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ඳຖඳເර්ඳີ ඳົඳເඳຬඳອ ඳຸඳເර්ඳຩඳເඳຸ 2018 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ 

 01.  විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ 

 01. 1. ඳຼඳແදිතුවීඳຳ 

බ්රිඳຩඳເඳອය ඳີඳຣත් විජිඳຩ ඳණ්ඩුඳຸ විඳ๛තු ඳ๑ ඳືඳເඳຂඳ່ ඳີ ඳຶඳເඳພය 

ඳ່ඳົඳඳຸඳຖඳີතුඳຣ ඳຼඳුතුඳຸඳເ දුතු ඳຫඳແඳຸඳແතුඳຩ ඳົඳຳඳເඳພඳເඳຶ ඳ຺ඳວ ඳຸඳແඳລ 

පිඳඳ່ඳຸඳື ඳຸඳອ ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳເ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද රඳຳඳ່  ඳඳຶ්ඳາඳີ 

ඳຸඳົඳຶ 1900 ඳຯඳຳඳວ ඳຫ ඳຸඳເ ව ඳຄතීඳຩඳີඳຖඳຣ දිඳ່ඳຸතුඳອකි. 

ඳຐඳ່ඳຼත් ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳຖඳີඳເඳ່ේ විඳ່ඳີඳඳ່ඳຸතු ඳර්ථිඳຖ ඳຼඳເ 

ඳົඳຳඳເඳພයීඳີ ඳຸඳູඳ່ඳີතු ඳຄඳົඳຶඳວඳາඳເඳຸඳີඳຣ ඳຯත්ඳຸඳອ ඳຸඳແතුඳຫඹුඳຸ ඳຼඳເ 

ඳຄඳອත්ඳຫරුඳຸතු ඳ່ඳຸනුඳ່ඳຸතු ව ඳົඳຳඳເඳພඳເඳຶ ඳ຺ඳວ රඳຳඳີ  ඳຉඳຣ 

ඳ່ඳຯඳຶ තිබ ඳັඳຸඳຣ ඳົඳເ ඳ๔ ඳົඳຯඳີතුඳ່තු 1898 ඳຄඳຂඳຖ 01 ඳຫඳຶඳວ 

ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳඳມඳເ ඳຯඳອඳຩ.. 

ඳ່ඳຳඳຳ ඳຯඳອඳຩ ඳົඳຼ ඳຸර්ඳ຺ 1934 ඳ່ඳຯඳັඳຶඳຸඳເරි ඳຳඳົ 05 දිඳອ 

ඳົඳඳສඳເපිඳຩ ඳຖඳຶඳອ ඳືඳຫ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳຸයඳຸඳົඳඳສඳເ ඳົඳຂ්රඳຼඳີ ඳີඳອ 

ඳ໊ඳອතිඳຖ ලිඳີවිලිඳຸලිතු ඳັඳືඳຯඳແඳຸඳແත්ඳ່ඳຸඳອ ඳຯරිදි ඳຶඳເඳພය 

ඳ່ඳົඳඳຸඳເඳ່ේ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද රිඳີඳເඳຸලිඳີ ඳ๑ ඳືඳຂඳຖඳເ ඳຶඳພඳ່  

නීතිඳີ  ඳ່ඳືඳົ නීතිඳຳඳີ ඳຸඳູඳ່ඳີතු ඳົඳඳສඳເපිඳຩ ඳຸතුඳ່තු ඳີ. 

1934 ඳຸර්ඳ຺ඳ່  ඳ๛ඳຣ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳຸයඳຸඳົඳඳສඳເ ඳົඳຂ්රඳຼඳີඳຣ 

ඳຄඳຸඳົඳඳສඳເ ඳຘඳວඳອඳເඳຸඳຖදී ඳ๛දු ඳຖඳຶඳອ ඳືඳຫ ඳົඳຂඳ່ඳູඳඳຬඳອඳີතුඳຣ ඳຼඳເ 

1972 ඳຳඳແ. ඳຳඳົ 05 දිඳອ ඳ๛දු ඳຖඳຶඳອ ඳືඳຫ ඳົඳຂඳ່ඳູඳඳຬඳອඳີතුඳຣ 

ඳີඳຣත්ඳຸ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຘවී් රඳຳඳີ රිඳີඳເත්ඳຳඳຖ ඳ່ේ. 

ඳຐඳ່ඳຳතුඳຳ 1898 ඳຄඳຂඳຖ 01 ඳຫඳຶඳວ ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳඳມඳເ ඳຯඳອඳຩ ඳຼඳເ 1983 ඳຄඳຂඳຖ 24 ඳຫඳຶඳວ 

ඳຸඳແතුඳຫඹු පුරුඳ຺ ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳຯඳອඳຩ ඳຫ 1981 ඳຄඳຂඳຖ 

44 ඳຫඳຶඳວ ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳົඳຂඳ່ඳູඳඳຬඳອ ඳຯඳອඳຩ 

ඳີඳຣඳ່ත් ඳඳັඳເධිඳຩ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද රඳຳඳີ ඳຆතුඳືත් ඳຖඳຶමිතු 

ප්රතිඳືඳເඳາ ඳຄඳຸඳົඳඳສඳເ පුඳ ආ කිරීඳຳ ඳ๛දු වී ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຘවී් රඳຳඳີ රිඳີඳເත්ඳຳඳຖ ඳ່ේ. ඳ່ඳຳකී 

ඳົඳຂඳ່ඳູඳඳຬඳອඳີතුඳຣ ඳີඳຣත්ඳຸ 2010 ඳຄඳຂඳຖ 08 ඳົඳຼ 09 ඳຫඳຶඳວ 

ඳຯඳອත් ඳົඳຂඳ່ඳູඳඳຬඳອඳີතුඳ່ඳຘතු ඳຩඳຸදුඳຶඳຣත් ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ 

ඳຄඳອත්ඳຫරු ඳົඳຼ ඳඳັඳເධිඳຩ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ප්රතිඳືඳເඳາ පුඳ ආ වී 

ඳຆති ඳຄඳຩඳຶ ඳຫඳແඳອඳຣ රිඳີඳເත්ඳຳඳຖ ඳຸතුඳ່තු ඳຐකී ඳຯඳອඳຩ.. 

ඳຐඳ່ඳຳතුඳຳ 1942 ඳຄඳຂඳຖ 18 ඳຫඳຶඳວ ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳເ ඳຄර්ඳສඳົඳເඳຬඳຖ 

ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳඳມඳເ ඳຯඳອඳຩ ප්රඳຖඳເඳຶඳຸ රිඳີඳເත්ඳຳඳຖ ඳຸඳອ ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳເ 

ඳຄර්ඳສඳົඳເඳຬඳຖ ඳຄඳຶමුඳຫඳື ඳຫ මීඳຣ ඳົඳຳඳຘඳເමීඳຸ ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳ່  ඳຳ 

ඳຩඳຸත් ඳ່ඳົඳඳຸඳຖ පිරිඳົඳຖඳ່ේ ඳົඳຳඳເඳພඳເඳຶ ඳ຺ඳວ රිඳີඳເඳຸලිඳີ 

ඳົවිඳັඳື ඳຘතුඳຸ.. 

ඳ່ඳຳකී විඳ຺ඳີ ත්රිත්ඳຸඳີ නීති ප්රඳຖඳເඳຶඳຸ රිඳີඳເත්ඳຳඳຖ කිරීඳຳ 

ඳຊඳ່ඳຫඳົඳເ ඳຸඳົඳຶ 1970 ඳ່ඳຫඳົඳແ්ඳັර් 23 දිඳອ ඳຶඳເඳພය ඳຯරිඳຯඳເඳືඳອ 

ඳຄඳຳඳເඳຩයඳເඳຂඳູඳີ ඳີඳຣඳ່ත් ඳຸඳອ A ඳ່ශ්රඳණියේඳ່  

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ  ඳຸඳູඳ່ඳີතු විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද 

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ ඳົඳඳສඳເපිඳຩ ඳຖඳຶඳອ ඳືදී. 
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ඳຫඳແ ඳຳ 

ඳර්ථිඳຖ ඳຼඳເ ඳົඳເඳຳඳເජීඳີ ඳຸඳູඳ່ඳີතු ඳຩඳ දතිඳຳත් විශ්රඳເමිඳຖ ප්රඳພඳເඳຸ  

 

ඳ່ඳຳඳ່ඳຼඳຸඳຶ 

ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳເ විශ්රඳເමිඳຖඳີතු ඳຼඳເ ඳຓවුතුඳ່ේ ප්රතිඳືඳເීනතු ඳົඳຮඳຼඳເ ඳ່ඳຩඳඳຶතුරු ඳຩඳເ ඳ຺ඳວඳີ ඳຼඳເ 
තිඳຶඳົඳເඳຶ ඳຖඳຽඳຳඳອඳເඳຖඳຶඳວ රඳຳඳ່ේඳຫ ඳາඳເවිඳຩඳ່ඳີතු ඳຫ  ඳ່ඳຯඳ්ගඳຘලිඳຖ ඳຼඳເ ඳຶඳເඳພය ඳຄඳຂඳູ 
මුඳඳ່ඳຸතු ඳຈඳຼඳຽ ඳ່ඳົඳඳຸඳເඳືඳເීන ඳຼඳເ ඳ່ඳົඳඳຸඳເඳຫඳເඳີඳຖ ඳຩඳ දතිඳີ ඳຩඳຼවුරු ඳຖඳຶමිතු ඳ໊ඳອතිඳຖ 

ප්රතිඳືඳເඳາඳີතු පිඳඳຘඳແතුවීඳຳ
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ඳົ
ඳຂවි
ඳຬ
ඳເඳອ
 ඳົ
ඳຣ
ඳຼ
ඳອ

ඳົ
ඳຂවි
ඳຬ
ඳເඳອ
 ඳົ
ඳຣ
ඳຼ
ඳອ
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විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ 

 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ - ඳຄනුඳຳඳຩ ඳຖඳເර්ඳີ ඳຳණ්ඳລඳືඳີ-2018.12.31දිඳອඳຣ 

ඳຩඳອතුඳ່ර් 
ඳົඳඳຸඳາඳເඳຸඳີ 

ඳຩඳອතුඳຶ ඳຄඳຫඳເඳຽ ඳຸඳອ ඳ່ඳົඳඳຸඳີ ඳຸඳແප් ද රඳຳඳີ 

ඳຄනුඳຳඳຩ 
මුඳ 

ඳຩඳອතුරු 
ඳົඳຂඳທයඳເඳຸ 

ඳ່ඳົඳඳຸඳ່  
නියුතු 
ඳົඳຂඳທයඳເඳຸ 

පුඳຶ දඳຯඳເඩු 
ඳຩඳອතුරු 
ඳົඳຂඳທයඳເඳຸ 

ඳ່
ඳພ
යඳ຺
ඳඳ
 ඳຳ
ට
ඳຣ
ඳຳ

 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳຄඳຬය ඳ຺ ඳພඳອඳຶඳເ ආ SLAS (Special) SL-3-2016 1 1 0 

ඳຄතිඳ່ර්ඳຖ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳຄඳຬය ඳ຺ 
ඳພඳອඳຶඳເ ආ 

SLAS (Special) SL-3-2016 1 0 1 

ඳ໊ඳຸඳຫය නිඳືඳຬඳເරී Primary Grade SL-2-2016 1 0 1 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳຄඳຬය ඳ຺ SLAS (Class I) SL-1-2016 4 3 1 

ප්රඳຬඳເඳອ ඳຘඳວඳຖඳເධිඳຖඳເරී SLAcS(Class I) SL-1-2016 1 1 0 

ප්රඳຬඳເඳອ ඳຄඳາයතුඳຩඳຶ විඳຘඳວඳຖ SLAcS(Class I) SL-1-2016 1 1 0 

නිඳ່ඳີඳඳພය ඳຄඳຬය ඳ຺   ඳົඳຼඳຖඳເඳຶ 
ඳຄඳຬය ඳ຺ 

SLAS(Class II 

or III) 
SL-1-2016 10 9 1 

ඳຘඳວඳຖඳເධිඳຖඳເරී SLAcS(Class I) SL-1-2016 1 1 0 

ඳຘඳວඳຖඳເධිඳຖඳເරී 
SLAcS(Class II 

or III) 
SL-1-2016 9 6 3 

නිඳ່ඳີඳඳພය ඳຄඳຬය ඳ຺   ඳົඳຼඳຖඳເඳຶ 
ඳຄඳຬය ඳ຺ 

SLITS(Class II 

or III) 
SL-1-2016 1 0 1 

නීති නිඳືඳຬඳເරී Dept SL-1-2016 1 0 1 

Software Developer Dept Contract 3 2 1 

        34 24 10 

ඳຩ
ඳතී
ඳີ
 ඳຳ
ට
ඳຣ
ඳຳ

 ඳຯරිඳຯඳເඳືඳອ නිඳືඳຬඳເරී PMAS (Supra) MN-7-2016 4 1 3 

ඳາඳເඳ຺ඳເ ඳຯරිඳຸර්ඳຩඳຖ ඳ๛ඳຂඳຼඳື - ඳຈඳຂග්රීඳ๛  01      

ඳ๛ඳຂඳຼඳື - ඳ່ඳຫඳຳඳຽ   01 
TS MN-6-2016 2 2* 0 

ඳ່ඳຩඳඳຶතුරු ඳຼඳເ ඳົතුනිඳ່ේඳຫඳອ ඳຩඳເ ඳ຺ඳວ 
නිඳືඳຬඳເරී 

SLICTS MN-6-2016 5 2 3 

        11 5 6 

්ගවි
තී
ඳີ
 ඳຳ
ට
ඳຣ
ඳຳ

 

ඳຖඳເර්මිඳຖ නිඳືඳຬඳເරී SLTS MN-3-2016 1 0 1 

ඳຄඳີඳຸඳແඳີ ඳົඳຼඳຖඳເඳຶ RS MN-4-2016 1 1 0 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද නිඳືඳຬඳເරී Dept. MN-4-2016 340 244 96 

ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອ නිඳືඳຬඳເරී DOS MN-4-2016 398 395 3 

ඳຶඳເඳພය ඳຖඳຽඳຳඳອඳເඳຖඳຶඳວ ඳົඳຼඳຖඳເඳຶ PMAS MN-2-2016 190 178 12 

ඳ່ඳຩඳඳຶතුරු ඳຼඳເ ඳົතුනිඳ່ේඳຫඳອ ඳຩඳເ ඳ຺ඳວ 
ඳົඳຼඳຖඳເඳຶ 

SLICTS MT-1-2016 5 2 3 

ඳ່ ආඳທඳວ ඳົඳຼඳຖඳເඳຶ Dept. MN-1-2016 141 123 18 

Help Desk Operator Dept. Contract 2 0 2 

        1078 943 135 

ප්ර
ඳເඳສ
මි
ඳຖ
 ඳຳ
ට
ඳຣ
ඳຳ

 

ඳັඳຂඳຘඳືඳເ ඳາඳເඳຶඳຖරු Dept. PL-1-2016 2 1 1 

ඳຄඳຶ ඳຖඳແමි   ඳຊඳຫයඳເඳອ ඳຖ්ඳຖරු Dept. PL-1-2016 4 3 1 

රිඳີදුරු DS PL-3-2016 12 10 2 

විදුලි ඳຖඳເර්මිඳຖ Dept. PL-3-2016 1 0 1 

ඳຖඳເර්ඳີඳເඳື ඳຖඳເර්ඳີ ඳົඳຼඳເඳີඳຖ OES PL-1-2016 56 43 13 

        75 57 18 

ඳຐඳຖතුඳຸ 1198 1029 169 

 *ඳາඳເඳ຺ඳເ ඳຯරිඳຸර්ඳຩඳຖ - ඳ່ඳົඳඳຸඳ່  නියුතු ඳ່ඳົඳඳຸඳຖ ඳົඳຂඳທයඳເඳຸ  :-  ඳ๛ඳຂඳຼඳື - ඳຈඳຂග්රීඳ๛ - 01  
     ඳຈඳຂග්රීඳ๛ - ඳ່ඳຫඳຳඳຽ - 01 
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02.  ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු රිඳີඳເඳຸලිඳີ 

 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු ඳົඳຳඳົඳඳສ ඳຖඳເර්ඳີඳາඳເඳຶඳີ 

ලිඳີඳເඳຯදිඳຂචිඳີ  ඳ່ඳຘවී් නිඳີඳເඳຳඳອඳີ  ඳືඳແබී් නිඳີඳເඳຳඳອඳີ ඳຼඳເ  

ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອ ප්රඳ່ේඳູඳີ  ඳີඳອ රිඳີඳເඳຸලි 4   ඳຓඳົඳඳ່ඳົඳ ඳ๛දුඳຸඳອ 

ඳຄඳຩඳຶ ඳ່ඳຳඳຳ රිඳີඳເඳຸලි ඳຯඳຸත්ඳຸඳເ ඳຘඳແනීඳ්່ ඳຯඳຼඳඳຸ ඳົඳແඳືඳ່ඳົඳອ 

ඳຯරිදි විවිඳຬ ඳຄඳຂඳູඳີතු ඳຓඳົඳඳ່ඳົඳ ඳຯරිඳຯඳເඳືඳອඳີ ඳຖඳຶනු ඳືඳັ.. 

02. 1. ලිඳີඳເඳຯදිඳຂචිඳີ 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ ඳຳ තු ප්රතිඳືඳເඳາ ඳමිඳຖඳຶ 

ඳຘතුඳອඳເ ඳ๛ඳີලු ප්රතිඳືඳເීනතු ලිඳີඳເඳຯදිඳຂචි ඳຖඳຶ ඳຄඳອඳອයඳຩඳເඳຸ 

ඳຩඳຼවුරු ඳຸඳອ ඳຯරිදි විධිඳຳත් ඳ່ඳືඳົ ඳ່ඳຘවී් ඳຼඳເ ඳຄඳີකිරී් ඳ๛දු 

කිරීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳຄඳຫඳເඳື ඳ່ඳຩඳඳຶතුරු ඳຫත්ඳຩ ඳຯ්ගඳຬතිඳີඳຣ ඳຆතුඳືත් 

කිරීඳຳ ඳຼඳເ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳຄඳຂඳຖ ඳືඳັඳເදීඳຳ ඳຆතුඳ ඳຄඳຸඳູය මලිඳຖ 

පිඳີඳຸඳຶඳີතු ඳຘනු ඳືඳັතුඳ່තු ලිඳີඳເඳຯදිඳຂචි රිඳີඳເඳຸලිඳີ ඳຓඳົඳඳ່ඳົඳඳີ. 

දිඳຸ.ඳອ පුඳຶඳເ ඳ๛ඳີලු ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳຖ.තු ඳຼඳເ ඳົතුඳອ්ගඳຬ ඳ່ඳົඳඳຸඳເ 

නිඳືඳຬඳເරීතුඳ່ේ ඳ່ඳົඳඳຸඳເ ඳຖඳເඳືඳີ ඳຄඳຸඳົතු වීඳ່ඳຳතු විශ්රඳເඳຳ ඳືඳແබීඳຳ 

ඳົඳຮඳຼඳເ ලිඳີඳເඳຯදිඳຂචි වීඳຳ ඳ່ඳຳතුඳຳ ඳົඳຂඳ່ඳູඳධිඳຩ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද  

විඳ່ඳູඳඳ຺ ඳຸතුදි ඳົඳຼ ඳຸතුදි විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳົඳຮඳຼඳເ ඳຸඳອ ලිඳີඳເඳຯදිඳຂචි 

කිරීඳ්່ රිඳີඳເඳຸලිඳີ ඳຳඳເර්ඳຘඳຘඳຩඳຸ ලිඳີඳເඳຯදිඳຂචි ඳຄඳຂඳູඳ່ඳີතු ඳ๛දු 

ඳ່ඳຖඳ່ර්.  

ඳົතුඳອ්ගඳຬ ඳ່ඳົඳඳຸඳເ නිඳືඳຬඳເරීතුඳ່ේ ඳ່ඳົඳඳຸඳ່  ඳ່ඳີදී ඳ๛ටිඳີදී 

ඳ๛දුඳຸඳອ මිඳີ ඳີඳເඳຳඳຖදී ඳຊරුඳຳඳຖරුඳຸතු ඳ່ඳຸඳຩ ඳ່ඳຘඳຸඳອ ඳຳඳຶඳວ 

ඳຯඳເරිඳ່ඳຩඳඳ๔ඳຖ ප්රතිඳືඳເඳາඳີ ඳົඳຮඳຼඳເ ලිඳີඳເඳຯදිඳຂචි කිරීඳຳ ඳ๛දු 

ඳຸතුඳ່තු ඳຫ ලිඳີඳເඳຯදිඳຂචි ඳຄඳຂඳູඳີ ඳຳඟිනි. 

ඳຐඳ່ඳຳතුඳຳ පිරිඳ່ඳຸතු ගුරු  ඳ່ඳຯඳ්ගඳຘලිඳຖ ඳຯඳເඳົ ආ ගුරු  

2006.01.02 දිඳອඳຣ ඳ່ඳຯඳຶ විශ්රඳເඳຳ ඳືඳແබඳຸතු  

ඳຄඳຖඳເර්ඳີ ඳ຺ඳຳඳຩඳເඳຸඳີ ඳຳඳຩ විශ්රඳເඳຳ ඳືඳັතුඳອතු  විඳອඳີ ඳ່ඳຼඳතතු 

ඳຳඳຩ විශ්රඳເඳຳ ඳຘඳແතුවඳຸතු ඳີඳອ විඳຳඳຬයඳຘඳຩ ඳ່ඳອඳඳຖඳຽ 

ඳຖඳເණ්ඳລඳ່  විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຘවී් රිඳີඳເඳຸලිඳີ ඳົඳຮඳຼඳເ 

ලිඳີඳເඳຯදිඳຂචිඳີ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳຄඳີදු්ඳຯත්ර ඳຯරී ඳ຺ඳເ කිරීඳຳ ඳຼඳເ ඳຄඳຫඳເඳື 

ඳຖඳເර්ඳີඳີතු ඳຘඳວතු ඳັඳແලී් ඳຄඳຂඳູඳີ ඳຳ තු ඳ๛දු ඳ່ඳຖඳ່ර්. 

ඳຐඳ່ඳຳතුඳຳ ඳ๛ඳີලුඳຳ ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳຖඳີතු ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳີඳຣ 

ඳຆතුඳຽත් වීඳຳත් ඳົඳຳඳປඳຳ ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු ඳ່ඳຼඳ ඳຸඳແතුඳຫඹු 

පුරුඳ຺ ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද රඳຳඳີ ඳີඳຣඳ່ත් ලිඳີඳເඳຯදිඳຂචි 

වීඳຳ ඳຄනිඳຸඳເර්ඳີ ඳຖඳເර්ඳີඳີකි. ඳຳඳເර්ඳຘඳຘඳຩ ඳຫත්ඳຩ ඳຯ්ගඳຬතිඳີ  

ඳຓඳົඳඳ່ඳົඳ ඳຄඳຫඳເඳື ඳຶඳເඳພය නිඳືඳຬඳເරිඳີඳເ ඳ່ඳົඳඳຸඳີ ඳຖඳຶඳອ ඳඳີඳຩඳອඳີ 

ඳຳ තු විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳຖඳຽඳຳඳອඳເඳຖඳຶඳວ ඳຫත්ඳຩ ඳຯ්ගඳຬතිඳີඳຣ පිවිඳົ 

ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු ඳຄඳຂඳຖ ඳືඳັඳເ ඳຘඳແනීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳຄඳຸඳູය 

ඳຯඳຼඳඳຖ් ඳົඳຯඳີඳເ ඳຆඳຩ. ඳຐඳ່ඳຳතුඳຳ ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳຖඳີකුඳ່ේ 

ඳ່ඳຼඳ විශ්රඳເමිඳຖඳີකුඳ່ේ ඳຄඳາඳເඳຸඳີකිතු ඳຄඳອතුරුඳຸ ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳ່ඳຼඳ 

ඳຸඳແතුඳຫඹු පුරුඳ຺ ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຘවීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ 

ලිඳີඳເඳຯදිඳຂචි කිරීඳ්່ රිඳີඳເඳຸලිඳີ ඳຫ  ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳ່  ඳ່ඳີදී 

ඳ๛ටිඳີදී මිඳີඳີඳອ ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳຖඳີතු ඳົඳຼ ත්රඳົඳඳຩඳຸඳເදී ඳ່ඳຼඳතතු 

ඳຳඳຩ මිඳີඳີඳອ ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳຖඳີතු ඳີඳອ ඳຄඳີඳຸලුතු ඳົඳຮඳຼඳເ ඳຳඳຶඳວ 

ඳຯඳເරිඳ່ඳຩඳඳ๔ඳຖ ඳຄඳຂඳຖ ඳືඳັඳເදීඳ්່ රිඳີඳເඳຸලිඳີඳຫ ඳ๛දුඳຸතුඳ່තු 

ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຄඳອත්ඳຫරු ඳຄඳຂඳູඳີ ඳຳඟිනි.  

ඳຸඳົඳຶ 1942 ඳຄඳຂඳຖ 18 ඳຫඳຶඳວ ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳເ ඳຄර්ඳສඳົඳເඳຬඳຖ 

ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳඳມඳເ ඳຯඳອතිතු ඳඳຸඳຶඳວඳີ ඳຸඳອ ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳ່  

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳຶඳඳຩ ඳຯත්වී් ඳຫඳຶතුඳອතු ඳ່ඳຸඳຩ ඳ່ඳົඳඳຸඳເ ඳຄඳຸඳົඳເඳອ 

ප්රතිඳືඳເඳາ ඳຩඳຼවුරු කිරීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳເ ඳຄර්ඳສඳົඳເඳຬඳຖ 

ඳຄඳຶමුඳຫඳ່ ආ ලිඳີඳເඳຯදිඳຂචිඳີ ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳເ ඳຄර්ඳສඳົඳເඳຬඳຖ ඳຄඳຶමුඳຫ ආ 

ඳຄඳຂඳູඳີ ඳຳ තු ඳ๛දු ඳ່ඳຖඳ່ර්. 

 

02. 2.  ඳ່ඳຘවී් නිඳີඳເඳຳඳອඳີ. 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද  ඳຸඳແතුඳຫඹු  ඳຸඳແතුඳຫඹු පුරුඳ຺  ඳຄඳອත්ඳຫරු ඳຼඳເ 

ඳඳັඳເධිඳຩ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳදී ඳຳඳເඳ๛ඳຖඳຸ ඳ๛දු ඳຖඳຶඳອ ඳ່ඳຘවී් ඳຫ  

ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳເ ඳຄර්ඳສඳົඳເඳຬඳຖ ඳຄඳຶමුඳຫඳ່ ආ ප්රතිඳືඳເඳາ ඳ່ඳຘවී්  

ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳඳຯඳ ඳ່ඳຘවී්  විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද 

ඳຯඳເරිඳ່ඳຩඳඳ๔ඳຖ ඳ່ඳຘවී්  ඳຳඳຶඳວ ඳຯඳເරිඳ່ඳຩඳඳ๔ඳຖ ඳ່ඳຘවී්  ඳຸඳແනි 

ඳຐ ඳຸඳຶ  ඳຯඳຳඳວ  ඳ๛දු ඳຖඳຶඳອ ඳ່ඳຘවී් ඳຫ නිඳຶඳຸඳຫයඳຩඳເඳຸඳ່ඳີතු 

යුතුඳຸ නිඳີඳເඳຳඳອඳີ කිරීඳຳ ඳ່ඳຘවී් නිඳີඳເඳຳඳອඳີ ඳີඳຣඳ່ත් ඳ๛දු 

ඳ່ඳຖඳ່ර්. 

විශ්රඳເමිඳຖඳີඳເ ඳ່ඳຸඳຩ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳමිඳຘඳແතුවීඳຳ ඳົඳຼතිඳຖ කිරීඳຳ 

“ඳົත්ඳຖඳເඳຶ පිඳີඳົ” ඳົ්මුඳທ ඳຯරී ඳ຺ඳວඳີ ඳຳ තු ඳ๛දු ඳຖඳຶනු 

ඳືඳັඳອ ඳຄඳຩඳຶ ලිඳີඳເඳຯදිඳຂචි ඳຄඳຂඳູඳ່  ඳຄධී ඳ຺ඳວඳີ ඳີඳຣඳ່ත් ඳຳඳເඳ๛ඳຖ 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຘවී් ඳඳຶ්ඳາ ඳ່ේ. විශ්රඳເමිඳຖඳີඳເ ඳຯදිඳຂචි ්රඳເඳຳ 

නිඳືඳຬඳເරී ඳ່ඳຖඳටඳඳເඳູඳີඳຣ ඳຄඳີත් ප්රඳເඳ්່ගය ඳີ ඳ່ ආඳຖ් 

ඳຖඳເර්ඳີඳເඳືඳີ ඳ່ඳຸඳຩ විශ්රඳເමිඳຖඳີඳເඳ່ේ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ප්රඳຫඳເඳອ ඳຯත්රඳີ 

ඳຄඳຫඳເඳື ඳඳີඳຩඳອඳີ විඳ๛තු නිකුත් ඳ່ඳຖඳ່ඳຶඳອ ඳຄඳຩඳຶ   විශ්රඳເඳຳ 

ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු ඳຫත්ඳຩ ඳຯ්ගඳຬතිඳີඳຣ ඳຐඳີ ඳຆතුඳຽත් ඳຖඳຶ 

ඳົඳອඳເඳສ කිරීඳຳ ඳ๛දුඳ່ේ. ඳຐඳ່ඳົඳ ඳົඳອඳເඳສ ඳ່ඳອඳඳຸඳອ ඳຄඳຸඳົඳඳສඳເඳຸඳືදී 
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ඳຖඳເර්ඳີ ඳົඳເඳຬඳອ ඳຸඳເර්ඳຩඳເඳຸ 2018 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ 

ඳຐඳອ්  ප්රඳເඳ්່ගය ඳີ ඳ່ ආඳຖ් ඳຖඳເර්ඳີඳເඳືඳີ ඳຳ තු ඳຄඳຫඳເඳື 

විශ්රඳເමිඳຖඳີඳເඳ່ේ ඳ່ඳຩඳඳຶතුරු ඳຩඳຼවුරු ඳຖඳຶ ඳ່ඳອඳඳຘත් ඳຄඳຸඳົඳඳສඳເ 

ඳຸඳືදී විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු ඳຄඳາයතුඳຩඳຶ විඳຘඳວඳອ 

ඳຄඳຂඳູඳີ ඳຳ තු ඳຫත්ඳຩ ඳຯ්ගඳຬතිඳີ ඳຯරී ඳ຺ඳເ ඳຖඳຶ ඳຐකී විශ්රඳເඳຳ 

ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຘවී් ඳອඳຩඳຶ කිරීඳຳඳຣ ඳຖඳຣයුතු ඳຖඳຶනු ඳືඳແඳ່ේ. 

ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຘවීඳຳ ඳຫ ඳຊ ඳຩ ඳ່ඳຘවී් 

රිඳີඳເඳຸලිඳີ ඳຄනුඳຸ ඳ๛දුඳຸඳອ ඳຄඳຩඳຶ ඳຳඳເඳ๛ඳຖ ඳ່ඳຘවී් ඳຄඳຂඳູඳີ විඳ๛තු 

ඳຄඳຫඳເඳື ඳ່ඳຘවී් ඳຳඳເඳ๛ඳຖඳຸ ඳ๛දු ඳຖඳຶනු ඳືඳແඳ່ේ. 

ඳຐඳ່ඳຳතුඳຳ විඳ්່ගඳູඳຘඳຩ විශ්රඳເමිඳຖ.තුඳ່ේ ඳ່ඳຼඳ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද 

ඳຘඳວඳອඳີ කිරී් විඳ්່ගඳູ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳຄඳຂඳູඳີ ඳຳ තු ඳ๛දුඳຸඳອ 

ඳຄඳຩඳຶ ඳຳඳເඳ๛ඳຖ ඳ່ඳຘවී් ඳຄඳຂඳູඳີ විඳ๛තු ඳຄඳຫඳເඳື ඳ່ඳຘවී් නිඳີඳເඳຳඳອඳີ 

ඳ๛දු ඳ່ේ. ඳ່ඳຳකී ඳ๛ඳີලුඳຳ ඳຳඳເඳ๛ඳຖ ඳ່ඳຘවී් විශ්රඳເමිඳຖ.තුඳ່ේ 

ඳ່ඳຯඳ්ගඳຘලිඳຖ  ණු් ඳ່ඳຸඳຩ ඳົඳජුඳຸ ඳັඳແඳຶ කිරීඳຳ ඳ๛දු ඳ່ේ. 

ඳຐ ඳຸඳຶ  ඳຯඳຳඳວ  ඳ๛දුඳຖඳຶඳອ ඳ່ඳຘවී් ඳຄඳຩරිතු විශ්රඳເඳຳ 

ඳຯඳເරිඳ່ඳຩඳඳ๔ඳຖ ඳ່ඳຘවීඳຳ  ඳຯඳເරිඳ່ඳຩඳඳ๔ඳຖ ඳ່ඳຘවී් ඳຄඳຂඳູඳີ ඳຳ තු 

ඳ๛දු ඳຖඳຶනු ඳືඳັඳອ ඳຄඳຩඳຶ විශ්රඳເමිඳຖඳີඳເඳ່ඳຘතු ඳຶඳພඳີඳຣ ඳຄඳີවිඳີ 

යුතු ඳຄඳີවී් ඳຆඳ່ඳຩඳත් ඳຐකී ඳຄඳີවී් ඳຄඳີකිරීඳຳ ඳ๛දුඳຖඳຶ ඳຈතිරි 

මුඳຫ ආ විශ්රඳເමිඳຖඳີඳເඳ່ේ  ණුඳຳඳຣ ඳັඳແඳຶ කිරීඳຳ ඳຐඳදී ඳ๛දු ඳ່ේ. 

ඳຐඳ່ඳຳතුඳຳ ඳຳඳຶඳວ ඳຯඳເරිඳ່ඳຩඳඳ๔ඳຖ ඳ່ඳຘවී් ඳົඳຮඳຼඳເ ඳຸඳອ 

ඳຖඳເර්ඳີඳາඳເඳຶඳີ ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු ඳຄඳຂඳູඳ່ඳີතු ඳ๛දුඳຖඳຶනු 

ඳືඳແඳ່ේ. 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳමිඳຖඳຳ ඳ່ඳອඳඳືඳັඳເ ඳ່ඳົඳඳຸඳ່ඳີතු ඳຈඳຸත්ඳຸඳອ 

ඳົතුඳອ්ගඳຬ ඳ່ඳົඳඳຸඳເ නිඳືඳຬඳເරීතුඳ່ේ ඳ່ඳົඳඳຸඳເ ඳຯඳເරිඳ່ඳຩඳඳ๔ඳຖ ඳຼඳເ 

ඳ๛වි ආ ඳ່ඳົඳඳຸඳເ ඳຯඳເරිඳ່ඳຩඳඳ๔ඳຖ ඳົඳແඳຖඳඳຳ පිඳඳັඳຮ ඳຖඳຣයුතු 

ලිඳີඳເඳຯදිඳຂචි ඳຄඳຂඳູඳ່ඳີතු ඳຼඳເ ඳຘඳວතු ඳັඳແලී් ඳຄඳຂඳູඳ່ඳີතු ඳ๛දු ඳ່ේ. 

විඳ່ඳູඳඳ຺ ඳຸතුදි ඳ່ඳຘවී් ඳົඳຮඳຼඳເ ඳຸඳອ ඳຘඳວඳອඳີ කිරී් ඳຫ 

ලිඳີඳເඳຯදිඳຂචි ඳຄඳຂඳູඳີ ඳຳ තු ඳ๛දු ඳ່ඳຖඳ່ර්. ඳ່ඳຳඳຳ ඳ๛ඳີඳ ඳຘඳວඳອඳີ 

කිරී් ඳຸඳືඳຣ ඳຄඳຫඳເඳືඳຸ ඳຖඳຶනු ඳືඳັඳອ ඳ່ඳຘවී් නිඳ๛ 

ඳຄධී ඳ຺ඳວඳີ  ඳຼඳເ ඳຖඳຽඳຳඳອඳເඳຖඳເරිත්ඳຸඳີ  ඳີඳຣඳ່ත් 

විනිවිඳຫඳາඳເඳຸඳີකිතු යුතුඳຸ ඳ๛දු කිරීඳຳ  ණු් ඳຄඳຂඳູඳ່  ප්රමුඳທ 

ඳຖඳເර්ඳີඳາඳເඳຶඳີ ඳ່ේ. 

ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳඳຯඳ ඳ່ඳຘවී් රිඳີඳເඳຸලිඳີ 

ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳඳຯඳ ඳ່ඳຘවී් ඳຄඳຂඳູඳີ ඳຳ තු 

ඳຫ ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳເ ඳຄර්ඳສඳົඳເඳຬඳຖ ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳ່ඳຘවීඳຳ ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳເ 

ඳຄර්ඳສඳົඳເඳຬඳຖ ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳຄඳຂඳູඳີ ඳຳ තු ඳຫ ඳ๛දුඳຸඳອ ඳຄඳຩඳຶ ඳຸඳເර්ඳ๔ඳຖ 

ඳຄඳີඳຸඳແඳີ ඳຆඳົඳඳຩඳ්່තුතුඳຸ ඳຳ තු ඳ່ඳຸතු ඳຖඳຶනු ඳືඳັඳອ 

ප්රතිඳຯඳເඳຫඳອ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳ່ේ ඳຖඳຣයුතු ඳົඳຮඳຼඳເ ඳ່ඳີඳඳຫඳເ 

ඳຘඳແනීඳຳ ඳົ්ඳັතුඳຬ  ණු් ඳຯඳຸත්ඳຸඳເ ඳຘඳແනීඳຳ  ණු් ඳຄඳຂඳູඳ່  

ඳຖඳເර්ඳີඳາඳເඳຶඳີ ඳ່ේ. 

 

02. 3.  ඳືඳແබී් නිඳີඳເඳຳඳອඳີ 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳ່ේ ප්රඳຬඳເඳອ රිඳີඳເඳຸලි ඳຄඳຩඳຶ 

ඳືඳແබී් නිඳີඳເඳຳඳອඳີ ප්රමුඳທඳົඳඳສඳເඳອඳີ  ඳຘතුඳອඳເ ඳຄඳຩඳຶ ඳ່ඳຳඳຳ 

ඳຖඳເර්ඳີඳີ ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳືඳແබී් නිඳີඳເඳຳඳອඳີ  

ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳເ ඳຄර්ඳສඳົඳເඳຬඳຖ ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳືඳແබී් නිඳີඳເඳຳඳອඳີ ඳຼඳເ 

ඳ່ඳຘඳඳລඳອඳແ ලි කුලී ඳົඳຼ නිඳຸඳເඩු නිඳ່ ඳຩඳອ ඳඳຫඳເඳີ් 

නිඳີඳເඳຳඳອඳີ ඳ່ඳືඳົ ඳຖඳເණ්ඳລ තුඳອ  ඳຓඳົඳඳ່ඳົඳ වි්රඳຼ ඳຖඳຽ 

ඳຼඳແකිඳີ. 

ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳຯඳອඳຩ  

ඳຸඳແතුඳຫඹු පුරුඳ຺ ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳຯඳອඳຩ ඳົඳຼ 

ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳົතුඳອ්ගඳຬ ඳ່ඳົඳඳຸඳເ ඳຯඳອඳຩ ඳີඳອ 

ඳຯඳອත් ප්රඳຖඳເඳຶඳຸ ඳຄඳຫඳເඳື ඳຫඳເඳີඳຖඳີතුඳ່ේ ඳຫඳເඳີඳຖ මුඳຫ ආ ඳຄඳີඳຖඳຶ 

ඳຘඳແනීඳຳ ඳ๛දු ඳ່ේ. ඳຐඳදී ප්රඳເඳສමිඳຖ ඳຳටඳຣඳ්່ ඳົඳຼ ්ගවිතීඳຖ 

ඳຳටඳຣඳ්່ නිඳືඳຬඳເරීතුඳ່ේ මලිඳຖ ඳຸඳແප්ඳ່ඳຯතු 6%   ඳຫ ඳຩඳතීඳຖ 

ඳຳටඳຣඳ්່ ඳຼඳເ ඳ່ඳພයඳ຺ඳඳ ඳຳටඳຣඳ්່ නිඳືඳຬඳເරීතුඳ່ඳຘතු 7%   ඳຫ 

ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු ඳຫඳເඳີඳຖ මුඳຫඳືඳຣ ඳັඳແඳຶ කිරීඳຳ ඳ๛දුඳ່ේ. 

ඳຳඳຬයඳຳ ඳຶඳພඳ່  ඳඳີඳຩඳອ ඳຼඳຶ ඳົඳຣඳຼතු ඳຳ තු ඳົඳජුඳຸඳຳ ඳຳඳຼඳເ 

ඳາඳເණ්ඳລඳເඳຘඳເඳຶඳ່  ඳຑඳຖඳເඳັ්ගඳຬ ඳຄඳຶමුඳຫඳືඳຣ ඳຄඳຫඳເඳື ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳັඳແඳຶ 

කිරීඳຳ ඳ๛දු ඳຖඳຶඳອ ඳຄඳຩඳຶ ඳຯඳຽඳເත් ඳົඳາඳເ ඳຼඳເ ඳຯඳຽඳເත් ඳຯඳເඳືඳອ 

ඳඳີඳຩඳອ විඳ๛තු ඳ່ඳຜ ඳຯත් ඳຳ තු ඳຄඳຫඳເඳື ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳ່ඳຘවීඳຳ ඳ๛දු 

ඳ່ේ. ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳඳຯඳ ඳ່ඳຘවීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ 

ඳ່ඳຳඳຳ මුඳຫ ආ ඳາඳເවිඳຩඳເ ඳຸඳອ ඳຄඳຩඳຶ ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු ඳຄඳຂඳູඳີ 

විඳ๛තු ඳຄඳຫඳເඳຽ ඳືඳແබී් නිඳີඳເඳຳඳອඳີ ඳ๛දු ඳຖඳຶනු ඳືඳແඳ່ේ. 

ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳເ ඳຄර්ඳສඳົඳເඳຬඳຖ ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳຯඳອඳຩ ප්රඳຖඳເඳຶඳຸ ඳຶඳເඳພය 

ඳ່ඳົඳඳຸඳເ ඳຄර්ඳສඳົඳເඳຬඳຖ ඳຄඳຶමුඳຫඳ່ ආ ඳົඳເඳຳඳເජිඳຖත්ඳຸඳີ ඳືඳແබ 

නිඳືඳຬඳເරීතුඳ່ේ ඳຸඳແප්ඳ່ඳຯතු ඳຄඳີඳຸඳອ 8% ඳຖ ඳຫඳເඳີඳຖ මුඳຫඳືත්  

ඳົඳເඳຳඳເජිඳຖඳີඳເ ඳ່ඳົඳඳຸඳີ ඳຖඳຶඳອ ඳඳີඳຩඳອඳີ විඳ๛තු ඳ່ඳຘඳຸනු ඳືඳັඳອ 

12% ඳຖ ඳຫඳເඳີඳຖ මුඳຫඳືත් ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳຖ ඳຄර්ඳສඳົඳເඳຬඳຖ ඳຄඳຶමුඳຫඳື 

ඳ່ඳຸඳຩ ඳັඳແඳຶ ඳ່ේ. ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳඳຯඳ ඳ່ඳຘවීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳຄඳຸඳູය මුඳຫ ආ 

ඳຼඳແඳຶ ඳຄඳ່ඳອ  ඳ๛ඳີලු මුඳຫ ආ  ඳາඳເණ්ඳລඳເඳຘඳເඳຶ බි ආඳຯත්  

ඳາඳເණ්ඳລඳເඳຘඳເඳຶ ඳັඳແඳු්ඳຖඳຶ ඳຼඳເ ඳົඳඳສඳເඳຸඳຶ ඳຩඳແතුඳຯතු ඳຸඳື 

ඳඳ່ඳີඳඳພඳອඳີ ඳຖඳຶනු ඳືඳັඳອ ඳຄඳຩඳຶ ඳຐ.තු ඳືඳແඳ່ඳັඳອ ඳ່ඳຯඳලී 

ඳຄනුඳຯඳເඳຩඳີතු ඳຫ ඳົඳເඳຳඳເජිඳຖඳີතු ඳ່ඳຸඳຩ ප්රතිඳືඳເඳາ ඳ່ඳືඳົ ඳືඳັඳເදීඳຳ 

ඳ๛දු ඳ່ේ. ඳ່ඳຳකී ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳເ ඳຄර්ඳສඳົඳເඳຬඳຖ ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳືඳແබී් 
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විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ 

නිඳີඳເඳຳඳອඳີ කිරීඳຳ ඳ๛දු ඳຸතුඳ່තු ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳເ ඳຄර්ඳສඳົඳເඳຬඳຖ 

ඳຄඳຶමුඳຫ ආ ඳຄඳຂඳູඳີ විඳ๛නි. 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳ່ේ ඳືඳແබී්ඳຸඳື තුතුඳຸඳແනි 

ඳຖඳເණ්ඳລඳີ ඳຸතුඳ່තු ඳ່ඳຘඳඳລඳອඳແ ලි කුලී ඳົඳຼ නිඳຸඳເඩු 

නිඳ່ ඳຩඳອ ඳඳຫඳເඳີ්ඳີ. විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ 

පිඳටි ඳ່ඳຘඳඳລඳອඳແ  ආඳ່ ආ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ ප්රඳ່ඳີඳඳພඳອඳີඳຣ 

ඳ່ඳອඳඳຘතුඳອඳເ ඳຈඳລ ප්රඳຳඳເඳວඳີතු ඳ່ඳຸඳອත් ඳඳີඳຩඳອ ඳ່ඳຸඳຩ කුලී 

ඳຯඳຫඳອඳຳ ඳຳඳຩ ඳືඳັඳເදී ඳຆති ඳຄඳຩඳຶ ඳຐඳຳ තු ඳຳඳເඳ๛ඳຖඳຸ ඳඳຫඳເඳີ් 

රැඳົඳ කිරීඳຳ ඳ๛දු ඳຖඳຶනු ඳືඳແඳ່ේ.  

ඳຐඳ່ඳຳතුඳຳ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ විඳ๛තු විශ්රඳເමිඳຖ 

ප්රඳພඳເඳຸ ඳຆතුඳ ඳົඳຳඳົඳඳຩ ඳຳඳຼඳພඳອඳຩඳເඳຸඳ່ේ ප්රඳ່ඳີඳඳພඳອඳີ ඳົඳຮඳຼඳເ 

ඳຯඳຸත්ඳຸඳເඳ່ඳຘඳອ ඳີනු ඳືඳັඳອ නිඳຸඳເඩු නිඳ່ ඳຩඳອඳຸලිතු ඳຫ 

ඳຳඳເඳ๛ඳຖඳຸ ඳඳຫඳເඳີ් ඳຊඳຯඳີනු ඳືඳແඳ່ේ. ඳ່ඳຼ ඳຣඳີඳເඳຶ 3.0575 ඳຖ 

භූමි ඳາඳເඳຘඳີඳຖ පිඳඳຣඳເ ඳຆති ඳຖඳແඳືණියේඳີ ඳ່ඳຸඳຫමු ආඳື නිඳຸඳເඩු 

නිඳ່ ඳຩඳອඳ່ඳີතු නිඳຸඳເඳົ  ඳຖඳເඳຳඳຶ ඳຯඳຼඳඳຖ්  ඳ්່ගඳູඳອ ඳູඳເඳືඳເ 

ඳຯඳຼඳඳຖ් ඳົඳຼ ඳ່ඳາඳඳພඳອඳເඳຘඳເඳຶ ඳຯඳຼඳඳຖ් ඳົඳຼඳອ මිඳື  

ඳີඳຣඳ່ත් ඳືඳັඳເඳ່ඳຫනු ඳືඳແඳ່ේ. ඳ່ඳຼ ඳຣඳີඳເඳຶ 0.1427 ඳຖ භූමි 

ඳາඳເඳຘඳີඳຖ පිඳටි ඳຶ්ඳ່ඳັඳඳລ නිඳຸඳເඩු නිඳ່ ඳຩඳອඳີ ඳຫ විශ්රඳເමිඳຖ 

ප්රඳພඳເඳຸ ඳ່ඳຳතුඳຳ ඳ්່ගය ඳີ ඳຼඳເ විඳ්່ගය ඳີ ඳົඳຂඳຜඳເඳຶඳຖ.තු ඳ່ඳຸඳຩ 

ඳອඳຸඳເඳຩඳແතු ඳຯඳຼඳඳຖ් ඳົඳຯඳີනු ඳືඳັඳອ ඳຄඳຩඳຶ ඳຐඳຳ තු විශ්රඳເඳຳ 

ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ ඳ່ඳຸඳຩ ඳඳຫඳເඳີ් රැඳົඳඳ່ේ. ඳຐකී 

ඳ່ඳຘඳඳລඳອඳແ ලි කුලී ඳົඳຼ නිඳຸඳເඩු නිඳ່ ඳຩඳອ ඳຳ තු ඳືඳແඳ່ඳັඳອ 

ඳඳຫඳເඳີ් නිඳີඳເඳຳඳອඳີ ඳຖඳຶනු ඳືඳັතුඳ່තු ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳ່ේ 

ඳຯඳເඳືඳອ ඳຄඳຂඳູඳີ විඳ๛නි. 

 

02. 4.  ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອ ප්රඳ່ේඳູඳີ 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອ රිඳີඳເඳຸලිඳີ 

ප්රඳຬඳເඳອ ඳຸඳູඳ່ඳີතු ඳຳඳເඳອඳຸ ඳົ්ඳຯත් ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອඳີ  ඳ່ඳຩඳඳຶතුරු 

ඳຩඳເ ඳ຺ණියේඳຖ ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອඳີ  විඳ຺ඳີ ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອඳີ ඳຼඳເ ඳ່ඳາඳතිඳຖ 

ඳົ්ඳຯත් ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອඳີ ඳີඳອ ඳ๛ේ ඳຸඳແඳຫඳໂරු් ඳຳඳເඳອඳີතු ඳຓඳົඳඳ່ඳົඳ 

වි්රඳຼ ඳຖඳຽ ඳຼඳແකි ඳີ.  

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ ඳົතු ප්රඳຬඳເඳອඳຩඳຳ ඳົ්ඳຯඳຩ ඳຸඳອ ඳຳඳເඳອඳຸ 

ඳົ්ඳຯඳຩ ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອඳີ කිරීඳຳ ඳຊඳ່ඳຫඳົඳເ ඳຯඳເඳືඳອ ඳຼඳເ ඳඳັඳົඳເඳຬඳອ 

ඳຄඳຂඳູඳີ ඳຳ තු පුඳණු ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼතු ඳົඳຂවිඳຬඳເඳອඳີ කිරීඳຳ ඳ๛දුඳ່ේ. 

ඳຐඳදී ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳ່ේ නිඳືඳຬඳເරීතුඳ່ේ විඳ຺ඳີ ඳຫඳແනුඳຳ 

ඳຸර්ඳຬඳອඳີ කිරීඳ්່ ඳຼඳເ ඳອඳຸ ප්රඳຸඳວඳຩඳເ පිඳඳັඳຮ ඳີඳເඳຸත්ඳຖඳເලීඳອ 

කිරී් විඳ຺ඳີ මලිඳຖ ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼතු ඳຫ ඳඳຖ ආඳຯ ඳຼඳເ කුඳົඳືඳຩඳເ 

ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອ ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼතු ඳຫ ඳຄඳາයතුඳຩඳຶ පුඳණු ඳຼඳເ ඳັඳເඳඳຶ 

පුඳණු ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼතු ඳຸඳູඳ່ඳີතු ඳົඳຂවිඳຬඳເඳອඳີ ඳ່ඳຖඳ່ර්. ඳ່ඳຳඳදී 

විවිඳຬ ඳົ්ඳຯත් ඳຫඳເඳີඳຖඳີතු ඳຼඳເ ඳඳີඳຩඳອ ඳົ්ඳັතුඳຬ ඳຖඳຶඳ່ඳຘඳອ 

ඳ່ඳຳකී පුඳණු ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼතු රිඳີඳເත්ඳຳඳຖ ඳ່ඳຖඳ່ර්. ඳຐඳ່ඳຳතුඳຳ 

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຘඳຩ ඳຳඳເඳອඳຸ ඳົ්ඳຯඳຩ  ඳົ්ඳຯත්ඳຫඳເඳີඳຖඳີතු 

ඳ່ඳືඳົ ඳ່ඳີඳඳຫඳເ ඳຘනිමිතු විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද රඳຳඳີ පිඳඳັඳຮඳຸ 

ඳ່ඳຸඳອත් ඳඳີඳຩඳອ ඳຫඳແනුඳຸත් කිරීඳ්່ පුඳණු ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼතු 

ඳົඳຂවිඳຬඳເඳອඳີ කිරීඳຳඳຫ ඳ່ඳຳඳຳ ඳຄඳຂඳູඳ່  විඳ຺ඳີ ඳຯඳສඳີ ඳີඳຣඳ່ත් ඳ๛දු 

ඳຖඳຶනු ඳືඳແඳ່ේ. 

ඳ່ඳຩඳඳຶතුරු ඳຩඳເ ඳ຺ඳວඳີ ඳຄතිතු ඳ່ඳືඳඳຖඳ່  විවිඳຬ  ඳ່ඳ຺ඳත්රඳີතු 

ඳඝ්ර ඳ່ේඳຘඳີකිතු ඳຘඳຳතු ඳຘතුඳອඳເ ඳຈදිරි ඳຘඳຳඳອඳຣ ඳົඳຳඳຘඳເමීඳຸ 

ඳີඳເඳຸත්ඳຖඳເලීඳອ ඳ່ඳຸමිතු විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද රිඳີඳເඳຸලිඳີ ඳຫ 

ඳ່ඳືඳඳຖඳ່  ඳ່ඳຩඳඳຶතුරු ඳຩඳເ ඳ຺ණියේඳຖ ඳອඳຸ ඳຘඳຳතුඳຳඳຘ ඳົඳຳඳຘ 

ඳີඳເඳຸත්ඳຖඳເලීඳອ ඳຖඳຶමිතු ඳອඳຸ ඳຄත්ඳຼඳຫඳເඳັඳແලී් ඳຆඳරිතු ඳອවීඳອ 

රඳ່ඳຳඳඳຯඳເඳີතු ඳຼඳුතුඳຸඳເදීඳຳ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු ඳ່ඳຩඳඳຶතුරු 

ඳຩඳເ ඳ຺ඳວ ඳຄඳຂඳູඳີ ඳຳ තු ඳ๛දු ඳ່ඳຖඳ່ර්. ඳຳඳເර්ඳຘඳຘඳຩ ඳຫත්ඳຩ 

ඳຯ්ගඳຬති ඳຼඳුතුඳຸඳເදීඳຳ ඳ່ඳຳතුඳຳ ඳຑඳຸඳເ ඳີඳເඳຸත්ඳຖඳເලීඳອ කිරීඳຳ ඳຫ  

නිඳື ඳ່ඳຸේ ඳຄඳລවිඳີ ඳີඳເඳຸත්ඳຖඳເලීඳອඳຸ ඳຯඳຸත්ඳຸඳເඳ່ඳຘඳອ ඳີඳເඳຳඳຫ  

ඳ່ඳຩඳඳຶතුරු ඳຩඳເ ඳ຺ඳວ ඳຄඳຂඳູඳ່  ඳົඳජු නිඳີඳເඳຳඳອඳີ ඳົඳຳඳຘ ඳ๛දු 

ඳ່ඳຖඳ່ර්.  

ඳ່ඳຩඳඳຶතුරු ඳຩඳເ ඳ຺ණියේඳຖ ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອඳີ ඳົඳຳඳຘ ඳ່ඳຩඳඳຶතුරු 

ඳົතුනිඳ່ේඳຫඳອ ඳຖඳຣයුතු ඳອවීඳອ ඳຩඳເ ඳ຺ණියේඳຖ ඳຊඳຯරඳຳ ඳຓඳົඳඳ່ඳົඳ 

ඳ๛දුකිරීඳຳ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු ඳຳඳເඳຬය ඳຑඳຖඳຖඳີ ඳຳ තු ඳ๛දුඳ່ේ. 

ඳຐඳදී නිඳື ඳ່ඳຸේ ඳຄඳລවිඳີ   නිඳື Facebook පිප්ඳຸ  නිඳື 

youtube ඳຜඳແඳອඳືඳີ  ඳ່ඳຸේ ඳົඳປඳຶඳເඳຸ ඳຼඳເ විශ්රඳເඳຳ ඳ່ර්යෝඳ່ඳີඳඳຸ  

ඳີඳອ ඳຳඳເඳຬයතු ඳຓඳົඳඳ່ඳົඳ ඳ່ඳຩඳඳຶතුරු ඳີඳເඳຸත්ඳຖඳເලීඳອ කිරීඳຳ ඳຫ 

ඳັඳເඳඳຶ ඳຳඳເඳຬය ඳඳີඳຩඳອ ඳ່ඳຸඳຩ ඳ່ඳຩඳඳຶතුරු ඳືඳັඳເදීඳຳ ඳຫ ඳຳඳເඳຬය 

ඳຑඳຖඳຖඳີ ඳຳ තු ඳ๛දු ඳ່ඳຖඳ່ර්. 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද විඳ຺ඳີ  ඳຯඳຸතිඳອ ඳົඳຳඳເඳພයීඳີ ඳຩත්ත්ඳຸඳີතු ඳີඳຣඳ່ත් 

ඳີඳເඳຸත්ඳຖඳເලීඳອ කිරීඳຳ ඳຼඳເ විඳ຺ඳີ මලිඳຖඳຸ ඳຯඳຸතිඳອ ඳຘඳແඳຣලු 

නිඳຶඳເඳຖඳຶඳວඳີ කිරීඳຳ ඳ๛දුඳຸතුඳ່තු ප්රතිඳຯත්ති ඳຼඳເ නීති ඳຄඳຂඳູඳີ 

ඳຳ නි.  ඳຐඳදී විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද රඳຳඳີ පිඳඳັඳຮ ප්රතිඳຯත්තිඳຳඳີ 

තීඳຶඳວ ඳຘඳແනීඳຳ  ඳອඳຸ ඳຜරඳ່ ආඳທ නිකුත් කිරීඳຳ ඳຼඳເ 

ප්රතිඳຯත්තිඳຳඳີ ඳຘඳແඳຣඳ විඳົීඳຳ  විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳົ්ඳັතුඳຬ 

ඳ໊ඳອතිඳຖ රිඳີඳເඳຳඳເර්ඳຘ ඳົඳຮඳຼඳເ රිඳີඳເත්ඳຳඳຖ වීඳຳ ඳີඳອ විඳ຺ඳີ 

ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອ රිඳີඳເඳຸලි දිඳີත් කිරීඳຳ ප්රතිඳຯත්ති ඳຼඳເ නීති ඳຄඳຂඳູඳີ 

ඳຳ තු ඳ๛දු ඳ່ඳຖඳ່ර්. 
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ඳຖඳເර්ඳີ ඳົඳເඳຬඳອ ඳຸඳເර්ඳຩඳເඳຸ 2018 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ 

ඳຐඳ່ඳຳතුඳຳ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ තුඳຽ ඳຖඳເර්ඳີ ඳຳණ්ඳລඳືඳີ ඳົඳຮඳຼඳເ 

ඳ່ඳຳතුඳຳ ඳ່ඳົඳඳຸඳເඳືඳເීන විශ්රඳເමිඳຖ ප්රඳພඳເඳຸ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳຯඳຼඳඳຖ් 

ඳົඳແඳືඳඳຳ ඳ່ඳຸනුඳ່ඳຸතු විවිඳຬඳເඳຖඳເඳຶඳ່  ඳ່ඳາඳතිඳຖ 

ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອඳີතු රිඳີඳເත්ඳຳඳຖ කිරීඳຳ ඳຯඳເඳືඳອ ඳຼඳເ ඳඳັඳົඳເඳຬඳອ 

ඳຄඳຂඳູඳີ ඳຳ තු ඳ๛දු ඳ່ඳຖඳ່ර්. ඳຐඳදී ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු 

ඳຄඳາයතුඳຩඳຶ ඳຯරිඳົඳຶඳີ ඳຼඳເ ඳັඳເඳඳຶ ඳຯරිඳົඳຶඳີ ඳີඳອ ්ගවිත්ඳຸඳີඳຳ 

ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອඳີ කිරීඳຳ ඳຼඳເ නිඳ๛ ඳຯරිදි ඳອඳລත්තු කිරීඳຳ ඳ๛දු ඳ່ඳຖඳ່ර්. 

02.5. ඳຯඳ විඳຯඳຶඳຳ 

ඳົඳຳඳເඳ່ඳືඳඳຜඳອ ඳຸර්ඳ຺ඳີ තුඳຽ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු 

ඳຄඳາයතුඳຩඳຶ විඳຘඳວඳອඳີඳຣ ඳຄඳຳඳຩඳຶඳຸ ප්රඳເඳ්່ගය ඳີ ඳ່ ආඳຖ් 

ඳຖඳເර්ඳີඳເඳື 13 ඳຖ ඳ๛වි ආ  ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຼමුඳຫඳເ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද 

ඳ່ඳຘවීඳຳ ඳົ්ඳັතුඳຬඳ່ඳີතු ඳຄඳາයතුඳຩඳຶ විඳຘඳວඳອ ඳຯරී ඳ຺ඳວඳີතු 

ඳ๛දු ඳຖඳຶ ඳຆඳຩ. ඳຐඳຳ තු 2018 ඳຸර්ඳ຺ඳີඳຣ ඳ່ඳຯඳຶ ඳ๛ඳຣ ඳ່ඳຘඳຸනු 

ඳືඳັඳອ ජීඳຸඳອ විඳີඳຫ් දීඳຳඳອඳເ  ඳຄතුඳຩර් දීඳຳඳອඳເ  මලිඳຖ ඳຸඳແප් ද 

ඳຼඳເ ඳຸඳແප් ද ඳຯරිඳຸර්ඳຩඳອ කිරීඳ්່දී ඳຸරිතු ඳຸඳຶ විවිඳຬ ඳຯඳເර්ඳູඳຸඳີතු 

ඳົ්ඳັතුඳຬඳ່ඳີතු ඳຘනු ඳືඳແබ ප්රතිඳຯත්තිඳຳඳີ තීඳຶඳວඳີතු ඳຳඳຩ 

ඳອඳແඳຸඳຩ ඳຘඳວඳອඳີ කිරී් ඳຸඳືදී විශ්රඳເමිඳຖඳີතුඳຣ ඳຸඳແයෝපුඳຶ ඳ່ඳຘඳຸඳເ 

තිබු රුපිඳີ ආ මිලිඳີඳອ 48ඳຖ මුඳຫ ආ ප්රඳຳඳເඳວඳີ  ඳຄඳອඳເඳຸඳຶඳວඳີ 

ඳຖඳຶ ඳຘඳແනීඳຳඳຣ ඳຼඳແකිවී තිඳ່ේ.  ඳຐඳ່ඳົඳ ඳຄඳອඳເඳຸඳຶඳວඳີ ව ඳຄධි 

ඳ່ඳຘවී් නිඳຸඳແඳຶදි කිරීඳຳඳຣ ඳຼඳເ ඳຄඳີ ඳຖඳຶ ඳຘඳແනීඳຳඳຣ ඳຖඳຣයුතු කිරීඳຳ 

තුඳතු ඳຶඳເඳພය ඳຄඳຶමුඳຫ ආ පිඳඳັඳຮ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු ඳຸඳຘකීඳຳ 

නිඳ๛ ඳຯරිදි ඳຈප් කිරීඳຳඳຣ ඳຼඳແකිඳີඳເඳຸ ඳືඳແබී තිඳ່ේ. 

ඳຸඳແයෝපුඳຶ ඳ່ඳຘඳຸනු ඳືඳແබ ඳ່ඳຘවී් ඳຄඳອඳເඳຸඳຶඳວඳີ වු ඳຯඳ   නිඳຸඳແඳຶදි 

කිරීඳຳඳຣ ඳຖඳຣයුතු කිරීඳຳ තුලිතු  ඳຸඳເර්ඳ๔ඳຖඳຸ ඳ๛දුඳຸඳອ  ඳຸඳແයෝපුඳຶ 

ඳ່ඳຘඳຸනු ඳືඳແඳັ ඳຆති විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ප්රඳຳඳເඳວඳີතු ඳຄඩුඳຖඳຶ 

ඳຘඳແනීඳຳඳຣ ඳຼඳແකිවී ඳຆඳຩ. මීඳຣ ඳຄඳຳඳຩඳຶඳຸ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຘවීඳຳ 

ඳົ්ඳັතුඳຬඳ່ඳີතු ඳືඳແඳ່ඳັඳອ ඳຯඳແමිණියේලි ඳຼඳເ ඳ່ඳຯත්ඳົ් 

ඳົ්ඳັතුඳຬඳ່ඳີතු ඳຫ ඳຖඳຶනු ඳືඳັඳອ විඳ່ඳູඳඳ຺ විඳຘඳວඳອ ඳຯරී ඳ຺ඳວ 

තුඳතු ඳ່ඳຩඳඳຶතුරු නිඳ๛ ඳຯරිදි ඳຈදිරිඳຯත් ඳ່ඳອඳවීඳຳ ඳ່ඳຼඳ ඳຸඳົතු 

කිරීඳຳ නිඳົඳເ ඳ๛දු ව ඳຸඳແයෝපුඳຶ ඳຼඳເ  ඳදුඳඳຖ් ඳ່ඳອඳඳືත් ඳ່ඳຘවී් 

ඳຸඳຽ ඳຸඳເ ඳຘඳແනීඳຳඳຣ ඳຫ  ඳຐඳຳ මුඳຫ ආ ඳຄඳີඳຖඳຶ ඳຘඳແනීඳຳඳຣ ඳຫ ඳຼඳແකිඳີඳເඳຸ 

ඳືඳແබී තිඳ່ේ. 

ඳົඳຳඳເඳ່ඳືඳඳຜඳອ ඳຸර්ඳ຺ඳີ තුඳຽ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຘවීඳຳ ඳຼඳເ 

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳ່ේ ඳຄඳ່ඳອකුත් ඳຖඳເර්ඳີඳີතු  ඳົ්ඳັතුඳຬඳ່ඳີතු 

විඳຘඳວඳຖඳເධිඳຯතිඳຸඳຶඳີඳເ විඳ๛තු ඳຖඳຶඳອ ඳືඳຫ විඳຘඳວඳອ 

ඳຯරී ඳ຺ඳວඳີතුඳදී විඳຘඳວඳອ විඳຳඳ් 44  ඳຈදිරිඳຯත් ඳຖඳຶ 

ඳຆඳຩ. ඳ່ඳຳඳຳ විඳຘඳວඳອ විඳຳඳ් 44තු ඳຸර්ඳ຺ඳີ තුඳຽ විඳຘඳວඳອ 

විඳຳඳ්  37  ඳົඳຮඳຼඳເ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ විඳ๛තු පිඳතුරු 

ඳຈදිරිඳຯත් ඳຖඳຶ ඳຆති ඳຄඳຩඳຶ ඳຩඳຸදුඳຶඳຣත් විඳຘඳວඳອ විඳຳඳ් 7  

ඳົඳຮඳຼඳເ පිඳතුරු ඳົඳຖඳົඳඳຖඳຶ ඳຈදිරිඳຯත් ඳຖඳື යුතුඳຸ තිබිණියේ. 
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ඳຖඳເර්ඳີ ඳົඳເඳຬඳອ ඳຸඳເර්ඳຩඳເඳຸ 2018 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ 

03.  ඳຸඳເර්ඳ๔ඳຖ ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼතු 

03. 1. ඳພඳເතිඳຖ විශ්රඳເමිඳຖ දිඳອ ඳົඳແඳຳරුඳຳ 

ඳ๑ ඳືඳເඳຂකිඳຖ විශ්රඳເමිඳຖ ප්රඳພඳເඳຸ ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳີ ඳ່ඳຸනුඳ່ඳຸතු ඳຖඳຶනු 

ඳືඳແබ ඳවිඳ່ඳູඳඳ๕ ඳຖඳແඳຯවීඳຳ ඳຄභිඳຳඳເඳອඳ່ඳີතු ඳ๛ඳඳຯත් ඳຖඳຶමිතු 

ඳົඳໂඳຳ ඳຸඳົඳຶඳຖඳຳ ඳຓ ඳ່ඳຩඳ්ඳັර් 08 ඳຸඳແනි දිඳອඳຣ ඳ່ඳີදුණු 

“ඳພඳເතිඳຖ විශ්රඳເමිඳຖ දිඳອඳີ” 2018 ඳຸඳົඳ່ර්දී ඳຫ ඳຊත්ඳຖර්ඳ຺ඳຸත් 

ඳ່ඳືඳົ ඳົඳແඳຳරීඳຳඳຣ ඳຄඳຸඳູය ඳຖඳຣයුතු විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද 

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ ඳຳ තු ඳົඳຂවිඳຬඳເඳອඳີ ඳຖඳຶනු ඳືඳແබිණියේ.  

දිඳຸ.ඳ່තු ඳ๛ඳີලුඳຳ විශ්රඳເමිඳຖ ප්රඳພඳເඳຸ නිඳ່ඳີඳඳພඳອඳີ ඳຸඳອ ඳຯරිදි 

ඳຯඳຽඳເත් ඳອඳຸඳີ නිඳ່ඳີඳඳພඳອඳີ ඳຖඳຶමිතු ඳຖඳඳຩඳຶ  ඳຳඳຼනුඳຸඳຶ  

ඳຄ්ඳຯඳເඳຶ  ඳຶත්ඳອපුඳຶ  ඳີඳເඳຯඳອඳີ  ඳ່ඳຯඳඳ່ඳຽඳතුඳອරුඳຸ  පුත්ඳຩඳືඳຳ  

ඳຳඳເඳຩඳຶ ඳົඳຼ ඳັදු ආඳື දිඳົඳත්රි  ඳ່ ආඳຖ් ඳຖඳເර්ඳີඳເඳືඳຸඳື 

ඳົ්ඳັතුධීඳຖඳຶඳວඳ່ඳີතු ඳຄඳຫඳເඳື ඳົඳແඳຳරු් ඳຊත්ඳົඳຸ  ඳົඳຂවිඳຬඳເඳອඳີ 

ඳຖඳຶනු ඳືඳແබීඳີ. 

විශ්රඳເමිඳຖ ප්රඳພඳເඳຸ ඳ່ඳຸඳຩ ඳຳඳເඳ๛ඳຖ විඳູඳ ඳຶඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຘවීඳ්່ 

රිඳີඳເඳຸලිඳ່ඳີතු ඳຓේඳັඳຣ ඳົඳຳඳເඳພ  ඳර්ථිඳຖ ඳඳຶ ඳ๔ඳຩඳາඳເඳຸඳີ 

ඳ່ඳຸනුඳ່ඳຸතු ඳພඳເතිඳຖ ඳຳටඳຣඳ්່ ඳຖතිඳຖඳເඳຸ  ඳ່ඳຘඳඳລඳອඳແඳຂවීඳຳ 

ඳຄඳຶමුණු ඳຖඳຶ ඳຘනිමිතු ඳ່ඳຳඳຸඳຶ ඳພඳເතිඳຖ විශ්රඳເමිඳຖ දිඳອඳີ 

ඳົඳຂවිඳຬඳເඳອඳີ වඳ່  “දිවිඳີඳຣ ඳອඳຸ ඳຄරුඳວ  ” ඳີඳອ ඳවිඳ່ඳູඳඳ๕ 

ඳ່ත්ඳຳඳເඳ່ඳຸනි. 

 

ඳຑ ඳຑ ඳຯඳຽඳເත් ඳົඳຮඳຼඳເ විඳ່ඳູඳඳ຺ ඳຸඳອ ඳຄයුරිතු වි්ගඳຸත් ඳ්່ගඳູඳອ  

ඳຸඳແඳລමුඳ  ඳ່ඳົඳඳທය ඳຖඳຮවුරු ඳදී ඳඳັඳົඳເඳຬඳອ ඳ່ඳົඳඳຸඳເඳຸතු රැඳົ  

විශ්රඳເමිඳຖඳີතු ඳ່ඳຸනුඳ່ඳຸතු ඳົඳຂවිඳຬඳເඳອඳີ වී තිබ ඳຄඳຩඳຶ විශ්රඳເමිඳຖ 

දිඳອ ඳຊඳ່ඳຽඳືඳຣ ඳົඳຼඳາඳເ  විඳີ ඳ່ඳອඳඳຼඳແකි ඳູඳເරීරිඳຖ 

ඳຄඳຯඳຼඳඳຩඳເඳຸඳີතුඳ່ඳຘතු යුතු ඳ່ඳພයඳ຺ඳඳ විශ්රඳເමිඳຖ ප්රඳພඳເඳຸඳຣ 

ඳ່ඳຘඳඳຶඳຸ ඳຫඳແ වීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳຓවුතුඳ່ේ නිඳ່ඳຸඳົඳ ඳ່ඳຸඳຩඳຳ ඳ່ඳຘඳඳົඳ 

ප්රඳວඳເඳຳ ඳຫඳແ වීඳຳ ඳຫ ප්රඳເඳ්່ගය ඳີ ඳຳටඳຣමිතු දිඳົඳත්රි ඳຖ 

කිඳඳຯඳີඳຖදී ඳ๛දු කිරීඳຳ ඳ່ඳຳඳຸඳຶ ඳຊඳ່ඳຽඳ່ ආ විඳ່ඳູඳඳ຺ත්ඳຸඳີ  විඳີ. 

නිර්ඳຳඳເඳວය ලී ඳຖඳືඳເ ඳ່ඳຖඳඳູඳືයඳີතු ඳຐඳ ඳຫ ඳຸමිතු 

විශ්රඳເමිඳຖඳີතු විඳ๛තු ඳຈදිරිඳຯත් ඳຖඳຶනු ඳືඳແබ විතුඳຫඳອඳເත්ඳຳඳຖ 

ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼතු ඳຸලිතු ඳຸර්ඳວඳຸත් ව ඳົඳແඳຳරු් ඳຊත්ඳົඳຸ 

ඳົඳຂවිඳຬඳເඳອඳີ කිරීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ දිඳົඳත්රි  ඳ່ ආඳຖ්ඳຸරුතු ඳຆතුඳ 

දිඳົඳත්රි  ඳຖඳເර්ඳີඳເඳືඳີතුඳ නිඳືඳຬඳເරීතුඳ່ේ ඳຳඳເ ඳຼඳແඟි 

ඳຫඳເඳີඳຖත්ඳຸඳີ ඳ່ඳອඳඳຳඳຮඳຸ ඳືඳແබුණියේ. ඳຐඳ່ඳຳතුඳຳ ඳຶඳເඳພය ඳຼඳເ 

ඳ່ඳຯඳ්ගඳຘලිඳຖ ඳຄඳຂඳູඳ່  විවිඳຬ ඳඳີඳຩඳອ ඳຸඳື මඳືය ඳຄනු්රඳຼඳີ 

ඳຳඳຩ ඳຩයඳເඳຘ ඳົඳຼ ප්රතිඳືඳເඳາ ඳືඳັඳເ ඳ່ඳຫමිතු ඳພඳເතිඳຖ විශ්රඳເමිඳຖ 

දිඳອඳີ ඳົඳඳຳඳຶණීඳີ දිඳອඳີ  ඳັඳຸඳຣ ඳຯත් කිරීඳຳඳຣ ඳ່ඳອඳඳຳඳරු 

ඳຫඳເඳີඳຖත්ඳຸඳີ ඳືඳັඳເ දුතුඳຼ.  
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ඳຖඳເර්ඳີ ඳົඳເඳຬඳອ ඳຸඳເර්ඳຩඳເඳຸ 2018 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ 

03. 2. ඳຩඳເ ඳ຺ඳວ ඳົඳແඳ๛ඳີ 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ ඳຳ තු ඳພඳເතිඳຖ විශ්රඳເමිඳຖ 

දිඳອඳີඳຣ ඳົඳຳඳຘඳເමීඳຸ ඳ່ඳຫඳຸඳອ ඳຸඳຶඳຣත් ඳຄති ඳົඳເර්ඳສඳຖඳຸ 

ඳົඳຂවිඳຬඳເඳອඳີ ඳຖඳຶනු ඳືඳແබ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු 

“ඳຩඳເ ඳ຺ඳວ ඳົඳແඳ๛ඳີ - 2018 ”  2018.10.26 ඳຸඳອ දිඳອ 

ඳັත්ඳຩඳຶමු ආඳື ඳ່ඳຸඳඳຣර්ඳົඳ ඳຑජ්ඳ දී ඳຯඳແඳຸඳແත්විණියේ.  

 

ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳ່  ඳ๛ඳີලුඳຳ ඳຶඳເඳພය ඳඳີඳຩඳອඳີතු ඳົඳຳඳຘ 

ඳົඳຼඳົ්ඳັතුඳຬඳຩඳເඳຸඳີ  ඳຆති ප්රමුඳທ ඳ່ඳຯඳ່ඳຽඳ 

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ  ඳຸඳອ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද 

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳ່ඳຸඳ ඳ່ඳຘවී් රිඳີඳເඳຸලිඳ່ඳີඳ ඳົඳຼ ඳຳඳຬයඳຘඳຩ 

ඳຫත්ඳຩ ඳຯ්ගඳຬතිඳີ ඳශ්රිඳຩඳຸ ඳ๛දු ඳ່ඳຖරුණු ඳອවීඳອ ඳ່ඳຸඳອඳົඳඳຖ් 

ඳົඳຼ ඳີඳເඳຸත්ඳຖඳເලීඳອ වී් පිඳඳັඳຮ ඳຄඳ່ඳອකුත් ඳຶඳເඳພය 

ඳඳີඳຩඳອඳີතුඳ ඳຈඳຼඳຽ ඳຯරිඳຯඳເඳືඳອඳີ ඳຫඳແනුඳຸත් කිරීඳ්່ 

ඳຄඳຶමුණියේතු ඳຩඳເ ඳ຺ඳວ ඳົඳແඳ๛ඳີ - 2018 ඳົඳຂවිඳຬඳເඳອඳີ ඳຖඳຶනු 

ඳືඳແබිණියේ. 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຘවී් ඳຯ්ගඳຬතිඳີ ඳශ්රිඳຩඳຸ ඳຩඳຸදුඳຶඳຣත් ඳ๛දුවිඳີ 

යුතු ඳີඳເඳຸත්ඳຖඳເලීඳອ වී් ඳົඳຼ ඳຸඳແයෝදියුණු වී් පිඳඳັඳຮ ඳຶඳພඳ່  

ඳຈඳຼඳຽ නිඳືඳຬඳເරීතුඳ່ේ ඳ່ඳີඳඳພඳອඳເ ඳຼඳເ ඳຄඳຫඳຼඳົඳ ඳືඳັඳເ ඳຘඳແනීඳ්່ 

වි්ගඳຸත් ඳຖතිඳຖඳເඳຸ  ඳ່ඳືඳົ ඳຩඳເ ඳ຺ඳວ ඳົඳແඳ๛ඳີ - 2018 

ඳົඳຂවිඳຬඳເඳອඳີ ඳຖඳຶනු ඳືඳແබුඳ່ේ “Sustainable Digitization of 

Pension Services” ඳີඳອ ඳ່ත්ඳຳඳເඳຸ ඳ່ඳຯඳຶඳຫඳແරිඳຸඳີ. ඳ່ඳຳඳຳ 

ඳຄඳຸඳົඳඳສඳເඳ່ඳຸඳ ප්රඳຬඳເඳອ ඳ්່ගඳູඳອඳີ ඳຳඳຼඳເඳຜඳເර්ඳີ 

ඳຐච්.ඩී.ඳຖරුඳວඳເඳຶත්ඳອ ඳຳඳຼඳຩඳເ විඳ๛තු ඳຯඳແඳຸඳແත්ව ඳຄඳຩඳຶ ඳພඳຯඳເඳອඳີ 

මලිඳຖ ඳຖඳຶ ඳຘනිමිතු ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳ່ඳີතු විශ්රඳເඳຳ ඳຘඳແතුඳ່ඳຸඳອ 

ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳຖ.තුඳ່ේ විඳູඳ ඳຶඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຘවීඳ්່ 

රඳຳඳ່ේඳຫඳີතුඳ ඳຄතුඳຩර්ඳພඳເතිඳຖ ප්රඳຸඳວඳຩඳເ පිඳඳັඳຮඳຸත් 

ඳພඳເඳຩයතුඳຩඳຶ ප්රමිතිඳ່ඳີතු යුතු ඳ๑ ඳືඳເඳຂකිඳຖ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද 

රිඳີඳເඳຸලිඳ່ඳີඳ ඳຆතිවිඳີ යුතු ඳອඳຸ ප්රඳຸඳວඳຩඳເඳຸඳີතු පිඳඳັඳຮඳຸත් 

ඳົඳເඳຖච්ඳຝඳເඳຸඳຣ ඳື  ඳຖඳຶඳອ ඳືදී. විඳຘඳວඳອ ඳ່ඳຖඳමිඳົඳ්່ 

ඳົඳາඳເඳຯති ඳົඳຼ විඳຘඳວඳຖඳເධිඳຯති ඳຐච්.ඳຐ්.ඳຘඳເමිණී විඳ່ජ්ඳ๛ඳຂඳຼ 

ඳຳඳຼඳຩඳເ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු ඳຩඳເ ඳ຺ඳວ ඳົඳແඳ๛ඳ່ඳີඳ 

විඳ່ඳູඳඳ຺ ඳ්່ගඳູඳອඳີ  ඳຯඳຸත්ඳຸමිතු විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຘවීඳ්່ 

රිඳີඳເඳຸලිඳີ ඳົ්ඳັතුඳຬඳ່ඳີතු ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු ප්රඳຬඳເනීතුඳ່ේ 

ඳຸඳຘවීඳຳ පිඳඳັඳຮඳຸ ඳຄඳຸඳຬඳເඳຶඳວඳີ ඳຖඳຶඳອ ඳືදී.  විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද 

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳ່ඳຸඳ නිඳື ඳ່ඳຸේ ඳຄඳລවිඳີ ඳຄතුඳຩර්ඳພඳເඳືඳີඳຣ 

මුඳຫඳເ ඳຼඳແරීඳຳ විඳ່ඳຫඳົඳ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද රඳຳඳີ ඳຳඳເර්ඳຘඳຘඳຩ කිරීඳຳ  

ඳ່ඳຯඳදු 55 ඳඳຖඳති ඳຯත්රඳີ ඳຳඳເර්ඳຘඳຘඳຩ කිරීඳຳ  ඳຼඳແඳුනු්ඳຯත් 

පිඳຣඳຯත් කිරීඳ්່ ඳອඳຸ මුද්රඳວ ඳີතුත්රඳີ ඳຼඳුතුඳຸඳເදීඳຳ ඳදී විශ්රඳເඳຳ 

ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ ඳຳ තු විශ්රඳເමිඳຖ ප්රඳພඳເඳຸ ඳ່ඳຸඳຩ 

ඳົඳແඳືඳ່ඳົඳອ ඳອඳຸඳຩඳຳ ඳ່ඳົඳඳຸඳເඳຸතු දිඳີත් කිරීඳຳ ඳຫ ඳຩඳເ ඳ຺ඳວ 

ඳົඳແඳ๛ඳີඳຣ ඳົඳຳඳຘඳເමීඳຸ ඳ๛දු ඳຖඳຶනු ඳືඳແබිණියේ. 

ඳຘරු ඳຶඳເඳພය ඳຯරිඳຯඳເඳືඳອ ඳຄඳຳඳເඳຩය ඳຶඳຂජිත් ඳຳ්ගදුඳຳඳັණ්ඳລඳເඳຶ 

ඳຳඳແතිතුඳຳඳເ ඳຼඳເ ඳຄඳຳඳເඳຩයඳເඳຂඳູ ඳ່ ආඳຖ් ඳຯ්ගඳຳඳ๛රි ඳພඳີඳຳඳເතුඳອ 

ඳຳඳຼඳຩඳເ ඳຆතුඳ ඳຄඳຳඳເඳຩයඳເඳຂඳູ ඳ່ ආඳຖ්ඳຸරුතු  දිඳົඳත්රි  

ඳ່ ආඳຖ්ඳຸරුතු  ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු ප්රඳຬඳເනීතු ඳදී ඳຶඳພඳ່  

ඳຈඳຼඳຽ නිඳືඳຬඳເරීතු ඳົඳຼ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ ඳຼඳເ 

නිඳຶතුඳຩඳຶඳ່ඳີතු ඳົ්ඳັතුඳຬ ඳຸඳອ ඳ່ඳຯඳ්ගඳຘලිඳຖ ඳຄඳຂඳູඳ່  

ඳຸයඳຸඳົඳເඳີඳຖ.තු ඳຫ ඳ່ඳຳඳຳ ඳຄඳຸඳົඳඳສඳເඳຸඳຣ ඳົඳຼඳາඳເ  විඳີ.  
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ඳຖඳເර්ඳີ ඳົඳເඳຬඳອ ඳຸඳເර්ඳຩඳເඳຸ 2018 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ 

03. 3. ඳຄඳາයතුඳຩඳຶ පුඳණු ඳົඳຼ විඳ່ඳຫඳົඳ පුඳණු ඳຄඳຸඳົඳඳສඳເ 

ඳຖඳຽඳຳඳອඳເඳຖඳຶඳວඳີ 

දිඳຸ.ඳອ පුඳຶඳເ ඳ່ඳຸඳ່ඳົඳອ ඳື ඳ຺ ඳຼඳີඳຖඳຣ ඳຄධිඳຖ විශ්රඳເමිඳຖ ප්රඳພඳເඳຸ 

ඳ່ඳຸඳຩ ඳຳඳເඳ๛ඳຖ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຘවී් රිඳີඳເඳຸලිඳີ 

නිඳຶඳຸඳຫයඳຩඳເඳຸඳ່ඳີතු ඳົඳຼ ගුඳວඳເත්ඳຳඳຖඳາඳເඳຸඳ່ඳີතු යුතුඳຸ 

ඳຖඳເර්ඳີ ඳ຺ඳຳ ඳ່ඳົඳඳຸඳເඳຸ  ඳ່ඳືඳົ ඳຯඳຸත්ඳຸඳເ ඳຘඳແනීඳຳ ඳຊඳ່ඳຫඳົඳເ 

ඳົක්රීඳີ ඳຖඳເර්ඳີඳາඳເඳຶඳີඳຖ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳ່ේ ඳຈඳຼඳຽ ඳ๛ඳຣ ඳຯඳຼඳຽ 

ඳຫ ඳຸඳເ විඳදුණු ධූඳຶඳເඳຸලිඳ່ඳີඳ ඳົඳໂඳຳ නිඳືඳຬඳເරිඳ່ඳີකුඳຳ නිඳຶඳຩ  

ඳ່ේ. ඳຐඳຳ නිඳົඳເ ඳຳඳເඳອඳຸ ඳົ්ඳຯඳຩ ඳඳີඳຩඳອඳີ ඳົතු ඳຸටිඳອඳເඳຳ 

ඳົ්ඳຯඳຩ ඳ່ඳືඳົ ඳົඳຽඳຖඳອ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ 

විවිඳຬ පුඳණු ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼතු ඳຖඳຽඳຳඳອඳເඳຖඳຶඳວඳີ ඳຖඳຶමිතු ඳ๛ඳີ 

නිඳືඳຬඳເරීතු ඳົතු ඳຫඳແනුඳຳ ඳົඳຼ ඳູඳຖයඳຩඳເඳຸතු ඳຸඳແයෝදියුණු කිරීඳຳඳຣ 

රිඳີඳເඳຖඳຶනු ඳືඳັ.. 2018 ඳຸඳົඳ່ර්දී ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු 

නිඳືඳຬඳເරීතුඳ່ඳຘතු ඳັඳඳຩඳຶඳີ  විවිඳຬ පුඳණු ඳຄඳຸඳົඳඳສඳເඳຸතු 

ඳົඳຮඳຼඳເ ඳ່ඳີඳමු වඳ່  ඳຐඳ ප්රතිඳະඳືඳີ  ඳຸඳູඳ່ඳີනි. 

2018 ඳຸඳົඳ່ර් ඳຶඳເඳພය ඳຖඳຽඳຳඳອඳເඳຖඳຶඳວ ඳົඳຼඳຖඳເඳຶ ඳ່ඳົඳඳຸඳີඳຣ ඳຐ  

වී ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸඳຣ ඳຯඳແමිණියේ ඳອඳຸඳຖ නිඳືඳຬඳເරීතු 53 

ඳ່ඳຫඳ່ඳອකු ඳ່ඳຸඳຩ 2018.05.15 ඳ๛ඳຣ 2018.06.01 ඳຫ ඳຸඳເ ඳົති 

ඳ່ඳຫඳຖඳຖ ඳຖඳເඳື ඳඳຳඳເඳຸ  ඳ່ඳົඳඳຸඳເඳຶ්ඳາඳຖ පුඳණුඳຸ  ඳືඳັඳເ දීඳຳඳຣ 

ඳຄඳຸඳູය ඳຖඳຣයුතු ඳົ්ඳຯඳເඳຫඳອඳີ ඳຖඳຶඳອ ඳືදී. 2018.07.07 ඳ๛ඳຣ 

2018.07.22 ඳຫ ඳຸඳເ ඳົති ඳຄතුඳຩ දිඳອඳຸඳືදී ප්රඳເඳສමිඳຖ ඳຘඳວඳ່  

නිඳືඳຬඳເරීතු ඳົඳຮඳຼඳເ ඳ່ඳຫඳຳඳຽ ඳາඳເඳ຺ඳເ පුඳණුඳຸ  ඳຫ ඳຶඳເඳພය 

ඳຖඳຽඳຳඳອඳເඳຖඳຶඳວ ඳົඳຼඳຖඳເඳຶ ඳ່ඳົඳඳຸඳີඳຣ ඳຯත්වී් ඳືඳແඳັ විශ්රඳເඳຳ 

ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸඳຣ ඳຄනුයු ඳຩ ඳຖඳຶනු ඳືඳແබ ඳ່ඳຫඳຸඳອ 

ඳຖණ්ඳລඳເඳີඳ່ඳຳඳ නිඳືඳຬඳເරීතු 18 ඳ່ඳຫඳ່ඳອකු ඳ່ඳຸඳຩ 2018.10.19 

ඳ๛ඳຣ 2018.11.02 ඳຫ ඳຸඳເ ඳົති ඳ່ඳຫඳຖඳຖ ඳ່ඳົඳඳຸඳເඳຶ්ඳາඳຖ 

පුඳණුඳຸ  ඳືඳັඳເ දීඳຳඳຣ ඳຫ ඳຖඳຣයුතු ඳ່ඳຖරිණියේ. ඳຖඳເර්ඳີඳເඳື රඳຳ 

ඳඳີඳຩඳອ ඳົඳຂ්රඳຼඳີ ඳົඳຼ ඳຳඳຼඳພඳອ ඳົ්ඳັතුඳຬඳຩඳເඳຸඳີ පිඳඳັඳຮ 

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳ່ේ ්ගවිතී.ඳຖ ඳຳටඳຣඳ්່ නිඳືඳຬඳເරීතු ඳົතු 

ඳຫඳແනුඳຳ ඳົඳຼ ඳඳຖ ආඳຯ ඳຸර්ඳຬඳອඳີ කිරීඳ්່ ඳຄඳຶමුණියේතු 

ඳຸඳແඳລමුඳඳຸ  2018.12.08 ඳຼඳເ 2018.12.09 ඳ່ඳຫදිඳອ 

ඳຖඳແඳຽණියේඳີ ඳ່ඳຸඳຫමු ආඳື විශ්රඳເමිඳຖ නිඳຸඳເඩු නිඳ່ ඳຩඳອඳ່  දී 

ඳຯඳຸත්ඳຸනු ඳືඳແබිණියේ. ඳຑ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු නිඳືඳຬඳເරීතු 

93 ඳ່ඳຫඳ່ඳອකු  ඳົඳຼඳາඳເගී විඳີ. 2018.12.14 ඳຼඳເ 2018.12.15 

ඳີඳອ ඳ່ඳຫදිඳອ ඳັඳແඳຼඳແඳຶඳຘඳຩ පුඳණු ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼඳອ  (Outbound 

Training) ඳົඳຂවිඳຬඳເඳອඳີ ඳຖඳຶමිතු නිඳືඳຬඳເරීතු ඳຼඳຣ ඳອඳເඳີඳຖත්ඳຸ 

පුඳණුඳຸ ඳົඳຼ ඳ່ඳຯඳරුඳ຺ ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອඳີ ඳົඳຮඳຼඳເ විඳ່ඳູඳඳ຺ 

රිඳີඳເඳຖඳເඳຶඳຖ්ඳຸඳື ඳ່ඳີදීඳ්່ ඳຄඳຸඳົඳඳສඳເඳຸ ඳືඳັඳເ දීඳຳඳຣ පිඳີඳຸඳຶ 

ඳຘතුඳອඳເ ඳືදී. නිඳືඳຬඳເරීතු 89 ඳ່ඳຫඳ່ඳອකුඳ່ඳຘතු යුත් 

ඳຖණ්ඳລඳເඳີඳຳ  ඳຐඳຳ විඳ່ඳູඳඳ຺ ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼතු ඳົඳຮඳຼඳເ ඳ່ඳີඳමු ඳຖඳຶනු 

ඳືඳແබිණියේ. 

 

ඳ්່ගඳຯඳຽ   ඳຊඳຯඳຖඳຶඳວ ඳົඳັඳແඳිඳຸ ඳົඳඳສඳເඳຸඳຶ ඳຸත්ඳຖ් ඳຯඳຸත්ඳຸඳເ 

ඳ່ඳຘඳອ ඳີඳເඳຳ පිඳඳັඳຮඳຸ නිපුඳວඳຩඳເ ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອ ඳຄධිඳຖඳເරිඳີ ඳຳ තු 

2018.07.17 ඳຸඳອ දිඳອ ඳຯඳຸත්ඳຸනු ඳືඳແබ පුඳණු ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼඳອ 

ඳົඳຮඳຼඳເ ඳຫ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු නිඳືඳຬඳເරීතු ඳຖණ්ඳລඳເඳີඳຳ  

ඳົඳຼඳາඳເ   විඳີ. ඳພඳເතිඳຖ ශ්රඳຳ ඳຄඳຬයඳີඳອ ඳඳີඳຩඳອඳີ ඳຳ තු 

ඳຘඳແප්් ඳຖඳຽඳຳඳອඳເඳຖඳຶඳວඳີ ඳຼඳເ දු  ඳຘඳແඳອවිලි ඳຼඳແඳ๛ඳຶවීඳຳ 

ඳົ්ඳັතුඳຬඳຸ ඳຶඳເඳພය නිඳືඳຬඳເරීතු ඳ່ඳຸඳຩ ඳືඳັඳເ දුතු පුඳණු 

ඳຄඳຸඳົඳඳສඳເඳຸ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ නිඳ່ඳີඳඳພඳອඳີ ඳຖඳຶමිතු 

ඳຳඳເණ්ඳລලිඳຖ නිඳືඳຬඳເරිනිඳີඳຖ ඳົඳຼඳາඳເ  ඳຖඳຶඳຸනු ඳືඳແබුණියේ. 

ඳພඳເතිඳຖ ශ්රඳຳ ඳຄඳຬයඳີඳອ ඳඳີඳຩඳອඳີ ඳຳ තු ඳຶඳເඳພය 

නිඳືඳຬඳເරීතුඳ່ේ ඳຸඳແප් ද ඳົඳຖඳົඳ කිරීඳຳ  රිඳີදුඳຶතුඳ່ේ කුඳົඳືඳຩඳເ 

ඳຸර්ඳຬඳອඳີ ඳົඳຼ ඳົඳຼඳເඳີඳຖ ඳຖඳເර්ඳີඳເඳື ඳຳණ්ඳລඳື ඳົඳຮඳຼඳເ 

ප්රඳົ්ඳຯඳເඳຫඳອ රිඳີඳເඳຸලිඳີ ඳີඳອ ඳ່ත්ඳຳඳເඳຸතු ඳີඳຣඳ່ත් ඳຯඳແඳຸඳແත්ව 

පුඳණු ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼතු ඳົඳຮඳຼඳເ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු නිඳືඳຬඳເරීතු 

ඳົඳຼඳາඳເගී ඳ່ඳຖරිණියේ. Academy of Financial Studies 

ඳඳີඳຩඳອඳີ ඳຳ තු ඳຯඳແඳຸඳແත්ව විඳອඳີ රිඳີඳເඳຳඳເර්ඳຘ පිඳඳັඳຮ පුඳණු 

ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼඳອ ඳදී ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼතු ඳຶඳເශිඳີ  ඳົඳຮඳຼඳເ 

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු නිඳືඳຬඳເරීතු ඳົඳຼඳາඳເගී ඳຖඳຶඳຸමිතු ඳອඳຸමු 

ඳຄත්ඳຫඳແකී් ඳຓඳົඳඳ່ඳົඳ නිඳືඳຬඳເරීතුඳ່ේ ඳඳຖ ආඳຯ ඳົඳຼ කුඳົඳືඳຩඳເ 

ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອඳີ කිරීඳຳඳຣ 2018 ඳຸඳົඳ່ර්දී ඳຫ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳ່ේ 

ඳຊඳຯරිඳຳ ඳຫඳເඳີඳຖත්ඳຸඳີ ඳົඳແඳຯයීඳຳඳຣ රිඳີඳເඳຖඳຶඳອ ඳືදී.  
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ඳຖඳເර්ඳີ ඳົඳເඳຬඳອ ඳຸඳເර්ඳຩඳເඳຸ 2018 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ 

 

 

ඳຶඳເඳພය ඳඳີඳຩඳອ ඳຄඳຩඳຶ ඳຈඳຼඳຽ ගුඳວඳເත්ඳຳඳຖ ඳ່ඳົඳඳຸඳເඳຸ  ඳົඳຯඳີනු 

ඳືඳັඳອ ඳຶඳເඳພය ඳඳີඳຩඳອඳີ  ව විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද 

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຘවී් රිඳີඳເඳຸලිඳີ 

ඳຄතුඳຩර්ඳພඳເතිඳຖ ප්රමිතිඳ່ඳີතු යුතුඳຸ ඳຯඳຸත්ඳຸඳເ ඳຘඳແනීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ 

ඳພඳເඳຩයතුඳຩඳຶ ඳົඳຳඳເඳພඳເඳຶ ඳ຺ඳວ රිඳີඳເඳຸලීතු පිඳඳັඳຮ නිඳັඳຮඳຸඳຳ 

ඳຄඳຸඳຬඳເඳອඳີ ඳ່ඳີඳමු ඳຖඳຶඳອ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ  ඳ່ේ. 

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ ඳ່ඳຸඳຩ පිරිඳອඳແඳ່ඳຳඳອ ඳຸඳເර්ඳ๔ඳຖ විඳ්່ගඳູ 

පුඳණු ඳຄඳຸඳົඳඳສඳເ ඳຐකී ඳຄඳຶමුඳວ ඳົඳເ ඳ຺ඳເත් ඳຖඳຶ ඳຘඳແනීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ 

ඳຖඳຽඳຳඳອඳເඳຖඳຶඳວඳີ ඳຖඳຶමිතු 2018 ඳຸඳົඳ່ර් දී විඳ່ඳຫඳົඳ පුඳණු 

ඳຄඳຸඳົඳඳສඳເ ඳົඳຮඳຼඳເ නිඳືඳຬඳເරීතු ඳ່ඳີඳමු ඳຖඳຶනු ඳືඳແබීඳີ. 

2018.03.25 ඳ๛ඳຣ 2018.04.02 ඳຫ ඳຸඳເ ඳຩඳເ.ඳືතුඳຩඳ່  

ඳຯඳແඳຸඳແත්වුණු ඳຖඳຽඳຳඳອඳເඳຖඳຶඳວඳີ පිඳඳັඳຮ PMI ඳພඳເඳຩයතුඳຩඳຶ 

ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼඳອ ඳົඳຮඳຼඳເ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳ່ේ 

නිඳືඳຬඳເරිඳ່ඳີකු ඳົඳຼඳາඳເ  ඳ່ඳຖරුණු ඳຄඳຩඳຶ 2018.04.25 ඳຼඳເ 

2018.04.26 ඳ່ඳຫදිඳອ ඳພඳຯඳເඳອඳ່  ඳຯඳແඳຸඳແත්වුණු ඳຶ ඳ຺ඳວඳີ ඳົඳຼ 

ඳඳ๛ඳີඳເඳ່ේ විශ්රඳເඳຳ ඳຈතිරිඳີ ඳົ්ඳັතුඳຬ ADBI-JFSA-OECD 

ඳຼමුඳຸ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳຫ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු නිඳືඳຬඳເරිඳີකු ඳົඳຼඳາඳເ  

ඳ່ඳຖරුඳ່ණ්ඳຫ ඳຑ ඳຄනුඳຸ.. තිඳຶඳົඳຶ ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອ ඳຈඳື ඳຖ 

ඳົඳເ ඳ຺ඳເත් කිරීඳຳ ඳຊඳ່ඳຫඳົඳເ ඳຸඳອ මඳືය ඳົඳຳඳເඳພ ඳඳຶ ඳ຺ඳວඳີ 

ඳູ තිඳຳත් කිරීඳຳ ඳີඳອ ඳຳඳແඳ່ඳີතු 2018.05.15 ඳ๛ඳຣ ඳພඳຯඳເඳອඳ່  

ඳຯඳແඳຸඳແත්වුනු ඳົමුඳඳຸඳຣ ඳົඳຼඳາඳເ  වීඳຳඳຣ ඳຄඳຸඳົඳඳສඳເඳຸ ඳືඳັඳເදීඳຳ ඳຫ 

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ ඳ່ඳຸඳຩ ඳමිවුණු විඳ່ඳູඳඳ຺ විඳ່ඳຫඳົඳ පුඳණු 

ඳຄඳຸඳົඳඳສඳເඳຸ  ඳ່ඳືඳົ ඳົඳແඳືකිඳີ ඳຼඳແකිඳີ. ඳຈතුදිඳີඳເනු ඳຶඳເඳພය 

ඳຄඳຂඳູඳີ පිඳඳັඳຮ ඳຄඳຬයඳີඳອඳີ කිරීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ 2018.07.30 ඳ๛ඳຣ 

2018.08.03 ඳຫ ඳຸඳເ ඳຯඳແඳຸති ඳົඳຂඳຜඳເඳຶඳີ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳຫ 

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ නිඳ່ඳີඳඳພඳອඳີ ඳຖඳຽ ඳຄඳຩඳຶ 2018.08.22 

දිඳອ ඳພඳຯඳເඳອඳ່  ඳຯඳແඳຸති ඳຯඳູඳඳຜඳເත් ඳຊඳຯඳເධි ඳົඳຼ ඳඳຜඳເර්ඳີ ඳຊඳຯඳເධි 

ඳົඳຮඳຼඳເ ඳຸඳອ පුඳණු ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼඳອ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳຫ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ 

නිඳ່ඳີඳඳພඳອඳີ ඳຖඳຶඳອ ඳືදී. 2018.10.22 ඳ๛ඳຣ 2018.10.26 

ඳຫ ඳຸඳເ ඳຈතුදිඳີඳເඳ່ේ ඳຯඳແඳຸති ඳຶඳເඳພය ඳຯරිඳຯඳເඳືඳອ ඳົඳຼ ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອ 

ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼඳອ ඳົඳຮඳຼඳເත් ඳຐඳຳ ඳ່ත්ඳຳඳເඳ່ඳຸතුඳຳ 2018.11.26 ඳ๛ඳຣ 

2018.11.30 ඳຫ ඳຸඳເ ඳຈතුදිඳີඳເඳ່ේ ඳຯඳແඳຸති පුඳණු ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼඳອ 

ඳົඳຮඳຼඳເත් ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ නිඳ່ඳີඳඳພඳອඳີ ඳຖඳຶමිතු 

නිඳືඳຬඳເරීතු ඳົඳຼඳາඳເගී ඳຖඳຶඳຸනු ඳືඳແබීඳີ. 

03.4. ඳຫඳແනු් ඳຖඳຽඳຳඳອඳເඳຖඳຶඳວඳີ 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ලිඳີඳເඳຯදිඳຂචිඳີ ඳຳඳເර්ඳຘඳຘඳຩ කිරීඳຳ පිඳඳັඳຮඳຸ ඳົඳຼ 

ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු ඳອඳແඳຸඳຩ ලිඳີඳເඳຯදිඳຂචි කිරීඳຳ පිඳඳັඳຮඳຸ 

ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳຄඳີදු්ඳຯත් ඳຳඳເර්ඳຘඳຘඳຩඳຸ 

ඳ່ඳີඳමු කිරීඳຳ ඳົ්ඳັතුඳຬඳ່ඳີතු ඳຶඳເඳພය නිඳືඳຬඳເරීතු ඳຫඳແනුඳຸත් 

කිරීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳຖඳຽඳຳඳອඳເඳຖඳຶඳວ ඳຯ්ගඳຬතිඳີ ඳຼඳເ 

ඳົඳຼඳົ්ඳັතුඳຬඳຸ ඳຖඳຣයුතු ඳຖඳຶඳອ 3000 ඳຖඳຣ ඳຄධිඳຖ ඳຶඳເඳພය 

නිඳືඳຬඳເරීතු ඳຫඳແනුඳຸත් කිරීඳຳ  පුඳණ කිරීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳົ්ඳຯත් 

ඳຫඳເඳີඳຖ.තු ඳືඳັඳເ ඳ່ඳຫමිතු ඳຓවුතු ඳຖඳເර්ඳີ ඳ຺ඳຳඳຸ ඳ່ඳຩඳඳຶතුරු 

ඳຯ්ගඳຬතිඳີ ඳຼඳເ ඳີඳເ ඳຖඳຶ ඳຘඳແනිණියේ. 

ඳຳඳຬයඳຳ ඳຶඳພඳ່  ඳ່ඳຳතුඳຳ ඳຯඳຽඳເත් ඳົඳາඳເ  ඳຯඳຽඳເත් ඳຯඳເඳືඳອ 

ඳඳີඳຩඳອඳຸඳືඳຫ නිඳືඳຬඳເරීතු පුඳණු කිරීඳ්່ පුඳණු 

ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼතු 19   ඳຯඳຳඳວ ඳຸර්ඳ຺ඳີ මුඳ ආඳ່ ආඳຳ ඳຯඳຸත්ඳຸඳເ 

ඳຆඳຩ. 

ඳຐඳ່ඳຳතුඳຳ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද රිඳີඳເඳຸලිඳ່  ඳອවීඳຖඳຶඳວඳີතු 

ඳຼඳුතුඳຸඳເදීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ දිඳຸ.ඳອ පුඳຶඳເ ප්රඳເඳ්່ගය ඳີ ඳ່ ආඳຖ් 

ඳຖඳເර්ඳີඳເඳືඳຸඳື ඳ່ඳົඳඳຸඳີ ඳຖඳຶඳອ ඳຘඳວඳຖඳເධිඳຖඳເරීඳຸරුතු පුඳණ 

කිරීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ 2018 ඳຸර්ඳ຺ඳີ තුඳື පුඳණු ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼතු 03  

ඳຯඳຸත්ඳຸඳເ ඳຆඳຩ. ඳຐඳ່ඳົඳඳຳ ඳ๑ ඳືඳຂඳຖඳເ ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອ ඳຯරිඳຯඳເඳືඳອ 

ඳඳີඳຩඳອඳີ  ඳ๑ ඳືඳຂඳຖඳເ ඳຯඳຫඳອ් ඳඳີඳຩඳອඳີ ඳຸඳແනි ඳຶඳເඳພය ඳ່ඳົඳඳຸඳຖ 

පුඳණුකිරීඳ්່ ඳඳີඳຩඳອ ඳົඳຮඳຼඳເ  විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද රිඳີඳເඳຸලිඳີ 

පිඳඳັඳຮ පුඳණ කිරීඳຳඳຣ ඳຸරිතු ඳຸඳຶ ඳົ්ඳຯත් ඳຫඳເඳີඳຖ.තු 

ඳືඳັඳເදීඳຳ ඳ๛දුඳຖඳຶ ඳຆඳຩ. 

පුඳණු ඳຸඳແඳລමුඳ ඳຯඳແඳຸඳແත්වීඳຳඳຣ ඳຄඳຳඳຩඳຶඳຸ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු 

නිඳື ඳ່ඳຸේ ඳຄඳລවිඳີ ඳຓඳົඳඳ່ඳົඳ ඳຳඳເර්ඳ່ඳຘඳඳຯඳ්່ගඳູ ඳົඳຂ්රඳຼඳີ 

ප්රඳຫර්ඳູඳອඳີ කිරීඳຳ ඳຳ තු ඳຫ ඳຳඳເර්ඳຘඳຘඳຩ ලිඳີඳເඳຯදිඳຂචි කිරීඳຳ 

පිඳඳັඳຮ ඳຘඳແඳຣඳ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳຶඳເඳພය නිඳືඳຬඳເරීතුඳຣ  ඳ຺ණියේඳຖ විඳົදු් 

ඳືඳັඳເදීඳຳ ඳຳ තු විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු ඳ່ඳຩඳඳຶතුරු 

ඳຩඳເ ඳ຺ඳວඳີ ඳຳඳຩ ඳຯඳຫඳອ්ඳຸ ඳຖඳຶනු ඳືඳແබු ඳອවීඳອ ඳຼඳුතුඳຸඳເදී් 



 

  13 

 

ඳຖඳເර්ඳີ ඳົඳເඳຬඳອ ඳຸඳເර්ඳຩඳເඳຸ 2018 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ 

පිඳඳັඳຮඳຸ ඳຄඳ່ඳອකුත් ඳຶඳເඳພය ඳඳີඳຩඳອ ඳຫඳແනුඳຸත් කිරීඳຳඳຣ පිඳີඳຸඳຶ 

ඳຘනු ඳືඳແබීඳີ. 

 

03. 5. ඳັඳແඳຼඳແඳຶඳຘඳຩ රිඳີඳເඳຖඳເඳຶඳຖ් 

ඳີඳເතුත්රිඳຖ ඳ່ඳືඳົ ඳ໊ඳຫනිඳຖ ඳຶඳເඳພඳຖඳເරී ඳຈප් ඳຖඳຶඳອ නිඳືඳຬඳເරීතු 

පිරිඳົ  ඳ່ඳຸනුඳຸඳຣ ඳຖඳືඳເඳຸඳຣ  ඳົඳເඳඳຩයඳີඳຣ ඳົඳຼ විඳ຺ඳີ ඳັඳເඳඳຶ 

ඳຫඳແනුඳຳඳຣ ඳົඳຂඳ່ේදී නිඳືඳຬඳເරීතු බිඳකිරීඳຳ ඳຳ තු ඳະඳືඳຫඳເයී ඳຶඳເඳພය 

ඳ່ඳົඳඳຸඳີ  බිඳඳຖඳຽ ඳຼඳແකිඳີ ඳີඳອ ඳຄඳຶමුණියේතු ඳຖඳຣයුතු ඳຖඳຶඳອ 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳ່ේ ඳຈඳຼඳຽ 

ඳຖඳຽඳຳඳອඳເඳຖඳເරිත්ඳຸඳີ විඳ๛තු නිඳືඳຬඳເරීතුඳ່ේ ඳຖඳືඳເ 

ඳຶඳົවිතුඳຫඳອඳີ ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອඳີ කිරීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ ‘Friday Forum’ 

ඳອ් ඳົඳຂඳຖ ආඳຯඳີ නිර්ඳຳඳເඳວඳີ ඳຖඳຶනු ඳືඳແබීඳີ. 

 

ඳຸඳົඳຶ ඳຘඳວඳອඳເඳຸ  පුඳຶඳເ රිඳີඳເත්ඳຳඳຖ ඳຖඳຶඳອ ඳືඳຫ ‘Friday 

Forum’ ඳົඳຂඳຖ ආඳຯඳີ ඳຊඳົඳົඳ ඳຖඳືඳເ ඳຶඳົවිතුඳຫඳອඳີ  ඳົඳඳຩ 

ඳົඳຂඳ່ේදී නිඳືඳຬඳເරීතු පිරිඳົ  විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද 

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ තුඳຽ නිර්ඳຳඳເඳວඳີ කිරීඳຳඳຣ ඳ່ඳຳතුඳຳ විවිඳຬ 

විඳ຺ඳີ  ඳ່ඳ຺ඳත්රඳີතුඳ ප්රවීඳອඳີතු රැඳົඳຖඳ່ේ ඳඳາඳເඳ຺ඳີ ඳືඳັඳເ 

දීඳຳඳຣ ඳຫ ඳຼඳແකි ව ඳົඳເර්ඳສඳຖ ඳົඳຂඳຖ ආඳຯඳີ  ඳ່ඳືඳົ ඳຼඳුතුඳຸඳເ දිඳີ 

ඳຼඳແකිඳີ. ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳ່ේ ඳ๛ඳີඳඳຳ ඳຄඳຂඳູ නිඳ່ඳີඳඳພඳອඳີ ඳຸඳອ 

ඳ່ඳົඳ ඳຳඳົඳຖඳຣ ඳຸඳຶ  ඳຊඳຯරිඳຳ ඳຖඳແඳຯවීඳຳකිතු යුතුඳຸ ඳົඳຂවිඳຬඳເඳອඳີ 

ඳຖඳຶනු ඳືඳັඳອ ‘Friday Forum’ ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼඳອ 2018 ඳຸඳົඳ່ර්දී 

ඳຄතිඳູඳີ ඳົඳເර්ඳສඳຖ ඳ່ඳືඳົ ඳຯඳແඳຸඳແත්වීඳຳඳຣ ඳຖඳຣයුතු ඳຖඳຶඳອ ඳືදී.  

2018.01.26 ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු නිඳືඳຬඳເරීතු විඳ๛තු 

ඳົඳຂවිඳຬඳເඳອඳີ ඳຖඳຶනු ඳືඳແබ ඳຸඳົඳ່ර් ප්රඳສඳຳ ‘Friday Forum’ 

ඳຄත්ඳຫඳແකීඳຳ ව ‘ගී ඳຳ ආ විඳື’ ඳົඳຂගීඳຩඳຳඳີ ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼඳອ 

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳ່ේ ඳຘඳເඳີඳອ ඳ່ඳຖඳඳ຺ඳືයඳ່ඳີතු ඳ່ඳຼබි 

නිඳືඳຬඳເරීතු රැඳົඳຖඳ່ේ ඳຫ ඳ຺ඳຩඳເ ඳຐඳ ඳຫඳແ වීඳ්່ ඳຄඳຸඳົඳඳສඳເඳຸ  

ඳັඳຸඳຣ ඳຯත් විඳີ. ඳຖඳເ.ඳຖ ඳຳඳເඳອඳ๛ඳຖ ඳຸඳູඳ່ඳີතු නිඳ່ඳຶඳගී 

දිවිඳີඳຖඳຣ ඳ່ඳຼඳຽ ඳ໊ඳຸඳຫය විඳຫයඳເඳ່ේ ඳຳඳປ ඳ່ඳຯතුවී් පිඳඳັඳຮ 

නිඳືඳຬඳເරීතු ඳຫඳແනුඳຸත් ඳຖඳຶමිතු ‘නිඳ່ඳຶඳගී දිවිඳີඳຖ ඳຳඳຘ’ 

ඳຳඳແඳ່ඳີතු ඳົඳຂවිඳຬඳເඳອඳີ ඳຖඳຶනු ඳືඳແබ ‘Friday Forum’ 

ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼඳອ ඳයුර්ඳ່ේඳຫ විඳ່ඳູඳඳ຺ඳມ ඳ໊ඳຸඳຫය 

ඩී.ඳຐ්.ඳ່ඳຩතුඳອඳ່ඳຖඳතු ඳຳඳຼඳຩඳເ විඳ๛තු ඳ່ඳຳඳ່ඳຼඳີඳຸනු ඳືඳແබීඳີ. 

ඳ່ඳພයඳ຺ඳඳ ඳຶඳຂඳຘඳຬඳຶ ඳົතිඳົඳඳຜතුද්ර ඳຐදිරිඳ๛ඳຂඳຼ ඳຳඳຼඳຩඳເ 2018.04.20 

දිඳອ ‘Friday Forum’ තුඳතු ඳຊඳົඳົඳ ඳຳඳເඳອඳ๛ඳຖ ඳຩත්ත්ඳຸඳີතු 

ඳຯඳຸත්ඳຸඳເ ඳຘඳແනීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳົඳເඳຶඳຸත් ඳ๛තුවිලි ඳຆති 

ඳຖඳຶඳຘඳແනීඳ່ඳຳඳඳືඳເ ඳຸඳແඳຫඳຘත්ඳຖඳຳ පිඳඳັඳຮ ඳຼඳຶඳຸත් ඳ්່ගඳູඳອඳີ  

ඳຯඳຸත්ඳຸනු ඳືඳແබීඳີ.  2018.06.22 ඳຸඳອ දිඳອ ඳ່ඳຯඳලිඳົඳ ඳຯරී ඳ຺ඳຖ 

ඳຳඳ່ඳອඳජ් ඳົඳຳඳຶඳອඳເඳີඳຖ ඳຳඳຼඳຩඳເ විඳ๛තු ‘ඳ๑ ඳືඳຂඳຖඳເඳ່ේ ඳຽඳຳඳເ 

ඳຄඳຯඳຜඳເඳຶ පිඳඳັඳຮ ඳຸර්ඳຩඳຳඳເඳອ ඳຩත්ත්ඳຸඳີ’ ඳ່ත්ඳຳඳເඳ່ඳຸතු ඳຫ 

2018.10.12 ඳຯඳເඳຶ්ඳຯරිඳຖ ඳ໊ඳຸඳຫය ඳູයඳເඳຳඳເ ප්රඳອඳເතුදු 

ඳຳඳຼත්මිඳີ විඳ๛තු ‘ඳຯඳເඳຶ්ඳຯරිඳຖ ඳຓඳඳ່ඳຸතු නිඳ່ඳຶඳගී දිවිඳີ ’ 

ඳີඳອ ඳ່ත්ඳຳඳເඳ່ඳຸතු ඳຫ ‘Friday Forum’ ඳ່ඳຳඳ່ඳຼඳີඳຸඳອ ඳືදී. 

ඳຶඳ๛ඳຖත්ඳຸඳີ ඳຳඳເඳຬය ඳາඳເවිඳຩඳີ ඳຼඳເ ජීවිඳຩඳີ පිඳඳັඳຮ 2018.11.09 

දිඳອ ‘Friday Forum’ ඳදී ඳົඳຂඳຸඳເඳຫඳີඳຣ ඳັඳුතු ඳ່ඳຖරුණු ඳຄඳຩඳຶ 

ඳ່ඳຳඳ່ඳຼඳີවඳ່  ඳඳຜඳເර්ඳີ ඳຼඳົතුඳຩ ඳ່ඳຼටටිඳඳຶච්චි ඳຳඳຼඳຩඳເ 

විඳ๛නි. 2018.12.07 දිඳອ ඳຯඳແඳຸඳແත්ව ‘Friday Forum’ 

ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼඳອ ඳພඳອඳຘඳເඳີඳອ ඳຸඳເඳຫඳອ ඳອඳඳຩය ඳຄඳຂඳຘඳີතුඳ່ඳຘතු යුතු 

ඳඳຖර්ඳູණීඳີ ඳຄත්ඳຫඳແකීඳຳ  ඳັඳຸඳຣ ඳຯත්විණියේ. ‘ඳພඳອ ඳົඳຂගීඳຩඳີ ඳຼඳເ 

ඳັඳແදුණු ඳຄඳ່ දඳຖඳຳ’ ඳຳඳແඳ່ඳີතු ඳຐඳຳ විඳ່ඳູඳඳ຺ ‘Friday Forum’ 

ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼඳອ ඳ່ඳຳඳ່ඳຼඳີවඳ່  ප්රවීඳອ ඳຖඳືඳເඳຖරු ඳົඳຼතු ඳຶතුඳຸඳື 

ඳຳඳຼඳຩඳເ ඳຆතුඳ ඳຶතුඳຸඳື ඳຯඳຫඳອඳ්່ ඳຖඳືඳເඳຖරුඳຸතුඳ່ේ 

ප්රඳຬඳເඳອත්ඳຸඳ່ඳີනි. 
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ඳຖඳເර්ඳີ ඳົඳເඳຬඳອ ඳຸඳເර්ඳຩඳເඳຸ 2018 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ 

ඳຐකිඳ່ඳອඳຖඳຣ ඳ່ඳຸඳອඳົඳ ඳ່ත්ඳຳඳເඳຸතුඳ່ඳຘතු යුතුඳຸ ඳົඳຂවිඳຬඳເඳອඳີ 

ඳຖඳຶනු ඳືඳແබ ‘Friday Forum’ ඳຸඳແඳລඳົඳຣඳຼතු ඳ๛ඳີ ආඳືඳຣඳຳ 

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු නිඳືඳຬඳເරීතුඳ່ේ ඳຈඳຼඳື ප්රතිඳຜඳເඳຶ ඳමි ව 

ඳຄඳຩඳຶඳຳ ඳຐඳຳඟිතු ඳຶඳເඳພඳຖඳເරි දිවිඳີ ඳຯඳຸත්ඳຸඳເ ඳ່ඳຘඳອඳີඳເඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ 

විඳູඳເඳື ප්රඳ່ඳັඳඳຫඳີ  ඳືඳແබී තිබිණියේ. 
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ඳຖඳເර්ඳີ ඳົඳເඳຬඳອ ඳຸඳເර්ඳຩඳເඳຸ 2018 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ 

04. ඳອඳຸ ඳຼඳුතුඳຸඳເදී් 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ තුඳຽ ඳຯඳຸත්ඳອඳເ 

රඳຳඳ່ේඳຫඳີතු ඳົඳຼ ඳຯඳຸතිඳອ ඳຩත්ත්ඳຸඳີතු ඳຸඳແයෝදියුණු ඳຖඳຶමිතු 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද රිඳີඳເඳຸලිඳີ ඳຩඳຸ ඳຩඳຸත් ඳຸඳແයෝදියුණු කිරීඳຳ 2018 

ඳຸඳົඳຶ තුඳຽදී ඳ๛දුවිඳີ.  

04. 1. ඳ່ඳາඳතිඳຖ ඳຸඳແයෝදියුණු කිරීඳຳ 

ඳຄලුතිතු විශ්රඳເඳຳ දිවිඳີඳຣ ඳຐ  ඳຸඳອ ඳ๛ඳີලු නිඳືඳຬඳເරීතු ඳົ්මුඳທ 

ඳຯරී ඳ຺ඳວඳີඳຣ ඳາඳເඳພඳອඳີ ඳຖඳຶඳອ ඳົත්ඳຖඳເඳຶ පිඳີඳົ 

විශ්රඳເමිඳຖඳີතුඳ່ේ ඳຖඳຣයුතු ඳຸඳລඳເත් ඳຯඳຼඳඳ່ඳຸතු ඳຈප්ඳຖඳຶදිඳີ 

ඳຼඳແකිඳຸඳອ ඳඳຖඳເඳຶඳ່ඳີතු ඳອවීඳຖඳຶඳວඳີ ඳຖඳຶ ඳຆඳຩ. 

ඳຐඳදී පිඳඳຘඳແනීඳ්່ ඳຖවුඳ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳອඳຸඳຩඳຳ ඳືඳແ දඳ່ඳຣඳ ද 

ඳຯරිඳຘඳວඳຖ ඳີතුත්ර 03   ඳືඳັඳເදීඳຳත් ඳົත්ඳຖඳເඳຶ පිඳີඳົ ඳົඳຮඳຼඳເ 

ඳ්່ඳົ පුප් ඳືඳັඳເදීඳຳ ඳຼඳເ ලිපි ඳ່ ආඳທඳອ ඳຯඳຸත්ඳຸඳເඳ່ඳຘඳອ ඳີඳເඳຳ 

ඳົඳຮඳຼඳເ ඳຖඳັඩ් ඳືඳັඳເදීඳຳත් ඳ๛දු ඳຖඳຶඳອ ඳືදී.  

නිඳືඳຬඳເරීතුඳ່ේ ඳຼඳເ විශ්රඳເමිඳຖඳີතුඳ່ේ ඳຖඳເර්ඳີඳີ ඳຯඳຼඳ කිරීඳຳ 

ඳົඳຮඳຼඳເ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ තුඳຽ ඳຳඳຼඳພඳອ ඳັඳແඳຂකු ATM 

ඳີතුත්රඳີ  ඳົඳඳສඳເපිඳຩ කිරීඳຳ ඳຫ ඳ່ඳຳඳຳ ඳຖඳເඳືඳຸඳຖඳຸඳເනුඳຸ තුඳຽ ඳ๛දු 

ඳຖඳຶඳອ ඳືඳຫ ප්රඳຬඳເඳອ ඳຖඳເර්ඳີඳີකි.  

නිඳືඳຬඳເරීතුඳ່ඳຘතු ඳຸඳລඳເත් ඳະඳືඳຫඳເයී ඳ່ඳົඳඳຸඳເඳຸ  ඳຄඳ່ ද ඳ຺ඳເඳ່ඳຸතු 

ඳຓවුතුඳ່ේ ඳຶඳເඳພඳຖඳເරි ඳຯරිඳົඳຶඳີ ඳອවීඳຖඳຶඳວඳີ කිරීඳຳත්  ඳຶඳພඳ່  

විඳຘඳວඳອ ඳຄඳຂඳູඳີ  විඳ຺ඳຳඳຩඳເ ඳຄඳຂඳູඳີ ඳຼඳເ ඳຫඳເඳີඳຖ මුඳຫ ආ ඳຄඳຂඳູඳີ 

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු තුතුඳຸඳອ ඳຳඳຼඳ່ ආඳຳ ඳອවීඳຖඳຶඳວඳີ ඳຖඳຶඳອ 

ඳືඳຫ ඳ່ඳຸඳອත් ඳົඳඳສඳເඳອඳີඳຖ ඳົඳඳສඳເපිඳຩ කිරීඳຳත් ඳ๛දු ඳຖඳຶනු 

ඳືඳແබිණියේ. ඳ່ඳຩඳඳຶතුරු ඳຩඳເ ඳ຺ඳວ ඳຄඳຂඳູඳີ ඳຼඳເ ඳົඳຂවිඳຬඳເඳອ 

ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອ ඳຄඳຂඳູඳີ ඳອවීඳຖඳຶඳວඳີ ඳຖඳຶ ඳຐකී බි් ඳຸඳຯඳົරිඳ່  ඳຈඳລ 

ඳາඳເවිඳຩඳເ ඳຖඳຶමිතු රැඳົඳවී් ඳຖඳເඳຳඳຶඳີ  නිර්ඳຳඳເඳວඳີ ඳຖඳຶනු ඳືඳແබු 

ඳຄඳຩඳຶ  ඳຄඳາයතුඳຩඳຶ විඳຘඳວඳອ ඳຄඳຂඳູඳີ ඳອවීඳຖඳຶඳວඳີ ඳຖඳຶ 

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ තුඳຽ ඳຳඳຼ ආ කිඳඳຯඳີඳຖ ඳ່ඳຖඳඳຣඳົඳ කීඳຯඳີ  

ඳຸඳູඳ່ඳີතු ඳຯඳແඳຸති ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු ඳົඳຼ ඳ๛වි ආ 

ඳ່ ආඳທඳອඳເඳຘඳເඳຶඳີ ඳຯඳົඳඳຸඳແනි ඳຳඳຼඳ່ ආ විධිඳຳත් ඳຯරිදි ඳົඳඳສඳເඳອඳຘඳຩ 

කිරීඳຳඳຣ ඳຫ ඳຼඳແකි විඳີ.  

 

 

 

 

 

 

ඳຐඳ່ඳຳතුඳຳ විශ්රඳເමිඳຖ ඳົඳຂඳຘ් නිඳ່ඳີඳජිඳຩඳີතුඳຣ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද 

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ ඳົඳຳඳຘ ඳົඳජුඳຸඳຳ ඳົ්ඳັතුඳຬඳຩඳເඳຸඳີ ඳຯඳຸත්ඳຸඳເ 

ඳຘඳແනීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳຼඳເ ඳຓවුතුඳ່ේ ඳຖඳຣයුතු ඳຯඳຼඳඳ່ඳຸතු ඳຖඳຶදීඳຳ 

ඳົඳຮඳຼඳເ විශ්රඳເමිඳຖ ඳົඳຂඳຘ් ඳົ්ඳັතුධීඳຖඳຶඳວ ඳຑඳຖඳຖඳີ ඳຯඳຽමු 

ඳຳඳຼඳ່ ආ ඳົඳඳສඳເපිඳຩ ඳຖඳຶඳອ ඳືදී.  

ඳ່ඳຩඳඳຶතුරු ඳຩඳເ ඳ຺ඳວඳີ ඳົ්ඳັතුඳຬඳ່ඳີතු ඳ๛දුඳຖඳຶඳອ ඳ๛ඳີඳ ඳອඳຸ 

ඳຼඳුතුඳຸඳເදී් ඳຸඳືඳຣ ඳົරිඳືඳອ ඳຯරිදි ඳອඳຸ ඳົ(ර්)ඳຸර් ඳີතුත්රඳີ  

මිඳືදී ඳຘඳແනීඳຳ ඳຫ ඳ๛දු විඳີ.  

2018 ඳຸඳົඳຶ තුඳື ඳຖඳແඳຽණියේඳີ ඳ່ඳຸඳຫමු ආඳື නිඳຸඳເඩු 

නිඳ່ ඳຩඳອඳ່  ඳඳຶ ඳ๔ඳຩ ඳຸඳແඳຣ ඳຼඳເ ඳඳຸඳຶඳວඳີ ඳ່ඳອඳව 

ඳ່ඳຖඳඳຣඳົ ඳඳຶ ඳ๔ඳຩ ඳຫඳແ ආ ඳඳຸඳຶඳວඳີ  ඳ່ඳີඳඳຫඳເ පිඳඳົඳຖඳຶ 

කිරීඳຳ ඳຫ ප්රමුඳທඳຩඳເඳຸඳີ ඳືඳັඳເදී ඳ๛දු ඳຖඳຶඳອ ඳືඳຫ ඳຖඳເර්ඳີඳີකි.  

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු නිඳືඳຬඳເරීතුඳ່ේ ඳົඳຼ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸඳຣ 

ඳຯඳແමිඳ່ඳວඳອ ඳ່ඳົඳඳຸඳເඳືඳເීනතුඳ່ේ ඳඳຶ ඳ຺ඳເඳຸ ඳຩඳຼවුරු කිරීඳຳ 

ඳົඳຮඳຼඳເ ඳඳຶ ඳ๔ඳຩ ඳຖඳແඳຳඳຶඳເ ඳຯ්ගඳຬතිඳີ ඳອවීඳຖඳຶඳວඳີ කිරීඳຳ ඳຼඳເ 

 නි ඳඳຶ ඳ຺ඳຖ ඳຯ්ගඳຬතිඳີ ඳີඳເඳຸත්ඳຖඳເලීඳອ කිරීඳຳ ඳຫ ඳ๛දු විඳີ.  

ඳຖඳເර්ඳີඳເඳືඳີ තුඳຽ ප්රඳົතුඳອ ඳຸඳຣපිඳຣඳເඳຸ  ඳຆති කිරීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳົඳຼ 

ඳຈඳລ ඳຯඳຼඳඳຖ් ඳຸඳແයෝදියුණු කිරීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳ່ේ 

ඳຯරිඳຼඳຶඳວඳີඳຣ ඳຘඳຩ ඳ່ඳອඳඳຼඳແකි ඳາඳເණ්ඳລ විධිඳຳත් ඳຯරිදි 

ඳຄඳຯඳຼඳຶඳວඳີ කිරීඳຳ ඳຫ ඳ๛දු විඳີ. ඳຩඳຸඳຫ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ ඳ່ඳຸඳຩ 

ඳຯඳແමිඳ່ඳວඳອ පු්ගඳຘඳືඳີතුඳ່ේ ඳຄඳອඳອයඳຩඳເඳຸඳີ ඳຩඳຼවුරු කිරීඳຳ 

ඳົඳຮඳຼඳເ Visitors Pass  නිකුත් කිරීඳ්່ රිඳີඳເඳຸලිඳີ ඳඳຶ්ඳາ 

ඳຖඳຶඳອ ඳືදී.  



 

  16 

 

ඳຖඳເර්ඳີ ඳົඳເඳຬඳອ ඳຸඳເර්ඳຩඳເඳຸ 2018 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ 

 

ඳຐඳ່ඳຳතුඳຳ ඳຖඳເර්ඳີ ඳຳණ්ඳລඳືඳ່  නිඳຸඳເඩු ඳຖඳຽඳຳඳອඳເඳຖඳຶඳວඳີ 

කිරීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳຄඳຸඳູය ඳຄඳຸඳູයඳຩඳເඳຸඳີතුඳຣ ඳຄනුඳຸ ඳ່ඳຩඳඳຶතුරු 

ඳືඳັඳເඳຘඳຩ ඳຼඳແකි ඳຸඳອ ඳඳຖඳເඳຶඳ່  ඳຯරිඳຘඳວඳຖ ඳຳඳදුඳຖඳເඳຂඳຘඳີ  

නිර්ඳຳඳເඳວඳີ ඳຖඳຶමිතු නිඳຸඳເඩු ඳຖඳຽඳຳඳອඳເඳຖඳຶඳວ ඳຯ්ගඳຬතිඳີ  

ඳຄලුතිතු ඳຼඳුතුඳຸඳເදීඳຳඳຣ ඳຼඳແකි විඳີ. ඳຐඳ່ඳຳතුඳຳ දිඳອඳຯඳຩඳເ 

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ ඳ່ඳຸඳຩ පිඳຣතිතු ඳຯඳແමිඳ່ඳວඳອ පු්ගඳຘඳື.තු 

ඳຼඳුඳອඳເ ඳຘඳແනීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳຓවුතු ඳ່ඳຸඳຩ ඳຈදිරිඳຯඳົ විඳຳඳ් ඳຖවුඳඳຸ 

ඳຳ තු ඳຄඳຸඳົඳຶ ඳຯත්රඳີ  ඳືඳັඳເදීඳຳ ඳඳຶ්ඳາ ඳຖඳຶඳອ ඳືදී. 

 

04. 2. විඳ຺ඳີ මලිඳຖ ඳຸඳແයෝදියුණු කිරී් 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳ່ේ ප්රමුඳທ ඳຖඳເර්ඳີඳາඳເඳຶඳີ ඳຸඳອ 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຘවී් රිඳີඳເඳຸලිඳີ ඳຸඳລඳເත් ඳຖඳເර්ඳີ ඳ຺ඳຳ ඳຼඳເ 

ඳົඳະඳືඳຫඳເයී කිරීඳຳ ඳຊඳ່ඳຫඳົඳເ විවිඳຬ ව විඳ຺ඳີ මලිඳຖ ඳຸඳແයෝදියුණු 

කිරී් පිඳඳັඳຮඳຸ ඳຸඳແයෝ ඳຄඳຸඳຬඳເඳອඳີ ඳ່ඳີඳමු ඳຖඳຶඳອ ඳືදී.  

විඳຳඳຬයඳຘඳຩ ඳຖඳຽ ඳ๛ඳີඳ ඳ່ඳຘවී් ඳຳඳເර්ඳຘඳຘඳຩ රඳຳඳີඳຣ 

ඳຯරිඳຸර්ඳຩඳອඳີ කිරීඳຳ ඳຳ තු ඳືඳັඳເඳຘත් ඳຈඳຼඳຽ ඳຖඳເර්ඳີ ඳ຺ඳຳඳຩඳເඳຸ 

විඳຳඳຬයඳຘඳຩ ඳ່ඳອඳවු ඳ່ඳຘවී් ඳົ්ඳັතුඳຬඳ່ඳີතුඳຫ ඳືඳັඳເ ඳຘඳແනීඳ්່ 

ඳຄභිඳືඳເඳູඳ່ඳີතු විඳຳඳຬයඳຘඳຩ ඳ່ඳອඳවු විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳຄඳີදු්ඳຯත්ර ඳຫ 

ඳຳඳເර්ඳຘඳຘඳຩ ඳ່ඳືඳົ ඳືඳັඳເ ඳຘඳແනීඳຳඳຣ ඳຄඳຸඳູය මලිඳຖ ඳຖඳຣයුතු ඳ්່ 

ඳຸඳົඳ່ර්දී ඳඳຶ්ඳາ විඳີ. 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳຜරඳ່ ආඳທ 09 2015 ප්රඳຖඳເඳຶඳຸ ඳ๛දුව ඳຳඳຶඳວ 

ඳຯඳເරිඳ່ඳຩඳඳ๔ඳຖ ඳ່ඳຘවී් රිඳີඳເඳຸලිඳີ 2018.06.01 දිඳອ ඳ๛ඳຣ 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳຜරඳ່ ආඳທ 09 2015 (ඳົඳຂඳ່ඳູඳඳຬඳອ III) ප්රඳຖඳເඳຶඳຸ 

ඳຳඳເර්ඳຘඳຘඳຩ රිඳີඳເඳຸලිඳີඳຣ ඳຯරිඳຸර්ඳຩඳອඳີ කිරීඳຳ ඳ່ඳຼඳතුඳ່ඳຸතු 

ඳ່ඳຳඳຳ ඳຸඳົඳ່ර්දී ඳຳඳຶඳວ ඳຯඳເරිඳ່ඳຩඳඳ๔ඳຖ ඳ່ඳຘවී් රිඳີඳເඳຸලිඳ່  

රිඳີඳເඳຸලි ඳຯරිඳຸර්ඳຩඳອඳີ  ඳ๛දු විඳີ. 

ඳຳඳເඳ๛ඳຖඳຸ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຘවීඳ්່දී විශ්රඳເමිඳຖඳີතු ඳັඳແඳຂකු ඳຸලිතු 

ඳວඳີ ඳຯඳຼඳඳຖ් ඳືඳັඳເ ඳຘඳແනීඳ්່දී ඳ๛දුඳຸඳອ ඳຸඳຂඳຜඳເ ඳຄඳຸඳຳ ඳຖඳຶ 

ඳຘඳແනීඳຳඳຣ ඳຼඳແකිඳຸඳອ ඳ່ඳືඳົ රිඳີඳເඳຸලි ප්රතිනිර්ඳຳඳເඳວඳີ කිරීඳຳ ඳຫ  

ඳຖඳເර්ඳີ ඳ຺ඳຳඳຸ ඳຳඳເඳ๛ඳຖ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຘවීඳຳ ඳ๛දු කිරීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ 

ඳຄඳຸඳູය ඳຩඳເ ඳ຺ණියේඳຖ ඳ່ඳຳඳຸඳື් ඳີඳເඳຸත්ඳຖඳເලීඳອ කිරීඳຳ ඳຫ 

 ණු්ඳຸඳື ඳຯඳຸත්ඳອඳເ ඳຄඩුඳຯඳເඩු ඳຫත්ඳຩ ඳຆතුඳຽත් කිරීඳ්່දී 

ඳຆතිඳຸඳອ ඳຄඳຩඳຯඳවී් ඳ່ඳຼඳතුඳ່ඳຸතු ඳັඳແඳຂකු ඳຳ තු ඳຼඳຶඳຸඳເ ඳຐඳຸඳອ 

ඳຳඳເඳ๛ඳຖ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ප්රඳຳඳເඳວඳີ ඳຄඳຸඳຳ කිරීඳຳඳຣ ඳຄඳຸඳູය 

රිඳີඳເඳຳඳເර්ඳຘ ඳຘඳແනීඳຳ ඳຫ 2018 ඳຸර්ඳ຺ඳີ තුඳື ඳ๛දු ඳຖඳຶඳອ ඳືදී. 

ඳຐඳ່ඳຳතුඳຳ ඳົතුඳອ්ගඳຬ ඳ່ඳົඳඳຸඳເ ඳຄඳຂඳູඳີ ඳຳ තු ඳ່ඳົඳඳຸඳເ 

ඳືඳັඳເඳຘතුඳອඳເ විශ්රඳເමිඳຖ ප්රඳພඳເඳຸ ඳ່ඳຸනුඳ່ඳຸතු ඳຖඳເර්ඳີ ඳ຺ඳຳ 

ඳ່ඳົඳඳຸඳເඳຸ  ඳຈප් කිරීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ ශ්රඳຳ විඳາඳພඳອඳີ ඳຳ තු 

ඳຸඳແඳລඳຖඳຣයුතු ඳຶඳເශිඳີ  ඳ๛දු ඳຖඳຶ ඳຘඳຩ ඳຼඳແකිඳຸඳອ ඳຯරිදි ශ්රඳຳ 

ඳັඳືඳຖඳເඳີ ඳູ තිඳຳත් ඳຖඳຶඳອ ඳືදී.  

ඳຐඳ່ඳຳතුඳຳ ත්රිවිඳຬ ඳຼමුඳຫඳເ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳົඳຮඳຼඳເ Forces 01 

ඳඳຖඳති ඳຯත්රඳີ ඳຼඳුතුඳຸඳເදී ඳຐඳຖඳຳ විශ්රඳເමිඳຖඳີඳເ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද 

ඳຸර්ඳຘ කීඳຯඳີ  ඳືඳັඳເ ඳຘතුඳ່තුඳຫ ඳີතුඳອ විඳຳඳົඳເ ඳັඳແඳ່ඳືඳອ ඳຄඳຩඳຶ 

ඳຑ ඳຳ තු ඳຐඳຖඳຳ ඳຸර්ඳຘඳ່  විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද කිඳඳຯඳີ  ඳືඳແබීඳ්່ 

ඳຄඳຸඳົඳඳສඳເඳຸ ඳຸඳຽ ඳຸඳເ ඳຘඳແනීඳຳඳຣ පිඳີඳຸඳຶ ඳຘනු ඳືඳແබුණියේ. ඳຐඳຳ තු 

ඳ๛දුවිඳີ ඳຼඳແකි ඳຄරමිඳຖඳຩඳເ ඳຩඳຸදුඳຶඳຣත් ඳຄඳຸඳຳ ඳຸනු ඳຆඳຩඳແ. 

ඳຄඳ່ ද ඳ຺ඳເ ඳ່ඳຖඳ່ර්. 

ඳ່ඳຩඳඳຶතුරු ඳຩඳເ ඳ຺ඳວ ඳຄඳຂඳູඳີ ඳ່ඳຸඳຩ ඳ່ඳຖඳතුත්රඳເත් ඳຯඳຫඳອඳຳ ඳຳඳຩ 

නිඳືඳຬඳເරීතු ඳ່ඳຫඳ່ඳຫඳ່ඳອකු ඳັඳຮඳຸඳເ ඳຘඳແනීඳຳ  ඳ່ඳຸේ ඳຄඳລවිඳີ 

ඳອවීඳຖඳຶඳວඳີ කිරීඳຳ  ඳ່ඳຯඳදු 55 ඳົඳຼ ඳຯඳເරිඳ່ඳຩඳඳ๔ඳຖ ඳອඳແඳຸඳຩ 

ඳ່ඳຘවීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ ඳອඳຸ ඳຯ්ගඳຬතිඳີ  ඳຼඳුතුඳຸඳເදීඳຳ ඳຫ ඳ๛දු විඳີ.  

විශ්රඳເමිඳຖ ප්රඳພඳເඳຸඳ່ේ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද විඳ຺ඳຳඳຩඳເ ඳຈඳຸත්ඳຖඳຶ ඳ່ඳຘවී් 

ඳ๛දු කිරීඳ්່දී ඳ๛දුඳຸඳອ ප්රඳຳඳເඳຫඳີතු ඳຳඳຘඳຼඳຶඳຸඳເ ඳຘඳແනීඳຳ ඳຊඳ່ඳຫඳົඳເ 

විඳ຺ඳຳඳຩඳເ ඳຄඳຂඳູඳ່  ඳຶඳເඳພඳຖඳເරී පිණියේඳົ ප්රඳເඳ්່ගය ඳີ ඳ່ ආඳຖ් 

ඳຖඳເර්ඳີඳເඳືඳຸඳື ඳ່ඳົඳඳຸඳ່  නියුතු විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද නිඳືඳຬඳເරීතු 

ඳ່ඳຘතුඳຸඳເ ඳຐකී ඳຖඳຣයුතු ඳຖයෝඳອමිතු ඳຈප් කිරීඳຳඳຣ ඳຖඳຣයුතු 

ඳ່ඳີඳඳຫඳອ ඳືදී. 
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ඳຖඳເර්ඳີ ඳົඳເඳຬඳອ ඳຸඳເර්ඳຩඳເඳຸ 2018 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ 

05. ඳົඳເඳຬඳອඳີතු 

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ ඳຸඳົඳຶ 2018 ඳຆතුඳຽඳຩ ඳ๛දු 

ඳຖඳຽ ඳອඳຸ ඳຼඳුතුඳຸඳເදී් ඳົඳຼ ඳຸඳແයෝදියුණු කිරී් ඳ່ඳຼඳතුඳ່ඳຸතු 

ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතුඳຸ තුඳຽ ඳවිඳ່ඳູඳඳ๔ ඳົඳເඳຬඳອඳີතු රැඳົ  ඳຄත්ඳຖඳຶ 

ඳຘඳແනීඳຳඳຣ ඳຼඳແකිවිඳີ.  ඳຑ ඳຄනුඳຸ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳຜරඳ່ ආඳທ 

9 2015 (ඳົඳຂඳ່ඳູඳඳຬඳອ III) ප්රඳຖඳເඳຶඳຸ ඳຳඳຶඳວ ඳຯඳເරිඳ່ඳຩඳඳ๔ඳຖ 

ඳ່ඳຘවී් රිඳີඳເඳຸලිඳີ ඳຳඳເර්ඳຘඳຘඳຩඳຸ ඳ๛දු කිරීඳຳඳຣ ඳຼඳແකිවීඳຳ නිඳົඳເ 

ඳຄඳີදු්ඳຯත්ර ඳຳඳເර්ඳຘඳຘඳຩ රඳຳඳີඳຣ ඳ່ඳີඳමු කිරීඳຳ ඳຳ තු 

ඳຖයෝඳອමිතු ඳຄඳີදු්ඳຯත්ර නිකුත් ඳຖඳຶ ඳຄඩුඳຯඳເඩු ඳຯඳຸතී ඳອ් ඳຑඳຸඳເඳຫ 

ඳຖයෝඳອමිතු ඳົ්පූර්ඳວ ඳຖඳຶ ඳຖඳເර්ඳີ ඳ຺ඳຳඳຸ ඳ່ඳຘවී් රිඳີඳເඳຸලිඳີ 

ඳ๛දු කිරීඳຳඳຣ ඳຼඳແකිවිඳີ. ඳຳඳຶඳວ ඳຯඳເරිඳ່ඳຩඳඳ๔ඳຖ ඳ່ඳຘවී් 

රිඳີඳເඳຸලිඳີ ඳຖයෝඳອ් වීඳຳත් ඳົඳຳඳປ ඳຈතු ඳຄඳອතුරුඳຸ ඳ່ඳຘවී් ඳ๛දු 

ඳຖඳຶඳອ ඳຸඳແතුඳຫඹු ඳຼඳເ ඳຄඳອත්ඳຫරු ඳ່ඳຘවී් රිඳີඳເඳຸලිඳຫ ඳຖයෝඳອ් 

විඳີ. 

ඳຐඳ່ඳຳතුඳຳ විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳ່ඳຘවී් ඳඳຶ්ඳາඳີඳຣ ප්රඳສඳຳ 

විශ්රඳເමිඳຖඳີඳເ ඳົඳຳඳປ ඳຯඳຸත්ඳຸඳອ ඳົත්ඳຖඳເඳຶ පිඳີඳ່ඳົඳ ඳົ්මුඳທ 

ඳົඳເඳຖච්ඳຝඳເ රිඳີඳເඳຸලිඳີඳຫ ඳຖයෝඳອ් කිරීඳຳ නිඳົඳເ ඳອඳຸඳຖ විශ්රඳເමිඳຖ 

ප්රඳພඳເඳຸඳຣ ඳຖයෝඳອමිතු ඳ๛ඳີ ප්රතිඳືඳເඳາ ඳືඳັඳເ දීඳຳඳຣ ඳຼඳແකිඳີඳເඳຸ 

ඳືඳແබිණියේ. ඳຑ ඳຄනුඳຸ 2018 ඳຸඳົඳຶ තුඳຽ 27 856   ව 

විශ්රඳເමිඳຖ.තු ඳົඳຂඳທයඳເඳຸ  විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද ඳົක්රීඳີ කිරීඳຳ ඳົඳຮඳຼඳເ 

ව ඳົ්මුඳທ ඳຯරී ඳ຺ඳວඳີඳຖඳຣ ඳາඳເඳພඳອඳີ ඳຖඳຽ ඳຄඳຩඳຶ විශ්රඳເමිඳຖඳີතු 

27 878 ඳຖඳຣ ඳອඳຸ විඳຫුත් විශ්රඳເමිඳຖ ඳຼඳແඳුනු්ඳຯත්ර නිකුත් 

ඳຖඳຶඳອ ඳືදී.  

විශ්රඳເඳຳ ඳຸඳແප් ද විඳ຺ඳຳඳຩඳເ ඳຈඳຸත් කිරීඳ්່ රිඳີඳເඳຸලිඳ່ දී විශ්රඳເඳຳ 

ඳຸඳແප් ද ඳົඳຂඳ່ඳູඳඳຬඳອ ඳඳປ ඳ່ඳຘවී් 13 000 ඳຖඳຣ ඳຄධිඳຖ 

ප්රඳຳඳເඳວඳີ  තිබ ඳຄඳຩඳຶ 2018 ඳຸඳົඳຶ තුඳຽදී ඳຐඳຳ ඳ๛ඳີඳ ඳඳປ 

ඳ່ඳຘවී් ඳ່ඳຘඳຸඳເ ඳຄඳຸඳົතු කිරීඳຳඳຣ ඳຼඳແකිඳີඳເඳຸ ඳືඳແබිණියේ. ඳຩඳຸඳຫ 

ප්රඳເඳ්່ගය ඳີ ඳ່ ආඳຖ් ඳຖඳເර්ඳີඳເඳື ඳຸලිතු ඳຐඳຸනු ඳືඳັඳອ ඳඳປ 

ඳ່ඳຘවී් ඳຑ ඳຑ ඳຳඳເඳົඳີතු තුඳຽදීඳຳ ඳ່ඳຘඳຸඳເ ඳຄඳຸඳົතු කිරීඳຳඳຣ 2018 

ඳຸඳົඳຶ තුඳຽදී රිඳີඳເඳຖඳຶඳອ ඳືදී.  

ඳຸඳົඳຶ ඳຘඳວඳອඳເඳຸඳຖ ඳ๛ඳຣ ඳ່ඳຫඳຯඳເර්ඳຩඳ්່තුතු ඳຯරිශ්රඳີ තුඳຽ කුලී 

ඳຯඳຫඳອඳຳ ඳຳඳຩ ඳຯඳຸත්ඳຸඳເඳ່ඳຘඳອ ඳີඳອ ඳඳີඳຩඳອ ඳ່ඳຸතිතු ඳຄඳີවිඳີ 

යුතුඳຸ තිබ ඳඳປ ඳ່ඳຘඳඳລඳອඳແ ලි කුලී ඳຄඳີඳຖඳຶ ඳຘඳແනීඳຳඳຣ 2018 

ඳຸඳົඳ່ර්දී පිඳີඳຸඳຶ ඳຘත් ඳຄඳຩඳຶ ඳຈතු ඳຸඳແයෝ ඳ່ඳຖඳඳຣඳົ  ඳຄඳີඳຖඳຶ 

ඳຘඳແනීඳຳඳຣ ඳຫ ඳຼඳແකිඳີඳເඳຸ ඳືඳແබිණියේ.  

ඳຳඳເඳອඳຸ ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອ රිඳີඳເඳຸලිඳ່ දී ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອ නිඳືඳຬඳເරී 

ඳ່ඳົඳඳຸඳ່  ඳ່ඳົඳඳຸඳເ ඳຖඳເඳືඳີ ඳຼඳເ ඳຖඳເර්ඳີ ඳ຺ඳຳඳຩඳເ ඳຖඳລඳຈ් 

ඳົ්පූර්ඳວ ඳຖඳຽඳຫ ඳຩඳອතුඳ່ර් ඳົඳථීඳຶ කිරීඳຳඳຣ ඳັඳເඳຬඳເඳຸ ඳຸ ඳຯඳແඳຸති 

ඳ່ඳຯඳ්ගඳຘලිඳຖ ලිපිඳ່ඳຘඳනු විඳູඳເඳື ප්රඳຳඳເඳວඳີඳຖ තිබ ඳຄඩුඳຯඳເඩු 

ඳົ්පූර්ඳວ ඳຖඳຶ ඳີඳເඳຸත්ඳຖඳເලීඳອ කිරිඳຳඳຣ ඳຖඳຣයුතු ඳຖඳຶ ඳຆඳຩ. 

ඳຐඳຳ තු ඳຄඳຫඳເඳຽ නිඳືඳຬඳເරීතුඳ່ේ ඳ່ඳົඳඳຸඳີ  ඳົඳථීඳຶ කිරීඳຳඳຣ 

නිර්ඳ්່ගඳູ ඳຖඳຶ ඳີඳແවීඳຳ ඳຼඳເ ඳ๛ඳີඳඳຳ ඳົඳຂඳຸර්ඳຬඳອ නිඳືඳຬඳເරීතුඳ່ේ 

ඳ່ඳຯඳ්ගඳຘලිඳຖ ලිපිඳ່ඳຘඳනු නිඳ๛ ඳຯරිදි ඳີඳເඳຸත්ඳຖඳເලීඳອ කිරීඳຳ ඳົඳຼ 

ඳ່ ආඳທඳວ ඳົඳຼඳຖඳເඳຶ නිඳືඳຬඳເරීතුඳ່ේ ඳ່ඳົඳඳຸඳເ ඳຄඳຸඳູයඳຩඳເඳຸඳີතුඳຣ 

ඳຄනුකඳືඳຸ ඳຖඳເර්ඳີ ඳ຺ඳຳඳຩඳເ ඳຖඳລඳຈ් ඳຯරී ඳ຺ඳວ ඳຯඳຸත්ඳຸඳເ 

ඳຄඳຸඳົතු ඳຖඳຶ ඳຆඳຩ.  
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 925 648,906,368 788 571,278,062 488 370,452,886 

 684 481,607,405 481 347,558,739 281 206,827,460 

 1,320 970,612,013 960 729,280,662 613 468,726,965 

 619 486,429,103 675 523,548,339 424 337,782,172 

 891 663,312,900 1,075 860,661,339 657 547,131,248 

 900 730,012,746 866 698,932,609 531 455,401,327 

 1,007 806,610,250 871 713,013,794 521 444,919,444 

 1,425 1,135,589,592 1,170 921,226,274 805 672,496,309 

 920 728,837,834 701 559,866,364 482 407,103,455 

ක්  1,071 813,244,627 818 660,927,309 557 459,502,891 

 1,027 841,145,621 904 775,243,048 617 558,712,237 

 876 709,429,069 732 606,301,925 512 441,028,348 

 11,665 9,015,737,529 10,041 7,967,838,463 6,488 5,370,084,742 

 

 :   

 

 

 කු     
 

 

 කු   කු  කි  කු  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2016 10,569 5,839,820,740 8,435 4,740,430,451 4,263 2,400,917,501 

2017 12,581 8,055,213,108 9,307 6,115,014,815 5,005 3,420,559,676 

2018 11,665 9,015,737,529 10,041 7,967,838,463 6,488 5,370,084,742 

 34,815 22,910,771,377 27,783 18,823,283,729 15,756 11,191,561,919 

 

 

 :   
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   2018 

   

 

06.3.    - 2018 

         කි   ,   
,      .     ක්  5    ක්  10   

      ක්  ක්     . 
ක්  5         කි      

   AR          
 ක්       .   2018       

  ක්  . 

    

 759 43,710,628 

 2,414 139,830,201 

  1,147 72,615,932 

 1,312 77,444,662 

 892 51,642,627 

  1,119 72,137,445 

 1,044 71,849,750 

  668 51,821,400 

 1,251 78,381,271 

ක්  966 52,008,918 

 792 43,657,430 

 1,252 65,761,563 

 13,616 820,861,827 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

759 

2,414 

1,147 
1,312 

892 1,119 1,044 
668 

1,251 
966 792 

1,252 
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   2018 

   

06.4.        (8%+ 12%) 2018 
 

2018           (8%)  
.296,797,239.00 ක්      (12%) .439,403,601.00 ක් .   

  .354,979,756 ක් . 

 

 

( .) 
 

 

( .) 
 

 59,499,451 33,766,397 

 49,327,311 39,038,292 

 52,287,270 19,317,506 

 55,312,972 33,253,465 

 56,910,617 21,414,708 

 39,493,263 18,696,515 

 51,515,599 17,647,927 

 56,034,460 35,021,301 

 85,410,435 8,608,894 

ක්  93,505,460 46,585,902 

 86,822,096 38,059,593 

 50,081,961 43,569,255 

 736,200,895 354,979,756 
 

 

 

 

 2018   ක්       (    ) 

 

 

  
 
 

ක්  
 
 

 509 109 

 500 153 

 293 118 

 342 154 

 322 202 

 363 287 

 301 478 

 453 654 

 103 514 

ක්  690 787 

 496 539 

 584 563 

 4,956 4,558 
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    ක්    



 

 

26 

 

   2018 

   

 කු   (  ) 

 කි  

 කු   A T M 

  කු  

  කු  ATM 

     

   II  

   ක්    

  ( )  

  

      

  

    ( . .) 

  ක්   ( . .) 

   

   ක්   II 
 

    

  

06.5.  කු     ක්   
 

  කු    2018 

  
 කු  

 ) (  

 කි  126,000 

 කු  AT M 270,600 

  කු  2,100,000 

  කු  ATM 264,000 

   
  

120,000 

   II  48,000 

   
ක්   

4,080,000 

  ) (  408,000 

 
 

1,560,000 

     
  

8,400,000 

  386,100 

   
 ).(.  

3,165,000 

  ක්  
 ).(.  

4,080,000 

   3,600,000 

   
ක්   II   

    240,000 

  2,160,000 

 31,847,700 

 

 

 

 

 

  ක්   

 ක්    )(  

   ක්  353,100 

   ක්  8,811,585 

  9,164,685 

 

 :  ,   
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කාර්ය වාධන ලාර්තාල 2018 

විශ්රාම ව ලුප් ද පදඳාර්තප්තුවල 

 

 

 

 

07.  

මූය ්රකාන 

 

 

 2018 පදවු්බර් 31 දිපනතු අලවතු ලර්ය වශා වු මූය ්රකාන වශ පලන්  ෛනිකක ශා 
නියාම වන අලයතා ිළිබබල 2018 අංක 19 දරන ජාිකක විගණන ඳනප්  11(1) ලන ලගතුිකය 
්රකාරල විගණකාිපඳික ව්ිළ්ඩනන ලාර්තාල  (විගිතත ලාර්තාල) අුවල ඳශත ගිණු් ලාර්තා 
ඇව්  කර ඇත.  
 

 

 රාජය පවේලා අර්ථවාධක අරමුදල් ගිණු්  
 ඳෂා්  ඳාන පවේලා ලුතුදඹු ශා අන් දරු  විශ්රාම ව ලුප් ද අරමුද  
 ඳෂා්  ඳාන පවේලා ලුතුදඹු පුරු ශා අන් දරු  විශ්රාම ව ලුප් ද අරමුද  
 ඳෂා්  ඳාන පවේලා විශ්රාම ව ලුප් ද අරමුද  
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ඒසීඒ-එෆ ්

   

රු. 

අයවැය 2018  
  
  

තතය 

2018 2017 

 
ආදායම් ලැබීම් 

  

- ආදායම් බදු - - 

- දේශීය භාණ්ඩ හා ද ේවා මත බදු - - 

- ජාතයන්තත  දවඳාම මත බදු - - 

26,000,000,000.00 බදු දනොවන ආදායම් හා දවනත් 25,213,646,618 - 

26,000,000,000.00  මුළු ආදායම් ලැබීම් 25,213,646,618 - 

- ආදායම් දනොවන ලැබීම්     

භාණ්ඩාගා  අග්රිම    182,967,680,000  - 

භාණ්ඩාගා යට ආඳසු යැවීම්      (1,700,000,000)   

භාණ්ඩාගා  අග්රිම  (ශුේධ)   181,267,680,000    

තැන්තඳතු            17,467,659    

- අත්තිකා ම් ගිණුම්  48,947,134    

දවනත් ලැබීම්    27,819,626,215    

 
මුළු ආදායම් දනොවන ලැබීම්     209,153,721,008    

- මුළු ආදායම් ලැබීම්  හ ආදායම් දනොවන ලැබීම්     234,367,367,626  
  

අඩුකඳා :-  වියදම්     

- පුන ාවර්තන වියදම්   

465,019,631.00  වැටුප්, දේතන  හ අදනකුත් ද ේවක ප්රතිලාභ         464,669,718    

73,375,000.00  අදනකුත් භාණ්ඩ හා ද ේවා            72,390,290    

228,639,505,369.00   හනාධා , ප්රදාන  හ මාරුිරීමම් 224,866,916,448    

- දඳොළී දගවීම් -   

 
දවනත් පුන ාවර්තන වියදම් -   

229,177,900,000.00  මුළු පුන ාවර්තන වියදම    225,403,976,456    

 
මූලධන වියදම්     

22,850,000.00  මූලධන වත්කම් පුනරුත්ථාඳනය හා වැඩිදියුණු ිරීමම්       22,547,715    

8,917,500.00  මූලධන වත්කම් අත්ඳත් ක  ගැනීම්             8,682,085    

- ප්රාග්ධනධන මාරුිරීමම් -   

- මූලය වත්කම් අත්ඳත් ක  ගැනීම -   

1,762,500.00  හැිරයා වර්ධනය             1,686,952    

31,000,000.00  දවනත් මූලධන වියදම් 30,993,314    

64,530,000.00  මුළු මූලධන වියදම්              63,910,066    

 
ප්රධාන දලජර් වියදම්      26,900,461,785    

 තැන්තඳතු දගවීම්           14,447,230    

 අත්තිකා ම් දගවීම්            61,968,169    

 දවනත් දගවීම්      26,824,046,386    

229,242,430,000.00  මුළු වියදම්  252,368,348,307    

 
2018  දද ැම්බර් 31 දිනට අග්රිම ද ේ ය (18,000,980,681) 

 

 

2018.12.31 දිදනන්ත අව න්ත වර් ය  හා 
මූලය කාර්ය  ාධන ප්රකා ය 

 



 

 

 

 

 

  

2018 දදවැම්ඵර් 31 දිදනන් අලවන් ලර්ය වශා ලැඩවටශන් අනුල වියදම් වාරාාංය 

වියදම් ශීර් අාංකය :    253                                                              දදඳාර්තදම්න්තුදේ නභ : විශ්රාභ ලැප් ද දදඳාර්තදම්න්තුල 

ලාර්ෂික 
ඇවත්දම්න්තුදේ 
වශන් ඳරිදි 
ලැඩවටශන් 
අාංකය 

වියදදභහි නභ 

අයලැය 
ඇවත්දම්න්තු 
දලන්කිරීම් 

ඳරිපූරක 
ඇවත්දම්න්තු 
දලන්කිරීම් 
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භාරුකිරීම් 

මුළු ශුද්ධ 
දලන්කිරීම් 

මුළු වියදභ 

ශුද්ධ ප්රතිඵපය 
ඉතිඵරිය 

/(ඉක්භවීම්) 

(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6)=(4)-(5) 

ලැඩවටශන (1) (1) පුනරාලර්තන 229,181,180,000 0 -3,280,000 229,177,900,000 225,403,976,456 3,773,923,544 

                

  (2) ප්රාග්ධන 61,250,000 0 3,280,000 64,530,000 63,910,066 619,934 

  

  

 

             

  උඳ එකතුල 229,242,430,000 0 0 229,242,430,000 225,467,886,522 3,774,543,478 

  මුළු එකතුල 229,242,430,000 0 0 229,242,430,000 225,467,886,522 3,774,543,478 

                

 

ඒසීඒ -2 

29
 



 

 

  

30
 

 

ලැඩවටශන් අනුල වියදම් ප්රකාය 

වියදම් ශීර් අාංකය :  253 
 

                                           දදඳාර්තදම්න්තුදේ නභ :- විශ්රාභ ලැප් ද දදඳාර්තදම්න්තුල 

ලැය විය 

ලැඩවටශන (1) 

මුළු වියදභ 

ප්රතිඵඳාදනය 

වියදභ අයලැය 
ඇවත්දම්න්තු 
දලන්කිරීම් 

ඳරිපූරක 

ඇවත්දම්න්තු 
දලන්කිරීම් 
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භාරුකිරීම් 

මුළු ශුද්ධ 
දලන්කිරීම් 

  (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (11)=(5) 

පුනරාලර්තන වියදම්             

පුද්ග ඳඩිනඩි             

1001 ලැප් ද ශා දේතන 319,000,000   9,200,000 328,200,000 328,092,205 328,092,205 

1002 අතිඵකා ශා  නිලාඩු දින ලැප් ද 6,000,000   722,000 6,722,000 6,712,862 6,712,862 

1003 දලනත් දීභනා 125,000,000   5,097,631 130,097,631 129,864,650 129,864,650 

ගභන් වියදම්             

1101 දද්ශීය 2,300,000   248,000 2,548,000 2,467,461 2,467,461 

1102 විදද්ශීය 2,000,000   -1,159,000 841,000 840,450 840,450 

වැඳයීම්             

1201 ලිපිද්රලය ශා කාර්යාීයය අලයතා 8,400,000   -2,150,000 6,250,000 6,228,661 6,228,661 

1202 ඉන්ධන 4,500,000   -852,000 3,648,000 3,636,901 3,636,901 

1203 ආශාර ඳාන ශා නි ඇඳුම් 250,000   0 250,000 245,335 245,335 

 



 

 

 

  

ලැඩවටශන් අනුලවියදම් ප්රකාය 

වියදම් ශීර් අාංකය :  253 
 

දදඳාර්තදම්න්තුදේනභ :- විශ්රාභ ලැප් දදදඳාර්තදම්න්තුල 

ලැය වියය 

ලැඩවටශන (1) 

මුළු වියදභ 

ප්රතිඵඳාදනය 

වියදභ අයලැය 
ඇවත්දම්න්තු 
දලන්කිරීම් 

ඳරිපූරකඇවත්
දම්න්තු 
දලන්කිරීම් 
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භාරුකිරීම් 

මුළු ශුද්ධ 
දලන්කිරීම් 

  (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (11)=(5) 

පුනරාලර්තන වියදම්             

පුද්ග ඳඩිනඩි             

1001 ලැප් ද ශා දේතන 319,000,000   9,200,000 328,200,000 328,092,205 328,092,205 

1002 අතිඵකා ශා නිලාඩු දින ලැප් ද 6,000,000   722,000 6,722,000 6,712,862 6,712,862 

1003 දලනත් දීභනා 125,000,000   5,097,631 130,097,631 129,864,650 129,864,650 

ගභන් වියදම්             

1101 දද්ශීය 2,300,000   248,000 2,548,000 2,467,461 2,467,461 

1102 විදද්ශීය 2,000,000   -1,159,000 841,000 840,450 840,450 

වැඳයීම්             

1201 ලිපිද්රලය ශා කාර්යාීයය අලයතා 8,400,000   -2,150,000 6,250,000 6,228,661 6,228,661 

1202 ඉන්ධන 4,500,000   -852,000 3,648,000 3,636,901 3,636,901 

1203 ආශාර ඳාන ශානි ඇඳුම් 250,000   0 250,000 245,335 245,335 

 

ඒසීඒ - 2(i) 

ලැය විය 

ලැඩවටශන (1) 

 

මුළු වියදභ 

ප්රතිඵඳාදනය 

වියදභ 

අයලැය 
ඇවත්දම්න්තු 
දලන්කිරීම් 

 

 

ඳරිපූරක 

ඇවත්දම්න්තු 
දලන්කිරීම් 
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භාරුකිරීම් 

මුළු ශුද්ධ 
දලන්කිරීම් 

නඩත්තු වියදම්             

1301 ලාශන 2,900,000     2,900,000 2,689,545 2,689,545 

1302 යන්ත්ර වශ යන්දත්රෝඳකර  2,000,000   846,000 2,846,000 2,845,237 2,845,237 

1303 දගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිරීම් 1,000,000   1,582,000 2,582,000 2,569,134 2,569,134 

දවේලා             

1401 ප්රලාශන 30,000   1,000,000 1,030,000 861,065 861,065 

1402 තැඳැල් ශා වන්නිදේදන 7,600,000   5,000,000 12,600,000 12,565,771 12,565,771 

1403 විදුලිය ශා ජය 14,000,000   900,000 14,900,000 14,497,912 14,497,912 

1404 ඵදු කුීය වශ ඳෂාත් ඳාන 
ආයතන ඵදු 2,300,000   2,080,000 4,380,000 4,378,968 4,378,968 

1409 දලනත් 13,000,000   5,600,000 18,600,000 18,563,852 18,563,852 

භාරුකිරීම්             

1501 සුබවාධන ලැඩවටශන් 30,000,000,000   358,720,000 30,358,720,000 30,358,716,301 30,358,716,301 

1502 විශ්රාමික ක ප්රතිඵාබ 198,659,000,000   -391,800,631 198,267,199,369 194,494,729,522 194,494,729,522 

1506 රජදේ දවේලකයන් වශා දද්ඳෂ 
 ය දඳොළී 10,400,000   -764,000 9,636,000 9,556,641 9,556,641 

1508 දලනත් 1,500,000   2,450,000 3,950,000 3,913,983 3,913,983 

මුළු එකතුල 229,181,180,000 0 -3,280,000 229,177,900,000 225,403,976,456 225,403,976,456 
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ලැය විය 

ලැඩවටශන (1) 

 

මුළු වියදභ 

ප්රතිඵඳාදනය 

වියදභ 

 

අයලැය 
ඇවත්දම්න්තු 
දලන්කිරීම් 

 

 

 

 

ඳරිපූරක 
ඇවත්දම්න්තු 
දලන්කිරීම් 

 

 

මු.දර. 66/69 
භාරුකිරීම් 

 

 

මුළු ශුද්ධ 
දලන්කිරීම් 

 

මූධන වියදම්             

මූධන ලත්කම් පුනරුත්ථාඳනය ශා 
ලැඩිදියුණු කිරීභ             

2001 දගොඩනැගිලි වශ ඉදිකිරීම් 10,000,000   11,100,000 21,100,000 21,095,862 21,095,862 

2002 යන්ත්ර ශා යන්දත්රෝඳකර  750,000     750,000 736,932 736,932 

2003 ලාශන 1,000,000     1,000,000 714,921 714,921 

මූධන ලත්කම් අත්ඳත් කර ගැනීභ             

2102 ගෘශ බාණ්ඩ ශා කාර්යාීයය 
උඳකර  3,000,000   865,000 3,865,000 3,673,394 3,673,394 

2103 යන්ත්ර ශා යන්දත්රෝඳකර  3,000,000   2,052,500 5,052,500 5,008,691 5,008,691 

ශැකියා ලර්ධනය             

2401 කාර්යය භණ්ඩ පුහුණු 2,500,000   -737,500 1,762,500 1,686,953 1,686,953 

දලනත් මූධන වියදම්             

2509 දලනත් 41,000,000   -10,000,000 31,000,000 30,993,314 30,993,314 

මුළු එකතුල 61,250,000 0 3,280,000 64,530,000 63,910,066 63,910,066 

මුළු පුනරාලර්තන ශා මූධන වියදම්ල 
එකතුල 229,242,430,000 0 0 229,242,430,000 225,467,886,522 225,467,886,522 

 

2
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ලැඩවටශන් අනුල වියදම් මූයකර  වාරාාංය 

දදඳාර්තදම්න්තුදේ නභ    :    විශ්රාභ ලැප් ද දදඳාර්තදම්න්තුල 
  

වියදම් ශීර් අාංකය            :    253 

    
  

 
   

  මූයකර ය ලැඩවටශන 01 මුළු එකතුල 

වාංදක්තය වාංදක්ත විවත්රය 

ශුද්ධ ප්රතිඵඳාදනය වතය වියදභ ශුද්ධ ප්රතිඵඳාදනය වතය වියදභ 
වියදදම් 
ප්රතිඵතය 

1 2 5 6  
(6÷5)X100 

රු. රු. රු. රු. % 

11 දද්ශීය අරමුදල් 181,003,430,000 179,566,850,678 181,003,430,000 179,566,850,678 99 

12 විදද්  ය           

13 විදද් ප්රදාන           

14 ප්රතිඵපූර් ය කරනු ඵන විදද්  ය           

15 ප්රතිඵපූර් ය කරනු ඵන විදද් ප්රදාන           

16 ප්රතිඵඳාර්වීය අරමුදල්           

17 විදද් මූයයන ආ්රිත දද්ශීය පිරිලැය           

18 විදද් මූයයන ආ්රිත දද්ශීය වභ මූයනය           
              

21 විදේ නීතිඵ දවේලා 48,239,000,000 45,901,035,844 48,239,000,000 45,901,035,844 95 

              

  එකතුල 229,242,430,000 225,467,886,522 229,242,430,000 225,467,886,522 98 

ඒසීඒ- 2(iv) 
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ඳෂාත් ඳාන දවේලා  විශ්රාභ ලැ ප් ද අරමුද 

2018.12.31 දිදනන් අලවන් ලර්ය වදශා ආදායම් ශා වියදම් ගිණුභ 

 
    

 
    

වියදම් 

මුද  (රු.) 
ආදායම් 

මුද  (රු.) 

2017 2018 2017 2018 

            

විශ්රාභ ලැප් ද දායකත්ලය 150,445,495.06    109,844,278.93  ආයතන දායක මුදල් ගිණුභ 85,459,868.95 80,121,870.42 

            

      
 

    

ඌනතාලය වමුචිත           

අරමුදට භාරු කිරීභ  (64,985,626.11) 
   
(29,722,408.51)       

            

            

      
 

    

            

            

            

            

  85,459,868.95  80,121,870.42    85,459,868.95  80,121,870.42  
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      ඳෂාත් ඳාන දවේලා  විශ්රාභ ලැ ප් ද අරමුද 

     2018.12.31 දින ට දේ ඳත්රය 
 

 
    

   

ඵැරකම් 

මුද  (රු.) 
ලත්කම් 

මුද  (රු.) 

2017 2018 2017 2018 

            

වමුච්චිත අරමුද 1,382,039,108.52  1,314,632,550.60  ැබිය යුතු දායක මුදල් 1,317,604,315.77  1,285,727,817.89  

            

            

එකතු කෂා           

අතිඵරික්තය/ඌනතාලය  (64,985,626.11)  (29,722,408.51)       

  1,317,053,482.41  1,284,910,142.09    1,317,604,315.77  1,285,727,817.89  

            

            

කලින් ද දායක මුදල් 550,833.36  817,675.80        

            

            

            

            

  
1,317,604,315.77 1,285,727,817.89 

 
1,317,604,315.77 1,285,727,817.89 
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ඳෂාත් ඳාන දවේලා ලැන්දඹු පුරු ශා අනත්දරු විශ්රාභ ලැප් ද අරමුද 

2018.12.31 දිදනන් අලවන් ලර්ය වදශා 

ආදායම් ශා වියදම් ගිණුභ 

      

වියදම් මුද (රු:) ආදායම් මුද (රු:) 

 
2017 2018 

 
2017 2018 

      දඳොීය ැබීම් :-      

විශ්රාභ ලැප් ද දායකත්ලය 
     11,504,404  

       
140,943,078.69  බාණ්ඩාගාර ඵැඳුම්කර 

        11,489,535  
    

2,848,775.12  

ඵැාංකු ගාවත්ු 
                 200   -  

ප්රාග්ධන ා/ාබ ගිණුභ 
  

    

13,393,569.68  

            

  
    

ඌ තාලය 
(වමුච්චිත අරමුදට භාරු කිරීභ)                15,069  

        
124,700,733.89  

  

 
 
 
  

  

  

    

          

   11,504,604    140,943,078.69     11,504,604  
  

140,943,078.69  
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  ඳෂාත් ඳාන දවේලා ලැන්දඹු පුරු ශා අනත්දරු විශ්රාභ ලැප් ද අරමුද 

2018-12-31 දිනට දේ ඳත්රය 

 

      

ඵැරකම් මුද (රු:) ලත්කම් මුද (රු:) 

  2017 2018 
 

2017 2018 

වමුච්චිත අරමුද 
      

124,688,492.05    124,700,733.89  ආදයෝජන ගිණුභ  -     

අඩු කා     බාණ්ඩාගාර ඵැදුම්කර 
       

121,777,430.32   -  

ඌ තාලය (15,069.35) (124,700,733.89)       

  
      

124,673,422.70                          -          

      ැබිය යුතු ආදයෝජන දඳොළී -     

      බාණ්ඩාගාර ඵැදුම්කර 
           

2,895,992.38   -  

            
  
 
 
 
           

    124,673,422.70                    -      
  

124,673,422.70    
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ඳෂාත් ඳාන දවේලා ලැන්දඹු ශා අනත්දරු විශ්රාභ ලැප් ද අරමුද 
2018.12.31 දිදනන් අලවන් ලර්ය වශා 

ආදායම් ශා වියදම් ගිණුභ 

      

විවත්රය 

මුද (රු:) 
 විවත්රය 

මුද (රු:) 

2017 2018 2017 2018 

         
  

විශ්රාභ ලැප් ද දායකත්ලය      203,298.97  352,201.60 ඌනතාලය 203,298.97      352,201.60  

         
  

        
 

  

        
 

  

   203,298.97      352,201.60    203,298.97  352,201.60  

 

ඳෂාත් ඳාන දවේලා ලැන්දඹු ශා අනත්දරු විශ්රාභ ලැප් ද අරමුද 

2018.12.31 දිනට දේ ඳත්රය 

         
විවත්රය මුද (රු:) විවත්රය මුද (රු:) 

  2017     2018   2017 2018 

            

වමුච්චිත අරමුද 203,298.97       352,201.60  ආදයෝජන  -   -  

            

(-) ඌනතාලය (203,298.97)     (352,201.60)       

            

            

         -   -  
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2018 දදවැම්ඵර් 31 දිනට අලවන් ලර්ය වශා වු ශ්රී ාංකා ප්රජාතාන්්රික වභාජලාදි ජනරජදේ ආදායම් ගිණුභ 

 
  

     
  

ආදායම් ග න්දීදම් නිධාරි:-  විශ්රාභ ලැප් ද අධයක් ජනරාල්                       වියදම් ශීර් අාංකය  :-      253 

    

ආදායම් 
වාංදක්තය 

ආදායම් වාංදක්ත විව්තරය 
2018 මුලික ආදායම් 
ඇව්තදම්න්තුල 

2018 වාංදෝධිත 
ආදායම් 

ඇව්තදම්න්තුල 

   2018 රැව්කරන ද 
මුළු ශුද්ධ ආදායභ 

 (දෂ ආදායභ- 
ආදායම් ආඳසු 
දගවීම්) 

      2017 රැව්කරන 
ද මුළු ශු.ආදායභ 

(දෂ ආදායභ-ආදායම් 
ආඳසු දගවිම්) 

      රු. රු. රු. රු. 

20.04.02.00 වභාජ වාංරක්  දායක මුදල්         

  ඳෂාත් වබා   10,000,000,000 10,000,000,000 8,682,995,262 7,409,266,605 

            

            

 

  
    

            

  එකතුල 10,000,000,000 10,000,000,000 8,682,995,262 7,409,266,605 
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2018 දදවැම්ඵර් 31 දිනට අලවන් ලර්ය වශා වු ශ්රී ාංකා ප්රජාතාන්්රික වභාජලාදි ජනරජදේ ආදායම් ගිණුභ 

 
  

     
  

ආදායම් ග න්දීදම් නිධාරි :-  විශ්රාභ ලැප් ද අධයක් ජනරාල්  වියදම් ශීර් අාංකය   :-   253 

  

ආදායම් 
වාංදක්තය 

ආදායම් වාංදක්ත විව්තරය 
2018 මුලික ආදායම් 
ඇව්තදම්න්තුල 

2018 වාංදෝධිත 
ආදායම් 

ඇව්තදම්න්තුල 

   2018 රැව්කරන ද 
මුළු ශුද්ධ ආදායභ 

(දෂ ආදායභ- ආදායම් 
ආඳසු දගවීම්) 

      2017 රැව්කරන 
ද මුළු ශු.ආදායභ 

(දෂ ආදායභ-ආදායම් 
ආඳසු දගවිම්) 

      රු. රු. රු. රු. 

            

20.04.01.00 වභාජ වාංරක්  දායක මුදල්         

  භධයභ රජය 16,000,000,000 16,000,000,000 16,530,651,357 15,531,146,912 

            

            

    

                

  එකතුල 16,000,000,000 16,000,000,000 16,530,651,357 15,531,146,912 

 



 

 

 

 

  
ගුරු ලැන්දඹු අනත්දරු විශ්රාභ ලැප් ද අරමුද 

                            2018-12-31 අලවන් ලර්ය වදශා 
 ආදායම් වියදම් ගිණුභ 

 

විවත්රය 2017 2018 විවත්රය 2017 2018 

( රු. ) ( රු. ) ( රු. ) ( රු. ) 

දායක මුදල් ආඳසු දගවීභ 5,500,946.66 5,993,250.78 ලර්යට අදාෂ දායක මුදල් 81,709,939.57 82,964,362.91 

ඵදු 4,847,683.51 3,764,880.42 දඳොළී ආදායම් 60,596,043.67 75,164,692.14 

            

      

           

අතිඵරික්තය 131,957,353.07 148,370,923.85       

   
142,305,983.24 158,129,055.05 

 
142,305,983.24 158,129,055.05 
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                    ගුරු ලැන්දඹු අනත්දරු විශ්රාභ ලැප් ද අරමුද 
 

                    2018-12-31 දිනට දේ ඳත්රය 
 

                        

  2017 2018   2017 2018 

( රු. ) ( රු. ) ( රු. ) ( රු. ) 

වමුච්ච්ත අරමුද 

   ආදයෝජන 
ලටිනාකභ 

  

639,617,175.66 

  

724,045,883.12 1,350,530,396.46 1,484,488,651.75     
                

      ප්රලර්තන ලත්කම්       
  

                

    ැබිය යුතු දඳොළී 75,985,097.14   61,977,153.52   

    ැබිය යුතු මුදල් 4,805,044.46   3,753,885.58   
      බා.නි.දල්.  දේය 768,159,240.04 848,949,381.64 846,181,511.05 911,912,550.15 

එකතු කා               

අතිඵරික්තය 131,957,353.07 148,370,923.85           

  1,482,487,749.53 1,632,859,575.60           

        

ජාංගභ ඵැරකම්               

දගවිය යුතු ඵදු 6,078,807.77 3,098,857.67          

        

  
1,488,566,557.30 1,635,958,433.27     1,488,566,557.30   

1,635,958,433.27 
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