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1. හැඳින්වීභ 

ය 2015 ඔක්මතෝඵර් 28න දින ඳැති ාර්ෂික විෘත යාජය වවුල්කාීමක(OGP) මුළුමේ දී විෘත යාජය ්රකාලනඹ 

(OGP Declaration) අනුභත කශ 68 න ාභාජික යට ඵට ශ්රී රාකා ඳමකවිඹව විෘත යාජය වවුල්කාිතමකඹ ඹනු 

විනිවිදබාඹ ්රර්ධනඹ කයන, පුයැසිඹන් ඵරගැන්වීභ, දණඹට එමයහි ටන් කිීභ ව යාජය ඳාරනඹ ලක්තිභමක 

කිීභට න තාක්ණඹන් උඳමඹෝගී කයගැනීභ වා යාජයඹන්ම  ්රතයක් කැඳවීභ වතික කිීභ අයමුු  කයගමක 

ඵහුඳාර්ලවීඹ ්රායේබඹකිව ර්තභානඹ න විටවිෘත යාජය වවුල්කාීමකඹ තුර තභ ජාතික ්රතිඳමකතින් ්රතිාක්යණඹ 

මකමර් අධානඹ මඹොමු කයමින් ක්රිඹාකාී ැරසුේ ක්රිඹාමකභක කයමින් ඳතින වබාගීමක යටල් 75ක් ව උඳජාතික 

භට්ටමේ යාජය ආඹතන 15ක් ඳතීව විෘත යාජය වවුල්කාීමකඹ ඹටමමක පිළිමඹර කයන දෑ අවුරුදු ක්රිඹාකාී ැරසුේ ඳවත 

දවන් අගඹන් 4 භත ඳදනේ න අතය තභ පුයැසිඹන්ම  සුබසිද්ධිඹ රා දීභ උමදා විෘත යාජය ඳාරනඹක් ්රර්ධනඹ 

කිීභ පිණි මභභ අගඹන් සුරැකීභ විෘත යාජය වවුල්කාීමකමඹහි වබාගීමක යටල් මතින් අමේක්ා මකමර්ව 

 

1. විනිවිදබාඹ 

2. ගවීභ  

3. පුයැසි වබාගීමකඹ  

4. විෘතබාඹ වා ගවීභ වා තාක්ණඹ වා නමෝමකඳාදනඹ 

 

මභභ ජාතික ක්රිඹාකාී ැරසුමභහි ඇතුරමක කයන්නා ව ඵැඳීේ ව ක්රිඹාකායකේ පුයැසි අලයතාඹන් නිමඹෝජනඹ න 

ඵ ව ඒාට අදාශන ඳිතදි තීයණඹ න ඵ වතික කයගැනීමේ අයමුණින් පුයැසි වා සිවිල් ාවිධාන භඟ පුළුල් භත 

විභසීේ තුයන් පිළිමඹර කයනු රඵයිව     

 

19 න යථ්ා ාමලෝධනමඹන් මතොයතුරු දැනගැනීමේ අයිතිඹ පිළිගැනීභමක භඟභ විෘත යාජය වවුල්කාීමකඹට එක් 

වීභට ශ්රී රාකා සුදුසුකේ රැබීඹව විෘත යාජය වවුල්කාීමක වබාගීමක යටල් වා අනිාර්ඹ ව ඳිතදි ශ්රී රාකා විසින් 

සිඹ ඳශමු ජාතික ක්රිඹාකාී ැරැභ් පිළිමඹර කිීමේ කටයුතු 1616 මඳඵයාිත භ අයමන රද අතය එභ ැරැ්භ 1616 

ඔක්මතෝඵර් භ අභාතය භ්ඩලරඹ විසින් අනුභත මකොට ේභත කයන රදීව ඳශමු විෘත යාජය වවුල්කාීමක ජාතික 

ක්රිඹාකාී ැරැභ් මමකභාන් 9ක් ඹටමමක කන රද ඵැඳීේ 11කින් භන්විත විඹව මභභ මමකභාන් 9 වමේ: මෞඛ්යඹ, 

අධයාඳනඹ, මතොයතුරු වා න්නිමේදන තාක්ණඹ, ඳිතයඹ, ඳශාමක ඳාරනඹ, කාන්තාන්, මද්ලඳාරනීඹ අ්ඩඩුකයණඹ 

තුර කාන්තාන්ම  තමකඹ, දණඹට එමයහි ටන් කිීභ ව මතොයතුරු දැනගැනීමේ අයිතිඹයිව ඳශමු ජාතික ක්රිඹාකාී 

ැරැභ් ක්රිඹාමකභක කයන රද්මද් විමද්ල කටයුතු අභාතයාාලමේ භඟමඳන්වීභ ඹටමමක න අතය, ක්රිඹාමකභක කිීමේ කාර 

කානු අානමේ මතොයතුරු දැනගැනීමේ අයිතිඹ නේ මමකභා ඹටමමක ව ඵැඳීභ විශිට් මර ක්රිඹාමකභක කර ඵැඳීභක් 

මර ඉභ්තු විඹව 

 

මභහි ඉදිිතඳමක කයන්නා ව මදන ජාතික ක්රිඹාකාී ැරැභ් ජනාධිඳති කාර්ඹාරඹ විසින් මභමවඹන රද ේඵන්ධීකයණ 

වා භත විභසුේ ක්රිඹායඹක ්රතිපරඹකිව ආඵාධිත ්රජාම  අයිතීන් ැි  දියුු  කිීමේ සිට මකකේ ්රකාලන තුයන් ගවීභ 

්රර්ධනඹ කිීභ ව ආඳදා කශභනාකයණඹ ේඵන්ධමඹන් ැි  දියුු  කර මේාන් රඵාදීභ දක්ා ව ඳයාඹක් තුර 

විහිමදන ඳිතර්තනීඹ ඵැඳීේ 15ක් මභභ ජාතික ක්රිඹාකාී ැරැ්මේ අලා ව මේව එක් එක් ඵැඳීේ වා ඉරක්ක පුයාම භ වා 

අදාශ යාජය ආඹතනඹන් ්රතිාා දී ඇති අතය අධීක්ණ, ඇගයීේ වා ඉමගනුේ ඳද්ධතිඹක් (Monitoring Evaluation and 

Learning system) වයවා ජාතික ක්රිඹාකාී ැරැම්ේ ්රගතිඹ වතික කිීභ වා සිවිල් භාජයීඹ ාවිධාන ද වමඹෝගඹ 

රඵා මදනු ඇතව මභභ මදන ජාතික ක්රිඹාකාී ැරැභ් වයවා යාජය ඹාන්්රණඹ තුර පුයැසි වබාගීමකඹ ව 

විනිවිදබාඹ ර්ධනඹ කිීභ තුයන් පුයැසිඹන් මත යජමේ ගවීභ ැි නු ඇති ඵට විල්ා මකමර්ව   
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2. වේ ෙක්වා සිදු ාර ඇති විවෘත රාජ්ය ාටයුතු 

 

විෘත යාජය වවුල්කාීමකඹ භඟ ේඵන්ධවීභමක භගභ යජමේ විවිධ ථ්යඹන් හි විෘත යාජය මරධර්භඹන් ්රර්ධනඹ 

වා ශ්රී රාකා විසින් පිඹය මගන ඇතව මේ ේඵන්ධමඹන් රද ්රධානභ ජඹ්රවණඹක් න්මන් මතොයතුරු දැනගැනීමේ 

අයිතිඹ (RTI) පුයැසිඹන් අතය ්රර්ධනඹ කිීභ ව මතොයතුරු දැනගැනීමේ අයිතිඹ පිළිඵ ඳනත ක්රිඹාට නැාවීභ පිළිඵ 

යාජය අාලඹ පුහුු  කිීභයිව ඳශමු ජාතික ක්රිඹාකාී ැරැම්ේ අන්තර්ගත ව මතොයතුරු දැනගැනීමේ අයිතිඹ පිළිඵ ඵැඳීභ 

ක්රිඹාමකභක කිීභට අදාර යජමේ ආඹතන විසින්මුල් තැනක් දී තිබු අතය ක්රිඹාමකභක කිීභ අතින් ගමක කශ ලාමක ාර්ථක 

ඵැඳීභක් මර එඹ වඳුනා ගැණිනිව  

 

1617 භැයි භ, විමද්ල කටයුතු අභාතයාාලමේ ආයාධනා ඳිතදි මභොන්මගෝයඹානු අභාතය භ්ඩලර මල්කේ කාර්ඹාරමේ 

බාඳති ගරු මේ මුන්ක්ඵමක භැතිතුභා, ඳශාමක ඳාරන අධිකාිතමඹහි නගයාධිඳති ව බාඳති තනතුරුරට භාන 

මභොන්මගෝයඹානු ඳශාමක ඳාරන නිමඹෝජිතයින් 15 මදමනකු භඟ ශ්රී රාකාමේ ාචායඹක නියත විඹව මභභ ාචායමේ 

අයමුණ වමේ ශ්රී රාකා යාජය ආඹතන විසින් ක්රිඹාමකභක කය ඇති විෘත යාජය වවුල්කාීමක ්රායේබඹන් පිළිඵ වැදෑීභයිව 

මභභ දත පිිත අමකදැකීේ මඵදාවදා ගැනීභට වා එකිමනකාමගන් දැනුභ රඵා ගැනීභ වා ඳශාමක යාජය ආඹතන 

නිමඹෝජිතයින් මභන්භ විෘත යාජය වවුල්කාීමකඹට ේඵන්ධ සිවිල් භාීයඹ නිමඹෝජිතයින් ද වමුවිඹව  

 

ශ්රී රාකා යජඹ ද මගෝම ඹ භට්ටමින් විෘත යාජය වවුල්කාීමක ඳාර්ලකරුන් භග ේඵන්ධ වීභට ක්රිඹා භාර්ග මගන ඇතව 

මභභ මර් ජූය භ දී අතිගරු ජනාධිඳති මභත්රීඳාර සිිතමේන භැතිතුභා මජෝර්ජිඹා හි ටිබියසි නුය ඳැති ාර්ෂික විෘත 

යාජය වවුල්කාීමක මුළුමේ මගෝම ඹ ැසිායඹ වා වබාි  මමින් ශ්රී රාකා යජඹ විසින් දණඹ ැශැක්වීභ දවා 

මගන ඇති සුවිමලේ පිඹයඹන් මභන්භ “විෘත යාජය වවුල්කාීමකඹ භි න් ගනු රඵන තීයණ එහි ාභාජික යටල්ර 

පුයැසිඹන්ම  සුබාධනඹ වා ්රතිරාබඹ මනුමන් මඹොදා ගත වැක්මක් මකමේද ” ඹන මමකභා පිළිඵද සිඹ අදව ්

්රකාල කමශේඹව   

 

3. ජ්ාතිා ක්රි ාාාීත සැකැස භ පිළිව ක කිීතවේ ක්රි ාවය  

 

විෘත යාජය වවුල්කාීමකමඹහි මදන ජාතික ක්රිඹාකාී ැරැභ් ව එහි ඵැඳීේ වා ඉරක්ක පිළිමඹර කයන රද්මද් යාජය 

ආඹතන වා සිවිල් ාවිධානඹන්හි නිමඹෝජිතයින් එක්ව ව-නිර්භාණ ක්රිඹායඹක් තුයන්ඹව ජනාධිඳති කාර්ඹාරයීඹ 

මභමවඹවීමභන් වා සිවිල් භාජයීඹ ාවිධාන ඳාර්ලකරුන්ම  වමඹෝගමඹන් මභභ ව-නිර්භාණ ක්රිඹායඹ ආයේබ 

කයන රද්මද් වබාගී ව සිඹළු යජමේ ව සිවිල් ාභාජයීඹ ාවිධානර ඳාර්ලඹන් එක් ඳශමු ජාතික ක්රිඹාකාී ැරැභ් 

භාමරෝචනඹ කිීභමක භඟඹව ෑභ ඳශාතක්භ ආයණඹ න ඳිතදි ඳශාමක 9හිභ; මකොශම (ජූනි 18), පුමකතරභ (ජූනි 19), 

ඹාඳනඹ (ජූනි 11), ත්රිකුණාභරඹ (ජූනි 11), කෑගල්ර(ජූනි 18), ගාල්ර( ජූනි 19), අනුයාධපුයඹ(ජූය 1), භවනුය(ජූය 4) ව 

ඵදුල්ර(ජූය 5) මර භවජන භත විභසීේ 9ක් ඳැැමකවිණිව ාභානය පුයැසිඹන් මභන්භ යාජය මේමේ නිමඹෝජිතයින්ද 

වබාගී ව මභභ භත විභසුේර දී ජර නීඳායක්ා මනොභැතිකමභහි සිට දණඹ භැඬම භ, අඹැඹ විනිවිදබාමේ 

අලයතාඹ, අධයාඳන ඳද්ධතිමේ ඇති අඩුඳාඩුකේ ව ආඳදා සිද්ධීන් මවේතුමන් ඇතින ගැටළු දක්ා ඳයාඹක විහිදුනු 

විවිධ ගැටළු විලාර ්රභාණඹක් ඉදිිතඳමක කයන රදීව සිාවර, දමිශ වා ඉාග්රීසි ඵසින් මුරිත භාධයඹන්හි ඳශව දැන්වීේ රට 

්රතිචාය දක්මින් සිඹ නිර්මද්ල ඉදිිතඳමක කිීභට මභභ කාර කානු තුර භවජනඹාටද අ්ථා උදාකය දී තිබුණිව මභඹට 

අභතය විෘත යාජයකයණඹ පිළිඵ සිඹ නිර්මද්ල ඉදිිතඳමක කිීභ වා අභාතයාාල වා ්රමුඛ් මදඳාර්තමේන්තුරටද 

ආයාධනා මකිතණිව යජඹ ව සිවිල් භාජඹ විසින් ාකච්ඡා කයන රද වා ක්රිඹා කයන රද මභභ මකටි ඵැඳීේ වා මමකභා 

රැයි්තු ඉවත මඳන්ා දුන් ෑභ ්රබඹකින්භ රද සිඹළු මතොයතුරු අනු කන රද්දකිව  
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4. ඵැඳීේ 

 

ඵැඳීභ #1: රාජ්ය ආයතනන තුල සුපිලිඳන්න නිලධාරීන් යතදවීභ තුලින් අල්ලස සහ දෂණත වැළැක්වීභ 
සහා පුරවැසි සහබාගීත්වත වර්ධනත ආකිරීභ 

4 

ඵැඳීභ #2: කාර්තක්ෂභ ආවත්කම් ආප්රකාශන ආක්රභයදදතක් ආසථාාපින ආකිරීභ ආතුලින් ආවත්කම් ආප්රකාශන ආඉදිරිඳත් ආ
කිරීභ, නහවුරු ආකිරීභ ආසහ ආභහජ්න ආප්රයදශත ආඳහසු ආකරීභ 
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අවසථාාවන් ආවර්ධනත ආකිරිභ ආසහ ආයනොරතුරු ආදැනගැනීයම් ආඅයිතිත ආක්රිතාත්භක ආකිරීභ ආ
සම්ඵන්ධයතන් ආරාජ්ය ආයතනනවල ආප්රතිාාරතන් ආවැි  ආදියුු  ආකිරීභ 
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සථාාපින ආකිරීභ 
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සවකල්ඳත ආවැි දියුු  ආකිරීභ ආතුලින් ආපුරවැසිතන් ආසහා ආපිරිවැත ආපලදායී ආසහ ආවිශථවසනීත ආරාජ්ය ආ
යනොරතුරු ආයස වාවන් ආලඵාදීභ 
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ඵැඳීභ #7:  කෘෂිකාර්මික ආතීරණ ආගැනීභට ආසහත ආවීයම් ආසහ ආකෘෂි ආවයාඳාර ආසහා ආසහත ආවීයම් ආඳධතධතිතක් ආ
සභගින් ආයගොවිතන් ආසවිඵල ආගැන්වීභ 
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ඵැඳීභ #8:  2020 ආවර්ෂ ආඅවසානත ආවන ආවිට ආහදුනාගත් ආඅඩු ආයදාතම්ලාභී ආඳවුල් ආ3200 ආක් ආසහා ආනිවාස ආයවන් ආ
කිරීභ ආසම්ඵන්ධයතන් ආතීරණ ආගැනීයම් ආදී ආඅඵාධින ආප්රජ්ාවයේ ආසහබාගීත්වත ආලඵා ආගැනීභ ආසහා ආ
තාන්්රණතක් ආක්රිතාත්භක ආකිරීභ 
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ඵැඳීභ #9:  යඵාධ ආසහින ආපුධතගලයින්යේ ආඅයිතිවාසිකම් ආපිළිඵ ආඑක්සත් ආජ්ාතීන්යේ ආසම්මුතිතට(UNCRPD) ආ
අනුකූලව ආපුරවැසි ආසහබාගීත්වත ආද ආසහිනව ආයඵාධින ආපුරවැසි ආඅයිතිවාසිකම් ආඳනත් ආයකටුම්ඳන ආ
සකසා ආ2020 ආවන ආවිට ආඑත ආඳාර්ලියම්න්තුව ආවිසින් ආනීතිගන ආකිරීභ 
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ඵැඳීභ #12:  2020 ආවන ආවිට ආඅදාළ ආඅභානයාවශ ආවිසින් ආකාන්නාවන්ට ආඑයරහි ආසිතළු ආයකාරයේ  ආයවනසථයකොට ආ

සැලකීම් ආතුරන් ආකිරීයම් ආසම්මුතියේ  ආ(CEDAW) යනෝරාගත් ආඅවසාන ආනිරීක්ෂණ ආක්රිතාත්භක ආකිරීභ ආ
සහා ආවිනිවිදබාවයතන් ආයුත් ආහා ආවගකිව ආයුතු ආක්රිතාවලිතක් ආසථාාඳනත ආකිරීභ 
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4  

ඵැඳීභ #1 

රාජ්ය ය තන තුක සුපියඳන්න නිකධාීතන් ව ෙවීභ තුයන් අ්කකස සහ දෂණ  වැළැක්වීභ සහා 

පුරවැසි සහබාගී්වව  වර්ධන  කිීතභ 

1619 භාර්තු 61 – 1611 අමගෝ්තු 31 

ක්රිඹාමකභක කිීමේ දී මයක න ආඹතනඹ  
පුද්ගරඹා 

අ්කකස  වහෝ දෂණ ව ෝෙනා විභර්ශන වාොමිෂන් සබාව  (CIABOC) 

ඵැඳීභ පිළිඵ විස තර  

ඵැඳීභ භි න් අධානඹට රක්කයන්නා ව 
භවජන ගැටළු කුභක්ද  

දණඹ මවේතුමන් යාජය මේඹ පිළිඵ විල්නීඹමකඹ අඩු වී ඇතව 
පුයැසිඹන් වට දණඹ මවේතුමන් ඳැන නඟින කේඳේ ගැනීේ ව අල්ර් 
ඉල්ම ේ ැනි ගැටළු පිළිඵ දුක්ගැනවිය ඇති නමුමක සිදු කය ඇති ඳැමිණිය 
පිළිඵ ඳසු විඳයේ කිීභට පුයැසිඹන් වට මනොවැකව යාජය මේාන් රඵා 
ගැනීමේ දී පිළිඳැදිඹ යුතු ක්රිඹාදාභඹන්, පිිතැඹ ව කාරඹ පිළිඵ පුයැසිඹන් 
තුර නිසි දැනුභක් මනොභැති වීභ මවේතුමන් ඇතැේ යාජය නිරධාිතන් විසින් 
මේා රාභීන් මනොභඟ ඹා අල්ර් ගැනීභට මඳශමමයිව මේා රඵාගන්නා 
අ්ථාමේ දී මුහුණ දීභට සිදුන අල්ර් වා දණඹ ේඵන්ධමඹන් කාම  
වඹ ඳැතිඹ යුතුද ඹන්න පිළිඵ පුයැසිඹන් තුර දැනුමකබාඹක් 
මනොභැතිවීභ මවේතුමන් යාජය ආඹතනඹන් පිළිඵ ඔවුන් තුර ඇති 
විල්ාඹට වානි ඇතිමේව අල්ර වා දණඹ භර්දනඹ වා විවිධ නීති ීති 
වඳුන්ා දී ඇතමක, ඒා ්රධාන ලමඹන් අධානඹ මඹොමු කයන්මන් අල්ර් 
මවෝ දණ සිද්ධිඹක් සිදුවීමභන් ඳසු නීතිඹ ක්රිඹාමකභක කිීභ වා  මවෝ 
යදකරුන්ට දඬුේ දීභ වා මේව අල්රමන් වා දණමඹන් මතොය 
ා්කෘතිඹක් නිර්භාණඹ කිීභ මකමර් හුමදක් නීති ීති ඵරාමකභක කිීභ 
්රභාණමක මනොන ඵ අල්ර් මවෝ දණ මචෝදනා විභර්ලන මකොමින් 
බා විසින් නිීක්ණඹ කය ඇතව  

ඵැඳීභ කුභක්ද   අල්ර වා දණඹ භැඬම භ වා යාජය මේඹ තුශ අාකබාඹ ර්ධනඹ 
කිීභ කාර්ඹක්භ මභරභක් මර මඹොදා ගනිමින් මඵොමවෝ යටල් තභ 
භාජඹන්හි දණඹ භැඬම භ ාර්ථක සිදුකය ඇතව මභභ ඵැඳීමභහි අයමුණ 
න්මන් අල්ර වා දණඹ වා ඇති අ්ථා අභ කිීභට යජමේ 
ආඹතනඹන්හි ඳමකකය ඇති සුපියඳන්න නිරධාීන්ම  වඹ ඇති යාජය 
මේාන් ඳඹන ක්රභ ව විධි පිළිඵ පුයැසිඹන් දැනුමක කිීභ මේව ඹේ 
ආඹතනඹකින් රඵා ගත වැකි මේාන් ර්ග, අදාශ ක්රිඹාම න්, ගතන 
කාරඹ ව ැඹන පිිතැඹ පිළිඵ භනා දැනුභක් පුයැසිඹන් තු ඇති 
විටදී යාජය නිරධාීන් විසින් පුයැසිඹන් මනොභඟ ඹමින් අල්ර් ගැනීභට 
මවෝ දය ක්රිඹාන් වා මඹොමු වීභට ඇති ඉල ්ර්ථාන් සීභා මේව මභභ 
ක්රිඹායඹ අතයතුය තභ ආඹතනඹන් තුර අල්ර මවෝ දණඹ 
ශක්ාරන්මන් මකමේදැයි ඹන්න පිළිඵ ද යාජය මේකයින් දැනුමකනු 
ඇතව  

මභභ භවජන ගැටළු විඳීභ වා වඳුනාගමක 
ඵැඳීභ දාඹක න්මන් මකම ්ද  

පුයැසිඹන් වට මේාන් රඵා ගැනීභට ඳවසුකේ ැරසීභ ව මේා ැඳයීභ 
පිළිඵ පුළුල් මර දැනුමක කිීේ සිදු කිීභ වා යාජය ආඹතනඹන් තුර 
සුපියඳන්න නිරධාීන් ඳමක කිීභට මභභ ඵැඳීභ දාඹක නු ඇතව  ඔවුන්ම  
ආඹතනඹන්හි පුයැසි ්රාේතිඹ නිර්භාණඹ කිීභ සුපියඳන්න නිරධාිතඹාම  
ගකීභනු ඇතව අලය විට දී ආඹතන ්රධානිඹාම  භඟමඳන්වීභ ඹටමමක 
සුපියඳන්න නිරධාිතඹා විසින් පුයැසිඹන්වට භග මඳන්වීභ ව ලා 
කාර්ඹක්භ මේාක් ැඳයීභට අතහිත මදමින් ඇතැේ මේාන් ඳඹන 
නිරධාීන් ව පුයැසිඹා අතය න්නිමේදන ඳවසුකේ ැරසීභ ආදිඹ වා 
“ඳවසුකේ ැරසීමේ නිරධාිතමඹකු” ඳමකමකමයනු ඇතව මීට අභතය 
ඳැවැදියබාමඹන් අඩු චක්රමල්ඛ් යර මර ැකසීභ ව ඒා ඳැවැදිය කිීභ 
මභන්භ ඒා පිළිඵ පුයැසිඹා ව ආඹතනමේ මේක පිිත ද දැනුමක කිීභ 
සුපියඳන්න නිරධාිතඹාම  ගකීභ මේව එමභන්භ ආචායධර්භ ඳද්ධති, 
ඵැඳිඹාන් අතය ගැටුේ ේඵන්ධ ීති, තයාග පිළිඵ ීති ව මකකේ ්රකාල 
රඵාගැනීභ ේඵන්ධමඹන් ක්රිඹාමකභක වීභ ව එඹට අනුකර වීභ වා 
ඔවුන් ක්රිඹාභාර්ග ගනු ඇතව       
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මභභ ඵැඳීභ විෘත යාජය වවුල්කාීමක 
අගඹන්ට අදාශ න්මන් ඇයි   
 

යජමේ ආඹතනයන් රඵාගත වැකි මේාන් ේඵන්ධමඹන් පුයැසිඹන් 
වා භඟමඳන්වීභ වා ඳවසුකේ ැඳයීභ සිදු කයන ඵැවින් මභභ ඵැඳීභ භි න් 

විනිවිෙබාව  ව පුරවැසි සහබාගී්වව  ්රර්ධනඹ මකමර්ව මභභ සුපියඳන්න 
නිරධාීන් මඹදවීමේ ේපූර්ණ ක්රිඹායඹ තුයන් යාජය ආඹතනඹ තුර සිදුන 
ක්රිඹාකායකේර ඳැවැදියබාඹ ර්ධනඹ න ඵැවින් මභභ ඵැඳීභ තුයන් 
භහජ්න ා වවත වගවීභ ද ්රර්ධනඹ මකමර්ව 

අභතය වි්තය මභභ ඵැඳීභ භි න් - දණඹට එමයහි එක්මක ජාතීන්ම  ේමුතිමඹහි අයමුු ; 
දණඹ වා අල්ර අභ කිීභට ඵරාමඳොමයොමකතු න්නා ව තියය ාර්ධන 
ඉරක්ක අාක 16 ක්රිඹාමකභක කිීභ; දණඹට එමයහි ටන් කිීභ වා දැනට 
කමින් ඳතින්නා ව ජාතික ක්රිඹාකාී ැරැ්භ ක්රිඹාමකභක කිීභ ඇතුළු 
අල්ර් මවෝ දණ මචෝදනා විභර්ලන මකොමින් බා විසින් මගන ඇති 
අමනකුමක මරායේබඹන්, ක්රිඹාමකභක කිීභ වා වමඹෝගඹ රැම ව  

ඵැඳීභ පුයාම භ වා ඉරක්කගත ක්රිඹාකායකේ  ආයේබක දිනඹ: අන්න දිනඹ: 

1. සිඹළු යාජය ආඹතන තුර සුපියඳන්න නිරධාීන් ඳමකකිීභ වා අභාතය 
භ්ඩලර අනුභැතිඹ රඵාමගන නිඹමිත ඳිතදි චක්රමල්ඛ් උඳමද් නිකුමක 
කිීභව   

1619 භාර්තු  1619 ජූය 

2. විදුමක, මුරිත වා ි ජිටල් භාධය ව භවජන දැනුමක කිීමේ ැලටවනක් 
තුයන් සුපියඳන්න නිරධාීන්ම  කාර්ඹබායඹ වා ගකීභ පිළිඵ 
මතොයතුරු යාේත කිීභව සුපියඳන්න නිරධාීන්ම  ේඵන්ධීකයණ 
මතොයතුරු ව කාර්ඹඹන් සිඹළුභ යාජය ආඹතන් මත ්රමේලන 
්ථානමේ ව ම  අලවිර (ම්රබාෂික ව මරේල් ක්රභඹට) ්රදර්ලනඹ 
කිීභව 

1619 ජූය  1619 මදැේඵර්  

3. රඵා මදන්නා ව මේාන් ර්ග, එන් මේාන් වා න විඹදභ, මේා 
ැඳයීභ වා ගතන කාරඹ ආදී මතොයතුරු ඇතුරමක පුයැසි ්රාේතිඹ 
ෑභ මේා ඳඹන ආඹතනඹකභ ්රදර්ලනඹ කිීභ  

1619 ජූය 1619 මදැේඵර් 

4. ආඹතනඹ තුර ක්රිඹාමකභක ක්රිඹා ඳටිඳාන්න් ව චක්රමල්ඛ් ආදිඹ ඳිතක්ා කය 
ව එන් ක්රිඹා ඳටිඳාන්න් ව චක්රමල්ඛ් ඳැවැදියබාමඹන් අඩු විටදී මවෝ 
ාකීර්ණන විටදී ඒා යර වා ඳැවැදිය මර ැකසීභට අලය පිඹය 
ගැනීභ 

1616 ජනාිත   1616 ජූය 

5. අලය විට දී ආඹතන ්රධානිඹාම  භඟමඳන්වීභ ඹටමමක භවජනඹාවට භග 
මඳන්වීභ ව ඳවසුකේ ැරසීභ වා “ඳවසුකේ ැරසීමේ 
නිරධාිතමඹකු” ඳමකකිීභ 

1616 ජනාිත   1616 ජූය 

සේඵන්ධීාරණ වතොරතුරු 

ක්රිඹාමකභක කයන ආඹතනමඹන් ගකි යුතු 
පුද්ගරඹාම  නභ 

අධයක් ජනයාල්, අල්ර් මවෝ දණ මචෝදනා විභර්ලන මකොමින් බා                                         

තනතුය, මදඳාර්තමේන්තු අධයක් ජනයාල්, අල්ර් මවෝ දණ මචෝදනා විභර්ලන මකොමින් බා                                         

විදුමක තැඳැල් යපිනඹ වා දුයකථන අාකඹ විදුමක තැඳෑර ciaboc@eureka.lk 
්ථාය දුයකථනඹ : 011 2 596 365 

ේඵන්ධන අමනකුමක 
ඳාර්ලඹන් 

යාජය අාලමඹන් 
ේඵන්ධන 
ඳාර්ලඹන්  

ජනාධිඳති කාර්ඹාරඹ; යාජය ඳිතඳාරන ව කශභනාකයණ විඹ බාය 
අභාතයාාලඹ; ්මද්ල කටයුතු විඹ බාය අභාතයාාලඹ; ඳශාමක බා ව 
ඳශාමක ඳාරන විඹ බාය අභාතයාාලඹව 

සිවිල් භාජයීඹ 
ාවිධාන, පුද්ගයක 
අාලඹ, ඵහුඳාර්ලවීඹ 
අාල වා අමනකුමක 
ක්රිඹාකාී කමිටු  

ට්රාන්්මේයන්සි ඉන්ටර්නැනල් ශ්රී රාකා ව මේ ේඵන්ධ කටයුතු කයන 
අමනකුමක යාජය මනොන ආඹතන 
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ඵැඳීභ #2 

ාාර් ක්ෂභ ව්වාේ ප්රාාශන ්රභවේෙ ක් ස ාාපිත කිීතභ තුයන් ව්වාේ ප්රාාශන දිරිපඳ්ව කිීතභ  

තහවුරු කිීතභ සහ භහජ්න ප්රවේශ  ඳහසු ාරීභ 

1619 භාර්තු 61 – 1611 අමගෝ්තු 31 

ක්රිඹාමකභක කිීමේ දී මයක න ආඹතනඹ  
පුද්ගරඹා 

අ්කකස  වහෝ දෂණ ව ෝෙනා විභර්ශන වාොමිෂන් සබාව (CIABOC) 

ඵැඳීභ පිළිඵ විස තර  

ඵැඳීභ භඟින් අධානඹට රක්කයන්නා ව 
භවජන ගැටළු කුභක්ද    

 

භවජන නිමඹෝජිතඹන් ව යජමේ මජය්න නිරධාීන් මඵොමවෝවිට තභ නිර 
තනතුරු වයවා මරයභඹ ාසි රඵාගන්නා ඵට පුයැසිඹන් තුර වැඟීභක් 
ඳතීව භවජන නිමඹෝජිතඹන් ව යජමේ මජය්න නිරධාීන්ම  මරයභඹ 
ඵැඳීේ පිළිඵ පුයැසිඹා දැනුමක නැතව යාජය නිරධාීන් මවෝ 
මද්ලඳාරනායින් විසින් නීති විමයෝධී මර මකකේ අමකඳමක කයගැනීභක් 
පිළිඵ ඳැමිණිල්රක් නැ වනු විටක දී ඔවුන්ම  මඳෞද්ගයක මකකේ පිළිඵ 
මතොයතුරු අලය මේව යමට් ඳතින මකකේ වා ඵැයකේ ්රකාල කිීමේ නීතිඹ 
ඹටමමක අදාශ සිඹළුභ යාජය මේකයින් ාර්ෂික සිඹ මකකේ වා ඵැයකේ 
්රකාල තභ ආඹතන ්රධානිඹා මත ඉදිිතඳමක කර යුතුඹව  මකමේ නමුමක 
මඵොමවෝ යාජය ආඹතන  මභභ නීතිභඹ අලයතාඹ ඉටු මනොකයයිව දැනට 
මකකේ මවළිකිීභ කලදාසි භත ඳදනේ ව ඳද්ධතිඹක් භි න් සිදුන නමුමක 
මභඹ අධීක්ණඹ ව තවවුරු කිීභ ේඵන්ධමඹන් ඉතාභමක අභිමඹෝගාමකභක 
කර්තයඹක් මේව   

ඵැඳීභ කුභක්ද  
 

යජමේ නිරඹන් දයන පුද්ගරයින් විසින් ක්රභානුකර මකකේ ්රකාලනඹ කිීභ 
වා කාර්ඹක්භ මකකේ ්රකාලන ක්රභමේදඹක් ්ථාපිත කිීභ තුයන් යජමේ 
මේමේ අාකබාඹ ව පුයැසිඹන් තුර යජමේ ආඹතන පිළිඵ ඇති 
විල්නීඹබාඹ ර්ධනඹ කිීභ මභභ ඵැඳීමභහි අයමුණ මයිව  
 

මභභ භවජන ගැටළු විඳීභ වා වඳුනාගමක 
ඵැඳීභ දාඹක න්මන් මකමේද  
 

අදාර නීතිභඹ ාමලෝධන හිත භාර්ගගත මකකේ ්රකාලන ක්රභමේදඹක් 
පුයැසිඹන් වමුමේ අල්ර් මවෝ දණ මචෝදනා විභර්ලන මකොමින් බා 
(CIABOC)විසින් එළිදක්නු ඇතව මේ වා පුයැසි ්රමේලන වැකිඹා 
පිළිඵ විදුමක, මුරිත ව ි ජිටල් භාධය වයවා පුයැසිඹන් දැනුමක කිීමේ 
ැලපිළිමරක් ක්රිඹාමකභක කයනු ඇතව යජමේ නිරඵරඹ තභ මඳෞද්ගයක 
රාබඹන් මනුමන් බාවිතා කිීමේ ෘමකතීඹභඹ දාචාය විමයෝධී වැසිීේ 
වා ඵාධකඹක් මර මකකේ පිළිඵ භවජන නිීක්ණ ක්රිඹාකයනු ඇතව 
අල්ර් මවෝ දණ මචෝදනා විභර්ලන මකොමින් බා විසින් ඔවුන් මත රද 
ඳැමිණිය භත ඳදනේ ඒ වා ගන්නා රද නීතිභඹ පිඹය පිළිඵ ාර්ෂික 
ාර්තාක් ඉදිිතඳමක කයනු ඇතවමකකේ මතොයතුරු මත ්රමේල වීභට ව 
තවවුරු කිීභට ඳවසුකේ ැරසීභ භි න් දණ ව අඹථා බාවිතඹන් සිදුන 
අ්ථාන් ඳවසුමන් අනායණඹ කයගත වැකව  
 

මභභ ඵැඳීභ විෘත යාජය වවුල්කාීමක 
අගඹන්ට අදාශ න්මන් ඇයි  

මභභ ඵැඳීභ භි න්, යාජය නිරධාීන්ම  දාචාය විමයෝධී ක්රිඹාන්ට එමයහි 
ගන්නා රද පිඹය පිළිඵ පුයැසි නිීක්ණඹට ඉල රන ඵැවින් 
භහජ්න ා වවත වගවීභ ්රර්ධනඹ මකමර්ව මතොයතුරු ව පුයැසි 

වබාගීමකඹ වා අ්ථාන් රඵා දීභ තුයන් විවෘතබාව  හා වගවීභ සහා 

තාක්ෂණ  සහ නවවෝ්වඳාෙන   ්රර්ධනඹ මකමර්ව  
 

අභතය වි්තය  
 

මභභ ඵැඳීභ භි න් - ඳතින මකකේ වා ඵැයකේ ්රකාල කිීමේ නීතිඹ; 
දණඹට එමයහි එක්මක ජාතීන්ම  ේමුතිමඹහි අයමුු ; දණඹ වා අල්ර 
අභ කිීභට ඵරාමඳොමයොමකතු න්නා ව තියය ාර්ධන ඉරක්ක අාක 16 
ක්රිඹාමකභක කිීභ; දණඹට එමයහි ටන් කිීභ වා දැනට කමින් 
ඳතින්නා ව ජාතික ක්රිඹාකාී ැරැ්භ ක්රිඹාමකභක කිීභ ඇතුළු අල්ර් මවෝ 
දණ මචෝදනා විභර්ලන මකොමින් බා විසින් මගන ඇති අමනකුමක 
මරායේබඹන්, ක්රිඹාමකභක කිීභ වා වමඹෝගඹ රැම ව 
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ඵැඳීභ පුයාම භ වා ඉරක්කගත ක්රිඹාකායකේ  ආයේබක දිනඹ  අන් දිනඹ  

1. අදාර නීතිභඹ ාමලෝධන හිත භාර්ගගත මකකේ ්රකාලන ක්රභමේදඹ 
පුයැසිඹන් වමුමේ එළිදැක්වීභ 

1619 භාර්තු   1619 මදැේඵර්   

2. විදුමක, මුරිත ව ි ජිටල් භාධය වයවා පුයැසි ්රමේල වැකිඹා පිළිඵ 
පුයැසිඹන් දැනුමක කිීමේ ැලපිළිමරක් ක්රිඹාමකභක කිිතභ 

1616 ජනාිත   1616 ජූනි   

3. මකකේ ්රකාල එක්රැ් කිීභ, විල්මල්ණඹ කිීභ ව අලය පිඹය 
ගැනීභ වා ග කිඹන “මකකේ මවළිදයේ කිීමේ කාර්ඹාරඹ”ක් 
්ථාඳනඹ කිීභව 

1616 ජනාිත  1616 ජූනි   

4. අල්ර් මවෝ දණ මචෝදනා විභර්ලන මකොමින් බා විසින් ඔවුන් මත 
රද ඳැමිණිය භත ඳදනේ ඒ වා ගන්නා රද නීතිභඹ පිඹය පිළිඵ 
ාර්ෂික ාර්තාක් ඉදිිතඳමක කිීභ  

1616 ජනාිත   1616 මදැේඵර්    

සේඵන්ධීාරණ වතොරතුරු 

ක්රිඹාමකභක කයන ආඹතනමඹන් ගකි යුතු 
පුද්ගරඹාම  නභ  

අධයක් ජනයාල්  
අල්ර් මවෝ දණ මචෝදනා විභර්ලන මකොමින් බා (CIABOC) 

තනතුය, මදඳාර්තමේන්තු   

විදුමක තැඳැල් යපිනඹ ව දුයකථන අාකඹ  විදුමක තැඳෑර ciaboc@eureka.lk 
්ථාය දුයකථනඹ : 011 2 596 365 

ේඵන්ධන අමනකුමක 
ඳාර්ලඹන්  
 

යාජය අාලමඹන් 
ේඵන්ධන 
ඳාර්ලඹන් 

ජනාධිඳති කාර්ඹාරඹ;නීතිඳති මදඳාර්තමේන්තු;විගණකාධිඳති 
මදඳාර්තමේන්තු;මතොයතුරු තාක්ණ විඹ බාය අභාතයාාලඹ;යාජය 
ඳිතඳාරන ව කශභනාකයණ විඹ බාය අභාතයාාලඹ; මද්ශීඹ ආදාඹේ 
මදඳාර්තමේන්තු; ශ්රී රාකා මර් ව මදඳාර්තමේන්තු; විනිභඹ ඳාරන 
මදඳාර්තමේන්තු 

සිවිල් භාජයීඹ 
ාවිධාන, 
පුද්ගයක අාලඹ, 
ඵහුඳාර්ලවීඹ අාල 
වා අමනකුමක 
ක්රිඹාකාී කමිටු 

ට්රාන්්මේයන්සි ඉන්ටර්නැනල් ශ්රී රාකා ව මේ ේඵන්ධ කටයුතු කයන 
අමනකුමක යාජය මනොන ආඹතන 

mailto:ciaboc@eureka.lk
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ඵැඳීභ #3 

වසර 2020 වන විට පුරවැසි න්වේ වතොරතුරු ෙැනගැනීවේ අයිති  බාවිතා කිීතවේ අවස ාාවන් 

වර්ධන  කිිපභ සහ වතොරතුරු ෙැනගැනීවේ අයිති  ක්රි ා්වභා කිීතභ සේඵන්ධව න් රාජ්ය 

අ තනවක ප්රති ාර න් වැි  ිරයුු  කිීතභ 

1619 භාර්තු 61 – 1611 අමගෝ්තු 31 

ක්රිඹාමකභක කිීමේ දී මයක න ආඹතනඹ  
පුද්ගරඹා  

මතොයතුරු දැනගැනීමේ ඳනත ක්රිඹාමකභක කිීමේ විඹ බාය අභාතයාාලඹ  

ඵැඳීභ පිළිඵ විස තර   

ඵැඳීභ භඟින් අධානඹට රක්කයන්නා ව 
භවජන ගැටළු කුභක්ද    

 

මතොයතුරු දැනගැනීමේ අයිතිඹ ශ්රී රාකා පුයැසිඹන්ම  ය්ථාපිත 
හිමිකභකිව මතොයතුරු දැනගැනීමේ අයිතිඹ වයවා පුයැසිඹන්ට යජමේ 
ආඹතනයන් තභන්ට රඵාගැනීභට හිමිකභක් ඇති මේාන් පියඵ 
මතොයතුරු ව ඔවුන් විසින් සිදුකය ඇති ඳැමිණියර ්රගතිඹ පිළිඵ 
දැනගැනීභටමක යජමේ ආඹතන තභන්ම  කාර්ඹබායඹන් ඉටු කිීභට ගන 
ඵ තවවුරු කිීභටමක වැකි මේව මකමේ වුද, මතොයතුරු දැනගැනීමේ අයිතිඹ 
පිළිඵ ඇති අඩු දැනුමකබාඹ මවේතුමන් ඒ වා ඉල්ම ේ කයන 
පුයැසිඹන්ම  ාඛ්යා තදුයටමක අඩු භට්ටභක ඳතීව  මේ ේඵන්ධමඹන් 
යාජය අාලමේ ගැටළුක් ඳතින්මන් අදාශ මතොයතුරු විධිභමක මර මවෝ 
ඳවසුමන් ්රමේල කය ගැනීමේ වැකිඹාක් හිත ඳමකාමගන 
මනොභැතිකභඹව  මතොයතුරු ැඳයීභ ේඵන්ධමඹන් ්රගාමී මවළිදයේ කිීභ 
මතොයතුරු දැනගැනීමේ ඳනත ඹටමමක අනිාර්ඹ කරුණක් වුද එඹ එභ 
ඳනමමක විධිවිධානඹන් අතුිතන් ඉතාභමක දුර්ර මර ක්රිඹාට නැාමන 
එකකිව  

ඵැඳීභ කුභක්ද  
 

මභභ ඵැඳීභ පුයාම භ තුයන් පුයැසිඹන් වට මතොයතුරු දැනගැනිමේ ඳනත 
ඹටමමක සිදුකර වැකි ඉල්ම ේ අ්ථා ර්ධනඹ කිීභටමක එැනි ඉල්ම ේ 
වා යජමේ ආඹතන විසින් ්රතිචාය දැක්වීභ ැි දියුු  කිීභටමක ව 
එභඟින් යාජය මේා ැඳයීභ ඉවශ නැාවීභ, දණඹ නියායණඹ කිීභ, ව 
තීයණ ගැනීමේ දී පුයැසි වබාගීමකඹ ර්ධනඹ කිීභ අමේක්ා මකමර්ව  

මභභ භවජන ගැටළු විඳීභ වා වඳුනාගමක 
ඵැඳීභ දාඹක න්මන් මකමේද  
 

යජමේ ආඹතන යන් 56%ක් රැයි්තුගත කය ඇති භාර්ගගත (online) 
මතොයතුරු දැනගැනීමේ අයිතිඹ ේඵන්ධ ඉල්ම ේ ක්රභමේදඹක් (ආඵාධිත 
පුයැසි හිතකාමීද න) අභාතයාාලඹ විසින් ්ථාපිත මකමයනු ඇතව යජඹ 
භි න් එමර ඳමකාමගන ඹන මඵොමවෝ යාජය ආඹතන රැයි්තුගතකය 
ඇති එැනි භාර්ගගත ඉල්ම ේ ක්ර භමේදඹක් ඇති වීභ  තුයන් ආඵාධිත 
පුද්ගරඹන් ඇතුළු අමනකුමක පුයැසිඹන්ට මතොයතුරු මත ්රමේල වීමේ 
වැකිඹා ර්ධනඹ නු ඇතව යජමේ ආඹතන 56%ක විදුමක ාර්තා 
කශභනාකයණ ඳද්ධතිඹක් වඳුන්ා මදනු ඇතව විදුමක ාර්තා 
කශභනාකයණඹ වඳුන්ාදී භ වයවා ඳතින මතොයතුරු ඳිතගණකගත කිීභ 
තුයන් පුයැසිඹන් වටද මතොයතුරු මත ්රමේලවීමේ වැකිඹා විලාර මර 
ර්ධනඹ නු ඇතව කි නේ දැනුමක කිීමේ ැලටවනක් ්ථාපිත කිීභ 
භි න් මතොයතුරු බාවිතා කයන පුයැසිඹන්ම  ාඛ්යා ැි  කිීභ ව යාජය 
ආඹතන භි න් මතොයතුරු දැනගැනීමේ අයිතිඹ ේඵන්ධ ඉල්ම ේරට 
මභන්භ ්රගාමීද එභ මතොයතුරු රඵා දීභට ඇති වැකිඹා ර්ධනඹ කිීභ 
අයමුු  මකමර්ව ෑභ ්රාභ නිරධාිත භකභ අභාතයාාලඹ විසින් දැනුමක 
කිිතමේ ැලටවන් දිඹමක කයනු ඇතව  එන් ැලටවන්ර ්රතිපරඹක් 
මර අදාශ ්රමද්ලඹන්මගන් මතොයතුරු දැනගැනීමේ අයිතිඹ පිළිඵ 
රැමඵන ඉල්ම ේ ්රභාණඹ මඳය ර්ඹන්ට ලා ඉවශ ඹාභක් අභාතයාාලඹ 
විසින් අමේක්ා කයයිව එමභන්භ යාජය ආඹතන 15ක් භග අභාතයාාලඹ 
එක් මතොයතුරු දැනගැනීමේ ඳනමමක අනිාර්ඹ ්රගාමී මතොයතුරු මවළිදයේ 
කිීමේ විධිවිධාන වා අනුකර කටයුතු  කිීභට මඳයමුණ ගනු ඇතව 
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මභභ ඵැඳීභ විෘත යාජය වවුල්කාීමක 
අගඹන්ට අදාශ න්මන් ඇයි  

මභභ ඵැඳීභ භි න් මතොයතුරු දැනගැනීමේ ඳනමමක විධිවිධානඹන් ලක්තිභමක 
කයන මවයින් විෘත යාජය වවුල්කාීමකමේ ්රතිඳමකතිඹක් න වතොරතුරු 

වවත ප්රවේශ වීභ  ර්ධනඹ මේව එමභන්භ යාජය ඳිතඳාරනමේ පුයැසිඹන්ම  
භූමිකා හුමදක් ම්රේක්කඹන් වීභට ලා ක්රිඹාකාිත වබාි න්නන් ඵට 
ඳමකන නිා එභි න් පුරවැසි සහබාගී්වව  ්රර්ධනඹ මේව එමභන්භ යාජය 
ආඹතනයන් අමේක්ෂිත ්රතිපර ඉටුමේද ඹන්න පිළිඵ ඇගයිභක් කය 
තීයණඹ කිීභට පුයැසිඹන්ට වැකින ඵැවින් මභභ ඵැඳීභ භි න් වගවීභ 
ර්ධනඹ මේව 

අභතය වි්තය  
 

මභභ ඵැඳීභ තියය ාර්ධන ඉරක්ක (16) ට අනුකර න අතය මඹෝජිත 
ජාතික දණ විමයෝධී උඳාඹභාර්ගඹන් ඌන පූයණඹ කයනු ඇති. 

ඵැඳීභ පුයාම භ වා ඉරක්කගත ක්රිඹාකායකේ  ආයේබක දිනඹ  අන් දිනඹ  

1. ආඵාධිත පුයැසි හිතකාමි භාර්ගගත (online) මතොයතුරු දැනගැනීමේ අයිතිඹ 
ේඵන්ධ ඉල්ම ේ ක්රභමේදඹක් විඹ බාය අභාතයාාලඹ විසින් මතොයතුරු වා 
න්නිමේදන තාක්ණ ආඹතනඹ මවෝ මනමක ආඹතනඹක වඹ ඇති 
පිහිටුනු ඇතව මුල් යට යාජය ආඹතන 16ක් ද ජාතික ක්රිඹාකාී ැරැ්භ 
අන් න විට යාජය ආඹතන 56%ක් ද මභහි රැයි්තුගතකය ්රමේලඹ වා 
සදානේ මකමර්ව ඳද්ධතිඹ එළිදැක්වීභට මඳය එහි ඳිතශීරක හිතකාමීමකඹ 
ේඵන්ධමඹන් ආඵාධිත පුයැසිඹන් මඹොදා ඳීක්ණ සිදුමකමර්ව මභභ 
ඳද්ධතිඹ භි න් මතොයතුරු දැනගැනිමේ අයිතිඹ බාවිතා කයන්නන්ම  ්ත්රී 
පුරුබාඹ පිළිඵ ද ාර්තාන් ඳමකාමගන ඹනු ඇතව 

1619 භාර්තු  
 

1619 මදැේඵර්   

2. විදුමක ාර්තා කශභනාකයණ ඳද්ධතිඹක් නිර්භාණඹ කය යාජය ආඹතන 16ක් 
මත වඳුන්ා මදනු ඇත. ජාතික ක්රිඹාකාී ැරැ්භ වභාය න විට මභභ 
ආඹතන ාඛ්යා සිඹළු යාජය ආඹතනඹන්මගන් 56%ක් දක්ා ඉවශ නැාමනු 
ඇතව  

1619 භාර්තු  1611 මඳඵයාිත   

3. 1619 අමගෝතු 36 න විට මතොයතුරු දැනගැනීමේ අයිතිඹ පිළිඵ මකොමිමේ 
ාර්ෂික ාර්තා ඳදනේ මීට මඳය මර් මතොයතුරු දැනගැනීමේ අයිතිඹ 
ේඵන්ධ ඉල්ම ේරට ලා 56%කින් ර්ධනඹ වී තිබීභ; 2020 අමගෝ්තු 36 
න විට 1619 ්රභාණඹ 75%කින් ර්ධනඹ වී තිබීභව මේ පිළිඵ ාක්ෂිේත 
දමකත ඳත්රිකාක් භවජන ්රමේලඹ වා විඹ බාය අභාතයාාලඹ විසින් රඵා 
මදනු ඇතව    

1619 භාර්තු  1611 මඳඵයාිත   

4. ජාතික ක්රිඹාකාී ැරැ්මේ එක් එක් ර්ඹන්හි දී විඹ බාය අභාතයාාලඹ 
විසින් පුයැසිඹන් ව ේඵන්ධ අමනකුමක සිවිල් භාජයීඹ ාවිධාන වා එක් 
මතෝයාගමක ්රාමද්ශීඹ මල්කේ කාර්ඹාර 5ක් දි්ත්රික් මල්කේ කාර්ඹාර 5ක් ව 
අභාතයාාල 5ක් භි න් ගැට් ඳත්රිකා අාක 66 1664 (අනිාර්ඹ)හි ීති අාක 16 
අනු මතොයතුරු ැඳයීභ ්රගාමී සිදු කිීභ ව එභ මතොයතුරු භාසික අදාශ 
ම  අලවි ව කාර්ඹාර ඳිතශ්රඹන් වයවා රඵා දීභව එැනි යාජය ආඹතනර 
නේ ෑභ යකභ ්රසිද්ධිඹට ඳමකකයනු ඇතව  

1619 භාර්තු  1611 මඳඵයාිත   

සේඵන්ධීාරණ වතොරතුරු 

ක්රිඹාමකභක කයන ආඹතනමඹන් ගකි යුතු 
පුද්ගරඹාම  නභ  

තිරකා ජඹසුන්දය මිඹ 
 

තනතුය  ,මදඳාර්තමේන්තු  අතිමර්ක මල්කේ, මුදල් වා ජනභාධය අභාතයාාලඹ 

විදුමක තැඳැල් යපිනඹ ව දුයකථන අාකඹ  ්ථාය දුයකථනඹ : 011 2513459    011 2513460 
ජාගභ දුයකථනඹ : 0766632368 

ේඵන්ධන 
අමනකුමක 
ඳාර්ලඹන් 

යාජය අාලමඹන් 
ේඵන්ධන 
ඳාර්ලඹන් 

යාජය ඳිතඳාරන ව කශභනාකයණ විඹ බාය අභාතයාාලඹ; ්මද්ල කටයුතු 
විඹ බාය අභාතයාාලඹ; මතොයතුරු තාක්ණ විඹ බාය අභාතයාාලඹ; 
මතොයතුරු දැනගැනීමේ අයිතිඹ පිළිඵ මකොමින් බා, ශ්රී රාකා මතොයතුරු 
වා න්නිමේදන තාක්ණ ආඹතනඹ (ICTA) 

සිවිල් භාජයීඹ 
ාවිධාන  ,පුද්ගයක 

අාලඹ ,ඵහුඳාර්ලවීඹ 
අාල වා අමනකුමක 

ක්රිඹාකාී කමිටු  

ට්රාන්්මඳයන්සි ඉන්ට(ර්)නැනල් ශ්රී රාකා ව මේ ේඵන්ධමඹන් කටයුතු 
කයන අමනකුමක සිවිල් භාජයීඹ ාවිධාන 
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ඵැඳීභ #4 

වසෞඛ්ය ක්වෂ ්රවේ  ස වර්ධන  සහා පුරවැසි සහබාගී්වවව න් යුතු තිරසර ්රභවේෙ ක් 

ස ාාපිත කිීතභ 

1619 භාර්තු 61 – 1611 අමගෝ්තු 31   

ක්රිඹාමකභක කිීමේ දී මයක න ආඹතනඹ  
පුද්ගරඹා  

මෞඛ්යඹ විඹ බාය අභාතයාාලඹ 

ඵැඳීභ පිළිඵ විස තර   

ඵැඳීභ භඟින් අධානඹට රක්කයන්නා ව 
භවජන ගැටළු කුභක්ද    

 

්රාථමික මෞඛ්ය මකකාය ක්මේ්රඹ ලක්තිභමක කිීභ වා මෞඛ්ය ක්මේ්රඹ 
තුර ර්තභානමේ ්රතිා්කයණඹන් සිදුමමින් ඳතීව මෞඛ්ය ක්මේ්රමේ 
අලයතා ව පුයැසිඹන්ට ආන්නතභ ්රාථමික මෞඛ්ය මේා මයෝවර මත 
මගෝ උචිත විමලේා මේාන් රඵා ගැනීභ මභභ ්රතිා්කයණඹන් භි න් 
අයමුු  මකමර්ව මභභ ්රතිා්කයණ ක්රිඹායමේ ාර්ථකමකඹට පුයැසිඹන් 
වබාි  වීභ ැදගමක වුද ර්තභානමේ දී මෞඛ්ය ක්මේ්රඹ ාර්ධනඹ වා 
පුයැසි වබාගීමකඹ අඩු භට්ටභක ඳතීව එඹට මයක මවේතුක් න්මන් 
මතොයතුරු හුභාරු කයගැනීභ ව ඒ අනු පුයැසිඹන්ම  අදව් රඵා ගැනීභ 
වා තියය ක්රභමේදඹන් මනොභැති වීභඹව 

ඵැඳීභ කුභක්ද  
 

මෞඛ්ය ක්මේ්රමේ ්රතිා්කයණ ාර්ථක වීභ වා පුයැසිඹන්ම  
අමඵෝධඹ වා වබාගීමකඹ තිබිඹ යුතුඹව පුයැසිඹන් ඵරාමකභක කය යට තුශ 
මෞඛ්ය මේා ැඳයීභ ාර්ධනඹ කිීභ වා ඔවුන්ම  වබාගීමකඹ ඇති 
කිීභට ක්රමභෝඳාඹන් ඇති කිීභ මභභ ඵැඳීමභහි අයමුණ මේව  මභභ කාර්ඹ ඳවසු 
කයම භ වා පුයැසිඹන් වට වබාගීවීභ වා දැනට ඳතින භාර්ගඹන් 
නැත විභසීභකට රක් කශ යුතුඹව පුයැසිඹන්ම  වබාගීමකඹ ව මතොයතුරු 
මඵදාගැනීභ වා ඳතින මේදිකාන් අතය විධිභමක ඵතාඹන් ලක්තිභමක 
මකමයනු ඇතව   

මභභ භවජන ගැටළු විඳීභ වා 
වඳුනාගමක ඵැඳීභ දාඹක න්මන් මකමේද  
 

මෞඛ්ය ක්මේ්රමේ ාර්ධනමේ දී පුයැසිඹන් වබාි වීභ වා ඔවුන් 
ඵරාමකභක කිිතභට ක්රමභෝඳාඹන් කිහිඳඹක් බාවිතා මකමයනු ඇතව පුයැසි 
වබාගීමකඹ විධිභමක කිීභට පුයැසි ාවිධාන භඟ මීට ලා ැි  
ඵතාඹන් ්ථාපිත මකමයනු ඇතව මෞඛ්ය අභාතයාාල ම  අලවිඹ පුයැසි 
මි්රශීම  කිීභ තුයන් පුයැසිඹන්ට මතොයතුරු ලා ඳවසුමන් රඵා ගැනීභට වා 
ඔවුන්ම  අදව් දැක්වීභ වා අ්ථාන් ැකමනු ඇතව මභභ මේදිකා තුර 
පුයැසිඹන්ම  මෞඛ්යඹට අහිතකය න්නා ව ඇතැේ භතිභතාන්තය ඉමක 
කරවැකි, ටවා ගැනීභට ඳවසු  ාක්ෂි භත ඳදනේ ව  මෞඛ්ය මතොයතුරු 
ැඳයීභ භි න් මෞඛ්ය ාක්යතාඹ ර්ධනඹ කිීභට දාඹකමකඹ රඵා මදයිව  
්රමුඛ් අාල මර නිදන්ගත කුගඩු මයෝග, භානසික මෞඛ්යඹ වා ෂධ ැඳයීභ 
කශභනාකයණඹ වඳුනාමගන ඇතව පුයැසිඹන්ට සිඹ අදව් දැක්වීභට ේපූර්ණ 
අ්ථාන් ඇති අතය,  ඔවුන්ම  මෞඛ්යායක්ණ පුරුදු මන් කය ගැනීභ 
වා ඔවුන් ඵරගැන්වීභ ද සිදුකශ යුතුඹව එනේ, ්රාථමික මකකායඹන් 
ලක්තිභමක කිීභ තුයන් ්රාථමික මකකායඹන් වා පුයැසිඹන්ම  ඳශමු 
මමකීභ ඔවුන්ට ආන්නතභ මයෝවර ඵට ඳමක කිීභ සිදුකශ යුතුඹව  

මභභ ඵැඳීභ විෘත යාජය වවුල්කාීමක 
අගඹන්ට අදාශ න්මන් ඇයි  

මෞඛ්ය ්රතිා්කයණඹන් ාර්ථක ක්රිඹාමකභක කිීභට පුයැසිඹන්ම  

වබාගීමකඹ දිිතගැන්වීභක් සිදුන ඵැවින් මභභ ඵැඳීභ භි න් භහජ්න 

සහබාගී්වව  ඹන ්රතිඳමකතිඹ ර්ධනඹ මේව වතොරතුරු සෙහා ප්රවේශ  ඹන 
කායණා පුයැසිඹන්ට මෞඛ්ය පිළිඵ මතොයතුරු මත ලා මවොඳින් ්රමේල 
වීභ තුයන් වතික මයිව  

අභතය වි්තය  
 

මභභ ්රතිා්කයණඹන් විල් මෞඛ්ය මකකායඹ ඹටමමක මෞඛ්ය මේාන් 
ැඳයීමේ ්රතිඳමකතිඹ මර අනුභත කය ඇතව   

ඵැඳීභ පුයාම භ වා ඉරක්කගත ක්රිඹාකායකේ  ආයේබක දිනඹ  අන් දිනඹ  

1.  ර්මෝදඹ ව Peoples’ Health Movement ඹනා දී ාවිධාන ජාරඹන් 
වයවා මෞඛ්ය ්රර්ධනඹට පුයැසිඹන්ම  වබාගීමකඹ ඇති කිීභ 
වා තියය ක්රමභේදඹන් වඳුන්ා දීභ  

1619 අම්රේල් 
 

1616 මඳඵයාිත   
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2. පුයැසි වා ෘමකතික මි්රශීම  අභාතයාාල ම  අලවිඹක් නිර්භාණඹ කිීභ 
ව ඒ භි න් ආඹතනමේ ්රතිූපඳඹ  මගොලනැගීභ සිදුන අතයභ මෞඛ්ය 
ාර්ධනඹ වා සිඹළු මදනාම  වබාගීමකඹ රඵාගනු ඇතව 

1619 අම්රේල් 1616 ජූනි 
 

3. ්රාථමික මකකාය භට්ටභ දක්ා ෂධ ැඳයීේ කශභනාකයණ මතොයතුරු 
ඳද්ධතිඹක් නිර්භාණඹ කිීභ ව එභි න් ඳඹන්නන් ව පුයැසිඹන් 
වා මතොග ේඵන්ධ මතොයතුරු රඵා දීභව  

1619 අම්රේල් 1616 ජූනි 
 

4. විධිභමක න්නිමේදන ක්රමභෝඳාඹන් වයවා නිධන්ගත කුගඩු මයෝගරට 
අදාශ සිදුකය ඇති ආවාය ඳදනේ ඳර්මේණ මතොයතුරු පුයැසිඹන්ට 
රඵා දීභ  

1619 අම්රේල් 1616 මඳඵයාිත   

5. ඳාල්ර ව අමනකුමක භාජ ආඹතනර භානසික මෞඛ්ය ්රර්ධනඹ 
වා ාක්ෂි භත ඳදනේ ව න්නිමේදන ්රචායණඹන් දිඹමක කිීභ  

1619 ජූය  1616 ජූනි   

සේඵන්ධීාරණ වතොරතුරු 

ක්රිඹාමකභක කයන ආඹතනමඹන් ගකි යුතු 
පුද්ගරඹාම  නභ  

විමලේා මදය එච් එ් ආර් මඳමර්යා භවමකමිඹ 

තනතුය  ,මදඳාර්තමේන්තු  අධයක් )ාවිධාන ාර්ධන( , මෞඛ්ය, මඳෝණ වා මද්ශීඹ මදය 
අභාතයාාලඹ 

විදුමක තැඳැල් යපිනඹ ව දුයකථන අාකඹ  විදුමක තැඳෑර : susiepds@gmail.com 

ජාගභ දුයකථනඹ : 6777588944 

ේඵන්ධන 
අමනකුමක 
ඳාර්ලඹන්  
 

යාජය අාලමඹන් 
ේඵන්ධන 
ඳාර්ලඹන්  
 

මෞඛ්ය මදඳාර්තමේන්තු 

සිවිල් භාජයීඹ 
ාවිධාන  ,පුද්ගයක 
අාලඹ , ඵහුඳාර්ලවීඹ අාල 
වා අමනකුමක ක්රිඹාකාී 
කමිටු 

ර්මෝදඹ, Peoples’ Health Movement 

  

mailto:susiepds@gmail.com
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ඵැඳීභ #5 

2020 වන විට භ්වද්රවය  දුේවැි  භෙයසාර සහ වවන්ව ස ව ෝග ප්රතික්වෂ ඳ ාරන ඳිපිර ඳාස්ක 

කමුන්වේ හැසිීතභ වවනස  කිීතභ  

1619 භාර්තු 61 – 1611 අමගෝ්තු 31  

ක්රිඹාමකභක කිීමේ දී මයක න 
ආඹතනඹ  පුද්ගරඹා 

ළභා ාටයුතු විෂ  බාර අභාතයා ශ ; අධයාඳන  විෂ  බාර අභාතයා ශ  

ඵැඳීභ පිළිඵ විස තර  

ඵැඳීභ භඟින් අධානඹට රක්කයන්නා ව 
භවජන ගැටළු කුභක්ද    

 

නාගිතක වා ්රාමීඹ ්රමද්ලඹන්හි ඳාල් ශමුන් විසින් භමක්රය, භදයාය  ව දුේමකොශ 
බාවිතඹ, දලකඹකට ඳභණ මඳය සිටභ සුවිමලේෂී ගැටළුක් ඳතීව ඳාල් ඹ ඹනු 
මභන් බාවිතඹන්, දීර්ඝකාම න ඇ ඵැහිවීේ දක්ා ඳිතර්තනඹ වීභට වැකි ාමේදී 
ඹ් කා්ඩලඹක් වීභ මභඹට විමලේභ මවේතුයිව ශභයින් භමක්රය, භදයාය  ව 
දුේමකොශ බාවිතඹට මගොදුරු වීභට ්රධානභ මවේතු න්මන් භඹ් ීඩලනඹ මවෝ 
භමක්රය බාවිතමේ අහිතකය ඵරඳෑේ පිළිඵ දැනුභක් මවෝ භඟමඳන්වීභක් මනොභැති 
වීභයිව භමක්රය බාවිතඹට මඹොමු ව ඳාල් ශමුන්මගන් ඵහුතයඹක් ඳාල් වැයදභා 
මගෝ ඇතව භමක්රය බාවිතා කයන්නා ව ඳාල් ශමුන් මත ඵරඳාන මනමක අහිතකය 
භාීයඹ වා මෞඛ්යභඹ ගැටළුද ඇතව   

ඵැඳීභ කුභක්ද  
 

ශභා කටයුතු ව අධයාඳන විඹ බාය අභාතයාාල ජනාධිඳති කාර්ඹාරඹ භග එක් 
ද්විතියික ඳාල් 6466ක ඳාල් භමක්රය නිායණ කමිටු පිහිටුවීභ වා ලක්තිභමක කිීභ 
සිදු කයනු ඇතව ඳාල් ශමුන්, මදභාපිඹන් වා  වරුරුන්මගන් භන්විත ඳාල් භමක්රය 
නිායණ කමිටු, භමක්රය නිායණඹ වා පරදායී තීයණ ගැනීමේ භ්ඩලඳඹක් නු 
ඇතව භමක්රය වා අමනකුමක ්රයඹන් බාවිතඹ අමධර්ඹභමක කිීභ වා න අමනකුමක 
උඳාඹභාර්ගඹන්  ්රාමීඹ කමිටු වා ආගමික ාවිධාන වයවා ක්රිඹාමකභක මකමයනු ඇතව 
ඳාල් භමක්රය නිායණ ැලටවන අධීක්ණඹ වා සුදුසු ඹාන්්රණඹක් ්ථාඳනඹ 
මකමයනු ඇතව ඳාල් භමක්රය නිායණ ැලටවන භාමරෝචනඹ කිීභ ව මවොභ 
ක්රභමේදඹන් පිළිඵ දැනුභ මඵදාවදා ගැනීභ වා ාර්ෂික මුළුක් ඳමකනු ඇතව  

මභභ භවජන ගැටළු විඳීභ වා 
වඳුනාගමක ඵැඳීභ දාඹක න්මන් 
මකමේද  
 

මභභ ඵැඳීභ භි න් භමක්රය නිායණ කාර්ඹඹන්හි දී ඳාල් දරුන් ක්රිඹාකාී 
වබාි න්නන් මර ේඵන්ධ කයගැනීභ වා නිර්භාණශීම  උඳාඹභාර්ගඹන් 
බාවිතා කයනු ඇතව දැනුමක තීයණ ගැනීභට වා භමක්රය බාවිතඹට ේඵන්ධ වැසිිතේ 
යටාන් ්ඹා අභිම්රේයණාමකභක මර මන් කය ගැනීභ වා ඔවුන් මභභ ඵැඳීභ 
භි න් විඵර ගැන්මේව ්රාමීඹ කමිටු වා ්රජාම  වබාගීමකඹ තුයන් ඔවුන්ම  
ගේභානර භතින් මතොය ඳිතයඹක් නිර්භාණඹ කිීභ වා දාඹක නු ඇතව භමක්රය 
බාවිතමේ අදානේ තමකඹන් ව අනතුරු පිළිඵ නිසි අමඵෝධඹකින් න්නද්ධවීභ 
වා භමක්රය නිායණ වමඹෝගී මබෞතික ඳිතයඹක් ඳැතීභ තුයන් භමක්රය බාවිතඹට 
දරුන් මඹොමුවීමේ ේබාවිතාඹ අභ නු ඇතව  

මභභ ඵැඳීභ විෘත යාජය වවුල්කාීමක 
අගඹන්ට අදාශ න්මන් ඇයි  

භමක්රය නිායණ උඳාඹ භාර්ග ක්රිඹාමකභක කිීභ ව අධීක්ණඹ වා ඳාල් ශමුන්, 
මදභාපිඹන් වා ්රජා ඇතුළු පුයැසිඹන් ේඵන්ධ න ඵැවින් මභභ ඵැඳීභ වයවා 

පුරවැසි සහබාගී්වව  වා විනිවිෙබාව  ්රර්ධනඹ මකමර්ව  

අභතය වි්තය  මභභ ඵැඳීභ භි න් ජනාධිඳති කාර්ඹාරමේ ජාතික භමක්රය නිායණ ැලටවන් ව 
ශමුන් සුරැකීභ වාන ්රතිඳමකතීන් ව ැලටවන් ලක්තිභමක කිීභ සිදු මකමර්ව 

ඵැඳීභ පුයාම භ වා ඉරක්කගත ක්රිඹාකායකේ  ආයේබක දිනඹ  අන් දිනඹ  

1. ඳාල් ශමුන් අතය භමක්රය බාවිතඹ අමධර්ඹභමක කිීභ වා උඳාඹ 
භාර්ගඹන් ක්රිඹාමකභක කිීභ වා ද්විතියික ඳාල් 6466ක ඳාල් භමක්රය 
නිායණ කමිටු පිහිටුවීභ වා ලක්තිභමක කිීභ සිදු කයනු ඇතව  

1619 භාර්තු   1619 ජූනි   

2. ඳාල් ඳිතශ්රමඹන් ඵාහිය ්ථානඹන්හිදී ඳාල් ශමුන් විසින් භමක්රය බාවිතඹ 
අමධර්ඹභමක කිීභ වා ්රාමීඹ කමිටු වයවා උඳාඹ භාර්ගඹන් ක්රිඹාමකභක 
කයනු ඇතව  

1619 භැයි   1619 අමගෝ්තු   

3. දරුන් වා න භමක්රය නිායණ ක්රිඹාකායකේ ක්රිඹාට නැාවීමේ දී 
ආගමික නාඹකයින්ම  වා ආගමික ්ථානඹන්ම  භැදිවමකවීභ රඵා ගැනීභව  

1619 ැේතැේඵර්   1619 මනොැේඵර්   
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4. ඳාල් භමක්රය නිායණ ැලටවන අධීක්ණඹ මකමයනු ඇතව 1619 භාර්තු    1611 අමගෝ්තු    

5. ඳාල් භමක්රය නිායණ ැලටවන භාමරෝචනඹ කිීභ ව මවොභ 
ක්රභමේදඹන් පිළිඵ දැනුභ මඵදාවදා ගැනීභ වා ාර්ෂික මුළුක් 
ඳමකනු ඇතව  

2019 ැේතැේඵර් 
 

2020 ැේතැේඵර් 
 

සේඵන්ධීාරණ වතොරතුරු 

ක්රිඹාමකභක කයන ආඹතනමඹන් ගකි 
යුතු පුද්ගරඹාම  නභ  

වේ පී එස  ජ් සි හ, අධයක්ෂ (සැළසුේ), ළභා හා ාාන්තා ාටයුතු අභාතයා ශ  
විදුමක තැඳෑර :jpsjayasinghe@gmail.com 

්ථාය දුයකථනඹ : 0112186275   ජාගභ දුයකථනඹ : 0718102952 
එච් එේ අවේර්වන භහතා, සබාඳති, ජ්ාතිා ළභාරක්ෂණ අධිාාිප  
විදුමක තැඳෑර :chairperson@childprotection.gov.lk 
්ථාය දුයකථනඹ :  611 1778911611 1778915 

තනතුය, මදඳාර්තමේන්තු   

විදුමක තැඳැල් යපිනඹ ව දුයකථන 
අාකඹ  

 

ේඵන්ධන 
අමනකුමක 
ඳාර්ලඹන්  
 

යාජය අාලමඹන් 
ේඵන්ධන 
ඳාර්ලඹන්  

ජනාධිඳති කාර්ඹාරඹ, අන්තයාඹකය  ෂධ ඳාරක ජාතික භ්ඩලරඹ, දුේමකොශ ව 
භදයාය පිළිඵ ජාතික අධිකාිතඹ,  ජාතික ශභායක්ණ අධිකාිතඹ  

සිවිල් භාජයීඹ 
ාවිධාන, පුද්ගයක 
අාලඹ, ඵහුඳාර්ලවීඹ 
අාල වා අමනකුමක 
ක්රිඹාකාී කමිටු 

භදයාය ව ෂධ මතොයතුරු භධය්ථානඹ, නමෝමකඳාද භාජ ාර්ධන ඳදනභ, 
මවල්දි රාකා, ර්මෝදඹ න්දඹ ව මභභ කායණඹ පිළිඵ කටයුතු කයන 
අමනකුමක ්රජා මර ාවිධාන 
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ඵැඳීභ #6 

රාජ්ය වතොරතුරු වක්න්ද්ර (GIC – 1919), රජ්වේ  වවේ අඩවි සහ විවෘත ේවත ි ජිට්ක ස ා්කඳ  
වැි ිරයුු   කිීතභ තුයන් පුරවැසි න් සහා පිිපවැ  පකොයී සහ විශ වසනී  රාජ්ය වතොරතුරු 

වස වාවන් කඵාදීභ 

2019 භාර්තු 61 – 1611 අමගෝ්තු 31  

ක්රිඹාමකභක කිීමේ දී මයක න ආඹතනඹ  
පුද්ගරඹා 

විදුය සන්වේශ සහ ි ජිට්ක  ි තක ඳහසුාේ විෂ  බාර අභාතයා ශ  

ඵැඳීභ පිළිඵ විස තර  

ඵැඳීභ භඟින් අධානඹට රක්කයන්නා ව 
භවජන ගැටළු කුභක්ද    
 

විවිධ යාජය ආඹතනඹන් විසින් ඳඹනු රඵන පුයැසි මේාන් පිළිඵ 
විල්නීඹ මතොයතුරු මත පුයැසිඹන්ට ක්ණික ්රමේල වීභට මනොවැකව 
ඵහුතයඹක් පුයැසිඹන් වට මභැනි මේාන් පිළිඵ නිැයදි ව අදාශ ව 
මතොයතුරු මභන්භ අමනකුමක යජමේ මතොයතුරු ද රඵා ගැනීභ මඵොමවෝ විට අඳවසු 
කාර්ඹඹකිව මේ මවේතුමන් පුයැසිඹන්ට ඔවුන්ම  අයිතීන් පිළිඵ අඩු 
දැනුමකබාඹක්ඇතින අතය ඳාරන ක්රිඹායමඹහි ඔවුන්ම  භැදිවමකවීභ ද සීභා 
මේව 

ඵැඳීභ කුභක්ද  
 

 

පුයැසිඹන් වට ලා මවො මේා ැඳයීභක් රඵා ගැනීභටමක  යජමේ තීයණ 
ගැනීේ වා ඵරඳෑභක් ඇති කිිතභටමක ඔවුන්ට අලය න්නා ව මතොයතුරු රඵා 
ගැනීභට වැකින ඳිතදි යාජය මතොයතුරු මක්න්්රමඹහි දැනුේ මේදිකාන් පුළුල් 
කිීභ ව ැි  දියුු  කිීභ මභභ ඵැඳීමභහි අයමුණ මේව ආඵාධිත පුයැසිඹන් වට 
ද ්රමේල විඹ වැකි ඳිතදි ලාමක පුයැසි මි්රශීම  විරාලඹකින් පුළුල් ඳයාඹක 
යාජය මේාන් පිළිඵ මතොයතුරු ඳඹනු ඇතව 

මභභ භවජන ගැටළු විඳීභ වා වඳුනාගමක 
ඵැඳීභ දාඹක න්මන් මකමේද  
 

අතිමර්ක යාජය ාවිධාන 86ක යාජය මේාන් පිළිඵ මතොයතුරු හිත , GIC – 
1919, යාජය මතොයතුරු මක්න්්ර දැනුේ මේදිකාන් මභමවඹවීභ තුයන් පුයැසි 
මේාන්හි ව යජමේ මතොයතුරු ැඳයීමේ ඹාන්්රණමඹහි  කාර්ඹක්භතාඹ 
ැි නු ඇතව එඹට භගාමී ඳැතිඹ වැකි  වණාමකභක වා ්රභාණාමකභක 
මදෝඹන් නිැයදි කිීමේ අයමුණින් කාර්ඹ ාධනඹ ඳදනේ කයගනිමින් සිඹළු 
යාජය ම  අලවි ව විදුමක මේාන්හි  කාර්ඹක්භතාඹ කයන් කර 
මශ්රේණිගත කයනු රැම ව  ආඵාධිත ්රජා වට ඳවසුමන් ්රමේල වීභ තවවුරු 
මකමයන ඳිතදි න විමලේාාග වඳුන්ාමදනු රැම ව යාජය මතොයතුරු මක්න්්රීඹ 
මේාන් පිළිඵ පුයැසි දැනුමකබාඹ ැි දියුු  කයනු රඵන අතය ඔවුන්ම  
දැනුමකබාඹ අර්ධ ාර්ෂික තක්මේරු කයනු රැම ව එභ ාර්තා ්රසිද්ධ කයනු 
රැම ව යජමේ දමකත කට්ටර ්රභාණඹ 366 සිට 1666 දක්ා ඉවර නාා ඒ මත 
පුයැසිඹන් වට ්රමේල වීමේ වැකිඹා ඇති මකමර්ව විෘත යාජය දමකත කට්ටර 
ැි කිීභ තුයන් පුයැසිඹන් වට මඳොදු දමකත කට්ටර  ඳවසුමන් 
මොඹාගැනීභටමක, ඒා මත ්රමේල වීභටමක ඒා නැත බාවිතඹටමක වැකින 
අතය යජමේ තීයණ ගැනීමේ ක්රිඹායඹට ේඵන්ධ වීභටමක පුයැසිඹන්ට වැකිනු 
ඇතව විෘත දමකත මත ්රමේල වීභට ඇති වැකිඹා මවේතුමන් පුයැසිඹන්ට න 
භාදියමේ ි ජිටල් මඹදවුේ ව මේාන් නිර්භාණඹ කිීභට වැකින අතය ඒ 
තුයන් තාක්ණික නමෝමකඳාදනඹ ව ආර්ථික ර්ධනඹ ්රර්ධනඹ මකමයනු 
ඇතව යාජය ම  අලවි ව විදුමක මේාන්හි කාර්ඹක්භතාඹ ඇගයීභට 
රක්කය ාර්තා අර්ධ ාර්ෂික ැකමනු ඇතව 

මභභ ඵැඳීභ විෘත යාජය වවුල්කාීමක 
අගඹන්ට අදාශ න්මන් ඇයි  

මභභ ඵැඳීභ භි න් පුයැසිඹන්ට පිිතැඹ පරදායී ව විල්නීඹ වතොරතුරු වවත 

ප්රවේශ වීභටමක යජමේ මතොයතුරු දැනගැනීමේ අයිතිඹ ඹටමමක මේාන් රඵා 

ගැනීභටමක වැකින ඵැවින් විනිවිෙබාව  ්රර්ධනඹ මේව ත ද යජමේ දමකත 
අධයඹනඹ කිීභට ව යජමේ තීයණ ගැනිමේ ක්රිඹායඹට ේඵන්ධ වීභට 

පුයැසිඹන් වට අ්ථා ැරසීභ මවේතුමන් පුරවැසි සහබාගි්වව ෙ ්රර්ධනඹ 
මේව  න තාක්ණඹන් උඳමඹෝගී කයගනිමින් මතොයතුරු මත ්රමේල වීභ ව 

මතොයතුරු හුභාරු කයගැනීභට අ්ථාන් ැරමන ඵැවින් තාක්ෂණ  සහ 

නවවෝ්වඳාෙන  ද මභයින් ්රර්ධනඹ මේව 
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අභතය වි්තය  
 

මභභ ඵැඳීභ භි න් යජමේ මතොයතුරු වා න්නිමේදන තාක්ණ ආඹතනඹ 
(ICTA) විසින් ක්රිඹාමකභක කයනු රඵන යාජය මේාන් පුයැසිඹන් මත 
ශඟාවීභ වා ්රතිචාය දැක්වීභ ර්ධනඹ කිීභ වා මතොයතුරු තාක්ණ බාවිතඹ 
පියඵ ැලටවන් වා ්රතිඳමකතීන් වා මභන්භ; තියය ශ්රී රාකාක්: දැක්භ ව 
උඳාඹ භාර්ි ක ගභන් භග මකටුේඳමතහි ව 1615 දැක්මභහි දැක්මන නිර්මද්ල 
ව ඵැඳීේ වා; වඹ දක්යිව 

ඵැඳීභ පුයාම භ වා ඉරක්කගත ක්රිඹාකායකේ ආයේබක දිනඹ  අන් දිනඹ  

1. අතිමර්ක යාජය ාවිධාන 86ක යාජය මේාන් පිළිඵ මතොයතුරු වා 
අන්තර්ගත වඹ හිත, යාජය මතොයතුරු මක්න්්ර දැනුේ මේදිකාන් (GIC – 
1919 ම්රබාෂික ඇභතුේ භධය්ථානඹ, යාජය මතොයතුරු මක්න්්ර ම  
අලවිඹ ව භාජ භාධය ම  අලවි) ක්රිඹාමකභක මේව  

සිදු මකමයමින් ඳතී  2020 ැේතැේඵර් 
 

2. යාජය මතොයතුරු මක්න්්ර (GIC – 1919) ඳද්ධතිඹ මත න විමලේාාග එක් 
කිීභ තුළින් යාජය මේාන් පිළිඵ  මතොයතුරු මත ආඵාධිත පුයැසිඹන් 
වට ද ්රමේල වීභට වැකිඹා ඇති කිීභව  

සිදු මකමයමින් ඳතී 1611 භාර්තු   

3.  GIC 1919 භාර්ගමඹන් රඵා ගත වැකි යාජය මේාන් පිළිඵ පුයැසිඹන් 
දැනුමක කිීභ දවා ඵහු න්නිමේදන ්රමේලන ක්රභ ක්රිඹාමකභක කයනු 
රැම ව GIC – 1919 මේාන් ේඵන්ධමඹන් භවජන දැනුමකබාඹ 
පිළිඵ මීක්ණඹක් පුයැසි වබාගීමකමඹන් අර්ධ ාර්ෂික ඳමකනු 
ඇති අතය මීක්ණ ාර්තා ද අර්ධ ාර්ෂික ්රසිද්ධිඹට ඳමක මකමයනු ඇතව 

1619 ජූය   1611 භාර්තු   

4. www.data.gov.lk භි න් මකකායකමකඹ ඳඹනු රඵන විෘත දමකත කට්ටර 
ාඛ්යා 366 සිට 1666 දක්ා ඉවශ නැාමනු ඇතව 

සිදු මකමයමින් ඳතී 1611 භාර්තු   

5. කාර්ඹ ාධනඹ ඳදනේ කයගනිමින් සිඹළු යාජය ම  අලවිර 
කාර්ඹක්භතාඹ, ඇගයීභට රක්කය ඇගයීේ ාර්තාක් අර්ධ ාර්ෂික 
ඉදිිතඳමක කයනු රැම ව  

1619 ජූය  1616 මදැේඵර්   

සේඵන්ධීාරණ වතොරතුරු 

ක්රිඹාමකභක කයන ආඹතනමඹන් ගකි යුතු 
පුද්ගරඹාම  නභ  

රුණ ශ්රී ධනඳාර භවතා  

තනතුය, මදඳාර්තමේන්තු  මජය්න වකාය මල්කේ ( ාර්ධනඹ වා මතොයතුරු තාක්ණඹ)  
විදුය ාමද්ල, ි ජිටල් ඹටිතර ඳවසුකේ වා විමද්ල රැකිඹා අභාතයාාලඹ 

විදුමක තැඳැල් යපිනඹ ව දුයකථන අාකඹ  විදුමක තැඳෑර :  sas-ict4d@mtdi.gov.lk;   warunatr@gmail.com 
්ථාය දුයකථනඹ : 94 11 2577017   
ජාගභ දුයකථනඹ : 94 777356781 

ේඵන්ධන 
අමනකුමක 
ඳාර්ලඹන්  
 

යාජය අාලමඹන් 
ේඵන්ධන 
ඳාර්ලඹන් 

දමිමක මවට්ටිමවේා භවතා, ්රධාන විධාඹක නිරධාිත, ශ්රී රාකා මතොයතුරු ව 
න්නිමේදන ආඹතනඹ(ICTA) 

විදුමක තැඳෑර : ceo@icta.lk 

්ථාය දුයකථනඹ : 011 2369099 

ජාගභ දුයකථනඹ : 0777339300  
Fax: 011 2369091 

සිවිල් භාජයීඹ 
ාවිධාන, පුද්ගයක 
අාලඹ, ඵහුඳාර්ලවීඹ 
අාල වා අමනකුමක 
ක්රිඹාකාී කමිටු 

ර්මෝදඹ ාදඹ ව GIC ඇභතුේ භධය්ථාන ක්රිඹාකරුන් 
ඉසුය සිල්ා  භවතා,යාඳාය උඳමද්ලක - Strategic Management and Outreach, 

Sarvodaya-Fusion, 726, මකෝට්මට් ඳාය, බී120, ශ්රී ජඹර්ධනපුය මකෝට්මට්. 

විදුමක තැඳෑර : isura@fusion.lk, info@fusion.lk 
්ථාය දුයකථනඹ : 0112 867 590 (Office), ජාගභ දුයකථනඹ : 077310675 
 

http://www.data.gov.lk/
mailto:sas-ict4d@mtdi.gov.lk
mailto:warunatr@gmail.com
tel:94%2011%202301081;452
tel:94%20777356781
mailto:ceo@icta.lk
https://lk.linkedin.com/company/sarvodaya-fusion?trk=ppro_cprof
https://lk.linkedin.com/company/sarvodaya-fusion?trk=ppro_cprof
mailto:isura@fusion.lk
mailto:info@fusion.lk
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ඵැඳීභ #7 

ාෘෂිාාර්මිා තීරණ ගැනීභට සහ  වීවේ සහ ාෘෂි වයාඳාර සහා සහ  වීවේ ඳේධති ක් සභගින් 

වගොවි න් සවිඵක ගැන්වීභ  

1619 භාර්තු 61 – 1611 අමගෝ්තු 31   

ක්රිඹාමකභක කිීමේ දී මයක න 
ආඹතනඹ  පුද්ගරඹා 

ාෘෂිාර්භ විෂ  බාර අභාතයා ශ  

ඵැඳීභ පිළිඵ විස තර  

ඵැඳීභ භඟින් අධානඹට රක්කයන්නා ව 
භවජන ගැටළු කුභක්ද    
 

ඍතුභඹ කෘෂි නි්ඳාදන උච්ඡාචනඹන් ව මිර උච්ඡාචනඹන් මගොවිඹන්ම  
ආදාඹභ මකමර් ීඩලාකාී මර ඵරඳාන අතය එඹට ්රධානභ මවේතු න්මන් 
දැනටභමක ගා කය ඇති ්රභාණඹන්, නිර්මද්ශිත මබෝග ව ්රමදදඹන්, කෘෂි මඹදවුේ 
උඳමඹෝේ ඹතාඹ, තාක්ණික උඳමඹෝජයතාඹ, උඳමද් රඵාගැනීභට ේඵන්ධ 
කයගතයුතු නිරධාිතඹා ආදී ඍතුභඹ මතොයතුරු දැනගැනීභ වා ඔවුනට ඳවසුකේ 
මනොභැති වීභයිව මභභ අ්ථායී ාතායණඹ මවේතුමන් මගොවිඹන් මබෝග 
ගාන්මගන් ඉමකවීභට මඳරමේව වදිසි ආවාය ආනඹනමේ දි සිදුවිඹ වැකි ්රභාදඹන් 
ජාතික  කරාීඩඹ ආවාය සුයක්ෂිතතාඹ මකමයහි ද ඵරඳායි 

ඵැඳීභ කුභක්ද  
 

මභභ ඵැඳීමභහි අයමුණ න්මන් මගොවිඹන් මනුමන් කෘෂිකර්භඹ වා අලය 
සිඹළු මතොයතුරු මත ්රමේල විභට වා කෘෂි යාඳාය වා ඳවසුකේ ැරසිඹ වැකි 
තනි ඳද්ධතිඹක් ්ථාඳනඹ කය ඒ තුයන් කාම න තීයණ ගැනීභ වා මගොවිඹන් 
විඵර ගන්ා ඔවුන්ම  ආදාඹේ ර්ධනඹ කිීභඹව මභභ මතොයතුරු මත 
අන්තර්ජාරඹ ව ජාගභ දුයකථන භාර්ග ආදී විවිධ ක්රභ ඔ්මේ රඟාවිඹ වැකව  

මභභ භවජන ගැටළු විඳීභ වා 
වඳුනාගමක ඵැඳීභ දාඹක න්මන් 
මකමේද  
 

මබෝග නි්ඳාදනමේ දී මගොවිඹන් වා ාධායණ ආදාඹභක් ව ඳාිතමබොි කයින් 
වා දැිතඹ වැකි මිරක් සුයක්ෂිත න ඳිතදි කෘෂි නි්ඳාදන අතිිතක්ත අභ කිීභටමක, 
මිර උද්ධභනඹ අභ කිීභටමක මභභ ඵැඳීභ දාඹක මයිව මභභ විදුමක ඳද්ධතිඹ විසින් 
මනමක මතොයතුරු ඳද්ධතීන් භි න් රඵා මදන විසිී ඇති කෘෂිකාර්මික මතොයතුරු එක් 
ඳද්ධතිඹක් මර එක් රැ් කය එැනි මතොයතුරු මත මගොවිඹන්, කෘෂියාඳාිතක 
මභමවඹන්නන්, නිරධාීන් ව ්රතිඳමකති කන්නන් වට ඇති ්රමේලඹ ර්ධනඹ 
මකමයනු ඇතව කෘෂිකර්භඹ ඳදනේ කයගමක ඉල්ලුේ වා ැඳයුේ ව මිර මතොයතුරු 
මත ඳවසු ්රමේලඹක් ැරසීභ තුයන් කෘෂිකාර්මික අමරවිකයණමඹහි ඇති 
අකාර්ඹක්භතාඹන් අඩුනු ඇතව මභභ ඵැඳීභ මගොවිඹන් වා ඳිතශීරක මි්රශීම  
ජාගභ මඹදුේ වමඹන් යුමක මතොයතුරු යාේත කිීමේ උඳ ඳද්ධතිඹක් ව භාර්ගගත 
දැන්වීේ උඳ ඳද්ධතිඹක් නේ ව උඳ අාග 1ක් හිත විදුමක ඳද්ධතිඹක් ඳඹනු ඇතව 
කෘෂිකර්භ ක්මේ්රඹ වා මඳොදු මේදිකාක් නිර්භාණඹ නු ඇති අතය ඒ තුශ 
කෘෂිකර්භ මදඳාර්තමේන්තුමහි අමනකුමක ්රධාන මතොයතුරු ඳද්ධති භි න් 
උමකඳාදනඹ කයනු රඵන මබෝග අනාැකි මතොයතුරු, බීජ උඳමඹෝජයතාඹ, 
මද්ල වණික වා කාර වණික මතොයතුරු, ඳළිමඵෝධක ඳීක්ණ, ඳාාශු ාර්තා ඳද්ධති වා 
මිර මතොයතුරු ඹනාදී ාර්තා ව මතොයතුරු අලා ව මේව දැනටභමක ගා කය ඇති 
්රභාණඹන්, නිර්මද්ශිත මබෝග ව ්රමදදඹන්, කෘෂි මඹදවුේ උඳමඹෝජයතාඹ, 
තාක්ණික උඳමඹෝජයතාඹ, උඳමද් රඵාගැනීභට ේඵන්ධ කයගතයුතු නිරධාිතඹා 
ආදී මතොයතුරුද මභභ මේදිකා භි න් ැඳමේව තද, කෘෂිකාර්මික අමරවිකයණඹට 
වඹ වීභ වා භාර්ගගත දැන්වීේ ක්රභඹක් නිර්භාණඹ කයනු රඵන අතය 
ඇන්මරොයි ය මඹදවුභක් භි න් මගොවීන්ට ඒ මත ්රමේල වී දැන්විේ ඳශ කිිතභට 
වැකිමේව  

මභභ ඵැඳීභ විෘත යාජය වවුල්කාීමක 
අගඹන්ට අදාශ න්මන් ඇයි  

කෘෂිකාර්මික මතොයතුරු මකමර් ඇති ්රමේලන වැකිඹා විදුමක ඳද්ධතිඹ භි න් 

ර්ධනඹ ඵැවින් වතොරතුරු වවත ප්රවේශ  ඹන විෘත යාජය වවුල්කාීමක අගඹ මභභ 
ඵැඳීභ භි න් ැි දියුු  මකමර්ව කෘෂිකාර්මික ඉල්ලුේ වා ැඳයුේ ේඵන්ධ මතොයතුරු 
යාේතිඹ වා ඳවසුකේ ැරසීභ මවේතුමන් මභභ ඵැඳීභ වයවා මගොවිඹන් වා 
මිර මතොයතුරු පිළිඵ විනිවිෙබාව  ්රර්ධනඹ මකමර්ව 

අභතය වි්තය  
 

වදිසි ආවාය ආනඹනඹන් ේඵන්ධමඹන් මශ කටයුතු ේඵන්ධ අභාතයාාලඹට 
තීයණ ගැනීභ වා මභභ ඵැඳීභ භි න් ඳවසු මේව එමභන්භ, මභභි න් කෘෂිකර්භ 
අභාතයාාලමේ “අපි රයි අපි කන්මන්” ඹන කෘෂිකර්භ ැලටවනට දාඹක වීභටමක; 
තියය ශ්රි රාකාක්: දැක්භ ව උඳාඹ භාර්ි ක ගභන් භග මකටුේඳමතහි ව 1615 
දැක්මභහි දැක්මන නිර්මද්ල ව ඵැඳීේ ක්රිඹාමකභක කිීභටමක මභභ ඵැඳීභ වඹ මේව 
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ඵැඳීභ පුයාම භ වා ඉරක්කගත ක්රිඹාකායකේ  ආයේබක දිනඹ  අන් දිනඹ  

1. මගොවිඹන් වට මබෝග ගා ව මබෝග අනාැකි  මතොයතුරු රඵා ගැනීභ වා 
ේපූර්ණමඹන් ක්රිඹාකාී ව ඹාමකකායන දමකත ඳද්ධති තිබීභව  

දැනට ක්රිඹාමකභක 
මමින් ඳතී 

1611 ජූනි   

2. මබෝග නිර්මද්ලනඹ , බීජ උඳමඹෝජයතාඹ, තාක්ණික උඳමඹෝජයතාඹ ව 
උඳමද් වා මශමඳොර වි්තය රඵාගැනීභට ේඵන්ධ කයගතයුතු මද්ශීඹ 
නිරධාිතඹා පිළිඵ මතොයතුරු ආදිඹ රඵා ගැනීභ වා තීයණ ගැනීමේ වාඹක 
මභරභක් මර විදුමක කෘෂිකාර්මික ඳද්ධතිඹක් ්ථාඳනඹ කයනු ඇතව ඳතින 
දමකත ඳද්ධති ඹාමකකාම න කිීභ, ඒා විදුමක කෘෂිකාර්මික ඳද්ධතිඹ වා  
ේඵන්ධ කිීභට මඹදුේ ක්රභමල්ඛ් අතුරු මුහුණමක නිර්භාණඹ කිිතභ ව අලය 
න්මන් නේ න දමකත ඳද්ධති නිර්භාණඹ කිීභව 

2019 භාර්තු   1611 ජූනි   

3. ගාකරුන් වට මබෝග නි්ඳාදන පිළිඵ මදනික මිර රැයි්තු රඵාගැනීභ 
වා දමකත ඳද්ධතිඹක් නිර්භාණඹ කිීභ 

2019 භාර්තු   1611 ජූනි   

4. කෘෂිකර්භ ක්මේ්රමේ ගැු ේකරුන් ව විකුු ේකරුන් ේඵන්ධ කිීභ 
වා ව මද්ශීඹ ව අන්තර්ජාතික කෘෂිකර්භ මශමඳොර ගමේණඹ කිීමේ 
වැකිඹා ඇති ම   ජාගභ මඹදවුභක් ඳදනේ කයගමක මේාක් නිර්භාණඹ 
කිීභ    

2019 භාර්තු   1611 ජූනි   

5. මතොයතුරු තාක්ණ ඹටිතර ඳවසුකේ  ාර්ධනඹ ව ධාිතතා ර්ධනඹ 2019 භාර්තු   1611 ජූනි   

සේඵන්ධීාරණ වතොරතුරු 

ක්රිඹාමකභක කයන ආඹතනමඹන් ගකි 
යුතු පුද්ගරඹාම  නභ  

එ් මඳිතඹාමි භවතා 

තනතුය, මදඳාර්තමේන්තු  අධයක් (මතොයතුරු වා න්නිමේදන)  

විදුමක තැඳැල් යපිනඹ ව දුයකථන 
අාකඹ 

විදුමක තැඳෑර : periyasamy.doa@gmail.com 
්ථාය දුයකථනඹ : 081 2030040 

ේඵන්ධන 
අමනකුමක 
ඳාර්ලඹන්  

 

යාජය අාලමඹන් 
ේඵන්ධන 
ඳාර්ලඹන්  

 

කෘෂිකර්භ මදඳාර්තමේන්තු; මගොවිජන ාර්ධන මදඳාර්තමේන්තු; ඳශාමක 
කෘෂිකර්භ මදඳාර්තමේන්තු; ශ්රී රාකා භවැය අධිකාිතඹ; මවක්ටර් මකො ඵෑකඩු 
මගොවිකටයුතු ඳර්මේණ වා පුහුු  කිිතමේ ආඹතනඹ (HARTI); මතොයතුරු තාක්ණ 
විඹ බාය අභාතයාාලඹ; මතොයතුරු වා න්නිමේදන තාක්ණ ආඹතනඹ (ICTA); ශ්රී 
රාකා වදබිභ අධිකාිතඹ 

සිවිල් භාජයීඹ 
ාවිධාන, පුද්ගයක 
අාලඹ, ඵහුඳාර්ලවීඹ 
අාල වා අමනකුමක 
ක්රිඹාකාී කමිටු 

අදාර සිවිල් භාජයීඹ ාවිධාන 
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ඵැඳීභ #8 

2020 වර්ෂ අවසාන  වන විට හඳුනාග්ව අඩු යො ේකාභී ඳවු්ක 3200 ක් සහා නිවාස වවන් 

කිීතභ සේඵන්ධව න් තීරණ ගැනීවේ දී අඵාධිත ප්රජ්ාවවේ සහබාගී්වව  කඵා ගැනීභ සහා 

 ාන්්රණ ක් ක්රි ා්වභා කිීතභ  

1619 භාර්තු 61 – 1611 අමගෝ්තු 31   

ක්රිඹාමකභක කිීමේ දී මයක න 
ආඹතනඹ  පුද්ගරඹා 

නිවාස හා දිරකිීතේ විෂ  බාර අභාතයා ශ   

ඵැඳීභ පිළිඵ විස තර  

ඵැඳීභ භි න් අධානඹට රක්කයන්නා ව 
භවජන ගැටළු කුභක්ද  

ජනගවනමඹන් මියඹන 1ව6ක් (8ව7%) ඳභණ න ආඵාධිත ්රජා මඵොමවෝ ආර්ථික 
දු්කයතාඹන්ට මුහුණ මදයිව මියඹන 1ව1ක් ඳභණක් න ආඵාධිත 
පුද්ගරඹන්මගන් ආර්ථික ක්රිඹාකායකේර නියත න්මන් 19% ඳභණිව ආඵාධිත 
පුද්ගරයින් අතය විරැකිඹා ව දිත්රතාඹ අධික ඳතීව ැටුේ රැකිඹාක් මවෝ 
්ඹා රැකිඹාකට අ්ථාන් අඩු ඵැවින් ඔවුන්ම  අදාඹේ උමකඳාදනඹ සීභා වී 
ඇතව ආර්ථිකභඹ උඳක්රභ මනොභැතිවීභ මවේතුමන් විලාර පිිතකට නි ක් තුවීභ 
මවෝ එභි න් ්ලක්තිඹ මගොලනගා ගැනීභ ව සුයක්ෂිත වීභට ඇති අ්ථාන් 
අහිමි වී ඇතව නිා මනොභැති වීභට තමක මවේතන් මර යාජය වා මඳෞද්ගයක 
අාලර මරය ාවිධාන මතින් රඵා මදන නිා ණඹ මඹෝජනා ක්රභ මත ්රමේල 
වීභට ඇති අ්ථාන් සීමිත වීභ; ආඵාධිත පුද්ගරයින්ම  ඳවුල් වා නිා 
මනුමන් යජමේ ්රතිඳාදන මන් කිීභක් මනොභැති වීභ; යජමේ නිා යාඳෘතීන් 
තුර ආඵාධිත මි්රශීම  නිා ඳවසුකේ මනොභැතිවීභ ව ආඵාධිත ව දිළිඳුබාඹ 
නිා යජඹ ඵරාමඳොමයොමකතුන ඳිතදි ශ්රභ දාඹකමකඹ රඵා දීභට මනොවැකි වීභ 
ආදිඹ මේව භාජමේ ඳතින විවිධ ඵාධාන් විසින් ද තීයණ ගැනීමේ 
ක්රිඹාම න්රදී ආඵාධිත පුද්ගරයින්ම  වබාගීමකඹ ශක්ාරයිව  

ඵැඳීභ කුභක්ද  මභභ ඵැඳීමේ අයමුණ න්මන් ය 1616 න විට වඳුනාගමක අඩු ආදාඹේරාභී 
ඳවුල් 3166ක්  මනුමන් ආඵාධිත මි්රශීම  ව නිා ඳවසුකේ ැරසීභ වයවා 
ඔවුන් මුහුණඳාන ආර්ථික වා භාීයඹ දු්කයතාඹන් අභ කිීභ මේව    

මභභ භවජන ගැටළු විඳීභ වා 
වඳුනාගමක ඵැඳීභ දාඹක න්මන් 
මකම ්ද   

ය 1616 න විට ආඵාධිත ්රජා වා නිා රඵා දීභ පිණි නිා වා 
ඉදිකිීේ අභාතයාාලඹ විසින් මරය ්රතිඳාදන ඉල්ලුේ කයනු ඇතව ආඵාධිත 
පුද්ගරයින්ම  නිා ගැටළු විඳීභට ව එභ ක්රිඹායඹ අධීක්ණඹ කිීභ වා 
සිඹළු ඳාර්ලඹන්ම  වබාගීමකඹ අනිාර්ඹ න ඳිතදි ජාතික නිා මභමවයුේ 
කමිටුක් ඳමක කිීභ වා අභාතය භ්ඩලර අනුභැතිඹ අමේක්ා කයනු ඇතව නිා 
ැලටවන සිඹළු ඳාර්ලකරුන්ම  වබාගීමකමඹන් දි්ත්රික් භට්ටමභන් 
ක්රිඹාමකභක න අතය එඹ කාර්තුභඹ ලමඹන් අධීක්ණඹ මකමයනු ඇතව එන් 
ඳවසුකේ ැඳයීභ තුයන් ආන්තික ්රජාමගන් ැරකිඹ යුතු ්රභාණඹක්වට 
්ලක්තිඹ රා ගැනීභටමක සුයක්ෂිත විභ වාමක විඵරගැන්මනු ඇතව   

මභභ ඵැඳීභ විෘත යාජය වවුල්කාීමක 
අගඹන්ට අදාශ න්මන් ඇයි   
 

යජමේ තීයණ ගැනීමේ ක්රිඹායඹට ව අධීක්ණඹ කිීභට ආඵාධිත පුයැසිඹන්ට 

වැකින ඵැවින් මභභඟින් පුරවැසි සහබාගී්වව  ව විනිවිෙබාව  ්රර්ධනඹ 
මකමර්ව   

අභතය වි්තය මභභ ඵැඳීභ වයවා, ශ්රී රාකා තුර ආඵාධිත පුයැසිඹන් පිළිඵ නීති ේඳාදනඹ; 
භාන හිමිකේ පිළිඵ ජාතික ක්රිඹාකාී ැරැ්භ (1617 – 1611) හි විධිවිධානඹන්; 
තියය ශ්රි රාකාක්: දැක්භ ව උඳාඹ භාර්ි ක ගභන් භග මකටුේඳමතහි ව 1615 
දැක්මභහි දැක්මන නිර්මද්ල ව ඵැඳීේ; වය් කැපුේ තියය ාර්ධන 
ඉරක්කඹන්හි ඇති ආඵාධිත පුයැසිඹන්ම  අයිතිාසිකේ වා ව අයමුණූ 
ක්රිඹාමකභක කිීභ ්රර්ධනඹ මකමර්ව 

ඵැඳීභ පුයාම භ වා ඉරක්කගත ක්රිඹාකායකේ  ආයේබක දිනඹ: අන්න දිනඹ: 

1. 1616 න විට නිා අලයතාඹන් පුයාම මේ අයමුණින් ආඵාධිත 
පුයැසිඹන් වා නිා රඵා දීභ වා යාඳෘති මඹෝජනාක් කා ඒ 
වා විමලේ අඹැඹ මන්කිීභක් නිල්චිත කය ගැනීභව  

1619 භාර්තු  1619 භැයි   
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2. ආඵාධිත පුද්ගරයින්ම  නිා ගැටළු විඳීභට ව එභ ක්රිඹායඹ අධීක්ණඹ 
කිීභ වා සිඹළු ඳාර්ලඹන්ම  වබාගීමකඹ රැමඵන ඳිතදි ජාතික නිා 
මභමවයුේ කමිටුක් ඳමක කිීභ වා අභාතය භ්ඩලර අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභව 
මභමවයුේ කමිටු ාභාජිකමකඹ තුර ආඵාධිත පුද්ගරයින් ද ඇතුරමකනු ඇතව  

1619 භැයි   1619 භැයි   

3. දි්ත්රික්ක භට්ටමභන් අදාශ ඳාර්ලඹන්ම  වබාගීමකමඹන් මභභ නිා 
යාඳෘතිඹ ක්රිඹාමකභක මකමර්ව  

1619 ජූය   1611 මඳඵයාිත  

4. නිා යාඳෘතිමේ ්රගතිඹ කාර්තුභඹ ලමඹන් අධීක්ණඹ මකමයයිව  කාර්තුභඹ 
ලමඹන්  

1611 අමගෝ්තු   

සේඵන්ධීාරණ වතොරතුරු 

ක්රිඹාමකභක කයන ආඹතනමඹන් ගකි 
යුතු පුද්ගරඹාම  නභ 

එේ අයි ඒ ව දීන් භවතා (අධයක්) 
එච් එ් ඩී ජඹතිරක මභඹ (වකාය අධයක්) 

තනතුය  ,මදඳාර්තමේන්තු  ආඵාධිත පුද්ගරඹන් වා න ජාතික මල්කේ කාර්ඹාරඹ 

විදුමක තැඳැල් යපිනඹ වා දුයකථන 
අාකඹ 

අධයක් - 0718014077, miawahabdeen@yahoo.com 

වකාය අධයක් - 0775860598  
 

ේඵන්ධන 
අමනකුමක 
ඳාර්ලඹන්  

යාජය අාලමඹන් 
ේඵන්ධන 
ඳාර්ලඹන්  

ජාතික නිා ාර්ධන අධිකාිතඹ; භාජ සුබාධන විඹ බාය අභාතයාාලඹ; 
ආඵාධිත පුද්ගරඹන් වා න ජාතික මල්කේ කාර්ඹාරඹ; මුදල් අභාතයාාලඹ; 
්මද්ල කටයුතු විඹ බාය අභාතයාාලඹ 

සිවිල් භාජයීඹ 
ාවිධාන  ,පුද්ගයක 

අාලඹ ,ඵහුඳාර්ලවීඹ 
අාල වා අමනකුමක 

ක්රිඹාකාී කමිටු  

Disability Organisations Joint Front (DOJF) 
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ඵැඳීභ #9 

යඵාධිත සහිත පුේගකයින්වේ අයිතිවාසිාේ පිළිඵ එක්ස්ව ජ්ාතීන්වේ සේමුති ට (UNCRPD ) 
අනුකූකව පුරවැසි සහබාගී්වව  ෙ  සහිතව යඵාධිත පුරවැසි අයිතිවාසිාේ ඳන්ව වාටුේඳත 

සාසා 2020 වන විට එ  ඳාර්යවේන්තුව විසින් නීතිගත කිීතභ  

1619 භාර්තු 61 – 1611 අමගෝ්තු 31   

ක්රිඹාමකභක කිීමේ දී මයක න 
ආඹතනඹ  පුද්ගරඹා  

සභාජ් සුබසාධන  විෂ  බාර අභාතයා ශ  

ඵැඳීභ පිළිඵ විස තර   

ඵැඳීභ භඟින් අධානඹට රක්කයන්නා ව 
භවජන ගැටළු කුභක් ද  
 

භාජමේ අමනක් පුයැසිඹන්ට භාන අයිතිාසිකේ වා ය්රාද, ආඵාධිත 
පුද්ගරයින් විසින් අමක මනොවිඳියිව භාජමේ ඳතින මබෞතික වා භානසික 
අහියඹන් මවේතුමන් ද අමනකුමක පුයැසිඹන් අමකවිඳින්නා ව හිමිකේ ඔවුන්ට 
අහිමි ඇතව  ශ්රී රාකාමේ මියඹන 1ව6ක් (8ව7%ක්) න පුද්ගරයින් ආඵාධිත මේව 
ආඵාධිත පුද්ගරයින් පිළිඵ ඳතින නීතිඹ, එනේ 1996 අාක 18 දයණ ඳනත, 
අධයාඳනඹ ව රැකිඹා මත ්රමේලඹ ව මඳොදු ්ථානඹන් මත මබෞතික ්රමේල 
වීභ ඹන කරුු රට ඳභණක් සීභා වී ඇතව ආඵාධිත හිත පුද්ගරයින්ම  
අයිතිාසිකේ පිළිඵ එක්මක ජාතීන්ම  ේමුතිඹ (UNCRPD ) 1616 අඳයානුභත 
කිීභමක භඟ එභ ේමුතිඹට අනුකර මද්ශීඹ නීති ේඳාදනඹ වා යජඹ ගවිඹ 
යුතුඹව මකමේ නමුමක මඹෝජිත ආඵාධිත අයිතීන් පිළිඵ ඳනමක මකටුේඳත, මන් ව 
ඹාන්්රණ ද්විමකඹකින් මතොය කා ඇතව එනේ, UNCRPD හි 33 න ගන්තිඹ 
්රකාය, 1) ක්රිඹාමකභක කිීමේ ේඵන්ධීකයණඹ ව 1) ්ාධීන අධීක්ණඹ මර 
මනභ ඹාන්්රණ 1කින් මතොය මේව  

ඵැඳීභ කුභක්ද   UNCRPD ේමුතිඹට අනුකර න ාමලෝධිත ඳනතක් පුයැසි භත විභසීේ ඳදනේ 
කයගනිමින් භාජ සුබාධන වා ්රාථමික කර්භාන්ත අභාතයාාලඹ විසින් ැකසීභ 
මභභ ඵැඳීමභහි අයමුණ මේව 

මභභ භවජන ගැටළු විඳීභ වා 
වඳුනාගමක ඵැඳීභ දාඹක න්මන් 
මකමේද  

UNCRPD 33 ගන්තිඹ අනු ආඵාධිත පුද්ගරයින් ේඵන්ධ ඳනමතහි මන් ව 
ඹාන්්රණ 1ක්; එනේ 1) ක්රිඹාමකභක කිීමේ ේඵන්ධීකයණඹ ව 1) ්ාධීන 
අධීක්ණඹ ඇතිවීභ තුයන් ආඵාධිත පුද්ගරයින්ම  ීයන තමකඹ ර්ධනඹ නු 
ඇතව ආඵාධිත මි්රශීම  න්නිමේදන ක්රභඹන් ඔ්මේ මභභ ඳනමක මකටුේ ඳත මත 
පිවිසීභට ආඵාධිත පුද්ගරයින්ට වැකිනු ඇතව ආඵාධිත පුයැසිඹන්ම  
අයිතිාසිකේ පිළිඵ අධායණඹ කයමින් ාමලෝධිත ආඵාධිත පුයැසි 
අයිතිාසිකේ ඳනමමක විධිවිධාන පිළිඵ දියින පුයා පුයැසිඹන් දැනුමක කිීමේ 
ැලටවන් දිඹමක මකමයනු ඇතව    

මභභ ඵැඳීභ විෘත යාජය වවුල්කාීමක 
අගඹන්ට අදාශ න්මන් ඇයි  

ආඵාධිත පුයැසිඹන්ම  අයිතිාසිකේ ්රර්ධනඹ කිීභ ව සුයක්ෂිත කිීභ වා 

නීති ේඳාදනඹ මකමයහි දාඹක න ඵැවින් මභභ ඵැඳීභ වයවා භහජ්න ා වවත 

වගවීභ ඹන කරුණ ්රර්ධනඹ කයයිව     

අභතය වි්තය  මභභ ඵැඳීභ වයවා, භාන හිමිකේ පිළිඵ ජාතික ක්රිඹාකාී ැරැ්භ (1617 – 
1611) හි විධිවිධානඹන්,ශ්රී රාකා තුර ආඵාධිත පුයැසිඹන් පිළිඵ නීති 
ේඳාදනඹ; තියය ශ්රි රාකාක්: දැක්භ ව උඳාඹ භාර්ි ක ගභන් භග 
මකටුේඳමතහි ව 1615 දැක්මභහි දැක්මන නිර්මද්ල ව ඵැඳීේ; වය් කැපුේ 
තියය ාර්ධන ඉරක්කඹන්හි ඇති ආඵාධිත පුයැසිඹන්ම  අයිතිාසිකේ වා 
ව අයමුණූ ක්රිඹාමකභක කිීභ ්රර්ධනඹ මකමර්ව  

ඵැඳීභ පුයාම භ වා ඉරක්කගත ක්රිඹාකායකේ  ආයේබක දිනඹ: අන් දිනඹ: 

1. විඹ බාය අභාතයාාලඹ විසින් ඳතින ආඵාධිත පුයැසි අයිතිාසිකේ ඳනමක 
මකටුේඳත ආඵාධිත හිත පුද්ගරයින්ම  අයිතිාසිකේ පිළිඵ එක්මක 

ජාතීන්ම  ේමුතිඹට (UNCRPD ) අනුකර පුයැසි අදව් විභසීභක් 
වයවා ාමලෝධනඹ කිීභව 

දැනටභමක 
ආයේබකය ඇත 

1619 භැයි  

2. මකටුේඳත පිළිඵ විකල්ඳ ක්රභ භි න් ආඵාධිත පුයැසිඹන් වට අදව් ව 
්රතිචාය දැක්වීභට වැකින ඳිතදි කටයුතු ැරසීභව (මරේල් ක්රභඹ, ව්ත ාාා 
ක්රභ ආදි ලමඹන්)  

1619 මදැේඵර්  1616 අම්රේල් 
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3. ඳාර්යමේන්තු අනු කමිටු විසින් මකටුේඳත අනුභත කිීභ ව ාමලෝධිත 
ඳනමක මකටුේඳත ඳාර්යමේන්තු විසින් නිතීගත කිීභ        

1616 භැයි 1616 ැේතැේඵර්  

4. අභාතයාාලඹ විසින් ආඵාධිත පුයැසිඹන්ම  අයිතිාසිකේ පිළිඵ 
අධායණඹ කයමින් ාමලෝධිත ආඵාධිත පුයැසි අයිතිාසිකේ ඳනමමක 
විධිවිධාන පිළිඵ දියින පුයා පුයැසිඹන් දැනුමක කිීමේ ැලටවන් 
දිඹමක කිීභව 

1616 ඔක්මතෝඵර්  1611 මඳඵයාිත  

සේඵන්ධීාරණ වතොරතුරු 

ක්රිඹාමකභක කයන ආඹතනමඹන් ගකි 
යුතු පුද්ගරඹාම  නභ  

එේ අයි ඒ ව දීන් භවතා (අධයක්) 
එච් එ් ඩී ජඹතිරක මභඹ (වකාය අධයක්) 

තනතුය  ,මදඳාර්තමේන්තු  ආඵාධිත පුද්ගරඹන් වා න ජාතික මල්කේ කාර්ඹාරඹ 

විදුමක තැඳැල් යපිනඹ  අධයක් - 6718614677, miawahabdeen@yahoo.com 

වකාය අධයක් - 0775860598  

ේඵන්ධන 
අමනකුමක 
ඳාර්ලඹන්  

යාජය අාලමඹන් 
ේඵන්ධන 
ඳාර්ලඹන්  

ආඵාධිත හිත පුද්ගරයින් වා න ජාතික මල්කේ කාර්ඹාරඹ; මුදල් 
අභාතයාාලඹ; ්මද්ල කටයුතු විඹ බාය අභාතයාාලඹ 

සිවිල් භාජයීඹ 
ාවිධාන ,
පුද්ගයක අාලඹ ,
ඵහුඳාර්ලවීඹ අාල 
වා අමනකුමක 

ක්රිඹාකාී කමිටු  

Disability Organisations Joint Front (DOJF) 
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ඵැඳීභ #10 

යඳො ාළභනාාරණ විෂ බාර අභාතයා ශ  විසින් සහබාගී්වව අන්ෙභකින් යුතුව යඳො 

අවභාරණ ක්රි ාොභ න් හඳුනා ගැනීභ, සාස  කිීතභ, ක්රි ා්වභා කිීතභ සහ ඳසුවිඳරේ කිීතභ  

1619 භාර්තු 61 – 1611 අමගෝ්තු 31   

ක්රිඹාමකභක කිීමේ දී මයක න 
ආඹතනඹ  පුද්ගරඹා 

යඳො ාළභනාාරණ විෂ  බාර අභාතයා ශ ; යඳො ාළභනාාරණ භධයස ාාන  

ඵැඳීභ පිළිඵ විස තර   

ඵැඳීභ භඟින් අධානඹට රක්කයන්නා ව 
භවජන ගැටළු කුභක්ද    

 

භෑත කාරමේ දී ශ්රී රාකාමේ කාර වණික වා මද්ල වණික යටා ැරකිඹ යුතු 
අන්දමින් මන් වී ඇති අතය අධික ර්ාඳතනඹ, ගාතුය, නාඹ ඹෑේ, නිඹඟ වා 
අකුු  ැය ැදීේ ආදී ආඳදාන් හි ර්ධනඹක් දක්නට රැම ව ැරකිඹ යුතු 
පුද්ගරයින් ාඛ්යාක්, විමලේමඹන්භ ජනගවනමේ අඩු ධන ඳාන්තික 
මකොට්නාඹන් හි පුද්ගරඹන්,  ේ භට්ටමින් ඳතින ආඳදා මඳයසදානභ ්රභානමක 
මනොවීභ මවේතුමන් නැත නැතමක මභභ ආඳදා අ්ථාන්ර දී දැි  ඵරඳෑභට 
රක් මේව භෑත අතීතමේ දී ්බාවික ආඳදා මවේතුමන් න ීයවිත වානි, තුාශ විේ 
වා මද්ඳශ වානි ආදිඹ ැි  වී ඇතව  ආඳදා අදානභ ැි වීභ නිා පුයැසිඹන් භත 
භවමක ව ආර්ථික වා භාජයීඹ ඵයක් ඳැමයන අතය ඳඹනු රඵන වන වා මරය 
ආධාය භතද ීඩලනඹක් එල්ර මේව  

ඵැඳීභ කුභක්ද  
 

ආඳදා කශභනාකයණ විඹබාය අභාතයාාලඹ ව ආඳදා කශභනාකයණ 
භධය්ථානඹ විසින් අලයතාඹන් වඳුනා ගැනීභට, ඳතින ආඳදා මඳයසදානේ 
ක්රභමේදඹන් භාමරෝචනඹ කිීභට ව ආඳදා කශභනාකයණ භාර්මගෝඳමද්ලන 
ැකසීභ වා ්රජාන්, ඵරඳෑභට රක්වන් ව අමනකුමක ඳාර්ලඹන් භඟ 
එක් කටයුතු කයනු ඇතව භාර්මගෝඳමද්ලන ක්රිඹාමකභක කිිතභ ේඵන්ධමඹන් සිඹළු 
ඳාර්ලඹන් මත පුහුු  රඵා මදනු ඇතව දි්ත්රික්ක, ්රාමද්ශීඹ ව ්රාභ මේා 
ේ භට්ටමින් ආඳදා මඳය සදානේ ැරසුේ ැකසීමේ දි ්රජා ද ඒ වා 
දාඹකමකඹ මදනු ඇතව පූර් අනතුරු ඇඟවීමේ ඳණිවුල යාේත කිීමේ ඳද්ධතිඹක් 
්ථාඳනඹ මකමයනු ඇතව පූර් අනතුරු ඇඟවීේ මකටි ඳණිවුල භාර්ගමඹන් 
වඳුනාගමක ්රජා නාඹකයින් මත මඹොමු මකමයන අතය, ඔවුන් වයවා අමනකුමක 
පුද්ගරයින් දැනුමක මකමයනු ඇතව එක් එක් අභාතයාාලඹ විසින් ද, දි්ත්රික්ක, 
්රාමද්ශීඹ ව ්රාභ මේා ේ භට්ටමේ ආඳදා මඳය සදානේ ැරසුේ ඳදනේ 
කයගනිමින් යජමේ ්රතිචාය ඹාන්්රණඹද අන්තයගතන ඳිතදි පුළුල් ආඳදා මඳය 
සදානේ ැලටවනක් ැකසීභ වා ේඵන්ධ නු ඇතව  

මභභ භවජනගැටළු විඳීභ වා 
වඳුනාගමක ඵැඳීභ දාඹක න්මන් 
මකමේද  
 

මභභ ඵැඳිභ භි න් පුළුල් ආඳදා මඳයසදානේ ැරසුේ, ආඳදා කශභනාකයණ 
භාර්මගෝඳමද්ලන, පූර් අනතුරු ඇඟවීමේ ඳද්ධති ක්රිඹාමකභක කිීභ තුයන් 
්බාවික ආඳදාන්ට ්රතිචාය දැක්වීමේ ජාතික සදානභ ව ්රජා ධාිතතාඹ ැි  
දියුු  මකමර්ව ආඳදා මවේතුමන් ඇති න ීයවිත වානි, තුාශ වීේ වා මද්ඳශ වානි 
අභ කයගත වැකි අතය එභි න් යජඹ ව ්රජාන් භත ආඳදාන්හි ඵරඳෑභ 
මවේතුමන් ඇතින ගැටළු අඩුකය ගත වැකව භ්තඹක් ලමඹන් ගමකකර ආඳදා 
අභ කිිතමේ ක්රිඹාකායකේ වඳුනාගැනීභ, ැරසුේකිීභ, ක්රිඹාමකභක කිීභ ව 
අධීක්ණඹ කිීභ වා ්රජා භැදිවමක වීභ, ආඳදා කශභනාකයණ කටයුතුර 
පරදායීතාඹ ැි කිීභ වා මභන්භ පුයැසිඹන් භත ඇති පිලනඹ අඩුකිීභට ද 
ැදගමක ාධකඹක් නු ඇතව  

මභභ ඵැඳීභ විෘත යාජය වවුල්කාීමක 
අගඹන්ට අදාශ න්මන් ඇයි  

මභභ ඵැඳිභ භි න් පුයැසිඹන් මත ඔවුන්ම  ීයවිත මකමයහි ඵරඳාන 
තීයණාමකභක අාල ේඵන්ධමඹන් ඔවුන්ම  අදව් ඉදිිතඳමක කිීභට මභන්භ එභ 
ැරසුේ ක්රිඹාමකභක කිීභ වා ද වබාි වීභට අ්ථා ැරමන ඵැවින්  

පුරවැසි සහබාගි්වව  ්රර්ධනඹ න අතය පුයැසිඹන් විසින් වතොරතුරු වවත 

ප්රවේශ වීභ පිළිඵ ද මභයින් ්රර්ධනඹ මකමර්ව  

අභතය වි්තය  
 

මභභ ඵැඳීභ භි න් 1665 ආඳදා කශභනාකයණ ඳනත; තියය ශ්රි රාකාක්: දැක්භ 
ව උඳාඹ භාර්ි ක ගභන් භග මකටුේඳමතහි ව 1615 දැක්මභහි දැක්මන 
නිර්මද්ල ව ඵැඳීේ; වය් කැපුේ තියය ාර්ධන ඉරක්කඹන්හි ඇති ආඳදා 
ශක්ා ගැනිභ වා ආඳදාන්රට ඔමයොමකතු දීභ වා ව අයමුණූ ක්රිඹාමකභක කිිතභ 
ලා ලක්තිභමක කයයි. 



 
23  

ඵැඳීභ පුයාම භ වා ඉරක්කගත ක්රිඹාකායකේ ආයේබක දිනඹ  අන් දිනඹ  

1. ආඳදා කශභනාකයණ භධය්ථානඹ විසින් ඵරඳෑභට රක්වන්, ්රජා මර 
ාවිධාන ව අමනකුමක ඳාර්ලඹන් ඇතුශමකන ඳිතදි  ඳමකන අදව් 
විභසීමේ ක්රිඹායඹක් භි න් ඳතින ආඳදා මඳය සදානේ ැරසුේ 
භාමරෝචනඹ කිීභ  

1619 අම්රේල් 1616 
ැේතැේඵර්  

2. දි්ත්රික්ක, ්රාමද්ශීඹ ව ්රාභ මේා ේ භට්ටමින් ආඳදා මඳය සදානේ 
ැරසුේ ැකසීභ වා ්රජා ව අමනකුමක ඳාර්ලඹන්ම  දාඹකමකඹ ඳවසු 
කයම භ ආඳදා කශභනාකයණ භධය්ථානඹ විසින් සිදු මකමයනු ඇතව 

1619 ඔක්මතෝඵර්  1616 ජූනි  

3. ඵරඳෑභට රක්ව  අදානේ ක්ඩලාඹේ ේඵන්ධ කයගනිමින් ඳමකනු රඵන 
අදව් විභසීමේ ක්රිඹායඹක් වයවා ආඳදා කශභනාකයණ භාර්මගෝඳමද්ලන  
කනු රැම ව අලයතාඹන් වඳුනා ගැනීභ වා සිඹළුභ ඳාර්ලඹන් භඟ 
අදව් විභසීේ රැ්වීේ ඳමකනු රැම ව භාර්මගෝඳමද්ලන පිළිඵ ්රචායඹ 
කයනු රඵන අතය එකී භාර්මගෝඳමද්ලන ක්රිඹාමකභක කිීභ ේඵන්ධමඹන් අදාශ 
ඳාර්ලඹන් පුහුු  කයනු ඇතව  

1619 අම්රේල් 1616 
මනොැේඵර් 

4. බිේ භට්ටභ දක්ා පූර් අනතුරු ඇඟවීමේ ඳණිවුල යාේත කිීභ වා ාර්ථක 
ක්රභමේදඹක් ්ථාඳනඹ මකමයනු ඇතව පූර් අනතුරු ඇඟවීේ මකටි ඳණිවුල 
භාර්ගමඹන් වඳුනාගමක ්රජා නාඹකයින් මත මඹොමු මකමයන අතය, ඔවුන් 
වයවා අමනකුමක පුද්ගරයින් දැනුමක මකමයනු ඇතව  

2019 ඔක්මතෝඵර් 1616 ජූනි 

5. දි්ත්රික්ක, ්රාමද්ශීඹ ව ්රාභ මේා ේ භට්ටමේ ආඳදා මඳය සදානේ ැරසුේ 
ඳදනේ කයගනිමින් එක් එක් අභාතයාාලඹ විසින් යජමේ ්රතිචාය ඹාන්්රණඹද 
අන්තර්ගතන ඳිතදි පුළුල් ආඳදා මඳය සදානේ ැලටවනක් ැකසීභ  

1616 ජූය   1616 
මනොැේඵර් 

සේඵන්ධීාරණ වතොරතුරු 

ක්රිඹාමකභක කයන ආඹතනමඹන් ගකි 
යුතු පුද්ගරඹාම  නභ  

ආචාර්ඹ එ් අභරනාදන් භවතා 

තනතුය, මදඳාර්තමේන්තු  අධයක් ජනයාල්, ආඳදාකශභනාකයණ භධය්ථානඹ, ාිතභාර්ග, ජර ේඳමක ව 
ආඳදා කශභනාකයණ අභාතයාාලඹ 

විදුමක තැඳැල් යපිනඹ ව දුයකථන 
අාකඹ  

විදුමක තැඳෑර : dg@dmc.gov.lk 
්ථාය දුයකථනඹ : 0112136100 
ජාගභ දුයකථනඹ : 0773957896 

ේඵන්ධන 
අමනකුමක 
ඳාර්ලඹන්  
 

යාජය අාලමඹන් 
ේඵන්ධන 
ඳාර්ලඹන්  
 

ජාතික ආඳදා වන  මේා භධය්ථානඹ; ජාතික මගොලනැි ය ඳර්මේණ 
ාවිධානඹ; ාිතභාර්ග මදඳාර්තමේන්තු; කාර වණ විදයා මදඳාර්තමේන්තු; 
භධයභ ඳිතය අධිකාිතඹ; මයශ ායක්ණ මදඳාර්තමේන්තු; ජාතික ජරජ 
ේඳමක ඳර්මේණ ව ාර්ධන නිමඹෝජිතාඹතනඹ 

සිවිල් භාජයීඹ 
ාවිධාන, පුද්ගයක 
අාලඹ, ඵහුඳාර්ලවීඹ 
අාල වා අමනකුමක 
ක්රිඹාකාී කමිටු  
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ඵැඳීභ #11 

ඳිපසර විෂ බාර අභාතයා ශ  විසින් සහබාගී්වව යාාර කින් වේශගු වා විඳර් ාස 

අභිව ෝග න්    ජ්ාතිා ඳාිපසිපා ප්රතිඳ්වති ට සහ ඳනතට සවිස තරා්වභාව ඇතුක්ව කිිපභ  

1619 භාර්තු 61 – 1611 අමගෝ්තු 31   

ක්රිඹාමකභක කිීමේ දී මයක න 
ආඹතනඹ  පුද්ගරඹා 

ඳිපසර විෂ  බාර අභාතයා ශ  

ඵැඳීභ පිළිඵ විස තර  

ඵැඳීභ භඟින් අධානඹට රක්කයන්නා ව 
භවජන ගැටළු කුභක්ද    

 

ඳසුි ඹ දලකඹක් ැනි කාරඹ තුශ ශ්රී රාකා දරුු  කාර වණික තමකඹන්ට මුහුණ 
දුන් අතය දීර්ඝ කාම න ඳතින නිඹා, ගාතුය ව නාඹ ඹෑේ ැනි සිද්ධීන් 
කාරඹමක භඟ ර්ධනඹ මමින් උ්ර ගැටළු ඵට ඳමක ඇතව මද්ල වණඹ ආශ්රිත 
උදුරු යට පුයාභ ැරකිඹ යුතු අන්දමින් ඵරඳාන අතය විමලේමඹන්භ ආඳදා 
ඇතිවීමේ ්රණතාඹ ඉවශ දි්ත්රික්කඹන් හි දුේඳමක ජනතා මභන්භ ්රාමීඹ 
කෘෂිකාර්මික ජනගවණඹ මින් ඵරඳෑභට රක්මේව භධයභ වා දීර්ඝකාම න ාර්ධන 
ැරසුේ මනුමන් මන් කයන රද යාජය මදල්, ්බාවික ආඳදා මවේතුමන් න 
ීයවිත වානි වා ීයමනෝඳාඹ අහිමිවීේ, මද්ඳශ වානි වා අතැන්වීේ ආදිඹ මනුමන් 
ඳඹනු රඵන වන වා මරය ආධාය මත මඹොමු කිීභට සිදුවීභ නිා යාජය මුදල් 
භතද ීඩලනඹක් එල්ර මේව ඇතැේ ආඳදාන් ඇතිවීභට මවේතු වී ඇමකමමක මද්ල වණික 
විඳර්ඹාඹන් පිළිඵ ැරකිල්රක් මනොදක්මින් අනුචිත සිදුකයන රද ැරසුේ 
ක්රිඹාම න් මවේතුමනිව දැනට බාවිතාන ජාතික ඳාිතිතක ්රතිඳමකතිඹ ව ඳනත 
භි න් ්රභාණමක ඳිතදි මද්ල වණික විඳර්ඹා ේඵන්ධ ගැටළු ආභන්්රණඹ 
මනොමේව 

ඵැඳීභ කුභක්ද  
 

ඳතින ජාතික ඳාිතිතක ්රතිඳමකතිඹ ව ඳනමතහි මද්ල වණික විඳර්ඹාඹන් 
පිළිඵ විමලේමඹන්භ අධානඹ මඹොමු කිීභ වා ව මද්ල වණික 
විඳර්ඹාඹන්රට අනුර්තනඹ වීභට ව ඒා අභ කයගැනීභ වා නිර්මද්ල 
ැකසීභ මභභ ඵැඳීභ භි න් අයමුු  මකමර්ව මද්ල වණික විඳර්ඹාඹන්රට 
අධානඹ මඹොමු කයමින් ඒ වා අනුර්තනඹ වීභට ව අභ කිීභට නිර්මද්ල 
ැකසීභට වැකින ඳිතදි සිඹළු ඳාර්ලඹන් භග ාකච්ඡාමකොට ඳතින ජාතික 
ඳාිතිතක ්රතිඳමකතිඹ ව ඳනත භාමරෝචනඹ කය ාමලෝධනඹ කිීභට ඳිතයඹ 
විඹබාය අභාතයාාලඹ විසින් කටයුතු කයනු ඇතව  

මභභ භවජන ගැටළු විඳීභ වා 
වඳුනාගමක ඵැඳීභ දාඹක න්මන් 
මකමේද  
 

දැනට ඳතින ජාතික ඳාිතිතක ්රතිඳමකතිඹ ව ඳනත 1663 භි න් ්රභාණමක ඳිතදි 
මද්ල වණික විඳර්ඹා ේඵන්ධ ගැටළු ආභන්්රණඹ මනොන ඵ වඳුනාගැනීමභන් 
අනතුරු මභභ ඵැඳීභ වයවා මද්ල වණික විඳර්ඹා ේඵන්ධමඹන් පුළුල් මර 
අධානඹ රක්න ඳිතදි ජාතික ඳාිතිතක ්රතිඳමකතිඹ ව ඳනත ාමලෝධනඹ 
මකමයනු ඇතව මද්ල වණික විඳර්ඹාඹන් මවේතුමන් ඇතින අදානභ 
ැරකිල්රට ගනිමින්, විමලේමඹන්භ දිත්ර වා අදානේ කණලාඹේ භත ඇතින 
ඵරඳෑභ අඩුකිීභ පිණි ඳිතය ආයක්ණඹ ව ආඳදා කශභනාකයණඹ වා 
ඉවශ භට්ටමේ ්රතිඳමකති ්රමුඛ්තාඹක් මේ තුයන් රැමඵනු ඇතව තද, ආඳදා 
ශක්ා ගැනීභ ව අඳවසුතාඹන් භග වයා ගැනීභට වැකින මේ  මකටි, භධයභ 
වා දීර්ඝ කාම න මර මද්ල වණඹ මන් න්මන් මකමේද ඹන්න පිළිඵ 
මතොයතුරු ැරසුේ කිීමේ ව තීයණ ගැනීමේ නියත පුද්ගරයින් තු තිබිඹ යුතුඹව 

මභභ ඵැඳීභ විෘත යාජය වවුල්කාීමක 
අගඹන්ට අදාශ න්මන් ඇයි  

යජමේ ්රතිඳමකති ේඳාදනමේ දී පුයැසි වඬට ඉලකල ැරසීභ ව පුයැසි ීයවිත 
මකමයහි ඵරඳාන යජමේ තීයණ ගැනිේරදී තභ අදව් එඹට එක් කිීභට 
අ්ථාන් රඵා දීභ නිා මභභ ඵැඳීභ වයවා පුරවැසි සහබාගී්වව  ්රර්ධනඹ 
මකමර්ව  
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අභතය වි්තය  
 

මභොන්ට්රිමඹල් න්ධානඹ ඹටමමක ඇති අලයතාඹන් සිඹල්ර ශ්රී රාකා විසින් 
පුයා ඇති අතය තියය ාර්ධන ඉරක්ක 13 ව ඍජු ව ක්ර මද්ල වණික 
විඳර්ඹාඹ මකමයහි ඵරඳාන අමනකුමක ඉරක්ක වා ක්රිඹාකාී ැරසුේ ක් 
මකමර්ව මද්ල වණික විඳර්ඹා මවේතුමන් භතුන තර්ජන මකමයහි මගෝම ඹ 
්රතිචායඹ ලක්තිභමක කයන්නා ව ඳැිත් ේමුතිඹ ද ශ්රී රාකා විසින් අමකන් තඵා 
අඳයානුභත කය ඇතව මභභ ඵැඳීභ භි න් 1665 ආඳදා කශභනාකයණ ඳනත; තියය 
ශ්රි රාකාක්: දැක්භ ව උඳාඹ භාර්ි ක ගභන් භග මකටුේඳමතහි ව 1615 
දැක්මභහි දැක්මන නිර්මද්ල ව ඵැඳීේ; ක්රිඹාමකභක කිීභ ්රර්ධනඹ මකමයයිව 

ඵැඳීභ පුයාම භ වා ඉරක්කගත ක්රිඹාකායකේ ආයේබක දිනඹ  අන් දිනඹ  

1. ක්රිඹාමකභක කිීමේ අඩුඳාඩු මභන්භ මද්ල වණික විඳර්ඹාඹන්රට අනුර්තනඹ 
වීභ වඅභ කයගැනීභ වා ැි දියුු  කයගත යුතු ක්මේ්ර වඳුනා ගැනීභ 
වා ඳතින ජාතික ඳාිතිතක ්රතිඳමකතිඹ භාමරෝචනඹ කිීමේ අයමුණින් 
සිඹළු ඳාර්ලඹන් ේඵන්ධකය ගනිමින් පුළුල් මර ාකච්ඡා ඳැැමකවීභව  

1619 භාර්තු   1619 ජූනි   

2. මද්ල වණික විඳර්ඹා අාග පිළිඵ පුළුල් අධානඹක් මඹොමු කයන්නාව න 
ජාතික ඳාිතිතක ්රතිඳමකතිඹක් වබාගීමක ්බාඹකින් ක් කිීභ  

1619 ජූය  1616 ජූනි   

සේඵන්ධීාරණ වතොරතුරු 

ක්රිඹාමකභක කයන ආඹතනමඹන් ගකි 
යුතු පුද්ගරඹාම  නභ  

භහින්ද  වණයමකන භවතා 

තනතුය, මදඳාර්තමේන්තු  අධයක් (්රතිඳමකති ැරසුේ වා මභමවයුේ), භවැය ාර්ධන වා ඳිතය 
අභාතයාාලඹ 

විදුමක තැඳැල් යපිනඹ ව දුයකථන 
අාකඹ 

විදුමක තැඳෑර : pmgun@gmail.com 
්ථාය දුයකථනඹ : 01122034150ජාගභ දුයකථනඹ : 0715861297 

ේඵන්ධන 
අමනකුමක 
ඳාර්ලඹන්  
 

යාජය අාලමඹන් 
ේඵන්ධන 
ඳාර්ලඹන්  

ඳිතය අභාතයාාලඹ ඹටමමක ඳතින ආඹතන; කාර වණ විදයා මදඳාර්තමේන්තු; 
ආඳදා කශභනාකයණ භධය්ථානඹ; ජාතික ්රතිඳමකති අධයඹන ආඹතනඹ  

සිවිල් භාජයීඹ 
ාවිධාන, පුද්ගයක 
අාලඹ, ඵහුඳාර්ලවීඹ 
අාල වා අමනකුමක 
ක්රිඹාකාී කමිටු 

ඳිතයඹ ේඵන්ධ යාජය මනොන ාවිධාන, විල් විදයාර ආදිඹ, ාණිජ භ්ඩලර  
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ඵැඳීභ #12 

2020 වන විට අොළ අභාතයා ශ විසින් ාාන්තාවන්ට එවරහි සි ආක යාාරවේ  වවනස වාොට 

සැකකීභ තුරන් කිීතවේ සේමුතිවේ  (CEDAW) වතෝරාග්ව අවසාන නිීතක්ෂණ ක්රි ා්වභා කිීතභ 

සහා විනිවිෙබාවව න් යු්ව හා වගකිව යුතු ක්රි ාවය ක් ස ාාඳන  කිීතභ. 

1619 භාර්තු 61 – 1611 අමගෝ්තු 31 

ක්රිඹාමකභක කිීමේ දී මයක න 
ආඹතනඹ  පුද්ගරඹා 

ාාන්තා ාටයුතු විෂ  බාර අභාතයා ශ   

ඵැඳීභ පිළිඵ වි්තයඹ 

ඵැඳීභ භි න් අධානඹට රක්කයන්නා ව 
භවජන ගැටළු කුභක්ද  

කාන්තාන්ට එමයහි සිඹළු ආකායමේ මන් මකොට ැරකීභ තුයන් කිීමේ 
ේමුතිඹ(CEDAW) ශ්රී රාකා විසින් 1981 දී අඳයානුභත කය ඇති අතය ඒ 
ඹටමමක ඇතැේ අාන නිීක්ණ ේඵන්ධමඹන් ක්රිඹාමකභක වීභට ශ්රී රාකා ඵැඳී 
සිටිඹද එහි ්රගතිමඹහි භන්දගාමී ඵක් මඳනී ඹයිව CEDAW හි විධිවිධාන 
කාර්ඹක්භ මර ක්රිඹාමකභක කිීභ තුයන් කාන්තාන් විසින් ර්තභානමේ මුහුණ 
මදන ගැටළු මඵොමවොභඹක් අභ කිීභට ඉල ැමරනු ඇතව නීතිමේ ආයණඹ 
මනොභැතිකමින් අවිධිභමක ක්මේ්රමේ නිඹැමරන කාන්තාන්ට අභාන මේතන 
රඵා ගැනීභට සිදුවී ඇතව ශ්රභ ඵරකාඹ තුශ කාන්තා වබාගීමකඹ අඩු වීභ ද තමක 
ගැටළුක්  ඳතීව එමභන්භ කාන්තා ගෘවමයකඹන් මඵොමවෝ භාජයීඹ, 
ා්කෘතික, ආර්ථික වා මද්ලඳාරනික ගැටළුරට මුහුණ මදන අතය ඒ වා 
්රභාණමක පියඹේ මඹදී නැතව විධිභමක ක්මේ්රඹ තුරද කාන්තාන් විසින් මේා 
්ථාන ආශ්රිත යාි ක වා ්ත්රී පුරුබාඹ භත ඳදනේ ව ්රච්ඩලමකඹ අමකවිඳියිව 
අමනකුමක ගැටළු අතය මද්ලඳාරන භූමිකාමේ කාන්තාන්ම  අඩු නිමඹෝජනඹක් 
ඳැතීභ, යජමේ ඉලේ මත කාන්තාන්ට ඇති ්රමේලඹ අඩු වීභ ඹනාදිඹ ඇතුරමක 
මේව  

ඵැඳීභ කුභක්ද  අදාශ අභාතයාාලර ැල ැරසුේ වයවා CEDAW ේමුතිමේ මතෝයාගමක අාන 
නිීක්ණ ය 1616 න විට ේපූර්ණමඹන් ක්රිඹාමකභක කිීභ ්රර්ධනඹ කිීභ 
මභභ ඵැඳීමභහි අයමුණ මේව  මභභි න් අවිධිභමක ක්මේ්රමේ කාන්තාන් 
මන්කේරට බාජනඹ වීභ ැශැක්වීභ, මද්ලඳාරන භූමිකා තුර කාන්තාන්ම  
වබාගීමකඹ ැි  කිීභ, කාන්තා ගෘවමයකඹන් වා ජාතික ්රතිඳමකති 
ැරසුේකයණමේ දි ගවීභ ව විනිවිදබාඹ ්රර්ධනඹ කිිතභ, මේා ්ථාන ආශ්රිත 
යාි ක අලන්මමකට්ටේ අභ කිීභ ව කාන්තාන්ට ඵරඳාන අාධායණ ඉලේ නීති 
ඉමක කිීභ ඹනාදිඹ වා ක්රිඹාකායකේ ර්ධනඹ කයගත වැකව මේා නියුක්තිඹ 
පියඵ තනි එකාඵද්ධ න ඳනතක් වයවා කේකරු වා ෘමකතීඹ මිති ඵතා විඹ 
බාය අභාතයාාලඹ ද අභ ැටුඳ වා ඹාන්්රණඹක් මඹෝජනා කිීභට අදව් කයන 
අතය රැකිඹා ්ථානමේ දී ඇතින මන්කේ රට එමයහි න්නා ව විධිවිධානද 
ඇතුශමක මකමර්ව 

මභභ භවජන ගැටළු විඳීභ වා 
වඳුනාගමක ඵැඳීභ දාඹක න්මන් 
මකම ්ද   

“භාන ටිනාකභකින් යුමක ැල වා භාන ැටුේ” වා ීති ඇති කිීභ භි න් 
අවිධිභමක ක්මේ්රමේ මේා නියුක්තිඹන් වට ද භාන ටිනාකභකින් යුමක ැල 
වා භාන මේතන රඵා දීභ නීතිමේ පියයණ තුයන් අනිාර්ඹ කර වැකව 
ඳාර්ලකරුන්ම  අදව් විභසීභ වා අධීක්ණඹ තුයන් මභභ අභාන ඵ තුයන් 
කිීභට ඇති ැරසුේ අධීක්ණඹ වා යාේත කිීභට අලය දැනුභ රැමඵනු ඇතව 
කාන්තා ගෘව මයකඹන්ම  ෘජු වබාගීමකඹ රඵාගැනීභ තුයන් ඔවුන්ම  
ගැටළුරට අදාශ ්රතිඳමකතීන් වා ැරසුේ ලා විනිවිදබාඹකින් වා පරදායි මර 
ැකසිඹ වැකව විධිභමක ක්මේ්ර මේ මේා ්ථානර සිදුන යාි ක ව ්ත්රී පුරු 
භාජබාවීඹ අලන්මමකට්ටේ පිම ඵ සිද්ධීන් විභසීභ වා ඳමකකයනු රඵන කමිටු 
භි න් අභ කශ වැකව  යජමේ ඉලේ ේඵන්ධ නීති ාමලෝධනඹ කිීභ තුයන් 
කාන්තාන්ට යජමේ ඉලේ වා ්රමේල වීමේ ැි  අ්ථාන් ැරමනු ඇතව 
සිවිල් ාවිධාන භග එක් භැතියණ නීති ාමලෝධනඹ කිිතභ භි න් 
ඳාර්යමේන්තුමේ කාන්තාන් වා ඳා ව ක්රභඹක් ඇති කිීභ තුයන් මද්ලඳාරන 
භූමිකා තුර කාන්තාන්ම  වබාගීමකඹ ර්ධනඹ කය ගත වැකව   
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මභභ ඵැඳීභ විෘත යාජය වවුල්කාීමක 
අගඹන්ට අදාශ න්මන් ඇයි   
 

තියණ ගැනීමේ ක්රිඹායමේ දී වබාි වීභටමක ඵරඳෑේ කිීභටමක කාන්තාන්ට, 
අදානේ ක්ඩලාඹේද ඇතුළු, විමලේ ැරසුේ රඵා දීභ මවේතුමන් මභභ ඵැඳීභ 
භි න් පුරවැසි සහබාගී්වව  ්රර්ධනඹ මේව එමභන්භ අධීක්ණ ඹාන්්රණඹන් 
තිබීභ ඳාර්ලකරුන්ට වබාි වීභට වැකිවීභ ව අදාර යජමේ නිරධාීන්ට ඹේ 
තීයණ ව උඳමද්ලනරට අදාශ මතොයතුරු  මවළිදයේ කිීභට ඇති ඵැඳීභ 

මවේතුමන් වගවීභ ්රතිඳමකතිඹ ්රර්ධනඹ මේව  

අභතය වි්තය මභභ ඵැඳීභ කාන්තාන්ට එමයහි සිඹළු ආකායමේ මන් මකොට ැරකීභ තුයන් 
කිීමේ ේමුතිඹ (CEDAW) ක්රිඹාමකභක කිීභට; භාන අයිතිාසිකේ ආයක්ා 
කිිතභ වා ්රර්දනඹ කිීභ වා න ජාතික ක්රිඹාකාී ැරැ්භ 1617 – 1611 හි 
අයමුු  ක්රිඹාමකභක කිීභට ව ්ත්රී පුරු භානාමකභතාඹ මකමර් දාඹක න 
තියය ාර්ධන ඉරක්ක අාක 5 ක්රිඹාමකභක කිීභටමක වඹ මේව   

ඵැඳීභ පුයාම භ වා ඉරක්කගත ක්රිඹාකායකේ  ආයේබක දිනඹ: අන්න දිනඹ: 

1. “භාන ටිනාකභකින් යුමක ැල වා භාන ැටුේ” (ජාතයන්තය කේකරු 
ාවිධානමේ ේමුතිමඹහි 166න ඵැඳීභට අනුකර) ඹන කරුණ ද ඇතුශමක 
කේකරු වා ෘමකතීඹ මිති ඵතා විඹ බාය අභාතයාාලඹ භි න් මේා 
නියුක්තිඹ පියඵ තනි එකාඵද්ධ න ඳනතක් මකටුේ ඳමක කයනු ඇතවමභභ ීති 
ක්රිඹාමකභක වීභ අධීක්ණඹ කිීභ ව අවිධිභමක ක්මේ්රඹ තුර ්ත්රී පුරුබාඹ 
ඳදනේ මේතන පියඵ මතොයතුරු එක්රැ් කිීභ කේකරු අභාතයාාලඹ විසින් 
සිදුකයනු රැම ව ජාතික භත විභසුේ ාර්තා ම්රබාාමන් කා කේකරු 
අභාතයාාලමේ ම  අලවිමඹහි විෘත දමකත ක්රභමේදඹකින් ඳශමකමයනු ඇතව 
මභභ ාර්තාට අදාශ භවජන භතවිභසුේ ඳමකා සිඹළු ඳාර්ලඹන්ම  
භැදිවමකවීමභන් දමකත එක්රැ් කිීභ සිදුකයනු ඇතව  

2019 භාර්තු 1616 ැේතැේඵර්  

2.  කාන්තා ගෘවමයකඹන් ැි  ්රභාණඹක් සිටින දි් ත්රික්කර කාන්තා 
ගෘවමයකඹන් වා න ජාතික ක්රිඹාකාී ැරැ්මේ මකටුේඳත පිළිඵ 
ජාතික භට්ටමේ භවජන භත විභසීේ අදාශ අභාතයාාල ව පුයැසි 
ාවිධානඹන්ම  වබාගීමකමඹන් සිදු මකමයනු ඇතව මභභ භත විභසීේ 
ාර්තා කාන්තා අභාතයාාලමේ ම  අලවිමඹහි විෘත දමකත ක්රභමේදඹන් 
වයවා ම්රබාාමන් ඳශමකමයනු ඇතව අන් ්රතිඳමකති වා ැරසුේ කාන්තා 
ගෘවමයකයින් මත ඉ දිිතඳමක කය ක්රිඹාමකභක මකමයනු ඇතව   

2019 භාර්තු 2020 ජූය  

3. විධිභමක ක්මේ්රඹ වා අභ ලමඹන් අභාතයාාල 75% ක යාි ක 
අලන්මමකට්ටේ ැරැක්වීභ වා කමිටු පිහිටුනු ඇතව මභභ කමිටු පුහුු  කිීභ 
ව ඒා අධීක්ණඹ කිීභ කාන්තා කටයුතු අභාතයාාලඹ විසින් සිදු කයනු ඇතව  
මභභ කමිටුරට අදාශ ාර්ෂික ාර්තා (ාර්තාගත සිද්ධීන්, සිද්ධීන්ර 
්බාඹ, මගන ඇති ක්රිඹාභාර්ග, පිලාට ඳමක පුද්ගරඹන් ආයක්ා කිීභට 
මගන ඇති පිඹය ආදිඹ) අදාශ අභාතයාාල ම  අලවිර ම්රබාාමන් 
ඳශමකමයනු ඇතව මභභ සිඹළු කමිටු ාර්තා එක්රැ් මකොට එක් ාර්ෂික 
ාර්තාක් මර කාන්තා කටයුතු අභාතයාාලමේ ම  අලවිමේ ම්රබාාමන් 
ඳශමකමයනු ඇතව   

2019 භාර්තු 1611 භාර්තු  
 

4. සිවිල් ාවිධාන භග එක් භැතියණ නීති ාමලෝධනඹ කිිතභ ව මද්ලඳාරන  
ඳක් භග නියන්තමයඹන් කටයුතු කයමින් ඔවුන් මත පිලනඹක් එල්ර කිීභ 
භි න් ඳාර්යමේන්තුමේ කාන්තාන් වා ඳා ව ක්රභඹක් ඇති කිීභ තුයන් අභ 
ලමඹන් ඳාර්යමේන්තුමන් 1 3ක කාන්තා නිමඹෝජනඹක් ඇති කිීභට කටයුතු 
මකමර්ව මද්ලඳාරන ඳක් භග සිදුකයන රද භත විභසීේ පිළිඵ ාර්තා 
අභාතයාාල ම  අලවිමේ බාා 3න්භ ඳශමකමර්ව  

1619 ජූනි 1611 මඳඵයාිත  

5. විෘත යාජය වවුල්කාීමකමේ 1616 – 1618 වා ව ජාතික ක්රිඹාකාී ැරැ්භ 
ඉදිිතඹට මගනඹාභක් මර අ) යජමේ ඉලේ මඵදා දීමේදී වවුල් හිමිකාීමකඹ 
වා අය දීභ;  ආ) ඉලේ ාර්ධන ආාා ඳනමමක උඳමල්ඛ්න 3 අමවෝසි 
කිීභ ඇ) අනු්රාේතිඹ වාන අභාන මර ැරමකන විධිවිධාන අරා ව 
කිීභ වා ඉලේ නීති ාමලෝධනඹ කිීභ  

2019 භාර්තු 1616 ජූනි  

සේඵන්ධීාරණ වතොරතුරු 

ක්රිඹාමකභක කයන ආඹතනමඹන් ගකි 
යුතු පුද්ගරඹාම  නභ 

්ර්ණා සුභනමේකය භවමකමිඹ 
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තනතුය  ,මදඳාර්තමේන්තු  බාඳති, ජාතික කාන්තා කමිටු 

විදුමක තැඳෑර : swarnasumanasekara@gmail.com 
්ථාය දුයකථනඹ : 611 2187248 
ජාගභ දුයකථනඹ : 0713536007  

විදුමක තැඳැල් යපිනඹ වා දුයකථන අාකඹ  

ේඵන්ධන 
අමනකුමක 
ඳාර්ලඹන්  

ේඵන්ධන අමනකුමක 
ඳාර්ලඹන්  

කේකරු වා ෘමකතීඹ මිති ඵතා විඹ බාය අභාතයාාලඹ; ඳශාමක බා ව 
ඳශාමක ඳාරන විඹ බාය අභාතයාාලඹ; භැතියණ මකොමින් බා; භාජ 
විඵරගැන්වීමේ විඹ බාය අභාතයාාලඹ; නීති මකොමිභ; ඉලේ විඹ බාය 
අභාතයාාලඹ; ජාතික කාන්තා කමිටු 

සිවිල් භාජයීඹ ාවිධාන ,
පුද්ගයක අාලඹ ,
ඵහුඳාර්ලවීඹ අාල වා 

අමනකුමක ක්රිඹාකාී කමිටු  

Centre for Equality and Justice, Viluthu, Centre for Policy Alternatives, 
Rural Women’s Front, Disability Organisation Joint Front 
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ඵැඳීභ #13 

ප්රාවේය   වස වා සැඳයුභ වැි ිරයුු  කිීතභ සහා ප්රාවේය   සබා තුළ පුරවැසි සහබාගි්වවව න් යු්ව 

ාමිටු ශක්තිභ්ව කිීතභ 

1619 භාර්තු 61 – 1611 අමගෝ්තු 31 

ක්රිඹාමකභක කිීමේ දි මයක න 

ආඹතනඹ  පුද්ගරඹා  

ඳළා්ව සබා සහ ඳළා්ව ඳාකන විෂ  බාර අභාතයා ශ  

ඵැඳීභ පිළිඵ විස තර  

ඵැඳීභ භි න් අධානඹට රක්කයන්නා ව 

භවජන ගැටළු කුභක්ද  

්රාමද්ශීඹ බා ඹනු යජමේ ඳශාමක ඳාරන ඳද්ධතිඹ තුශ පුළුල් ඳයාඹක භවජන 
මේාන් ඳඹන ැදගමක ආඹතනික ුවඹකිව  1987 අාක 15 දයණ ්රාමද්ශීඹ බා 
ඳනත භි න් ්රාමද්ශීඹ බා කමිටු පිහිටුවීභටමක එභි න් තීයණ ගැනීමේ ක්රිඹායමේදි 
පුයැසිඹන්ම  වබාගීමකඹ රඵා ගැනීභටමක ඉල රා ඇතව මකමේ වුද 
ර්තභානමේ දී මභභ අ්ථා බා භි න් මවෝ පුයැසිඹන් විසින් උචිත 
ආකායමඹන් උඳමඹෝගී කය මනොභැතව පුයැසිඹන් මඵොමවෝ මදමනක් තීයණ 
ක්රිඹායමඹන් තභන් ඵැවැය කය ඇතැයි රකන අතය තභන් රඵන මේා පිළිඵ 
තෘේතිභමක මනොමේව මීට අභතය තභ ්රමද්ලර භතුන විවිධ ගැටළු නියාකයණඹ 
කිීභට ව ්රාමද්ශීඹ බාර මයක කාර්ඹබායඹන් ඳවසු කයම භ වා අතිලයින් 
ැදගමක මභරේ න අතුරු නිමඹෝග ද ්රභාණමක මර ඳනා මනොභැතව 

ඵැඳීභ කුභක්ද  ්රාමද්ශීඹ බා භග එක් කටයුතු කිීමභන් ලා මවො ්රතිඳමකතීන් මනුමන් 
මඳනී සින්භටමක ්රාමද්ශීඹ භට්ටමින් මේා ැඳයීභ ැි  දියුු  කිීභටමක පුයැසිඹන් 
තුර ඇති වැකිඹා ර්ධනඹ කිීභ මභභ ඵැඳීමභහි අයමුණ මේවශ්රී රාකාමේ ඵහුතය 
පුයැසිඹන් ීයමක න්මන් ්රාමද්ශීඹ බා සීභාන් තුර ඵැවින් ඔවුන්ම  
වබාගීමකමඹන් ්රාමද්ශීඹ බා කමිටු ඳද්ධති ලක්තිභමක කිීමේ විලාර 
ැදගමකකභක් ඳතීව මභභ කමිටු වා වබාගී වීභ වයවා බා වා පුයැසිඹන් 
අතය විධිභමක ව නියන්තය ාකච්ඡා භාර්ගඹක් නිර්භාණඹ වීභට ඉලකල ැරමේව 
මභැනි ාතායණඹක් තිබීභ, තභ ්රජාමේ අලයතාඹන් මත පුළුල් අධානඹක් 
මඹොමු කිීභටමක අඹැඹ ැරසුේකයණමේ දි වා යාඳෘති ැකසීමේ දි එභ 
ක්රිඹායඹට ේඵන්ධ වීභටමක පුයැසිඹන්ට ඉතා ්රමඹෝජනමක මේව තද, බාමේ 
ඳිතඳාරන කටයුතු ාකච්ඡා කිීභටමක එභි න් බාමේ කාර්ඹක්භතාඹ ව කාර්ඹ 
ාධනඹ ැි කිීභටමක කමිටු රැ්වීේ දාඹක මේව  

මභභ භවජන ගැටළු විඳීභ වා 
වඳුනාගමක ඵැඳීභ දාඹක න්මන් 
මකම ්ද   

ඵ්නාහිය ඳශාමමක දි්ත්රික්ක 3භ නිමඹෝජනඹ න ඳිතදි ්රාමද්ශීඹ බා 6ක් නිඹමු 
බාන් මර මතෝයා පුයැසි වබාගීමකමඹන් කමිටු ්ථාඳනඹ මකමයනු ඇතව 
මභභ කමිටු පරදායී මර ක්රිඹාමකභක වීභ වා දැනුමක කිීේ, තාක්ණික වඹ වා 
නිපුණතාඹන් රඵා මදනු ඇතව අලය අතුරු නීති උඳිතභමඹන් 5ක් වබාගීමක 
්රමේලඹක් වයවා වඳුනා මගන මකටුේඳමක මකමයනු ඇතව ඵ්නාහිය ඳශාමමක ඳශාමක 
බා භට්ටමභන් ්රජා භ්ඩලර ලක්තිභමක කිීභ වා ය්ථාක් ැකමනු ඇතව 
අමනකුමක ්රාමද්ශීඹ බා, නගය බා වා භව නගය බාර මභභ අමකදැකීේ ්රචයත 
කිිතභ වා අලය න්නා ව වඹ රඵා දීභට ඹාන්්රණඹක් ැමකනු ඇතව 
එඵැවින් ්රාමද්ශීඹ බාර පුයැසි වබාගීමකමඹන් යුමක කමිටු ඳද්ධතිඹ ලක්තිභමක 
කිීභ වා දැි  අලයතාඹක් ඳතින අතය යාඳෘති නිභකිීමේ ාර්ථකමකඹ 
භගභ නගය බා වා භවනගය බාර ද එභ ක්රිඹායඹ ැි  ඳිතභාණඹකින් 
ක්රිඹාමකභක කිීභට අ්ථාක් ැරමේව    

මභභ ඵැඳීභ විෘත යාජය වවුල්කාීමක 
අගඹන්ට අදාශ න්මන් ඇයි   
 

්රාමද්ශීඹ බාන්හි තීයණ ගැනීමේ ක්රිඹායමේ දී නියන්තයමඹන්භ පුයැසිඹන් 

වබාි  න ඵැවින් මභභ ඵැඳීභ වයවා පුරවැසි සහබාගී්වව  ර්ධනඹ මේව 
එමභන්භ බාමේ ක්රිඹාකායකේ, ැඹ වි්තය, ආදාඹේ එකතු කිීභ ැනි කරුු  
පිළිඵ පුයැසිඹන් දැනුමකන ඵැවින් මභභි න් විනිවිෙබාව  ර්ධනඹ මේව  

අභතය වි්තය මභභ ඵැඳීභ භි න් 1987 අාක 15 දයණ ්රාමද්ශීඹ බා ඳනත ක්රිඹාමකභක කිීභ 
ලක්තිභමක මකමර්ව එමභන්භ යට තුර ඳතින මතොයතුරු දැනගැනීමේ  නීතිඹ ද මේ 
වා පිටුවරක් මේව  



 
30  

ඵැඳීභ පුයාම භ වා ඉරක්කගත ක්රිඹාකායකේ  ආයේබක දිනඹ: අන්න දිනඹ: 

1. ඵ්නාහිය ඳශාත තුර දි්ත්රික්ක 3භ නිමඹෝජනඹ න ඳිතදි නිඹමු ්රාමද්ශීඹ 
බා 6ක් මතෝයාමගන එභ බාර ාභාජිකඹන් ව පුයැසිඹන් තුශ බා 
කමිටු ඳද්ධතිඹ පිළිඵ මයක දැනුභක් ඇති මකමර්ව මභභ දැනුමක කිීමේ 
ැලටවන භි න් බා කමිටුර පුයැසි වබාගීමක ධාිතතාඹ නිූපඳණඹ 
මේව  

1619 භැයි  2019 අමගෝ්තු 

2. පුයැසි නිමඹෝජනමඹන් යුමක කමිටු නිඹමු බාර ්ථාපිත මේව කමිටුර 
පරදායී ක්රිඹාකාීමකඹ වා තාක්ණික වඹ වා කුරතාඹන් ඵාහිය 
ේඳමකදාඹකඹන් භි න් රඵා මදනු ඇතව  

2019 අමගෝ්තු 2016 අමගෝ්තු 

3. බා කමිටුර අදව් විභසීමභන් යුතු උඳිතභ ලමඹන් අතුරු නීති 5ක් 
කනු ඇතව ඵාහිය උඳමද්ලකයමඹකුම  වඹ ඇති සිදු කයනු රඵන 
අදව් විභසීේ ක්රිඹායඹකින් අලයතාඹන් ඳදනේ කයමගන මභභ අතුරු 
නීති වඳුනාගනු රැම ව ඵ්නාහිය ඳශාමක බාමේ නිති නිරධාීන්ම  වඹ 
හිත මභභ අතුරු නීති මකටුේඳමක කයනු ඇතව 

2019 ඔක්මතෝඵර් 1616 ජූනි  

4. ඵ්නාහිය ඳශාමමක ඳශාමක බා භට්ටමින් “්රජා භ්ඩලර” ලක්තිභමක කිීභ 
වා ය්ථාක් කනු ඇතව   

2019 ජූය 1619 මදැේඵර්  

5. මභභ අමකදැකීේ අමනකුමක ්රාමද්ශීඹ බා, නගය බා වා භවනගය බාර 
්රචයත කිීභ වා අලය වමඹෝගඹ රඵා දීභ වා ඹාන්්රණඹක් කනු 
ඇතව  

2020 ජූය  1616 ැේතැේඵර්   

සේඵන්ධීාරණ වතොරතුරු 

ක්රිඹාමකභක කයන ආඹතනමඹන් ගකි 
යුතු පුද්ගරඹාම  නභ 

මක් ඒ සුබ්රා ල්මඳොර මිඹ 

තනතුය  ,මදඳාර්තමේන්තු  මජය්න වකාය මල්කේ (ඳශාමක ඳාරන)  

විදුමක තැඳැල් යපිනඹ වා දුයකථන 
අාකඹ 

විදුමක තැඳෑර : saslg@pclg.gov.lk 

්ථාය දුයකථනඹ : 0112345971 ජාගභ දුයකථනඹ : 0714114735 

ේඵන්ධන 
අමනකුමක 
ඳාර්ලඹන්  

යාජය අාලමඹන් 
ේඵන්ධන 
ඳාර්ලඹන්  

ඵ්නාහිය ඳශාමක බා; ඳශාමක ඳාරන මකොභාිත්; ඵ්නාහිය ඳශාමමක මතෝයා ගමක 
්රාමද්ශීඹ බා  

සිවිල් භාජයීඹ 
ාවිධාන ,
පුද්ගයක අාලඹ ,
ඵහුඳාර්ලවීඹ අාල 
වා අමනකුමක 

ක්රිඹාකාී කමිටු  

ශ්රී රාකා ඳශාමක ඳාරන ආඹතනඹන්ම  ාදඹ, සිවිල් ාවිධාන, ්රජාමර ාවිධාන 
වා මතොයාගමක ඳශාමක ඳාරන ්රමද්ලර ඳාර්ලකරුන්  
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ඵැඳීභ #14 

භගී අවශයතා සහ අෙහස  භත ඳෙනේව භහජ්න ඵස  ප්රවාහන වස ව  වැි ිරයුු  කිීතභ  

1619 භාර්තු 61 – 1611 අමගෝ්තු 31 

ක්රිඹාමකභක කිීමේ දී මයක න 

ආඹතනඹ  පුද්ගරඹා 

ප්රවාහන විෂ  බාර අභාතයා ශ  

 

ඵැඳීභ පිළිඵ විස තර  

ඵැඳීභ භි න් අධානඹට රක්කයන්නා ව 

භවජන ගැටළු කුභක්ද  

භවජන ්රාවන මේාන් අතුිතන් ඵහුතය මේා ඵ් ්රාවනමඹන් ැරමන 
අතය එඹ ර්තභානමේ ඳතින භගී කිමරෝමීටය ්රභාණමඹන් 45% ඳභණ මේව ය 
කීඳඹක් ති්මේ භගීන්ම  අමකදැකීේ අනු ඔවුන්ම  දිනඳතා ්රාවන මේාන් 
ැි දියුු  වී ඇමකමමක ඉතාභමක අල්ඳ මරඹව ්රාවන ඳවසුකේර අඩු 
 වණාමකභකබාඹ, එභ ඳවසුකේ ්රභාණමක මනොවීභ, භගීන් ව ්රාවන ඵරධාීන් 
අතය ේඵන්ධතාඹන් වා ේඵන්ධීකයණඹ මනොභැතිකභ ඹනාදි කරුු  
මවේතුමන් භගීන් දිනඳතා ්රාවන දු්කයතාඹන්ට මුහුණ මදයිව ජාතික 
ගභනාගභන මකොමින් බා විසින් ඵ් භගීන්ම  අයිතිඹ වා භාර්මගෝඳමද්ල 
කා තිබුණද ඉන් ැි  ්රභාණඹකට මේා ැඳයුේ කරුන් අනුකර මනොමේව   

ඵැඳීභ කුභක්ද  පුයැසිඹන්ම  ගැටළු වා අදව් භත ඳදනේ ඵ් මේාමහි  වණාමකභකබාඹ වා 
විල්නීඹබාඹ ැි දියුු  කිීභ මභභ ඵැදීමභහි අයමුණ මේව 

මභභ භවජන ගැටළු විඳීභ වා 

වඳුනාගමක ඵැඳීභ දාඹක න්මන් 

මකම ්ද   

ඳශාමක ව ජාතික ්රාවන අධිකාීන් භි න් නිඹාභනඹ න ඵ් ්රාවන මේඹ 
ඳඹනු රඵන්මන් ශ්රී රාකා ගභනාගභන භ්ඩලරඹ විසින් ධානඹ කයනු රඵන 
6666ක් න යජමේ ඵ් ව යාඳායකරුන්ම  අයිතිඹ ඹටමමක න 16666ක් ඳභණ 
න පුද්ගයක ඵ් යනිව භගී අලයතා ේඵන්ධ මයක මතොයතුරු එක්රැ් කිීභ 
වා පූර් මීක්ණඹක් සිදු මකමර්ව ්රාවන මතොයතුරුරට අදාශ දමකත 
ඳද්ධතිඹක් නිර්භාණඹ කිීභ වා ඳමකාමගන ඹාභ සිඹළු ඳාර්ලකරුන්ම  
වබාගීමකමඹන් සිදුමකමර්ව 

මභභ ඵැඳීභ විෘත යාජය වවුල්කාීමක 

අගඹන්ට අදාශ න්මන් ඇයි   

 

පුයැසිඹන්ම  ගැටළු ව අදව් ඉදිිතඳමක කිිතභටමක ඔවුන්ම  දුක්ගැනවිය වා 
පිළිඹේ රඵා ගැනීභටමක ඹාන්්රණඹක් රා ඇති ඵැවින් මභභ ඵැඳීභ වයවා පුරවැසි 

සහබාගී්වව  ්රර්ධනඹ මේව එමභන්භ ම  අලවිඹක් වයවා මතොයතුරු එක්රැ් 

කිිතභ වා න්නිමේදනඹ සිදු කයන ඵැවින් එභි න් විවෘතබාව  හා වගවීභ සහා 

තාක්ෂණ  සහ නවවෝ්වඳාෙන ඹන්න ්රර්ධනඹ මකමර්ව  

අභතය වි්තය මභභ ඵැඳීභ භි න් ජාතික ගභනාගභන මකොමිමේ ැලටවන් ක්රිඹාමකභක කිීභ 
ඳවසු මකමර්ව 

ඵැඳීභ පුයාම භ වා ඉරක්කගත ක්රිඹාකායකේ ආයේබක දිනඹ: අන්න දිනඹ: 

1. ජාතික ගභනාගභන මකොමිභ භි න් ්රාවන භාර්ග ැරසුේ කිීභ වා 
මතොයතුරු රැ් කිීභට මීක්ණ සිදු මකමර් 

  2019 ජූය 2019 ැේතැේඵර්  

2.  ්රාවනඹට අදාශ මතොයතුරු දමකත ඳද්ධතිඹක් නිර්භාණඹ කය ඒ වා 
්රමේලවීභට ්රාවන අභාතයාාල ම  අලවිඹ වයවා ඉල ැරසීභ  

2019 ඔක්මතෝඵර් 2019 මදැේඵර් 

3.  ්රාවන මේා පිළිඵ භගීන්ම  අදව් රඵා ගැනීභට ේඵන්ධීකයණ 
ඹාන්්රණඹක් ජාතික ගභනාගභන මකොමිභ භි න් ඇති කයනු රඵන අතය 
දුක්ගැනවිය වා ්රතිචාය දැක්වීමේ ඹාන්්රණඹක් ද ්ථාඳනඹ කයනු ඇතව 

 
  

1616 ජනාිත   2020 සිට  
 

සේඵන්ධීාරණ වතොරතුරු 

ක්රිඹාමකභක කයන ආඹතනමඹන් ගකි එ් එ් ඒ කුරයමකන භවතා 
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යුතු පුද්ගරඹාම  නභ 

තනතුය  ,මදඳාර්තමේන්තු  අධයක් )ැරසුේ( , ්රාවන වා සිවිල්  වන් මේා අභාතයාාලඹ 

විදුමක තැඳැල් යපිනඹ වා දුයකථන 
අාකඹ 

විදුමක තැඳෑර : ssskule@gmail.com 

්ථාය දුයකථනඹ : 611 2186182 
ජාගභ දුයකථනඹ : 6718461838 

ේඵන්ධන 
අමනකුමක 
ඳාර්ලඹන්  

යාජය අාලමඹන් 
ේඵන්ධන 
ඳාර්ලඹන්  

ජාතික ගභනාගභන මකොමිභ, භාර්ග්ථ භගී ්රාවන අධිකාිතඹ, ඵ්නාහිය ඳශාමක 
බා  

සිවිල් භාජයීඹ 
ාවිධාන  ,පුද්ගයක 

අාලඹ ,ඵහුඳාර්ලවීඹ අාල 
වා අමනකුමක ක්රිඹාකාී 

කමිටු  

භගී ාගේ, ඵ් යථ හිමිඹන්ම  ාගේ 
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ඵැඳීභ  #15 

සහබාගී්වව යාාර කින් යුක්තව ෙරුවාවේ අයිතිවාසිාේ පිළිඵ ව එක්ස්ව ජ්ාතීන්වේ 

සේමුතිව හි 2018 අවසන් නිීතක්ෂණ ක්රි ාවට නැ වීභ තුයන් ළභා හිතාාමී ඳිපසර ක් නිර්භාණ  

කිීතභ ප්රවර්ධන  කිිපභ 

1619 භාර්තු 61 – 1611 අමගෝ්තු 31 

ක්රිඹාමකභක කිීමේ දී මයක න 

ආඹතනඹ  පුද්ගරඹා 

ළභා ාටයුතු විෂ  බාර අභාතයා ශ    

ඵැඳීභ පිළිඵ විස තර  

ඵැඳීභ භි න් අධානඹට රක්කයන්නා ව 

භවජන ගැටළු කුභක්ද  

1991 ර්මේදී දරුාම  අයිතිාසිකේ පිළිඵ ව එක්මක ජාතීන්ම  ේමුතිඹ 

අඳයානුභත කිිතමභන් ඳසු  ශ්රී රාාකීඹ දරුන්ම  අයිතිාසිකේ ආයක්ා කිීභට ශ්රී 

රාකා ජාතයන්තය ලමඹන් ඵැඳී සින්ව මභහි දී එක් එක් යාජය ඳාර්ලඹන් විසින් මඹොමු 

කයන මතොයතුරු භාමරෝචනඹ කය දරුාම  අයිතිාසිකේ පිළිඵ කමිටු විසින් මභභ 

ඵැඳීේ ේඵන්ධමඹන් අමකකය මගන ඇති ්රගතිඹ අධීක්ණඹ මකයන අතය, යාජයඹන් 

වට සිඹ දරුන්ම  තමකඹ ර්ධනඹ කයගැනීභට වඹ මන ඳිතදි „අන් නිීක්න‟ 

වා නිර්මද්ල ඉදිිතඳමක කයනු රඵයිව  

 

ශ්රී රාකා පිළිඵ ලාමකභ භෑත කාම න අන් නිීක්ණඹ ව 1618 ර්මේ 

නිීක්ණමඹන් ශභා අයිතිාසිකේ උල්රාඝණඹට මයක න ්රධාන කරුු  වා ඒා 

ශක්ා ගතවැකි ක්රභමේදඹන් වඳුනාමගන ඇතව ශ්රී රාකා විසින් මීරඟ කාරඳිතච්ම ද 

ාර්තා 1613 න විට ඉදිිතඳමකකර යුතු අතය දැනට රැබී ඇති අන් නිීක්ණ 

ේඵන්ධමඹන් කය ඇති ඳසු විඳයේ කටයුතු පිළිඵ ද මතොයතුරු එහි අන්තර්ගත කර 

යුතු ඇතව ශභා අයිතිාසිකේ පිළිඵ භාජමේ ඇති අඩු දැනුභ, ත්්රී පුරුබාඹ 

ඳදනේ කයගමක හිානඹ, ඳවුල් ඳිතයඹක් අහිමි දරුන්, ශභා අයිතිාසිකේ මකමර් 

මද්ල වණික විඳර්ඹාඹන්ම  ඵරඳෑභ, අබයන්තය අතැන් ව දරුන්, ශභා ජාායේ 

ආදී ව ගැටළු රැක් ේඵන්ධමඹන් නිර්මද්ල ඉදිිතඳමක වී ඇතව මභභ නිර්මද්ල ක්රිඹාමකභක 

කිීමේ දී ඒ පිළිඵ ගකීභ ඳැී ඇති ඳාර්ලඹන්ම  කුරතාඹන් වා දැනුභ අඩු 

භට්ටභක ඳතින ඵ ද ැදගමක කරුණකිව  

ඵැඳීභ කුභක්ද  1991 ර්මේදී දරුාම  අයිතිාසිකේ පිළිඵ ව එක්මක ජාතීන්ම  ේමුතිමඹහි 

අන් නිීක්ණ ක්රිඹාමකභක කිීභ තුළින් අදාශ අමනකුමක ආඹතන භඟ එක් 

දරුන්ම  අයිතිාසිකේ සුයකින යටක් බිහි කිීමේ ්රඹමකනඹන් ලක්තිභමක කිීභට ශභා 

කටයුතු විඹබාය අභාතයාාලඹ අයමුු  කයයිව මේ ේඵන්ධමඹන්, ශභා අයිතිාසිකේ 

පිළිඵ වා ඒා ආයක්ා කිීමේ ැදගමකකභ පිළිඵ දැනුමකබාඹක් ඇති භාජඹක් 

ඇති කිීභ;  ා්කෘතිකභඹ මන්කේ භඟින් ය්ථාදාඹකමේ ඇතින මන්කේ 

පිළිඵ රකා ඵැම භ ව ශභා අයිතිාසිකේ මනුමන් මඳනී සිටින ක්රිඹාකාීන් වා 

භාජයීඹ පිළිගැනීභක් රඵා දීමේ අලයතාඹ අභාතයාාලඹ විසින් වඳුනාමගන ඇත 

මභභ භවජන ගැටළු විඳීභ වා 

වඳුනාගමක ඵැඳීභ දාඹක න්මන් 

මකම ්ද   

මභභ ඵැඳීභ භි න් ශභා අයිතිාසිකේ සුරැකීමේ ැදගමකකභ පිළිඵ දැනුමකබාඹ ැි  

කයනු ඇතව මේ භඟින් ශමුන් පිළිඵ තියණ ගැනීමේ දී ඒ පිළිඵ ශමුන්ම  

අදව්රට න් දීමේ වැසිීභ ව පුරුද්ද; ශභා අඳචාය ේඵන්ධමඹන් ාර්තා කිීභට 

භාජඹ ඵරගැන්වීභ ව දරුන්ට එමයහි හිානඹට දාඹක න ාධක ේඵන්ධමඹන් 

පරදායී විඳුේ රඵා දීභ ්රර්ධනඹ මකමර්ව   

මභභ ඵැඳීභ විෘත යාජය වවුල්කාීමක 

අගඹන්ට අදාශ න්මන් ඇයි   

 

ශභා අයිතිාසිකේ උල්රාඝණඹ න අ්ථාන් ව ශභා අයිතිාසිකේ ආයක්ා 

කිීමේ ්රායේබඹන් වඳුනා ගැනීභට භාජඹ ඒකයාශී කය ගැනීභ තුළින් මභභ ඵැඳීභ 

භඟින් පුරවැසි සහබාගී්වව   විනිවිධබාව  සහ වගවීභ ්රර්ධනඹ මකමර්ව   
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අභතය වි්තය මභභ ඵැඳීභ භඟින් ශභා අයිතිාසිකේ ආයක්ා කිීභ වා රා මදන ගකීේ තුයන් 

භාජයීඹ අගඹන් ්රර්ධනඹ නු ඇතව  

ඵැඳීභ පුයාම භ වා ඉරක්කගත ක්රිඹාකායකේ ආයේබක දිනඹ: අන්න දිනඹ: 

1. න නීති වා ්රතිඳමකති වඳුන්ා දී ක්රිඹාමකභක මකමර්ව (උදා: විකල්ඳ රැකයණ 

්රතිඳමකතිඹ)  

1619 භාර්තු  1616 භාර්තු  

2. ්රාමීඹ, ්රාමද්ශීඹ, දි්ත්රික්, ඳශාමක වා ජාතික භට්ටමභන් ඳතින ශභා හිමිකේ 

සුරැකීමේ කමිටු ලක්තිභමක මකමර්ව   

1619 භාර්තු 1616 භාර්තු 

3. ශභා හිමිකේ ආයක්ා කිීමේ ැදගමකකභ පිළිඵ භාජයීඹ දැනුමකබාඹ ැි  

දියුු  මකමර්ව 

1619 භාර්තු 1616 ැේතැේඵර්   

4. ආඹතනගත සිටින දරුන් නැත ාභාජඹට එක් කිීභ ේඵන්ධමඹන් 

සිදුකයන රද අධයඹනඹ භත ඳදනේ කටයුතු කයනු ඇතව  

1619 භාර්තු 1611 භාර්තු  

සේඵන්ධීාරණ වතොරතුරු 

ක්රිඹාමකභක කයන ආඹතනමඹන් ගකි 
යුතු පුද්ගරඹාම  නභ 

චන්දිභා සිම යා භවමකමිඹ  

තනතුය  ,මදඳාර්තමේන්තු  මකොභාිත්, ඳිතා වා ශභායක්ක මේා මදඳාර්තමේන්තු  

විදුමක තැඳැල් යපිනඹ වා දුයකථන 
අාකඹ 

විදුමක තැඳැල් යපිනඹ: chandimads@yahoo.com 

දුයකථන: 0112187283   ජාගභ දුයකථනඹ: 0712526006 

ේඵන්ධන 
අමනකුමක 
ඳාර්ලඹන්  

යාජය අාලමඹන් 
ේඵන්ධන 
ඳාර්ලඹන්  

ඳිතා වා ශභායක්ක මේා මදඳාර්තමේන්තු, දි්ත්රික් මල්කේ කාර්ඹාර, ්රාමද්ශීඹ 

මල්කේ කාර්ඹාර, අධයාඳන විඹ බාය අභාතයාාලඹ, මෞඛ්ඹඹවිඹ බාය අභාතයාාලඹ , 

ජාතික ශභායක්ණ අධිකාිතඹ, ශභා මල්කේ කාර්ඹාරඹ  

සිවිල් භාජයීඹ 

ාවිධාන  ,පුද්ගයක 

අාලඹ ,ඵහුඳාර්ලවීඹ 

අාල වා අමනකුමක 

ක්රිඹාකාී කමිටු  

Save the Children, Foundation for Innovative and Sustainable 

Development (FISD), UNICEF, Leads, FRIDSRO, SOS, World Vision, 

Plan Sri Lanka, Child Fund, Sarvodaya, Emerge Lanka 

4. ක්රි ා්වභා කිීතවේ උඳා භාර්ග 

 

ජාතික ක්රිඹාකාී ැරැභ් පරදායී මර ක්රිඹාමකභක කිීභ වා එහි ්රගතිඹ අධීක්ණඹ කිීභ, භඟ මඳන්වීභ වා 

උඳමද ්දීභ අන්තර් අභාතය මභමවයුේ කමිටුක් භි න් සිදුනු ඇතව එමභන්භ ජනාධිඳති මල්කේ බාඳතීමකඹ දයන 

්රධාන ක්රිඹාමකභක කිීමේ ආඹතනර නිරධාීන්මගන් භන්විතන කමිටුක් භි න් විෘත යාජය වවුල්කාීමකමේ 

මදන ක්රිඹාකාී ැරැ්භ කාර්තුභඹ ලමඹන් භාමරෝචනඹ කය එහි ්රගතිඹ ඇගයීභට රක්කයනු රැම ව මභභ 

රැ්වීභට ක්රිඹාමකභක කයන ආඹතනර සිඹළු මක්න්රිඹ නිරධාීන් ව අදාශ සිවිල් ාවිධානර ාභාජිකඹන්ද 

වබාගීමේව එමභන්භ ඵැඳීේ ක්රිඹාමකභක කයන එක්  එක් ආඹතන තභ ඉරක්ක පුයාම භ ඳවසු කයම භ  ව නිල්චඹ 

කිීභට වඹ වීභ පිණි අධීක්ණ ව ඇගයීේ ුවඹක් (Monitoring & Evaluation system) තුර ක්රිඹාකයනු ඇතව 

ක්රිඹාකාී ැරැ්මේ ්රගතිඹ කාර්තුභඹ ලමඹන් ඹාමකකාම න් කය ජනාධිඳති කාර්ඹාරඹ ඹටමමක ඳතින ම  

අලවිමඹහි ඳරකයනු ඇත. මීට අභතය ක්රිඹාකාී ැරැභ් පිළිඵ අදව් දැක්වීභට යජමේ නිරධාීන්ට මවෝ 

පුයැසිඹන්ට ogp.progress@gmail.com වයවා ඉල ැරමනු ඇතව මීට අභතය විෘත යාජය වවුල්කාීමකමඹහි 
ජාතික මක්න්ද්රීඹ නිරධාිතඹා මර කටයුතු කයන ජනාධිඳති කාර්ඹාරමේ නිමඹෝජිත විසින් අමනකුමක ක්රිඹාමකභක කිීමේ 

ආඹතන ව සිවිල් ාවිධාන ඳාර්ලකරුන් භඟ නියතුරු ේඵන්ධතාඹක් වා ේඵන්ධීකයණඹක් ඳමකාමගන 

ඹනු ඇතව  

mailto:chandimads@yahoo.com
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