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ශ්රී ලංකා ප ලංිපාිපකන ලංවසා ප ලංසාය   ලං37 ලං න ලංවිධප   ලං මිටුවේ ලං පර්ෂි  ලං පර්තප  

2020 ලං ැයි ලං21 ලංදින ලංසිට ලං2021 ලංඔක් ලං25 ලංදින ලංදක් ප 

 

ශ්රී ලංකා ප ලංිපාිපකන ලංවසා ප ලංසාය  : හැඳින්වී  සහ ලංඉදිපා . 

 

ශ්රී රංකාවේ යාජ්ය ප්රතිපඳ්තතිප ම්ඳාදනඹට දාඹකවමින් එභ ප්රතිපඳ්තතිප ක්රිඹා්තභක කයන ප්රමුතමභ 

යජ්වේ විධාඹක නිරධාරීන් අඹ්තන ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව වේ නිරධාරීන් නිවඹෝජ්නඹ කයන එකභ 

ෘ්තතීඹ ංගමභඹ ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව ා ංගමභඹ . ශ්රී රංකා ්ඩුක්රභ යථාාවන් වතිපක කය 

ඇතිප මලික අ තිපඹක් න ෘ්තතීඹ මිතිප පිහිටුවීවම් ව ෘ්තතීඹ මිතිපරට ඵැඳීවම් නිදව අනු ශ්රී 

රංකා ඳපාඳාරන ව වේ නිරධාරීන්වේ ෘ්තතීඹ අ තිපාසිකම් වා යප්රාද සුැකීමභ වා ෘ්තතීඹ 

අභිෘද්ධිඹ අයමුණු කයගම්ත අඳ ංගමභඹ 1935 අංක 14 දයණ ෘ්තතීඹ මිතිප ්ඥා ඳනම ඹටව්ත 

ලිඹාඳදංචි ෘ්තතීඹ මිතිපඹකි. 

 

ශ්රී ලංකා ප ලංිපාිපකන ලංවසා වස ලංසි ම   ලංසප පකය යින් ලං ්තී  ලංසමිති ක් ලංවකස ලංසාවිධපන  ලං රමින් ලංඅි ලං

සාය   ලංිහත ලං රුණු ලංඅරමුණු ලං රයි. 

 සිඹලුභ ාභාජික න්වේ ෘ්තතීඹ අ තිපාසිකම්, යප්රාද, වා ව ා ප්රතිපරාබ ැඩි දයුණු කිරීභට 

ව ්යක්ා කිරීභට පිඹය ගමැනීභ. 

 ාභාජික න්ට ඔවුන්වේ ෘ්තතීඹ ව වන්ත ගමැටළු/්යවුල් රදී මරය ්ධාය, නීතිප 

අධාය/උඳවදථ ව වන්ත සුදුසු ්කායඹකින් වාඹ වීභ. 

 ාභාජික න්වේ ෘ්තතීඹ ව ව ා ම්තඹන් ්ර්ථික, භාජීඹ, අධයාඳනික, ලවඹන් 

ැඩිදයුණු කිරීභ ව ්යක්ා කිරීභ. 

 ාභාජිකඹන් අමය ප්රලථම භ්ටටවම් විනඹක් වා ්ාාය ධර්භ ඳද්ධතිපඹක් ඇතිප කිරීභ ව ශ්රී රංකා 

ඳපාඳාරන ව ඹ යාජ්ය ව වේ විිෂථට්තඹට ඳ්ත කිරීභ. 

 යාජ්ය ඳපාඳාරනඹට වා ඳපාඳාරන ව ඹට ඵරඳාන කායණා ම්ඵන්ධවඹන් භැදව්ත වී යජ්ඹට 

නිර්වද්ල ව වඹෝජ්නා ඉදපාඳ්ත කිරීභ. 

 ංගමභවේ කාන්මා ාභාජිකාන්වේ අභිෘද්ධිඹ වා සුවිවල ෂී පිඹයඹන් ගමැනීභ. 

 ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව වේ ව එහි ාභාජිකඹන්වේ ප්රතිපරාබ වා අභිෘද්ධිඹ වා අදාශ ඹැ  

ැරවකන වන්ත කරුණු ම්ඵන්ධ අලය පිඹය ගමැනීභ. 

 

බ්රිමානය සිවිල් ව ඹ  1802), රංකා සිවිල් ව ඹ  1833), ව රංකා ඳපාඳාරන ව ඹ  1963), ඹන 

ඹට්ත විජිම සිවිල් ව ාන් හි ර්මභාන නිවඹෝජ්නඹ න ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව වේ  1972 සිට) 

නිරධාරීන්වගමන් ැදුම්ර්ත අඳ ංගමභඹ ඉවම ාභානය ෘ්තතීඹ මිතිපඹක දැක්භ වා අයමුණු අභිඵා 

වගමොථ 21 න සිඹට අලය වඳොදු ජ්නභාජ්ඹ අවේක්ා කයන ඩා ප්රලථා යාජ්ය ව ාක් 

වනුවන් යාජ්ය ප්රතිපඳ්තතිප, රභවේදඹන් වා ක්රිඹා ඳපාඳාපා ඹා්තකාලීන කිරීභට ැභවිටභ කැඳවී සිපා . 

 

ඒ ඹටව්ත ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව වේ වඳොදු කාර්ඹඹ බායඹ න යාජ්ය ප්රතිපඳ්තතිප ම්ඳාදනඹ වා 

ප්රතිපඳ්තතිප ක්රිඹා්තභක කිරීභ වා අනුාංගික න, 

1. සිඹලු ඳාර්ල භඟ භනා ම්ඵන්ධමාඹක් වා ම්ඵන්ධීකයණඹක් ඳ්තා ගමනිමින්, 

2. භධයථාබාඹ, අඳක්ඳාතීබාඹ, වා ඳායදෘලයබාඹ ඳදනම් ව ක්රිඹාභාර්ගම අනුගමභනඹ කයමින්, 
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3. ශ්රී රංකා ප්රජ්ාමාන්ත්රික භාජ්ාදී ජ්නයජ්ඹ යාජ්ය ව වඹන් අවේක්ා වකවයන්නා ව අයමුණු 

වම එශඹීභ පිණි විිෂථඨ යාජ්ය ව ඹක් වගමොඩනැංවීභ වා නාඹක්තඹ ැඳයීභ, 

වභවවඹවීභ, වා භාර්වගමෝඳවද්ලක්තඹ රඵාදීභ, ඹන ඵහුවිධ කාර්ඹඹබායඹට අලය ෘ්තතීඹ 

ඳවසුකම් ැඳයීභ ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව ා ංගමභඹ අයමුණු කය . 

 

ඉවම වන් කශ අයමුණු වම ප්රවේල වීභ වා යාජ්ය ප්රතිපඳ්තතිප ක්රිඹාකාරීන් වා ප්රතිපඳ්තතිප 

යාඹක න් වර අඳ වවොභ විදයා්තභක නයාඹන් වා ්කෘතීන්හි අන්මර්ගමමඹ වකවයහි 

ධනා්තභක වා ාධණීඹ ප්රවේලවීභ අමයාලය වේ. විවල වඹන්භ දැනුම් නයාඹඹන්හි විඹ ඳාඹ, 

රභ, වා රංගුබාඹ විභමින්, යුක්තිප වගමම වා ාධායණීකයණඹ කයන රද විලථාඹන් ව හුවදක් 

භමඹන් අමය වන අවඵෝධ කයගමැනීභ භවජ්න හිමකාමී ප්රතිපඳ්තතිප තීයණ ගමැනීවම්දී ඉමා ැදගම්ත වේ. 

 

එව භ යාජ්ය ප්රතිපඳ්තතිප වා ඵැුනනු ඵරවේගම, ්ඹමන ව ක්රිඹාලීන් පිළිඵ විවේානා්තභක 

විලථවල්ණවඹන් විදයා්තභක නයාඹන් වඳොදු භාජ්යීඹ අලයමාඹන් වා ාධායණ ැකසිඹ වැකි 

ඵ්ත විදයාවේ ප්රගමතිපඹ භථම භාජ් ප්රගමභනඹට ප්රලථා වඹොදාගමැනීභ වා එව  කශ යුතු ඵ්ත අඳ 

මයවේ විලථා කර යුතුඹ. ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව ා ංගමභවේ ාභාජික්තඹ තුර පරදායී වා 

විවේානා්තභක ංාද වම් වා කදභ ප්රවේලඹක් වේ. 

 

 ර්ෂ තුක ලං පර් සපධන  

 

1. යථාාපිම කාර්ඹඹන් 

a. ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව ා ංගමභවේ 37 න විධාඹක බා ඳ්තව දන සිට වම් දක්ා භාසික විධාඹක 

ැකථවීම් 25ක්  විවල  විධාඹක කමිටු ැකථවීම් 10ක් ව අවනකු්ත ාකච්ඡා 10කට අධික ංතයාක් 

ඳ්තා ඇම  ගු 1). 

b. යථාාවේ 9.2 ගමන්තිපඹ අනු දථත්රික්ක 12 ක ලාතා ංගමම් ප්රතිපංවිධානඹ වා අඳ භේ ංගමභඹ 

වනුවන් වබාගිවී ඇතිප අමය එහි දී හුවදක් ලාතා ංගමම් ප්රතිපංවිධානඹට එවා ගිඹ ශ්රී රංකා 

ඳපාඳාරන ව වේ අභිවඹෝගම වා ඉදපා ගමභන පිලිඵ කතිපකාක් වර වභභ වමුවීම් වඹොදාගමන්නා 

රදී. 

c. ඉවම දථත්රික් ැකථවීම් රට අභමය ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව වේ 2019 සිට 1991 දක්ා න 

කඩුඩාඹම් ර නිවඹෝජිම න් භඟ විධාඹක කමිටු ාකච්ඡා ඳ්තා ඔවුන් සිඹළු වදනාවේ 

අදවථ රඵා වගමන ඇම. 

d. යථාාවේ 8.2 ගමන්තිපඹ අනු ංගමභවේ භවා භඩුඩරඹ 2021.02.09 දන ඳැැ්තවීභට කටයුතු 

කය ඇම. 

2. ෘ්තතීඹ අභිවඹෝගම භැදව්තවීම් වා අ්තකයගම්ත වන්ත ජ්ඹග්රවණ 

a. විධාඹක කමිටු වම ඉවම 1.a වා 1.b  ඳපාද වභවමක් ඳ්තන රද දථත්රික් ැකථවීම් වා 2019 සිට 

1991 දක්ා න කඩුඩාඹම් ර නිවඹෝජිම න් භඟ ාකච්ඡා රදී ඉදපාඳ්ත ව අදවථ වා වඹෝජ්නා 

එක්කය යාජ්ය ව ා අභාමයාංලඹ වම වඹොමුකය/ ාකච්ඡා කය ඇතිප අමය එහි දී එකඟ වු කරුණු 

වා ඉදපා පිඹය ගමනිමින් ඳතී  ගු 2). 

b. වෞබාගමයවේ දැක්භ ප්රතිපඳ්තතිප ප්රකාලඹට අදාර ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව ා ංගමභවේ දාඹක්තඹ 

පිලිඵ 2020.08.22 දන අයලිඹගමව භන්දයවේ දී ංගමභවේ විධාඹක කමිටු ාභාජික න් වා 

ප්රාවද්ය ඹ වල්කම්රුන්වේ ංගමභවේ ාභාජික න් ගමරු ඵැසිල් යාජ්ඳක් භවමා භඟ ාකච්ඡා 

කයන රදී. 
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c. ඉවම ාකච්ඡාට ම්ඵන්ද 2020.09.11 දන “SASA Forum 2020 on Vistas of Prosperity & 

Splendour” ැඩමුළු අඳ ාභාජික න් 106 කවේ ක්රිඹාකාරී වබාගි්තවඹන් ාර්ාක ඳ්තන 

රද අමය එඹට අදාර ප්රකාලනඹ මු්රණඹ කය අන් කය ඇම. 

https://www.sasa.lk/resources/13/SASA-Forum-2020.pdf  

d. ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව ාට ඵා ගමැනීවම් විබාගමවේ උ්තමය ඳත්ර ඳරීක්ාවන් අඳ ව වේ 

වජ්ය ථඨ නිරධාරීන් ඉ්ත කිරීවම් උ්තාවඹක්  2020 ජලි භ) ංගමභඹ භැදව්ත වීවභන් යර්ා 

කයන රදී. ඒ අනු වභය ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව ාට ඵා ගමැනීවම් විබාගමවේ උ්තමය ඳත්ර 

ඳරීක්ා වා අඳවේ ජ් වඹථඨ නිරධාරීන් 80 කට අධික ංතයාකට අථාා රා තිපබුණි. 

නමු්ත වභැනි අඳ ව ාවේ ගුණා්තභක බාඹට ෘජුභ ඵරඳාන ම්තඹන් ඉදපාවේදී ඇතිප 

වනොවීභට විධිභ්ත ැරැථභක් වා ඳැවැදලි විධිවිධාන අඳවේ ඵා ගමැනීවම් ඳපාඳාපාඹට ඇතුර්ත 

කයන වර න වඹෝජ්නා යාජ්ය ව ා අභාමයාංලඹට ඉදපාඳ්ත කය ඇම. 

e. භෘද්ධි වදඳාර්මවම්න්තුවේ ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව වේ මනතුරු ඹටඳ්ත කය භෘද්ධි 

කරභනාකරුන් කඩුඩාඹභකට අවිධිභ්ත වර විධාඹක වර ණිවේ මනතුරු ඇතිපකිරීවම් 

උ්තාවඹක් යර්ා කිරීභට ංගමභවේ භැදව්ත වීවභන් කටයුතු කය ඇම. 

f. වයජිථට්රාර් ජ්නයාල් වදඳාර්මවම්න්තුවේ අවිධිභ්ත වර විධාඹක වර ණිවේ මනතුරු ඇතිපකිරීවම් 

උ්තාවඹක් යර්ා කිරීභට ංගමභවේ භැදව්ත වීවභන් කටයුතු කය ඇම. 

g. වභය ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව වේ ාර්ක ක ථාාන භාරු ඩා්ත ාධායණ වා විනිවිද වඳවනන 

අයුපාන් සිදුකිරීභට ංගමභවේ පූර්ණ වවඹෝගමඹ වා වබාගි්තඹ රඵා දී ඇම. 

h. මුදල් අභාමයාංලවේ වා භවා බාඩුඩාගමායවේ අවිධිභ්ත වා අනීතිපක ප්රතිපයුවගමම කිරීවම් වඹෝජ්නා 

නිැයද කිරීභ වා ංගමභඹ භැදව්තවීම් සිදු කශ අමය වම් නවිට එභ වඹෝජ්නාවේ තිපබ ශ්රී රංකා 

ඳපාඳාරන ව වේ මනතුරු 30ක් ඹටඳ්ත කිරීභ ඹන කරුණ ම්පූර්ණවඹන් අ්තහිටුවීභට කටයුතු 

කය ඇම. අවනක් ගමැටළු නියාකයණඹ වා අධිකයණ ක්රිඹාභාර්ගම වගමන ඇම. 

i. අභිනවඹන් ඳ්තව භැතිපයණ වකොමින් බා භඟ භැතිපයණ ඳපාඳාරනඹ වා ඒ වා ශ්රී රංකා 

ඳපාඳාරන ව ා ංගමභවේ ාභාජික න්වේ දාඹක්තඹ පිලිඵ ාකච්ඡා කයන රදී. 

j. රංකා ඵැංකු භඟින් ාභාජික ාභාජිකාන්ට ණඹ ඳවසුකම් ැරසීවම් ැඩටවවන් වඳොලී 

අනුඳාම අක්කය ගමැනීභට ාකච්ඡා කය ෘ්තතීකඹන්ට රඵා වදන න වඳොලී අනුඳාම අඳ 

ාභාජික න්ට ද රඵා ගමැනීභට කටයුතු කය ඇම. 

k. රංකා ඵැංකු භඟින් ාභාජික ාභාජිකාන්ට ණඹ ඳවසුකම් ැරසීවම් ැඩටවන ඹටව්ත 

ාභාජික්ත ලිපි 150 කට අධික ංතයාක් නිකු්ත කය ඇම. 

l. අඳ ංගමභවේ ාභාජික න් ඇතුළු ප්රාවද්ය ඹ ලවඹන් වකොවි ව ංගමමඹ වා ම්ඵන්ධ ව ා 

ඳඹන යජ්වේ නිරධාරීන්ට අලය මුත ්යණ  මුල් අථාාවේ රක් වදකක් වා ඳසු රක් 

තුනක්) සිංගමේපූරුවේ Temasek ්ඹමනවඹන් ඳපාමයාගම ලවඹන් රඵා ගමැනීභට ංගමභඹ භැදව්ත 

විඹ. 

m. ඉවම කරුණු රට අභමය ංගමභවේ ාභාජික න්වේ දුක්ගමැනවිලි වඵොවවෝ ංතයාකට භැදව්ත 

වීභට ංගමභවේ විධාඹක කමිටු ාභාජික න් කටයුතු කය ඇම. උදා- වකොවි ව ංගමමඹ වව තුවන් 

ඊජිේතුවේ සියවී සිපා කෘක කර්භ අභාමයාංලවේ නිරධාපාවඹන් න අඳ ංගමභවේ ාභාජිකවඹක් 

ඇතුළු නිරධාපා කඩුඩාඹභක් කඩිනමින් වගමන්ා ගමැනීභ, පාදීගමභ ප්රා.වල්. වා .ප්රා.වල් ගමැටළු, ඹම 

ඳශා්ත බාවේ වකාය වල්කම්තුමිඹ උථවීභ භම මනතුය රඵා වනොදීභ, ඵථනාහිය ඳශා්ත බාවේ 

ප්රධාන වල්කම් ඉ්ත කිරීභට ගම්ත උ්තාවඹක් යර්ා කිරීභට භැදව්තවීභ. 

n. භවා භඩුඩරවේ වඹෝජ්නාක් අනු ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව වේ නිරධාරීන්වේ ථාාන භාරු වා 

න වඹෝජ්නාක් කමිටුක් ඳ්ත කය කථ කය අන් කය ඇම. 

 ගමරු වල්කම් 

 

https://www.sasa.lk/resources/13/SASA-Forum-2020.pdf
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ගු 1 

SASA 37th Executive Committee 

Designation 
Name 

# of Exco Meetings/ # 
of Attendance 

President Mr Pradeep Rathnayaka 25/25 

Secretary Mr Aruna Devendra 25/25 

Treasurer Mr B A Pradeep Lakshantha 25/25 

Deputy President 

Mr Chandrarathna Pallegama 25/04 

Mr WMAPB Wanninayaka 25/12 

Mr KPG Sumith Shantha 25/08 

Mr S Achchuthan 25/03 

Mr S W Welgama 25/00 

National Organizer Mr WMMB Weerasekara 25/09 

Editor Mr Sreen Yapa Boralessa 25/04 

Deputy Secretary Ms KLMC Kularathna 25/11 

Assistant Secretary Mr Vinasiththamby Papakaran 25/02 

Assistant Tresurer Mr ISHJ Ilukpitiya 25/07 

Assistant Editor Mr SD Thewarapperuma 25/18 

Committee Members 

Mr Sanjeewa Bandukeerthi 25/14 

Ms Thanuja Fernando 25/18 

Ms TUG Rathnayake 25/10 

Mr WVP Anura 25/06 

Mr Dasun Rajapaksha 25/00 

Mr HA Kamal Pushpakumara 25/03 

Mr SM Al Ameen 25/06 

Mr CP Samarasinghe 25/00 

Mr EN Dayarathna 25/14 

Mr WGW Gnanathayalan 25/01 

Mr A Sivabalasundaran 25/02 

Mr Sunil Galagama 25/03 

Mr MAS Madhushanka 25/07 

Mr YSPP Gunarathna 25/05 

Ms WMGS Karunarathna 25/00 

Mr SH Sanjeewa Senevirathne 20/02 

Mr Shantha Weerasinghe 20/15 

Ms Anusha Gokula Fernando 20/01 

Ms Chathuri Nirukshika 20/05 

Ms THR Lakmali 20/05 

Ms BMBMA Batugedara 20/03 

Committee Members (Ex-
Officio) 

Mr BK Prabath Chandrakeerthi 25/08 

Mr PPS Rohana De Silva 25/15 

Mr KP Yogachandra 25/00 
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 ගු  ලං2 

 

ශ්රී ලංකා ප ලංිපාිපකන ලංවසා ප ලංසාය   ලංරපජ්ය ලංවසා ප, ලංිළපත ලංසභප ලංහප ලංිළපත ලංිපකන අ පතයපාශවස ලංවේ ම්තු ප ලං

ස ඟ ලං2020.11.27 දන ඳැතිප ලංසප ච්ඡප ලංසටහන් 

 

අනු 

අං. 

ාකච්ඡා කශ කරුණ තීයණ 

01 ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව වේ න  මනතුරු ඇතිප කශ යුතු 
ඵ. 
ඳශා්ත බා, වදඳාර්මවම්න්තු, ප්රාවද්ය ඹ ඳාරනඹ - 
දැනට ව ා යථාාවේ ඇතිප ථාානර යාජ්කාපා 
කිරීභ විධිභ්ත කිරීභ. 2019 කඩුඩාඹභ) 

දථත්රික් වල්කම් කාර්ඹාර ර 

අතිපවර්ක දථත්රික් වල්කම් මනතුරු ශ්රී 

රංකා ඳපාඳාරන ව වේ විවල  

වර ණිවේ මනතුරු වර උථ කිරීභ 

සුදුසු ඵ ාකච්ඡා විඹ. 

ය දවඹ  10) ට ැඩි එකභ ව ා 

ථාානවේ සිපාන නිරධාරීන් 

අනිාර්ඹවඹන් ථාාන භාරු කිරීභට 

එකඟ විඹ. 

02 ව ා යථාා ංවලෝධනඹ කිරීභ කාරානුරීව සිදු 
කිරීභ - වම් වා නියන්මය ංාදඹක් ඇතිප කිරීභ වා 
නිලථචිම කාර යාමුක් තුර ) ාර්ක ක,  ද්විාර්ක ක  ...
අලය ංවලෝධන එක්කිරීභ.  2019 කඩුඩාඹභ) 
ඵා ගමැනීවම් විබාගමවේ ප්රලථන ඳත්ර කථ කිරීභ ,වා 
උ්තමය ඳත්ර ඇගමැයීවම් ක්රිඹාලිඹ වා ශ්රී රංකා 
ඳපාඳාරන ව වේ වජ්යථඨ නිරධාරීන් ැඩි ප්රභාණඹක් 
අනිාර්ඹවඹන් ම්ඵන්ධ කයවිඹ වැකින විධිවිධාන 
ව ා යථාාටභ එක් කිරීභට වඹෝජ්නා වකවර් .
වභහිදී 50% ක් විලථ විදයාර භවාාාර්ඹරුන් ,්ාාර්ඹ 
රුන් වා 50% ක් ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව වේ වජ්යථඨ 
නිරධාරීන් වගමන් භන්විම භඩුඩරඹක් සුදුසු ඵ 
වඹෝජ්නා කය .  2019 කඩුඩාඹභ) 

ශ්රී ර. ඳ. ව . ව ා යථාා 

ංවලෝධනඹට කාරානුරීව සිදුකිරීභ 

අමයලය කරුණක් න ඵැවින් එඹට 

අදාර ංගමභඹ ඉදපාඳ්ත කයන 

වඹෝජ්නා රකා ඵැලීභට අභාමයාංලඹ 

නියන්මය සදානමින් සිපාන ඵ ප්රකාල 

විඹ. 

වභභ වඹෝජ්නා ඉදපා ව ා යථාා 

ංවලෝධනඹකදී රකා ඵැලීභට 

එකඟවිඹ. 

03 ව ායම්බක පුහුණු වා ධාපාමා ංර්ධන පුහුණුට 
අදාර විථමයා්තභක වමොයතුරු )විඹඹන්  ව ා 
යථාාවේ ඇතුර්ත කිරී  2019 කඩුඩාඹභ). 

එභ පුහුණු ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව වේ 

නිරධාරීන් අනනයව යාජ්ය ප්රතිපඳ්තතිප 

වා ඳපාඳාරන ෘ්තතිපක න් වර 

ංර්ධනඹ කිරීභට ඉවල් න ඵ 

ංගමභඹ වඳන්ා වදන රදී. 

ව ායම්බක පුහුණු වා ධාපාමා 

ංර්ධනඹ භාවරෝානඹ ම්ඵන්ධ 

ශ්රී රංකා ංර්ධන ඳපාඳාරන 

්ඹමනඹ භඟ වනභභ ාකච්ඡා 

කිරීභ සුදුසු ඵ වල්කම්තුභා වඹෝජ්නා 

කය . 

04 ශ්රි රංකා ඳපාඳාරන ව ඹ වා අවනකු්ත දීඳ යාේම 

ව ා වා ඵාගමැනීවම් වඳොදු ප්රලථන ඳත්රඹක් මැබීභ. 

වභහිදී ශ්රී ර. ඳ. ව . ව ා 

යථාාවන් නිඹභ කය ඇතිප 
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 2019 කඩුඩාඹභ) සුවිවල ෂී අලයමා  උදා. භ්ත 

රකුණු- 50) උල්රංඝනඹ වනොන 

ඳපාද කටයුතු කිරීවම් අලයමාඹ 

ංගමභඹ වඳන්ා වදන රදී. වඳොදු 

විබාගමඹ පිලිඵ කටයුතු දැනටභ්ත 

යා.ව .වකො.. සිදුකයමින් ඳතිපන 

ඵ්ත ඉදපාවේ දී එභ කටයුතු කඩිනම් 

කිරීභට ඵරාවඳොවයෝතතු න ඵ්ත 

වල්කම්තුභා එකඟවේ. 

05 ශ්රී ර.ඳ.ව . 2017 කඩුඩාඹභ ව ඹට ඳ්තවී අදාර ය 

3 තුශ කාර්ඹක්භමා කඩ ම් 1   EB I) විබාගමඹ 6 යක් 

ඳැැ්තවිඹ යුතු වුද මභ්ත ඳ්තා  ඇ්තව්ත සිේයක් 

ඳභණි.  2017 කඩුඩාඹභ) 

කා.කඩ ම් විබාගමඹ ය 3ක් තුශ 6 

යක් ඳැැ්තවීභ සිදුවනොවීභ නිා 

නිරධාරීන්ට ව අාධායණඹ 

ැශැක්වීභට අලය පිඹය දැනටභ්ත 

වගමන ඇතිප ඵ වල්කම්තුභා ප්රකාල 

කය . 

 

06 I. ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව ඹ වා භ වන්ව 

පුහුණු ැඹ ය ර්ඹක් වදුන්ා දීභ. 

II. Ausawards ැනි අධයඹන විවද්ල පුහුණු රඵා 

ගමැනීභට අලය පුහුණු  Project proposal 

preparation ැනි) රඵා දීභ 

III. ඉංග්රීසි දැනුභ රඵාගමැනීභට British council 

ඳාඨභාරා කිරීභට අථාා රඵා දීභ. 

IV. ඳලථාා්ත  ්ාාර්ඹ) උඳාධි වා විවද්ල ගමම 

වීභට ඳවසුකම් ැකසීභ. 

V. දුය ඳශා්තර සිපාන  .ප්රා.වල්. රුන්ට ය 5 

කට යක්්ත කැභතිප මැනකට ථාාන 

භාරුවීභට අථාා රඵා දීභ. 

VI. ප්ර ාභ ඳ්තකිරීවම්දී නිරධාරීන් ඳ්තකයන නිැයද 

ර භඹක් කථ කිරීභ. ෑභ නිරධාපාවඹකුටභ 

ප්රාවද්ය ඹ ඳපාඳාරනවේ, ඳශා්ත බා ැනි 

වක්ථත්ර ර ඳරපුරුද්ද අමයලය කිරීභ 

VII. භාරුවීවම් ප්රතිපඳ්තතිපඹ යටටභ වඳොදු එකක් න 

ව  ැකසීභ. 

VIII. 2015 කඩුඩාඹභ II ඳන්තිපඹට ඹාභ කඩිනම් 

කිරීභ. 

 2015 කඩුඩාඹභ) 

6.I සිට  6.III දක්ා කරුණු ඉවම අනු 

අංක 03 හි තීයණ ඹටව්ත න ශ්රී රංකා 

ංර්ධන ඳපාඳාරන ්ඹමනඹ භඟ 

ාකච්ඡාවේදී ඉදපාඳ්ත කයන වර්ත 

එහිදී අලය තීයණ රඵා දඹ වැකි 

ඵ්ත වල්කභතුභා ප්රකාල කය . 

 

6.IV කරුණ ඉදපා ප්රතිපඳ්තතිපභඹ කරුණු 

පිලිඵ ඉවර භ්ටටවම් ාකච්ඡා රදී 

ඉදපාඳ්ත කිරීභට එකඟවේ. 

 

6.V සිට 6.VII දක්ා න කරුණු වා 

විධිභ්ත රභඹක් කථ කය එඹ 

අභාමයාංලඹ වම ඉදපාඳ්ත කයන 

වර ද ඉන් ඳසු එඹ රකා ඵරා 

්ඹමන ගමම කිරීභට ද එකඟවේ. 

 

6. VIII කරුණ ම්ඵන්ධවඹන් වම් න 

විට 2012 දක්ා කඩුඩාඹම් II 

වර ණිඹට උථ කිරීභට අදාර ්ඹමන 

කටයුතු අන් කය ඇතිප ඵ්ත ඉතිපපා 

කඩුඩාඹම් II වර ණිඹට උථ කිරීභට 

අලය කටයුතු කඩිනමින් සිදු කයන 

ඵ්ත අධයක්  ශ්රී ර.ඳ.ව .) ප්රකාල 
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කය . 

07 I. විෘම වා සීමිම කඩුඩාඹම්රට එකය 

ව ායම්බක පුහුණු රඵාදීභ. 

II. ඳපාඳාරන ව වේ පුයේඳාක් පියවීභට ම්මුත 

ඳරීක්ණ වා නිරධාරීන් අලය ඳභණ වභන් 

වදගුණඹක් කැවීභ. 

III. ව ායම්බක පුහුණුවේ අන්මර්ගමමඹ ව වේ 

ේ ය භානඹට උඳකාරී නව  ංවලෝධනඹ කිරීභ 

 වම් වා 1.විරාමික වා දැනට ව වේ සිපාන 

ප්ර වීනඹන්වගමන් යු්ත කමිටුක් ඳ්තකය නිර්වද්ල 

රඵා ගමැනීභ. 2. එව භ British Council ැනි 

පිළිගම්ත ්ඹමනඹක උඳකායවඹන් ශ්රී.ර.ඳ.ව . 

ගමැරවඳන භ්ටටවම් ඉංේ රීසි පුහුණුක් රඵා දීභ 

3. ව ායම්බක පුහුණු අානවේ දී 

න්නිවේදන වැකිඹා, කාර කශභනාකයණඹ,  

Team work, Leadership and Personality 

Development ැනි ැදගම්ත ක්ව ත්ර  ැඩි දයුණු 

කිරීභට වැකින ඳපාද ඳාඨභාරා ංවලෝධනඹ 

කිරීභ)  

IV. නිරධාරීන් ඉවර අධ් ඹාඳනඹ වදායා ඇතිප 

ක්ව ්ත ය  රඵා ඇතිප පුහුණුවීම් ්දඹ 

ැරකිල්රට ගමනිමින් විවිධ අභාමයාංල, 

වදඳාර්මවම්න්තු වා ්ඹමන වම ථාාන 

භාරුවීම් සිදු කිරීභ. වම් වා ශ්රී.ර.ඳ.ව . 

නිරධාරීන් පිළිඵ ද්තම එකතුක් ඹා්ත 

කාලීන කයමින් ඳ්තාවගමන ඹාභද අලය 

වේනම් ථාාන භාරු වීම් සිදුකිරීභ වා 

කුරමා රකුණු ර භඹක් රකා ඵැලීභද 

සුදුසුඹ) විධිභ්ත ථාාන භාරු ඳපාඳාපාඹක 

අමයාලය වේ. වභහි දී සුවද භාරු වා ලිහිල් 

ප්රතිපඳ්තතිපඹක් වා යර රභවේදඹක් 

කථකිරීභට වඹෝජ්නා කය . අලු්ත SLAS 

ඳ්තකිරීම් කයන විට ප්ර ාභවඹන් ඳැයණි 

නිරධාරීන්ට ථාානභාරු වා අථාාක් රඵා 

දීඹ යුතු වේ. 

V. වදඳාර්මවම්න්තු ර ව වේ වඹවදන 

ඳපාඳාරන ව වේ නිරධාරීන් දථත්රික් ර 

මනතුරු රට ඳ්ත කිරීවම් රභවේදඹ යාජ්ය 

ඳපාඳාරන අභාමයාංලවේ විධිභ්ත නිඹාභනවඹන් 

ඉ්ත වී ඇම. භවය  මුදල් අභාමයාංලඹ ැනි) 

07.I වා 07.III ඉවම අනු අංක 03 

තීයණඹ ඳපාද ශ්රී රංකා ංර්ධන 

ඳපාඳාරන ්ඹමනඹ භඟ ාකච්ඡා 

කය තීයණඹ කශ යුතු වේ. 

 

07.II ඳපාද කටයුතු කිරීවභන් ඵා 

ගමැනීවම් ක්රිඹා ඳපාඳාපාවේ විනිවිද 

බාඹ වා අඳක්ඳාතී බාඹ පිලිඵ 

විවිධ විවේාන/විවයෝධමා භතුවිඹ වැකි 

ඵ්ත ඒ තුලින් දැනට ඳතිපන 

ඵාගමැනීභ පිලිඵ විලථානීඹ්තඹ 

අක්විඹ වැකි ඵ්ත වල්කම්තුභා 

වඳන්ා වද . 

 

7.IV, 7.V, වා 7.VI කරුණු ඉවම 6.V 

සිට 6.VII දක්ා න කරුණු වා න 

තීයණඹ ඳපාද විධිභ්ත රභඹක් කථ 

කිරීවම්දී ඇතුර්ත කය එඹ 

අභාමයාංලඹ වම ඉදපාඳ්ත කයන 

වර ද ඉන් ඳසු එඹ රකා ඵරා 

්ඹමන ගමම කිරීභට ද එකඟවේ. 
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්ඹමන මභන්ටභ සුවිවල ෂී ව ථාාන භාරු 

ප්රතිපඳ්තතිප ක් පාඹා්තභක කිරීවභන් උද්ගමම වී ඇතිප 

ගමැටළු ද ඳතී. 

VI.  නිරධාරීන්ට මභා උනන්දුක් දක්න 

ක්ව ්ත ය රට අදාර ේ ය වීනමා රඵා ගමැනීභට 

අථාා රඵා දීභ.  

 2014 කඩුඩාඹභ) 

08 I. කඩුඩාඹම් ප්රාවන ඳවසුකභ ශ්රී රංකා 

ඳපාඳාරන ව වේ III ඳන්තිපවේ නිරධාරීන්ට 

රඵාදීභ. 

II. ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව වේ සිඹලු ඳන්තිපන් 

වා අදාශ දනඹට උථවීභ රඵාදීභට වඳය 

සුදානභ තිපබිඹ යුතු වීභ. 

III. ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව ඹ වා කුඩා 

කඩුඩාඹම් ඵා ගමන්නා වල් වඹෝජ්නා කය . 

ාර්ක ක ඵා ගමැනීභ වතිපක කිරීවභන් 

ංතයා්තභක කුඩා කඩුඩාඹම් ලවඹන් 

 100ට අක්) ඵා ගමැනීභ 

IV.  ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව වේ නිරධාරීන් වට  

ැකකිඹා වා විවද්ල ගමම වීභට ය 5 කට 

ැටුේ ර්ධක හිම නිාක් රඵාගමැනීභට 

අථාා ැරසීභ.  2013 කඩුඩාඹභ) 

දැනටභ්ත එක් එක් අභාමයාංල වා 

වදඳාර්මවම්න්තු ර ඇතිප 

වබෞතිපක/භාන/මරය ම්ඳ්ත 

ප්රභාණඹන්ට ඹට්ත සිඹළුභ 

නිරධාරීන්ට කඩුඩාඹම් ප්රාවන 

ඳවසුකම් රඵාදීභට අලය විධිවිධාන 

රා ඇම. 

08.II වා 06. VIII තීයණඹ අදාර වේ. 

08.III එකඟවේ. ඉදපා ඵා ගමැනීම් 

විධිභ්ත වා කඩිනම් සිදුකිරීභට 

කටයුතු වඹොදා ඇතිප ඵැවින් 

ප්රභාණා්තභක කුඩා කඩුඩාඹම් 

ඵා ගමැනීභට වැකි නු ඇම.   

08.IV වා 06.IV තීයණඹ ඳපාද වා 

වභය අඹැවඹන් විධාඹක වනොන 

නිරධාරීන් වන්ත ැකකිඹාර වඹදීභට 

අය රඵාදීභට ව වඹෝජ්නා ද 

ැරකිල්රට වගමන ඉදපා ප්රතිපඳ්තතිපභඹ 

ංවලෝධන රදී ඉදපාඳ්ත කිරීභට 

එකඟවේ.  

09 I. ධාපාමා ංර්ධන පුහුණුවේ  online modules 

ප්රභාණඹ ැඩි කිරීභ. 

II. මභ්ත 2012 කඩුඩාඹවම් ධාපාමා ංර්ධන 

පුහුණු ්යම්බ කය ඇ්තව්ත නිරධාරීන් විසි 

වදවනකු ඳභණි. ඔවුන් වා කඩිනමින් ධාපාමා 

ංර්ධන පුහුණු රඵාදීභ. 

III. වදන බාා ප්රවීණමාඹ  වදභශ) කැබින්ට 

ඳත්රිකාට අනු ාරවල්ත නිකු්තකිරීභ. 

IV. ඳශමු ඳන්තිපවේ මනතුරු ගමණනඹ කිරීවම්දී 

ද්විතී ක ඳදනභ භම ව ඹ කයන පිපා ද 

ගමණනඹ කශ යුතු ඇම.  2012 කඩුඩාඹභ) 

09.I වා 09.II කරුණු වා ඉවම අනු 

අංක 03 තීයණඹ ඳපාද ශ්රී රංකා 

ංර්ධන ඳපාඳාරන ්ඹමනඹ භඟ 

ාකච්ඡා කය තීයණඹ කශ යුතු වේ. 

 

09.III කරුණ වා දැනටභ්ත අදාර 

ාරවල්තඹ නිකු්ත කය ඇම. 

 

09.IV වම් පිලිඵ වොඹා ඵරා 

කටයුතු කිරීභට එකඟවේ. 

10 I. වදභර බාා අලයමාඹ පුයා ගමැනීභට දී 

තිපවඵන කාරඹ දීර්ඝ කිරීභ. 
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II. ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව වේ වදන ඳන්තිපඹට 

උථ කිරීවම්දී වදභශ බාා අලථ ඹමාඹ 

ඳශමු ඳන්තිපඹ වා  Class I) රට උථ 

කිරීවම් අලයමාඹක් ඵට ඳ්ත කිරීභ 

III. ්ගමභන විගමභන ව වභෝටර් යා 

වදඳාර්මවම්න්තු ැනි වදඳාර්මවම්න්තුර 

කාරඹ ය 5 දක්ා දීර්ඝ කර යුතු ඵ. 

IV. කාන්මා නිර ඇදුභ වා ාපාඹ වැය වන්ත 

සුදුසු ඇදුම් වා අනුභැතිපඹ රඵාදීභ  2010 

කඩුඩාඹභ). 

 

10.III කරුණ ම්ඵන්ධ යාජ්ය 

්ඹමන ර ංෘ්තම ව ා අවවෝසි 

කිරීභට යජ්වේ වඹෝජ්නාක් තිපවඵන 

ඵැවින් ඉදපාවේදී වභැනි ප්රිඹ භනාඳ 

ව ා ථාාන වා එභ ව ා ථාාන 

වා නිඹභ කය ඇතිප අනිාර්ඹ ව ා 

කාර ්දඹ අවවෝසි වී ඹනු ඇතිප ඵ 

ාකච්ඡා විඹ.   

10.IV කරුණ ම්ඵන්ධ විවිධ 

වඹෝජ්නා තිපවඵන අමය එව  

කාන්මාන්වේ නිර ඇුනභ වනථ 

කිරීභක් සිදුකයන්වන් නම් ඒ වා 

නිලථචිම විකල්ඳඹක් වඹෝජ්නා කිරීභ 

සුදුසු ඵ ාකච්ඡා විඹ. 

11 I. 2009 කඩුඩාඹභ දැනට වදන ඳන්තිපඹට 

උථ වී ඇම. ව ා කාරඹ අවුරුදු 11 භා 

කිහිඳඹක් ගමමකය ඇම. ය 10 ක ව ා 

කාරඹක්  ඳසුකය ඇතිප ඵැවින් පුයේඳාක් භම 

ඳශමු ඳන්තිපඹට උථ වීම් රඵා දීභ. 

II. ධාපාමා ංර්ධන පුහුණු කඩින්කඩ 

වනොභැතිප එකය සිදුකිරීභ. 

III. යුධ වමුදා වා රඵා වදන විවද්ල පුහුණු 

වභන් ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව වේ නිරධාරීන්  

වා අනිාර්ඹ විවද්ල පුහුණු රඵාදීභ.  

IV. ශ්රී රංකා ංර්ධන ඳපාඳාරන ්ඹමනවේ 

මනතුරු වා මරුණ නිරධාරීන්  ඹ 65ට 

අක්) ඳ්ත කිරීභ. 

V. ැඩ ඵැලීවම් වා යාජ්කාපා ්යණඹ කිරීවම් 

ඳ්තකිරීම් වා විධිභ්ත රභවේදඹක් කථ 

කිරීභ  2009 කඩුඩාඹභ) 

11.I දැනටභ්ත 2009 වා 2010 

කඩුඩාඹම් රට ැඩඵැලීවම් වා 

යාජ්කාපා ්යණඹ කිරීවම් අථාා 

රඵාදී ඇතිප ඵැවින් දැනට ඳතිපන 1 

ඳන්තිපවේ නිරධාපා අක්ඳාක් භඟ වයා 

ගමම වැකි වීඇතිප ඵ්ත 2021 භාර්තු 

භාවේදී 2009 කඩුඩාඹභ 1 

ඳන්තිපඹට උථකිරීභට අදාර කටයුතු 

වඹොදා ඇතිප ඵැවින් ඉදපාවේදී 1 

ඳන්තිපවේ පුයේඳාක් අල්ඳ නු ඇතිප 

ඵ්ත අධයක් ශ්රී ර.ඳ.ව . ප්රකාල 

කය . 

11.II, 11.III, 11.IV, ඉවම අනු අංක 03 

තීයණඹ ඳපාද ශ්රී රංකා ංර්ධන 

ඳපාඳාරන ්ඹමනඹ භඟ සිදුකයන 

ාකච්ඡා වා වභභ කරුණු 

ඇතුර්ත කය ගමැනීභට එකඟ වේ. 

11.V ඉවම 6.V සිට 6.VII දක්ා න 

කරුණු වා න තීයණඹ ඳපාද 

විධිභ්ත රභඹක් කථ කිරීවම්දී 

ඇතුර්ත කය එඹ අභාමයාංලඹ වම 

ඉදපාඳ්ත කයන වර ද ඉන් ඳසු එඹ 

රකා ඵරා ්ඹමන ගමම කිරීභට ද 

එකඟවේ. 

12 I. ඳ්තවීවම් දනඹ වඳය දාමම් කිරීභ. Merit 12.I, 12.II, 12.III, වම් පිලිඵ වොඹා 
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කඩුඩාඹභට වඳය දනඹක් රඵාදීභ. 

II. නිසිකරට SLAS  I  II  ඹාභට වනොවැකි ව 

අඹට විවල වඹන් රකා ඵරා 

ාධායණඹක් ඉටුකිරීභ. 

III. බාා ප්ර වීනමා විබාගම නැම භාවරෝානඹ 

කිරීභ ව ම්තඹ අක් කිරීභ.  2007 

කඩුඩාඹභ) 

ඵරා කරුණු ඉදපාඳ්ත කිරීභට අධයක් 

ශ්රී ර.ඳ.ව . එකඟවේ. 

 

13 I. ඳපාඳාරන ව වේ ඳශමු ඳන්තිපඹට ඳ්තවී 

ය තුන වභායක් ගමම වුද ධාපාමා 

ංර්ධන පුහුණු ැඩටවන් එකක්්ත කය 

නැම. 

II. ධාපාමා ංර්ධන ඳාඨභාරාවේ අන්මයගමමඹ 

ව ගුණා්තභක බාඹ වනථ විඹ යුතුඹ. 

අනිාර්ඹ වනොන වකොටථ ඉ්ත කශ 

යුතුඹ. විඹ දැනුභ විලාර ඳයාඹක් තුර 

ඳැතිපරී ඹා යුතුඹ. 

III. ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව ඹ වා විඹ 

ඳයාඹන් වදුන්ා දඹ යුතු ඵ 

උදා    - කෘක කර්භඹ, කර්භාන්ම, 
්ඹමන අංලඹ, ්ර්ථික කටයුතු, වෞතය, 
ඳශා්ත බා, ප්රාවද්ය ඹ/දථත්රික් ඳාරන 

IV. ප්රිඹභනාඳ ථාානර කාරඹ ය 3 , ය 

5 දක්ා දීර්ඝ කිරීභ.  RMV, ්ගමභන 

විගමභන, වර්ගු) 

V. වදඳාර්මවම්න්තු/අභාමයාංලර ැරසුම් වා 

ංර්ධන ඹන විඹඹ ප්රතිපඳ්තතිප වා 

ංර්ධන වර වනථ විඹයුතු ඉට 

වඹෝජ්නා කය . උදා. අතිපවර්ක වල්කම් 

 ප්ර තිපඳ්තතිප වා ංර්ධන)  Policy & 

Development)  

VI. ඳපාඳාරන ව වේ උන්නතිපඹ පිණි SLIDA 

හි ඳාඨභාරා නවීකයණඹ කිරීභ. 

VII. Resource Pool එකක් කථ කිරීභ.  2006 

කඩුඩාඹභ) 

13.I  2006 කඩුඩාඹවම් ධාපාමා 

ංර්ධන ැඩටවන දැනටභ්ත 

්යම්බ කය ඇම. 

13.II, 13.III, ඉවම අනු අංක 03 

තීයණඹ ඳපාද ශ්රී රංකා ංර්ධන 

ඳපාඳාරන ්ඹමනඹ භඟ සිදුකයන 

ාකච්ඡා වා වභභ කරුණු 

ඇතුර්ත කය ගමැනීභට එකඟ වේ. 

13.IV ංෘ්තම ව ා ඉ්ත කිරීවම් 

යජ්වේ වඳොදු තීයණඹ අනු ප්රිඹ භනාඳ 

ව ා ථාාන මදුයට්ත රංගු 

වනොනු ඇතිප ඵ වල්කම්තුභා 

වඳන්ා වද .  

13.V එකඟ වේ. 

13.VI, 13.VII ඉවම අනු අංක 03 

තීයණඹ ඳපාද ශ්රී රංකා ංර්ධන 

ඳපාඳාරන ්ඹමනඹ භඟ සිදුකයන 

ාකච්ඡා වා වභභ කරුණු 

ඇතුර්ත කය ගමැනීභට එකඟ වේ. 

 

 

14 I. ධාපාමා ංර්ධන පුහුණු වා විවද්ල පුහුණු 

ඕථවේලිඹා, එංගමරන්මඹ ැනි යටරදී 

රඵාදීභ 

II. ්ාාර්ඹ උඳාධි රඵාගමැනීභට අථාා රඵාදීභ 

III. ඳශපුරුදු වල්කම්රුන්වගමන් 2006, 2003, 

1998, 1995, කඩුඩාඹම් වා පුහුණුක් 

14.I, 14.III ඉවම අනු අංක 03 තීයණඹ 

ඳපාද ශ්රී රංකා ංර්ධන ඳපාඳාරන 

්ඹමනඹ භඟ සිදුකයන ාකච්ඡා 

වා වභභ කරුණු ඇතුර්ත කය 

ගමැනීභට එකඟ වේ. 

14.II ඉල්ලීභ ඉදපා ප්රතිපඳ්තතිපභඹ තීයණ 
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රඵාදීභ  2003 කඩුඩාඹභ) රදී රකා ඵැලීභට එකඟ වේ. 

15 I. ේ යාවද්ය ඹ ඳපාඳාරනවේ .ප්රා.වල්. භ්ටටභට 

පුහුණු අථාා ැඩිවඹන් රඵාදීභ. 

II. අලු්ත කාර්ඹඹන් වා න වදඳාර්මවම්න්තු 

පිහිටුවීභ. 

III. ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව වේ ව විවල  

වර ණීවේ පුයේඳාක් ප්රසිද්ධ කිරීභ. 

IV. දැනට ඳතිපන කුරමා ඳදනමින් ඵා 

ගමැනීභ අවවෝසිකය එභ ප්රභාණඹට අවනකු්ත දීඳ 

යාේම ව ාර නිරධයඹන්ට ශ්රී.රං.ඳ.ව  .

වම ඇතුල් වීභට අථාා ැරසීභ  2000 

කඩුඩාඹභ) 

15.I, ඉදපාවේ දී කටයුතු කිරීභට එකඟ 

වේ. 

15.III, අභාමයාංල වඅඩ අඩවිවඹහි ශ්රී 

ර.ඳ.ව . පිටු ඉදපාවේදී ඹා්තකාලීන 

කිරීභට නිඹමිම අමය එහිදී වභභ 

වමොයතුරු ද ඇතුර්ත කිරීභට 

නිඹමිම . 

15. IV  ඉදපා ප්රතිපඳ්තතිපභඹ තීයණ රදී 

රකා ඵැලීභට එකඟ වේ. 

16 I. විවද්ල ව ා මනතුරු රට ඳපාඳාරන ව වේ 

නිරධාරීන් ඳ්තකිරීභ. 

II. විවද්ල ව වේ වජ්යථඨ මනතුරු රට SLAS 

නිරධාරීන් වමෝයා ගමැනීභ. 

III. ඹ 61 දක්ා විරාභ ඹ දීර්ඝ කයන්න. 

 1998 කඩුඩාඹභ) 

16. I, 16.II, 16.III, ඉදපා ප්රතිපඳ්තතිපභඹ 

තීයණ රදී රකා ඵැලීභට එකඟ වේ. 

17 I. ඳපාඳාරන ව වේ ඉවශ මනතුරු අහිමි වීභ 

II. ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව වේ උඳවල්තනගමම 

මනතුරු අහිමි වීභ 

III. ශ්රී රංකා ංර්ධන ඳපාඳාරන ්ඹමනඹ 

ප්රතිපංවිධානඹ කිරීභ. ්ධුනික පුහුණු 

වන්ාසික පුහුණුක් කිරීභ. 

IV. ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව වේ නිරධාරීන්වේ 

වමොයතුරු ඇතුශ්ත ද්තම ඳද්ධතිපඹක් 

ැකසීභ. 

V. ශ්රි රංකා ඳපාඳාරන ව වේ නිරධාරීන් ඳ්ත 

කිරීම් පිළිඵ ප්රාභ උඳාධිඹ ැරීමභට 

ගමන්න.  1995 කඩුඩාඹභ) 

17.I, 17.II  

17.II, 17.III, අනු අංක 03 තීයණඹ ඳපාද 

ශ්රී රංකා ංර්ධන ඳපාඳාරන 

්ඹමනඹ භඟ සිදුකයන ාකච්ඡා 

වා වභභ කරුණු ඇතුර්ත කය 

ගමැනීභට එකඟ වේ. 

17.IV ඉවම 15. III ඳපාද අභාමයාංල 

වඅඩ අඩවිවඹහි ශ්රී ර.ඳ.ව . පිටු 

ඉදපාවේදී ඹා්තකාලීන කිරීභට 

නිඹමිම අමය එහිදී වභභ වමොයතුරු ද 

ඇතුර්ත කිරීභට නිඹමිම . 

17.V ඉවම 6.V සිට 6.VII දක්ා න 

කරුණු වා න තීයණඹ ඳපාද 

විධිභ්ත රභඹක් කථ කිරීවම්දී 

ඇතුර්ත කය එඹ අභාමයාංලඹ වම 

ඉදපාඳ්ත කයන වර ද ඉන් ඳසු එඹ 

රකා ඵරා ්ඹමන ගමම කිරීභට ද 

එකඟවේ. 

18 I. යාජ්ය වල්කම්රුන් විරාභ ඹාවම්දී  අභාමයාංල 

වල්කම්යවඹක් වභන් වල්කම් මනතුය හිම 

විරාභ ඹැවීභ  යුධ හුමුදාවේ වභන්භ) 

II.  වල්කම් මනතුරු දයන අඹට පුද්ගමලික 

18.I, 18.II 

18.III, 18.IV, 18.V, 18.VI ඉවම 6.V 

සිට 6.VII දක්ා න කරුණු වා න 

තීයණඹ ඳපාද විධිභ්ත රභඹක් කථ 
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වාඹකවඹකු රඵාදීභ. 

III.  ප්ර ාභ ඳ්තකිරීවම්දී නිරධාරීන් ඳ්තකයන නිැයද 

ර භඹක් කථ කිරීභ. 

IV.  ෑභ නිරධාපාවඹකුටභ ප්රාවද්ය ඹ ඳපාඳාරනවේ, 

ඳශා්ත බා ැනි වක්ථත්ර ර ඳරපුරුද්ද 

අමයලය කිරීභ. 

V.  අලු්ත SLAS ඳ්තකිරීම් කයන විට ප්ර ාභවඹන් 

ඳැයණි නිරධාරීන්ට අථාාක් රඵා දීභ. 

VI.  මුල් ය 3 ප්රාවද්ය ඹ ඳපාඳාරනවේ සිපාඹ ඳසු 

නිරධාරීන් වක්ථත්ර ගමම කිරීභ එක් එක් වක්ථත්ර  

රට ර්ගම කිරීභ. 

VII.  SLAS නිරධාරීන් ය 1 ක් වවෝ ය 2 ක් 

පුද්ගමලික අංලවේ ැඩ කිරීභට ඳඩි හිම නිාක් 

රඵා දීභ. 

VIII.  ඹ 61 දක්ා විරාභ ඹ දීර්ඝ කිරීභ. 

IX. යජ්වේ ප්රතිපඳ්තතිපභඹ තීයණ භම මනතුරු අහිමි 

න වවෝ ඉවර මනතුයක සිට ඳවශ මනතුයකට 

වවෝ ංචිමඹට ඹාභට සිදුන නිරධාරීන්ට 

කල්පිම විරාමික සිඹළු යප්රාද  අදාර ඉවර 

මනතුවර් ව ඹ කර යුතු ඹම් අභ කාරඹක් 

වනොරකා) රඵා විරාභ ඹාභට වැකි න 

විධිවිධාන වඹෝජ්නා කිරීභ. 

X. ප්රාවද්ය ඹ බා ර ශ්රී රංකා ඳපාඳාරන ව වේ 

මනතුරු පිලිඵ අධයඹනඹ කය වා 

තීයණඹක් ගමම යුතු  (අවවෝසි කිරීභ සුදුසු ඵ 

ැඩි පිපාකවේ වඹෝජ්නා    1992 

කඩුඩාඹභ) 

කිරීවම්දී ඇතුර්ත කය එඹ 

අභාමයාංලඹ වම ඉදපාඳ්ත කයන 

වර ද ඉන් ඳසු එඹ රකා ඵරා 

්ඹමන ගමම කිරීභට ද එකඟවේ. 

18.VII, 18. VIII යජ්වේ වඳොදු ප්රතිපඳ්තතිප 

රට අනුකූර ඉදපාවේදී රකා 

ඵැලීභට එකඟවේ.  

18.IX වභභ විධිවිධාන දැනටභ්ත 

රා ඇතිප ඵ වල්කම්තුභා වඳන්ා 

වද . 

18.X  වභභ මනතුරු වඵොවවොභඹක් 

දැනට්ත පුයේඳාක් ඳතිපන ඵැවින් වම් 

ම්ඵන්ධ කඩිනමින් තීයණඹක් 

ගමැනීභට එකඟ වේ. 

19 ප්රාවද්ය ඹ වල්කම් රුන්වේ වා වකාය ප්රාවද්ය ඹ 
වල්කම් රුන්වේ ංගමභවේ වඹෝජ්නා 

I. ප්රාවද්ය ඹ ඳාරනඹ පිලිඵ ඹා්තකාලීන කිරීවම් 

පුහුණුක් වා නාඹක්ත පුහුණුක් රඵාදීභ 

 යකට අභ තිප වදකක් න අනිාර්ඹ 

පුහුණුක්) වා ඒ වා වන්ාසික පුහුණු 

භධයථාානඹක්  ්යම්බ කිරීභ. 

II. ශ්රී ර.ඳ.ව . මුල් ඳ්තවීභ වකාය ප්රාවද්ය ඹ 

වල්කම් මනතුයක් රඵාදීභ වා දුථකය වකෝටඨාල 

වා විවල  දීභනාක් රඵාදීභ. වම් භඟින් 

නිලථචිම ව ා කාරඹකින් ඳසු  ය 3ක්) 

ප්රාවද්ය ඹ වල්කම් රුන්ට වා වකාය ප්රාවද්ය ඹ 

වල්කම් රුන්ට ථාාන භාරු වීභට අථාා 

රඵාදීභ. 

19.I ඉවම අනු අංක 03 තීයණඹ ඳපාද 

ශ්රී රංකා ංර්ධන ඳපාඳාරන 

්ඹමනඹ භඟ සිදුකයන ාකච්ඡා 

වා වභභ කරුණු ඇතුර්ත කය 

ගමැනීභට්ත පුහුණු භධයථාානඹක් 

වා මීට වඳය කටයුතු කය ඇතිප 

ඵැවින් එභ කටයුතු ඹා්තකාලීන 

කඩිනම් කිරීභට්ත එකඟ වේ. 

19.II ඉවම 6.V සිට 6.VII දක්ා න 

කරුණු වා න තීයණඹ ඳපාද 

විධිභ්ත රභඹක් කථ කිරීවම්දී 

ඇතුර්ත කය එඹ අභාමයාංලඹ වම 

ඉදපාඳ්ත කයන වර ද ඉන් ඳසු එඹ 
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III. ැඩ ්යණ මනතුරු වා වන්ත නිරධාරීන් 

ඳ්ත කිරීවම්දී එවමක් ැඩඵැලීභ/්යණඹ කශ 

නිරධාරීන්ට අගමතිපඹක් වනොන ඳපාද වජ්යථඨ 

නිරධාරීන් ඳ්තකිරීභ. 

රකා ඵරා ්ඹමන ගමම කිරීභට ද 

එකඟවේ. 

19.III ඉවම 6.V සිට 6.VII දක්ා න 

කරුණු වා න තීයණඹ ඳපාද 

විධිභ්ත රභඹක් කථ කිරීවම්දී 

ඇතුර්ත කය එඹ අභාමයාංලඹ වම 

ඉදපාඳ්ත කයන වර ද ඉන් ඳසු එඹ 

රකා ඵරා ්ඹමන ගමම කිරීභට ද 

එකඟවේ. 

 

 

 

 

 


