං රීම්තු ලං උප හ,් ලං

කබේ හම ලං ක ජ. ලං  ලං   ස ලං ,ා ේ ලං ණ ස ලං රධිවේම් ලං ණරුද  ලං ණිවිපි ලං ප්රජේ ලං ප සුව ස ලං ,ක,ම ලං

නිකධේම්ද  ලංණ ස ලංආ්රිත ලංසුබ,ේධව ලංනිකධේරිද  ලං තද ත ලංණ ස ලංආ්රිත ලංණ, සණක ලං ,ේණ   ලං
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නිතු ස ලංරේත ලංනිකධේම්ද  ේ ලං, ේ හ ලං කබේගමක ලං රත  ලං   ලං  සපිද  ලං්ද හහේ ව ද  ලංණිඩි ලං

ළිරි,ව ේ ලංම ස ලං්ද හ ලංමි න ලංමේත න ම ු ලංත සළමක ලංව  ලංගිනීතු ලංරණ,්ථේණ ලංකිබිනි. ලං ලං

මූපිව ලංගකද  ලංගිනී  ස ලංරණ,්ථේ ම ජ ලංම ස ලංත සළමක ලංව  ලංගිනීතු ලං මො ිරී ලං  ලංණ ස ලං

ආ්රිත ලං පදිාචි ලං ්ද හ ලං මි න ද  ේ ලං ම ස ලං රයා ේචමේ ලං වේකසීතේණ ලං  සළ ලං ත සළමක ලං ව  ලං

ගිනීතු ලංදි,්්රික් ලංතට්ු නද  ලංවි ශේ් ලංණිඩළිපි ණකක් ලංදි මක ලංව ම ලංක ජ. ලං ලං 

4.8. 2016 ලං ණර්්   ජ ලං උ සරු ලං පළේ මකහ ලං දු ලුත ලං ප්ර ේශණක ලං ගෘ   ද  ලං ගෘ  ු ලං  ගො,් ලං

්ද හ ලංමි න ද  ලංගකද  ලංගිනීතු ලං රණ,්ථේණ ලං කිබුණු ලංමමුමකඡ ලං තණතමක ලංතත ලංමුන ලංපදිාචි ලං

නිණේ,ණක ලං පදිාචි ක් ලං  මොතිවර ලං තිමිමකතද ු ලං රහේළණ ලං  ේපම   ලං තිවරණ ක ලං

 වොට්ඨේ,   ලං ්ද හ ලං  වොට්ඨේ, ලං 28වහඡ ලං ණද නි ලං තිවරණ ක ලං  වොට්ඨේ,   ලං ්ද හ ලං

 වොට්ඨේ, ලං01වහඡ ලංගෘ   ද  ලංගෘ  ු ලං ගො,් ලං්ද හ ලංමි න ද  ලං  ලංගකද  ලංගිනීතක් ලංදු ක ලං

 මොවී . ලංඑත ලං වොට්ඨේ, ලංණකු ලංරහේළණ ලං න ගි   ලං ියි ලංණේර්තේ ලංවු ලං ලංතිමිමකතද  ලං ි ඡ ලං

පූර්ණ ලං ණර්්   ලං පි ේපදිාචි ලං  ේ ලං රළුවරද  ලං සු කසුව ස ලං ,ිළිරූ ලං දු ලු හමේ ලං ්ද හමි න ලං

මේත න ම ු ලංත සළමක ලංව ම ලංක ජ. ලංරහේළ ලංවි,්ත  ලංඅං  III දරන සටහකනිම ලංහක්ණේ ලං

තත. 

4.9. 2016 ලං තියි ලං ත, ලං 16 ලං ණම ලං දිම ලං ක් ්ේ්ර ලං තට්ු නද  ලං ආ  සව ලං ව ම ලං කහ ලං ප්රවර ශෝධම ලං

වුතු ස ලං 2016 ලං ඔක් තෝ සබර් ලං 30 ලං ණම ලං දිම ලං රණ,ද  ලංරීම්තු ලං මුපිද  ලං ,ිකසු ස ලං වකහ ලං

දිණයිම ලං පු ේ ලං පිණ සම ලං රධිව ලං ගාණ ස  ලං තමකමකණ  ලං මේ  ලං  ෑ ස ලං ,  ලං ,ේකේණ ලං  මුහේ ලං

වාවු ර් ලං තවරවුනු ලං ළිළිම් ස ලං ආ ජ ලං දුේධීද  ලං   ේ සව  ගම ලං ්ද හ ලං මි න ලං මේත න ම  ලං

, වරව ලංරීම්ත ලං2016 ලං හ,ි සබර් ලංත, ලං23 ලංණම ලංදිම ලංහක්ණේ ලංවන ලංහිමීතු ලංදු ක ලංවි . ලං ලං 

4.10. 2016 ලං තියි ලං ත, ලං 16 ලං ණම ලං දිම ලංආ  සව ලංව ම ලංකහ ලං  ලං ්ද හ ලං මි න ද  ලං ගකද  ලං ගිනී  ස ලං

වුතු ස ලංර ගෝ,් ස ලංත, ලංමුන ලං,වර   ජ ලංරණ,ද  ලංරීම්තුමක ලං2015 ලංණර්්   ලං්ද හ ලංමි න ලං

මේත න ම  ද  ලං දණමකණම ලං ම ස ලං ත සළමක ලං ර ලං ම ස ලං කියි,් ස ලං  ේ ලං ප්රණර්තම ලං

මේත න ම ු ලං ත සකමක ලං ණම ලං ම ස ලං ත සකමක ලං ආ ලං කියි,් ස ලං ,ව,් ලං රීම්තු ලං රහේළ ලං

වුතු ස ලං2016.08.15 ලංරණ,ද  ලං වොු ලං1980 ලංරාව ලං44 ලංහ ම ලං්ද හ ලංමි න ද  ලංපි ේපදිාචි ලං

රීම්  ස ලංපම මක ලං13 ලංණම ලංණගද වර  ලං ු මක ලංර ලං,  ලංආ ලංකියි,් ස ලං2016 ලං,ිේති සබර් ලං01 ලං

දිම ලංදුු ලං2016 ලං,ිේති සබර් ලං28 ලංහක්ණේ ලංදිම ලං28ව ලංවේක ක් ලංප්රහර්ශම  ලංරීම්තුමක ලංඑත ලං

වේක ලංසීතේණ ලං සළ ලංත ජමතේණු ලංතතේ ේ ලංමත ලං්ද හ ලංමි න ලංමේත න ම ු ලංත සළමකණ ලං

වර ේහ ලං මොවර ේහ ලං ද මමකඡ ලංත සළමකණ ලං මොතිවරම ස ලංරයා ේචමේ ලංදදිරිපමක ලංරීම්තු ලං

රණ,්ථේණ ලං ,ක, නද  ලං රහේළ ලං කියි,් ස ලං දු ලුත ලං දි,්්රික් ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේකණකඡ ලං

ප්රේ ේශී  ලං නව ස ලංවේර් ේකණකඡ ලංදු ලුත ලංරේත ලංනිකධේම් ලංවේර් ේක ලංණක ලං,  ලංදු ලුත ලං

පළේමක ලං පේකම ලං ආ තම ලං වේර් ේක ලං ණක ලං ප්රහර්ශම  ලං රීම්තුමක ලං ළි ණ  ලං ගද මේ ලං ක ජ. ලං

2016 ලං ්ද හ ලං මි න ලං මේත න ම ලං ප්රවර ශෝධම ලං වේර් ු ලං රහේළණ ලං ප්රණර්තම ලං

මේත න ම  ද  ලං (2015) ලං දු ලුත ලං තිවරණ ක ලං  වොට්ඨේ,ණකු ලං රහේළණ ලං දණමකණම ලං

ම ස ලං,ා යේණ ලං840ඡ235 ලංක් ලං  ලංරත  ලංරලු තද  ලංත සකමකණම ලංම ස ලං(ආ ලංම ස) ලං1ඡ055ඡ990 ලං

වි . ලං එ ,ේත ලං ප්රහර්ශම ලංවේක ලං සීතේණ ලං  සළ ලං මි නව ස ලං ,  ලං වි  ෝධතේ ලං දදිරිපමක ලං රීම්තු ලං

රණ,්ථේණ ලං,ක,ම ලංක ජ. ලං ලං ලංර ලං,  ලංආ ලංකියි,් ස ලංප්රහර්ශම  ලංරීම්ත ලංළියෙබාණ ලං්ද හ ලංමි න ද  ලං

පි ේපදිාචි ලංරීම්  ස ලංපම මක ලං ලං13 ලං(2) ලංණගද වර  ලං ු මක ලං  ලංහිද වීත ලංරාව ලං1982/28 ලං ේ ලං

2016.09.01 ලං දිමිවර ලං ගි,ට් ලං ප්ර   ලං ,  ලං 2016.09.01 ලං දිම ලං දු ලුත ලං ජේවරව ලං

පුණමකපමකණක ලංපළ ලංව ම ලංක ජ. 

4.11. ්ද හ ලංමි න ද  ලංගකද  ලංගිනී  ස ජ ලංගෘ   ද  ලංගෘ  ු ලං ගො,් ලංගකද  ලංගිනී  ස ලංආවෘවර ලං

(බීදු ලංආවෘවර) ලංප්ර ලංගෘ  ලංමූපිව ද  ලං ණත ලංවේ  ජත ලං,  ලංආපසු ලංවේ  ලංගිනී  ස ලංවුතු ස ලං

නිම්ක්්ක ුමක ලංක් ්ේ්ර ලං ගකද  ලංගිනී  ස ලංවුතු ස ලං රණ,ද  ලං   ලං පසු ලං ගකද  ලං ගද මේ ලං

නිකධේම්ද  ේ ලං වේර් ේකණකු ලං  ගො,් ලං  ණේ ලං පරික්්ේ ලං ව  ලං බකේ ලං තත ලං නිරික්්ක ලං
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දදිරිපමක ලං රීම්තුමක ලං නි  ෝකයත ද  ලං පමක ලං ව ම ලං  ක, ලං දු ලුත ලං ළියෙගමක ලං  ේශපේකම ලං

පක්් ලං ණකු ලං ගකද  ලං ගිනී  ස ලං වුතු ස ලං ආ  සව ලං රීම්තු ලං  ප  ලං හද ණේ ලං  ණම ලං ක ජ. ලං ලං

වි ශේ් ලංගකද  ලංගද මේ ලංනිකධේම්ද  ේ ලං,  ලංගකද  ලංගද මේ ලංනිකධේම්ද  ේ ලංවුතු ස ලං

නිම්ක්්ක ු ලං  ේශපේකම ලං පක්් ලං නි  ෝකයත ද  ලං නිම්ක්්ක ලං තට්ු නද  ලං

, වේගිණද  ද  ලංම ස ලංඑ  ලංනිණි දි ලං්ද හ ලංමි න ලංමේත න ම ක් ලං,ව,් ලංව  ලංගිනීතු ලං

තමේ ලංළිටුණ කක් ලංණම ලංබිවිද  ලං  ලංගිම ලංරණධේම  ලං  ොමු වොු ලං තත ලංරණ,්ථේණ ලං1981 ලං

ණර්්   ලංදුු ලංදු ලුත ලංළියෙගමක ලං ේශපේකම ලං පක්් ලංණකු ලංකබේ ජ ලංතත. ලං ්ද හ ලං විතසී ස ලං

රණ,්ථේණව ජ ලං  ෝ ලංතත ලංපේක්ෂිව  කු ගද  ලංපි නණිනකක් ලංකහ ලංරණ,්ථේණව ලං  ෝ ලංතත ලං

පේක්ෂිව ද  ේ ලං්ද හ ලං රයිවර  ලං ර  ෝදුව  ලංතවර ලංබණ ලං  චෝහමේ ලං  මො වොු ලංගකද  ලං

ගිනී  ස ලං රණ,්ථේණු ලං තත ලං නි  ෝකයත ද  ලං , වේගි ලං ව ණේ ලං එත ලං වුතු ස ලං නිණි දිණ ලං

දු කණම ලං බණු ලං ණග ලං බකේ ලං ගිනීත ලං දු ලුත ලං  ේශපේකම ලං පක්් ලං ණක ලං ණගකීතක්හ ලං  ම. ලං ලං

එ  මක ලං   ලං ,ා ේ ලං තත ලංනි  ෝකයත ද  ලං පණේ ලං පමක ලංව නු ලංකබම ලං ළියෙගමක ලං  ේශපේකම ලං

පක්් ලං,ා යේණ ලං දතේ ලං සී නත ලං ණම ලං රත  ලං එත ලං පමක ලංව නු ලංකබම ලං,ා යේ ණද හ ලං  තත ලං

වේර්  ලං,ා ේ ලං, වේගිණම ලං,ා යේණ ලංදතේ ලංරනප . ලං  ලං  ලං තත ලං ේශපේකම ලංපක්් ලංවිදුද  ලං

පමක ලං ව ම ලං කහ ලං නි  ෝකයත ද ු ලං මේත න ම ලං ප්රවර ශෝධම ලං වේර්   ලං ළියෙබාණ ලං  ේ ලං

පක්් ලංනි  ෝකයත ද  ේ ලංවේර්  ලංවේ   ලංළියෙබාණ ලංණිඩි ලංරණ බෝධ ක් ලංකබේ ජත ලං,ා ේ ලං

දි,්්රික් ලං තිවරණ ක ලංවේර් ේකණක ලං නි  ෝජය/ ලං , වේ  ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,්ණරු ලං

තිනද  ලං පක්් ලං නි  ෝකයත ද  ලං හිනුණමක ලං රීම්  ස ලං ණිඩ,ු ද  ලං තේකේණක්හ ලං 2016 ලං

ණර්්   ජ ලං ක්රි ේමකතව ලං ව  ලං තත. ලං එ ,ේත ලං පක්් ලං නි  ෝකයත ද  ේ ලං , වේගීමකණ  ලං

රණත ලංතට්ුතව ලංවරබූ ලංබිවිද  ලංපමකව ම ලංකහ ලංනි  ෝකයත ද  ලං,ා යේණ ලං ේ ලං ලං,තය ලං ක,ත ලං

 තත ලංවේර්   ලං,ා ේ ලං, වේගි ලං  ලංප්රතේක  ලං, සබද ධ  ද  ලං  ලං,ා යේ ලං න මහ ලං,තඟ ලං

රහේළ ලං වි,්ත  ලං 2016 ලං ප්රවර ශෝධම ලං වුතු ස ලං ආ  සව ලං රීම්තු ලං  ප  ලං පක්් ලං

 නව සණරුද ු ලං   ලං ළියෙබාණ ලං  ලං හිනුණමක ලං ව  නද  ලං  ණනු ලං කිබූ ලං පිළි  ලං ,තඟ ලං  තත ලං

 තො  සරු ලං ිවීතු ලංවුතු ස ලංව ම ලංක ජ. ලං  ලං  ලං   ලං  සයෙද  ලංතත ලංනි  ෝකයත ලං, වේගීමකණ  ලං

ණිඩි ලං රීම්තු ලං පක්් ලං  නව සණරුද  ලං විදුද  ලං රණශය ලං ළි ණ  ලං ගනු ලං තතියි ලං

බකේ පො  ොමක ස ලංවි . ලං2016 ලංණර්්   ලංප්රවර ශෝධම  ලං,ා ේ ලං ේශපේකම ලංපක්්ණපිද  ලං

නි  ෝකයතයිද  ලං පමකව නු ලං කිබූ ලං ප්රතේක ද  ලං  ේ ලං ගකද  ලං ගිනී  ස ලං වේර්   ලං ,ා ේ ලං

, වේගි ලං  ලංනි  ෝකයතයිද  ලං, සබද ධ ලංවි,්ත  ලංඅං  IV දරන සටහකනිම ලංහක්ණේ ලංතත. 

 

4.12. 2016 ලංණර්්   ලංප්රවර ශෝධම   ජ ලංහ ලංගකද  ලංගද මේ ලංනිකධේරිද  ගද  ලංගකද  ලංගද මේ ලං
ආවෘවරපමක ලං (බීසී ලං ආවෘවර ) ලං පම්ක්්ේව  ලං වේ ගිනී  සදිඡ ලං ගෘ  ලං මූපිවයිද  ලං  ලං විදුද  ලං
ත සළමක ලං ව  ලං තවර ලං එ  මක ලං විවිධ ලං   ේ සතත ලං ගකද  ලං ගද මේ ලං නිකධේරිද  ලං විදුද  ලං
නිර් ේශ ලංව  ලං මොතිවර ලං,  ලං2015 ලංණර්්   ලංපි ේපදිාචිණ ලංවරබී ලං2016 ලංණ, ර් ලං, සපූර්ක ලං
ගෘ   ත ලං ්ද හ ලං හේ වයිද  ේ ලං ම ස ලං දණමකණ ලං තවර ලං  ේ ලං බිසී ලං වේ  මො ජත ලං ණිනි ලං
  ේ සනි,ේ ලං දණමකණ ලංතවර ලංම ස ලං ,ා ේ ලං රහේළ ලං ගෘ    ලං ගෘ මූපිව ේ ලං පිඛිතණ ලං හිනුණමක ලං
ව  ලං ණිඩි ක  ලං  තො  සරු ලං කබේ ලං ගිනිතුහ ලංවුතු ස ලංව ම ලංකදි. ලං ගෘ මූපිවයිද  ලං විදුද  ලං
එණම ලංකහ ලංළියෙ සරු ලංරනුණ ලංදණමක ලංව  ලංතවර ලං,්ථේම   ලංපි ේපදිාචි  ලං,ා ේ ලංළියෙගත ලං ිරී ලං
්ද හ ලං මි න ද  ේ ලං ම ස ලං ළියෙ ගම ලං “ආ” ලං කියි,් සගත ලං රීම්තමකඡ ලං ර මකුමක ලං දු ළුත ලං
දනලී ස ලං නි  නත ලං වේක  ලං  සළ ලං කහ ලං මි නව ස ලං දනලී ස ලං  ,ේ ලං ,ළවේ ලං පරික්්ක ලං ,ා ේ ලං
විාවී ස ලං ව  ලං පම්ක්්ක   ලං  ජ ලං රමේණ ක  ලං   ලං වරුණු ලං පහම ස ලං ව  ගම ලං ළියෙගත ලං
 ිරීණ ලංවරබූ ලං්ද හ ලංමි න ද  ේ ලංම ස ලං්ද හමි න ලංමේත න ම ු ලංත සළමක ලංව  ලංගිනීතු ලං
වුතු ස ලංව ම ලංකදි. ලං 
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4.13. “ර” ලං,  ලං“ආ” ලංකියි,් ස ලංප්රහර්ශම  ලං ු මකඡ ලං2016 ලංණර්්   ලංප්රවර ශෝධම ු ලංරහේළණ ලං

එක් ලං එක් ලං තිවරණ ක ලං  වොට්ඨේ,  ලං  ු මක ලං දි,්්රික් ලං පි ේපදිාචි ලං රීම්  ස ලං නිකධේරිද  ලං

 ණත ලංමි නව ස ලංදනලී ස ලං82ඡ115ක් ලං ේ ලංවි  ෝධතේ ලං ලං1ඡ352ක් ලංකිබි ලංවරබිණි. ලංකුතම ලං  ෝ ලං

ආවේ   ද  ලංදදිරිපමක ලංව ම ලංකහ ලංදනලී සඡ ලංමි නව ස ලං ,ේ ලං,කවේ ලංසු කසුව සකමක ලංදු ලු ලං

 හමේ ේ ලං ්ද හ ලං රයිවර  ලංආ ක්්ේව  ලං  ජත ලං ,ා ේ ලං පම්ක්්කණකු ලංවිහණේ ලං රණ,්ථේණ ලං

කබේ ජතු ලං වුතු ස ලං දු කව නු ලං කිබූ ම ලං නිණි දි ලං ,  ලං සු කසුව සකමක ලං දු ලුත ලං  හමේ ලං

ත සළමක ලං ්ද හ ලං මි න ලංමේත න ම ක් ලං,ව,් ලං ව  ලං ගිනී  ස ලං ර මු කනි. ලං  ලං එ තද ත ලං

2016 ලංණර්්   ජ ලංප්රථත ලංණ ු ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේ ලං ණේ ලංරඩවි  ලංතිනද  ලං්ද හ ලං

මි න ලං මේත න ම ලං ප්රවර ශෝධම ු ලං රහේළ ලං ගිුළුඡ ලං පරිගකව ලං ණිඩ,ු මුත ලං

  ොමුවළ ලං  ිරී ලං පරිදිඡ ලං පරිගකව ලං ණිඩ,ු මක් ලං  ුනද ණේ ලං  හනු ලං කිබී . ලං   ලං රනුණ ලං

 ණේ ලංරඩවි  ලං   ේ ලං2016 ලං වටු සපමක ලංමේත න ම  ලංප්රහර්ශම  ලංවළ ලංරත  ලංතතේ ේ ලං

මත ලං නිණි දි ලං  මොවීතඡ ලං ජේවරව ලං  ිුනනු සපමක ලං රාව ලං නිණි දි ලං  මොවීත ලං ආ ජ ලං වරුණු ලං

, සබද ධ  ද  ලං රද තර්ජේක  ලං    ේ ලං පි නණිපි ලං දදිරිපමක ලං රීම්  ස ලං රණ,්ථේණ ලං ්ද හ ලං

මි න ද  ලං  ණත ලං කබේ හනු ලං කිබී . ලං එ තද ත ලං මි නව ස ලං  ේ ලං වි  ෝධතේ ලං , සබද ධ ලං

පම්ක්්ක ලං2016 ලංඔක් තෝබර් ලංත, ලං15 ලංණම ලංදිම ලංණමවිු ලංපණමකණේ ලංරණ,ද  ලංව ම ලං ක, ලං

දි,්්රික් ලංපි ේපදිාචි ලංරීම්  ස ලංනිකධේරිද ු ලංඋප හ,් ලංකබේ හම ලංකදි. ලං ලං  ලංරනුණ ලංතිවරණ ක ලං

 වොට්ඨේ, ලංතට්ු නද  ලංකිබුණු ලංමි නව ස ලං,  ලංවි  ෝධතේ ලංප්රතේක මකඡ ලං ණේයිද  ලංළියෙගමක ලං

 ේ ලං ප්රවරක් ්ේප ලං වක ලං ප්රතේක ද ු ලං රහේළ ලං වි,්ත  ලං අං  V දරන සටහකනිම ලං හක්ණේ ලං

තත. 
 

4.14. 2016 ලංණර්්   ලං්ද හමි න ලංමේත න ම   ලංබහු ලංපි ේපදිාචි  ලං, සබද ධ  ද ඡපසුගි  ලං

ණර්් ලං ණක ජ ලං ක්රි ේමකතව ලං වළ ලං ආවේ   ත ලං   ලං ණිඩළියෙ ණක ලං 2016 ලං ණර්්   ලං  ජ ලං හ ලං

ක්රි ේමකතව ලං ව ම ලං කදි. ලං   ලං රනුණ ලං 2016 ලං ණර්්   ලං ්ද හමි න ලං මේත න ම ලං

ප්රවර ශෝධම   ලං ජඡ 

 ලං ලං ලං  4.14.1. ලං ලංදි,්්රික්ව  ලං සළ ලංරළුවරද  ලංඑව ස ලංණම ලංම ස ලංරත  ලංබහු ලංපි ේපදිාචි ඡ ලංඑම සඡ ලං 

    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං* දි,්්රික්ව  ලං  සළ ලං රළුවරද  ලං එව සණම ලං ම ස ලං ,  ලං දි,්්රික්ව ු ලං රහේළ ලං

ප්රණර්තම ලං ණර්්   ලං  ලං (2015) ලං ්ද හමි න ලං මේත න ම   ලං ,ා ද  ලං ම ස ලං

රත  ලංබහු ලංපි ේපදිාචි ඡ 
 

    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං* දි,්්රික්ව  ලං  සළ ලං රළුවරද  ලං එව සණම ලං ම ස ලං ,  ලං  ලං  ,සු ලං දු ළුත ලං ලං ලං ලං ලං

දි,්්රික්වණක ලං ප්රණර්තම ලං ණර්්   ලං ්ද හමි න ලං මේත න ම   ලං ,ා ද  ලං

ම ස ලංරත  ලංබහු ලංපි ේපදිාචි  ලං, ඡ 

    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං* දි,්්රික්ව  ලං  සළ ලං රළුවරද  ලං එව සණම ලං ම ස ලං ,  ලං  ,සු ලං දු ළුත ලං

දි,්්රික්වණක ලං රළුවරද  ලං එව සණම ලංම ස ලං රත  ලං බහු ලංපි ේපදිාචි ු ලං රහේළ ලං

වරුණු ලංපම්ක්්ේ ලංරීම්  ස ලංක්රත ලංආශ්ර  ද  ලංඑත ලං  තො  සරු ලංත වුරු ලංව  ලං

ගද මේ ලංකදි. ලං 

    එ ,ේත ලං රහේළ ලං්ද හ ලංමි න ද  ලං ණත ලංපිළි ලං ණේ ලංදු කව ම ලංකහ ලංපම්ක්්කණක ලං  ජ ලං
ජේවරව ලං  ිුනනු සපමක ලං රාව  ලං  ු මක ලං පුේගකයිද  ලං  හ හමකු ලං   ෝ ලං ටු ලං ණිඩි ලං
,ා යේණක් ලංදුටිම ලංරණ,්ථේ ලංහ ලංරමේණ ක  ලංවි  
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   4.14.2. ලංබහු ලංපි ේපදිාචි  ලංරමේණ ක  ලං  ලං්ද හ ලංමි න ද  ලං143ඡ902ව ලං ේ ලංම ස ලං2016 ලං
ණර්්   ලං  ජ ලං දණමක ලං ව ම ලං කහ ලං රත ඡ ලං එක් ලං එක් ලං තිවරණ ක ලං  වොට්ඨේ, ු ලං
රහේළණ ලංබහු ලංපි ේපදිාචි  ලං  ේ ස ණද  ලංදණමකව ම ලංකහ ලංම ස ලං,ා යේණු ලංරහේළ ලං

වි,්ත  ලංඅං VI දරන සටහකනිම ලංහක්ණේ ලංතත. ලං 
 

   4.14.3. 2004 ලං රාව ලං 14 ලං හ ම ලං ්ද හ ලං විතසී  ස ලං (වි ශේ් ලං විධිවිධේම) ලං පමත ලං තිනද  ලං
්ද හ  ලංප්රවේශ ලංරීම්ත ලං,ා ේ ලංණකාු  ලං ිුනනු සපතක් ලංදදිරිපමක ලංරීම්ත ලංරනිණේර්  ලං
රීම්ත ලංනි,ේඡ ලං්ද හමි න ද  ලංගකද  ලංගිනී  සදි ලංජේවරව ලං ිුනනු සපත ලංකබේ ගම ලං
තවර ලංදු ළුත ලං්ද හමි න ද  ේ ලං ිුනනු සපමක ලංරාව ලං,ු ද ව  ලංගිනීතු ලං ිරී ලං
,ෑත ලං උමක,ේ  ක්ත ලං  ලං ගද මේ ලං  ක, ලං ගකද  ලං ගද මේ ලං නිකධේම්ද ු ලං උප හ,් ලං
 හම ලං ක ජ. ලං ්ද හමි න ලං මේත න ම ලං ප්රවර ශෝධම ලං රණ,්ථේ මදි ලං ජේවරව ලං
 ිුනනු සපත ලංදදිරිපමක ලංව  ලංතතමකඡ ලං්ද හමි න ලංමේත න ම  ලංළියෙ  ළ ලංරීම්ත ලං
,ා ේ ලං,ව,් ලංව ම ලංකහ ලංපරිගකව ලංණිඩ ලං,ු මු ලංරනුණඡ ලං ිුනනු සපමක ලංරාව  ලං
නිණි දි ලං මොණම ලංරණ,්ථේ ලං ුනමේ ගම ලං ණේ ලංපුේගක ද  ලංපි ේපදිාචි ලංරීම්  ස ලං
 හපේර්ත  සද  සණ ලං  ණත ලං   ොමු ලං රීම්තු ලං  තද තඡ ලං ්ද හමි න ද  ලං හිනුණමක ලං
රීම්තුහ ලංළි ණ  ලංගද මේ ලංක ජ. ලං  ලං සයෙද  ලං ිුනනු සපමක ලංරාව ලංණක ලංණි දි ලංවිශේක ලං
ප්රතේක ක් ලං නිණි දි ලං ව  ලං ගිනීතු ලං රණ,්ථේණ ලං කිබුණු ලං රත  ලං ජේවරව ලං
 ිුනනු සපමක ලං රාව  ලං ්ද හමි න ලං මේත න ම ු ලං ත සළමක ලං රීම්ත ලං නි,ේ ලං විවිධ ලං
රණශයතේ ලං  ණනු ණද  ලං ,්ථේම ලං රීමිප වු ලං ම ස ලං ත සළමක ලං ව  ලං ගිනීතු ලං
්ද හමි න ද  ලංහ ම ලංකහ ලංඋමක,ේ  ලංණළක්ණේ ලංගිනීතුහ ලංරණ,්ථේණ ලංකිබිණි. ලං2016 ලං
ණර්්   ලං්ද හමි න ලංමේත න ම ලංප්රවර ශෝධම ු ලංරහේළණ ලංජේවරව ලං ිුනනු සපමක ලං

රාව  ලං දදිරිපමක ලංවළ ලං පුේගකයිද  ේ ලං වි,්ත  ලං අං  VII දරන සටහකනිමද ලං
2007 ලං ණර්්   ලං දුු ලං 2016 ලං ණර්්  ලං හක්ණේ ලං   ලං  ලං ්ද හමි න ලං මේත න ම ලං
ප්රවර ශෝධම ලං ණක ජ ලං ජේවරව ලං  ිුනනු සපමක ලං රාව ලං දදිරිපමක ලං වළ ලං පුේගකයිද  ලං

,ා යේණ ලංළියෙබා ලං,ා,ද හමේමකතව ලංප්රවේශ  ලංඅං  VIII දරන සටහකනිමද ලං
හක්ණේ ලංතත. 

 
 

   4.14.4. එක් ලං එක් ලංරේත ලංනිකධේරි ලං ණ,තු ලං රහේළණ ලං  ිුනනු සපමක ලං  මොතිවර ලං පුේගක ද  ලං
,ා යේණ ලං,  ලං ිුනනු සපමක ලං ත තක් ලංකබේ ලං මොගිනීතු ලං  ේ ස ලංඑම සඡ ලංඋපද  ලං
දිම  ලං ,මේථ ලං රීම්ත ලං ,ා ේ ලං උේපිද ම ලං , වරව  ලං   ෝ ලං  ණමමක ලං රීදුුන ලං
 න ම ක් ලං දදිරිපමක ලං රීම්තු ලං  මොතිවරවීතඡ ලං  ිුනනු සපතක් ලං කබේ ලං ගිනීතු ලං
උමද  කණක් ලං  මොතිවරවීත ලං   ෝ ලං  ණමමක ලං   ේ ස ලං ළියෙබා ලං  තො  සරු ලං 2016 ලං
ප්රවර ශෝධම   ජ ලං රේත ලං නිකධේරිද  ගද  ලං කබේ ගම ලං එත ලං  තො  සරු ලං
පුේගක ද  ලංපි ේපදිාචි ලංරීම්  ස ලං  වොත,ේරි,්ණ  ේ ලං  ණත ලංකබේ ජතු ලංවුතු ස ලං
වළ ලංරත ඡ ලං  ලංරනුණ ලංපුේගක ද  ලංපි ේපදිාචි ලංරීම්  ස ලං හපේර්ත  සද  සණ ලංඑණිනි ලං
ළිරි,් ලං දකක්ව ලංව ගනි නද  ලං ිුනනු සපමක ලංරලුවරද  ලංකබේ ජ  ස ලංණිඩළියෙ ණකක් ලං
2016 ලං ණර්්  ලං සළ ජත ලංක්රි ේමකතව ලංරීම්තු ලංළි ණ  ලංගද මේ ලංකහ ලංබණු ලංණේර්තේ ලං
වි . 

 
   4.14.5. රනක,් ලං පමත ලං  ු මක ලං ,  ලං තිවරණ ක ලං නීවර ලං  ු මක ලං ්ද හ ලං විතසී ස ලං ණක ජ ලං

දු කවළ ලංණ හණන ලං,  ලං ණමමක ලං  ේ සතත ලංදු  ලංහඬුණ ස ලංවිඳීත ලං  ේ ස ණද  ලං2016 ලං
ණර්්   ජ ලං ,  ලං ටු ලං  ප  ලං ණර්්ණක ජ ලං තිවරණ ක ලං  හපේර්ත  සද  සණු/ ලං
තිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලං ණත ලංණේර්තේ ලං  ලංපුේගක ද  ලංළිපිබාණ ලංරවර ර්ව ලං
තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,් ලං (නීවර ලං  ේ ලං විතර්ශම) ලං  ේ ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං
,වේ ම ලං  ලංනීවර ලංරධයක්ෂණ  ේ ේ ලංනිර් ේශ ද  ලංරනුණ ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං
,වේ ම ලං රනුතිවර  ලං  ු මක ලං 70 ලං  හ මකු ේ ලං ම ස ලං ්ද හ ලං මි න ලං
මේත න ම  ද  ලංදණමක ලංරීම්තු ලංළි ණ  ලංගිණිනි. ලංවිවිධ ලං  ේ ස ලං ු මක ලංදණමක ලං

ව ම ලංකහ ලංම ස ලංණකු ලංරහේළ ලංවි,්ත  ලංඅං  IX දරන සටහකනිම ලංහක්ණේ ලංතත 
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   4.14.6. ්ද හ ලංමි න ලංමේත න ම  ලං, වරව ලංරීම්තු ලං ප  ලං වටු සපමක ලංමේත න ම  ලං
2016.09.01 ලං දිම ලං දුු ලං 2016.09.28 ලං දිම ලං හක්ණේ ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ලං
 ණේ ලං රඩවි   ලං පළ ලං ව ම ලං කහ ලං රත  ලං ටු ලං රතත ණඡ ලං දි,්්රික් ලං තිවරණ ක ලං
වේර් ේක ලංණක ලං,  ලංදු ලුත ලංරේත ලංනිකධේරි ලංවේර් ේක ලංණක ලංප්රහර්ශම ු ලංතබම ලං
කදි. ලං  ලංබණු ලංපුණමකපමක ලංහිද වී ස ලං ේ ලංවිහුමක ලංතේධය ලංතිනද  ලංත ජමතේණ ලංහිනුණමක ලං
ව  නද  ලං තත ලං මත ලං ්ද හ ලං මි න ලං මේත න ම ු ලං ත සළමකණ ලං තමකහ ලං  ද ම ලං
පම්ක්්ේ ලං ව ඡ ලං මත ලං ත සළමක ලං  මොතිවර ලං ම ස ලං 2016.09.28 ලං දිමු ලං  ප  ලං
තිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලං ණත ලං  ෝ ලංදි,්්රික් ලංතිවරණ ක ලංවේර් ේක ලං ණත ලං
  ලංබණ ලංහිනු ස ලං හම ලං ක,ු ලං2015 ලංණර්්   ලංප්රවර ශෝධම   ජ ලං තද ත ලං ලං2016 ලං ලං
ණර්්   ජ ලංහ ලංත ජමතේණ ලංහිනුණමක ලංව ම ලංක ජ. ලං ලං  

 

   4.14.7. 2016 ලංණර්්   ලං්ද හමි න ලංමේත න ම  ලං1980 ලංරාව ලං44 ලංහ ම ලං්ද හ ලංමි න ද  ලං
පි ේපදිාචි ලං රීම්  ස ලං පම මක ලං 18 ලං ණිනි ලං ණගද වර  ලං  ු මක ලං 2016.12.23 ලං දිම ලං
, වරව ලංව ම ලංකදි. ලං  ලං  ලංබණු ලංඑත ලංපම මක ලං20 ලං (1) ලං ණිනි ලංණගද වර  ලං ු මක ලං
රාව ලං1998/35 ලං ේ ලං2016 ලං හ,ි සබර් ලංත, ලං23 ලංදිමිවර ලංගි,ට් ලංප්ර   ලං,  ලංඑදිම ලං
පුණමකපමකණක ලං හ ලං හිද වී ස ලං තගිද  ලං ප්රදුේධ ලංව ම ලංක ජ. ලං  ලං 2015 ලං ,  ලං 2016 ලං  ම ලං
ණර්්ණක ලංපි ේපදිාචි ලං  ලං්ද හ ලංමි න ද  ලං,ා යේණ ලංතිවරණ ක ලං වොට්ඨේ, ලංරනුණ ලං

අං  X දරන  සටහකනිම ලංහක්ණේ ලංතත 
 

 

4.14.8. ලං2016 ලංණර්්   ලංපි ේපදිාචි ලංමුළු ලං්ද හ ලංමි න ද  ලං,ා යේණ ලං15611970 ලංණම ලංරත  ලං

2015 ලංණර්්   ලංපි ේපදිාචි ලංමුළු ලං්ද හ ලංමි න ද  ලං,ා යේණ ලං15421205ක් ලං ම. ලං  ලං

රනුණ ලං2015 ලංණර්් ු ලංණඩේ ලංණිඩි ලංවී ලංතවර ලං්ද හ ලංමි න ද  ලං,ා යේණ ලං190765ක් ලං

 ම. ලං  ලං 2014 ලං ණර්් ු ලං ණඩේ ලං 2015 ලං ණර්්   ලං ්ද හ ලං මි න ද  ේ ලං ණිඩිවීත ලං

376715ක් ලං  ම. ලං  ලං එබිවිද  ලං 2015 ලං ණර්් ු ලං ණඩේ ලං 2016 ලං ණර්්   ජ ලං ්ද හ ලං

මි න ද  ේ ලං ණිඩිවීතක් ලං වරබුමහ ලං 2015 ලං ණර්් ු ලං ,ේ ේක්්ණ ලං 2016 ලං ණර්්   ලං

්ද හ ලං මි න ද  ේ ලං ණිඩිවී  ස ලං ප්රවරශත  ලං ,ිකරී  ලං තු ස ලං ප්රතේක රීද  ලං රඩුවී ලං

තත. ලං   ස ලං ළියෙබාණ ලං දු ලුත ලං  ේශපේකම ලං පක්් ලං  ේ ලං දුවින ලං ක්රි ේවේරිව ද  ලං

ත සලු ලං පු ණිදු ද  ේ ලං රණධේම  ලං   ොමුවි  ලං තු ස ලං වරුකක් ලං බණ ලං ,ා ද  ලං

ව  න. ලං 2014 ලං ණ, ු ලං ,ේ ේක්්ණ ලං 2015 ලං ණර්්   ලං ණිඩි ලං   ලං ්ද හ ලං මි න ද  ලං

,ා යේණ ලංඑමි ලංප්රවරශත  ලංහ ලං2015ු ලං,ේ ේක්්ණ ලං2016 ලංණර්්   ලංණිඩි ලං  ලං්ද හ ලං

මි න ද  ලං ,ා යේණ ලං ,  ලං එමි ලං ප්රවරශත  ලං හ ලං රාව XI දරන සටහකනිම ලං හක්ණේ ලං

තත. 
 

4.14.9. ලං2007 ලංණර්්   ලංදුු ලං2016 ලං ලංණර්්  ලංහක්ණේ ලංඑක් ලංඑක් ලංතිවරණ ක ලං වොට්ඨේ, ු ලං

ර මක ලං ්ද හ ලං ප්ර ේශ ලං ණක ලං ්ද හ ලං මි න ද  ලං ,ා යේණ ලං ළියෙබා ලං  සකමේමකතව ලං

,ු ම ලංඅං  XII දරන සටහකනිම ලංහක්ණේ ලංතත. 

 

5. 2013 අං  27 දරන නන්ද ිමමි න් ලි ාපදංචි කිරිකම් (විකධේෂ විධි විනාන) පනත 

 

  5.1. 2013 ලං රාව ලං 27 ලං හ ම ලං්ද හ ලංමි න ද  ලංපි ේපදිාචි ලංරීම්  ස ලං (වි ශේ් ලං විධි ලං විධේම) ලං පමත ලං

ක්රි ේමකතව ලංණම ලංවේක  ලං2013 ලංණර්්   ලංදුු ලංණ,  ලං හවවු ලංසීතේ ලංවී ලංවරබූ ලංබිවිද ඡ ලං2016 ලං

ප්රවර ශෝධම ු ලංඑත ලංපම මක ලංවිධිවිධේම ලංරහේළ ලං මොවීත ලංතත ලංඑත ලංපම මක ලංවිධි ලංවිධේම ලං

ක්රි ේමකතව ලං මොවි . 
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6. 1981 අං  1 දරන පාර්ලිකම්න්තු මැතිවරණ පනත 

 

6.1. කේධපාලන පක්ෂ පිළිගැනීම හා පාර්ලිකම්න්තු මන්ත්රීධුර ර රපරපාපා ප පිරවීම.  

  

6.1.1.  ේශපේකම ලං පක්් ලං ළියෙගිනීත ලං , සබද ධ  ද  ලං 1981 ලං රාව ලං 1 ලං හ ම ලං

පේර්පි  සද  ස ලංතිවරණ ක ලංපම මක ලංරහේළ ලංනීවරත  ලංවිධිවිධේම ද  ලං2009.09.16 ලං

දිම ලං, සතත ලං  ලං2009 ලංරාව ලං58 ලංහ ම ලංපේර්පි  සද  ස ලංතිවරණ ක ලං(,ා ශෝධම) ලං

පමවරද  ලං ,ා ශෝධම  ලං   ලං රත  ලං මණ ලං නීවරත  ලං විධිවිධේම ලං රනුණ ලං ,ෑත ලං

ණර්් වත ලං ජමණේරි ලං තේ,   ජ ලං  ේශපේකම ලං පක්් ලං ළියෙගිනීත ලං ,ා ේ ලං

තිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලංවිදුද  ලංර ුන සපමක ලංවිාවි  ලංතු ස ලං ම. ලං  ලං එ  මක ලං

එත ලංවේකසීතේ ම ජ ලං්ද හ ලංවිතසීතක් ලංපිණිමක ණද  ද  ලංම ස ලං්ද හ ලංවිතසී තද  ලං ලං

පසු ලංදිම ලං30ක් ලංත සළත ලංර ුන සපමක ලංවිාවීතු ලංවුතු ස ලංවළ ලංතු ස ලං ම. ලං 
 

6.1.2. මුකවරම ලං දි,්්රික්ව   ලං පු කකුඩුදරිේපු ලං ,  ලං මුහු කබඩ ලං පමක ස ලං  ම ලං ප්රේ ේශී  ලං

,වේණක ලං ්ද හ ලං විතසී ස ලං පිණිමකවීතු ලං නි  නතණ ලං තතමක ලං   ලං , සබද ධ  ද  ලං

රධිව ක   ලංපණවරම ලංමඩු ලංවුතු ස ලං  ේ ස ණද  ලං2016 ලංණර්්  ලං සක ජහ ලංපක්් ලං

පි ේපදිාචි  ලං, සබද ධ  ද  ලං  ලංදනලු සපමක ලංවේ ගිනී  ස ලංනි මහම  ලංනිකුමක ලං

රීම්තක් ලංදු ක ලං මොවී . 
 

6.1.3. පේර්පි  සද  ස ලංතිවරණ ක ලංපම මක ලං7 ලං (4) ලං (ආ) ලංණගද වර  ලං ු මක ලංතිවරණ ක ලං

 වො න්ද  ලං ,වේණ ලං විදුද  ලං ,ෑත ලං පිමක ලං ණර්් ක් ලං ආ  සව   ජ ලං ළියෙගමක ලං

 ේශපේකම ලංපක්් ලං ක, ලං,කවනු ලංකිබීතු ලංමි නව ස ලංකබේ ලංතවර ලං  ේශපේකම ලං

පක්්ණක ලංමේත න ම  ලං ජ   ලංගි,ට් ලංප්ර   ලංපළ ලංවළ ලංතු ස ලං ම. ලං ලං  ලංරනුණ ලං

2016 ලංණර්්   ලංරහේළ ලංපක්් ලංමේත න ම  ලං2016.01.30 ලංදිම ලංරාව ලං1951/49 ලං

හ ම ලංරවර ලංවි ශේ් ලංගි,ට් ලංප්ර   ලංපළ ලංව ම ලංක ජ. ලං  ලංරනුණ ලං2016 ලංණර්්  ලං,ා ේ ලං

ළියෙගමක ලං  ේශපේකම ලං පක්් ලං  ක, ලං පක්් ලං 63ක් ලං පි ේපදිාචි ලං ව ම ලං ක ජ. ලං  ලං එත ලං

පක්් ලංමේත න ම  ලංඅං  ලංXIII දරන සටහකනිම ලංහක්ණේ ලංතත. 
 

6.1.4. 2016 ලං ණර්්  ලං  සළ ලං පේර්පි  සද  ස ලං තද ත්රීධූ  ලං පු ේපේඩු ලං 02 ලං ළි වීත ලං ,ා ේ ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

ක්රි ේව  ලංතත. ලං  ලංළියෙබාණ ලං තො  සරු ලංඅං  XIV දරන සටහකනිම ලංත සළමක ලං

ව  ලංතත. 

 

6.2 පළාත්සභා මන්ත්රීධූර ර රපරපාපා ප පිරවීම 

6.2.1 ලං 1988 ලං රාව ලං 02 ලං හ ම ලං පළේමක ලං ,වේ ලං ්ද හ ලං විතසී ස ලං පමත ලං රනුණ ලං පළේමක,වේ ලං

තද ත්රීධූ  ලං පු ේපේඩු ලං 08ක් ලං ළි වීත ලං ,ා ේ ලං ක්රි ේ ලං ව  ලං තවර ලං රත ඡ ලං   ලං ළියෙබා ලං

 තො  සරු ලංඅං  XV දරන සටහකනිම ත සළමක ලංව  ලංතත. 

6.3 පළාත් පාලන ආ තනවල සභි  ධූර ර රපරපාපා ප පිරවීම 

6.3.1 ලං  ලං 2016 ලං ණ, ර් ලං ක්රි ේමකතව ලං ත මග  ලං ,වේ ලං 06ව ලං ,යාව ලං ධූ  ලං පු ේපේඩු ලං 06ක් ලං

ළි වීතු ලං වුතු ස ලං ව ම ලං ක ජ. ලං ටු ලං රහේළ ලං  තො  සරු ලං  ලං අං  ලං XVI දරන 

සටහනට ත සළමක ලංව  ලංතත. 
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7.  ාර්  මණ්ඩල  

 7.1. නව තනතුරු ඇති කිරීම. 
 

  තිවරණ ක ලං  හපේර්ත  සද  සණ ලං 2015.11.17 ලං දිම ලං දුු ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණ ලං
බණු ලංපමක ලංරීම්ත ලංනි,ේ ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේ ම ලංවුතු ස ලංපණමකණේ ගම ලං ේත ලං
,ා ේ ලං ණමත ලංවේර්  ලංතණ්ඩක ක් ලංවළතමේව ක ලං ,ේණේ ලං හපේර්ත  සද  සණ ලං ණත ලං
හද ණේ ලං රනුතත ලංව  ලංගිනීතමක ලංතිවරණ ක ලං  ලං හපේර්ත  සද  ස ම ලං ,ේණ   ලංනිතුක්තණ ලං
දුටි ලං දු ලුත ලංවේර්  ලං තණ්ඩක  ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලං  ණත ලං රනුතුක්ත ලංව  ලං
ගිනීත ලං ,ා ේ ලං රණශය ලං වුතු ස ලං 2015 ලං ණර්්   ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණ ලං
ළිමිටුවීතමක ලං,තඟත ලංදු ක ලංව ම ලංක ජ. ලං  ලං මීු ලං රතත ණ ලං 2016 ලං ණර්්   ජ ලං ප ත ලං ,ා ද  ලං
තම සරු ලංතවර ලංරීම්ත ලං,ා ේ ලංවුතු ස ලංව  ලංතත. 

 
 

  7.1.1. මුහන ලං රතේතයේාශ   ලං වළතමේව ක ලං  ,ේණේ ලං  හපේර්ත  සද  ස ම ලං රධයක්ෂ ලං
ජම ේන ේ ලංරාව ලං DMS/1288 ලං ේ ලං2015.12.22 ලංදිමිවර ලංපිළි  ද  ලංතිවරණ ක ලං
 වො න්ද  ලං,වේණ ලං,ා ේ ලංරනුතත ලංව ම ලංකහ ලංශ්රී.කා.ප. ,ේ.111/11 ලං ශ්රේණි   ලං
, වේ  ලංරධයක්ෂ/ ලංනි  ෝජය ලංරධයක්ෂ ලංතම සරු ලං හ වද  ලංඑවක් ලං ුපමක ලංව  ලං
මුහන ලං රතේතයේාශ   ලං වළතමේව ක ලං  ,ේණේ ලං  හපේර්ත  සද  ස ම ලං රධයක්ෂ ලං
ජම ේන ේ ලං රාව ලං DMS/1288 ලං  ේ ලං 2016.02.08 ලං දිමිවර ලං පිළි ු ලං රනුණ ලං
තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණ ලං ,ා ේ ලං ශ්රී.කා.ප. ,ේ. ලං I ලං  ශ්රේණි   ලං රධයක්ෂ ලං
තම ස ක් ලංරනුතත ලංව  ලංතත. 

 
 

  7.1.2. මුහන ලං රතේතයේාශ   ලං වළතමේව ක ලං  ,ේණේ ලං  හපේර්ත  සද  ස ම ලං රධයක්ෂ ලං
ජම ේන ේ ලංරාව ලංDMS/1288 ලං ේ ලං2015.12.22 ලංදිමිවර ලංපිළි  ද  ලංතිවරණ ක ලං
 වො න්ද  ලං ,වේණ ලං ,ා ේ ලං රනුතත ලං ව ම ලං කහ ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං  තො  සරු ලං  ේ ලං
,ද නි මහම ලංතේක්්ක ලං ,ේණ   ලං 2 ලං පද වර   ලං III ලං  ශ්රේණි   ලං තො  සරු ලං ේ ලං
,ද නි මහම ලංතේක්්ක ලංනිකධේරි ලංතම ස  ලං  ුපමකව  ලංමුහන ලං රතේතයේාශ   ලං
වළතමේව ක ලං  ,ේණේ ලං  හපේර්ත  සද  ස ම ලං රධයක්ෂ ලං ජම ේන ේ ලං රාව ලං
DMS/1288 ලං  ේ ලං 2016.02.08 ලං දිමිවර ලං පිළි ු ලං රනුණ ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං
,වේණ ලං,ා ේ ලංශ්රී.කා. තො.,.තේ. ,ේණ   ලං1 ලංපද වර   ලං III ලං ශ්රේණි   ලං, වේ  ලං
රධයක්ෂ ලං තම ස ක් ලං රනුතත ලං ව ම ලං ක ජ. ලං  ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ම ලං
වේර්  ලංවේ   ලංද ළ ලං ේත ලංනි,ේ ලංවළතමේව ක ලං ,ේණේ ලං  හපේර්ත  සද  ස ම ලං
රනුතිවර  ලංතත ලංශ්රී ලංකාවේ ලංතේක්්ක ලං ,ේණ   ලං2 ලංපද වර   ලංවේර් නව ලංනිකධේරි ලං
තම ස ක් ලං2016 ලංණර්්  ලං සළ ලංරලුවරද  ලංරනුතත ලංව  ලංගද මේ ලංක ජ. 

 
 

 

 

 7.2. නව පත් කිරීම්. 

7.2.1.  ේජය ලං පරිපේකම ලං  ේ ලං වළතමේව ක ලං රතේතයේාශ ලං  නව ස ේ ලං රාව ලං
75/10/5911 ලං  ේ ලං 2016.02.26 ලං දිමිවර ලං පිළි  ලං තගිද  ලං 2016.04.11 ලං දිම ලං දුු ලං
 තත ලං වො න්ද  ලං,වේණු ලංරනුතුක්ත ලංව ම ලංකහ ලංශ්රී ලංකාවේ ලංපරිපේකම ලං ,ේණ   ලං
III ලංපද වර   ලං ේ. ජනිුද  ලංත තේ ලං2016.04.11 ලංදිම ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං
,වේ ම ලං, වේ  ලංතිවරණ ක ලං වොත,ේරි,්ණ   කු ලංණශ  ද  ලංපමක ලංව ම ලංකහ ලං
රත  ලං 2016.10.17 ලං දිම ලං දුු ලං  පො ළොද මරුණ ලං දි,්්රික් ලං තිවරණ ක ලං
වේර් ේක   ලං, වේ  ලංතිවරණ ක ලං වොත,ේරි,් ලංතම ස ු ලංපමක ලංව ම ලංක ජ. 

 

7.2.2.  ේජය ලං පරිපේකම ලං  ේ ලං වළතමේව ක ලං රතේතයේාශ   ලං  නව ස ේ ලං රාව ලං
75/10/5911 ලං  ේ ලං 2016.02.26 ලං දිමිවර ලං පිළි  ලං තගිද  ලං 2016.05.09 ලං දිමිවරණ ලං
 තත ලං වො න්ද  ලං,වේණු ලං රනුතුක්ත ලංව ම ලංකහ ලංශ්රී.කා.ප. ,ේ. ලං III ලං පද වර   ලං
බී.එ ස.රයි.එ,්.එන.බණ්ඩේ  ලංත තේ ලං2016.08.01 ලංදිම ලංදුු ලංපුමකතකත ලංදි,්්රික් ලං
තිවරණ ක ලංවේර් ේක   ලං, වේ  ලංතිවරණ ක ලං වොත,ේරි,් ලංතම ස ු ලංපමකව  ලං
තත. 
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  7.2.3.  ේජය ලං පරිපේකම ලං  ේ ලං වළතමේව ක ලං රතේතයේාශ   ලං  නව ස ේ ලං රාව ලං

75/10/5243 ලං  ේ ලං 2016.05.26 ලං දිමිවර ලං පිළි  ලං තගිද  ලං 2016.06.01 ලං දිම ලං දුු ලං

 තත ලං වො න්ද  ලං,වේණු ලංරනුතුක්ත ලංව ම ලංකහ ලංශ්රී ලංකාවේ ලංපරිපේකම ලං ,ේණ   ලං

III ලං පද වර   ලං ආර්.එ,්. ණහ ේ ලං ත තේ ලං 2016.06.09 ලං ණම ලං දිම ලං දුු ලං

  සබද  තොු ලං දි,්්රික් ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේක   ලං , වේ  ලං තිවරණ ක ලං

 වොත,ේරි,් ලංතම ස ු ලංපමක ලංව නු ලංකිබ ලංතත. 
 

7.2.4.  ේජය ලං පරිපේකම ලං  ේ ලං වළතමේව ක ලං රතේතයේාශ ලං  නව ස ේ ලං රාව ලං

75/10/5911 ලං ේ ලං2016.02.26 ලංදිමිවර ලංපිළි  ලංතගිද  ලං තත ලං වො න්ද  ලං,වේණු ලං

රනුතුක්ත ලං ව ම ලං කහ ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං පරිපේකම ලං  ,ේණ   ලං III ලං පද වර   ලං

එ ස.ජී.සී.එ,්. ලං  කදුා  ලං ත තේ ලං 2016.06.30 ලං දිම ලං දුු ලං  වොළඹ ලං දි,්්රික් ලං

තිවරණ ක ලං වේර් ේක   ලං , වේ  ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,් ලං තම ස ු ලං පමක ලං

ව ම ලංක ජ. ලං ලං 
 

7.2.5.  ේජය ලං වළතමේව ක ලං , වේ  ලං  ,ේණ   ලං රධි ලං පද වර   ලං (විශ්රේ නව) ලං
 .එ ස.එ ස. ලංවබීර් ලංත තේ ලං 2016.08.01 ලං දිම ලංදුු ලංමුකවරම ලං දි,්්රික් ලංතිවරණ ක ලං
වේර් ේක   ලං, වේ  ලංතිවරණ ක ලං වොත,ේරි,් ලංතම ස ු ලංපමක ලංව  ලංතත. 

 
 

7.2.6.  ේජය ලං පරිපේකම ලං  ේ ලං වළතමේව ක ලං රතේතයේාශ ලං  නව ස ේ ලං රාව ලං
75/10/4534 ලං ේ ලං2016.07.15 ලංදිමිවර ලංපිළි  ලංතගිද  ලං තත ලං වො න්ද  ලං,වේණු ලං
රනුතුක්ත ලං ව ම ලං කහ ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං පරිපේකම ලං  ,ේණ   ලං III ලං පද වර   ලං සී.එද . ලං
උතගිපි  ලං ත තේ ලං 2016.07.25 ලං දිම ලං දුු ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ම ලං
, වේ  ලං නව ස ලංතම ස ු ලංපමක ලංරීම්තු ලංවුතු ස ලංව ම ලංක ජ. 

 

7.2.7.  ේජය ලං වළතමේව ක ලං , වේ  ලං  ,ේණ   ලං රධි ලං පද වර   ලං ජී.එච්.බද  කතවර ලං

ත මක න  ලං 2016.09.07 ලං දිම ලං දුු ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ම ලං පරිපේකම ලං

නිකධේරි ලංතම ස ු ලංපමක ලංව ම ලංක ජ.  

 

7.2.8. ලං  ේජය ලං වළතමේව ක ලං , වේ ,ේ ලං  ,ේණ   ලං රධි ලං පද වර   ලං  ලං ඩී. ලං ණනිගදුා  ලං
ත මක න  ලං 2016.09.05 ලං ණම ලං දිම ලං දුු ලං  වොළඹ ලං දි,්්රික් ලං තිවරණ ක ලං
වේර් ේක   ලංපරිපේකම ලංනිකධේරි ලංතම ස ු ලංපමක ලංව  ලංතත. 

 

7.2.9.  ේ.ජී.බී.සී.එ,්. ලං ජ වී  ලංත මක න  ලං ේ ලං ක්. .ආර්.එ,්. ලං  ේතචද ද්ර ලංත මක න  ලං

2016.05.02 ලං දිම ලං දුු ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං  තො  සරු ලං  ේ ලං ,ද නි මහම ලං තේක්්ක ලං

 ,ේණ   ලං2 ලංපද වර   ලංII ලං ශ්රේණි   ලංතම සරු ලං,ා ේ ලංපමක ලංරීම්තු ලංවුතු ස ලංව  ලං

තත. 
 

7.2.10. තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ම ලං රි  කරු ලං  ,ේණ   ලං III ලං  ශ්රේණි   ලං පු ේපේඩු ලං

ළි වීත ලං,ා ේ ලං වො න්ද  ලං,වේ ලං ණේ ලංරඩවි   ලංහිද වීතක් ලංපළව  ලංර ුන සපමක ලං

විාණම ලංක ජ. ලං ලං  ලංරනුණ ලංර ුන සපමක ලං18ක් ලංකිබී ලංවරබු ලංරත  ලංනි  නත ලංදිමු ලංපසුණ ලං

ප්රතේහවී ලංකිබූ ලංර ුන සපමක ලං 2ක් ලංප්රවරක් ්ේප ලංව ම ලංකදි. ලං  ලං ,සු ලංර  ක සවරුණද  ලං

16 හමේ ලං,ා ේ ලං, සමු / ලංණේචිව ලංපරික්්ක ක් ලං2016.11.10 ලංදිම ලංතිවරණ ක ලං

ත  නව ස ලං වේර් ේක   ජ ලං පණමකණම ලං ක ජ. ලං එමිදි ලං සු කසුව සකමක ලං 5 හ මකුු ලං

පමකවී ස ලංපිළි ලංකබේ ජතු ලංවුතු ස ලංව  ලංතත. ලං ලං(2017.01.02 ලංදිම ලංදුු ලංපමකවී ස ලංපිළි ලං

කබේ ජතු ලංවුතු ස ලංව  ලංතත.) 
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7.2.11. තේණවේපිව/ ලංරනි  ස ලං(වහනිව)/ආ ේශව/ ලං වොද ්රේමක ලං  ෝ ලං, ම ලංපහමත ලං

තත ලං බාණේ ලං ගද මේ ලං කහ ලං  ,ේණවයිද  ලං ,ා ේ ලං 2015 ලං ර ණි  ලං   ෝජමේ ලං රනුණ ලං

,්ථී  ලංපමකවී ස ලංප්රහේම  ලංරීම්ත ලං, සබද ධ  ද  ලංනිකුමක ලංව  ලංවරබූ ලං ේ.ප.ච. ලංරාව ලං

25/2014 ලං රනුණඡ ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ම ලං රනි  ස ලං පහමත ලං තත ලං

 ,ේණ   ලං   ොහණේ ගම ලං වරබූ ලං සු කසුව ස ලං ,පු ම ලං කහ ලං එක් ලං ර  කු ලං ,ා ේ ලං

වේර් ේක ලං  ,ේණව ලං  ,ේණ   ලං III ලං  ශ්රේණි ු ලං රහේළණ ලං  ේ ලං එක් ලං ර  කු ලං ,ා ේ ලං

රි  කරු ලං  ,ේණ   ලං III ලං  ශ්රේණි ු ලං රහේළණහ ලං  වේබේධ ලං  ,ේණේ ලං රධයක්ෂ ලං

ජම ේන ේ ලං රනුතිවර ු ලං  ුමකණ ලං 2016.01.15 ලං දිම ලං දුු ලං ,්ථී  ලං පමකවී ස ලං පිළි ලං

කබේ ජතු ලංවුතු ස ලංව ම ලංක ජ. 

7.2.12. තිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේ ම ලංපු ේපේඩුණ ලංපිණවර ලං න ම ලං, වේ  ලංතම සරු ලං

,ා ේ ලං බාණේ ලං ගිනීතු ලං රහේළණ ලං 2015.11.29 ලං ණම ලං දිම ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං ,ාණර්ධම ලං

පරිපේකම ලංආ තම  ලං   ේ ලංපණමකණම ලංකහ ලංපිඛිත ලංවිවේග  ද  ලංසු කසුව ස ලංකිබූ ලං

40 හ මකු ලං 2016.03.01 ලං දිම ලං දුු ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ම ලං  න ම ලං

, වේ  ලංIII ලං ශ්රේණි ු ලංපමකව  ලංගද මේ ලංක ජ. 

7.2.13. 2016.06.30 ලං දිමු ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ම ලං  ේජය ලං වළතමේව ක ලං

, වේ  ලං ,ේණ   ලංපිණවර ලංමුලු ලංපු ේපේඩු ලං,ා යේණ ලං25රී. ලං ලං  ස ලංළියෙබාණ ලං ේජය ලං

පරිපේකම ලං ේ ලංවළතමේව ක ලංරතේතයේාශ ු ලංහිනු ස ජ  ස ලංප්රවරලක ක් ලං ක, ලං

එත ලංපු ේපේඩු ලංළි වීත ලං,ා ේ ලං2016 ලංණර්්   ලං ේජය ලංවළතමේව ක ලං, වේ  ලං

 ,ේණ ු ලංරලුවරද  ලංබාණේ ලංගද මේ ලංකහ ලංමණව ලංනිකධේම්ද  ලං22 මකු ලං වො න්ද  ලං

,වේණු ලං කබේ ජ ලංතත. ලං එයිද  ලං එක් ලංනිකධේම්නි වු ලං බකපේ ලං වරබූ ලං  පෞේගපිව ලං

රප සුතේණ ක් ලං නි,ේ ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ණද  ලං නිහ ,් ලං රීම්තු ලං

වුතු ස ලංව  ලංතත. ලං ලං ලං 
 

 7.3. උසස් කිරීම් (මාණ්ඩලි ) 

  7.3.1.  මකමපු  ලං දි,්්රික් ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේක   ලං  ජය්්ඨ ලං නි  ෝජය ලං තිවරණ ක ලං

 වොත,ේරි,් ලං ණශ  ද  ලං  ,ේණ  ලං වළ ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං පරිපේකම ලං  ,ේණ   ලං වි ශේ් ලං

පද වර   ලං එ ස. .පී.සී. ප ර් ේ ලං ත තේ ලං 2016.02.08 ලං දිම ලං දුු ලං තිවරණ ක ලං

 වො න්ද  ලං ,වේ ම ලං රවර ර්ව ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,් ලං (පේර්පි  සද  ස ලං

තිවරණ ක) ලංතම ස ු ලංපමක ලංව ම ලංක ජ. 
 

  7.3.2. ප්රධේම ලංවේර් ේක   ලං ගකවේධිවේරි ලං ( ගවී ස) ලං ණශ  ද  ලං  ,ේණ   ලං නිතු ස ලං ශ්රී ලං

කාවේ ලංගකවේධිවේරි ලංIII  ශ්රේණි   ලංසුජේනි ලං , මකම ලං ලං තමවි  ලං2016.03.01 ලං

දිම ලං දුු ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ලං  නව ස ලං වේර් ේක   ලං පු ේපේඩුණ ලං

පණවරම ලංගකවේධිවේරි ලංතම ස ර් ලංණිඩ ලංබිලීතු ලංපමක ලංව නු ලංකිබ ලංතත. ලං 

  7.3.3. ප්රධේම ලංවේර් ේක   ලංනි  ෝජය ලංතිවරණ ක ලං වොත,ේරි,් ලං (පේකම) ලංණශ  ද  ලං

 ,ේණ  ලං වළ ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං පරිපේකම ලං  ලං  ,ේණ   ලං වි ශේ් ලං පද වර   ලං ,තද  ලං ශ්රී ලං

 මකමේ ව ලං ත තේ ලං 2016.04.04 ලං දිම ලං දුු ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ම ලං

රවර ර්ව ලංතිවරණ ක ලං වොත,ේරි,් ලං(බ,්මේමි  ලංපළේත) ලංතම ස ු ලංපමක ලංරීම්තු ලං

වුතු ස ලංව  ලංතත. 

  7.3.4.  වොළඹ ලංදි,්්රික් ලංතිවරණ ක ලංවේර් ේක   ලංනි  ෝජය ලංතිවරණ ක ලං වොත,ේරි, ්ලං

ණශ  ද  ලං ,ේණ  ලංව ම ලංකහ ලංශ්රී ලංකාවේ ලංපරිපේකම ලං ,ේණ   ලං I ලංපද වර   ලංඑ,්. ලං

රච්චුහද  ලං ත තේ ලං 2016.04.04 ලං දිම ලං දුු ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ම ලං

රධයක්ෂ ලංතම ස ු ලංපමක ලංව ම ලංක ජ. 
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  7.3.5.  වොළඹ ලං දි,්්රික් ලං , වේ  ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,් ලං ණශ  ද  ලං  ,ේණ  මි ලං
නිතු සණ ලං දුටි ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං පරිපේකම ලං  ,ේණ   ලං  ලං  සද ණම ලං පද වර   ලං ණකය  ලං
ු කණර්ධම ලංත තේ ලං2016.05.01 ලංදිම ලංදුු ලං2016.05.31 ලංදිම ලංහක්ණේ ලං මකමපු  ලං
දි,්්රික් ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේක   ලං නි  ෝජය ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,් ලං
තම ස ර් ලංණිඩ ලංබිලීතු ලංපමක ලංව ම ලංක ජ. ලංඑ ,ේත ලං2016.06.01 ලංදිම ලංදුු ලංග සප  ලං
දි,්්රික් ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේක   ලං නි  ෝජය ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,් ලං
තම ස  මි ලං ණිඩ ලං බිලීත ලං ,ා ේ ලං පමක ලං ව ම ලං කහ ලං රත ඡ ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං පරිපේකම ලං
 ,ේණ   ලං I ලං පද වර ු ලං උ,,්වී තද  ලං රම සරුණ ලං ණකය  ලං ු කණර්ධම ලං ත තේ ලං
2016.12.01 ලං දිම ලං දුු ලං ග සප  ලං දි,්්රික් ලං නි  ෝජය ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි, ්ලං
ණශ  ද  ලංපමක ලංරීම්තු ලංවුතු ස ලංව  ලංතත. 

  7.3.6. ග සප  ලංදි,්්රික් ලංතිවරණ ක ලංවේර් ේක   ලංනි  ෝජය ලංතිවරණ ක ලං වොත,ේරි,් ලං

ණශ  ද  ලං  ,ේණ  ලං ව ම ලං කහ ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං පරිපේකම ලං  ,ේණ   ලං I ලං පද වර   ලං

පී. .එ,්. ,ේමේ මකම ලං ත තේ ලං 2016.06.01 ලං දිම ලං දුු ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං

,වේ ම ලංනි  ෝජය ලංතිවරණ ක ලං වොත,ේරි,් ලං (පේකම) ලංතම ස ු ලංපමක ලංව ම ලං

ක ජ. 

  7.3.7. ප්රධේම ලංවේර් ේක   ලංප්රධේම ලංගකවේධිවේරි ලං ණශ  ද  ලං ,ේණ   ලංනිතු ස ලං ට. . ලං

වී  ,ේම ලං ත තේ ලං 2016.07.15 ලං දිම ලං දුු ලං ප්රධේම ලං වේර් ේක   ලං ප්රධේම ලං මුකය ලං

නිකධේරි ලංතම ස  මි ලංණිඩ ලංබිලීත ලං,ා ේ ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලංවිදුද  ලං

පමක ලංව ම ලංක ජ. 

  7.3.8. ප්රධේම ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේක   ලං , වේ  ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,් ලං (පළේමක ලං
පේකම ලංතිවරණ ක) ලංණශ  ද  ලං ,ේණ  ලංව ම ලංකහ ලංශ්රී ලංකාවේ ලංපරිපේකම ලං ,ේණ   ලං
II ලංපද වර   ලංචිද තේ ලංදි,ේමේ ව ලංත මක න  ලං2016.10.06 ලංදිම ලංදුු ලංතිවරණ ක ලං
 වො න්ද  ලං ,වේ ලං  නව ස ලං වේර් ේක   ලං රධයක්ෂ ලං තම ස  මි ලං ණිඩ ලං බිලීතු ලං ලං
පමක ලං ව ම ලං කහ ලං රත  ලං ශ්රී.කා.ප. ,ේ. ලං I ලං පද වර ු ලං උ,,් ලං වී තද  ලං රම සරුණ ලං ලං
2016.12.01 ලං දිම ලං දුු ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ලං  නව ස ලං වේර් ේක   ලං
රධයක්ෂ ලංණශ  ද  ලංපමක ලංව  ලංතත. ලං 

    

 උසස් කිරීම් (මාණ්ඩලි  කනොවන) 
 

  7.3.9.  මකමපු  ලං දි,්්රික් ලං තිවරණ ක ලංවේර් ේක ු ලං රනුතුක්තණ ලං  ,ේණ  ලං වළ ලං  ේජය ලං
වළතමේව ක ලං , වේ  ලං  ,ේණ   ලං III ලං පද වර   ලං ඕ.වී. .වී.වරුකේ මකම ලං
ත තේ ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං  තො  සරු ලං  ේ ලං ,ද නි මහම ලං තේක්්ක ලං  ,ේණ   ලං 3 ලං ණම ලං
පද වර   ලං III ලං  ශ්රේණි   ලං  තො  සරු ලං  ේ ලං ,ද නි මහම ලං තේක්්ක ලං , වේ  ලං
තම ස ු ලංපමකවීත ලංනි,ේ ලං ේජය ලංවළතමේව ක ලං, වේ  ලං ,ේණ   ලංතම සරිද  ලං
, සපූර්ක  ද ත ලං දණමකවී ලං එත ලං තම ස ර් ලං  ේජවේරි ලං වේ ගිනීතු ලං  ිරීණම ලං
පරිදි ලං2016.11.01 ලංදිම ලං ,ේණ  ද  ලංපසු ලංනිහ ,් ලංව ම ලංක ජ. ලං 

 

  7.3.10.  ලං න ම ලං , වේ  ලං  ,ේණ ු ලං බාණේ ලං ගිනී  ස ලං විවේග  ලං ,තමකවීත ලං නි,ේ ලං
තිවරණ ක ලං ත  නව ස ලං වේර් ේක ු ලං රනුතුක්තණ ලං  ,ේණ  ලං වළ ලං වේර් ේක ලං
 ,ේණව ලං  ,ේණ   ලං III ලං පාවර   ලං එච්.පී.බී.එන.රයි. ලං තධු ාදු ලං  තමවි ඡ ලං
වේර් ේක ලං  ,ේණව ලං  ,ේණ   ලං III ලං පාවර   ලං එ ස.ජී.ඩී.ටී.එද . ලං තමක, ණි ලං
 තමවි හ ලංවලුත  ලංදි,්්රික් ලංතිවරණ ක ලංවේර් ේක ු ලංරනුතුක්තණ ලං ,ේණ  ලංවළ ලං
වේර් ේක ලං  ,ේණව ලං  ,ේණ   ලං III ලං පාවර   ලං ජී.එද .එ,්.හ ලං දුනණේ ලං ත තේහ ලං
වේර් ක ලං  ,ේණව ලං  ,ේණ  ලං තම සරිද  ලං උ,,්වී ස ලං කබේ ලං 2016.02.29 ලං ණම ලං දිම ලං
 ,ේණ  ද  ලංපසු ලං න ම ලං, වේ  ලංතම ස ු ලංඋ,,් ලංව ම ලංක ජ. 
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 7.4. ස්ථමාන මාරුවීම් (මැතිවරණ ක ොමිෂන් සභාව තුළ) 
 

  7.4.1. බ කනක ලං දි,්්රික් ලං තිවරණ ක ලංවේර් ේක   ලං , වේ  ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,් ලං

ණශ  ද  ලං  ,ේණ  ලං ව ම ලං කහ ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං පරිපේකම ලං  ,ේණ   ලං III ලං පද වර   ලං

සු ාග ලං රඹග තිද  ද  ලං ත තේ ලං 2016.06.01 ලං දිම ලං දුු ලං  මකමපු  ලං දි,්්රික් ලං

තිවරණ ක ලංවේර් ේක   ලං, වේ  ලංතිවරණ ක ලං වොත,ේරි,් ලංණශ  ද  ලං,්ථේම ලං

තේරු ලංව ම ලංක ජ. 
 

  7.4.2.  පො ළොද මරුණ ලං දි,්්රික් ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේක   ලං , වේ  ලං තිවරණ ක ලං

 වොත,ේරි,් ලංණශ  ද  ලං ,ේණ  ලංව ම ලංකහ ලංශ්රී ලංකාවේ ලංපරිපේකම ලං ,ේණ   ලං III ලං

පද වර   ලංදද දිව ලං  සරුදුා  ලංත තේ ලං,්ථේම ලංතේරුවී ස ලංතත ලං2016.06.01 ලංදිම ලං

දුු ලං බ කනක ලං දි,්්රික් ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේක   ලං , වේ  ලං තිවරණ ක ලං

 වොත,ේරි,් ලංණශ  ද  ලංපමක ලංව ම ලංක ජ. 
 

  7.4.3. පුමකතකත ලංදි,්්රික් ලංතිවරණ ක ලංවේර් ේක   ලං, වේ  ලංතිවරණ ක ලං වොත,ේරි, ්ලං
ණශ  ද  ලං  ,ේණ  ලං ව ම ලං කහ ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං පරිපේකම ලං  ,ේණ   ලං III ලං පද වර   ලං
බී.එ ස.රයි.එ,්.එන.ද කනින ලං බණ්ඩේ  ලං ත තේ ලං 2016.12.27 ලං දිම ලං දුු ලං ග සප  ලං
දි,්්රික් ලංතිවරණ ක ලංවේර් ේක   ලං, වේ  ලංතිවරණ ක ලං වොත,ේරි,් ලංණශ  ද  ලං
,්ථේම ලංතේරු ලංව ම ලංක ජ. 

 

මැතිවරණ ක ොමිෂන් සභාකවන් පිටතට ස්ථමාන මාරුවීම් 
 

  7.4.4. තිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේ ලං නව ස ලංවේර් ේක   ලංරධයක්ෂ ලංණශ  ද  ලං ,ේණ  ලං

වළ ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං පරිපේකම ලං  ,ේණ   ලං I ලං පද වර   ලං එ,්. ලං රච්චුහද  ලං ත තේ ලං

රරේතේතය ලං  නව ස ේ ලං රාව ලං PMO/2/2/SLAS/TRANSGEN ලං  ේ ලං

2016.06.03 ලං දිමිවර ලං පිළි ු ලං රනුණ ලං රරේතේතය ලං වේර් ේක   ලං  ේජවේරි ලං වේ  ලං

ගිනීත ලං ,ා ේ ලං 2016.06.09 ලං දිම ලං දුු ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ම ලං

 ,ේණ  ද  ලං නිහ ,් ලං ව ම ලං ක ජ. ලං  ලං   ලං ත තේ ලං ර සපේ  ලං දි,්්රික් ලං තිවරණ ක ලං

වේර් ේක   ලං , වේ  ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,්ණ  ේ ලං  ක, ලං හඡ ලං  ේපම ඡ ලං

 වොළඹ ලං මේගරිව ලං වේර් ේකණක ලං නි  ෝජය ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,්ණ  ේ ලං

 ක, ලං  ලං  ේ ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ලං වේර් ේක   ලං රධයක්් ලං ණශ  ද  ලං හ ලං

 ,ේණ  ලං ව ම ලං කහ ලං රත ඡ ලං   ලං ත තේ ලං තිවරණ ක ලං  හපේර්ත  සද  සණ ලං / ලං

තිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණු ලංදටු ලංවළ ලං ,ේණ  ලංරග  ලංව නු ලංකි ේ. 

  7.4.5. ග සප  ලංදි,්්රික් ලං, වේ  ලංතිවරණ ක ලං වොත,ේරි,් ලං ක, ලං ,ේණ  ලංවළ ලංශ්රී ලංකාවේ ලං

පරිපේකම ලං ,ේණ   ලං III ලං පද වර   ලංපී ලං ු මේහද  ලංත තේ ලං ේජය ලංපරිපේකම ලං ේ ලං

වකතමේව ක ලංරතේතයේාශ ලං නව ස ේ ලංරාව ලං75/10/5592 ලං ේ ලං2016.06.06 ලං

දිමිවර ලංපිළි ු ලංරනුණ ලංආගතම ලං ේ ලංවිගතම ලං හපේර්ත  සද  ස ම ලං ේජවේරි ලංවේ  ලං

ගිනීත ලං ,හ ේ ලං 2016.06.09 ලං දිම ලං දුු ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ම ලං

 ,ේණ  ද  ලංනිහ ,් ලංව ම ලංක ජ. ලං  ලංත තේ ලංපුමකතකත ලං තද ත ලංග සප  ලංදි,්්රික් ලං

තිවරණ ක ලං වේර් ේක   ලං , වේ  ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,්ණ  ේ ලං  ක, ලං

තිවරණ ක ලං හපේර්ත  සද  සණ/ ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලං ණනු ණද  ලංදටු ලං

වළ ලං ,ේණ  ලංරග  ලංව නු ලංකි ේ. 

  7.4.6. ලං  සබද  තොු ලංදි,්්රික් ලං, වේ  ලංතිවරණ ක ලං වොත,ේරි,් ලං ක, ලං ,ේණ  ලංවළ ලංශ්රී ලං

කාවේ ලං පරිපේකම ලං  ,ේණ   ලං III ලං පද වර   ලං  ජපේන ලං චද ද්ර මකම ලං ත තේ ලං  ේජය ලං

පරිපේකම ලං ේ ලංවකතමේව ක ලංරතේතයේාශ ලං නව ස ේ ලංරාව ලං75/10/5243 ලං ේ ලං



16 
 

2016.05.26 ලං දිමිවර ලං පිළි ු ලං රනුණ ලං 2016.06.09 ලං දිම ලං දුු ලං වර්තේද ත ලං  ේ ලං

ණේණිජ ලං වුතු ස ලං රතේතයේාශ   ලං  ේජවේරි ලං වේ  ලං ගිනීත ලං ,ා ේ ලං තිවරණ ක ලං

 වො න්ද  ලං,වේ ම ලං ,ේණ  ද  ලංනිහ ,් ලංව ම ලංක ජ. ලං  ලංත තේ ලං  සබද  තොු ලං

දි,්්රික් ලං , වේ  ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,්ණ  ේ ලං  ක, ලං තිවරණ ක ලං

 හපේර්ත  සද  සණ/ ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණ ලං  ණනු ණද  ලං දටු ලං වළ ලං

 ,ේණ  ලංරග  ලංව නු ලංකි ේ. 

  7.4.7. ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ම ලං , වේ  ලං  නව සණ   කු ලං  ක, ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං

පරිපේකම ලං ,ේණ   ලංIII ලංපද වර   ලං ,ේණ  ලංවළ ලංසී.එද  ලංඋතගිපි  ලංත තේ ලං ේජය ලං

පරිපේකම ලං ේ ලංවකතමේව ක ලංරතේතයේාශ ලං නව ස ේ ලංරාව ලං75/10/4678 ලං ේ ලං

2016.09.22 ලං දිමිවර ලං පිළි ු ලං රනුණ ලං 2016.09.26 ලං දිම ලං දුු ලං ,තේජ ලං ,විබක ලං

ගිද වී ස ලං  ේ ලං සුබ,ේධම ලං රතේතයේාශ   ලං  ේජවේරි ලං වේ  ලං ගිනීත ලං ,ා ේ ලං

තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ම ලං  ,ේණ  ද  ලං නිහ ,් ලං ව ම ලං ක ජ. ලං   ලං ත තේ ලං

තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණ ලං  ණනු ණද  ලං දටු ලං වළ ලං  ,ේණ  ලං රග  ලං ව නු ලං

කි ේ. 
 

  7.4.8. නුණ එයෙ  ලං දි,්්රික් ලං තිවරණ ක ලංවේර් ේක ු ලං රනුතුක්ත ලං  ,ේණ  ලං වළ ලං  ේජය ලං

වළතමේව ක ලං, වේ  ලං ,ේණ   ලංIII ලංපද වර   ලං ක්.ජී. ක්. ලංතධු,ාව ලංත තේ ලං

ත ජම ලං  ,ෞ ය ලං ක් ්ේ්ර ලං නිකධේරි ලං තම ස ු ලං පමකවීත ලං නි,ේ ලං  ේජය ලං

වළතමේව ක ලං , වේ  ලං  ,ේණ   ලං තම ස  ද  ලං , සපූර්ක  ද ත ලං දණමකවී ලං

මණ ලං තම ස ර් ලං  ේජවේරි ලං වේ ගිනීතු ලං  ිරීණම ලං පරිදි ලං 2016.10.07 ලං දිම ලං

 ,ේණ  ද  ලංපසුණ ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේ ම ලං ,ේණ  ද  ලංනිහ ,් ලංව ම ලං

ක ජ. 

 

  7.4.9. වෑගනක ලං දි,්්රික් ලං තිවරණ ක ලංවේර් ේක ු ලං රනුතුක්තණ ලං  ,ේණ  ලං වළ ලං  ේජය ලං

වළතමේව ක ලං , වේ  ලං  ,ේණ   ලං III ලං  ශ්රේණි   ලං  ක්. .පී.එ,්.වී දුා  ලං

 තමවි  ලංශ්රී ලංකාවේ ලංු රු ලං ,ේණ   ලං3 ලංපද වර   ලංI(ත) ලං ශ්රේණි ු ලංපමකවීත ලංනි,ේ ලං

 ේජය ලං වළතමේව ක ලං , වේ  ලං  ,ේණ   ලං තම සරිද  ලං , සපූර්ක  ද ත ලං

දණමකවී ලංඑත ලංතම ස ර් ලං ේජවේරි ලංවේ ගිනීතු ලං ිරීණම ලංපරිදි ලං2016.11.10 ලංදිම ලං

 ,ේණ  ද  ලංපසු ලංනිහ ,් ලංව ම ලංක ජ. ලං 
 

  7.4.10.තඩවකපුණ ලං දි,්්රික් ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේක ු ලං රනුතුක්තණ ලං  ,ේණ  ලං වළ ලං

වේ. ,ේ. ,ේ. ලං III ලං  ශ්රේණි   ලං ටී. දුහ ද  ලං ත තේ ලං උපේධිධේරි ලං රවයේ,කේයා ලං

පමකවීතක් ලං කිබීත ලං නි,ේ ලං 2016.01.23 ලං දිම ලං දුු ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං

,වේ ණද  ලංළිුතු ලංතේරුවී ලං ගො,් ලංතත. 

 
 

  7.4.11. 2016 ලං ණර්්   ලං ණේර්ෂිව ලං ,්ථේම ලං තේරුවී ස ලං  ු මක ලං  ේජය ලං වළතමේව ක ලං

, වේ  ලං ,ේණ   ලංනිකධේම්ද  ලං5 ලං හ මකු ලං ේ රද තර් ලං  හපේර්ත  සද  ස ලං

,්ථේම ලං තේරුවී ස ලං  ු මක ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ණද  ලං ළිුතු ලං  ේජය ලං

වළතමේව ක ලං , වේ  ලං  ,ේණ   ලං නිකධේම්ද  ලං 12 ලං  හ මකු ලං ,්ථේමතේරුවී ලං

 ගො,් ලංතත. 
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  7.4.12. නිදු ලංපරිදි ලං ,ේණ ු ලංණේර්තේ ලං මොරීම්ත ලංනි,ේ ලංප්රධේම ලංවේර් ේක ු ලංරනුතුක්තණ ලං

 ,ේණ  ලං වළ ලං වේ. ,ේ. ,ේ.III ලං පද වර   ලං පී.එන.ආර්.ඩී.තධු්ේනි ලං කු ර් ලං

ත මක න ු ලං2016.03.21 ලංදිම ලංදුුහඡ ලංමුකවරම ලංදි,්්රික් ලංතිවරණ ක ලංවේර් ේක ු ලං

රනුතුක්තණ ලං  ,ේණ  ලං වළ ලං වේ. ,ේ. ,ේ.III ලං පද වර   ලං එද .රමුන ව ද  ලං

ත තේු ලං 2016.03.31 ලං දිම ලංදුුහ ලං ,ේණ  ලං ි  ේ  ස ලංනි මහම ලංනිකුමක ලංව ම ලං

ක ජ. 

 
 

 පිටතින් ස්ථමාන මාරු ලැබ මැතිවරණ ක ොමිෂන් සභාවට පැමිණි නිලනාරීන් 

 
 

  7.4.13.  ලංවළතමේව ක ලං, වේ  ලං  ,ේණ   ලංනිකධේම්ද  ලංවර හ මක් ලං ණේර්ෂිව ලං,්ථේම ලං
තේරුවී ස ලං ු මක ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලං ණත ලංපි නක ලංතත. ලං 

 

  7.4.14. රද තර් ලං හපේර්ත  සද  ස ලං,්ථේමතේරුවී ස ලං ු මක ලං තත ලං වො න්ද  ලං,වේණු ලං
පි නණීතු ලං විතිමකත ලං පළ ලං වළ ලං  ේජය ලං වළතමේව ක ලං , වේ  ලං  ,ේණ   ලං
නිකධේම්ද  ලං 08 ලං  හ මකු ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණු ලං ,්ථේම ලං තේරු ලංව  ලං
ගද මේ ලංක ජ. ලං 

 

   

 7.5. විශ්රාම ගැනීම. 
 

 

  7.5.1. 2016 ලංණර්්  ලං සළ ලංතේණ්ඩපිව ලංනිකධේරිද  ලංරීදු ණකු ලංවිශ්රේත ලං ගම ලං මොතිවර ලං
රත  ලං  ේජය ලං වකතමේව ක ලං , වේ  ලං  ,ේණ   ලං නිකධේම්ද  ලං 7 හ මකු ලං  ේ ලං
වේර් ේක ලං ,ේණව ලං ,ේණ   ලං ,ේණව ලංත  සද  ලං3 හ මක්හ ලං තත ලංණර්්  ලං සළ ලං
විශ්රේත ලංගද මේ ලංක ජ. 

 

 

  7.5.2. ග සප  ලංතිවරණ ක ලංවේර් ේක   ලං ේජය ලංවළතමේව ක ලං, වේ  ලං ,ේණ   ලං I ලං

පද වර   ලං නිකධේරිනි ව ලං  ක, ලං  ,ේණ  ලං වළ ලං කපිතේ ලං වඹු ේණක ලං ත මක න  ලං

2016.04.22 ලංදිම ලංවිශ්රේත ලංගද මේ ලංක ජ. ලං ලංත  ලං1977.03.07 ලංදිම ලංදුු ලංතිවරණ ක ලං

 හපේර්ත  සද  ස ම ලං ේ ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේ ම ලංණ,  ලං 39වු ලංරධිව ලං

 ,ේණේ ලංවේක ක් ලංදතේ ලංකිදි ේ ණද  ලං ේ ලංතප ලංවිපවී තද  ලංතුක්තණ ලං ,ේණ  ලංව  ලං

තත. ලං  ලං ,තේනුපේවරව ලං නි  ෝජම ලං ක්රත  ලං  ුනද ණේ ජතු ලං  ප  ලං පිණවර ලං රණ,ද  ලං

පේර්පි  සද  ස ලංත  ලංතිවරණ ක  ලං  ලං1977 ලංපේර්පි  සද  ස ලංත  ලංතිවරණ ක   ජ ලං

 ,ේණ   ලංනි ත ලං  ලංතිවරණ ක ලං හපේර්ත  සද  ස ම ලං,්ථී  ලංවේර්  ලංතණ්ඩක   ලං

,ේතේකයවයිද  ලං ර සරිද  ලං 2016 ලං ණර්් ණම ලං විු ලං  ,ේණ   ලං    ජ ලං දුටි ලං එවත ලං

නිකධේරිනි  ලං   ලං කපිතේ ලං වඹු ේණක ලං ත මක න  ලං විශ්රේත ලං ගිනීත ලං නි,ේ ලං  ක්ණළ ලං

ක්රත  ලං  ු මක ලං පේර්පි  සද  ස ලං තද ත්රීණරුද  ලං  තෝ ේගිනී  ස ලං ක්රත මහ  ලං

 ු මක ලං පණමකණනු ලං කබම ලං පේර්පි  සද  ස ලං ත  ලං තිවරණ ක ලං  ත     ලං නිතය ලං

වේර්  ලං තණ්ඩක  ලං ,තඟ ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ම ලං (පූර්ණ   ලං පිණවර ලං

තිවරණ ක ලං  හපේර්ත  සද  ස ම) ලං , සබද ධතේණ ලං රණ,ද  ලං වි . ලං කපිතේ ලං

වඹු ේණක ලං ත මක න  ලං තිවරණ ක ලං  හපේර්ත  සද  සණු ලං ,  ලං තිවරණ ක ලං

 වො න්ද  ලං ,වේණු ලං වළ ලං ර නක ලං  ,ේණ  ලං වෘතඥතේ ලං පූර්ණවණ ලං රග  ලං ව නු ලං

කි ේ. 

 

 



18 
 

  7.5.3. 2016 ලංණර්්  ලං සළ ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේ ම ලං ලං ,ේණ  ද  ලංපසු ලංවිශ්රේත ලංගි  ලං

 ,සු ලං නිකධේම්ද  ලං රතරිද  ලං වළුත  ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේක   ලං ජී.ඩේපිම. ලං

හ ේ මකම ලං දුනණේ ලං ත තේ ලං 2007.04.03 ලං දිම ලං තිවරණ ක ලං  හපේර්ත  සද  සණු ලං

 ,ේණ ු ලං පි නණි ලං 2016.10.04 ලං  ලං දිම ලං විශ්රේත ලං  ලං  ම ලං විු ලං වළුත  ලං තිවරණ ක ලං

වේර් ේක   ලං  ේ.ව.,. ලං I ලං පද වර   ලං නිකධ   කු ලං  ක, ලං  ,ේණ  ලං ව  නද  ලං

දුටි   ලං  . ලං ත නුණ  ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේක   ලං ආර්.එ ස. ලං  න්ර මකම ලං බණ්ඩේ ලං

ත තේ ලං 1998.02.19 ලං දිම ලං තිවරණ ක ලං  හපේර්ත  සද  ස ම ලං  ,ේණ ු ලං පි නක ලං

2016.04.22 ලං  ලං දිම ලං විශ්රේත ලං  ලං  ම ලං විු ලං ත නුණ  ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේක   ලං

 ේ.ව.,. ලංI ලංපද වර   ලංනිකධ   කු ලං ක, ලං ,ේණ  ලංව  නද  ලංදුටි   ලං . ලංබ කනක ලං

තිවරණ ක ලං වේර් ේක   ලං එච්.එ ස.වි ේ වෝද  ලං ත තේ ලං 1987.03.01 ලං දිම ලං

තිවරණ ක ලං හපේර්ත  සද  ස ම ලං  ,ේණ ු ලං පි නක ලං 2016.10.25 ලං  ලං දිම ලං විශ්රේත ලං ලං

 ම ලංවිු ලංබ කනක ලංතිවරණ ක ලංවේර් ේක   ලං ේ.ව.,. ලංI ලංපද වර   ලංනිකධ   කු ලං

 ක, ලං  ,ේණ  ලං ව  නද  ලං දුටි   ලං  . ලං කුරුකෑගක ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේක   ලං

එ ස.එ,්.එද .,ත දුා  ලං  තමවි  ලං 1998.01.01 ලං දිම ලං තිවරණ ක ලං

 හපේර්ත  සද  ස ම ලං  ,ේණ ු ලං පි නක ලං 2016.08.14 ලං  ලං දිම ලං විශ්රේත ලං  ලං  ම ලං විු ලං

කුරුකෑගක ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේක   ලං  ේ.ව.,. ලං I ලං පද වර   ලං නිකධ   කු ලං

 ක, ලං  ,ේණ  ලං ව  නද  ලං දුටි ේ ලං  . ලං පුමකතකත ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේක   ලං

එද . ේ.පී.එන.ප්රමේද  ක ලං ත තේ ලං 1985.05.02 ලං දිම ලං තිවරණ ක ලං

 හපේර්ත  සද  ස ම ලං  ,ේණ ු ලං පි නක ලං 2016.02.01 ලං  ලං දිම ලං විශ්රේත ලං  ලං  ම ලං විු ලං

කුරුකෑගක ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේක   ලං  ේ.ව.,. ලං II ලං පද වර   ලං නිකධ   කු ලං

 ක, ලං  ,ේණ  ලං ව  නද  ලං දුටි   ලං  . ලං තේත න ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේක   ලං

එච්.ඩේපිම.ට.එද  ලං රනුකේණවර ලං ත මක න  ලං 1996.06.03 ලං දිම ලං තිවරණ ක ලං

 හපේර්ත  සද  ස ම ලං  ,ේණ ු ලං පි නක ලං 2016.03.08 ලං  ලං දිම ලං විශ්රේත ලං  ලං  ම ලං විු ලං

තේත න ලංතිවරණ ක ලංවේර් ේක   ලං ේ.ව.,. ලංII ලංපද වර   ලංනිකධ   කු ලං ක, ලං

 ,ේණ  ලංව  නද  ලංදුටි ේ ලං . ලං මකමපු  ලංතිවරණ ක ලංවේර් ේක   ලංට.වී. ලංආරි හේ, ලං

ත තේ ලං 1980.01.02 ලං දිම ලං තිවරණ ක ලං  හපේර්ත  සද  ස ම ලං  ,ේණ ු ලං පි නක ලං

2016.06.18 ලං  ලං දිම ලං විශ්රේත ලං  ලං  ම ලං විු ලං  මකමපු  ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේක   ලං

වේ. ,ේ. ,ේ ලං(වි ශේ් ලං ශ්රේණි  ) ලං ,ේණව  ක් ලං ක, ලං ,ේණ  ලංව  නද  ලංදුටි   ලං

 . ලංබ කනක ලංතිවරණ ක ලංවේර් ේක   ලං . ක්. කක්පවර ක ලංත තේ ලං1995.10.16 ලං

දිම ලං තිවරණ ක ලං  හපේර්ත  සද  ස ම ලං  ,ේණ ු ලං පි නක ලං 2016.08.22 ලං දිම ලං

විශ්රේත ලං  ලං  ම ලං විු ලං බ කනක ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේක   ලං වේ. ,ේ. ,ේ ලං I ලං පාවර   ලං

 ,ේණව  ක් ලං  ක, ලං  ,ේණ  ලං ව  නද  ලං දුටි   ලං  . ලං කුරුකෑගක ලං තිවරණ ක ලං

වේර් ේක   ලං ඩේපිම.එද .බඩ්පිම. ලං වි ේ වෝද  ලං ත තේ ලං 1995.10.16 ලං දිම ලං

තිවරණ ක ලං  හපේර්ත  සද  ස ම ලං  ,ේණ ු ලං පි නක ලං 2016.01.21 ලං දිම ලං විශ්රේත ලං ලං

 ම ලං විු ලං කුරුකෑගක ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේක   ලං වේ. ,ේ. ,ේ ලං I ලං පාවර   ලං

 ,ේණව  ක් ලං ක, ලං ,ේණ  ලංව  නද  ලංදුටි ලංත මකත ලංත මකමීද  ලං2016 ලංණ,  ලං සළ ලං

විශ්රේත ලං  ම ලං ක ජ. ලං විශ්රේත ලං කහ ලං දු ලුත ලං  හමේ ලං තිවරණ ක ලං  හපේර්ත  සද  සණ/ ලං

තිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලං ණනු ණද  ලංදටුවළ ලං ,ේණ  ලංරග  ලංව  න. ලංවිශ්රේත ලං

ගමක ලං නිකධේම්ද  ලං  ේ ලං  ,ේණව ලං ත  සද  ලං ළියෙබා ලං වි,්ත ේමකතව ලං ණේර්තේණ ලං අං  

XVII දරන සටහකන් ලංහක්ණේ ලංතත. 



19 
 

08. රපහුණුවීම් 

 කේශී  

 8.1.  ේජය ලං වේ්ේ ලං  හපේර්ත  සද  සණ ලං තිනද  ලං පණමකණේ ලං  ගම ලං  නු ලං කිබූ ලං දුා ක/ ලං  හතළ ලං

/දාග්රිදු ලං වේ්ේ ලං පේඨතේකේණ ලං 2016.01.18 ලං දිම ලං දුු ලං තේ, ලං 06ව ලං වේක ලං සීතේණක් ලං  සළ ලං

පණමකණේ ලං තවර ලං රත ඡ. ලං බණ්ඩේ මේ ව ලං ජේතයද ත  ලං රධයම ලං ආ තම  ලං තිනද  ලං

Diploma in Diplomacy and World Affairs ලංණිඩ,ු ම ලං2016.01.26 ලංදිම ලංදුුහඡ ලං

ශ්රී ලංකාවේ ලං,ාණර්ධම ලංපරිපේකම ලංආ තම  ලංතිනද  ලං,්ථේණ  ලංණමකව ස ලං ලංවළතමේව ක ඡ ලං

මිවරවී ස ලං ේ ලංරකේව ේනි ලංළියෙබා ලංපුහුණු ලංණිඩ,ු මඡ ලං ජ   ලංප්ර, සපේහම ලංක්රි ේණපි  ලං

ළියෙබා ලංපුහුනු ලංපේඨතේකේණ ලං ( හතළ ලංතේධය)ඡ ලං  ේජය ලංආ තමණක ලංමූකය ලංණේර්තේ ලං,ව,් ලං

රීම්ත ලං ළියෙබා ලං පුහුණු ලං පේඨතේකේණඡ පො ක ලං ප්ර, සපේහම  ලං ළියෙබා ලං පුහුණු ලං ණිඩ,ු ද  ලං

පණමකණම ලං ක ජ. ලං තිවරණ ක ලං ත  ලං  නව ස ලං වේර් ේක  ලං විදුද හ ලං  න ම ලං , වේ  ලං

නිකධේරි ලං පුහුණු ලං ණිඩ,ු ද ඡ ලං වේ්ේ ලං පේඨතේකේණ ලං ( හතළ)ඡ ලං මණව ලං  ේජය ලං

වළතමේව ක ලං, වේ  ලංපුහුණු ලංපේඨතේකේණ ලං මේ ජ ලංපුහුණු ලංණිඩ,ු ද  ලංපණමකණ ලංක ජ. ලං

NIBM ලං ආ තම  ලං තිනද හ ලං පරිගකව ලං ඩිේ කෝතේ ලං පේඨතේකේණක් ලං 2016.03.27 ලං  ේ ලං

2017.03.28 ලං ම ලං හදිම ලංපණමකණම ලංක ජ. ලංදි තකේණ ලංතිනු ස ලං ේ ලංදුවර  ස ලංගත ලංආ තම  ලං

 ේ ලං CMEV ලං ආ තම  ලං  වේබේධණහ ලං 2016.03.30 ලං  ේ ලං 31 ලං  ම ලං  හදිම ලං තිනු ස ලං  ේ ලං

දුවර  ස ලං තේක්්ක  ලං ළියෙබා ලං පුහුණු ලං ණිඩ,ු මක්හඡ ලං ප්රේේ ලං ආ තම  ලං තිනද  ලං

 තො  සරු ලං තේක්්ක ඡ ලං වේණ්ඩ ලං ප්ර, සපේහම  ලං  ේ ලං කාසු ලං තගයීත ලං ළියෙබාණහඡ ලං නික ලං

බිාකු ලං ගිණු ස ලං ේ ලං  චක්පමක ලං  තද ත ලං  තො  සරු ලංපේධවර ලං විගකම  ලං ළියෙබාණහ ලං කාසු ලං

දදිරිපමක ලංරීම්  ස ලං පටිපේටි ඡ ලං කාසු ලංපි විපි ලං,ව,් ලං රීම්තඡ ලං කාසු ලංතගයීත ලං ළියෙබා ලංආ ජ ලං

පුහුණු ලං ණිඩ,ු ද හඡ ලං ණවුනි ේණ ලං දි,්්රික් ලං  නව ස ලං වේර් ේක  ලං තගිද  ලං ලකහේයිතේණ ලං

ළියෙබා ලං2016.05.12 ලංදිමහඡ ලංගද  මෝරුණ ලං ,ේණේ ලං,ා,්ව ක ලංරවයේ, ලංආ තම  ලංවිදුද  ලං

2016.05.27 ලං  ේ ලං 28 ලං  ම ලං  හදිම ලං දි,්්රික් ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේක ලං නිකධේම්ද  ලං ,ා ේ ලං

වි්  ලං,තගේමී ලංපුහුණු ලංණිඩ,ු මක්හ ලංපණමකණම ලංක ජ. ලං,ද නි මහම  ලංළියෙබා ලංපුහුණු ලං

ණිඩ,ු මක් ලං තද ත ලං ේජය ලංආ තම ලංණක ලංවණ්ඩේ  ස ලං ගොඩමිගීත ලංළියෙබා ලංපුහුණු ලං

ණිඩ,ු මක් ලං වොළඹ ලංදි,්්රික් ලං නව ස ලංවේර් ේක  ලංතිනද හඡ ලං2016.10.13 ලංණම ලංදිම ලං

 ේජය ලං රාශ   ලං රවයද ත  ලං විගකම  ලං ළියෙබා ලං පුහුණු ලං පේඨතේකණක් ලං ,්රීන,් ලං

ඩිණ කොේතද ට් ලංෆද ඩ්,් ලංආ තම  ලංතිනද හඡ ලං ජකමක ලංතේක්්ක  ලං ළියෙබා ලං එක් ලං දිම ලං

පුහුණු ලං ණිඩ,ු මක් ලං 2016.11.10 ලං ණම ලං දිම ලං දදිරීම් ස ලං වර්තේද ත ලං ,ාණර්ධම ලං

රධිවේරි  ලංවිදුද හඡ ලංවිකණි  ලංවිශ්ණවිහයේක  ලංතගිද  ලංතේමණ ලං, සපමක ලංවළතමේව ක  ලං

ළියෙබා ලංපශ්චේමක ලංඋපේධි ලංපේඨතේකණක් ලං2015 ලං– ලං2016 ලංණර්්   ජ ලංපණමකණම ලංකහ ලංරත ඡ ලං ලං

2016 ලංණර්්   ලංපිණිමක  ලංපුහුණු ලංණිඩ,ු ද  ලං,ා ේ ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේ ම ලං

තේණ්ඩපිව ලංනිකධේම්ද  ලං11ක්හඡ ලං ේජය ලංවළතමේව ක ලං, වේ  ලං ,ේණ   ලංනිකධේම්ද  ලං

31ක්හඡ ලංවේර් ේක ලං ,ේණව ලං ,ේණ  /රි  ක ද  ලං ේ ලං ණමමක ලංනිකධේම්ද  ලං70ක් ලංරහේළ ලංපරිදි ලං

  ොමු ලං ව ම ලං ක ජ. ලං  ලං  ේශී  ලං පුහුණුවී ස ලං ,ා ේ ලං රු. ලං 1ඡ282ඡ000.00ව ලං මුහකක් ලං වි හ ස ලං

 ක, ලංහ නු ලංකිබී . 
 

 8.2. තිවරණ ක ලංත  නව ස ලංවේර් ේක  ලංත සළු ලංදි,්්රික් ලංතිවරණ ක ලංවේර් ේකණක ලංවිගකම ලං

විතසු ස ලං රණත ලං ව  ලං ගිනී  ස ලං ර ේක්්ේ ණද  ලං ,ේතේමය ලං පරිපේකම ලං ගිණු ස ලං වුතු ස ලං

ගබඩේ ලංපරිපේකම  ලං තද ත ලං්ද හ ලංමි න ලංමේත න ම ලංප්රවර ශෝධම  ලං ේ ලං්ද හ ලංවිතසී ස ලං

මූපිව ලංවුතු ස ලං,ාවිධේම ු ලංරහේළ ලංවරුණු ලං, සබද ධ  ද  ලංතේණ්ඩපිව ලංනිකධේම්ද  ලං

 තද ත ලං  ,සු ලං නිකධේම්ද හ ලං තිවරණ ක ලං ත  ලං  නව ස ලං වේර් ේක ු ලං විාණේ ලං පුහුණු ලං

රීම්තු ලං2016 ලංණ, ර් ජහ ලංරණශය ලංළි ණ  ලංගද මේ ලංක ජ. 
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විකේශී  සම්මන්ත්රණ හා නිල චාරි ා 
 

 8.3. 2016.03.08 ලංදිම ලංදුු ලං2016.03.14 ලංදිම ලංහක්ණේ ලංතිවරණ ක ලංනිම්ක්්ක ලංවුතු ස ලං,ා ේ ලං

එච්.එ ස.ටී.ඩී.  ේ මක ලංත තේ ලං ( නව සඡ ලං තිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ) ලං  ේ ලං  .එ ස.ඕ. ලං

මෆීන ලං ත තේ ලං (නි  ෝජය ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,්ඡ ලං උ සරු ලං පළේත) ලං හකුණු ලං

 වොරි ේ ම ලංපිණවර ලංතිවරණ ක  ලංනිම්ක්්ක  ලං,ා ේ ලං, වේගී ලංවි . 

 8.4. 2016.05.07 ලං දිම ලං දුු ලං 2016.05.10 ලං දිම ලං හක්ණේ ලං ළිපිපීම   ලං පිණවර ලං තිවරණ ක  ලං

නිම්ක්්ක ලං වුතු ස ලං ,ා ේ ලං එච්.ආර්.පී. ලං ළිරි,් ලං ත තේ ලං (නි  ෝජය ලං තිවරණ ක ලං

 වොත,ේරි,්ඡ ලං වළුත )ඡ ලං පී.ආර්.එද .එච්. මකමේ ව ලං ත තේ ලං (, වේ  ලං තිවරණ ක ලං

 වොත,ේරි,් ලං ඡ ලං පේකම) ලං ,  ලං ඩේ. .එන. ලං වික්රතේ ච්චි ලං ත තේ ලං (, වේ  ලං තිවරණ ක ලං

 වොත,ේරි,්ඡ ලංනුණ එයෙ ) ලං, වේගි ලංණම ලංක ජ. 

 8.5. 2016.07.21 ලං දිම ලං  ේ ලං 22 ලං  ම ලං  හදිම ලං එච්.එ ස.ටී.ඩී. ලං   ේ මක ලං ත තේ ලං ( නව සඡ ලං

තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණ) ලං ,  ලං එ ස.ජී. ලං සු ාග ලං  කදුා  ලං ත තේ ලං (, වේ  ලං

තිවරණ ක ලං වොත,ේරි,් ලංඡ ලං වොළඹ) ලංElectoral Dispute Resolution and Electoral 

Justice ලංණිඩ,ු ම ලං,ා ේ ලං ද පේක  ලං,ා ේ ලංළිුමකණ ලං ගො,්ඡ ලංඑත ලංණිඩ,ු ම ලං,ා ේ ලං

, වේගී ලංවී . 

 8.6. 2016.08.01 ලං දුු ලං 2016.08.05 ලං හක්ණේ ලං තේකදිණයි ද  ලං පිණවර ලං හකුණු ලං ආදු ේවරව ලං

බකධ  ද  ේ ලං,ා,හ   ලං මකණම ලංණේර්ෂිව ලං,මුළුණ ලං,ා ේ ලං තමිද හ ලං  ේශප්රි  ලංත තේ ලං

(,වේපවරඡ ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණ)ඡ ලං එ ස.එ ස. ලං  තො තඩ් ලං ත තේ ලං (රවර ර්ව ලං

තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,්ඡ ලං නීවර ලං  ේ ලං විතර්ශම) ලං ,  ලං රි,ේද  ලං එ ස. . මීඩ් ලං ත තේ ලං ලං

(,වේපවරණ  ේ ේ ලං , සබද ධීව ක ලං  නව ස) ලං , වේගි ලං වීඡ ලං දදිරි ලං ණර්්  ලං ,හ ේ ලං   ලං

හකුණු ලංආදු ේවරව ලං බකධ  ද  ේ ලං ,ා,හ   ලං ,ිකසු ස ලං ,ව,් ලං රීම්ත ලංත සළු ලං වරුණු ලං

 ේශි ක් ලං,ේවච්්ේ ලංව ම ලංක ජ. 

 8.7. 2016.08.22 ලං දුු ලං 2016.08.25 ලං හක්ණේ ලං දද  කනිදු ේ ම ලං පිණවර ලං ආදු ේනු ලං තිවරණ ක ලං

පේර්ශණවරුණද  ේ ලං ,ා,හ   ලං ,මුළුණ ලං ,ා ේ ලං තමිද හ ලං  ේශප්රි  ලං ත තේ ලං (,වේපවරඡ ලං

තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණ) ලං ඡ ලං මපිද  ලං ජ ද ත ලං ර ේ ,ේව  ලං ත තේ ලං (,ේතේකයවඡ ලං

තිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ)ඡ ලං,ිමු ණන ලං මකමජීණද  ලං ර්බට් ලංහූන ලංත තේ ලං(,ේතේකයවඡ ලං

තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණ)ඡ ලං එ ස.එ ස. ලං  තො තඩ් ලං ත තේ ලං (රවර ර්ව ලං තිවරණ ක ලං

 වොත,ේරි,්ඡ ලංනීවර ලං ේ ලංවිතර්ශම) ලං ලං,  ලංරි,ේද  ලංඑ ස. . ලං මීඩ් ලංත තේ ලං ලං(,වේපවරණ  ේ ේ ලං

, සබද ධීව ක ලං නව ස) ලං, වේගි ලංවි . 

 8.8. 2016.10.18 ලංදුු ලං2016.10.22 ලංදිම ලංහක්ණේ ලංදද දි ේ ම ලංපිණවර ලංVoter Education for 

Inclusive Information and Ethical Participation ලං ණිඩ,ු ම ලං ,ා ේ ලං

එ ස. ක්.එ,්.එ,්. ලං  මකමේ ව ලං ත තේ ලං (රවර ර්ව ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,්ඡ ලං බ,්මේමි  ලං

පළේත) ලං ,  ලං  ේ. .එ,්.පී. ලං ජ දුා  ලං ත තේ ලං (, වේ  ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,ඡ් ලං

පේර්පි  සද  ස ලං තිවරණ ක) ලං , වේගි ලං වීඡ ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණ ලං විදුද  ලං එත ලං

වරුකු ලංරහේළණ ලංහිමු ලංක්රි ේමකතව ලංණම ලංණිඩළියෙ ණක ලංළිළීබාණ ලංවරුණු ලංදදිරිපමක ලංව  ලං

තත. 

 8.9. 2016.11.06. ලං දුු ලං 2016.11.10 ලං දිම ලං  ේ ලං 2016.11.21 ලං දුු ලං 2016.11.24 ලං දිම ලං හක්ණේ ලං

තතරිවේ ලං එක්,මක ලං ජමපහ   ලං පිණවර ලං තතරිවේ ලං එක්,මක ලං ජමපහ ලං ජමේධිපවරණ ක  ලං

නිම්ක්්ම ු ලං  ේ ලං ටු ලං ,තගේමීණ ලං පිණවර ලං  පො ක ලං  ේජය ලං තණ්ඩක ලං තිවරණ ක ලං ජේක  ලං

, සබද ධ ලං   ලං ,මුලුණ ලං ,ා ේ ලං ,ිමු ණන ලං  මකමජීණද  ලං  ර්බට් ලං හූන ලං ත තේ ලං (,ේතේකයවඡ ලං

තිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ) ලං ලං, වේගී ලංවි . 
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 8.10. 2016.12.05 ලං  ේ ලං 2016.12.06 ලං  ම ලං  හදිම ලං  තො,ි සබික් ලං  ේජය   ලං පිණවර ලං

International Electoral Awards Ceremony ලං ,ා ේ ලං මේකව ලං  මකමේ ව ලං ත තේ ලං

(, වේ  ලංතිවරණ ක ලං වොත,ේරි,්ඡ ලංපේකම) ලං, වේගි ලංවී ලංතවර ලංරත ඡ ලංඑමි ජ ලංතරුක ද  ලං

තිවරණ ක ලං ක්රි ේණපි  ලං ළියෙබාණ ලං හිනුණමක ලං රීම්ත ලං ,ා ේ ලං   ොහේ ලං ගද මේ ලං කහ ලං Youth 

Voter SL ණිඩ,ු ම ලංතගයීතු ලංපේ්ර ලං  ලංබණ ලංණේර්තේ ලං ම. 

විකේධ ශිෂයත්ව හා රපහුණු 

 8.11. 2016.03.21 ලං  ේ ලං 2016.03.22 ලං  ම ලං  හදිම ලං  තොා ගෝපි ේ ම ලං පිණවර ලං Democratic 

Transition in Asia ලං ,ා ේ ලං  ේ. .එ,්.පීඡ ලං ජ දුා  ලං ත තේ ලං (, වේ  ලං තිවරණ ක ලං

 වොත,ේරි,්ඡ ලංපේර්පි  සද  ස ලංතිවරණ ක) ලං ලං, වේගි ලංවී . 

 8.12. 2016.03.21 ලං දුු ලං 2016.03.28 ලං දිම ලං හක්ණේ ලං හකුණු ලං  වොරි ේ ම ලං පිණවර ලං ධේරිතේ ලං

,ාණර්ධම ලංපුහුණු ලංණිඩමුළුණ ලං,ා ේ ලංආර්.ආර්. .එ,්. ක්. ලං මකමේ ව ලංත තේ ලං(, වේ  ලං

තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,්ඡ ලං රනු ේධපු )ඡ ලං සු ාග ලං රඹග තිද  ද  ලං ත තේ ලං (, වේ  ලං

තිවරණ ක ලං වොත,ේරි,්ඡ ලං බ කනක)ඡ ලංඩී.සී. ලං ර විද හ ේේ ලංත තේඡ ලං (, වේ  ලංතිවරණ ක ලං

 වොත,ේරි,්ඡ ලං තද මේ ත) ලං ,  ලං ආර්.එ ස. . ලං  මීඩ් ලං ත තේ ලං (,වේපවරණ  ේ ේ ලං

, සබද ධීව ක ලං  නව ස) ලං , වේගි ලං   ලං රත ඡ ලං එ  ලං තිවරණ ක ලං වළතමේව ක  ලං

ළියෙබා ලංරණ බෝධ ක් ලං  ලංකබේගිනීතු ලං තද ත ලංරමකහිකී ස ලං බහේ ලංගිනීත ලං,ා ේ ලං  ොා ලං

රණ,්ථේණක් ලංවි . 

 8.13. 2016.05.15 ලං දුු ලං 2016.05.17 ලං දිම ලං හක්ණේ ලං දද දි ේ ම ලං පිණවර ලං තිවරණ ක ලං රධය ම ලං

චේරිවේණ ලං ,ා ේ ලං එ ස. ක්.එ,්.එ,්. ලං  මකමේ ව ලං ත තේ ලං (රවර ර්ව ලං තිවරණ ක ලං

 වොත,ේරි,්ඡ ලංබ,්මේමි  ලංපළේත) ලං ලං,  ලංචද ම ලංපී ලංහ ලංදුනණේ ලංත තේ ලං ලං(රධයක්් ලංඡ ලං,ිළසු ස ලං

 ේ ලංපර්  ්ක) ලං, වේගි ලංවි . 

 8.14. 2016.08.29 ලං ේ ලං2016.09.16 ලංදිම ලංහක්ණේ ලං,්වීඩම   ලංපිණවර ලංYoung Connecters of 

the Future 2016 ලං ,ා ේ ලං ඩේ. .එන.වික්රතේ ච්චි ලං ත තේ ලං  ලං (, වේ  ලං තිවරණ ක ලං

 වොත,ේරි,්ඡ ලංනුණ එයෙ ) ලං, වේගි ලංවි . 

 8.15. 2016.09.26 ලං දුු ලං 2016.09.30 ලං දිම ලං හක්ණේ ලං දුාගේපූරු ම ලං පිණවර ලං  ේජය ලං  ,ේණ   ලං

මේ වමකණ ලංපුහුණු ලංණිඩ,ු ම ලං,ා ේ ලංඩී.සී. ලංර විද හ ේේ ලංත තේ ලං(, වේ  ලංතිවරණ ක ලං

 වොත,ේරි,්ඡ ලංතද මේ ත) ලං, වේගි ලංවී ලංතත. 

 8.16. 2016.09.19 ලං දිම ලං දුු ලං 2016.09.30 ලං දිම ලං හක්ණේ ලං දද දි ේ ම ලං පිණවර ලං Election 

Management the Role of Technology  ලං ,ා ේ ලං  ේ.ජී.බී.සී.එ,්.ජ වී  ලං  න  ලං ලං

( තො  සරු ලං ේ ලං,ද නි මහම ලං ,ේණ   ලං2 ලංපද වර   ලංII ලං ශ්රේණි  ) ලං,  ලංපී.ඕ.සී. ලංපීරි,් ලං

 න  ලං ( තො  සරු ලං තේක්්ක ලං රාශ   ලං ප්රධේම ලං වළතමේව ක ලං , වේ ) ලං , වේගි ලං   ලං

රත ඡ ලං තිවරණ ක ලං වළතමේව ක   ලං  ජ ලං  තො  සරු ලං තේක්්ක  ලං   ොහේ ලං ගද මේ ලං

ආවේ   ලංළියෙබා ලංඑ  ලංරමකහිකී ස ලං බහේගිනී  ස ලංරණ,්ථේණක් ලංහ ලංවි . 

 8.17. 2016.11.27 ලංදුු ලං2016.12.04 ලංදිම ලංහක්ණේ ලංතේයිකද ත   ලං Kasetsart ලංවිශ්ණවිහයේක   ලං

පිණවර ලං වළතමේව ක  ලං ළියෙබා ලං ජේතයද ත  ලං ණිඩ,ු ම ලං ,ා ේ ලං එච්.ඩේපිම.එද . ලං

කුතේ  ලංත තේ ලං(ගකවේධිවේරිඡ ලංප්ර, සපේහම) ලං, වේගි ලංවි . 

 8.18. 2016.11.27 ලංදුු ලං2016.12.03 ලංදිම ලංහක්ණේ ලංහකුණු ලං වොරි ේ ම ලංපිණවර ලංElection ICT 

Capacity Bulding Programme  ලං ,ා ේ ලං ඩේපිම. . ලං  ාජද  ලං නිශේද ත ලං ත තේ ලං

(, වේ  ලං රධයක්්ඡ ලං  තො  සරු ලං  ලංතේක්්ක ලං - ලං ණි.බ.) ලං ,  ලං එච්.බී. ේ. ලං   ේණේපවර ක ලං

ත තේ ලං( ේජය ලංවළතමේව ක ලං, වේ ) ලං, වේගි ලංණම ලංක ජ. 
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 8.19. 2016.12.04 ලං දුු ලං 2016.12.16 ලං දිම ලං හක්ණේ ලං දද දි ේ ම ලං මණ ලං දිනපි   ලං පිණවර ලං ලං

තිවරණ ක ලං වළතමේව ක ලං ණිඩ,ු ම ලං ,ා ේ ලං  ේ. ජනිුද  ලං ත තේඡ ලං (, වේ  ලං

තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,්ඡ ලං  පො ළොද මරුණ) ලං ආර්.එ,්. ණහ ේ ලං ත තේ ලං (, වේ  ලං

තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,්ඡ ලං   සබද  තොු)ඡ ලං බී.එ ස.රයි.එ,්.එන.බණ්ඩේ  ලං ත තේඡ ලං

(, වේ  ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,්ඡ ලං පුමකතකත) ලං ආර්.එච්. ක්. කදුා  ලං ත තේ ලං

(පරිපේකම ලං නිකධේරිඡ ලං ග සප ) ලං ,  ලං එ,්. .ඩී. ලං ප්රවීම ලං ත තේ ලං (පරිපේකම ලං නිකධේරිඡ ලං

කුරුකෑගක) ලං, වේගි ලංවී ලංතත. 
 

 8.20. 2016.12.11 ලංදිම ලංදුු ලං2016.12.17 ලංදිම ලංහක්ණේ ලංහකුණු ලං වොරි ේ ම ලංපිණවර ලංElection 

Management Capacity Building Programme ,ා ේ ලං එ ස.ජී.සී.එ,්. කදුා  ලං

ත තේ ලං (, වේ  ලං තිවරණ ක ලං  වොත,ේරි,්ඡ ලං  වොළඹ) ලං ,  ලං  .එ ස.මු ර්ජීද  ලං ත තේ ලං

නි  ෝජය ලං ප්රධේනී ලං (වේ්ේ ලං ප්රවරපමකවර ලං ක්රි ේමකතව ලං රීරිත) ලං , වේගි ලං   ලං රත ඡ ලං එ  ලං

තිවරණ ක ලංවළතමේව ක  ලංළියෙබා ලංරමකහිකී ස ලං බහේගිනී  ස ලංරණ,්ථේණක් ලංහ ලංවි . 

 8.21.   ලං රනුණ ලං 2016.01.01 ලං දිම ලං දුු ලං 2016.12.31 ලං හක්ණේ ලං   ලං ණර්් ව ලං වේකසීතේණ ලං  සළ ලං
තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණ ලං විදුද  ලං තේණ්ඩපිව ලංනිකධේම්ද  ලං 11 හ මක් ලං ,ා ේ ලං   ලං
පුහුණු ලංණිඩ,ු ද  ලං ණනු ණද  ලංරු.910ඡ500.00ව ලංමුහකක්හඡ ලං  ේජය ලංවළතමේව ක ලං
, වේ  ලං  ,ේණ   ලං නිකධ  ද  ලං 31 හ මකු ලං ,ා ේ ලං රු.144ඡ500.00ව ලං මුහකක්හඡ ලං
වණි්්ඨ ලං ,ේණව ලං ,ේණ   ලං6 හ මකු ලං,ා ේ ලංරු.12ඡ000.00ව ලංමුහකක්හඡ ලංතිවරණ ක ලං
 වො න්ද  ලං ,වේණ ලං  සළ ලං පණමකණම ලං කහ ලං  හතළ ලං වේ්ේ ලං පේඨතේකේණ ලං ,ා ේ ලං , වේගි ලං   ලං
 ේජය ලංවළතමේව ක ලං, වේ / ලංවණි්්ඨ ලං ,ේණව ලං ,ේණ   ලං70 හ මකු ලං ණනු ණද  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
රු. ලං 215ඡ000.00ව ලං මුහකක්හ ලං  ගණේ ලං තත. ලං ,ත,්ත ක් ලං  ක, ලං 2016 ලං ණර්්  ලං ,ා ේ ලං
 ේශී  ලං පුහුණු ලංපේඨතේකේ ලං ,ා ේ ලං මුලු ලං මුහක ලං ණශ  ද  ලංරු. ලං 1ඡ282ඡ000.00ව ලං මුහකක් ලං
තිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලංවිදුද  ලංහ ේ ලංතත. 

 

 

09. ඉදකිරීම් හා වත් ම්. 
 

 9.1. 2016.10.16 ලං දිම ලං මුනගන ලං තබම ලං කහ ලං ග සප  ලං දි,්්රික් ලං නි  ෝජය ලං තිවරණ ක ලං

 වොත,ේරි,් ේ ලං නික ලං නිණේ, ලං 2016 ලං ණර්්  ලං  සළ ලං , සපූර්ක  ද ත ලංනිතණේ ලං රණ,ද  ලං

රීම්තු ලං  ිරීවීත ලං නි,ේ ලං එ තක් ලං ග සප  ලං දි,්්රික්ව   ලං පිණවර ලං තේණ්ඩපිව ලං නික ලං

නිණ,්ම ව ලංරඩුපේඩුණ ලං,පු ේ ලංගද මේ ලංක ජ. 
 

 9.2. තිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේ ම ලංරධයක්ෂ ලංජම ේනණ  ේ ලං,ා ේ ලංමවීව ක  ලංව ම ලංකහ ලං

වේත  ක් ලං කබේ ජතඡ ලං පේර්පි  සද  ස ලං තිවරණ ක ලං ශේ ේණ ලං මවීව ක  ලං රීම්ත ලං 2016 ලං

ණර්්   ලංව ම ලංකහ ලංදදිරීම් ස ලංරත  ලංවි . 
 

 9.3. තිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලං,ා ේ ලං හමකත ලංතධය,්ථේම ක් ලංතිවරණ ක ලංත  නව ස ලං

වේර් ේක   ලං ,්ථේළිත ලංරීම්තු ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණු ලං 2016 ලං ණර්්  ලං  සළ ජ ලං

 ිරී ලංවි . 
 

 9.4. එ ,ේත ලං  ත තක් ලං පිණවර ලං ගබඩේ ලං දඩ ලං ප සුව ස ලං ගිුළු ලං වි,හේ ලං ගිනීත ලං  ණනු ණද  ලං

 වො න්ද  ලං ,වේණු ලං ර මක ලං භූ න   ලං (හීද තළ ලං ආ,ද ම  ) ලං රතයේණශය ලං   ලං  ලං ්ද හ ලං

 පට්ටි ලංගබඩේණක් ලංදදි ලංව ම ලංක ජ. 
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 9.5. ණඩේමක ලං පුළුන ලං දඩවඩ ලං ,මිත ලං මණ ලං  න මේගේ  ක් ලං  ේ ලං තිවරණ ක ලං

 හපේර්ත  සද  ස ම ලංදවර ේ,  ලංරධයම  ලංව ද මද  ලං ණනු ණද  ලංපි ණි ලංඋපව ක ලං

 ේ ලං න ම ලංඑක්රැ,් ලංව  ලංගබඩේ ලංරීම්ත ලං,ා ේ ලං වෞ සවේගේ   ලං ණනු ණද  ලං,්ථේම ක් ලං

,ව,ේ ලංගිනිතු ලංකිබීතහ ලං2016 ලංණර්්   ලං ජ ලං ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණු ලං ිරී ලංවි . 
 

 9.6. දි,්්රික් ලං තිවරණ ක ලං වේර් ේකණක ලං ,  ලං දි,්්රික් ලං නි  ෝජය/ ලං , වේ  ලං තිවරණ ක ලං

 වොත,ේරි,් ලංනික ලංනිණේ,ණක ලංවළ ලංතු සණ ලංවරබූ ලං දිදු ලංරළුමකණිඩි ේණද හ ලං2016 ලංණර්්  ලං

 සළ ලංකිබුණු ලංප්රවරපේහම ලංසීතේණද  ලං සළ ලංදටුව  ලංගිනීතු ලංවුතු ස ලංව ම ලංක ජ. ලං ලං 

 9.7. 2016 ලං ණර්්  ලං  සළ ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණ ලං  ණත ලං රළුවරද  ලං කබේගමක ලං ණේ ම ලං

ළියෙබා ලං තො  සරු ලංප ත ලංහික් ම. 

අනු 

අං   
මිලදී ගත් දන  

මුඛ ලි ාපදංචි 

දන  
වටිනා ම වාහන අං   

01 2016.06.28 2015.06.23 

ජේවරව ලංර ණි  ලං

රධයක්ෂ ලංජම ේන ලං

විදුද  ලංවනබ ක ලං

ක්රත  ලං ු මක ලං

කබේ ජ ලංතත. 

PG-3994 

02 2016.06.28 2015.06.23 PG-3995 

03 2016.09.22 2016.09.22 CAR-5330 

04 2016.09.22 2016.09.22 CAR-5342 

05 2016.09.22 2016.09.22 CAR-5346 

 
 

9.8. තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණ ලං , සණ ලං වරබී ලං තමේ ලං ධේණම ලං තමකමකණ ක් ලං  මොතිවරවීත ලං තත ලං

විකුකම ලංකහ ලංණේ ම ලංවි,්ත   ලං ේ ලංවිකුකම ලංකහ ලං නක ලංගකද  ලංණකු ලංරහේළ ලං තො  සරු 

 

9.9. ද ත ලං,ා ද  ලං තො  සරු ලංරනුණ ලං2016.12.31 ලංදිමු ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලං, ස ලංපිණවර ලං

මුලු ලංණේ ම ලංප්රතේක  

 ාර් ජිපා  ැබ් වෑන්  ෘ ැබ් කලොරි 
කම ටර් 

සයි ඛ 

15 01 35 03 01 01 01 

 

 

වාහන අං   වාහන වර්ග  විකුණු මුදල විකුණු දන  

253-0449  ුො  ොුේ ලංවිේ 2ඡ718ඡ000.00 2017.01.11 

GB-3317 දසුසු ලංවිේ 1ඡ959ඡ000.00 2016.12.19 

KH-1233 තමිද ද්රේ ලංකයේ 1ඡ678ඡ000.00 2016.12.20 

KG-6670 ුේුේ ලංකයේ 1ඡ558ඡ000.00 2016.12.20 
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10. විගණන හා මූලය කතොරතුරු 

 

 10.1. 2009.06.09 ලං දිමිවර ලං වළතකේව ක ලං  ේ ලං විගකම ලං චක්ර න  ලං උප හ,් ලං පරිදි ලං

වළතමේව ක ලංණ, ක් ලං සළ ලංවිගකම ලංව නටු ලං04ක් ලංපිණිමකවි  ලංතු ස ලංවි . ලං2016 ලංණ,  ලං

 සළ ලංවිගකම ලං ේ ලංවළතමේව ක ලංව නටු ලංරැ,්වී ස ලං4ත ලංපිණිමකවීතු ලංවුතු ස ලංව ම ලංක ජ. ලං 

 10.2. තිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේ ම ලංරවයද ත  ලංවිගකම ලංරාශ  ලංවිදුද  ලං2016 ලංණ,  ලං සළ ලං

තිවරණ ක ලංත  නව ස ලංවේර් ේක  ලං  ේ ලං දි,්්රික් ලං තිවරණ ක ලංවේර් ේක ලං ණක ලං විගකම ලං

වේර්  ද  ලං 27ක් ලං ව ම ලං කහ ලං රත  ලං විගකම ලං විතසු ස ලං 14ක් ලං දු ක වොු ලං   ලං , සබද ධ ලං

නිම්ක්්ක ලංරහේළ ලංරාශ ලං ණපිද  ලංකබේගිනීතමක ලං  ලංරනුණ ලංරණශය ලංඋප හ,් ලංකබේ ලං  ජතුමක ලං

ළි ණ  ලංගද මේ ලංක ජ. 

 10.3. 2016 ලංණර්්  ලං,ා ේ ලංවිවිධ ලංවි් ද  ලං ු මක ලංවිගකම ලංවිතසු ස ලං08ක් ලංකිබුණු ලංරත  ලං  ලං

,ා ේ ලංනි  නත ලංවේක ලංසීතේණ ලං සළ ලංළියෙ සරු ලංකබේ ජතු ලංවුතු ස ලංව ම ලංක ජ. 

 10.4. 2016 ලං ණර්්   ලං ්ද හ ලං මි න ලංමේත න ම  ලං ළියෙ  ක ලංරීම්ත ලං ,ා ේ ලංරුළි න ලං  නපි ම ලං

100ක් ලංපතක ලංණි  ලංවී ලංතවර ලංරත  ලං2015 ලංණර්්   ලං්ද හ ලංමි න ලංමේත න ම  ලංළියෙ  ක ලං

රීම්  ස ලං වි හත ලං   ලං රුළි න ලං  නපි ම ලං 90ව ලං වි හත ලං ,තඟ ලං ,,ාේ ලං බකම ලං විු ලං  තත ලං

ණර්්   ලං්ද හ ලංමි න ලංමේත න ම  ලංළියෙ  ළ ලංරීම්  ස ලංවි හත ලංරුළි න ලං නපි ම ලං10රීද  ලං

පතක ලංණිඩිවීතක් ලං පද නු ස ලං ව ර්. ලං 

 10.5. 2016 ලං ණර්්   ලං පුම ේණර්තම ලං වි හත ලං රුළි න ලං  නපි ම ලං 577.6ක් ලං   ලං රත  ලං 2015 ලං

ණර්්   ජ ලං එත ලං වි හත ලං නපි ම ලං 5803ක් ලංවි . ලං ,ත,්ත ක් ලංණශ  ද  ලංපසුගි  ලං ණර්්  ලං

,තඟ ලං ,,හේ ලං බකම ලං විු ලං පුම ේණර්ත ලං වි හ  ස ලං විශේක ලං රඩුවීතක් ලං  පද නු ස ලං  ව ර්. ලං ලං

2016 ලං ණර්්   ලං පිණිමකවීතු ලංනි  නතණ ලං වරබූ ලං පළේමක ලං පේකම ලංආ තම ලං ්ද හ ලං විතසී ස ලං

සීතේ ලං  ලංනිර්ක ලංවුතු ස ලංරණ,ද  ලං මොවීත ලං  ේ ස ණද  ලංවන ලංහිමීත ලංනි,ේ ලං්ද හ ලංවිතසී ස ලං

වුතු ස ලං,ා ේ ලං ණද  ලංවළ ලංප්රවරපේහම ලංදවරරිවීත ලං ත ක, ලංපුම ේණර්ත ලංවි හ ස ලංරඩු ලංවීතු ලං

බකපේ ලංතත. 
 

 10.6. 2016 ලංණර්්   ලංමූකධම ලංවි හත ලංරුළි න ලං නපි ම ලං 55.3ක් ලං  ලංරත  ලං2015 ලංණර්්  ලං ේ ලං

,,ාේ ලංබකම ලංවිු ලංඑ  ලංරුළි න ලං නපි ම ලං9.2ව ලංණිඩිවීතක් ලං පද නු ස ලංව යි. ලංපරිගකව ලං

හමකත ලං තධය,්ථේම  ලං ,්ථේළිත ලං රීම්ත ලං ,ා ේ ලං රුළි න ලං  නපි ම ලං 31.8ව ලං රවර ර්ව ලං

ප්රවරපේහම ලංකබේ ගම ලංඑත ලංවේර්   ලංදටු ලංරීම්ත ලංමූකධම ලංවි හත ලංණිඩිවීතු ලංබකපේ ලංතත. ලං

 තත ලංණර්්   ජ ලංආපහේ ලංක  ලංරමකවරවේ  ස ලංදනලු ස ලංවළ ලංනිකධේම්ද / ,ේණවයිද  ලං174 ලං

 හමකු ගද  ලංනිකධේම්ද / ලං ,ේණවයිද  ලං153 ලං හ මකු ලං ණනු ණද  ලංරුළි න ලං නපි ම ලං

24.8ව ලංක  ලංරමකතරී  ස ලංකබේ ජ ලංතත. ලංපසුගි  ලංණර්්  ලං ේ ලං,,ාම ලංවිු ලංකබේ ජ ලංතවර ලංක  ලං

මුහන ලං ප්රතේක  ලං රුළි න ලං  නපි ම ලං 15.7ව ලං ණිඩිවීතක් ලං  පද නු ස ලං  ව ර්. ලං ර ණි  ලං

  ෝජමේ ලං රනුණ ලං නිකධේම්ද  ේ ලං  ,ේණවයිද  ේ ලං මූපිව ලං ණිටුප ලං ණිඩි ලං රීම්ත ලං  තත ලං

ණර්්   ලංආපහේ ලංක  ලංරමකවරවේ  ස ලං ගවීත ලංණිඩිවීතු ලංඍජුණත ලංබකපේ ලංතත. ලං 
 

 10.7. 2016 ලං ණර්්   ලං ්ද හ ලං මි න ලං මේත න ම ලං උපුුම ලං නිකුමක ලං රීම් තද  ලං කහ ලං ආහේ ත ලං

රුළි න ලං නපි ම ලං8.9රී. ලං  ලං 2015 ලංණර්්   ලං තත ලංආහේ ත ලංරුළි න ලං නපි ම ලං8.2ක් ලං  ලං

රත  ලංඑත ලංණර්්  ලං ේ ලං,,හේ ලංබකම ලංවිු ලංඋපුුම ලංනිකුමක ලංරීම්  ස ලංආහේ ත ලංසුළු ලංණශ  ද  ලං

ණිඩිවීතක් ලං පද නු ස ලංව යි. 
 



25 
 

 10.8. ්ද හ ලං මි න ලං මේත න ම ලං  පොමක ලං ණශ  ද  ලං ,ව,් ලං රීම්ත ලං සීතේ ලං ව  ලං ,ාතුක්ත ලං තිටි ලං

ණශ  ද  ලං ,ව,් ලං රීම්ත ලං ව ම ලං රත  ලං  ණේ ලං ර ළවි ලං රීම් තද  ලං  තත ලං ණර්්   ලං

උප ේගමක ලංආහේ ත ලංරුළි න ලංකක්් ලං5ක් ලංපතක ලං ම. ලං ලං තත ලංණර්්   ලං්ද හ ලංවිතසීතක් ලං

පණමකණනු ලංකිබු ම ලංම ස ලං,ාතුක්ත ලංතිටි ලංර ළවි  ද  ලංකහ ලංආහේ ත ලංමීුමක ලංණඩේ ලංද ළ ලං

 ේතු ලංදඩ ලංවරබුනි. ලං 

 10.9.  වො න්ද  ලං,වේ ම ලංවේර්  ලං,ේධම  ලංණිඩි ලංදිතුණු ලංරීම්ත ලං,ා ේ ලංපුහුණු ලංරීම්  ස ලංවුතු ස ලං

 ණනු ණද  ලංනිකධේම්ද  ලං ,ේණවයිද ු ලං ේශී  ලං ේ ලං වි ේශී  ලං පුහුණු ලංපේඨතේකේ ලං,ා ේ ලං

රුළි න ලං නපි ම ලං3.35ක් ලංවි හ ස ලංව  ලංතත. ලං තත ලංණි  ලංවි්  ලං,ා ේ ලං ණද ව නු ලංකිබූ ලං

ප්රවරපේහම ලංසීමීත ලංබිවිද  ලං 2015 ලං ණර්්  ලං ේ ලං,,හේ ලංබකම ලංවිු ලංරුළි න ලං නපි ම වු ලං

ආ,ද ම ලංමුහකරීද  ලං තත ලංවි හත ලංරඩුවී ලංතත. 

11. විකධේෂ වයාපෘති 

 11.1 මැතිවරණ ක ොමිෂන් සභාව සඳහා සහභාගීත්ව උපා  මාර්ගි   

  (සිවු අවුරුදු) සැලැස්ම 2017-2020 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංමුහන ලංරතේතයේාශ  ලංනිකුමක ලංව ම ලංකහ ලං ලංදදිරි ලංණර්් ලං05ව ලංවේක ක් ලං,ා ේ ලං,ෑත ලං ේජය ලං

ආ තම ක් ලංවිදුද ත ලංඋපේ  ලංතේර්ගිව ලං,ිකි,්තක් ලං,ව,් ලංවළ ලංතු ස ලංබණු ලං  ලංඋප හ,් ලං

පරිදිඡ ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේ ම ලංරනුතිවර  ලංතත ලං ලංදදිරි ලංදුවු ලංරවුරු ක ලංවේක ලංසීතේණ ලං

 සළ ලංක්රි ේමකතව ලංරීම්තු ලංර ේක්ෂිත ලංණයේපෘවරඡ ලංණිඩ,ු ද  ලං ේ ලංක්රි ේවේ ව ස ලංදු නක ලං

ත සළමක ලං වොු ලං 2017 ලං - ලං 2020 ලං හක්ණේ ලංදුවු ලංරවුරු ක ලංඋපේ  ලංතේර්ගිව ලං,ිකි,්ත ලං,ව,් ලං

රීම්තු ලංවුතු ස ලංව ම ලංක ජ. ලං(එමි ලංතෘ ක ලංළිුපත ලං  ස ලං,තඟ ලංතත) 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං තත ලං ,ිකි,්ත ලං ,ා ේ ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ම ලං වේර්  ලං තණ්ඩක ඡ ලං  ේජය ලං නිකධේම්ද ඡ ලං

 ේශපේකම ලං පක්් ලං නි  ෝකයත ද ඡ ලං දුවින ලං ,ාවිධේමඡ ලං නිම්ක්්ක ලං ,ාවිධේමඡ ලං

තේධය ම ජද ඡ ලංවේද තේඡ ලංතරුකඡ ලංආබේධිත ලං ේ ලං ණිඩිමිටි ලංපු ණිදු ලං,ාවිධේමඡ ලං ණෘමකතී  ලං

, නවර ලං ක්රි ේවේම්ද  ලං ත සළු ලං දු ලුත ලං පේර්ශ්ණවරුණද  ේ ලං රහ ,් ලං  ේ ලං   ෝජමේ ලං හ ලං

,ිකරීනකු ලං ගම ලං, වේගීමකණ ලංඋපේ  ලංතේර්ගිව ලං,ිකි,්ත ලං,ව,් ලංව  ලංතත. 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඑ  ලං2016.11.16 ලංදිම ලං වොළඹ ලං07ඡ ලංශ්රී ලංකාවේ ලංපහම ස ලංආ තම   ලං ජඡ ලංඑයෙහික්වීතු ලං

ක්රි ේ ලංව ම ලංකහ ලංරත ඡ ලංඋපේ  ලංතේර්ගිව ලං,ිළි,්ත ලං,ව,් ලංරීම්ත ලං,ා ේ ලංපමක ලංව ම ලංකහ ලං

තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ම ලං දු ලු ලං නිකධ  ද  ලං එත ලං උපේ තේර්ගිව ලං ,ිළි,්ත ලං

ක්රි ේමකතව ලංරීම්  ස ලංව නටුණු ලංහ ලංත සළමක ලංව ම ලංක ජ. 

 

 11.2.  ස්ත්රී රපරුෂ සමාාභාව  හා කේධපාලනක    ාන්තා නික  ාන  ඉහළ නැංවීම 

සඳහා වූ විකධේෂ වැඩසටහන 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංශ්රී ලංකාවේණ ලං සළ ලංබකපණමකමේ ලංනීවර  ලංරනුණ ලං,්්රි ුඡ ලංපුරු් ේ ලං ේ ලං,ත ලංරණ,්ථේ ලං තද ත ලං ලං
රයිතීද  ලං තවර ලං බණු ලං ,ා ද ණ ලං වරබුක ලං හඡ ලං වේවිත  ලං  සළ ලං ,්්රි  ලං  හණම ලං  පළ ලං
පු ණිදු  කු ලංබණු ලංපමකණ ලංතවර ලංබණු ලංවරුණු ලංදදිරිපමක ලං ම. ලංපුරු ්ෝමකතත ලං,තේජ  ලං
 සළ ලංපුරු්ේධිපවර ලංදු සවිපි ලං ේ ලංතී ක ලංරත ඡ ලං,්්රි ු ලංමි න ලංවි  ලංතු ස ලංතිම ලං මොකි බම ලං
බණු ලං හ ලං රහ ,් ලං ප්රවේශ ලං ණම ලං රත ඡ ලං වි ශේ්  ද ත ලං  ේශපේකම ලං ක් ්ේ්ර  ලං  සළ ලං
වේද තේණද  ලං බකගිද වීත ලං ,ා ේ ලං   ොහම ලං උමක,ේ  ද  ලං  තද ත ලං එයිද  ලං කි බම ලං
ප්රවරලක ලං හ ලංප්රශ්මවේම් ලංතමකණ ව ලංතවර ලං  යිද ඡ ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලංවිදුද  ලං
වේද තේ ලං ේ ලංළතේ ලංවුතු ස ලංරතේතයේාශ  ලං,  ලං ණමමක ලංප්රජේ ලංමූක ලං,ාවිධේමණක ලං, ේ  ලංහ ලං
තවරණ ලං  ේශපේකම ලං ක් ්ේ්ර  ලං  සළ ලං වේද තේණද  ලං බක ලං ගිද වීත ලං ළියෙබාණ ලං පුහුණු ලං  ේ ලං
හිනුණමක ලංරීම්  ස ලංණිඩ,ු ද  ලංජේවරව ලංතට්ු නද  ලං,  ලංප්රේ ේශී  ලංතට්ු නද  ලංක්රි ේමකතව ලං ලං
ව ම ලංක ජ. 
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11.3.           ාාති  තරුණ කසේවා සභාව හා ක ෞවන සමාා ඇතුළු කවනත් තරුණ සංවිනාන 

හරහා ානතා පරමාධිපතය  සර්වාන නන්ද බල  පිළිබඳ තරුණ න් දැනුවත් 

කිරීකම් වැඩසටහන, 

 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංශ්රී ලංකාවේ ම ලංතිවරණ ක ලංක්රි ේණපි  ලංළියෙබාණ ලංතරුක ලංවණ්ඩේ  ස ලංහිනුණමක ලංරීම්ත ලං ේ ලං

ඔවුද  ේ ලං , වේගීමකණ  ලං ණර්ධම  ලං රීම්තමක ලං ර මුණු ලං ව  ලං ගනි නද  ලං Youth Vote  ලං

ණිඩ,ු ම ලංක්රි ේමකතව ලංව ම ලංක ජ. 
 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංතරුක ද  ලං නි  ෝජම  ලං ව ම ලං ආ තම ද  ලං ර සරිද  ලං ආ තම ලං 40 ලං වු ලං ණිඩි ලං

ප්රතේක ක් ලං එක්ණ ලං ව ම ලං කහ ලං   ෝජමේණව ලං ප්රවරලක ක් ලං  ක, ලං 2016 ලං ර ගෝ,් ස ලං 12 ලං

දිමු ලං   කම ලං කෝව ලංතරුක ලංදිම  ලංමුන ලංව  ලංගනි නද  ලංහිනුණමක ලංරීම්  ස ලංණිඩ,ු ද  ලං

රද තර්ජේක  ලං   ේ ලංදු ක ලංව ම ලංක ජ. ලංඑ  ලංYouth Vote SL ලං ක, ලංමුහුණු ලං පොත ලං (Face 

Book) ලං    ේ ලං ක්රි ේමකතව ලං වළ ලං රත  ලං ,වර ව ලං වේක ක් ලං  සළ ලං 150ඡ000 ලං වු ලං රධිව ලං

ළිරි,ක් ලංර ක  ලංව  ලංගිනීතු ලංඑත ලංණිඩ,ු ම ලං,තමක ලංවි . ලං 
 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංණේර්ෂිවණ ලං ්ද හ ලං මි න ද  ලං පි ේපදිාචි ලං රීම්  ස ජ ලං රහේළ ලං  ලං ්ද හමි න ලං මේත න ම ලං

ප්රවර ශෝධම  ලං දු ක ලං ව ම ලං ණ, ර් ලං ජුනි ලං 01 ලං දිමු ලං ,ේතේමය ලං පදිාචි  ලං තවර ලං ,්ථේම ු ලං

්ද හමි න ලංමේත න ම   ලංමත ලං  ලංපි ේපදිාචි ලං ව ර්. ලං්ද හ ලංමි න ද  ලංගකද  ලංගිනී  ස ලං

වුතු ස ලං රණ,ද  ලං වී තද  ලං පසු ලං ණ , ලං 18 ලං , සපූර්ක ලං ණම ලං තිමිමකතද ු ලං තත ලං ම ස ලං

ත සළමක ලංව  ලංගිනීතු ලංටළඟ ලංණර්්  ලං තක් ලංදුටි  ලංතු ස ලංරත ඡ ලං  ස ලංවේක ලංප ේ,  ලං සළ ලං

තිවරණ ක ක් ලං පිණිමකවුණ  ොමක ලං ජුනි ලං 01 ලං ණම ලං දි මද  ලං පසු ලං ණ , ලං , සපූර්ක ලංව ම ලං

විශේක ලංතරුක ලංළිරි,වු ලං්ද හ ලංබක  ලංරමි න ලං ම. ලං තත ලංගිුළුණු ලංවි,ුනතක් ලංදනක නද  ලං

ජේවරව ලං තරුක ලං  ,ේණේ ලං ,වේණ ලං නි  ෝජම  ලං ව ම ලං තරුක ලංවණ්ඩේ  ස ලං දිණයිම ලං පු ේ ලං

රමක,ද  ලං කක්් ලං 3වු ලං ණිඩි ලං ප්රතේක ක් ලං කබේ ලං ගනි නද  ලං  පමක,තක් ලං  ලං තිවරණ ක ලං

 වො න්ද  ලං ,වේණු ලං  ලං වේ  ලං  ජ ලං තවර ලං රත ඡ ලං   ලං ළියෙබාණ ලං ගරු ලං ජමේධිපවර සතේඡ ලං ගරු ලං

රගතිවර සතේ ලං ේ ලං ේශපේකම ලංපක්් ලංමේ ව ද  ලංත සළුඡ ලංරහේළ ලංදු ලු ලංපේර්ශ්ණ ලංහිනුණමක ලං

රීම්තු ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලංළි ණ  ලං ගම ලංතත. 
 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංර ගෝ,් ස ලංත, ලං12 ලංදිමු ලං   ජ ලංවරබූ ලංජේතයද ත  ලංතරුක ලංදිම   ජ ලංගේලු ලං වොටුණ ලං සළ ලං

තරුක ලං තරුණි ද  ලං විශේක ලං ළිරි,ක් ලං  ව ේශී ලං ව  ලං “Kites for Rights”  ලං ම නද  ලං

,රුාගන ලං උ ළකක් ලං ,ාවිධේම  ලංවළ ලං රත ඡ ලං ටු ලං ,තගේමීණ ලංආහර්ශ ලං ්ද හ ලං විතසීතක් ලං

(Mock Poll) ලං,  ලං ලං්ද හ ලංගකද  ලංරීම්  ස ලංශේකේණව ලංවුතු ස ලංව ම ලංආවේ   ලංළියෙබාණ ලං

තරුක ලංප්රජේණ ලං ණත ලංරමකහිකී ස ලංකබේ ජ ස ලංණ,් ලං,ව,් ලංව ම ලංකහ ලංණිඩ,ු ද  ලංතිවරණ ක ලං

 වො න්ද  ලං,වේ ම ලංතඟ පද වීත ලං ු මක ලංක්රි ේමකතව ලං වරිණි. 
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11.4.            ප්රාාතන්ත්රවාද  හා නන්ද බල  පිළිබඳව ේවිීයයි  කශ්රේණිවල ඉකගනුම ලබන 

පාසඛ දරුවන්  ශිෂය පාර්ලිකම්න්තු වැඩසටහන් හරහා දැනුවත් කිරීම සඳහා 

අනයාපන අමාතයාංධ  සමක වක්ව රි ාත්ම   රන ලද  වැඩසටහන 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංේවිතීයිව ලංපේ,ිනණක ලංද ගනුත ලංකබම ලංශි්ය ලංශි්යේණද ඡ ලංප්රජේතද ්රණේහ  ලං ේ ලං,ර්ණජම ලං

්ද හ ලං බක  ලං ළියෙබාණ ලං හිනුණමක ලං රීම්ත ලං වේලීම ලං රණශයතේණක් ලං බණ ලං තිවරණ ක ලං ලං

 වො න්ද  ලං ,වේණු ලං  පනී ලං ගි  ලං   යිද ඡ ලං   ලං ළියෙබාණ ලං ක්රි ේ ලං රීම් සණ,් ලං  වො න්ද  ලං

,වේ ම ලං 2017 ලං - ලං 2020 ලං දුම ලං රවුරු ක ලං උපේ තේර්ගිව ලං ,ිකි,්තු ලං එත ලං ණිඩ,ු ම ලං

ත සළමක ලංව ඡ ලංරධයේපම ලංරතේතයේාශ   ලං, ේ  ලංතවරණ ලංේවීවරයිව ලංපේ,ිනණක ලං“පු ණිදු ලං

රධය ම ලංවණ” ලංළිමිටුවී  ස ලංණිඩළිළ ණකක් ලංක්රි ේමකතව ලංරීම්තු ලංමූපිව ලංවුතු ස ලංව ම ලං

කහ ලංරත ඡ ලං  ස ලං, සබද ධ  ද  ලං2016 ලංජූපි ලංත, ලංරධයේපම ලංරතේතයේාශ   ලං ජඡ ලංරධයේපම ලං

රතේතයේාශ   ලං  නව සණ  ේ ලං  ලං  ලං ත සළු ලං  ජය්්ඨ ලං නිකධේම්ද  ලං ,තග ලං ,ේවච්්ේ ලං ව ම ලං

ක කණඡ ලං “පු ණිදු ලං රධය ම ලං වණ” ලං  ණනුණු ලං රධයේපම ලං රතේතයේාශ   ලං තග පද වීත ලං

 ු මක ලං,්ථේළිත ලං ලං“ශි්ය ලංපේර්පි  සද  ස ලංණිඩ,ු ම” ලංතණ ක ුමක ලං,ත,්ත ලංදිණයිම ලංපු ේ ලං

ක්රි ේමකතව ලංරීම්ත ලංතිනද ඡ ලංඑකී ලංශි්ය ලංපේර්පි  සද  සණ ලංළිමිටුවීතු ලංරහේළ ලංචක්ර න    ලං

පි ිදිපිණ ලංහක්ණේ ලංතවර ලංපරිදි ලංප්රජේතද ්රණේහ ඡ ලංඑමි ලංණිහගමකවතඡ ලං්ද හ ලංබක ඡ ලං්ද හ  ලං

වේවිතේ ලංරීම්  ස ලංණිහගමකවත ලං, සබද ධ  ද  ලංශි්ය ලංශි්යේණද  ලංහිනුණමක ලංවළ ලං ිරී ලංබණ ලං

 පනී ලං ගි  ලං   යිද ඡ ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණ ලං එකී ලං “ශි්ය ලං පේර්පි  සද  ස ලං

ණිඩ,ු ම” ලං,ා ේ ලං ලංහේ වමකණ  ලංකබේ ජතු ලංවුතු ස ලංව ම ලංක ජ. ලං 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඑමි ලං මූපිව ලං ළි ණ ක් ලං  ක, ලං නි මු ලං ණයේපෘවර  ලං තිනද  ලං ත නුණ  ලං දි,්්රික්ව   ලං ,  ලං

ර සපේ  ලං දි,්්රික්ව   ලං තෝ ේගමක ලංපේ,ින ලංණක ලංශි්ය ලංශි්යේණද ඡ ලංප්රජේතද ්රණේහ  ලං ේ ලං

,ර්ණජම ලං්ද හ ලංබක  ලංළියෙබාණ ලංහිනුණමක ලංරීම්ත ලං,ා ේ ලංවුතු ස ලංව ම ලංක ජ. 

 

11.5            සර්වාන නන්ද බල  ලැබී, අවුරුදු 85ක් පිරීම නිමිත්කතන් වූ වැඩසටහන 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං1931 ලං  ජ ලං  ත ුු ලං ,ර්ණජම ලං ්ද හ ලං බක  ලං කි බද  ද  ලං  ු ලං  සළ ලං   ලං රවයද තරිව ලං

 පළඹවීතක් ලංනි,ේ ලං  මොණඡ ලං  ලං ණමවිු ලංබ්රිතේමය   ලංතවර ලං  ලං ේශපේකනිව ලංතමකණ ු ලං

රනුණ ලංවුතු ස ලංවළ ලං ඩොම තෝර් ලං වො න්ද  ලං,වේ මඡ ලං වොත,ේරි,්ණරුද  ේ ලංඋමකසුව ලං

වීත ලං   ේ ස ණනි. ලං  ඩොම තෝර් ලං  වො න්ද  ලං ,වේ ම ලං   ෝජමේ ලං රනුණ ලං ප්රහේම  ලං   ලං

,ර්ණජම ලං්ද හ ලංබක  ලංඑහේ ලංතමකමකණ  ද  ලංපතකක් ලං මොණ ලංරහු ලංහඡ ලං  ුු ලංහ ලංණිහගමක ලං

ණමඡ ලං ලං,ර්ණ ලංවේලීම ලං,ාදුේධි රී. ලං ලංශ්රී ලංකාවේණු ලං,ර්ණජම ලං්ද හ ලංබක  ලංකිබී ලංරපසප,්ණිනි ලං

,ාණමක,   ලං ,ිතම් ස ලං ණ,් ලං  ලං “,ර්ණජම ලං ්ද හ ලං බක  ලං (1931 ලං - ලං 2016) ලං  ලං  ඩොම තෝර් ලං

 වො න්ද  ලං,වේ ම ලංදුු ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලංහක්ණේ” ලංති  ද  ලංතුමක ලංශේ,්ත්රී  ලං

රද ථ ක්ඡ ලං2016.11.30 ලංදිමඡ ලංබණ්ඩේ මේ ව ලං ලංරනු,්ත ක ලංජේතයද ත  ලං, සතද ්රක ලං

ශේකේ ම ලං ජ ලංඑයෙහික්වී තද  ලංහඡ ලං  ලංළියෙබා ලංචේ ස ලංඋමක,ණ ක් ලංපිණිමකවී තද  ලංහඡ ලං,ර්ණජම ලං

්ද හ ලං බක   ලං 85 ලං ණිනි ලං ,ාණමක,   ලං  ලං ,ිතම්ත ලං ,ා ේ ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණ ලං

වුතු ස ලංව ම ලංක ජ. 

 

 

 



28 
 

සමාපාති  

ශ්රී ලංකාවේ ලංප්රජේතේද ්රිව ලං,තේජණේ ජ ලංජම ජ   ලංආණ්ඩුක්රත ලංණයණ,්ථේ ම ලං103(2) ලංණයණ,්ථේණ ලංරනුණඡ ලං

නිහ ,් ලං ේ ලං,ේධේ ක ලං්ද හ ලංවිතසී ස ලංපිණිමකවීත ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේ ම ලංමූපිව ලංවේර් වේ   ලං

 ම. ලං 2016 ලං ණර්්   ජ ලං පිණිමකවීතු ලං නි  නතණ ලං පිණවර ලං පළේමක ලං පේකම ලං ආ තම ලං ්ද හ ලං විතසීත ලං සීතේ ලං

නිර්ක  ලං වුතු ස ලං  ේ ලං   ලං  ේ ලං ,බිඳි ලං වේර්  ද  ලං   ේ ස වොු ගම ලං 2016 ලං ණර්්   ජ ලං පිණිමකවීතු ලං

 මො ිරී ලං වි . ලං  ව ,ේවුණහඡ ලං එත ලං ්ද හ ලං විතසීත ලං 2017 ලං ණර්්  ලං  සළ ජ ලං  මොපතේණ ලං පණමකණනු ලංතතියි ලං

තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණ ලං විශ්ණේ, ලං ව ම ලං රත ඡ ලං   ලං ,ා ේ ලං රණශය ලං නීවර ලං ,ා ශෝධම ලං  ේ ලං

ණයණ,්ථේළිත ලංගි,ට් ලංනි මහම ලංනිකුමක ලංරීම්  ස ලංමූපිව ලංණගකීත ලංපිණම් ලංතවර ලංපළේමක ලංපේකම ලං ලං ේ ලංපළේමක ලං

,වේ ලං රතේතයේාශ  ලං එත ලං වේර්   ලං වඩිම නද  ලං දටු ලං ව නු ලං තතියි ලං තිවරණ ක ලං  වො න්ද  ලං ,වේණ ලං

ර ේක්්ේ ලංව  ලංදුටී. ලං 

එ ,ේත ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලං ණත ලංපිණම් ලංතවර ලංතණමක ලංණිහගමක ලංවේර්  ක් ලංණම ලං1981 ලංරාව ලං1 ලං

හ ම ලං පේර්පි  සද  ස ලං තිවරණ ක ලං ්ද හ ලං විතසී ස ලං පමතු ලං රනුණ ලං  ලං පේර්පි  සද  ස ලං තද ත්රීධූ  ලං පු ේපේඩු ලං

ළි වීත ලං ේ ලං1988 ලංරාව ලං2 ලංහ ම ලංපළේමක ලං,වේ ලං්ද හ ලංවිතසී ස ලංපමතු ලංරනුණ ලං,යාවධූ  ලංපු ේපේඩු ලංළි වීතහඡ ලං

2016 ලං ණර්්   ජ ලං ක්රි ේමකතවණ ලං පිණවර ලං පළේමක ලං පේකම ලංආ තමණකු ලං රහේළණ ලං ,යාව ලං පු ේපේඩු ලං නිදු ලං

පරිදි ලංළි වීතුහ ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලංවුතු ස ලංව ම ලංක ජ. 

ආණ්ඩුක්රත ලංණයණ,්ථේ ණද  ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලං ණත ලංපිණම් ලංතවර ලංප්රධේමත ලංවේර්  ක් ලංණම ලං

ණේර්ෂිව ලං්ද හ ලංමි න ලංමේත න ම ලං,ව,් ලං වොු ලං, වරව ලංරීම්ත ලං2016 ලංණර්්  ලං,ා ේ ලං2016.12.23 ලංදිම ලං

දු ක ලංව ම ලංක ජ. ලං  ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලං,ා ේ  (2017 ලං - ලං2020) ලංණර්් ලං,ා ේ ලංඋපේ  ලංතේර්ගිව ලං
,ිළි,්ත ලං,ව,් ලංරීම්තඡ ලංශ්රී ලංකේාරීව ලංජමතේණු ලං,ර්ණජම ලං්ද හ ලංබක  ලංකිබී  ස ලං ලං85 ණම ලං,ාණමක,   ලං
,ිතම්තු ලංවුතු ස ලංරීම්තඡ ලං සු කසුව සකමක ලංදු ලු ලං  හමේ ලංත සළමක ලං ්ද හ ලං මි න ලංමේත න ම ක් ලං,ව,් ලං

රීම්ත ලං ේ ලංරීදු ක ලං්ද හ ලංමි න  කු ලංරමක ලං මො ි  ම ලංතිවරණ ක ලංක්රි ේණපි ක් ලං ම ලං මකතේණද  ලං ු මක ලං

2016 ලං ණර්්  ලං ,ා ේ ලං දිණයිම ලං පු ේත ලං පුළුනණ ලං තිවරණ ක ලංක්රි ේණපි  ලං ළියෙබාණ ලං ත ජමතේණ ලං හිනුණමක ලං

රීම්  ස ලංණිඩ,ු ද  ලංක්රි ේමකතව ලංරීම්තුහ ලංතිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ ලංවුතු ස ලංව  ලංතත. 

 

 

තිවරණ ක ලං වො න්ද  ලං,වේණ 

, ක ලංතේණතඡ 

 ේජගිරි . 

2017 ලංතියි ලංත, ලං12 ලංණම ලංදිම ලං ජ ඡ 
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සංනයා සටහන් 

I. ආණ්ඩුක්රත ලංණයණ,්ථේ ම ලං98(8) ලංණයණ,්ථේණ ලං ු මක ලංනි ත  ලං- ලංපේර්පි  සද  ස ලංතිවරණ ක ලංණකදි ලංඑක් ලංඑක් ලං
තිවරණ ක ලං වොට්ඨේ,  ලං,ා ේ ලං තෝ ේපමක ලංව  ලංගිනීතු ලංමි නව ස ලංතවර ලංතද ත්රීණරුද  ලං,ා යේණ ලං- ලං2016 

 

II. ආණ්ඩුක්රත ලං ණයණ,්ථේ ම ලං 98(8) ලං ණයණ,්ථේණ ලං  ු මක ලං එක් ලං එක් ලං තිවරණ ක ලං  වොට්ඨේ,  ලං ,ා ේ ලං
 තෝ ේපමක ලංව ගත ලංතු ස ලංපේර්පි  සද  ස ලංතද ත්රීණරුද  ේ ලං,ා යේණ ලංළියෙබා ලං,ා,ද හමේමකතව ලංප්රවේශ  ලං- ලං
2006 ලං ලංදුු ලං2015 ලංහක්ණේ 

 

III. උ සරු ලංපළේ මක ලංගෘ   ද  ලංගෘ  ු ලං ගො,් ලං්ද හමි න ද  ලංගකද  ලංගිනීතක් ලංදු ක ලං මොවළ ලං්ද හ ලංප්ර ේශ ලං
 ේ ලං්ද හ ලං වොට්ඨේ, ලංළියෙබා ලංවි,්ත . ලං( ලං්ද හමි න ලංමේත න ම ලංප්රවර ශෝධම  ලං- ලං2016) 

 

IV. නි  ෝකයතයිද  ලං පමකව නු ලං කිබූ ලං  ේශපේකම ලං පක්්, පමකව නු ලං කිබූ ලං ප්රතේක ද  ලං  ේ ලං ්ද හ ලං මි න ද  ලං
ගකද  ලංගිනී  ස ලංවේර්   ලං,ා ේ ලං , වේගි ලං   ලංනි  ෝකයතයිද  ලංළියෙබා ලං වි,්ත  ලං (්ද හමි න ලංමේත න ම ලං
ප්රවර ශෝධම  ලං- ලං2016) ලං ලං ලං 

 

V. 1980 ලං රාව ලං 44 ලං හ ම ලං ්ද හමි න ද  ලංපි ේපදිාචි ලංරීම්  ස ලං පම මක ලං 14 ලං ණම ලං ණගද වර  ලං  ු මක ලං මි නව ස ලං
දනලී ස ලං ේ ලංවි  ෝධතේ ලංදදිරිපමක ලංරීම් ස ලං( ලං්ද හමි න ලංමේත න ම ලංප්රවර ලං ශෝධම  ලං- ලං2016) 

 

VI. එක් ලං එක් ලං තිවරණ ක ලං  වොට්ඨේ,   ලං බහු ලං පි ේපදිාචි ු ලං රහේළ ලං බිවිද  ලං පි ේපදිාචි ලං  මොවළ ලං ම ස ලං
,ා යේණ ලං ලං ලං ලං ලං ලං( ලං්ද හමි න ලංමේත න ම  ලංප්රවර ශෝධම  ලං- ලං2016) 

 

VII. ජේවරව ලං ිුනනු සපමක ලංවි,්ත  ලංදදිරිපමක ලංවළ ලංපුේගක ද  ලං,ා යේණ ලං(්ද හමි න ලංමේත න ම ලංප්රවර ශෝධම  ලං
- ලං2016) 

 

VIII. 2007 ලං– 2016 ලංහක්ණේ ලංණර්් ලංණක ලං්ද හමි න ලංමේත න ම ලංප්රවර ශෝධම ලංණක ජ ලංජේවරව ලං ිුනනු සපමක ලංවි,්ත  ලං
දදිරිපමක ලංවළ ලංපුේගක ද  ලං,ා යේ ම ලංප්රවරශත  ලංළියෙබා ලං,ා,ද හමේමකතව ලංප්රවේශ . 

 
 

IX. රනක,් ලංපමත ලං ු මක ලං,  ලංතිවරණ ක ලංනීවර  ලං ු මක ලං්ද හ ලංවිතසී ස ලංණක ජ ලංදු කවළ ලංණ ාණන ලං,  ලං ණමමක ලං
  ේ සතත ලංදු හඬුණ ස ලංවි ජත ලං  ේ ස ණද  ලං2016 ලංණර්්   ලං්ද හමි න ලංමේත න ම  ද  ලංම ස ලංදණමක ලංරීම්තු ලං
දු ක ලං  ලං්ද හමි න ද  ලං,ා යේණ ලංළියෙබා ලංවි,්ත . 

 
 

X. තිවරණ ක ලං වොට්ඨේ, ලංරනුණ ලංපි ේපදිාචි ලංවී ලංතවර ලං්ද හමි න ද  ලං,ා යේණ ලංළියෙබා ලං සකමේමකතව ලං,ු ම ලං
(්ද හමි න ලංමේත න ම ලංප්රවර ශෝධම  ලං2015 ලං- ලං2016) 
 

XI. 2014 ු ලං ,ේ ේක්්ණ ලං 2015 ලං ණර්්   ලං ණිඩි ලං   ලං ්ද හමි න ද  ලං ,ා යේණ ලං  ේ ලං එමි ලං ප්රවරශත හ, 2015 ලං ු ලං
,ේ ේක්්ණ ලං2016 ලංණර්්   ලංප්රවරශත . 

 
 

XII. ්ද හ ලං ප්ර ේශ ලං රනුණ ලං පි ේපදිාචි ලං වී ලං තවර ලං ්ද හමි න ද  ලං ,ා යේණ ලං ළියෙබා ලං  සකමේමකතව ලං ,ු ම ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
(2007 ලං- ලං2016) 
 

XIII. 1981 ලංරාව ලං1 ලංහ ම ලංපේර්පි  සද  ස ලංතිවරණ ක ලංපමත ලං ු මක ලං7(4) ලං(ආ) ලංණගද වර  ලංරනුණ ලං2016.01.30 ලං
ණම ලංදිම ලංතිවරණ ක ලං වොත,ේරි,්ණ  ේ ලංවිදුද  ලංප්රවේශ ු ලංපමක ලංව ම ලංකහ ලංළියෙගමක ලං ේශපේකම ලංපක්් ලං
මේත න ම . 

 

XIV. පේර්පි  සද  ස ලංතද ත්රී ලංධූ  ලංපු ේපේඩු ලංළි වීත ලං ලං- ලං ලං2016 
 

XV. පළේමක ලං,වේ ලංතද ත්රීධූ  ලංපු ේපේඩු ලංළි වීත ලං- ලං2016 
 

XVI. ත  ලංමග  ලං,වේණක ලං,යාව ලංපු ේපේඩු ලංළි වීත ලං- ලං2016 
 
 

 

XVII. 2016 ලංණර්්   ලංතිවරණ ක ලං හපේර්ත  සද  ස ම ලංවිශ්රේත ලංගි  ලංනිකධේම්ද  ේ ලංමේත න ම  
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සටහන I  

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස 
වක් වක් මැතිවරණ ක ොට්ඨාස  විසින් කත රා 

පත්කිරීමට ඇති මන්ත්රීවර න් සංනයාව

01 -  වොළඹ 19                                                                    

02 - ග සප 18                                                                    

03 - වළුත 10                                                                    

04 - ත නුණ 12                                                                    

05 - තේත න 5                                                                       

06 - නුණ එයෙ 8                                                                       

07 - ගේනක 10                                                                    

08 - තේත 7                                                                       

09 -   සබද  තොු 7                                                                       

10 -  ේපම 6                                                                       

11 - ණද නි 6                                                                       

12 - තඩවකපුණ 5                                                                       

13 - දිගේතඩුනක 7                                                                       

14 - ්රිකුකේතක 4                                                                       

15 - කුරුකෑගක 15                                                                    

16 - පුමකතකත 8                                                                       

17 - රනු ේධපු 9                                                                       

18 -  පො ළොද මරුණ 5                                                                       

19 - බ කනක 9                                                                       

20 -  තොක ේගක 6                                                                       

21 -  මකමපු  11                                                                    

22 - වෑගනක 9                                                                       

ව තුව 196                                                                  

ආණ් පක්රම වයවසථ්මාකේ 98(8) වයවසථ්මාව  ටකත් නි ම  පාර්ලිකම්න්තු 

මැතිවරණ වල ද වක් වක් මැතිවරණ ක ොට්ඨාස  සඳහා කත රා පත් ර 

ගැනීමට ිමමි ම් තිකබන මන්ත්රීවරුන් සංනයාව - 2016
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01 - ක ොළඹ 20     20    19     19     19     19     19     19    19 19    

02 - ගම්පහ 18     18    18     18     18     18     18     18    18 18    

03 -  ළුතර 10     10    10     10     10     10     10     10    10 10    

04 - මහනුවර 12     12    12     12     12     12     12     12    12 12    

05 - මාතකේ 5       5      5       5       5       5       5       5      5 5      

06 - නුවරඑළිය 7       7      7       7       7       7       8       8      8 8      

07 - ගාේල 10     10    10     10     10     10     10     10    10 10    

08 - මාතර 8       8      8       7       8       8       8       7      8 7      

09 - හම්බන්කතොට 7       7      7       7       7       7       7       7      7 7      

10 - යාපනය 9       9      9       10     6       6       6       6      7 6      

11 - වන්නි 6       6      6       6       6       5       5       6      6 6      

12 - මඩ ලපුව 5       5      5       5       5       5       5       5      5 5      

13 - දිගාමඩුේල 7       7      7       7       7       7       7       7      7 7      

14 - ත්රිකුණාමලය 4       4      4       4       4       4       4       4      4 4      

15 - කුරුණෑගල 15     15    15     15     16     16     16     15    15 15    

16 - පුත්තලම 8       8      8       8       8       8       8       8      8 8      

17 - අනුරාධපුර 8       8      9       9       9       9       9       9      9 9      

18 - කපොකළොන්නරුව 5       5      5       5       5       5       5       5      5 5      

19 - බදුේල 8       8      8       8       9       9       8       9      8 9      

20 - කමොණරාගල 5       5      5       5       5       6       6       6      5 6      

21 - රත්නපුරය 10     10    10     10     11     11     11     11    11 11    

22 -  ෑගේල 9       9      9       9       9       9       9       9      9 9      

එකතුව 196  196  196  196  196  196  196  196  196  196  

මැතිවරණ කකොට්ඨාසය

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාකේ 98(8) වයවසථ්ාව යටකේ එක් එක් මැතිවරණ කකොට්ඨාසය 

සඳහා කතෝරා පේකර ගත යුතු පාර්ලිකේන්තු මන්ත්රීවරුන්කේ සංඛ්යාව පිළිබඳ 

සංසන්ධනාේමක ප්රකාශය 2006 - 2015

සටහන II  

එක් එක් වර්ෂයට අදාළ ගැසට් නිකේදන අංකය හා දිනය
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මැතිවරණ 

ක ොට්ඨාස 
නන්ද ප්රකේධ 

මුළු නන්ද 

ක ොට්ඨාස 

සංනයාව

නන්ද ිමමි න්  

ගණන් ගැනිම සිදු 

කනො ළ මුළු 

නන්ද ක ොට්ඨාස 

සංනයාව

ගෘහක න් ගෘහ ට 

කගොස් නන්ද ිමමි න්  

ගණන් ගැනිමක් 

කනො ළ නන්ද 

ක ොට්ඨාස අං 

2016 

ලි ාපදංචි 

මුළු නන්ද 

සංනයාව

ත. වද ව,ද  ස  යි 
58 22 35 - 55, 57 33,157       

ද.  වෝපේයි
60 2 04,05,

2,958         

ව. රීයෙ මොච්චි 100 4 46,97,98,99 2,863         

11 - ණද නි ර. තද මේ ත
74 1 55

465            

292 29 39,443       

සටහන III

නන්දිමමි නාමකඛනන  ප්රතිකධ නන - 2016

උතුරු පළාකත් ගෘහක න් ගෘහ ට කගොස ්නන්ද ිමමි න් ගණන් ගැනීමක් සිදු කනො ළ නන්ද ප්රකේධ 

හා නන්ද ක ොට්ඨාස පිළිබඳ විසත්ර

10 -  ේපම 

ව තුව
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ස
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 වූ
 නි

ක
ය

ෝජි
ත

 ස
ංඛ්

ය
ාව

ක ොළඹ 1,063        -   - -   -   938         65        -    - 300   17    - -  -  - -  -  6     -  -   - 23   - 43        -   

ගම්පහ 1,169        -   - -   -   641         115      -    - -   -  - -  -  - -  -  -  -  5      4     1     1     226      19     

 ළුතර 540           -   - -   -   513         74        -    - 120   9      - -  -  - -  -  -  -  -   - 9     1     -       -   

මහනුවර 825           -   - -   -   969         241      -    - -   -  - -  -  - -  -  -  -  -   - -  - -       -   

මාතකේ 325           -   - -   -   412         30        -    - -   -  - -  -  - -  -  -  -  -   - -  - 108      9       

නුවරඑළිය 423           -   - -   -   565         73        180   7    -   -  - -  -  - -  -  3     -  -   - -  - 106      11     

ගාේල 703           -   - -   -   735         175      -    - 52     -  - -  -  - -  -  -  -  -   - -  - 214      66     

මාතර 444           -   - -   -   523         46        -    - 43     3      - -  -  - -  -  -  -  -   - -  - -       -   

හම්බන්කතොට 413           -   - 131   1      553         71        -    - -   -  - -  -  - -  -  -  -  -   - -  - -       -   

යාපනය 626           141  10   -   -         -       -    - -   -  7    -  -  - -  -  -  -  -   - -  - 1          -   

වන්නි 343           27    - -   -   -         -       -    - -   -  2    -  -  - -  -  -  -  -   - -  - -       -   

මඩ ලපුව 362           152  23   -   -   -         -       -    - -   -  - -  -  - -  -  -  -  -   - -  - 81        3       

දිගාමඩුේල 512           66    14   -   -   504         30        -    - 4       -  3    -  -  - -  -  -  -  -   - 1     - -       -   

ත්රිකුණාමලය 294           72    - 1       -   89           1          -    - 1       -  - -  -  - -  -  -  -  -   - -  - -       -   

කුරුණෑගල 925           -   - -   -   1,194      281      -    - -   -  - -  -  - -  -  -  -  -   - -  - -       -   

පුත්තලම 387           -   - -   -   423         109      -    - -   -  - -  -  - -  -  -  -  -   - -  - 126      37     

අනුරාධපුරය 611           -   - -   -   616         268      -    - -   -  - -  -  - -  -  -  -  -   - -  - 408      133   

කපොකළොන්නරුව 287           -   - -   -   163         52        -    - -   -  - -  43   3     -  -  -  -  -   - -  - -       -   

බදුේල 522           -   - 87     8      466         60        3       - 27     1      - -  -  - -  -  44   -  -   - -  - 129      7       

කමොණරාගල 351           -   - 43     7      78           8          -    - -   -  - -  -  - 3     1     6     -  -   - -  - 52        4       

රත්නපුරය 626           -   - -   -   600         206      -    - -   -  - -  -  - -  -  -  -  -   - -  - 141      29     

 ෑගේල 572           -   - -   -   446         54        -    - -   -  - -  -  - -  -  -  -  -   - -  - 198      19     

එකතුව 12,323   458 47  262 16   10,428 1,959 183  7   547 30   12  -  43   3    3     1     59  - 5      4    34  2    1,833 337  

ජන කසත 

කපරමුණ

මේබිම 

ජනතා 

පක්ෂය

ලංකා 

සමසමාජ 

පක්ෂය

ප්රජාතන්ත්රවා

දි වාමාංශික 

කපරමුණ

කපොදුජන 

එක්සේ 

කපරමුණ

ඡන්ද 

කකොට්ඨාස 

සංඛ්යාව

මැතිවරණ 

කකොට්ඨාසය

පිළිගේ කේශපාලන පක්ෂ විසින් පේකරන ලද නිකයෝජිතයින් සංඛ්යාව

සටහන IV

නන්දිමමි නාමකඛනන ප්රතිකධ නන  - 2016 

නිකයෝජිතයින් පේකරනු ලැබූ කේශපාලන පක්ෂ, පේකරනු ලැබූ ප්රමාණයන් හා ඡන්ද හිමියන් ගණන් ගැනීකේ කාර්යය සඳහා සහභාගී වූ 

නිකයෝජිතයන් පිළිබඳ විස්තර

ශ්රී ලංකා නිදහස් 

පක්ෂය

ඉලංකකයි 

තමිල් අරසු 

කච්චි

එක්සේ 

ජනතා නිදහස් 

සන්ධානය

එක්සේ ජාතික 

පක්ෂය

ජනතා 

විමුක්ති 

කපරමුණ

කඳුරට 

ජනතා 

කපරමුණ

මහජන 

එක්සේ 

කපරමුණ
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සටහන V 

ලැබුණු 

ිමමි ම්  

සංනයාව

ඉඩදුන් ිමමි ම්  

සංනයාව

ලැබුණු 

විකර නතා 

සංනයාව

ඉඩදුන් 

විකර නතා 

සංනයාව

01 -  වොළඹ 27,429           20,738           209             69               

02 - ග සප 4,720             4,369             83               63               

03 - වළුත 6,372             2,621             136             29               

04 - ත නුණ 3,706             2,834             190             77               

05 - තේත න 1,865             1,452             50               25               

06 - නුණ එයෙ 1,533             1,109             39               14               

07 - ගේනක 3,848             2,678             147             97               

08 - තේත 3,453             2,051             69               22               

09 -   සබද  තොු 2,467             1,412             52               6                 

10 -  ේපම 640                582                6                 5                 

11 - ණද නි 1,803             799                7                 2                 

12 -  තඩවකපුණ 1,247             974                21               16               

13 - දිගේතඩුනක 863                644                21               17               

14 - ්රිකුකේතක 1,325             933                3                 1                 

15 - කුරුකෑගක 4,068             3,180             75               43               

16  - පුමකතකත 3,056             1,642             20               5                 

17 - රනු ේධපු 2,298             1,569             28               11               

18 -  පො ළොද මරුණ 1,723             1,301             22               8                 

19 - බ කනක 2,647             1,954             49               22               

20 -  තොක ේගක 1,320             920                28               19               

21 -  මකමපු  2,800             2,100             60               38               

22 - වෑගනක 2,932             2,003             37               13               

ව තුව 82,115           57,865           1,352          602             

 නන්දිමමි නාමකඛනන ප්රතිකධ නන  - 2016

1980 අං  44 දරන නන්ද ිමමි න් ලි ාපදංචි කිරීකම් පනකත් 14 වන වගන්ති  

 ටකත් ිමමි ම් ඉඛලීම් හා විකර නතා ඉදරිපත් කිරීම්

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස 

ිමමි ම් විකර නතා
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සටහන VI  

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස ඉවත්  රන ලද නම් සංනයාව

01 -  වොළඹ 27,064                                               

02 - ග සප 22,953                                               

03 - වළුත 8,262                                                 

04 - ත නුණ 5,093                                                 

05 - තේත න 2,888                                                 

06 - නුණ එයෙ 6,925                                                 

07 - ගේනක 4,774                                                 

08 - තේත 3,426                                                 

09 -   සබද  තොු 2,341                                                 

10 -  ේපම 5,697                                                 

11 - ණද නි 3,748                                                 

12 - තඩවකපුණ 3,713                                                 

13 - දිගේතඩුනක 3,894                                                 

14 - ්රිකුකේතක 3,503                                                 

15 - කුරුකෑගක 4,940                                                 

16 - පුමකතකත 6,348                                                 

17 - රනු ේධපු 6,772                                                 

18 -  පො ළොද මරුණ 2,582                                                 

19 - බ කනක 5,065                                                 

20 -  තොක ේගක 2,706                                                 

21 -  මකමපු  7,166                                                 

22 - වෑගනක 4,042                                                 

ව තුව 143,902                                            

වක් වක් මැතිවරණ ක ොට්ඨාසක  බහු ලි ාපදංචි ට අදාල බැවින් 

ලි ාපදංචි කනො ල නම් සංනයාව

නන්දිමමි නාමකඛනන ප්රතිකධ නන  - 2016
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 සටහන VII  

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස  
මුළු නන්ද ිමමි න් 

සංනයාව

ාාති  හැඳුනුම්පත් 

ඉදරිපත්  ර ඇති 

රපේගලයින් සංනයාව

ප්රතිධත  %

01 -  වොළඹ 1,649,716            1,618,428            98.10

02 - ග සප 1,705,310            1,649,105            96.70

03 - වළුත 930,901               904,596                97.17

04 - ත නුණ 1,086,161            1,049,789            96.65

05 - තේත න 391,892               378,204                96.51

06 - නුණ එයෙ 556,936               527,928                94.79

07 - ගේනක 843,470               811,950                96.26

08 - තේත 641,047               606,170                94.56

09 -   සබද  තොු 475,510               455,716                95.84

10 -  ේපම 548,079               507,285                92.56

11 - ණද නි 269,111               254,707                94.65

12 - තඩවකපුණ 383,429               366,286                95.53

13 - දිගේතඩුනක 486,440               464,387                95.47

14 - ්රිකුකේතක 268,096               257,536                96.06

15 - කුරුකෑගක 1,304,995            1,253,244            96.03

16 - පුමකතකත 579,604               547,925                94.53

17 - රනු ේධපු 664,163               619,185                93.23

18 -  පො ළොද මරුණ 318,405               300,085                94.25

19 - බ කනක 643,580               614,216                95.44

20 -  තොක ේගක 355,474               334,699                94.16

21 -  මකමපු  843,834               807,979                95.75

22 - වෑගනක 665,817               637,543                95.75

ව තුව 15,611,970          14,966,963          95.87

නන්දිමමි නාමකඛනන ප්රතිකධ නන  - 2016

ාාති  හැඳුනුම්පත් විසත්ර ඉදරිපත්  ළ රපේගලයින් සංනයාව
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

01 - ක ොළඹ 88.90 89.44 91.67 91.91 95.37 96.69 97.19 97.53 97.54 98.10

02 - ගම්පහ 85.56 88.64 89.14 89.63 94.72 95.52 95.39 95.51 95.96 96.70

03 -  ළුතර 80.18 83.00 87.39 88.24 94.73 95.56 95.59 96.32 96.36 97.17

04 - මහනුවර 90.23 88.88 93.19 93.97 94.72 95.85 95.56 97.25 96.15 96.65

05 - මාතකේ 80.26 86.94 88.27 88.38 93.80 94.41 94.35 95.76 95.76 96.51

06 - නුවරඑළිය 82.98 88.13 88.42 91.32 92.02 93.87 92.66 92.49 94.03 94.79

07 - ගාේල 85.93 88.24 89.01 88.56 93.33 95.17 95.18 95.37 95.76 96.26

08 - මාතර 79.15 79.63 80.52 82.07 89.97 91.02 92.77 94.72 93.25 94.56

09 - හම්බන්කතොට 83.42 87.42 87.38 90.56 93.08 93.48 94.42 95.33 94.36 95.84

10 - යාපනය 0.00 33.94 32.76 75.27 83.39 85.58 87.09 88.36 90.33 92.56

11 - වන්නි 55.05 57.63 41.48 67.44 81.11 87.46 87.96 91.41 92.46 94.65

12 - මඩ ලපුව 76.18 77.88 78.80 79.21 88.22 90.52 91.58 94.70 94.15 95.53

13 - දිගාමඩුේල 80.89 85.72 86.92 89.38 92.70 93.53 93.97 94.54 95.05 95.47

14 - ත්රිකුණාමලය 73.19 76.99 79.86 82.78 90.71 91.08 92.09 94.84 94.90 96.06

15 - කුරුණෑගල 86.21 87.00 84.65 87.77 92.68 93.02 93.34 94.50 94.83 96.03

16 - පුත්තලම 83.91 84.17 88.50 88.13 90.06 93.05 92.42 94.09 93.53 94.53

17 - අනුරාධපුර 75.54 81.54 83.92 84.88 90.39 90.79 91.30 91.65 92.17 93.23

18 - කපොකළොන්නරුව 77.71 84.22 84.57 87.77 90.68 91.20 91.33 92.48 92.85 94.25

19 - බදුේල 82.10 83.48 84.57 86.48 91.65 93.27 93.38 94.63 94.83 95.44

20 - කමොණරාගල 73.97 79.34 81.79 82.09 89.37 90.37 91.33 91.78 92.81 94.16

21 - රත්නපුරය 81.80 86.00 86.27 87.70 91.85 93.09 94.02 94.48 94.80 95.75

22 -  ෑගේල 83.61 85.44 86.73 89.22 92.75 94.13 93.87 94.77 94.65 95.75

එකතුව 80.32 82.71 83.24 87.67 92.36 93.60 93.86 94.79 94.93 95.87

2007- 2016 දක්වා වර්ෂවල ඡන්දහිමි නාමකල්ඛ්න ප්රතිකශෝධනවල දී ජාතික හැඳුනුේපේ විස්තර 

ඉදිරිපේ කල පුේගලයන් සංඛ්යාකේ ප්රතිශතය පිළිබඳ සංසන්ධනාේමක ප්රකාශය

මැතිවරණ 

කකොට්ඨාසය

එක් එක් වර්ෂයට අදාළව ජාතික හැඳුනුේපේ විසත්ර ඉදිරිපේ කල පුේගලයන් 

සංඛ්යාකේ ප්රතිශතය

සටහන VIII  
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සටහන IX 

මැතිවරණ 

ක ොට්ඨාසක  

අං   සහ නම

අඛලස ්වැරද 

කහේතුකවන් 

ඉවත්  ළ නම් 

ගණන

නන්ද නීති 

 ඩකිරීම 

කහේතුකවන් ඉවත් 

 ළ නම් ගණන

කවනත් කහේතු 

මත සිරගත වීම 

නිසා ඉවත්  ළ 

නම් ගණන

නන්දිමමි 

නාමකඛනනක න්

 ඉවත්  ළ මුළු 

නම් ගණන

2 - ගම්පහ - - 4 4

4 - මහනුවර - - 1 1

5 - මාතකේ - - 4 4

6 - නුවරඑළිය - - 1 1

7 - ගාේල - - 11 11

8 - මාතර - - 1 1

9 - හම්බන්කතොට - - 6 6

11 - වවුනියාව - - 1 1

12 - මඩ ලපුව - - 19 19

13 - අම්පාර - - 1 1

15 - කුරුණෑගල - - 10 10

16 - පුත්තලම - 1 1

17 - අනුරාධපුර - - 10 10

අඛලස් පනත  ටකත් සහ මැතිවරණ නීති   ටකත් නන්ද විමසීම් වලදී සිදු ළ 

වරදවඛ සහ කවනත් කහේතුමත සිර ද පවම්  විඳීම කහේතුකවන් නන්ද ිමමි 

නාමකඛනනක න් නම් ඉවත් කිරීමට සිදු වූ රපේගලයින් සංනයාව පිළිබඳ විස්තර - 

2016
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සටහන X 

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස  
මුළු නන්ද ිමමි න් 

සංනයාව - 2015

මුළු නන්ද ිමමි න් 

සංනයාව - 2016

1 -  වොළඹ 1,640,946               1,649,716               

2 - ග සප 1,681,887               1,705,310               

3 - වළුත 919,375                  930,901                  

4 - ත නුණ 1,073,809               1,086,161               

5 - තේත න 387,025                  391,892                  

6 - නුණ එයෙ 548,971                  556,936                  

7 - ගේනක 833,891                  843,470                  

8 - තේත 634,918                  641,047                  

9 -   සබද  තොු 471,609                  475,510                  

10 -  ේපම 539,641                  548,079                  

11 - ණද නි 263,201                  269,111                  

12 - තඩවකපුණ 375,906                  383,429                  

13 - දිගේතඩුනක 478,006                  486,440                  

14 - ්රිකුකේතක 264,368                  268,096                  

15 - කුරුකෑගක 1,290,723               1,304,995               

16 - පුමකතකත 570,309                  579,604                  

17 - රනු ේධපු 653,151                  664,163                  

18 -  පො ළොද මරුණ 314,365                  318,405                  

19 - බ කනක 636,047                  643,580                  

20 -  තොක ේගක 350,476                  355,474                  

21 -  මකමපු  831,579                  843,834                  

22 - වෑගනක 661,002                  665,817                  

ව තුව 15,421,205             15,611,970            

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අනුව ලි ාපදංචි වි ඇති නන්දිමමි න් 

සංනයාව පිළිබඳ තුලනාත්ම  සටහන 2015 - 2016
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වර්ෂ 
මුළු නන්ද 

ිමමි න් සංනයාව

පසුගි  වර්ෂ ට 

සාකපාක්ෂව නන්ද 

ිමමි න්කේ 

වැඩිවීම

වැඩිවීකම් ප්රතිධත 

2014 15,044,490    292,322               1.98%

2015 15,421,205    376,715               2.50%

2016 15,611,970    190,765               1.23%

2014 ු ,ේ ේක්්ණ 2015 ණර්්   ණිඩි   ්ද හමි න ද  

,ා යේණ  ේ එමි ප්රවරශත හ, 2015 ු ,ේ ේක්්ණ 2016 

ණර්්   ප්රවරශත 

  සටහන XI
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර උ සරු  වොළඹ 103,050    95,385      84,646       88,525      84,294      86,016      87,542      89,771      93,408      92,840       

ආ තිහ  වොළඹ 151,308    139,822    135,771    137,214    129,648    128,920    130,186    131,482    133,539    131,126    

ත  බොරැනක 63,884      58,757      57,397       59,727      56,177      56,100      57,373      60,109      63,002      63,166       

ඈ මි ගමමි   වොළඹ 72,446      68,643      66,126       66,866      65,258      66,014      66,572      66,941      68,603      68,096       

ද බුමි   වොළඹ 41,441      38,921      39,070       40,753      38,179      38,597      39,625      40,609      42,448      42,567       

ට  හමිණක 63,115      61,194      59,298       64,003      61,950      61,454      60,543      59,812      61,407      60,887       

උ  මකතකේම 67,817      66,622      66,370       68,900      66,176      66,143      65,626      66,793      69,712      69,908       

ඌ  වො ළොද මේණ 114,105    112,363    111,951    114,648    113,919    115,064    118,098    120,617    126,882    130,112    

එ  වෝට් ට් 75,555      73,009      71,550       73,486      72,214      71,863      73,539      74,934      76,640      75,806       

 වඩු ණක 159,596    158,736    159,980    163,949    162,287    163,316    168,043    173,355    179,178    182,195    

ඔ රවි,,්ේ මනක 107,093    108,138    108,965    111,159    111,751    112,827    115,098    117,472    120,369    121,671    

ඕ   ෝතේගත 154,055    155,720    156,962    160,840    161,646    164,625    169,679    174,909    180,862    184,578    

ව ත  ගත 122,895    121,247    122,236    124,956    123,343    124,323    127,060    129,801    134,280    134,837    

ග වි,බ්ෑණ 149,191    148,696    149,981    153,670    153,368    155,873    160,493    164,774    171,325    173,353    

ජ  තො ටුණ 115,042    114,601    113,007    113,795    112,460    112,546    113,257    115,219    119,291    118,574    

1,560,593 1,521,854 1,503,310 1,542,491 1,512,670 1,523,681 1,552,734 1,586,598 1,640,946 1,649,716 

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව

නන්ද ප්රකේධ අනුව ලි ාපදංචි වී ඇති නන්ද ිමමි න් සංනයාව පිළිබඳ තුලනාත්ම  සටහන  2007 - 2016

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  01 - ක ොළඹ

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

         සටහන XII

ව තුව
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර ණමකතක 103,243    103,893    106,210    109,719    110,473    111,917    114,428    120,471    125,173    127,280    

ආ මීගමුණ 94,871      96,028      97,931       100,283    100,211    101,256    103,115    106,213    109,112    109,725    

ත වුේම 125,510    127,421    129,654    133,064    134,438    136,431    139,658    143,885    148,608    151,378    

ඈ දිවුකළිටි 98,572      99,742      101,185    102,840    103,522    104,658    106,431    108,529    110,484    111,717    

ද  නරිගත 113,421    114,566    115,629    117,554    118,430    119,820    121,853    124,679    126,995    128,521    

ට  නනුණද  ගොඩ 119,350    120,860    122,125    124,651    125,627    127,569    129,885    132,981    136,025    138,385    

උ රමකතමගනක 119,299    120,900    122,537    125,135    125,880    127,387    130,058    133,023    135,908    137,582    

ඌ ග සප 132,375    133,606    135,460    138,142    139,361    141,687    144,152    147,280    151,060    152,932    

එ ජේ-තක 126,026    127,821    130,751    133,160    133,622    135,422    138,704    143,843    148,882    151,145    

 ත  132,781    134,581    136,686    139,512    140,093    141,796    144,717    149,453    153,765    156,277    

ඔ  හො ස ප 103,058    104,155    105,793    107,601    108,536    110,245    112,475    115,356    117,896    119,607    

ඕ බි ගත 106,550    107,786    109,931    112,583    113,668    115,042    117,747    121,702    125,324    127,217    

ව විකණි 83,239      83,105      83,922       85,319      84,507      84,455      86,853      90,122      92,655      93,544       

1,458,295 1,474,464 1,497,814 1,529,563 1,538,368 1,557,685 1,590,076 1,637,537 1,681,887 1,705,310 

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  02 - ගම්පහ

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව

ව තුව

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර පේම ක 105,194    105,569    107,372    109,615    109,514    110,436    112,555    114,828    118,253    119,528    

ආ බණ්ඩේ ගත 116,018    118,942    121,314    124,917    126,385    128,559    131,024    133,887    137,822    140,061    

ත   ො ක 106,432    108,781    110,552    112,931    114,561    116,915    119,927    122,511    126,320    128,508    

ඈ බුකමකදුා ක 74,111      74,991      76,084       77,750      78,953      79,868      81,045      82,123      83,756      84,538       

ද ත සගත 97,739      99,737      100,841    102,859    104,046    105,205    107,114    108,996    111,177    112,551    

ට වළුත 105,661    106,878    108,854    111,362    112,307    113,872    116,212    117,931    120,381    121,750    

උ  ේරුණක 103,273    104,363    106,646    109,535    110,623    112,209    114,791    117,033    119,864    121,126    

ඌ රගකණමකත 92,898      93,972      95,258       96,657      97,220      97,830      99,146      100,040    101,802    102,839    

801,326    813,233    826,921    845,626    853,609    864,894    881,814    897,349    919,375    930,901    

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  03 -  ළුතර

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව

ව තුව  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර ගක ගහ 52,169      52,553      52,612       53,372      53,282      53,484      53,816      54,214      54,856      55,270       

ආ  ේරි,ප්මක සණ 145,752    147,475    147,715    150,507    151,271    152,688    154,765    157,463    160,889    162,704    

ත පේත ක සබ 76,751      78,688      78,777       80,864      81,485      82,896      83,974      85,375      87,092      88,252       

ඈ උඩ ක සබ 54,923      55,629      55,796       56,357      56,635      57,334      58,056      58,637      59,794      60,422       

ද  තන හණි 44,057      45,144      45,222       45,765      45,733      46,254      47,166      47,685      48,892      49,349       

ට කුද ඩ,ේ න 84,371      85,857      86,575       88,903      89,150      90,563      92,990      94,870      97,629      99,014       

උ   ේණේ ිු 64,133      65,176      65,411       66,594      66,832      67,710      68,298      69,243      70,854      71,632       

ඌ  ,ාවඩගක 71,886      72,906      74,216       76,219      76,228      77,805      79,340      81,149      83,497      84,574       

එ ත නුණ 36,702      36,938      37,445       38,245      38,194      38,364      39,124      40,020      41,107      41,611       

  ටිනුණ 76,262      76,996      77,362       78,150      78,341      78,738      79,734      80,420      82,220      83,097       

ඔ උඩුනුණ 75,994      76,812      76,994       78,548      79,206      79,945      81,023      82,298      84,328      85,163       

ඕ ග ස පොක 89,422      91,146      92,165       94,806      96,036      97,640      99,791      102,219    105,250    106,424    

ව මේණකළිටි 82,686      85,136      86,499       89,477      90,100      91,894      93,903      95,567      97,401      98,649       

955,108    970,456    976,789    997,807    1,002,493 1,015,315 1,031,980 1,049,160 1,073,809 1,086,161 

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  04 - මහනුවර

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව

ව තුව  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර හඹුනක 117,788    119,453    120,546    123,266    125,118    127,483    129,776    131,831    134,105    136,062    

ආ කේගක 64,147      64,696      65,208       66,402      67,125      68,234      69,126      70,323      71,625      72,366       

ත තේත න 74,839      75,154      75,652       78,091      79,337      80,854      82,717      84,225      85,946      86,954       

ඈ  මක තොු 82,172      83,381      83,698       86,353      88,216      89,978      91,696      93,296      95,349      96,510       

338,946    342,684    345,104    354,112    359,796    366,549    373,315    379,675    387,025    391,892    

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  05 - මාතකඛ

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව

ව තුව  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර නුණ එයෙ 245,527    247,069    253,103    264,167    268,982    284,684    294,421    302,836    312,531    317,400    

ආ  වොමකත න 68,967      70,730      71,585       73,805      73,860      75,297      76,106      78,068      80,252      81,445       

ත  ු  ද  වත 65,209      65,969      67,076       67,907      68,335      69,128      69,981      71,053      72,143      72,980       

ඈ ණකප ද 72,692      73,369      75,339       76,671      76,956      78,584      80,259      82,193      84,045      85,111       

452,395    457,137    467,103    482,550    488,133    507,693    520,767    534,150    548,971    556,936    

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  06 - නුවරවළි 

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව

ව තුව  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර බකළිටි 49,899      50,109      50,513       51,276      51,528      51,832      52,337      52,852      53,708      54,225       

ආ ර සබකද  ගොඩ 67,794      68,780      69,778       71,416      72,088      73,119      74,482      75,524      76,798      77,951       

ත ව ද  හණි 66,238      67,025      68,012       69,500      70,314      70,912      71,647      72,572      74,040      74,887       

ඈ  බද ත - තනළිටි 84,252      84,772      85,287       86,370      86,882      87,808      88,704      89,500      90,826      91,665       

ද මිනි කත 93,095      94,245      95,142       96,715      97,268      98,436      99,617      100,757    102,352    103,325    

ට බේ ේගත 88,808      89,805      90,554       91,821      92,621      93,458      94,708      95,641      97,080      98,162       

උ  මකගත 73,982      74,442      75,298       76,292      76,581      77,062      77,698      78,182      79,599      80,323       

ඌ ගේනක 70,764      71,575      72,807       74,715      75,150      76,676      78,287      79,685      81,627      82,746       

එ රක් නතම 82,902      84,872      86,383       88,400      89,321      90,877      92,414      94,175      95,874      97,344       

  බ ේ කණ 75,438      76,190      76,796       78,025      78,454      79,052      79,988      80,778      81,987      82,842       

753,172    761,815    770,570    784,530    790,207    799,232    809,882    819,666    833,891    843,470    

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  07 - ගාඛල

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව

ව තුව  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර  හනි ේ 85,860      86,311      87,379       89,088      90,235      91,118      93,486      97,610      99,895      101,277    

ආ  ක්තම 85,040      85,686      86,662       87,726      88,109      88,469      89,780      91,791      93,355      94,219       

ත රකුරැ,්, 87,147      87,510      88,208       89,405      90,150      90,857      91,920      93,769      95,226      96,086       

ඈ වඹුරුළිටි 77,494      77,705      78,408       79,521      79,350      79,571      80,321      81,524      82,457      82,928       

ද  හවිනුණ 74,396      74,601      75,075       75,950      76,080      76,424      77,314      78,690      79,870      80,200       

ට තේත 80,074      80,334      81,096       82,675      82,168      82,541      84,662      86,984      88,660      89,901       

උ ණිපිගත 86,197      86,711      87,972       89,413      89,776      90,029      91,041      93,450      95,455      96,436       

576,208    578,858    584,800    593,778    595,868    599,009    608,524    623,818    634,918    641,047    

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  08 - මාතර

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව

ව තුව  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර මුනරීරිගක 92,385      93,685      94,957       96,573      97,147      98,073      99,219      100,711    102,268    102,908    

ආ  බපිරමකත 73,906      74,470      75,258       76,128      76,330      76,717      77,414      78,234      79,020      79,237       

ත තාගනක 107,579    109,409    111,202    113,630    114,961    116,505    118,213    120,148    122,348    123,599    

ඈ වර,,්ත ේ ේත 140,242    143,622    147,219    151,871    153,622    156,982    160,552    163,818    167,973    169,766    

414,112    421,186    428,636    438,202    442,060    448,277    455,398    462,911    471,609    475,510    

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  09 - හම්බන්කතොට

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව

ව තුව  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර වයිට්,් 53,175      53,111      55,033       21,459      20,949      21,548      21,763      22,057      22,571      22,883       

ආ ණඩ්ඩුක් වෝඩ් ඩයි 63,832      63,991      74,327       44,196      44,352      45,195      46,416      47,621      48,216      48,569       

ත වද ව,ද  ස  යි 68,215      69,082      78,146       67,898      61,706      61,196      62,371      63,217      63,936      63,883       

ඈ තේනිපේයි 70,248      71,114      84,616       49,280      50,537      51,723      53,488      54,567      55,500      56,463       

ද  වෝපේයි 65,342      65,798      77,389       50,653      51,583      53,616      54,844      55,891      56,935      57,776       

ට උඩුේළිඩි 56,230      56,426      65,192       37,329      37,431      37,926      38,945      39,204      39,762      40,133       

උ  ේ කරු සඩුණ 48,119      48,613      52,851       33,511      33,399      35,054      35,686      36,138      36,822      37,557       

ඌ චේණවච් ච්රි 64,260      65,141      73,438       48,002      48,802      49,479      50,494      51,702      52,701      53,604       

එ මනලූර් 72,075      72,558      87,658       40,938      40,922      42,466      45,248      46,699      47,749      48,163       

  ේපම 63,980      64,714      77,021       30,308      28,907      28,610      32,269      33,050      33,747      34,695       

ව රීපි මොච්චි 90,959      90,811      90,334       61,217      63,754      68,600      75,465      79,093      81,702      84,353       
716,435    721,359    816,005    484,791    482,342    495,413    516,989    529,239    539,641    548,079    

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  10 -  ාපන 

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව

ව තුව  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර තද මේ ත 83,962      85,322      86,501       68,989      67,862      75,737      79,366      79,433      83,224      84,764       

ආ ණමනි ේණ 110,243    112,924    115,385    113,689    101,092    94,644      104,252    109,705    112,808    112,573    

ඈ මුකවරම ලං 68,334      68,729      68,821       53,771      52,455      53,683      58,317      63,920      67,169      71,774       
262,539    266,975    270,707    236,449    221,409    224,064    241,935    253,058    263,201    269,111    

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  11 - වන්නි

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව

ව තුව  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර වනකුඩේ 95,794      97,135      97,703       99,955      100,616    100,878    102,970    105,056    108,625    111,275    

ආ තඩවකපුණ 154,334    155,537    156,445    161,116    162,451    165,173    169,494    172,499    177,565    180,916    

ඈ පේදිරුේපු 81,141      80,972      81,734       83,679      84,032      83,636      85,741      87,612      89,716      91,238       
331,269    333,644    335,882    344,750    347,099    349,687    358,205    365,167    375,906    383,429    

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  12 - මඩ ලරපව

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව

ව තුව  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර ර සපේ 143,648    145,479    146,835    150,993    153,079    155,761    158,827    161,999    166,870    196,574    

ආ ,තද  ස ර් 70,098      71,442      72,881       74,743      75,640      76,849      78,668      80,357      82,529      84,200       

ත වනමු ණ් 65,198      66,135      66,971       68,198      68,239      68,955      69,971      71,254      72,735      73,738       

ඈ  පො සවින 135,579    137,779    139,422    142,214    144,329    146,451    149,476    152,147    155,872    158,928    

414,523    420,835    426,109    436,148    441,287    448,016    456,942    465,757    478,006    513,440    

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  13 - දගාම පඛල

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව

ව තුව  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර  ,ේරුවික 67,669      69,047      70,691       69,966      70,141      71,522      72,728      74,070      75,375      76,007       

ආ ත්රීකුකේතක 88,404      86,685      87,069       87,555      85,852      84,425      85,535      86,978      89,547      90,621       

ඈ මුතූර් 84,559      85,401      87,395       89,369      89,370      90,929      93,427      95,804      99,446      101,468    

240,632    241,133    245,155    246,890    245,363    246,876    251,690    256,852    264,368    268,096    

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  14 - ත්රීකුණාමල 

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව

ව තුව  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර ගනගමුණ 95,491      96,354      96,908       98,209      98,981      99,915      101,879    103,488    105,417    106,309    

ආ නිවණි ටි 87,102      87,897      88,754       90,304      91,048      92,046      93,520      94,910      96,771      97,830       

ත  ේපහුණ 104,554    105,779    106,803    108,425    109,191    110,317    112,036    113,858    116,036    117,329    

ඈ මිරි ේක 90,963      92,150      92,875       93,835      94,322      95,054      96,603      97,886      99,980      101,299    

ද ණේරි  පොක 71,255      71,905      72,405       73,405      73,977      74,823      75,820      76,817      78,137      79,137       

ට පඩුණ,න්ුණ 69,672      70,131      70,587       70,966      71,344      71,622      73,115      74,100      75,401      76,059       

උ බිාගිරි 81,412      82,441      83,046       83,932      84,674      85,241      87,025      88,306      89,934      90,928       

ඌ වටුග ස පොක 88,834      89,310      89,566       90,591      90,966      91,654      93,390      94,505      96,196      96,889       

එ කුපි ේළිටි 93,845      94,743      95,268       96,299      96,422      97,158      99,039      100,474    102,618    103,654    

 හඹ හණි 88,927      89,631      90,129       91,208      91,393      92,252      93,570      94,560      95,860      96,723       

ඔ  පොනග  ණක 72,413      73,283      73,837       74,597      75,017      75,656      76,506      77,321      78,623      79,295       

ඕ කුරුකෑගක 80,308      81,523      82,680       84,534      85,062      86,301      87,987      89,332      91,753      93,502       

ව තේණතගත 81,646      82,656      83,758       85,696      86,351      87,559      89,265      90,682      92,688      94,030       

ග  හොඩද ග,ක්ද හ 65,459      65,846      66,612       67,322      67,538      68,212      69,232      70,204      71,309      72,011       

1,171,881 1,183,649 1,193,228 1,209,323 1,216,286 1,227,810 1,248,987 1,266,443 1,290,723 1,304,995 

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  15 - කුරුණෑගල

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව

ව තුව  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර පුමකතකත 100,637    102,643    103,897    107,720    111,943    115,165    120,546    125,702    132,374    135,790    

ආ ආකතඩුණ 100,470    101,696    102,696    104,546    105,771    107,886    110,658    112,978    116,171    117,885    

ත  කේණත 107,331    108,244    109,066    110,426    111,670    113,388    115,896    118,171    120,939    122,741    

ඈ මේමකතද ඩි 82,284      83,218      84,303       85,339      85,875      86,577      88,594      89,975      92,258      93,708       

ද  ණද මේපුණ 99,130      99,774      100,789    101,683    102,298    103,392    105,012    106,183    108,567    109,480    

489,852    495,575    500,751    509,714    517,557    526,408    540,706    553,009    570,309    579,604    

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  16 - රපත්තලම

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව

ව තුව  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර තිහණච්චි 74,962      75,683      76,180       77,235      78,545      79,798      80,540      81,996      84,532      87,814       

ආ   ො  ොමපතේම 72,114      73,590      74,340       75,659      76,941      78,179      79,450      81,099      83,197      84,292       

ත මි ගමමි  රනු ේධපු 86,208      88,157      89,311       91,051      92,376      94,447      95,879      97,576      100,541    101,966    

ඈ බුමි  රනු ේධපු 91,972      93,534      94,818       96,576      97,333      99,285      100,912    102,691    105,679    107,064    

ද වකේණිණ 113,350    115,275    116,878    119,040    120,545    122,269    123,257    125,162    127,728    129,343    

ට  නමිද ත න 58,034      59,137      59,698       60,898      61,689      62,678      63,665      64,778      66,720      67,685       

උ විරී ේණ 72,777      73,885      74,709       77,815      79,079      80,247      82,037      83,431      84,754      85,999       

569,417    579,261    585,934    598,274    606,508    616,903    625,740    636,733    653,151    664,163    

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  17 - අනුරානරපර 

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව

ව තුව  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර  නද  ද රි 76,120      77,084      77,993       79,150      80,050      81,214      82,507      83,395      85,218      86,247       

ආ තිදිරිගිරි 72,128      72,402      73,468       74,640      75,069      75,945      76,884      77,505      79,488      80,087       

ත  පො ළොද මරුණ 128,808    130,851    132,818    136,704    139,246    141,194    143,801    146,225    149,659    152,071    

277,056    280,337    284,279    290,494    294,365    298,353    303,192    307,125    314,365    318,405    

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  18 - කපොකළොන්නරුව

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව

ව තුව  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර තමි ාගම 83,793      85,562      87,023       88,930      89,817      91,095      93,387      95,715      98,579      100,114    

ආ වි ලුණ 47,467      48,231      48,680       49,388      49,474      49,888      50,648      51,295      52,471      53,031       

ත ප,,් 57,842      60,002      60,554       61,473      61,041      60,794      61,933      62,901      64,400      65,104       

ඈ බ කනක 50,177      51,468      52,622       52,908      52,574      52,912      54,327      55,185      56,438      57,212       

ද  ේපි-තක 62,078      63,124      64,270       64,992      65,471      65,756      68,278      69,909      71,482      72,208       

ට ඌණ ප කගත 58,267      59,472      59,745       60,426      60,542      60,980      61,925      62,689      63,831      64,338       

උ ණිපිතඩ 67,852      68,937      70,022       71,148      70,990      71,751      73,308      74,436      76,520      77,575       

ඌ බණ්ඩේ  ණක 75,397      77,312      78,272       79,697      79,576      80,351      82,025      83,147      85,325      86,336       

එ  පුත න 58,148      60,706      60,783       61,379      61,807      62,005      64,135      65,209      67,001      67,662       

561,021    574,814    581,971    590,341    591,292    595,532    609,966    620,486    636,047    643,580    

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  19 - බදුඛල

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව

ව තුව  

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර බිබික 73,280      74,692      76,199       78,054      78,847      80,096      81,564      83,003      85,327      86,506       

ආ  තොක ේගක 94,416      96,386      98,634       100,703    101,638    103,361    105,741    107,678    111,209    112,547    

ත ණිනකණේ 127,065    129,564    133,397    136,695    139,072    141,885    145,459    149,116    153,940    156,421    

294,761    300,642    308,230    315,452    319,557    325,342    332,764    339,797    350,476    355,474    

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  20 - කමොණරාගල

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව

ව තුව  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර ත ිපි  ගොඩ 87,782      89,518      90,650       92,205      92,845      93,607      94,867      96,170      98,312      99,195       

ආ  මකමපු 105,475    108,122    110,050    113,018    114,426    116,667    119,011    121,108    123,974    125,840    

ත පිනතඩුනක 73,056      75,685      76,793       78,327      79,253      80,979      82,414      83,934      86,746      88,130       

ඈ බකා ගොඩ 93,468      96,855      98,407       100,447    101,506    103,244    104,792    106,575    109,420    111,441    

ද  ක්ණේම 90,894      92,891      94,272       95,738      97,049      98,788      100,524    102,618    105,704    107,346    

ට නිවිවරගක 82,850      86,973      88,119       90,132      91,156      92,824      94,281      96,156      99,067      100,188    

උ වකණේම 55,683      57,232      58,290       59,375      60,147      61,048      62,055      62,773      64,520      65,536       

ඌ  වො කොද ම 123,997    127,375    129,448    132,094    133,432    135,519    137,815    140,748    143,836    146,158    

713,205    734,651    746,029    761,336    769,814    782,676    795,759    810,082    831,579    843,834    

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  21 - රත්නරපර

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව

ව තුව  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ර හිදිගත 82,632      83,554      84,324       85,333      85,488      85,997      87,119      87,800      88,946      89,562       

ආ ගපිගමුණ 63,819      64,565      65,021       65,920      66,071      66,245      66,936      67,375      68,101      68,425       

ත වෑගනක 66,367      67,118      67,828       68,978      69,151      70,159      70,719      71,183      72,320      72,676       

ඈ  ඹුක්වම 61,546      62,325      62,800       63,419      63,667      64,112      64,829      65,337      66,432      67,111       

ද තේණමිනක 81,844      83,066      84,195       85,907      86,606      87,640      89,437      90,627      92,362      93,464       

ට ර මේ ව 51,025      51,391      51,792       52,254      52,457      52,718      53,113      53,207      53,941      54,034       

උ  ටි ද  තොු 68,793      69,964      70,632       71,589      71,991      72,624      73,626      74,244      75,739      76,091       

ඌ රුණද ණිනක 69,082      70,448      71,222       72,154      72,128      72,460      73,069      73,498      75,083      75,785       

එ හි ණි ගක 60,518      61,507      62,276       64,115      64,422      64,883      65,955      66,607      68,078      68,669       

605,626    613,938    620,090    629,669    631,981    636,838    644,803    649,878    661,002    665,817    ව තුව

මැතිවරණ ක ොට්ඨාස අං  22 -  ෑගඛල

නන්ද ප්රකේධ අක්ෂර  

හා නම්

වක් වක් වර්ෂ ට අදාළ නන්ද ිමමි න් සංනයාව
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සටහන XIII

1 අකිල ඉලංක යි තමිේ ක ොංග්රස්

2 අඛිල ඉලඬක  ද්රවිඩ මහාසභා

3 අකේ ජාති  කපරමුණ

4 අකේශ්රීලං ා නිදහස් කපරමුණ

5 අහිල ඉලංකගයි මහජන ක ොංග්රසය

6 ඉලංක යි තමිේ අරසු  ච්චි

7 ඊලවර් ප්රජාතන්ත්රවාදි කපරමුණ

8 ඊලාම් ජනතා ප්රජාතන්ත්රවාදි පක්ෂය

9 ඊලාම් ජනතා විේලවවාදි විමුක්ති කපරමුණ

10 එක්සත් ජනතා නිදහස ්සන්ධානය

11 එක්සත් ජාති  පක්ෂය

12 එක්සත් ප්රජාතන්ත්රවාදි සන්ධානය

13 එක්සත් මහජන පක්ෂය

14 එක්සත් සමාජවාදි පක්ෂය

15 එක්සත් සාම කපරමුණ

16 ඔක්ක ොම වැසිකයෝ ඔක්ක ොම රජවරු සංවිධානය

17  ඳුරට ජනතා කපරමුණ

18 ජනතා විමුක්ති කපරමුණ

19 ජනනාය  තමිළ ්කත්සිය කුට්ටනී

20 ජන කසත කපරමුණ 

21 ජාති  ක ොංග්රසය

22 ජාති  ජනතා පක්ෂය

23 ජාති  නිදහස ්කපරමුණ

24 ජාති  කහළ උරුමය

25 ජාතීන්කේ සමඟි සංවිධානය

26 තමිළ ්මක් ේ විඩුදකලේ පුළි ේ

27 කේශ විමුක්ති ජනතා පක්ෂය

28 ද්රවිඩ ඊලාම් විමුක්ති සංවිධානය

29 ද්රවිඩ එක්සත් විමුක්ති කපරමුණ

30 නව ප්රජාතන්ත්රවාදී කපරමුණ

31 නව සමසමාජ පක්ෂය

32 නව සිහළ උරුමය

33 පත්මනාභ ඊළාම් ජනතා විේලවීය විමුක්ති කපරමුණ

34 පුරවැසි කපරමුණ

35 කපරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය

36 කපොදුජන එක්සත් කපරමුණ

37 ප්රජාතන්ත්රවාදී එක්සත් ජාති  කපරමුණ

38 ප්රජාතන්ත්රවාදී ජනතා කපරමුණ

39 ප්රජාතන්ත්රවාදී ජනතා විමුක්ති කපරමුණ

40 ප්රජාතන්ත්රවාදී ජාති  වයාපාරය

41 ප්රජාතන්ත්රවාදී ජාති  සන්ධානය

42 ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය

43 ප්රජාතන්ත්රවාදී වාමාශි  කපරමුණ

1981 අංක 1 දරන පාර්ලිකේන්තු මැතිවරණ පනකේ 7(4)(ආ) වගන්තිය 

අනුව 2016.01.30 වන දිනට මැතිවරණ කකොමිෂන් සභාව විසින් 

ප්රකාශයට පේකරන ලද පිළිගේ කේශපාලන පක්ෂ නාමකල්ඛ්නය
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44 කබොදු ජන කපරමුණ

45 මව්බිම ජනතා පක්ෂය

46 මහජන එක්සත් කපරමුණ 

47 මුසල්ිම් ජාති  සන්ධානය

48 ලං ා  ම් රු ක ොංග්රසය (කේශපාලන අංශය)

49 ලං ා සමසමාජ පක්ෂය

50 ලිබරේ පක්ෂය

51 ශ්රී ලං ා  ම් රු පක්ෂය

52 ශ්රී ලං ා ජාති  බලය

53 ශ්රී ලං ා නිදහස් පක්ෂය

54 ශ්රී ලං ා කපරටුගාමී පක්ෂය

55 ශ්රී ලං ා මහජන පක්ෂය

56 ශ්රී ලං ා මුසල්ිම් ක ොංග්රසය

57 ශ්රී ලං ාකව් ක ොමියුනිස්ට් පක්ෂය

58 සමාජවාදී ජනතා කපරමුණ

59 සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය

කේ ම් ධූරය පිළිබඳ ගැටලු පවතින පිළිගත් කේශපාලන පක්ෂ

60 එක්සත් ප්රජාතන්ත්රවාදී කපරමුණ

61 එක්සත් ලං ා කපොදුජන පක්ෂය

62 ජාති  සංවර්ධන කපරමුණ

63 ශ්රී ලං ා ප්රගතිශීලී කපරමුණ
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මැතිවරණ කකොට්ඨාස / ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාකේ 99(අ)  වගන්තිය 

යටකේ පුරප්පාඩු පිරවිමක් ද යන 

වග

පාර්ලිකේන්තු අසුන 

හිස් කරන ලද 

මන්ත්රිවරයාකේ නම

කේශපාලන 

පක්ෂය /ස්වාධීන 

කණ්ඩායම

පුරප්පාඩුව 

ඇතිවීමට කහේතු

පුරප්පාඩුව ගැන 

පාර්ලිකේන්තු 

මහකල්කේ විසින් 

දැනුේ කදන ලද දිනය

නව මන්ත්රිවරයාකේ නම 

/ගන්නා ලද ක්රියා මාර්ගය

පුරප්පාඩුව පිරවූ 

ආකාරය

අදාළ ගැසට් 

පත්රකේ අංකය 

සහ දිනය

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාකව් 99(අ) අනුව
අබ්දුේ රවුෆ ්අබ්දුේ 

හෆීස්

එක්සත් ජාති  

පක්ෂය
ඉේලා අසව්ීම 2016.01.19 මුහම්මදු ෂරීෆ ්කතෞෆික්

1981 අං  1 දරන 

පාර්ලිකම්න්තු 

මැතිවරණ 

පනකත් 64(5) 

වගන්තිය යටකත්

1950/50 

2016.01.22

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාකව් 99(අ) අනුව
එම්. කක්. ඩී. එස.් 

ගුණවර්ධන

එක්සත් ජාති  

පක්ෂය
මියයාම 2016.01.21

ගාර්දිකහේවා සරත් 

චන්ද්රලාේ කෆොන්කසේ ා

1981 අං  1 දරන 

පාර්ලිකම්න්තු 

මැතිවරණ 

පනකත් 64(5) 

වගන්තිය යටකත්

1953/6 

2016.02.08

 පාර්ලිකේන්තු මන්ත්රිධූර පුරප්පාඩු පිරවිම - 2016

සටහන XIV
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පළාේ 

සභාව

පරිපාලන 

දිස්ත්රික්කය

පුරප්පාඩු වූ පළාේ 

සභා මන්ත්රී ධූරය දැරූ 

මන්ත්රීවරයාකේ නම

කේශපාලන පක්ෂය/ 

ස්වාධීන කණ්ඩායම

පුරප්පාඩුව 

පිළිබඳ පළාේ 

සභා කල්කේ 

විසින් දැනුේ 

කදන ලද දිනය

පුරප්පාඩු වීමට 

කහේතුව

කේරී පේ වූ 

මන්ත්රීවරයාකේ නම/ 

ගන්නා ලද ක්රියා 

මාර්ගය

අදාළ ගැසට් 

පත්රකයහි 

අංකය හා 

දිනය

1968/17

2016.05.26

1959/10

2016.03.24

1987/22

2016.10.05

1974/9

2016.07.05

1996/47

2016.12.09

1999/46

2016.12.30

1948/5

2016.01.04

1948/5

2016.01.04

කපොකළොන්නරුවඋතුරු මැද

බස්නාහිර ක ොළඹ

මධයම මහනුවර

දකුණ මාතර

වවුනියාව

මුලතිව්

උතුර

හරින් ප්රනාන්දු

සටහන XV

එක්සත් ජනතා 

නිදහස් සන්ධානය
2016.12.26

දකා වයි ත නන 

ර සු වච්චි
2016.05.11 ඉේලා අස්වීම කසන්දිේනාදන් මයුරන්

මිය යාම
කනොන්කගොමු 

විතානලාකේ සමන්ත

එක්සත් ජාති  

පක්ෂය
2015.08.21

පාර්ලිකම්න්තුවට

 කත්රී පත්විම

වැලිමහර සරුක් ාලි 

පටබැඳිකේ ප්රගති 

අනුශලය

ඉේලා අස්වීම
බරනිවල ලියනකේ 

ලාේ කප්රේමනාත්

එක්සත් ජනතා 

නිදහස් සන්ධානය
2016.05.16 මිය යාම

සුමිත් විජය මුණි ද 

කසොයිසා

එක්සත් ජාති  

පක්ෂය
2016.03.10

දකා වයි ත නන 

ර සු වච්චි
2016.10.24 මිය යාම

ආන්ඩිකයයා 

පුවකන්ස්වරන්

පළාේ සභා මන්ත්රී ධූර පුරප්පාඩු පිරවීම - 2016

කුමාර සරත් 

සුමනකසේ ර

අසාත් සාලි කමොහමඩ් 

සනූන්

ජිනදාස කිතුලකගොඩ

එම්.පී.නඩරාජ්

මරියාම්පිේකලයි ඇන්ටනි

ආනන්ද රත්නාය 

රවීන්ද්ර සමරවීර

ඉේලා අස්වීම
ඇස්. ඇස්. ඩබ්ලිව්. 

ක ෝන්ගහකේ

ජනතා විමුක්ති 

කපරමුණ
2016.08.26

එක්සත් ජාති  

පක්ෂය
2015.08.21

පාර්ලිකම්න්තුවට

 කත්රී පත්විම

මුරුගන් 

සච්චිතානන්දන්

ඌව බදුේල
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සභාකේ නම
පුරප්පාඩු 

ඇති වූ දිනය
ධූරය අේහළ අයකේ නම ධූරය

කේශපාලන 

පක්ෂය / 

ස්වාධීන 

කණ්ඩායම

පුරප්පාඩුවට 

කහේතුව

කතෝරා පේ කර ගනු ලැබූ 

අලුේ සාමාජිකයාකේ නම

ගැසට් 

නිකේදනකේ 

දිනය

ක ොළඹ මහ 

නගර සභාව
2016.03.11

ආනන්දන් මුරුගයියා තිරුබාගර 

කුමාර්
සභි ප්ර.ජ.කප මිය යාම කලෝරන්ස් ප්රනාන්දු 2016.03.23

කදහිවල - 

ගේකිසස් මහ 

නගර සභාව

2016.01.26 ක්රීස් විේකහේම් බේතසාර් සභි එ.ජා.ප

පක්ෂ 

සාමාජි ත්වකයන් 

ඉවත් කිරීම

මුං පු ආරච්චිකේ නාගසිංහ 

කරෝහිත
2016.02.05

කමොරටුව මහ 

නගර සභාව
2016.04.01 වැදිකේ නිමේ යසසිරි පීරිස් සභි එ.ජ.නි.ස මිය යාම

මහාමරක් ලකේ බර්ටි ඉෂාන් 

සුරංග කපකර්රා
2016.05.13

ත නුණ  ත  

මග  ,වේණ
2015.11.19  ස්ේද ත තහීද ද්ර  මකණමක මක ,යාව එ ජ නි , දනකේ ර,්වීත තිහ ගහ  සුගමක ධ ස නව

තේත  ත  

මග  ,වේණ
  කද  ේ  ,ොදුද ද්ර මද හම ,යාව එ ජ නි ,

රණ,   මොකබේ 

,වේ ම රනුගේමී 

රැ,්වී ස  සමවු 

පි නක  මොදුටීත

උ,්තේද   තො  ොතඩ් 

 තො  ොතඩ් ,ෆේර්

බ කනක ත  

මග  ,වේණ
2015.12.03

 වෝකු  ිද මදි ේ තදූ් 

ත මෝේ හ දුනණේ
,යාව එ ජ නි ,

රණ,   මොකබේ 

,වේ ම රනුගේමී 

රැ,්වී ස  සමවු 

පි නක  මොදුටීත

,ද හමේ ව මුදි ද  ,ේකේ ේ 

ච නක බුේධිව

බදුල්ල දිස්ත්රික්කය

සටහන XVI

2016 වර්ෂකේ මහ නගර සභාවල සභික පුරප්පාඩු පිරවීම

කකොළඹ දිස්ත්රික්කය

මාතර දස්ත්රික්  

ත නුණ  දි,්්රික්ව 
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අවු මාස දින අවු මාස දින

1 එේ.  ඹුරාවල මහත්මිය රා. .ස.1 1977.03.07 ගම්පහ 2016.04.22 39 1 15 39 1 15 1977.03.07

2 ජී. ඩබ්ලිව්. දයාරත්න සිේවා මහතා රා. .ස.1 2007.04.03  ළුතර 2016.10.04 36 2 11 9 6 1 1980.07.23

3 ආර්. එම්. මිත්රරත්න බණ්ඩා මහතා රා. .ස.1 1998.02.19 මහනුවර 2016.04.22 32 10 7 18 2 3 1983.06.15

4 එච්. එම්. විකජ්ක ෝන් මහතා රා. .ස.1 1987.03.01 බදුේල 2016.10.25 31 7 24 29 7 24 1985.03.01

5 එන්. කජ්. එේ. ප්රනාන්දු මහතා රා. .ස.11 1985.05.02 පුත්තලම 2016.02.01 31 3 0 30 8 30 1984.11.01

6 එච්. ඩබ්ලිව්.ඊ.එම්.අනුලාවතී මහත්මිය රා. .ස.11 1996.06.03 මාතකේ 2016.03.08 27 6 7 19 9 5 1988.09.01

7 එම්. එස්. එන්. සමරසිංහ කමනවිය රා. .ස.1 1998.01.01 කුරුණෑගල 2016.08.14 25 1 13 18 7 13 1991.07.01

8 ඒ. වී. ආරියදාස මහතා

 ා. ා.ස. 

(විකශේෂ 

කරේණිය)

1980.01.02 රත්නපුරය 2016.06.18 36 5 16 36 5 16 1980.01.02

9 ඒ. කක්. ලක්පතිරණ මහතා  ා.  ා. ස. 1 1995.10.16 බදුේල 2016.08.22 20 10 6 20 10 6 1995.10.16

10 ඩබ්ලිව්.එම්.ඩබ්ලිව්.බී.විකජ්ක ෝන් මහතා ා.  ා. ස. 1 1995.10.16 කුරුණෑගල 2016.01.21 20 3 5 20 3 5 1995.10.16

මුල් පේවීකේ 

දිනය
සේපූර්ණ රාජය 

කසේවා කාලය

මැතිවරණ 

කදපාර්තකේන්තුකේ

 කසේවා කාලය

සටහන  XVII
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අංකය නිලධාරියාකේ නම තනතුර

මැතිවරණ 

කදපාර්තකේන්තු

කේ කසේවයට 

පැමිණි දිනය

විශ්රාම 

ගන්නා 

අවස්ථාකේ 

කසේවය කළ 

කාර්යාලය

විශ්රාම ගිය 

දිනය

කසේවා කාලය

 


