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වාර්ෂික වාර්තාව 2019/2020 

 

 

2019.03.28 සිට 2020.05.20 දින දක්වා කාලය තුළ ශ්රී ලාකා ඳපාඳාලන වාවා 

සාගමය විසින් ඉටුකළ කාර්ය භාරය ඇතුළත් වාර්තාව 

 

 

1. වයවාථාපිත  කාර්යයන් 

 

1.1 කමිටු රැස්විම් ඳැවැත්වීභ 
 

ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වප  සායභව  36 වන විධපයක සබපව වකස 2019.03.28 සිට 

2019.05.20 දක්වප කපකය තුළ භපසික  විධපයක රැස්විම් 12 ක් විවේෂ විධපයක කමිටු 

රැස්විම් 20 ක් හප වවනත් සපකච්ඡප වට 30 කට අධික සාඛ්යපව ඳවත්වප ඇ . 
 

1.2 ශපඛ්ප සමිති ප්රතිසාවිධපනය 
 

වයවස්ාපිත  9.2 වයන්තියට අනුව සියලු ශපඛ්ප සාවිධපන ප්රතිසාවිධපන කළ යුතු ව අ ර 

ඒ ිතළිඵව  සියලභ ආය න දැනුවත් කරන කදි.  භ ශපඛ්ප සාවිධපන වක 2019 වසරට 

අදපළ නිකවරණ ඳවත්වප භව් සායභය වව  ව ොරතුරු එවප තිබූ ශපඛ්ප සාවිධපන යණන 

05 ක් ඳභණක් විය. 
 

1.3 භහප භණ්ඩකය / විවේෂ භහප සබප රැස්වීභ 
 

ඳසුගිය වසර තුක ඇති ව විවිධ වේතූන් නිසප වයවස්ාපවව් 8.2 වයන්තියට අනුව භහප 

භණ්ඩක රැස්වීභක් ඳැවැත්වීභට වනොහැකි ව අ ර වයවස්ාපවව් 11.1 වයන්තියට අනුව 

විවේෂ භහප සබප රැස්වීභක් ඳවත්වන කදි. 
 
 

2. 36වන විධායක සභාව විසින් ප්රමුඛතත්වය ී ඉටු කල කාර්යයන් 
 

ඳසුගිය වර්ෂයක කපකය තුළ විධපයක සබපව විසින් ක්රියපත්භක කක කපර්යයන්හී 

සාක්ෂිප් යන් ඳහතින් සහන් කරමු.  
 

1) ශ්රී ලාකා ඳපාඳාලන වාවවඅ ිවෘව්ධීය ය සහා වන ප්රතිපඳත්තිපමය 

තීරණයන් 
 

a. ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වව  තුන්වන වරේණියේව  සිට විවේෂ වරේණියේය දක්වප 

උසස්වීම් ක්රභවව්දය සපභපිකකත්වව   අදහස්ද සැකකිල්කට වයන සාවශෝධනය 

කරන කදි. ඒ අනුව වයයෂ්ඨත්ත්වය භ  ඳභණක් රපරප්ඳප ඇ ඇති වන ප්රභපණයට 

විවේෂ වරේණියේයට නිකධපපාන් උසස් කිමභ, තුන්වන වරේණියේව  වසර 6කින් ඳසු 

වදවන වරේණියේයටද , වදවන වරේණියේව  වසර 6කින් ඳසු ඳළමුවන වරේණියේයටද 

උසස්වීම් කඵප දිය යුතු ඵවට ව ප්රතිඳත්තිභය ීරරණය අභප ය භණ්ඩකය විසින් 

අනුභ  කරවප යන්නප කද අ ර ඊට අදපක නිකධපමන්ට උසස්වීම් කඵප යැනීභට 

අවශය ක්රියපභපර්යයන් ුටුකරවප යැනීභටද භැදිහත් වන ක.  
 

b. ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වප සායභව  සම්ඳත් භධයස්ාපනය ුදිකිමභට වයෝික  

ුඩවම් අයිතිය  හවුරු කර යැනීභට කටයුතු කරන කද අ ර වයෝික  සම්ඳත් 



2 
 

භධයස්ාපනව  සැකසුභ සහප භහල් 06ක වයොඩනැගිල්කක් ුදිකිමභ සහප 

ඳභණක් නපයපාක සාවර්ධන අධිකපපාය අනුභැතිය කඵප වදන ක.  

       භහල් 06ක වයොඩනැගිල්කක් ුදිකිමවභන් අවප්ක්ෂි  අරමුණ ුටුකිමභට 

වනොහැකි වන වහයින් භහල් 12ක ප්රභපණයට අනුභැතිය කඵප යැනීභට අවශය 

කරුණු ිතළිඵව සපකච්ඡප කිමභට නපයපාක සාවර්ධන අධිකපපාය, කෘෂිකර්භ හප 

ුඩම් අභප යපාශය, අරපභප ය කපර්යපකය හප ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වප 

සායභව  නිකධපමන් එක්ව සපකපච්ඡප වට යණනපවක් ඳවත්වන ක. එහි 

ප්රතිපකයක් වකස භහල් 12ක වයොඩනැගිල්කක් සහප වන අනුභැතිය කඵප යැනීභට 

අවශය ිතයවරයන් යන්නප ක.   

 වද කෘෂිකර්භ හප ුඩම් අභප යපාශව  එකව පවය භ  ුඩභට ප්රවව්ශ වීභ 

සහප භපර්යයක් මිනුම් ය  කිමභට අදපක භැනුම් නිවයෝයය ක ඇවවක ප්රපවීයය 

වල්කම් භගින් භැනුම්ඳති වව  යවප ඇ   

වභභ වයොඩනැගිල්ක ුදිකිමභ සහප වන වයපඳෘතිය අඛ්ණ්ඩව ඳවත්වප යැනීභ 

සහප ඳහ  සහන් නිකධපමන්වයන් සභන්වි  ස්ාපවර කමිටුවක් ඳත් කිමභටද 

කටයුතු කරන ක.  

- ප්රබපත් නන්්රකීරර්ති භහ ප 

- සුසන්  කහවත්  භහ ප 

- ප්රසන්න ගිනිව  භහ ප 

- පී එම්  නපනපයක්කපර භහ ප 

- ප්ර.ප් කක්ෂපන්  භහ ප 
 

වභභ වයපඳෘතිය සහප වැයවනු ඇ ැයි අවප්ක්ෂි  රුිතයල් ලියනයන 2කට ආසන්න 

මුදක සඳයප යැනීභ සහප රපයය ඵැාකු හප ආවයෝයකයන් කිහිඳ වදවනකු සභව 

සපකච්ඡපවට කිහිඳයක් ද ඳවත්වන කදි.  
 

c. ශ්රී කාකප කළභනපකපපාත්ව ආය නව  (IMSL) “ආය නික සපභපිකකත්වය” ශ්රී 

කාකප ඳපාඳපකන වස්වප සායභය වව  කඵප යත් අ ර එභ ආය නව  “රපර්ණ 

සපභපිකකත්වය” ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වව  නිකධපපාන්ට කඵප යැනිභටද 

හැකිවිය. 
 

d. නව ඇසකින් රට වදස නමින් සකස් කරන කද සාවර්ධන වයෝයනපවයනය 

අතියරු යනපධිඳතිතුභප, යරු අරපභප යතුභප ඇතුු  භැති ඇභතිවරුන් වව  

ිතයනයැන්වීභ  
 

e. උඳවීශක කමිටුව 
 

f. ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වය වර් භපනව  මුහුණ වදන අභිවයෝය හප 

අවස්ාපවන් අධයනය කර එයට අනූලක වකස වස්වප වයවස්ාපව සාවශෝධනය 

කිමවම් මයනක කටයුතු අවසන් කරන ක.  වභහි කපලීන අවශය පවය සකකප 

කඩිනමින් අනුභ  කර යැනීභට අවශය ුදිපා කටයුතු සිු  කක යුතුය  
 

g. ඳපර්යනවම්න්තුවට ුදිපාඳත් කරන කද ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වව  ඳර්ව ෂණ 

හප රපහුණු කිමවම් ආය නය (සාස්ාපය  කිමභ) ඳනව හි නිසි සාවශෝධන 

සිු  කර නැව  සකස් කක අ ර එය නව ඳපර්යනවම්න්තුව රැස්ව ඳසු ුදිපාඳත් 

කිමභට කටයුතු කක යුතුය  
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2) රවේ ඳපාඳාලනයට හා ඳපාඳාලන වාවයට බලඳාන කරුණු වලී මැදිහත් 

වීම් සහ රජයට නිරීක්ෂණ හා වයෝජනා ඉදිපාඳත් කිරීම 
 

a. COVID 19 වසාය   ත්වවයන් අසරණබපවයට ඳත්ව යන පව වවනුවවන් 

අධපර කඵප .වම් වැඩසටහනක් සායභය විසින් ආරම්බ කරන කද අ ර ඒ 

සහප අරමුදල් එකතු කිමභට සුබසපධන ගිණුභ බපවි ප කරන ක.  එහි. ශ්රී 

කාකප ඳපාඳපකන වස්වව  නිකධපමන්ව  දිනක වැටුඳ අරමුදක සහප කඵප 

යැනීභට වයෝයනප කරන කද අ ර ඊට අදපක ුල්ලීභ සභස්  සපභපිකකත්වය 

වව  වයොමු කරන ක.  වර් භපනය වන විට සපභපිකකත්වය විසින් හප වදස් 

විවදස් ශ්රී කපාකික හි වතුන්ව  දපයකත්වවයන් රුිතයල් කක්ෂ 35කට ආසන්න 

මුදකක් අරමුදක සහප සඳයප යැනීභට හැකිවිය  එභ මුදවකන් දිස්ත්රික්ක 11ක 

ඳවුල් 550ක් සහප එක් ඳවුකකට රුිතයල් 5000 ඵැගින් වු සහන කඵප .භට 

කටයුතු කරන කද අ ර COVID 19 හදිසි  ත්වයට මුහුණ .භ සහප ශ්රී කාකප 

ඳපාඳපකන වස්වප දිස්ත්රික් සායම්වක  ුල්ලීභ අනුව දිස්ත්රික්ක 05ක් සහප 

රුිතයල් 7,50,000/= ක් කඵප වදන ක.  
 

b. ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වප සායභව  අරමුදල් වයනන් රුිතයල් කක්ෂ 25ක මුදකක් 

අතියරු යනපධිඳතිතුභප විසින් ආරම්බ කරන කද COVID 19 අරමුදකට 

ඳපා යපය කිමභද සිු කරන ක.  
 

c. COVID 19 වසාය   ත්වය හමුවව් යන ජීවි ය සපභපනය ඳපාදි ඳවත්වපවයන 

යපභ සහප දිස්ත්රික් හප ප්රපවීයය වල්කම්වරුන් විසින් සිු  කරන කපර්යබපරය 

සම්ඵන්ධීකරණය කිරභටත් යන පව වව  වයන යපභ සහපත් රපයය 

ඳපාඳපකන වල්කම්තුභපව  වභවහයවීභ භ  භපධය සම්ඵන්ධීකරණ කමිටුවක් 

ඳත් කිමභට ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වප සායභය භැදිහත් ව අ ර භපධය 

ආය න සම්ඵන්ධීකරණය කරමින් එය සපර්ාකව සිදූ කිමභට අවශය ස්රීය 

දපයකත්වය කඵප වදන ක.   
 

 

3) සාගමවඅ සාමාජිකයින්වේ ව්ත්තීය ියිතිපවාසිකම් හා වරප්රසාද දිනා 

ගැනීම සහා වඳනි සිටීම 
 

a. ප්රපවීයය ඳපකනව  නිර  වන ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වපවව් නිකධපපාන් සිු  

කරනු කඵන රපයකපපා ස්වබපවය සකකප ඵකප ඊට අනුරූිතව නික නිවපස, 

සාරහ හප ුන්ධන සහප වන විවේෂ .භනප ිතළිඵ වයෝයනපවයනයට අභප ය 

භණ්ඩකව  අනුභැතිය කඵප ය  හැකි ව අ ර ඒ සම්ඵන්ධවයන් වන 

නක්රවල්ඛ්යද නිකුත් කිමභට හැකි විය  
 

b. ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වව  නිකධපපාන්ව  වැටුප් විෂභ පවය  රභකින් වහෝ 

අවභ කරයනභ සහප ව විවේෂ .භනපව අනුභ  කරවප යැනීභ සහප අඛ්ණ්ඩ 

උත්සහයක වර්ෂය රපරපභ සායභව  විධපයක සබපව නියැයනණියේ. වභභ .භනපව 

කඵප .භ සහප අතියරු යනපධිඳතිතුභප, යරු අරපභප යතුභප, යරු රපයය 

ඳපාඳපකන හප ආඳදප කළභනපකරණ අභප යතුභප වභන්භ යරු මුදල් 

අභප යතුභප ද සිය එකව පවය ඳළ කර තිබුණද ඵපහිර වේතු සපධක නිසප ශ්රී 

කාකප ඳපාඳපකන වස්වව  නිකධපපාන්ව  වැටුප් විෂභ පවයට විසඳුභක් කඵප 

යැනීභට වනොහැකි විය. 
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වකවස් නමුත් රු  15,000/= ක් ව විධපයක .භනපව සියලුභ වරේණියේවක නිකධපමන් 

සහප භපසිකව හිමියැන්වීභට අභප ය භණ්ඩකය විසින් අනුභැතිය කඵප වදන 

කද නමුත් රපයය ඳපාඳපකන අභප යපාශය විසින් ඊට අදපක නක්රවල්ඛ්ය නිකුත් 

කිමභට කටයුතු වනොකරන ක.  නව රයය ඵකයට ඳත්වීවභන් ඳසුව ඇතිව 

 ත්වය භ  එයද  පවකපයනකව අත්හිටුවප තිවේ  
 

c. 36 වන විධපයක සබපවව් නික කපකයට අදපළ ව භපස 15 ක කපකය තුළ ශ්රී කාකප 

ඳපාඳපකන වස්වපවව් නිකධපපාන් සැකකිය යුතු ප්රභපණයක් වවුන් රපයකපම 

ුටුකිමවම්. මුහුණ වදන කද යැටලු ිතළිඵව ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වප 

සායභය දැනුවත් කරන කදි. එභ සියල කරුණු ිතළිඵව අදපළ ඳපාඳපකන 

ඵකධපපාන් සභව සපකච්ඡප වකොට සපභපිකකත්වයට අසපධපරණකම් සිු වීභ 

අවභ කර යැනීභට සායභයට හැකිවිය. 
 

d. 2019 වර්ෂව . ඳසුගිය රයය විසින් වර්ගු වදඳපර් වම්න්තුවව් අධයක්ෂ 

යනරපල් ධූරය සහප විශ්රපමික හමුදප නිකධපපායකු ඳත් කිමභට යත් උත්සහය 

වළක්වප අදපළ නිකධපපානියට  භ රපයකපපා කටයුතු ඵපධපවකින් ව ොරව ුටු 

කිමභ සහප අවශය ඳසුලිභ සකස් කිමභ සහප භැදිහත්වීභට සායභය 

ක්රියපකපපාව දපයක විය. නව රයය ඵකයට ඳත්වීවභන් ඳසුව විශ්රපමික හමුදප 

නිකධපපායකු ඳත්කිමභට යත් උත්සහය වකක්වප යැනීභ සහප ශ්රී කාකප 

ඳපාඳපකන වස්වප සායභය යනපධිඳති වල්කම්වරයප ඇතුු  ඵකධපමන් සභව 

සපකච්ඡපවන් යණනපවක් ඳැවැත්වවද වර්ගු වදඳපර් වම්න්තුවව් අබයන් ර 

වෘත්ීරය සමිති රයව  වයෝයනපවට එකව වීභ තුක එභ  ත්වය වකක්වප 

යැනීභට වනොහැකි විය  

 

e. ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වව  උඳවල්ඛ්න ය   නතුරු යණනපවක් සහප 

වවනත් වස්වපවක නිකධපපාන් ඳත් කිමභට යන්නප කද උත්සහයන් යණනපවක් 

වළක්වප යැනීභ සහප සායභය ක්රියපකපපාව භැදිහත් වන කදි.   

 

f. අතිවර්ක ඳකපත් අධයපඳන අධයක්ෂ ධූරය සම්ඵන්ධවයන් ඇතිව යැටු  

නිරපකරණය කිමභ ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වප සායභය භැදිහත් ව අ ර එභ 

ධූරය ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වව   නතුරක් ඵැවින් එයට ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන 

වස්වව  නිකධපමන් ඳත් කිමභ ිතළිඵව අධයපඳන අභප යපාශව  වල්කම්තුභප 

හප රපයය ගිණුම් කපරක සබපවව් සබපඳතිතුභප සභව සපකච්ඡප කරන ක.  
 

4) සාමාජිකයින්වේ ව්ත්තීය ගැටළු සම්බන්ධවයන් මුඛලයමය ධධාර හා 

නීතිප උඳවදා ලබා ීම 
 

a. 2017 වක්ව ෝඵර් භස ඳැවති ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වයට නිකධපමන් ඵවප 

යැනීවම් සීමි  විබපයව  සහ සම්මුඛ් ඳමක්ෂණව  අක්රමික ප සිු ව ඵවට අඳ 

සායභය වව  වපර් ප  ව වහයින් ඒ සම්ඵන්ධවයන් විධිභත් ඳමක්ෂණයක් සිු  

කරන වභන් අධයපඳන අභප යපාශවයන් හප රපයය ඳපාඳපකන අභප යපාශවයන් 

ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වප සායභය විසින් ුල්ලීභක් සිු  කරන ක.  එභ 

ඳමක්ෂණ වපර් පවව් නිර්වීශ වනොසකකප රපයය වස්වප වකොමිෂන් සබපවත් 

රපයය ඳපාඳපකන අභප යපාශයත් එභ නිකධපමන් ඵවප යැනීභ සිු  කක වහයින් 

වම් සම්ඵන්ධවයන් විවරෝධය දක්වමින් අභියපනනපධිකරණව  න ඇවක් වයොනු 

කරන ක.  අනපය ව . වම් ආකපරව  අක්රමික ප ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන 
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වස්වපවට ඵවප යැනීවම්. සිු  වනොවිය යුතුය යන අරමුණියේන් එවැනි 

වප පවරණයක් ඇති කිමභ සහප ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වප සායභය විසින් 

වභභ න ඇවට වඳනී සිටින ක.  
 

5) සාමාජිකයින්වේ සුභසාධන කටයුතු 
 

a. ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වප සායභව  සපභපිකකයින් වවනුවවන් ව "සුබසපධන 

අරමුදක" නමින් අරමුදකක් ඇති කළ අ ර කාකප ඵැාකුවව් නව ුතිපා තිමම් 

ගිණුභක රුිතයල් කක්ෂ විසිඳහක්  ැන්ඳත් කර එභ ගිණුභ ආරම්බ කරන කදි. 

වම් සහප අරමුදල් සඳයපයනු කැබූව  "සරස" සාගී  ප්රසායය සාවිධපනය 

කිමභ භගිනි.එභ අරමුදක සහප වවන් කරන කද රුිතයල් කක්ෂ 25ක මුදක 

ආදපයභ වැඩිකර යැනීවම් අරමුණියේන් ස්ාපවර ගිණුභකට භපරුකිමභට කටයුතු 

කරන ක.  
 

b. කාකප ඵැාකුව භඟින් සපභපිකක සපභපිකකපවන්ව  ණය ඳහසුකම් සැකසීභ 

සහප ව වැඩසටහන යටවත් සපභපිකක සපභපිකකයන් වව  ණය ඳහසුකම් 

සකසප වදන කදි. 
 

c. ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වප සායභය සහප නව වවේ අඩවියක් නිර්භපණය 

වකොට යායභ ු රක න භෘු කපායයක් භඟින්ද ඳහසුවවන් ඳපාහරණය කළ 

හැකි භට්ටභට දියුණු වකොට තිවේ. (sasa.lk හප sasa/online) 
 

d. ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වව  නියුතු නිකධපමන්ව  විවිධ හැකියපවන් අයය 

කිමභ සහප සපසප අභිභන් නමින් නව වැඩසටහනක් සකස් කරන කද අ ර ඒ 

යටවත් සාගී ය හප නර් නය සහප දක්ෂ ප දැක්වීභ වවනුවවන් 

එල්ෆින්ස්ටන් රවහවල්. 2020 02.26 දින සපසප අභිභන් ඳකමු ප්රසායය ඳවත්වන 

ක.  වභයට සභයපමීව සාවිධපනය කරන කද චිත්ර ප්රදර්ශනය ඇතිව විවිධ 

වේතූන් භ  කල්  ඵන ක.  
 

e. ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වප සායභය හප සම්ඵන්ධ වීභට සභපය යපකප හප 

සම්ඵන්ධ ව ොරතුරු හුවභපරු කර යැනිවම් ඳීධති කිහිඳයක් වයොඩ නැගීභට 

ඳසුගිය වසවර් හැකිවිය. 
 

 

වභභ සියලු කපර්යයන් ුටු කිමභ සහප සායභව  විධපයක සබපවව් සපභපිකකයින්ට 

භහත් වවවහසක් දැමභට සිු විය. අඳ විධපයක සබපව ඳත් ව දින සිට වම් දක්වප මුු  කපක 

ඳපාච්වේදය රපරපභ ස්රීය වකස වභභ කපර්යයන්හි නිර  විය. 
 

37 වන විධායක සභාව තවදුරටත් ක්රියාකළ යුතුව තිපවබන 36 වන විධායක 

සභාව ධරම්භ කරන ලද කටයුතු: 

 

1. ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වපවව් අනනය පවයට යැළවඳන වස්වප වයවස්ාපව සකස් 

කිමවම් කටයුතු    අවසන් වකොට අනුභ  කරවප යැනීභ 
 

2. ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වපව සහප ව යපතික වැටුප් හප වස්වක සබප වකොමිෂන් 

සබපව හප ඒ   ිතළිඵව අධයයනය කිපාභට ඳත් කළ අනුකමිටුව විසින් ිතළිවයන 

ඇති විවේෂ .භනපව කඵප යැනීභ. 
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3. ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වව  ඳර්ව ෂණ හප රපහුණු කිමවම් ආය නය (සාස්ාපය  

කිමභ) ඳන  නව ඳපර්යනවම්න්තුව රැස්ව ඳසු ුදිපාඳත් කිමභට කටයුතු කක යුතුය  
 

4. ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වපව සහප උඳවල්ඛ්නය   නතුරුවක  වු රටත් රැ. 

සිටින වවනත් වස්වපවක නිකධපපාන් වවුන්ව  වස්වපවකට අයත්  නතුරු සහප 

වයොමු වකොට උඳවල්ඛ්නය   නතුරු සහප සුු සුකම් සහි  ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන 

වස්වපවව් නිකධපපාන් ඳත් කරවප යැනීභ. 
 

5. ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වපව සහප ව සම්ඳත් භධයස්ාපනය ුදි කිමවම් කටයුතු 

ආරම්බ කිමභ. 
 

6. රපයකපම කටයුතු ුටු කිපාවම්. සීබපවවයන් කරන කද යභක් සහප නිකධපපායපට 

සිු වන අසපධපරණය භයහරවප යැනීභ සහප මකයපධපර කඵප .භට ක්රභයක් සකස් 

කිමභ. 
 

7. ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වව  සියලු සපභපිකක සපභපිකකපවන් සහප ශ්රී කාකප 

කළභනපකපපාත්ව ආය නව  (IMSL) “රපර්ණ සපභපිකකත්වය” කඵප යැනීභට 

කටයුතු කිමභ  
 

8. COVID 19 වසාය   ත්වවයන් අසරණබපවයට ඳත්ව යන පව වවනුවවන් අධපර 

කඵප .වම් අරමුණියේක් සායභය විසින් ආරම්බ කරන කද අරමුදක සහප  භ දිනක 

වැටුඳ කඵප වනොු න් ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වව  නිකධපමන්වයන් එය එකතු කර 

යැනීභ  
 

9. සපසප අභිභන් ප්ර6සායය වපර්ෂිකව ඳැවැත්වීභට කටයුතු කිමභ  
 

10. උඳවීශක කමිටුව ුදිපායටත් ඳවත්වපවයන යපභ  
 

11. 2017 වක්ව ෝඵර් භස ඳැවති ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වයට නිකධපමන් ඵවප 

යැනීවම් සීමි  විබපයවයන් ඳපාඳපකන වස්වයට නිකධපමන් ඵවප යැනීවම්. සිු වු 

අක්රමික පවය නිවැරදි කිමවම් අරමුණියේන්  අභියපනනපධිකරණව  ශ්රී කාකප 

ඳපාඳපකන වස්වප සායභය විසින් වයොනු කරන කදන ඇව සහප වඳනී සිටීභ  
 

ශ්රී කාකප ඳපාඳපකන වස්වව  වභන්භ සභස්  රපයය වස්වව  උන්නතිය උවදසප සහ අඳ 

සපභපිකකත්වව  අවශය ප වක. කඵප දිය හැකි හප කඵප දිය යුතු සීභපවන් තුළ උඳපාභ 

දපයකත්වය කඵප .භට විධපයක සබපව සැභවිටභ ක්රියපකළ අ ර ඒ සහප අඳව දිපා 

යැන්ව හප අයය කළ සැභ වදනටභ 36 වන විධපයක සබපවව් ස්තූතිය රපදකර සිටිමු. 
 
  
 
 
 

ප්රභාත් නන්්රකීරර්තිප                 පී.පී.එා.වරෝහණ ද සිල්වා 

යරු සබපඳති       යරු වල්කම් 


