0
බැඳීම #1 : රාජ්ය ආයයන  ආතු ආුපිලිපන්න  ආිලාාීන්න ආෙයවීමම ආතුිප්න ආල්ලව ආවශ ආූෂයය ආලැෂැ්වීමම ආවහශා ආුරරලැි ආ
වශභාගීත්ලය ආලර්ා ය ආකිරිම ආ
2018 ආඔ්වෙනෝම්බර් ආ1 ආ- ආ2020 ආවැප්නැම්බර් ආ30 ආ ආ
ක්රියාත්මක ආකිීනෙම් ආ ම ආමිපක ආල  ආයයන ය  ආ
ුරද්ගයා

අල්ව් හශෝ දූණ හ ෝදනා විමර්න හ ොමින් වභාල (CIABOC)
බැඳීම පිළිබඳ විව්තරය

බැඳීම ආමගි්න ආලලාා යට ආ්වකර්න ා ආවූ ආෙනොදු ආගැටළුල ආ ූෂයය ආෙශේතුෙල්න ආරාජ්ය ආෙවේලය ආිලිබබහ ආිශවලවීයයත්ලය ආලු  ආීම ආතන  ආ
කුම්වව?
ුරරලැිය්න ආශට ආූෂයය ආෙශේතුෙල්න ආනැ  ආ ඟි  ආකප්නම් ආගැීයම් ආවශ ආ
ල්ලවව ආඉ්ලලීම් ආලැිල ආගැටළු ආිලිබබහල ආදු්වගැිලිශිප ආතති ආ මුත් ආිදු ආකර ආ
තති ආනැමිණිිප ආිලිබබහල ආනුප ආිශනරම් ආකිරිමට ආුරරලැිය්න ආශට ආෙ ොශැක  ආ
රාජ්ය ආෙවේලාල්න ආබා ආගැීයෙම් ආ ම ආිලිබනැදිය ආයුතු ආක්රියාවාමය්නප ආිලරිලැය ආ
වශ ආකාය ආිලිබබහ ආමශශජ් යා ආතු ආිලි ආවැනුම්ව ආෙ ොමැති ආීමම ආ
ෙශේතුෙල්න ආතනැම් ආරාජ්ය ආිලාාරි්න ආිශි්න ආෙවේලා ආාීන්නල ආෙ ොම  ආයලා ආ
ල්ලවව ආගැීයමට ආෙනෂෙඹයි  ආෙවේලා ආවැනයීෙම් ආදි ආමුහුය ආදිමට ආිදුල  ආ
ල්ලවව ආශා ආූෂයය ආවම්බ්නාෙය්න ආකාෙේ ආවශය ආනැතිය ආයුතුව ආය්න  ආ
ිලිබබහල ආුරරලැිය්න ආතු ආවැනුලත්භාලය්ව ආෙ ොමැතිීමම ආෙශේතුෙල්න ආ
රාජ්ය ආයයන ය්න ආිලිබබහල ආමශජ් යා ආතු ආතති ආිශවලාවයට ආශාිල ආ
තතිෙේ  ආල්ලව ආශා ආූෂ ය ආමර්ව ය ආවහශා ආිශිශා ආීයති ආීනති ආශඳු්නලා ආ ම ආ
තනත්ප ආඒලා ආප්රාා  ආලෙය්න ආලලාා ය ආෙයොමු ආකර්නේන ආල්ලවව ආෙශෝ ආ
ූෂය ආිද්ධිය්ව ආිදුීමෙම්න ආනුප ආීයතිය ආක්රියාත්මක ආකිීනම ආවහශා ආ ආෙශෝ ආ
ලරවකරුල්නට ආවඬුලම් ආ මම ආවහශා ආෙේ  ආල්ලෙව්න ආශා ආූෂයෙය්න ආෙනොර ආ
වංවවකෘතිය්ව ආිලර්මායය ආකිීනම ආෙකෙර් ආහුෙව්ව ආීයති ආීනති ආබාත්මක ආ
කිීනම ආප්රමායලත් ආෙ ොල  ආබල ආල්ලවව ආෙශෝ ආූෂය ආෙදෝව ා ආෙකොමි්න ආ
වභාල ආිශි්න ආිලීන්වයය ආකර ආතන  ආ
බැඳීම ආකුම්වව?

රාජ්ය ආෙවේලය ආතුෂ ආලලංකභාලය ආලර්ා ය ආකිීනමට ආලලාා ය ආෙයොමු ආ
කරමි්න ආෙබොෙශෝ ආරටල්ල ආනම ආවමාජ්ය්නහි ආූෂයය ආමැඬලීම ආවාර්ථකල ආ
ිදුකර ආතන  ආෙමම ආබැඳීෙමහි ආලරමුය ආල්නේන ආල්ලව ආශා ආූෂයය ආවහශා ආ
තති ආලලවවථා ආලලම ආකිීනමට ආරජ්ෙේ ආයයන ය්නහි ආනත්කර ආතති ආ
ුපිලිපන්න  ආිලාාීන්නෙේ ආවශය ආතතිල ආරාජ්ය ආෙවේලාල්න ආවනය  ආ
ක්රමෙේවය්න ආිලිබබහල ආුරරලැිය්න ආවැනුලත් ආකිීනම ආෙේ  ආයයන යකි්න ආ
බා ආගන ආශැකි ආෙවේලාල්න ආලර්ගප ආක්රියාලලී්නප ආගනල  ආකාය ආවශ ආලැයල  ආ
ිලරිලැය ආිලිබබහල ආම ා ආවැනුම්ව ආුරරලැිය්න ආවතුල ආතති ආිශට ම ආරාජ්ය ආ
ිලාාීන්න ආිශි්න ආුරරලැිය්න ආෙ ොම  ආයලමි්න ආල්ලවව ආගැීයමට ආෙශෝ ආ
ූෂය ආක්රියාල්න ආවහශා ආෙයොමු ආීමමට ආතති ආඉඩ ආප්රවවථාල්න ආීමමා ආෙේ  ආෙමම ආ
ක්රියාලිපය ආලනරතුර ආනම ආයයන ය්න ආතු ආල්ලව ආෙශෝ ආූෂයය ආ
ලෂ්වලා්නේන ආෙකෙවේවැයි ආය්න  ආිලිබබහල ආරාජ්ය ආෙවේලකයි්න ආව ආ
වැනුලත්ලනු ආතන  ආ

ෙමම ආෙනොදු ආගැටළුල ආිශවඳීම ආවහශා ආශඳු ාගත් ආබැඳීම ආ
වායක ආල්නේන ආෙකෙව ආවව?

ුරරලැිය්න ආශට ආෙවේලාල්න ආබා ආගැීයමට ආනශුපකම් ආවැීමම ආවශ ආෙවේලා ආ
වැනයීම ආිලිබබහ ආුරළු්ල ආෙව ආවැනුලත් ආකිීනම් ආිදු ආකිීනම් ආවහශා ආරාජ්ය ආ
යයන ය්න ආතු ආුපිලිපන්න  ආිලාාීන්න ආනත් ආකිීනම ආවහශා ආෙමම ආබැඳීම ආ
වායක ආලනු ආතන  ආ ආඔවු්නෙේ ආයයන ය්නහි ආුරරලැි ආප්රඥපප්තිය ආිලර්මායය ආ
කිීනම ආුපිලිපන්න  ආිලාාරියාෙේ ආලගකීමලනු ආතන  ආලනර ආුරරලැිය්න ආ
ශට ආෙවේලාල්න ආබා ආගැීයමට ආඔවු්න ආනශුපකම් ආවනයනු ආතන  ආලලය ආිශට ආ ම ආ
යයන  ආප්රාාිලයාෙේ ආම ෙන්නීමම ආයටෙත් ආුපිලිපන්න  ආිලාාරියා ආ
ිශි්න ආුරරලැිය්නශටප ආමග ආෙන්නීමමප ආලඩා ආකාර්ය්වම ආෙවේලාල්ව ආ
වැනයීමට ආලනහින ආෙවමි්න ආතනැම් ආෙවේලාල්න ආවනය  ආිලාාීන්න ආවශ ආ
ුරරලැියා ආලනර ආව්නිලෙේව  ආනශුපකම් ආවැීමම ආයදිය ආවහශා ආ“නශුපකම් ආ
වැීමෙම් ආිලාාරිෙයකු” ආනත්ෙකෙරනු ආතන  ආ මීට ආලමනරල ආ
නැශැදිිපභාෙය්න ආලු  ආදක්රේල  ආවර ආෙව ආවැකීමම ආවශ ආඒලා ආනැශැදිිප ආ
කිීනම ආෙම්නම ආඒලා ආිලිබබහල ආමශජ් යා ආවශ ආලලය ආිශට ආ ම ආයයන ෙේ ආ

1
ෙවේලක ආිලරිව ආව ආවැනුලත් ආකිීනම ආුපිලිපන්න  ආිලාාරියාෙේ ආලගකීම ආෙේ  ආ
යදාරාර්ම ආනද්ාතිප ආබැඳියාල්න ආලනර ආගැටුම් ආවම්බ්නා ආීනතිප ආනයාග ආ
ිලිබබහ ආීනති ආවශ ආලත්කම් ආප්රකා ආබාගැීයම ආවම්බ්නාෙය්න ආක්රියාත්මක ආ
ීමම ආවශ ආඑයට ආලනුකල ආීමම ආවහශා ආඔවු්න ආක්රියාමාර්ග ආගනු ආතන  ආ ආ ආ ආ ආ ආ
ෙමම ආබැඳීම ආිශලෘන ආරාජ්ය ආශවු්ලකාීනත්ල ආලගය්නට ආලවාෂ ආ රජ්ෙේ ආයයන ලිප්න ආබාගන ආශැකි ආෙවේලාල්න ආවම්බ්නාෙය්න ආ
ල්නේන ආතයි? ආ
ුරරලැිය්න ආවහශා ආම ෙන්නීමම ආශා ආනශුපකම් ආවැනයීම ආිදු ආකර  ආබැිශ්න ආ
ෙමම ආබැඳීම ආමගි්න ආවිනිවිදභාලය ආවශ ආපුරලැසි වශභාගීත්ලය ආප්රලර්ා ය ආ
ෙකෙර්  ආෙමම ආුපිලිපන්න  ආිලාාීන්න ආෙයවීමෙම් ආවම්පූර්ය ආක්රියාලිපය ආ
තුිප්න ආරාජ්ය ආයයන ය ආතු ආිදුල  ආක්රියාකාරකම්ල ආනැශැදිිපභාලය ආ
ලර්ා ය ආල  ආබැිශ්න ආෙමම ආබැඳීම ආතුිප්න ආමශජනයා හලත ලගවීම ව ආ
ප්රලර්ා ය ආෙකෙර්
ලමනර ආිශවවනර

ෙමම ආබැඳීම ආමගි්න ආ- ආූෂයයට ආඑෙරහි ආඑ්වවත් ආජ්ාතී්නෙේ ආවම්මුතිෙයහි ආ
ලරමුණු; ූෂයය ආශා ආල්ලව ආලලම ආකිීනමට ආබාෙනොෙරොත්තුල්න ා ආවූ ආ
තිරවර ආවංලර්ා  ආඉ්වක ආලංක ආ16 ආක්රියාත්මක ආකිීනම; ූෂයයට ආඑෙරහිල ආ
වට්න ආකිීනම ආවහශා ආවැ ට ආවකවමි්න ආනලති්න ා ආවූ ආජ්ාතික ආක්රියාකාීන ආ
වැැවවම ආක්රියාත්මක ආකිීනම ආතතුළුල ආල්ලවව ආෙශෝ ආූෂය ආෙදෝව ා ආ
ිශමර්  ආෙකොමි්න ආවභාල ආිශි්න ආෙග  ආතති ආලෙ කුත් ආමාරම්භය්නප ආ
ක්රියාත්මක ආකිීනම ආවහශා ආවශෙයෝගය ආැෙ  ආ

බැඳීම ආවුරරාලීම ආවහශා ආඉ්වකගන ආක්රියාකාරකම් ආ

යරම්භක ආදි ය:

ලලව්නල  ආදි ය:

1. ියළු ආරාජ්ය ආයයන  ආතු ආුපිලිපන්න  ආිලාාීන්න ආනත්කිීනම ආවහශා ආලමානය ආ
මණ්ඩ ආලනුමැතිය ආබාෙග  ආිලයමින ආනරිදි ආදක්රේල  ආපනෙවවව ආිලකුත් ආ
කිීනම  ආ ආ

2018 ආවැප්නැම්බර් ආ

2019 ආජ් ලාරි ආ

2. ිශවුත්ප ආමුරින ආශා ආජිටලට්ල ආමාාය ආවශ ආමශජ්  ආවැනුලත් ආකිීනෙම් ආලැඩවටශ ්ව ආ
තුිප්න ආුපිලිපන්න  ආිලාාීන්නෙේ ආකාර්යභාරය ආශා ආලගකීම ආිලිපබහල ආ
ෙනොරතුරු ආලයාප්න ආකිීනම  ආුපිලිපන්න  ආිලාාීන්නෙේ ආවම්බ්නකරකරය ආ
ෙනොරතුරු ආවශ ආකාර්යය්න ආියළුම ආරාජ්ය ආයයන්න ආෙලන ආප්රෙේල  ආ
වවථා ෙේ ආවශ ආෙල  ආලඩිශල ආ(ත්රෛභාකවකල ආවශ ආෙරේ්ල ආක්රමයට  ආප්රවර් ය ආ
කිීනම

2019 ආජ් ලාරි ආ

2019 ආජූිල ආ

3. බා ආෙව්න ා ආවූ ආෙවේලාල්න ආලර්ගප ආඑල්න ආෙවේලාල්න ආවහශා ආල  ආිශයවමප ආෙවේලා ආ
වැනයීම ආ වහශා ආ ගනල  ආ කාය ආ ය ම ආ ෙනොරතුරු ආ තතුත් ආ ුරරලැි ආ ප්රඥපප්තිය ආ
වෑම ආෙවේලා ආවනය  ආයයන යකම ආප්රවර් ය ආකිීනම ආ

2019 ආජ් ලාරි ආ

2019 ආජූිල ආ

4. යයන ය ආතු ආක්රියාත්මක ආක්රියා ආනපානාන්්න ආවශ ආදක්රේල  ආයදිය ආනරි්වා ආකර ආ
වශ ආඑල්න ආක්රියා ආනපානාන්්න ආවශ ආදක්රේල  ආනැශැදිිපභාලෙය්න ආලු  ආිශට ම ආෙශෝ ආ
වංකීර්යල  ආ ිශට ම ආ ඒලා ආ වර ආ ශා ආ නැශැදිිප ආ ෙව ආ වැකීමමට ආ ලලය ආ ිලයලර ආ
ගැීයම

2019 ආජූිප ආ

2020 ආජ් ලාරි ආ

5. ලලය ආිශට ආ ම ආලයන  ආප්රාාිලයාෙේ ආම ෙන්නීමම ආයටෙත් ආමශජ් යාශට ආ මග ආ
ෙන්නීමම ආ වශ ආ නශුපකම් ආ වැීමම ආ වහශා ආ “නශුපකම් ආ වැීමෙම් ආ
ිලාාරිෙයකු” ආනත්කිීනම

2019 ආජූිප ආ

2020 ආජ් ලාරි ආ

වම්බන්ධී රණ හතොරතුරු
ක්රියාත්මක ආකර  ආයයන ෙය්න ආලගකිල ආයුතු ආ
ුරද්ගයාෙේ ආ ම

ලාය්ව ආජ් රා්ල ආ
 ආ ආ ආ ආල්ලවව ආෙශෝ ආූෂය ආෙදෝව ා ආිශමර්  ආෙකොමි්න ආවභාල ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ
(CIABOC)

න තුරප ආෙවනාර්නෙම්්නතුල

ලාය්ව ආජ් රා්ල ආ
 ආ ආ ආ ආල්ලවව ආෙශෝ ආූෂය ආෙදෝව ා ආිශමර්  ආෙකොමි්න ආවභාල ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ

2
(CIABOC)
ිශවුත් ආනැනැ්ල ආිපිල ය ආශා ආදුරකථ  ආලංකය

වම්බ්නාල  ආලෙ කුත් ආ
නාර්ලය්න

ciaboc@eureka.lk
Tel: 011 2 596 365

රාජ්ය ආලංෙය්න ආ
ජ් ාධිනති ආකාර්යාය; රාජ්ය ආනරිනා ප ආකෂම ාකරය ආවශ ආීයතිය ආශා ආ
වම්බ්නාල  ආනාර්ලය්න ආ වාමය ආිලිබබහ ආලමානයාංය; වවලෙද් ආකටයුතු ආලමානයාංය; නෂාත් ආ
වභාප ආනෂාත් ආනා  ආවශ ආක්රීඩා ආලමානයාංය
ිිශ්ල ආවමාජ්යීය ආවංිශාා ප ආ ට්රා්නවවෙප්ර්නි ආඉ්නටර් ැ ්ල ආරී ආංකා ආවශ ආෙම් ආවම්බ්නාල ආකටයුතු ආ
ුරද්ගිපක ආලංයප ආ
කර  ආලෙ කුත් ආරාජ්ය ආෙ ොල  ආයයන
බහුනාර්ීමය ආලං ආශා ආ
ලෙ කුත් ආක්රියාකාීන ආකමිටු ආ

3
බැඳිම #2: කාර්ය්වම ආලත්කම් ආප්රකා  ආක්රමෙේවය්ව ආවවථාිලන ආකිීනම තුිප්න ආලත්කම් ආප්රකා  ආඉදිරිනත් ආකිීනමප ආනශවුරු ආකිීනම ආවශ ආ
මශජ්  ආප්රෙේය ආනශුප ආකරලීම ආ
2018 ආඔ්වෙනෝම්බර් ආ1 ආ- ආ2020 ආවැප්නැම්බර් ආ30 ආ ආ
ක්රියාත්මක ආකිීනෙම් ආ ම ආමිපක ආල  ආයයන ය  ආුරද්ගයා

අල්ව් හශෝ දූණ හ ෝදනා විමර්න හ ොමින් වභාල
(CIABOC)
බැඳීම පිළිබඳ විව්තරය

බැඳීම ආමඟි්න ආලලාා යට ආ්වකර්න ා ආවූ ආෙනොදු ආගැටළුල ආ
කුම්වව? ආ ආ

මශජ් ිලෙයෝටලනය්න ආවශ ආරජ්ෙේ ආෙජ්යවන ආිලාාීන්න ආිලරතුරුලම ආ
නම ආිල ආන තුරු ආශරශා ආමයමය ආලාි ආබග්න ා ආබලට ආුරරලැියා ආ
තු ආශැඟීම්ව ආනලතී  ආමශජ්  ආිලෙයෝටලනය්න ආවශ ආරජ්ෙේ ආෙජ්යවන ආ
ිලාාීන්නෙේ ආමයමය ආබැඳීම් ආිලෂබහල ආුරරලැියා ආවැනුලත් ආ ැන  ආ
රාජ්ය ආිලාාීන්න ආෙශෝ ආෙද්නා ඥපයි්න ආිශි්න ආීයති ආිශෙරෝකර ආෙව ආ
ලත්කම් ආලත්නත් ආකරගැීයම්ව ආිලිබබහල ආනැමිණි්ල්ව ආ ැගුනු ආිශටක ආ
 ම ආඔවු්නෙේ ආෙනෞද්ගිපක ආලත්කම් ආිලිබබහ ආෙනොරතුරු ආලනයාලය ආෙේ  ආ
රෙේ ආනලති  ආලත්කම් ආශා ආබැරකම් ආප්රකා ආකිීනෙම් ආීයතිය ආයටෙත් ආ
ලවාෂ ආියළුම ආරාජ්ය ආෙවේලකයි්න ආලාර්කවකල ආිය ආලත්කම් ආශා ආබැරකම් ආ
ප්රකා ආිය ආයයන  ආප්රාාිලයා ආෙලන ආඉදිරිනත් ආක ආයුතුය  ආ ආෙකෙවේ ආ
මුත් ආෙබොෙශෝ ආරාජ්ය ආයයන  ආ ආෙමම ආීයතිමය ආලලයනාලය ආඉටු ආ
ෙ ොකරයි  ආවැ ට ආලත්කම් ආෙශිබකිීනම ආකඩවාි ආමන ආනව ම් ආවූ ආ
නද්ාතිය්ව ආමගි්න ආිදුල  ආ මුත් ආෙමය ආලකර්වයය ආවශ ආනශවුරු ආ
කිීනම ආවම්බ්නාෙය්න ආඉනාමත් ආලභිෙයෝගාත්මක ආකර්නලයය්ව ආෙේ  ආ ආ

බැඳීම ආකුම්වව?

රජ්ෙේ ආිලය්න ආවර  ආුරද්ගයි්න ආිශි්න ආක්රමානුක ආලත්කම් ආ
ප්රකා ය ආකිීනම ආවහශා ආකාර්ය්වම ආලත්කම් ආප්රකා  ආක්රමෙේවය්ව ආ
වවථාිලන ආකිීනම ආතුිප්න ආරජ්ෙේ ආෙවේලෙේ ආලලංකභාලය ආ ආවශ ආ
ුරරලැිය්න ආතු ආරජ්ෙේ ආයයන  ආිලිබබහල ආතති ආිශවලවීයයභාලය ආ
ලර්ා ය ආකිීනම ආෙමම ආබැඳීෙමහි ආලරමුය ආෙලයි  ආ

ෙමම ආෙනොදු ආගැටළුල ආිශවඳීම ආවහශා ආශඳු ාගත් ආබැඳීම ආවායක ආ
ල්නේන ආෙකෙවේව?

ලවා ආීයතිමය ආවංෙෝා  ආවහිනල ආමාර්ගගන ආලත්කම් ආප්රකා  ආ
ක්රමෙේවය ආුරරලැිය්න ආශමුෙේ ආල්ලවව ආෙශෝ ආූෂය ආෙදෝව ා ආ
ිශමර්  ආෙකොමි්න ආවභාල ආ(CIABOC) ිශි්න ආඑිබව්වලනු ආතන  ආෙම් ආ
වහශා ආුරරලැි ආප්රෙේ  ආශැකියාල ආිලිබබහල ආිශවුත්ප ආමුරින ආවශ ආ
ජිටලට්ල ආමාාය ආශරශා ආුරරලැිය්න ආවැනුලත් ආකිීනෙම් ආලැඩිලිබෙල්ව ආ
ක්රියාත්මක ආකරනු ආතන  ආරජ්ෙේ ආිලබය ආනම ආෙනෞද්ගිපක ආාභය්න ආ
ෙලනුෙල්න ආභාිශනා ආකිීනෙම් ආලෘත්තීයමය ආවවාදාර ආිශෙරෝකර ආශැිීනම් ආ
වහශා ආබාාකය්ව ආෙව ආලත්කම් ආිලිබබහ ආමශජ්  ආිලීන්වය ආ
ක්රියාකරනු ආතන  ආල්ලවව ආෙශෝ ආූෂය ආෙදෝව ා ආිශමර්  ආෙකොමි්න ආ
වභාල ආිශි්න ආඔවු්න ආෙලන ආව ආනැමිණිිප ආමන ආනව ම්ල ආඒ ආවහශා ආ
ග්න ා ආව ආීයතිමය ආිලයලර ආිලිබබහල ආලාර්කවක ආලාර්නාල්ව ආඉදිරිනත් ආ
කරනු ආතන ලත්කම් ආෙනොරතුරු ආෙලන ආප්රෙේ ආීමමට ආවශ ආනශවුරු ආ
කිීනමට ආනශුපකම් ආවැීමම ආමගි්න ආූෂය ආවශ ආලයථා ආභාිශනය්න ආ
ිදුල  ආලලවවථාල්න ආනශුපෙල්න ආල ාලරයය ආකරගන ආශැක  ආ

ෙමම ආබැඳීම ආිශලෘන ආරාජ්ය ආශවු්ලකාීනත්ල ආලගය්නට ආලවාෂ ආ
ල්නේන ආතයි?

ෙමම ආබැඳීම ආමගි්නප ආරාජ්ය ආිලාාීන්නෙේ ආවාවාදාර ආිශෙරෝකර ආ
ක්රියාල්නට ආඑෙරහිල ආග්න ා ආව ආිලයලර ආිලිබබහල ආුරරලැි ආ
ිලීන්වයයට ආඉඩ ආවව  ආබැිශ්න ආමශජනයා හලත ලගවීම ආ
ප්රලර්ා ය ආෙකෙර්  ආෙනොරතුරු ආවශ ආුරරලැි ආවශභාගීත්ලය ආවහශා ආ
ලලවවථාල්න ආබා ආ මම ආතුිප්න ආවිලෘතභාලය ශා ලගවීම වඳශා
තාක්ණය වශ නහලෝත්පාදනය ආ ආප්රලර්ා ය ආෙකෙර්  ආ

ලමනර ආිශවවනර ආ

ෙමම ආබැඳීම ආමගි්න ආ- ආනලති  ආලත්කම් ආශා ආබැරකම් ආප්රකා ආකිීනෙම් ආ
ීයතිය; ූෂයයට ආඑෙරහි ආඑ්වවත් ආජ්ාතී්නෙේ ආවම්මුතිෙයහි ආලරමුණු;
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ූෂයය ආශා ආල්ලව ආලලම ආකිීනමට ආබාෙනොෙරොත්තු ල්න ා ආවූ ආතිරවර ආ
වංලර්ා  ආඉ්වක ආලංක ආ16 ආක්රියාත්මක ආකිීනම; ූෂයයට ආඑෙරහිල ආ
වට්න ආකිීනම ආවහශා ආවැ ට ආවකවමි්න ආනලති්න ා ආවූ ආජ්ාතික ආක්රියාකාීන ආ
වැැවවම ආක්රියාත්මක ආකිීනම ආතතුළුල ආල්ලවව ආෙශෝ ආූෂය ආෙදෝව ා ආ
ිශමර්  ආෙකොමි්න ආවභාල ආිශි්න ආෙග  ආතති ආලෙ කුත් ආ
මාරම්භය්නප ආක්රියාත්මක ආකිීනම ආවහශා ආවශෙයෝගය ආැෙ
බැඳීම ආවුරරාලීම ආවහශා ආඉ්වකගන ආක්රියාකාරකම් ආ

යරම්භක ආදි ය ආ

ලලව්න ආදි ය ආ

1. ලවා ආීයතිමය ආවංෙෝා  ආවහිනල ආමාර්ගගන ආලත්කම් ආප්රකා  ආක්රමෙේවය ආ
ුරරලැිය්න ආශමුෙේ ආඑිබවැ්වීමම

2018 ආවැප්නැම්බර් ආ

2019 ආජූිල

2. ිශවුත්ප ආමුරින ආවශ ආජිටලට්ල ආමාාය ආශරශා ආුරරලැි ආප්රෙේ ආශැකියාල ආිලිබබහල ආ
ුරරලැිය්න ආවැනුලත් ආකිීනෙම් ආලැඩිලිබෙල්ව ආක්රියාත්මක ආකිරිම

2019 ආජූිප

2019 ආෙවවැම්බර්

3. “ලත්කම් ආෙශිබවරේ ආකිීනෙම් ආකාර්යාය”්ව ආවවථාන ය ආකිීනම
ලත්කම් ආප්රකා ආඑ්වැසවව ආකිීනමප ආිශවේලයය ආකිීනම ආවශ ආලලය ආිලයලර ආ
ගැීයම ආවම්බ්නාෙය්න ආෙමම ආකාර්යාය ආලගකියනු ආතන  ආ

2019 ආජූිප

2020 ආෙවවැම්බර් ආ

4. ල්ලවව ආෙශෝ ආූෂය ආෙදෝව ා ආිශමර්  ආෙකොමි්න ආවභාල ආිශි්න ආඔවු්න ආෙලන ආ
ව ආනැමිණිිප ආමන ආනව ම්ල ආඒ ආවහශා ආග්න ා ආව ආීයතිමය ආිලයලර ආිලිබබහල ආ
ලාර්කවක ආලාර්නාල්ව ආඉදිරිනත් ආකිීනම ආ

2019 ආජූිප ආ

2020 ආජූිල ආ

වම්බන්ධී රණ හතොරතුරු
ක්රියාත්මක ආකර  ආයයන ෙය්න ආලගකිල ආයුතු ආුරද්ගයාෙේ ආ
ම ආ

ලාය්ව ආජ් රා්ල ආ
ල්ලවව ආෙශෝ ආූෂය ආෙදෝව ා ආිශමර්  ආෙකොමි්න ආවභාල ආ
(CIABOC)

න තුරප ආෙවනාර්නෙම්්නතුල ආ
ිශවුත් ආනැනැ්ල ආිපිල ය ආවශ ආදුරකථ  ආලංකය ආ
වම්බ්නාල  ආලෙ කුත් ආ
නාර්ලය්න ආ

ciaboc@eureka.lk
Tel: 011 2 596 365

රාජ්ය ආලංෙය්න ආවම්බ්නාල  ආ ජ් ාධිනති ආකාර්යාය, ිලතිනති ආෙවනාර්නෙම්්නතුලප ිශගයකාධිනති ආ
නාර්ලය්න
ෙවනාර්නෙම්්නතුලප ිශදුිප ආව්නෙද්ප ආජිටලට්ල ආයපාන ආනශුපකම් ආශා ආ
ිශෙද් ආැසකියා ආලමානයාංයප ආරාජ්ය ආනරිනා ප ආකෂම ාකරය ආවශ ආ
ීයතිය ආශා ආවාමය ආිලිබබහ ආලමානයාංයප ආෙද් ආය ආයවායම් ආ
ෙවනාර්නෙම්්නතුලප ආරී ආංකා ආෙර්ගු ආෙවනාර්නෙම්්නතුලප ආිශිලමය ආ
නා  ආෙවනාර්නෙම්්නතුල
ිිශ්ල ආවමාජ්යීය ආවංිශාා ප ආ
ට්රා්නවවෙප්ර්නි ආඉ්නටර් ැ ්ල ආරී ආංකා ආවශ ආෙම් ආවම්බ්නාල ආ
ුරද්ගිපක ආලංයප ආබහුනාර්ීමය ආ කටයුතු ආකර  ආලෙ කුත් ආරාජ්ය ආෙ ොල  ආයයන
ලං ආශා ආලෙ කුත් ආක්රියාකාීන ආ
කමිටු

5
බැඳීම ආ#3 – ලවර ආ2020 ආල  ආිශට ආමුව්ල ආශා ආජ් මාාය ආලමානයාංය ආිශි්න ආුරරලැිය්නෙේ ආෙනොරතුරු ආවැ ගැීයෙම් ආලයිතිය ආභාිශනා ආ
කිීනෙම් ආලලවවථාල්න ආලර්ා ය ආකිරිම ආවශ ආෙනොරතුරු ආවැ ගැීයෙම් ආලයිතිය ආක්රියාත්මක ආකිීනම ආවම්බ්නාෙය්න ආරාජ්ය ආලයන ල ආ
ප්රතිදාරය්න ආලැජි ආදියුණු ආකිීනම
2018 ආඔ්වෙනෝම්බර් ආ1 ආ- ආ2020 ආවැප්නැම්බර් ආ30 ආ ආ
ක්රියාත්මක ආකිීනෙම් ආ ම ආමිපක ආල  ආයයන ය  ආ මුව්ල ආශා ආජ් මාාය ආලමානයාංය ආ
ුරද්ගයා ආ
බැඳීම පිළිබඳ විව්තරය
බැඳීම ආමඟි්න ආලලාා යට ආ්වකර්න ා ආවූ ආ
ෙනොදු ආගැටළුල ආකුම්වව? ආ ආ

ෙනොරතුරු ආවැ ගැීයෙම් ආලයිතිය ආරී ආංකා ආුරරලැිය්නෙේ ආලයලවවථාිලන ආහිමිකමකි  ආ
ෙනොරතුරු ආවැ ගැීයෙම් ආලයිතිය ආශරශා ආුරරලැිය්නට ආරජ්ෙේ ආයයන ලිප්න ආ
නම්නට ආබාගනශැකි ආෙවේලාල්න ආිලිපබහ ආෙනොරතුරු ආවශ ආඔවු්න ආිශි්න ආිදුකර ආතති ආ
නැමිණිිපල ආප්රගතිය ආිලිබබහල ආවැ ගැීයමටත් ආරජ්ෙේ ආයයන  ආනම්නෙේ ආ
කාර්යභාරය්න ආඉටු ආකිීනමට ආලගල  ආබල ආනශවුරු ආකිීනමටත් ආශැකි ආෙේ  ආ
ෙනොරතුරු ආවැ ගැීයෙම් ආලයිතිය ආිලිබබහ ආතති ආලු  ආවැනුලත්භාලය ආෙශේතුෙල්න ආඒ ආ
වහශා ආඉ්ලලීම් ආකර  ආුරරලැිය්නෙේ ආවං යාල ආනලදුරටත් ආලු  ආමේටමක ආනලතී  ආ ආ
ෙම් ආවම්බ්නාෙය්න ආරාජ්ය ආලංෙේ ආගැටළුල්ව ආනලති්නේන ආලවාෂ ආෙනොරතුරු ආ
ිශධිමත් ආෙව ආෙශෝ ආනශුපෙල්න ආප්රෙේ ආකර ආගැීයෙම් ආශැකියාල්ව ආවහිනල ආ
නලත්ලාෙග  ආෙ ොමැතිකමය  ආ ආෙනොරතුරු ආවැනයීම ආවම්බ්නාෙය්න ආප්රගාමී ආ
ෙශිබවරේ ආකිීනම ආෙනොරතුරු ආවැ ගැීයෙම් ආන න ආයටෙත් ආලිලලාර්ය ආකරුය්ව ආවුලව ආ
එය ආඑම ආන ෙත් ආිශධිිශාා ය්න ආලතුරි්න ආඉනාමත් ආදුර්ල ආෙව ආක්රියාලට ආ ැංෙල  ආ
එකකි  ආ

බැඳීම ආකුම්වව?

ෙමම ආබැඳීම ආවුරරාලීම ආතුිප්න ආුරරලැිය්න ආශට ආෙනොරතුරු ආවැ ගැිලෙම් ආන න ආ
යටෙත් ආිදුක ආශැකි ආඉ්ලලීම් ආලලවවථා ආලර්ා ය ආකිීනමටත් ආඑලැිල ආඉ්ලලීම් ආවහශා ආ
රජ්ෙේ ආයයන  ආිශි්න ආප්රතිදාර ආවැ්වීමම ආලැජිදියුණු ආකිීනමටත් ආවශ ආඑමඟි්න ආරාජ්ය ආ
ෙවේලා ආවැනයීම ආඉශෂ ආ ැංීමමප ආූෂයය ආිලරාලරයය ආකිීනමප ආවශ ආතීරය ආගැීයෙම් ආ ම ආ
ුරරලැි ආවශභාගීත්ලය ආලර්ා ය ආකිරිම ආලෙප්්වා ආෙකෙර්  ආ

ෙමම ආෙනොදු ආගැටළුල ආිශවඳීම ආවහශා ආ
ශඳු ාගත් ආබැඳීම ආවායක ආල්නේන ආෙකෙවේව?

රජ්ෙේ ආයයන  ආලිප්න ආ50%්ව ආැයිවවතුගන ආකර ආතති ආයබාධින ආුරරලැි ආහිනකාමී ආ
මාර්ගගන ආ(online) ෙනොරතුරු ආවැ ගැීයෙම් ආලයිතිය ආවම්බ්නා ආඉ්ලලීම් ආ
ක්රමෙේවය්ව ආජ් මාාය ආලමානයාංය ආිශි්න ආවවථාිලන ආෙකෙරනු ආතන  ආරජ්ය ආමගි්න ආ
එෙව ආනලත්ලාෙග  ආය  ආෙබොෙශෝ ආරාජ්ය ආයයන  ආතතුෂත් ආඑලැිල ආමාර්ගගන ආ
ඉ්ලලීම් ආක්ර ආමෙේවය්ව ආතති ආීමම ආ ආතුිප්න ආයබාධින ආුරද්ගය්න ආතතුළු ආලෙ කුත් ආ
ුරරලැිය්නට ආෙනොරතුරු ආෙලන ආප්රෙේ ආීමෙම් ආශැකියාල ආලර්ා ය ආලනු ආතන  ආරජ්ෙේ ආ
යයන  ආ50%ක ආිශවුත් ආලාර්නා ආකෂම ාකරය ආනද්ාතිය්ව ආශඳු්නලා ආෙවනු ආතන  ආ
ිශවුත් ආලාර්නා ආකෂම ාකරයය ආශඳු්නලා ම ආම ආශරශා ආනලති  ආෙනොරතුරු ආ
නරිගයකගන ආකිීනම ආතුිප්න ආුරරලැිය්න ආශටව ආෙනොරතුරු ආෙලන ආප්රෙේිශෙම් ආ
ශැකියාල ආිශා ආෙව ආලර්ා ය ආලනු ආතන  ආකජි ම් ආවැනුලත් ආකිීනෙම් ආ
ලැඩවටශ ්ව ආවවථාිලන ආකිීනම ආමගි්න ආෙනොරතුරු ආභාිශනා ආකර  ආුරරලැිය්නෙේ ආ
වං යාල ආලැජි ආකිීනම ආවශ ආරාජ්ය ආයයන  ආමගි්න ආෙනොරතුරු ආවැ ගැීයෙම් ආලයිතිය ආ
වම්බ්නා ආඉ්ලලීම්ලට ආෙම්නම ආප්රගාමීලව ආඑම ආෙනොරතුරු ආබා ආ මමට ආතති ආ
ශැකියාල ආලර්ා ය ආකිීනම ආලරමුණු ආෙකෙර්  ආවෑම ආග්රාම ආිලාාරි ආලවමකම ආ
ලමානයාංය ආිශි්න ආවැනුලත් ආකිරිෙම් ආලැඩවටශ්න ආදියත් ආකරනු ආතන  ආ ආඑල්න ආ
ලැඩවටශ්නල ආප්රතිලය්ව ආෙව ආලවාෂ ආප්රෙද්ය්නෙග්න ආෙනොරතුරු ආවැ ගැීයෙම් ආ
ලයිතිය ආිලිබබහල ආැෙබ  ආඉ්ලලීම් ආප්රමායය ආෙනර ආලර්ය්නට ආලඩා ආඉශෂ ආයාම්ව ආ
ලමානයාංය ආිශි්න ආලෙප්්වා ආකරයි  ආඑෙම්නම ආරාජ්ය ආයයන  ආ15්ව ආවමග ආ
ලමානයාංය ආඑ්වල ආෙනොරතුරු ආවැ ගැීයෙම් ආන ෙත් ආලිලලාර්ය ආප්රගාමී ආෙනොරතුරු ආ
ෙශිබවරේ ආකිීනෙම් ආිශධිිශාා  ආශා ආලනුකල ආකටයුතු ආ ආකිීනමට ආෙනරමුය ආගනු ආතන

ෙමම ආබැඳීම ආිශලෘන ආරාජ්ය ආශවු්ලකාීනත්ල ආ
ලගය්නට ආලවාෂ ආල්නේන ආතයි?

ෙමම ආබැඳීම ආමගි්න ආෙනොරතුරු ආවැ ගැීයෙම් ආන ෙත් ආිශධිිශාා ය්න ආ්වතිමත් ආ
කර  ආෙශයි්න ආිශලෘන ආරාජ්ය ආශවු්ලකාීනත්ලෙේ ආප්රතිනත්තිය්ව ආල  ආහතොරතුරු හලත
ප්රහශ වීම ආ ආලර්ා ය ආෙේ  ආඑෙම්නම ආරාජ්ය ආනරිනා ෙේ ආුරරලැිය්නෙේ ආූමමිකාල ආ
හුෙව්ව ආෙප්රේ්වකය්න ආීමමට ආලඩා ආක්රියාකාරි ආවශභාගිල්න ්න ආබලට ආනත්ල  ආිලවා ආ

6
එමගි්න ආපුරලැසි වශභාගීත්ලය ආප්රලර්ා ය ආෙේ  ආඑෙම්නම ආරාජ්ය ආයයන ලිප්න ආ
ලෙප්්වකවන ආප්රතිල ආඉටුෙේව ආය්න  ආිලිබබහ ආතගයිම්ව ආකර ආතිරයය ආකිරිමට ආ
ුරරලැිය්නට ආශැකිල  ආබැිශ්න ආෙමම ආබැඳීම ආලගවීම ආලර්ා ය ආෙේ
ලමනර ආිශවවනර ආ

ෙමම ආබැඳීම ආතිරවර ආවංලර්ා  ආඉ්වක ආ(16  ආට ආලනුක ආල  ආලනර ආෙයෝටලන ආ
ජ්ාතික ආූෂය ආිශෙරෝකර ආපනායමාර්ගය්න ආඌ  ආපූරයය ආකරනු ආතති.

බැඳීම ආවුරරාලීම ආවහශා ආඉ්වකගන ආක්රියාකාරකම් ආ

යරම්භක ආදි ය ආ

ලලව්න ආදි ය ආ

2018 ආඔ්වෙනෝම්බර් ආ

2019 ආජූිල ආ

1.

 ආයබාධින ආුරරලැි ආහිනකාමි ආමාර්ගගන ආ(online) ෙනොරතුරු ආ
වැ ගැීයෙම් ආලයිතිය ආවම්බ්නා ආඉ්ලලීම් ආක්රමෙේවය්ව ආමුව්ල ආශා ආ
ජ් මාාය ආලමානයාංය ආිශි්න ආෙනොරතුරු ආශා ආව්නිලෙේව  ආ
නා්වය ආයයන ය ආෙශෝ ආෙල ත් ආයයන යක ආවශය ආතතිල ආ
ිලහිටුලනු ආතන  ආමු්ල ආලරට ආරාජ්ය ආයයන  ආ10්ව ආව ආජ්ාතික ආ
ක්රියාකාරි ආවැැවවම ආලලව්න ආල  ආිශට ආරාජ්ය ආයයන  ආ50%්ව ආව ආ
ෙමහි ආැයිවවතුගනකර ආප්රෙේය ආවහශා ආූදවා ම් ආෙකෙර්  ආ
නද්ාතිය ආඑිබවැ්වීමමට ආෙනර ආනරි ආක ආහිනකාමීත්ලය ආවහශායබාධින ආුරරලැිය්න ආෙයොවා ආනීන්වය ආිදුෙකෙර්  ආෙමම ආ
නද්ාතිය ආමගි්න ආෙනොරතුරු ආවැ ගැිලෙම් ආලයිතිය ආභාිශනා ආ
කර්න ්නෙේ ආවවත්රී ආුරරුභාලය ආිලිබබහල ආව ආලාර්නාල්න ආ
නලත්ලාෙග  ආයනු ආතන

2.

ිශවුත් ආලාර්නා ආකෂම ාකරය ආනද්ාතිය්ව ආිලර්මායය ආකර ආ
රාජ්ය ආයයන  ආ්ව10 ආෙලන ආශඳු්නලා ආ මම.ජ්ාතික ආක්රියාකාරි ආ
වැැවවම ආශමාර ආල  ආිශට ආෙමම ආයයන  ආවං යාල ආියළු ආරාජ්ය ආ
යයන ය්නෙග්න ආ50%්ව ආව්වලා ආඉශෂ ආ ැංීමම  ආ

3.

2019 ආලෙගොවවතු ආ30 ආල  ආිශට ආෙනොරතුරු ආවැ ගැීයෙම් ආලයිතිය ආ
ිලිබබහ ආෙකොමිවෙම් ආලාර්කවක ආලාර්නාල ආනව ම්ල ආමීට ආෙනර ආ
ලවෙර් ආෙනොරතුරු ආවැ ගැීයෙම් ආලයිතිය ආවම්බ්නා ආඉ්ලලීම්ලට ආ
ලඩා ආ50%කි්න ආලර්ා ය ආීම ආතිබීම; 2020 ලෙගෝවවතු ආ30 ආල  ආිශට ආ
2019 ආප්රමායය ආ75%කි්න ආලර්ා ය ආීම ආතිබීම  ආෙම් ආිලිබබහ ආ
වං්වකවප්න ආවත්න ආනත්රිකාල්ව ආමශජ්  ආප්රෙේය ආවහශා ආජ් මාාය ආ
ලමානයාංය ආිශි්න ආබා ආෙවනු ආතන  ආ ආ ආ

4.

ජ්ාතික ආක්රියාකාීන ආවැැවවෙම් ආඑ්ව ආඑ්ව ආලර්ය්නහි ආ ම ආමුව්ල ආශා ආ
ෙ ොලැම්බර් ආ2018
ජ් මාාය ආලමානයාංය ආිශි්න ආුරරලැිය්න ආවශ ආවම්බ්නා ආ
ලෙ කුත් ආිිශ්ල ආවමාජ්යීය ආවංිශාා  ආශා ආඑ්වල ආෙනෝරාගත් ආ
ප්රාෙද් ආය ආේලකම් ආකාර්යා ආ5්ව ආදිවවත්රි්ව ආේලකම් ආකාර්යා ආ5්ව ආ
වශ ආලමානයාං ආ5්ව ආමගි්න ආගැවේ ආනත්රිකා ආලංක ආ66 2004 ආ
(ලිලලාර්ය හි ආීනති ආලංක ආ20 ආලනුල ආෙනොරතුරු ආවැනයිම ආප්රගාමීල ආ
ිදු ආකිීනම ආවශ ආඑම ආෙනොරතුරු ආමාිකල ආලවාෂ ආෙල  ආලඩිශ ආවශ ආ
කාර්යා ආනරිශ්රය්න ආශරශා ආබා ආ මම  ආඑලැිල ආරාජ්ය ආයයන ල ආ
ම් ආවෑම ආලවරකම ආප්රිද්ධියට ආනත්කරනු ආතන  ආ

ෙ ොලැම්බර් ආ2018

TBC

2020 ආලෙගෝවවතු ආ

2020 ආලෙගෝවවතු ආ31

2020 ආලෙගෝවවතු ආ

වම්බන්ධී රණ හතොරතුරු
ක්රියාත්මක ආකර  ආයයන ෙය්න ආලගකිල ආයුතු ආ
ුරද්ගයාෙේ ආ ම ආ

තිකා ආජ්යුප්නවර ආෙමය

න තුරප ආෙවනාර්නෙම්්නතුල ආ

ලතිෙර්ක ආේලකම්, මුව්ල ආශා ආජ් මාාය ආලමානයාංය

ිශවුත් ආනැනැ්ල ආිපිල ය ආවශ ආදුරකථ  ආලංකය ආ
වම්බ්නාල  ආ

රාජ්ය ආලංෙය්න ආ

රාජ්ය ආනරිනා ප ආකෂම ාකරය ආවශ ආීයතිය ආශා ආවාමය ආිලිබබහ ආලමානයාංයප ආ

7
ලෙ කුත් ආ
නාර්ලය්න ආ

වම්බ්නාල  ආ
නාර්ලය්න ආ

වවලෙද් ආකටයුතු ආලමානයාංයප ආිශදුිප ආව්නෙද්ප ආජිටලට්ල ආයපාන ආනශුපකම් ආශා ආ
ිශෙද් ආැසකියා ආලමාත් ආයාංයප ආෙනොරතුරු ආවැ ගැීයෙම් ආලයිතිය ආිලිබබහ ආ
ෙකොමි්න ආවභාලප ආරී ආංකා ආෙනොරතුරු ආශා ආව්නිලෙේව  ආනා්වය ආයයන ය ආ
(ICTA)

ිිශ්ල ආවමාජ්යීය ආ
ට්රා්නවවෙනර්නි ආඉ්නට(ර් ැ ්ල ආරී ආංකා ආවශ ආෙම් ආවම්බ්නාෙය්න ආකටයුතු ආ
වංිශාා ප ආුරද්ගිපක ආ
කර  ආලෙ කුත් ආිිශ්ල ආවමාජ්යීය ආවංිශාා  ආ
ලංයප ආබහුනාර්ීමය ආලං ආ
ශා ආලෙ කුත් ආක්රියාකාීන ආ
කමිටු

8
බැඳීම ආ#4 – ෙවෞ ය ආ්වෙේෛෙේ ආවංලර්ා ය ආවහශා ආුරරලැි ආවශභාගීත්ලෙය්න ආයුතු ආතිරවර ආක්රමෙේවය්ව ආවවථාිලන ආකිීනම
2018 ආඔ්වෙනෝම්බර් ආ1 ආ- ආ2020 ආවැප්නැම්බර් ආ30 ආ ආ
ක්රියාත්මක ආකිීනෙම් ආ ම ආමිපක ආල  ආයයන ය  ආ ෙවෞ යප ආෙනෝය ආශා ආෙද් ආය ආත්රලවය ආලමානයාංය ආ
ුරද්ගයා ආ
බැඳීම පිළිබඳ විව්තරය
බැඳීම ආමඟි්න ආලලාා යට ආ්වකර්න ා ආවූ ආ
ෙනොදු ආගැටළුල ආකුම්වව? ආ ආ

ප්රාථමික ආෙවෞ ය ආ්වතිමත් ආකිීනම ආවහශා ආෙවෞ ය ආ්වෙේෛය ආතු ආලර්නමා ෙේ ආ
ප්රතිවංවවකරයය්න ආිදුෙලමි්න ආනලතී  ආෙවෞ ය ආ්වෙේෛෙේ ආලලයනා ආවශ ආ
ුරරලැිය්නට ආයව්න නම ආප්රාථමික ආෙවෞ ය ආෙරෝශ ආෙලන ආෙගොවව ආපිතන ආ
ිශෙේඥප ආෙවේලාල්න ආබා ආගැීයම ආෙමම ආප්රතිවංවවකරයය්න ආමගි්න ආලරමුණු ආෙකෙර්  ආ
ෙමම ආප්රතිවංවවකරය ආක්රියාලිපෙේ ආවාර්ථකත්ලයට ආුරරලැිය්න ආවශභාගි ආීමම ආ
ලැවගත් ආවුලව ආලර්නමා ෙේ ආ ම ආෙවෞ ය ආ්වෙේෛය ආවංලර්ා ය ආවහශා ආුරරලැි ආ
වශභාගීත්ලය ආලු  ආමේටමක ආනලතී  ආඑයට ආමිපක ආෙශේතුල්ව ආල්නේන ආෙනොරතුරු ආ
හුලමාරු ආකරගැීයම ආවශ ආඒ ආලනුල ආුරරලැිය්නෙේ ආලවශවව ආබා ආගැීයම ආවහශා ආ
තිරවර ආක්රමෙේවය්න ආෙ ොමැති ආීමමයි

බැඳීම ආකුම්වව?

ෙවෞ ය ආ්වෙේෛෙේ ආප්රතිවංවවකරය ආවාර්ථක ආීමම ආවහශා ආුරරලැිය්නෙේ ආ
ලලෙබෝාය ආශා ආවශභාගීත්ලය ආතිබිය ආයුතුය  ආුරරලැිය්න ආබාත්මක ආකර ආරට ආතුෂ ආ
ෙවෞ ය ආෙවේලා ආවැනයීම ආවංලර්ා ය ආකිීනම ආවහශා ආඔවු්නෙේ ආවශභාගීත්ලය ආතති ආ
කිීනමට ආක්රෙමෝනාය්න ආතති ආකිීනම ආෙමම ආබැඳීෙමහි ආලරමුය ආෙේ  ආ ආෙමම ආකාර්ය ආනශුප ආ
කරලීම ආවහශා ආුරරලැිය්න ආශට ආවශභාගීීමම ආවහශා ආවැ ට ආනලති  ආමාර්ගය්න ආ
ැලන ආලායය ය ආකෂ ආයුතුය  ආුරරලැිය්නෙේ ආවශභාගීත්ලය ආවශ ආෙනොරතුරු ආ
ෙබවාගැීයම ආවහශා ආනලති  ආෙේදිකාල්න ආලනර ආිශධිමත් ආවබහනාලය්න ආ්වතිමත් ආ
ෙකෙරනු ආතන  ආ ආ

ෙමම ආෙනොදු ආගැටළුල ආිශවඳීම ආවහශා ආ
ශඳු ාගත් ආබැඳීම ආවායක ආල්නේන ආෙකෙවේව?

ෙවෞ ය ආ්වෙේෛෙේ ආවංලර්ා ෙේ ආ ම ආුරරලැිය්න ආවශභාගිීමම ආවහශා ආඔවු්න ආ
බාත්මක ආකිරිමට ආක්රෙමෝනාය්න ආකිහිනය්ව ආභාිශනා ආෙකෙරනු ආතන  ආුරරලැි ආ
වශභාගීත්ලය ආිශධිමත් ආකිීනමට ආුරරලැි ආවංිශාා  ආවම  ආමීට ආලඩා ආලැජි ආ
වබහනාලය්න ආවවථාිලන ආෙකෙරනු ආතන  ආෙවෞ ය ආලමානයාං ආෙල  ආලඩිශය ආුරරලැි ආ
මිෛ ආලී ආකිීනම ආතුිප්න ආුරරලැිය්නට ආෙනොරතුරු ආලඩා ආනශුපෙල්න ආබා ආගැීයමට ආශා ආ
ඔවු්නෙේ ආලවශවව ආවැ්වීමම ආවහශා ආලලවවථාල්න ආවැකෙවනු ආතන  ආෙමම ආෙේදිකාල ආ
තුිප්න ආුරරලැිය්නෙේ ආෙවෞ යයට ආබාාා ආකර්න ා ආවූ ආලැරදි ආලලෙබෝාය්න ආඉලත් ආ
කශැකිප ආලටශා ආගැීයමට ආනශුප ආ ආවා්වකව ආමන ආනව ම් ආවූ ආ ආෙවෞ ය ආෙනොරතුරු ආ
වැනයීම ආමගි්න ආෙවෞ ය ආවා්වරනාලය ආලර්ා ය ආකිීනමට ආවායකත්ලය ආබා ආෙවයි  ආ ආ
ප්රමු  ආලං ආෙව ආිලව්නගන ආලකුගු  ආෙරෝගප ආමා ික ආෙවෞ යය ආශා ආෂා ආවැනයීම ආ
කෂම ාකරයය ආශඳු ාෙග  ආතන  ආුරරලැිය්නට ආිය ආලවශවව ආවැ්වීමමට ආවම්පූර්ය ආ
ලලවවථාල්න ආතති ආලනරප ආ ආඔවු්නෙේ ආෙවෞ යාර්වය ආුරරුදු ආෙල වව ආකර ආගැීයම ආ
වහශා ආඔවු්න ආබගැ්නිශය ආයුතුය  ආඑ ම්ප ආප්රාථමික ආවත්කාරය්න ආ්වතිමත් ආකිීනම ආ
තුිප්න ආප්රාථමික ආවත්කාරය්න ආවහශා ආුරරලැිය්නෙේ ආනෂමු ආෙත්ීනම ආඔවු්නට ආ
යව්න නම ආෙරෝශ ආබලට ආනත් ආෙේ  ආ

ෙමම ආබැඳීම ආිශලෘන ආරාජ්ය ආශවු්ලකාීනත්ල ආ
ලගය්නට ආලවාෂ ආල්නේන ආතයි?

ෙවෞ ය ආප්රතිවංවවකරයය්න ආවාර්ථකල ආක්රියාත්මක ආකිීනමට ආුරරලැිය්නෙේ ආ
වශභාගීත්ලය ආදිරිගැ්නීමම්ව ආිදුල  ආබැිශ්න ආෙමම ආබැඳීම ආමගි්න ආමශජන
වශභාගීත්ලය ආය  ආප්රතිනත්තිය ආලර්ා ය ආෙේ  ආහතොරතුරු වදශා ප්රහශය ආය  ආ
කාරයාල ආුරරලැිය්නට ආෙවෞ ය ආිලිබබහ ආෙනොරතුරු ආෙලන ආලඩා ආෙශොඳි්න ආප්රෙේ ආ
ීමම ආතුිප්න ආවශතික ආෙලයි  ආ

ලමනර ආිශවවනර ආ

ෙමම ආප්රතිවංවවකරයය්න ආිශවල ආෙවෞ ය ආවත්කාරය ආයටෙත් ආෙවෞ ය ආෙවේලාල්න ආ
වැනයීෙම් ආප්රතිනත්තිය ආෙව ආලනුමන ආකර ආතන  ආ ආ

බැඳීම ආවුරරාලීම ආවහශා ආඉ්වකගන ආක්රියාකාරකම් ආ
1.

 ආවර්ෙලෝවය ආවශ ආpeoples’ health movement ය ා ආ ම ආවංිශාා  ආ

යරම්භක ආදි ය ආ

ලලව්න ආදි ය ආ

2018 ආඔ්වෙනෝම්බර් ආ

2019 ආලෙගෝවවතු

9
ජ්ාය්න ආශරශා ආෙවෞ ය ආප්රලර්ා යට ආුරරලැිය්නෙේ ආ
වශභාගීත්ලය ආතති ආකිීනම ආවහශා ආතිරවර ආක්රෙමේවය්න ආශඳු්නලා ආ
 මම ආ
2.

ුරරලැි ආශා ආලෘත්තික ආමිෛ ආලී ආලමානයාං ආෙල  ආලඩිශය්ව ආ
ිලර්මායය ආකිීනම ආවශ ආඒ ආමගි්න ආියළු ආෙව ාෙේ ආෙවෞ ය ආ
වංලර්ා ය ආතු ආයයන ෙේ ආප්රතිූපනයව ආ ආෙගොඩ ැගීම  ආ

2018 ආඔ්වෙනෝම්බර් ආ

2019 ආෙවවැම්බර්

3.

ප්රාථමික ආවත්කාර ආමේටම ආව්වලා ආෂා ආවැනයීම් ආ
කෂම ාකරය ආෙනොරතුරු ආනද්ාතිය්ව ආිලර්මායය ආකිීනම ආවශ ආ
එමගි්න ආවනය්න ්න ආවශ ආුරරලැිය්න ආවහශා ආෙනොග ආවම්බ්නා ආ
ෙනොරතුරු ආබා ආ මම  ආ

2018 ආඔ්වෙනෝම්බර් ආ

2019 ආෙවවැම්බර්

4.

ිශධිමත් ආව්නිලෙේව  ආක්රෙමෝනාය්න ආවහශා ආිලා්නගන ආලකුගු  ආ
ෙරෝගලට ආලවාෂල ආිදුකර ආතති ආයශාර ආනව ම් ආනර්ෙේය ආ
ෙනොරතුරු ආුරරලැිය්නට ආබා ආ මම ආ

2018 ආඔ්වෙනෝම්බර් ආ

2019 ආලෙගෝවවතු

5.

නාව්ලල ආවශ ආලෙ කුත් ආවමාජ් ආයයන ල ආමා ික ආෙවෞ ය ආ
ප්රලර්ා ය ආවහශා ආවා්වකව ආමන ආනව ම් ආවූ ආව්නිලෙේව  ආ
ප්රදාරයය්න ආදියත් ආකිීනම ආ

2019 ආජ් ලාරි

2019 ආෙවවැම්බර්

වම්බන්ධී රණ හතොරතුරු
ක්රියාත්මක ආකර  ආයයන ෙය්න ආලගකිල ආයුතු ආ
ුරද්ගයාෙේ ආ ම ආ
න තුරප ආෙවනාර්නෙම්්නතුල ආ
ිශවුත් ආනැනැ්ල ආිපිල ය ආවශ ආදුරකථ  ආලංකය ආ
වම්බ්නාල  ආ
ලෙ කුත් ආ
නාර්ලය්න ආ

රාජ්ය ආලංෙය්න ආ
වම්බ්නාල  ආ
නාර්ලය්න ආ

ෙවෞ ය ආෙවනාර්නෙම්්නතුල

ිිශ්ල ආවමාජ්යීය ආ
වර්ෙලෝවයප ආPeoples’ Health Movement ආ
වංිශාා ප ආුරද්ගිපක ආ
ලංයප ආබහුනාර්ීමය ආලං ආ
ශා ආලෙ කුත් ආක්රියාකාීන ආ
කමිටු

10
බැඳීම 5: 2020 ආල  ආිශට ආමත්ද්රලයප ආදුම්ලැපා ආමවයවාර වශ ආෙල ත් ආවංෙයෝග ආප්රති්වෙේන ආකර  ආනරිදි ආනාව්ල ආමු්නෙේ ආශැිීනම ආෙල වව ආ
කිීනම ආ
2018 ආඔ්වෙනෝම්බර් ආ1 ආ- ආ2020 ආලෙගෝවවතු ආ31
ක්රියාත්මක ආකිීනෙම් ආ ම ආමිපක ආල  ආ
යයන ය  ආුරද්ගයා

ෂමා ශා

ාන්තා

ටයුතු අමාතාාංය, අධ්ාපන අමාතාාංය

බැඳීම පිළිබඳ විව්තරය
බැඳීම ආමඟි්න ආලලාා යට ආ්වකර්න ා ආවූ ආ
ාගරික ආශා ආග්රාමීය ආප්රෙද්ය්නහි ආනාව්ල ආෂමු්න ආිශි්න ආමත්ද්රලයප ආමවයවාර ආව ආශ ආදුම්ෙකොෂ ආ
ෙනොදු ආගැටළුල ආකුම්වව? ආ ආ
භාිශනයප ආවකයකට ආනමය ආෙනර ආිටම ආුපිශෙේෂී ආගැටළුල්වල ආනලතී  ආනාව්ල ආලයව ආයනු ආ
ෙමල්න ආභාිශනය්නප ආ මර්ඝකාලී  ආත බැහිීමම් ආව්වලා ආනරිලර්න ය ආීමමට ආශැකි ආවංෙේ ම ආ
ලයවව ආකාණ්ඩය්ව ආීමම ආෙමයට ආිශෙේම ආෙශේතුලයි  ආෂමයි්න ආමත්ද්රලයප ආමවයවාර ආව ආශ ආ
දුම්ෙකොෂ ආභාිශනයට ආෙගොදුරු ආීමමට ආප්රාා ම ආෙශේතුල ආල්නේන ආවමලයවව ආීඩඩ ය ආෙශෝ ආ
මත්ද්රලය ආභාිශනෙේ ආලහිනකර ආබනෑම් ආිලිබබහල ආවැනුම්ව ආෙශෝ ආම ෙන්නීමම්ව ආෙ ොමැති ආ
ීමමයි  ආමත්ද්රලය ආභාිශනයට ආෙයොමු ආවූ ආශියය්නෙග්න ආබහුනරය්ව ආනාව්ල ශැරවමා ආෙගොවව ආ
තන  ආමත්ද්රලය ආභාිශනා ආකර්න ා ආවූ ආිුපල්න ආෙලන ආබනා  ආෙල ත් ආලහිනකර ආවමාීයය ආශා ආ
ෙවෞ යමය ආගැටළුව ආතන  ආ ආ
බැඳීම ආකුම්වව?

කා්නනා ආශා ආෂමා ආකටයුතු ආලමානයාංය ආවශ ආලායාන  ආලමානයාංයප ආජ් ාධිනති ආ
කාර්යාය ආවමග ආඑ්වල ආද්ිශතියික ආනාව්ල ආ6400ක ආනාව්ල ආමත්ද්රලය ආිලලාරය ආකමිටු ආ
ිලහිටුීමම ආශා ආ්වතිමත් ආකිීනම ආිදු ආකරනු ආතන  ආනාව්ල ආෂමු්නප ආෙවමාිලය්න ආශා ආ
ගුරුලරු්නෙග්න ආවම්නිශන ආනාව්ල ආමත්ද්රලය ආිලලාරය ආකමිටුප ආමත්ද්රලය ආිලලාරයය ආවහශා ආ
ලවායී ආතීරය ආගැීයෙම් ආමණ්ඩනය්ව ආලනු ආතන  ආ
මත්ද්රලය ආශා ආලෙ කුත් ආද්රලයය්න ආභාිශනය ආලත්රාර්යමත් ආකිීනම ආවහශා ආල  ආලෙ කුත් ආ
පනායමාර්ගය්න ආ ආග්රාමීය ආකමිටු ආශා ආයගමික ආවංිශාා  ආශරශා ආක්රියාත්මක ආෙකෙරනු ආතන  ආ
නාව්ල ආමත්ද්රලය ආිලලාරය ආලැඩවටශ  ආලකර්වයය ආවහශා ආුපදුුප ආයා්නෛයය්ව ආවවථාන ය ආ
ෙකෙරනු ආතන  ආනාව්ල ආමත්ද්රලය ආිලලාරය ආලැඩවටශ  ආවමාෙෝද ය ආකිීනම ආවශ ආෙශොහම ආ
ක්රමෙේවය්න ආිලිබබහ ආවැනුම ආෙබවාශවා ආගැීයම ආවහශා ආලාර්කවක ආවමුළුල්ව ආනලත්ලනු ආතන  ආ

ෙමම ආෙනොදු ආගැටළුල ආිශවඳීම ආවහශා ආ
ශඳු ාගත් ආබැඳීම ආවායක ආල්නේන ආ
ෙකෙවේව?

ෙමම ආබැඳීම ආමගි්න ආමත්ද්රලය ආිලලාරය ආකාර්යය්නහි ආ ම ආනාව්ල ආවරුල්න ආක්රියාකාීන ආ
වශභාගිල්න ්න ආෙව ආවම්බ්නා ආකරගැීයම ආවහශා ආිලර්මාය ආලී ආපනායමාර්ගය්න ආ
භාිශනා ආකරනු ආතන  ආවැනුලත් ආතීරය ආගැීයමට ආශා ආමත්ද්රලය ආභාිශනයට ආවම්බ්නා ආශැිරිම් ආ
රටාල්න ආවවලයං ආලභිෙප්රේරයාත්මක ආෙව ආෙල වව ආකර ආගැීයම ආවහශා ආඔවු්නල ආෙමම ආබැඳීම ආ
මගි්න ආවිශබ ආගැ්නෙේ  ආග්රාමීය ආකමිටු ආවහශා ආප්රජ්ාලෙේ ආවශභාගීත්ලය ආතුිප්න ආඔවු්නෙේ ආ
ගම්මා ල ආමති්න ආෙනොර ආනරිවරය්ව ආිලර්මායය ආකිීනම ආවහශා ආවායක ආලනු ආතන  ආමත්ද්රලය ආ
භාිශනෙේ ආලලවා ම් ආනත්ලය්න ආවශ ආල තුරු ආිලිබබහ ආිලි ආලලෙබෝායකි්න ආව්න ද්ාීමම ආ
ශා ආමත්ද්රලය ආිලලාරය ආවශෙයෝගී ආෙභෞතික ආනරිවරය්ව ආනැලතීම ආතුිප්න ආමත්ද්රලය ආභාිශනයට ආ
වරුල්න ආෙයොමුීමෙම් ආවම්භාිශනාලය ආලලම ආලනු ආතන  ආ

ෙමම ආබැඳීම ආිශලෘන ආරාජ්ය ආශවු්ලකාීනත්ල ආ
ලගය්නට ආලවාෂ ආල්නේන ආතයි?

මත්ද්රලය ආිලලාරය ආපනාය ආමාර්ග ආක්රියාත්මක ආකිීනම ආවශ ආලකර්වයය ආවහශා ආනාව්ල ආෂමු්නප ආ
ෙවමාිලය්න ආශා ආප්රජ්ාල ආතතුළු ආුරරලැිය්න ආවම්බ්නා ආල  ආබැිශ්න ආෙමම ආබැඳීම ආශරශා ආ
පුරලැසි වශභාගීත්ලය ශා ආවිනිවිදභාලය ආප්රලර්ා ය ආෙකෙර්  ආ

ලමනර ආිශවවනර ආ
බැඳීම ආවුරරාලීම ආවහශා ආඉ්වකගන ආක්රියාකාරකම් ආ

යරම්භක ආදි ය ආ

ලලව්න ආදි ය ආ

1.

නාව්ල ආෂමු්න ආලනර ආමත්ද්රලය ආභාිශනය ආලත්රාර්යමත් ආකිීනම ආවහශා ආපනාය ආ
මාර්ගය්න ආක්රියාත්මක ආකිීනම ආවහශා ආද්ිශතියික ආනාව්ල ආ6400ක ආනාව්ල ආමත්ද්රලය ආ
ිලලාරය ආකමිටු ආිලහිටුීමම ආශා ආ්වතිමත් ආකිීනම ආිදු ආකරනු ආතන  ආ

2018 ආවැප්නැම්බර් ආ

2018 ආෙවවැම්බර් ආ

2.

නාව්ල ආනරිශ්රෙය්න ආබාහිර ආවවථා ය්නහි ම ආනාව්ල ආෂමු්න ආිශි්න ආමත්ද්රලය ආභාිශනය ආ
ලත්රාර්යමත් ආකිීනම ආවහශා ආග්රාමීය ආකමිටු ආශරශා ආපනාය ආමාර්ගය්න ආක්රියාත්මක ආ
කිීනම  ආ

2018 ආෙ ොලැම්බර්

2019 ආෙනබරලාරි ආ

11
3.

වරුල්න ආවහශා ආල  ආමත්ද්රලය ආිලලාරය ආක්රියාකාරකම් ආක්රියාලට ආ ැංීමෙම් ආ ම ආ
යගමික ආ ායකයි්නෙේ ආශා ආයගමික ආවවථා ය්නෙේ ආමැදිශත්ීමම ආබා ආගැීයම  ආ

2019 ආමාර්තු ආ

2019 ආමැයි

4.

නාව්ල ආමත්ද්රලය ආිලලාරය ආලැඩවටශ  ආලකර්වයය ආෙකෙරනු ආතන

2018 ආවැප්නැම්බර් ආ

2020 ආඔ්වෙනෝම්බර් ආ

5.

නාව්ල ආමත්ද්රලය ආිලලාරය ආලැඩවටශ  ආවමාෙෝද ය ආකිීනම ආවශ ආෙශොහම ආ
ක්රමෙේවය්න ආිලිබබහ ආවැනුම ආෙබවාශවා ආගැීයම ආවහශා ආලාර්කවක ආවමුළුල්ව ආ
නලත්ලනු ආතන  ආ

2019 ආවැප්නැම්බර් ආ

2020 ආවැප්නැම්බර් ආ

වම්බන්ධී රණ හතොරතුරු
ක්රියාත්මක ආකර  ආයයන ෙය්න ආලගකිල ආ
යුතු ආුරද්ගයාෙේ ආ ම ආ
න තුරප ආෙවනාර්නෙම්්නතුල ආ
ිශවුත් ආනැනැ්ල ආිපිල ය ආවශ ආදුරකථ  ආ
ලංකය ආ
වම්බ්නාල  ආ
ලෙ කුත් ආ
නාර්ලය්න ආ

රාජ්ය ආලංෙය්න ආ
වම්බ්නාල  ආ
නාර්ලය්න ආ

ජ් ාධිනති ආකාර්යායප ආල්නනරායකර ආ ආෂා ආනාක ආජ්ාතික ආමණ්ඩය, දුම්ෙකොෂ ආවශ ආ
මවයවාර ආිලිබබහ ආජ්ාතික ආලධිකාරිය, ජ්ාතික ආෂමාර්වය ආලධිකාරිය ආ

ිිශ්ල ආවමාජ්යීය ආ
මවයවාර ආවශ ආෂා ආෙනොරතුරු ආමායවවථා යප ආ ෙලෝත්නාව ය ආවශ ආතිරවර ආවංලර්ා ය ආ
වංිශාා ප ආුරද්ගිපක ආ වහශා ආවූ ආනව මප ආෙශ්ලදි ආංකා, වර්ෙලෝවය ආව්නවවය ආවශ ආෙමම ආකාරයය ආිලිබබහල ආ
ලංයප ආබහුනාර්ීමය ආ කටයුතු ආකර  ආලෙ කුත් ආප්රජ්ා ආම ආවංිශාා
ලං ආශා ආලෙ කුත් ආ
ක්රියාකාීන ආකමිටු
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බැඳීම ආ #6 : රාජ්ය ආෙනොරතුරු ආේව්නද්රය ආ(GIC – 1919)ප ආරජ්ෙේ ආෙල  ආලඩිශ ආවශ ආිශලෘන ආවත්න ආජිටලට්ල ආවංක්ලනය ආලැජි ආදියුණු ආකිීනම ආ
තුිප්න ආුරරලැිය්න ආවහශා ආිලරිලැය ආලවායී ආවශ ආිශවලවීයය ආරාජ්ය ආෙනොරතුරු ආෙවේලාල්න ආබා ආ මම ආ ආ
2018 ආවැප්නැම්බර් ආ1 ආ- ආ2020 ආලෙගෝවවතු ආ31
ක්රියාත්මක ආකිීනෙම් ආ ම ආමිපක ආල  ආ
යයන ය  ආුරද්ගයා

විදුලි වන්හේ, ඩිජිටල් යටිත පශසු ම් වශ විහේ රැකියා අමාතාාංය
බැඳීම පිළිබඳ විව්තරය

බැඳීම ආමඟි්න ආලලාා යට ආ්වකර්න ා ආවූ ආ
ෙනොදු ආගැටළුල ආකුම්වව? ආ ආ

ිශිශා ආරාජ්ය ආයයන ය්න ආිශි්න ආවනයනු ආබ  ආුරරලැි ආෙවේලාල්න ආිලිබබහ ආිශවලවීයය ආ
ෙනොරතුරු ආෙලන ආුරරලැිය්නට ආ්වණිකල ආප්රෙේ ආීමමට ආෙ ොශැක  ආබහුනරය්ව ආ
ුරරලැිය්න ආශට ආෙමලැිල ආෙවේලාල්න ආිලිබබහ ආිලලැරදි ආවශ ආලවාෂ ආවූ ආෙනොරතුරු ආෙම්නම ආ
ලෙ කුත් ආරාජ්ය ආෙනොරතුරු ආව ආබා ආගැිලම ආෙබොෙශෝ ආිශට ආලනශුප ආකාර්යයකි  ආෙම් ආිලවා ආ
ුරරලැි ආලයිතී්න ආිලිබබහ ආවැනුලත්භාලය ආලු ල  ආලනර ආනා  ආක්රියාලිපෙයහි ආුරරලැි ආ
මැදිශත්ීමම්ව ආෙ ොමැති ආීමමට ආව ආෙශේතුෙේ  ආ

බැඳීම ආකුම්වව?

ුරරලැිය්න ආශට ආලඩා ආෙශොහ ආෙවේලා ආවැනයීම්ව ආබා ආගැීයමටත් ආ ආරජ්ෙේ ආතීරය ආගැීයම් ආ
වහශා ආබනෑම්ව ආතති ආකිරිමටත් ආඔවු්නට ආලලය ආල්න ා ආවූ ආෙනොරතුරු ආබා ආගැීයමට ආ
ශැකිල  ආනරිදි ආරාජ්ය ආෙනොරතුරු ආේව්නද්රෙයහි ආවැනුම් ආෙේදිකාල්න ආුරළු්ල ආකිීනම ආවශ ආලැජි ආ
දියුණු ආකිීනම ආෙමම ආබැඳීෙමහි ආලරමුය ආෙේ  ආයබාධින ආුරරලැිය්න ආශට ආව ආප්රෙේ ආිශය ආශැකි ආ
නරිදි ආලඩාත් ආුරරලැි ආමිෛ ආලී ආිශායකි්න ආුරළු්ල ආනරාවයක ආරාජ්ය ආෙවේලාල්න ආිලිබබහ ආ
ෙනොරතුරු ආවනයනු ආතන

ෙමම ආෙනොදු ආගැටළුල ආිශවඳීම ආවහශා ආ
ශඳු ාගත් ආබැඳීම ආවායක ආල්නේන ආ
ෙකෙවේව?

ලතිෙර්ක ආරාජ්ය ආවංිශාා  ආ80ක ආරාජ්ය ආෙවේලාල්න ආිලිබබහ ආෙනොරතුරු ආවහශා ආල්නනර්ගන ආ
වශය ආවහිනල ආප ආGIC – 1919ප ආරාජ්ය ආෙනොරතුරු ආේව්නද්ර ආවැනුම් ආෙේදිකාල්න ආෙමෙශයීමම ආ
තුිප්න ආුරරලැි ආෙවේලාල්නහි ආවශ ආරජ්ෙේ ආෙනොරතුරු ආවැනයීෙම් ආයා්නෛයෙයහි ආ ආ
කාර්ය්වමනාලය ආලැජිලනු ආතන  ආඑයට ආවමගාමීල ආනැලතිය ආශැකි ආගුයාත්මක ආශා ආ
ප්රමායාත්මක ආෙවෝය්න ආිලලැරදි ආකිීනෙම් ආලරමුණි්න ආකාර්ය ආවාා ය ආනව ම් ආ
කරගිලමි්න ආියළු ආරාජ්ය ආෙල  ආලඩිශ ආවශ ආිශවුත් ආෙවේලාල්නහි ආ ආකාර්ය්වමනාලය ආකිප්න ආ
ක ආෙශ්රේණිගන ආකරනු ආැෙ  ආ ආයබාධින ආප්රජ්ාල ආශට ආනශුපෙල්න ආප්රෙේ ආීමම ආනශවුරු ආ
ෙකෙර  ආනරිදි ආ ල ආිශෙේාංග ආශඳු්නලාෙවනු ආැෙ  ආරාජ්ය ආෙනොරතුරු ආේව්න්රීය ආ
ෙවේලාල්න ආිලිබබහ ආුරරලැි ආවැනුලත්භාලය ආලැජිදියුණු ආකරනු ආබ  ආලනර ආඔවු්නෙේ ආ
වැනුලත්භාලය ආලර්ා ආලාර්කවකල ආන්වෙවේරු ආකරනු ආැෙ  ආඑම ආලාර්නා ආප්රිද්ා ආකරනු ආ
ැෙ  ආරජ්ෙේ ආවත්න ආකේට ආප්රමායය ආ300 ආිට ආ2000 ආව්වලා ආඉශ ආ ංලා ආඒ ආෙලන ආ
ුරරලැිය්න ආශට ආප්රෙේ ආීමෙම් ආශැකියාල ආතති ආෙකෙර්  ආිශලෘන ආරාජ්ය ආවත්න ආකේට ආ
ලැජිකිීනම ආතුිප්න ආ ආුරරලැිය්න ආශට ආෙනොදු ආවත්න ආකේට ආ ආනශුපෙල්න ආෙවොයාගැීයමටත්ප ආ
ඒලා ආෙලන ආප්රෙේ ආීමමටත් ආඒලා ආ ැලන ආභාිශනයටත් ආශැකිල  ආලනර ආරජ්ෙේ ආතීරය ආ
ගැීයෙම් ආක්රියාලිපයට ආවම්බ්නා ආීමමටත් ආුරරලැිය්නට ආශැකිලනු ආතති  ආිශලෘන ආවත්න ආ
ෙලන ආප්රෙේය ආශරශා ආුරරලැිය්න ආිශි්න ආ ල ආමාදිිපෙේ ආජිටලට්ල ආෙයවවුම් ආවශ ආෙවේලාල්න ආ
ලර්ා ය ආතුිප්න ආනා්වණික ආ ෙලෝත්නාව ය ආවශ ආයර්ථික ආලර්ා ය ආප්රලර්ා ය ආ
ෙකෙරනු ආතන  ආ රාජ්ය ආෙල  ආලඩිශ ආවශ ආිශවුත් ආෙවේලාල්නහි ආකාර්ය්වමනාලය ආතගයීමට ආ
්වකර ආලාර්නා ආලර්ා ආලාර්කවකල ආවැකීමම  ආ

ෙමම ආබැඳීම ආිශලෘන ආරාජ්ය ආශවු්ලකාීනත්ල ආ
ලගය්නට ආලවාෂ ආල්නේන ආතයි?

ෙමම ආබැඳීම ආමගි්න ආුරරලැිය්නට ආිලරිලැය ආලවායී ආවශ ආිශවලවීයය ආහතොරතුරු හලත
ප්රහශ වීමටත් ආරජ්ෙේ ආෙනොරතුරු ආවැ ගැීයෙම් ආලයිතිය ආයටෙත් ආෙවේලාල්න ආබා ආ
ගැීයමට ආශැකිල  ආබැිශ්න ආවිනිවිදභාලය ආප්රලර්ා ය ආීමමත් ආෙේ  ආනල ආව ආරජ්ෙේ ආවත්න ආ
නීන්වයයට ආවශ ආරජ්ෙේ ආතීරය ආගැිලෙම් ආක්රියාලිපයට ආවම්බ්නා ආීමමට ආුරරලැිය්න ආශට ආ
ලලවවථාල ආවැීමම ආෙශේතුෙල්න ආපුරලැසි වශභාගිත්ලයද ආප්රලර්ා ය ආෙේ  ආ ආ ල ආ
නා්වයය්න ආපනෙයෝගී ආකරගිලමි්න ආෙනොරතුරු ආෙලන ආප්රෙේ ආීමම ආවශ ආෙනොරතුරු ආ
හුලමාරු ආකරගැීයමට ආලලවවථාල්න ආවැෙව  ආබැිශ්න ආතාක්ණය වශ නහලෝත්පාදනය ආ
ව ආෙමයි්න ආප්රලර්ා ය ආෙේ

ලමනර ආිශවවනර ආ

ෙමම ආබැඳීම ආරජ්ෙේ ආෙනොරතුරු ආශා ආව්නිලෙේව  ආනා්වය ආයයන ය ආ(ICTA) ිශි්න ආ
කරනු ආබ  ආරාජ්ය ආෙවේලාල්න ආුරරලැිය්න ආෙලන ආෂ ාීමම ආශා ආප්රතිදාර ආවැ්වීමම ආලර්ා ය ආ
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ෙලනුෙල්න ආෙනොරතුරු ආනා්වයය ආභාිශනය ආවහශා ආල  ආලැඩවටශ්න ආශා ආප්රතිනත්ති ආවහශා ආ
ෙම්නම; තිරවර ආශ්රි ආංකාල්ව: වැ්වම ආවශ ආපනාය ආමාර්ගික ආගම්න ආමග ආෙකටුම්නෙනහි ආ
වශ ආ2025 ආවැ්වෙමහි ආවැ්වෙල  ආිලර්ෙද් ආවශ ආබැඳීම් ආවහශා; ආවශය ආව්වලයි  ආ
බැඳීම ආවුරරාලීම ආවහශා ආඉ්වකගන ආක්රියාකාරකම් ආ

යරම්භක ආදි ය ආ

ලලව්න ආදි ය ආ

1. ලතිෙර්ක ආරාජ්ය ආවංිශාා  ආ80ක ආරාජ්ය ආෙවේලාල්න ආිලිබබහ ආෙනොරතුරු ආවහශා ආ
ල්නනර්ගන ආවශය ආවහිනලප ආGIC – 1919ප ආරාජ්ය ආෙනොරතුරු ආේව්නද්ර ආවැනුම් ආ
ෙේදිකාල්න ආ(ත්රෛභාකවක ආතමතුම් ආමායවවථා යප ආරාජ්ය ආෙනොරතුරු ආේව්නද්ර ආෙල  ආ
ලඩිශය ආවශ ආවමාජ් ආමාාය ආෙල  ආලඩිශ) ආක්රියාත්මක ආෙේ  ආ

ිදු ආෙකෙරමි්න ආනලතී ආ

2020 ආවැප්නැම්බර් ආ

2. රාජ්ය ආෙනොරතුරු ආේව්නද්ර ආ(GIC – 1919) ආනද්ාතිය ආෙලන ආ ල ආිශෙේාංග ආඑ්ව ආ
කිීනම ආතුිබ්න ආරාජ්ය ආෙවේලාල්න ආිලිබබහ ආ ආෙනොරතුරු ආෙලන ආයබාධින ආුරරලැිය්න ආ
ශටව ආප්රෙේ ආීමමට ආශැකියාල ආතති ආකිීනම  ආ

ිදු ආෙකෙරමි්න ආනලතී

2020 ආවැප්නැම්බර්

3. GIC 1919 ආමාර්ගෙය්න ආබා ආගන ආශැකි ආරාජ්ය ආෙවේලාල්න ආිලිබබහල ආුරරලැිය්න ආ
වැනුලත් ආකිීනම ආවවශා ආබහු ආව්නිලෙේව  ආප්රෙේ  ආක්රම ආක්රියාත්මක ආකරනු ආැෙ
GIC – 1919 ආෙවේලාල්න ආවම්බ්නාෙය්න ආමශජ්  ආවැනුලත්භාලය ආිලිබබහල ආ
වමී්වයය්ව ආුරරලැි ආවශභාගීත්ලෙය්න ආලර්ා ආලාර්කවකල ආනලත්ලනු ආතති ආලනර ආ
වමී්වය ආලාර්නා ආව ආලර්ා ආලාර්කවකල ආප්රිද්ධියට ආනත් ආෙකෙරනු ආතන

2019 ආජ් ලාරි ආ

2020 ආවැප්නැම්බර්

4. www.data.gov.lk මගි්න ආවත්කාරකත්ලය ආවනයනු ආබ  ආිශලෘන ආවත්න ආකේට ආ
වං යාල ආ300 ආිට ආ2000 ආව්වලා ආඉශෂ ආ ැංීමම ආ

ිදු ආෙකෙරමි්න ආනලතී

2020 ආවැප්නැම්බර්

2019 ආජ් ලාරි

2020 ආජූිල

5. කාර්ය ආවාා ය ආනව ම් ආකරගිලමි්න ආියළු ආරාජ්ය ආෙල  ආලඩිශල ආ
කාර්ය්වමනාලය ආපතගයීමට ආ්වකර ආතගයීම් ආලාර්නාල්ව ආලර්ා ආලාර්කවකල ආ
ඉදිරිනත් ආකරනු ආැෙ  ආ
වම්බන්ධී රණ හතොරතුරු
ක්රියාත්මක ආකර  ආයයන ෙය්න ආලගකිල ආ
යුතු ආුරද්ගයාෙේ ආ ම ආ
න තුරප ආෙවනාර්නෙම්්නතුල ආ

ලරුය ආශ්රි ආා නා ආමශනා ආ
ෙජ්යවන ආවශකාර ආේලකම් ආ( ආවංලර්ා ය ආවහශා ආෙනොරතුරු ආනා්වයය  ආ
ිශදුිප ආවංෙද්ප ආජිටලට්ල ආයපාන ආනශුපකම් ආශා ආිශෙද් ආැසකියා ආලමානයාංය

ිශවුත් ආනැනැ්ල ආිපිල ය ආවශ ආදුරකථ  ආ
ලංකය ආ

ිශවුත් ආනැනෑ ආ:

වම්බ්නාල  ආ
ලෙ කුත් ආ
නාර්ලය්න ආ

රී ආංකා ආෙනොරතුරු ආවශ ආව්නිලෙේව  ආයයන ය(ICTA)

රාජ්ය ආලංෙය්න ආ
වම්බ්නාල  ආ
නාර්ලය්න ආ

sas-ict4d@mtdi.gov.lk;
warunatr@gmail.com
වවථාලර ආදුරකථ ය ආ: 94 11 2577017
ජ්ංගම ආදුරකථ ය ආ: 94 777356781

ිිශ්ල ආවමාජ්යීය ආ
වර්ෙලෝවය ආවංවවය ආවශ ආGIC තමතුම් ආමායවවථා  ආක්රියාකරුල්න
වංිශාා ප ආුරද්ගිපක ආ
ලංයප ආ
බහුනාර්ීමය ආලං ආ
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ශා ආලෙ කුත් ආ
ක්රියාකාීන ආකමිටු
බැඳීම #7 : කෘකවකාර්මික ආතීරය ආගැීයමට ආවශය ආීමෙම් ආවශ ආකෘකව ආලයානාර ආවහශා ආවශය ආීමෙම් ආනද්ාතිය්ව ආවමගි්න ආෙගොිශය්න ආවිශබ ආ
ගැ්නීමම ආ
2018 ආඔ්වෙනෝම්බර් ආ1 ආ- ආ2020 ආවැප්නැම්බර් ආ30
ක්රියාත්මක ආකිීනෙම් ආ ම ආමිපක ආල  ආ
යයන ය  ආුරද්ගයා

ෘෂි ර්ම අමාතාාංය
බැඳීම පිළිබඳ විව්තරය

බැඳීම ආමඟි්න ආලලාා යට ආ්වකර්න ා ආවූ ආ ඍතුමය ආකෘකව ආිලවනාව  ආපච්ඡාලද ය්න ආවශ ආමි ආපච්ඡාලද ය්න ආෙගොිශය්නෙේ ආ
ෙනොදු ආගැටළුල ආකුම්වව? ආ ආ
යවායම ආෙකෙර් ආීඩඩාකාීන ආෙව ආබනා  ආලනර ආඑයට ආප්රාා ම ආෙශේතුල ආල්නේන ආ
වැ ටමත් ආලගා ආකර ආතති ආප්රමායය්නප ආිලර්ෙද් ආන ආෙභෝග ආවශ ආප්රෙදවය්නප ආකෘකව ආෙයවවුම් ආ
පනෙයෝජ්යනාලයප ආනා්වණික ආපනෙයෝජ්යනාලයප ආපනෙවවව ආබාගැීයමට ආවම්බ්නා ආ
කරගනයුතු ආිලාාරියා ආය ම ආඍතුමය ආෙනොරතුරු ආවැ ගැීයම ආවහශා ආඔවු ට ආනශුපකම් ආ
ෙ ොමැති ආීමමයි  ආෙමම ආලවවථායී ආලානාලරයය ආෙශේතුෙල්න ආෙගොිශය්න ආෙභෝග ආ
ලගාල්නෙග්න ආඉලත්ීමමට ආෙනෙඹ  ආලනර ආශදිි ආයශාර ආය ය ෙේ ආදි ආිදුිශය ආශැකි ආ
ප්රමාවය්න ආජ්ාතික  ආකාීඩය ආයශාර ආුපර්වකවනනාලය ආෙකෙරහි ආව ආබනායි
බැඳීම ආකුම්වව?

ෙමම ආබැඳීෙමහි ආලරමුය ආල්නේන ආෙගොිශය්න ආෙලනුෙල්න ආකෘකවකර්මය ආවහශා ආලලය ආ
ියළු ආෙනොරතුරු ආෙලන ආප්රෙේ ආිශමට ආශා ආකෘකව ආලයානාර ආවහශා ආනශුපකම් ආවැිය ආශැකි ආ
නිල ආනද්ාතිය්ව ආවවථාන ය ආකර ආඒ ආතුිප්න ආකාලී  ආතීරය ආගැීයම ආවහශා ආෙගොිශය්න ආ
විශබ ආග්නලා ආඔවු්නෙේ ආයවායම් ආලර්ා ය ආකිීනමය  ආෙමම ආෙනොරතුරු ආෙලන ආ
ල්නනර්ජ්ාය ආවශ ආජ්ංගම ආදුරකථ  ආමාර්ග ආය ම ආිශිශා ආක්රම ආඔවවෙවේ ආ ාිශය ආශැක  ආ

ෙමම ආෙනොදු ආගැටළුල ආිශවඳීම ආවහශා ආ
ශඳු ාගත් ආබැඳීම ආවායක ආල්නේන ආ
ෙකෙවේව?

ෙභෝග ආිලවනාව ෙේ ආ ම ආෙගොිශය්න ආවහශා ආවාාාරය ආයවායම්ව ආවශ ආනාරිෙභොගිකයි්න ආ
වහශා ආවැරිය ආශැකි ආමි්ව ආුපර්වකවන ආල  ආනරිදි ආකෘකව ආිලවනාව  ආලතිරි්වෙන ආලලම ආකිීනමටත් ආ
මි ආපද්ාම ය ආලලම ආකිීනමටත් ආෙමම ආබැඳීම ආවායක ආෙලයි  ආෙමම ආිශවුත් ආනද්ාතිය ආිශි්න ආ
ිශිශා ආෙනොරතුරු ආනද්ාතී්න ආෙව ආිශිීන ආතති ආකෘකවකාර්මික ආෙනොරතුරු ආඑ්ව ආනද්ාතිය්ව ආ
ෙලන ආඑ්ව ආැසවව ආකර ආඑම ආෙනොරතුරු ආෙලන ආෙගොිශය්නප ආකෘකවලයානාරික ආෙමෙශයල්න ්නප ආ
ිලාාීන්න ආවශ ආප්රතිනත්ති ආවකව්න ්න ආශට ආතති ආෙප්රේය ආලර්ා ය ආෙකෙරනු ආතන  ආ
කෘකවකර්මය ආනව ම් ආකරගත් ආඉ්ලලුම් ආශා ආවැනයුම් ආවශ ආමි ආෙනොරතුරු ආෙලන ආනශුප ආ
ෙප්රේය්ව ආවැීමම ආතුිප්න ආකෘකවකාර්මික ආලෙිශකරයෙයහි ආතති ආලකාර්ය්වමනාලය්න ආ
ලු ලනු ආතන  ආෙමම ආබැඳීම ආෙගොිශය්න ආවහශා ආනරි ආක ආමිෛ ආලී ආජ්ංගම ආෙයදුම් ආවශෙය්න ආ
යුත් ආෙනොරතුරු ආලයප්න ආකිීනෙම් ආපන ආනද්ාතිය ආවශ ආමාර්ගගන ආවැ්නීමම් ආපන ආනද්ාතිය ආ ම් ආ
වූ ආපන ආලංග ආ2්ව ආවහින ආිශවුත් ආනද්ාතිය්ව ආවනයනු ආතන  ආකෘකවකර්ම ආ්වෙේෛය ආවහශා ආ
ෙනොදු ආෙේදිකාල්ව ආිලර්මායය ආලනු ආතති ආලනර ආඒ ආතුෂ ආකෘකවකර්ම ආෙවනාර්නෙම්්නතුෙලහි ආ
ලෙ කුත් ආප්රාා  ආෙනොරතුරු ආනද්ාති ආමගි්න ආපත්නාව ය ආකරනු ආබ  ආෙභෝග ආල ාලැකි ආ
ෙනොරතුරුප ආබීජ් ආපනෙයෝජ්යනාලයප ආෙද්ගුණික ආශා ආකාගුණික ආෙනරතුරුප ආනිබෙබෝාක ආ
නීන්වයප ආනාංශු ආලාර්නා ආනද්ාති ආශා ආමි ආෙනොරතුරු ආය ා ම ආලාර්නා ආවශ ආෙනොරතුරු ආලඩංගු ආ
ෙේ  ආවැ ටමත් ආලගා ආකර ආතති ආප්රමායය්නප ආිලර්ෙද් ආන ආෙභෝග ආවශ ආප්රෙදවය්නප ආකෘකව ආ
ෙයවවුම් ආපනෙයෝජ්යනාලයප ආනා්වණික ආපනෙයෝජ්යනාලයප ආපනෙවවව ආබාගැීයමට ආ
වම්බ්නා ආකරගනයුතු ආිලාාරියා ආය ම ආෙනොරතුරුව ආෙමම ආෙේදිකාල ආමගි්න ආවැනෙේ  ආ
නලවප ආකෘකවකාර්මික ආලෙිශකරයයට ආවශය ආීමම ආවහශා ආමාරගගන ආවැ්නීමම් ආක්රමය්ව ආ
ිලර්මායය ආකරනු ආබ  ආලනර ආත්නෙරොයි ය ආෙයවවුම්ව ආමගි්න ආෙගීම්නට ආඒ ආෙලන ආෙප්රේ ආ
ීම ආවැ්නිශම් ආනෂ ආකිරිමට ආශැකිෙේ  ආ

ෙමම ආබැඳීම ආිශලෘන ආරාජ්ය ආශවු්ලකාීනත්ල ආ
ලගය්නට ආලවාෂ ආල්නේන ආතයි?

කෘකවකාර්මික ආෙනොරතුරු ආෙකෙර් ආතති ආප්රෙේ  ආශැකියාල ආිශවුත් ආනද්ාතිය ආමගි්න ආ
ලර්ා ය ආබැිශ්න ආහතොරතුරු හලත ප්රහශය ය  ආිශලෘන ආරාජ්ය ආශවු්ලකාරිත්ල ආලගය ආෙමම ආ
බැඳීම ආමගි්න ආලැජිදියුණු ආෙකෙර්  ආකෘකවකාර්මික ආඉ්ලලුම් ආශා ආවැනයුම් ආවම්බ්නා ආෙනොරතුරු ආ
ලයාප්තිය ආවහශා ආනශුපකම් ආවැීමම ආෙශේතුෙල්න ආෙමම ආබැඳීම ආශරශා ආෙගොිශය්න ආවහශා ආ
මි ආෙනොරතුරු ආිලිබබහ ආවිනිවිදභාලය ප්රලර්ා ය ආෙකෙර්

15
ලමනර ආිශවවනර ආ

ශදිි ආයශාර ආය ය ය්න ආවම්බ්නාෙය්න ආෙලෂහ ආකටයුතු ආවම්බ්නා ආලමානයාංයට ආ
තීරය ආගැීයම ආවහශා ආෙමම ආබැඳීම ආමගි්න ආනශුප ආෙේ  ආඑෙම්නමප ආෙමමගි්න ආකෘකවකර්ම ආ
ලමානයාංෙේ ආ“ලිල ආලලයි ආලිල ආක්නේන” ය  ආකෘකවකර්ම ආලැඩවටශ ට ආවායක ආීමමටත්; ආ
තිරවර ආශ්රි ආංකාල්ව: වැ්වම ආවශ ආපනාය ආමාර්ගික ආගම්න ආමග ආෙකටුම්නෙනහි ආවශ ආ2025 ආ
වැ්වෙමහි ආවැ්වෙල  ආිලර්ෙද් ආවශ ආබැඳීම් ආක්රියාත්මක ආකිීනමටත් ආෙමම ආබැඳීම ආවශය ආෙේ  ආ

බැඳීම ආවුරරාලීම ආවහශා ආඉ්වකගන ආක්රියාකාරකම් ආ

යරම්භක ආදි ය ආ

ලලව්න ආදි ය ආ

1. ෙගොිශය්න ආශට ආෙභෝග ආලගා ආවශ ආෙභෝග ආල ාලැකි ආ ආෙනොරතුරු ආබා ආගැිලම ආවහශා ආ
වම්පූර්යෙය්න ආක්රියාකාරි ආවශ ආයාලත්කාිප  ආවත්න ආනද්ාති ආතිබීම  ආ

වැ ට ආක්රියාත්මක ආ
ෙලමි්න ආනලතී

2020 ආෙවවැම්බර් ආ

2. ෙභෝග ආිලර්ෙද් ය ආප ආබීජ් ආපනෙයෝජ්යනාලයප ආනා්වණික ආපනෙයෝජ්යනාලය ආවශ ආ
පනෙවවව ආශා ආෙලෂහෙනො ආිශවවනර ආබාගැීයමට ආවම්බ්නා ආකරගනයුතු ආෙද් ආය ආ
ිලාාරියා ආිලිබබහ ආෙනොරතුරු ආයදිය ආබා ආගැිලම ආවහශා ආතීරය ආගැීයෙම් ආවශායක ආ
ෙමලම්ව ආෙව ආිශවුත් ආකෘකවකාර්මික ආනද්ාතිය්ව ආවවථාිලනය  ආනලති  ආවත්න ආ
නද්ාති ආයාලත්කාලී  ආකිීනමප ආවවලා ආිශවුත් ආකෘකවකාර්මික ආනද්ාතිය ආශා ආ ආවම්බ්නා ආ
කිීනමට ආෙයදුම් ආක්රමේල  ආලතුරු ආමුහුයත් ආිලර්මායය ආකිරිම ආවශ ආලලය ආල්නේන ආ
ම් ආ ල ආවත්න ආනද්ාති ආිලර්මායය ආකිීනම

2019 ආජ් ලාරි ආ

2020 ෙවවැම්බර් ආ

3. ලගාකරුල්න ආශට ආෙභෝග ආිලවනාව  ආිලිබබහල ආත්රවිලක ආමි ආැයිවවතු ආබාගැීයම ආ
වහශා ආවත්න ආනද්ාතිය්ව ආිලර්මායය ආකිරිම

2019 ආජ් ලාරි ආ

2020 ආෙවවැම්බර්

4. කෘකවකර්ම ආ්වෙේෛෙේ ආගැණුම්කරුල්න ආවශ ආිශකුණුම්කරුල්න ආවම්බ්නා ආකිීනම ආ
වහශා ආෙද් ආය ආවශ ආල්නනර්ජ්ාතික ආකෘකවකර්ම ආෙලෂහෙනො ආගෙේයය ආකිීනෙම් ආ
ශැකියාල ආතති ආෙල  ආජ්ංගම ආෙයවවුම්ව ආනව ම් ආකරගත් ආෙවේලාල්ව ආිලර්මායය ආ
කිීනම ආ ආ ආ

2019 ආජ් ලාරි ආ

2020 ආෙවවැම්බර් ආ

5. ෙනොරතුරු ආනා්වය ආයපාන ආනශුපකම් ආ ආවංලර්ා ය ආවශ ආාාරිනා ආලර්ා ය

2019 ආජ් ලාරි ආ

2020 ෙවවැම්බර් ආ

වම්බන්ධී රණ හතොරතුරු
ක්රියාත්මක ආකර  ආයයන ෙය්න ආලගකිල ආ
යුතු ආුරද්ගයාෙේ ආ ම ආ
න තුරප ආෙවනාර්නෙම්්නතුල ආ
ිශවුත් ආනැනැ්ල ආිපිල ය ආවශ ආදුරකථ  ආ
ලංකය
වම්බ්නාල  ආ
ලෙ කුත් ආ
නාර්ලය්න ආ

රාජ්ය ආලංෙය්න ආ
වම්බ්නාල  ආ
නාර්ලය්න ආ

ිිශ්ල ආවමාජ්යීය ආ
වංිශාා ප ආුරද්ගිපක ආ
ලංයප ආබහුනාර්ීමය ආ
ලං ආශා ආලෙ කුත් ආ
ක්රියාකාීන ආකමිටු

එවව ආෙනරියවාමි ආ
ලාය්ව ආ(ෙනොරතුරු ආශා ආව්නිලෙේව

 ආ

periyasamy.doa@gmail.com
081 2030040
කෘකවකර්ම ආෙවනාර්නෙම්්නතුල, ෙගොිශජ්  ආවංලර්ා  ආෙවනාර්නෙම්්නතුලප ආනෂාත් ආ
කෘකවකර්ම ආෙවනාර්නෙම්්නතුලප ආරී ආංකා ආමශලැිප ආලධිකාරියප ආෙශ්වටර් ආෙකො බෑකු ල ආ
ෙගොිශකටයුතු ආනර්ෙේය ආශා ආුරහුණු ආකිරිෙම් ආයයන ය ආ(HARTI), ිශදුිප ආව්නෙද්ප ආ
ජිටලට්ල ආයපාන ආනශුපකම් ආශා ආිශෙද් ආැසකියා ආලමානයාංය ආ ආෙනොරතුරු ආශා ආව්නිලෙේව  ආ
නා්වය ආයයන ය ආ(ICTA), රී ආංකා ආශවබිම ආලධිකාරිය

16
බැඳීම ආ#8 : 2020 ආලර් ආලලවා ය ආල  ආිශට ආලු  ආයවායම්ාීන ආනවු්ල ආ3200 ආ්ව ආවහශා ආිලලාව ආෙල්න ආකිීනම ආවම්බ්නාෙය්න ආතීරය ආ
ගැීයෙම් ආ ම ආලබාධින ආප්රජ්ාලෙේ ආවශභාගීත්ලය ආබා ආගැීයම ආවහශා ආයා්නෛයය්ව ආක්රියාත්මක ආකිීනම ආ
2018 ආඔ්වෙනෝම්බර් ආ1 ආ– ආ2020 ආවැප්නැම්බර් ආ30
ක්රියාත්මක ආකිීනෙම් ආ ම ආමිපක ආල  ආ
යයන ය  ආුරද්ගයා ආ

ිලලාව ආශා ආඉදිකිීනම් ආලමානයාංය ආ
බැඳීම පිළිබඳ විව්තරය

බැඳීම ආමගි්න ආලලාා යට ආ්වකර්න ා ආවූ ආ
ෙනොදු ආගැටළුල ආකුම්වව?

ජ් ගශ ෙය්න ආමිිපය  ආ1 6්ව ආ(8 7%  ආනමය ආල  ආයබාධින ආප්රජ්ාල ආෙබොෙශෝ ආයර්ථික ආ
දුවකරනාලය්නට ආමුහුය ආෙවයි  ආමිිපය  ආ1 1්ව ආනමය්ව ආල  ආයබාධින ආ
ුරද්ගය්නෙග්න ආයර්ථික ආක්රියාකාරකම්ල ආිලරන ආල්නේන ආ29% ආනමණි යබාධින ආ
ුරද්ගයි්න ආලනර ආිශැසකියාල ආවශ ආවරිද්රනාලය ආලධිකල ආනලතී  ආලැටුප් ආැසකියාල්ව ආෙශෝ ආ
වවලයං ආැසකියාලකට ආලලවවථාල්න ආලු  ආබැිශ්න ආඔවු්නෙේ ආලවායම් ආපත්නාව ය ආීමමා ආීම ආ
තන  ආයර්ථිකමය ආපනක්රම ආෙ ොමැතිීමම ආෙශේතුෙල්න ආිශා ආිලරිවකට ආිල ආලව්ව ආවතුීමම ආ
ශා ආඑමගි්න ආවවල්වතිය ආෙගොඩ ගා ආගැීයම ආවශ ආුපර්වකවන ආීමමට ආතති ආලලවවථාල්න ආ
ලහිමි ආීම ආතන  ආිලලාව ආෙ ොමැති ආීමමට ආනලත් ආෙශේත්න ආෙව ආරාජ්ය ආශා ආෙනෞද්ගිපක ආ
ලංල ආමය ආවංිශාා  ආෙලති්න ආබා ආෙව  ආිලලාව ආයය ආෙයෝජ් ා ආක්රම ආෙලන ආප්රෙේ ආ
ීමමට ආතති ආලලවවථාල්න ආීමමින ආීමම; යබාධින ආුරද්ගයි්නෙේ ආනවු්ල ආවහශා ආිලලාව ආ
ෙලනුෙල්න ආරජ්ෙේ ආප්රතිනාව  ආෙල්න ආකිීනම්ව ආෙ ොමැති ආීමම; රජ්ෙේ ආිලලාව ආලයානෘතී්න ආ
තු ආලබාධින ආමිෛ ආලී ආිලලාව ආනශුපකම් ආෙ ොමැතිීමම ආවශ ආයබාධින ආවශ ආදිිබඳුභාලය ආ
ිලවා ආරජ්ය ආබාෙනොෙරොත්තුල  ආනරිදි ආශ්රම ආවායකත්ලය ආබා ආ මමට ආෙ ොශැකි ආීමම ආ
යදිය ආෙේ
වමාජ්ෙේ ආිශිශා ආබාාාල්න ආිශි්න ආව ආතීරය ආගැීයෙම් ආක්රියාලිපය ආවහශා ආයබාධින ආ
ුරද්ගයි්නෙේ ආවශභාගීත්ලය ආලෂ්වලායි  ආ

බැඳීම ආකුම්වව?

ෙමම ආබැඳීෙම් ආලරමුය ආල්නේන ආයබාධින ආවහින ආුරද්ගයි්න ආමුහුයනා  ආයර්ථික ආශා ආ
වමාීයය ආදුවකරනාලය්න ආලලම ආකිීනම ආවහශා ආලවර ආ2020 ආල  ආිශට ආශඳු ාගත් ආලු  ආ
යවායම්ාීන ආනවු්ල ආ3200කට ආෙලනුෙල්න ආයබාධින ආමිෛ ආලී ආවූ ආිලලාව ආනශුපකම් ආ
වැීමම ආෙේ  ආ ආ ආ

ෙමම ආෙනොදු ආගැටළුල ආිශවඳීම ආවහශා ආ
ශඳු ාගත් ආබැඳීම ආවායක ආල්නේන ආ
ෙකෙව ආවව? ආ

2020 ආල  ආිශට ආයබාධින ආප්රජ්ාල ආවහශා ආිලලාව ආබා ආ මම ආිලණිව ආිලලාව ආශා ආඉදිකිීනම් ආ
ලමානයාංය ආිශි්න ආමය ආප්රතිනාව  ආඉ්ලලුම් ආකරනු ආතන  ආයබාධින ආුරද්ගයි්නෙේ ආ
ිලලාව ආගැටළු ආිශවඳීමට ආවශ ආඑම ආක්රියාලිපය ආලකර්වයය ආකිීනම ආවහශා ආියළු ආ
නාර්ලය්නෙේ ආවශභාගීත්ලය ආලිලලාර්ය ආල  ආනරිදි ආජ්ාතික ආිලලාව ආෙමෙශයුම් ආ
කමිටුල්ව ආනත් ආකිීනම ආවහශා ආලමානය ආමණ්ඩ ආලනුමැතිය ආලෙප්්වා ආකරනු ආතන  ආිලලාව ආ
ලැඩවටශ  ආියළු ආනාර්ලකරල්නෙේ ආවශභාගීත්ලෙය්න ආදිවවත්රි ්ව ආමේටෙම්න ආ
ක්රියාත්මක ආල  ආලනර ආඑය ආකාර්තුමය ආලෙය්න ආලකර්වයය ආෙකෙරනු ආතන  ආඑල්න ආ
නශුපකම් ආවැනයීම ආතුිප්න ආය්නතික ආප්රජ්ාලෙග්න ආවැකිය ආයුතු ආප්රමායය්වශට ආ
වවල්වතිය ආවවා ආගැීයමටත් ආුපර්වකවන ආිශම ආවහශාත් ආවිශබගැ්නෙලනු ආතන  ආ ආ

ෙමම ආබැඳීම ආිශලෘන ආරාජ්ය ආශවු්ලකාීනත්ල ආ
ලගය්නට ආලවාෂ ආල්නේන ආතයි? ආ

නම්නට ආබනා  ආකරුණු ආවම්බ්නාෙය්න ආරජ්ෙේ ආතීරය ආගැීයෙම් ආක්රියාලිපයට ආ
ුරරලැිය්නෙේ ආවම්බ්නාීමම්ව ආෙමම ආබැඳීම ආතුිප්න ආිදුල  ආබැිශ්න ආපුරලැසි
වශභාගීත්ලය ආවශ ආවිනිවිදභාලය ආෙමමගි්න ආප්රලර්ා ය ආෙකෙර්  ආ ආ

ලමනර ආිශවවනර

ෙමම ආබැඳීම ආශරශාප ආමා ල ආහිමිකම් ආිලිබබහ ආජ්ාතික ආක්රියාකාීන ආවැැවවම ආ(2017 ආ– ආ
2021  ආහි ආිශධිිශාා ය්නපරී ආංකාල ආතු ආයබාධින ආුරරලැිය්න ආිලිබබහ ආීයති ආ
වම්නාව ය; තිරවර ආශ්රි ආංකාල්ව: වැ්වම ආවශ ආපනාය ආමාර්ගික ආගම්න ආමග ආ
ෙකටුම්නෙනහි ආවශ ආ2025 ආවැ්වෙමහි ආවැ්වෙල  ආිලර්ෙද් ආවශ ආබැඳීම්; ශරවව ආකැුරම් ආ
තිරවර ආවංලර්ා  ආඉ්වකය්නහි ආතති ආයබාධින ආුරරලැිය්නෙේ ආලයිතිලාිකම් ආවහශා ආ
වූ ආලරමුණූ ආක්රියාත්මක ආකිීනම ආප්රලර්ා ය ආෙකෙර්

බැඳීම ආවුරරාලීම ආවහශා ආඉ්වකගන ආක්රියාකාරකම් ආ
1.

2020 ආල  ආිශට ආිලලාව ආලලයනාලය්න ආවුරරාලීෙම් ආලරමුණි්න ආයබාධින ආ

යරම්භක ආදි ය:

ලලව්නල  ආදි ය:

2018 ආවැප්නැම්බර් ආ

2018 ආෙ ොලැම්බර් ආ
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ුරරලැිය්න ආවහශා ආිලලාව ආබා ආ මම ආවහශා ආලයානෘති ආෙයෝජ් ාල්ව ආවකවා ආඒ ආ
වහශා ආිශෙේ ආලයලැය ආෙල්නකිීනම්ව ආිලවිතන ආකර ආගැීයම  ආ
2.

යබාධින ආුරද්ගයි්නෙේ ආිලලාව ආගැටළු ආිශවඳීමට ආවශ ආඑම ආක්රියාලිපය ආ
ලකර්වයය ආකිීනම ආවහශා ආියළු ආනාර්ලය්නෙේ ආවශභාගීත්ලය ආැෙබ  ආනරිදි ආ
ජ්ාතික ආිලලාව ආෙමෙශයුම් ආකමිටුල්ව ආනත් ආකිීනම ආවහශා ආලමානය ආමණ්ඩ ආ
ලනුමැතිය ආබා ආගැීයම  ආෙමෙශයුම් ආකමිටු ආවාමාටලකත්ලය ආතු ආයබාධින ආ
ුරද්ගයි්න ආව ආතතුත්ලනු ආතන  ආ

2018 ආෙ ොලැම්බර් ආ

2018 ආෙ ොලැම්බර් ආ

3.

දිවවත්රි්වක ආමේටෙම්න ආලවාෂ ආනාර්ලය්නෙේ ආවශභාගීත්ලෙය්න ආෙමම ආිලලාව ආ
ලයානෘතිය ආක්රියාත්මක ආෙකෙර්  ආ

2019 ආජ් ලාරි ආ

2020 ආලෙගොවවතු ආ

4.

ිලලාව ආලයානෘතිෙේ ආප්රගතිය ආකාර්තුමය ආලෙය්න ආලකර්වයය ආෙකෙරයි  ආ

කාර්තුමය ආ
ලෙය්න ආ

2020 ආවැප්නැම්බර් ආ

වම්බන්ධී රණ හතොරතුරු
ක්රියාත්මක ආකර  ආයයන ෙය්න ආලගකිල ආ
යුතු ආුරද්ගයාෙේ ආ ම
න තුරප ආෙවනාර්නෙම්්නතුල
ිශවුත් ආනැනැ්ල ආිපිල ය ආශා ආදුරකථ  ආ
ලංකය
වම්බ්නාල  ආ
රාජ්ය ආලංෙය්න ආ ජ්ාතික ආිලලාව ආවංලර්ා  ආලධිකාරිය; වමාජ් ආුපභවාා  ආශා ආප්රාථමික ආකර්මා්නන ආ
ලෙ කුත් ආනාර්ලය්න ආ වම්බ්නාල  ආ ලමානයාංය; යබාධින ආුරද්ගය්න ආවහශා ආල  ආජ්ාතික ආේලකම් ආකාර්යාය; මුව්ල ආශා ආ
නාර්ලය්න ආ
ජ් මාාය ආලමානයාංය; වවලෙද් ආකටයුතු ආලමානයාංය
ිිශ්ල ආවමාජ්යීය ආ Disability Organisations Joint Front (DOJF)
වංිශාා ප ආ
ුරද්ගිපක ආලංයප ආ
බහුනාර්ීමය ආලං ආ
ශා ආලෙ කුත් ආ
ක්රියාකාීන ආකමිටු ආ

18
බැඳීම #9: ආබාධිත වහිත පුේගයින්හේ අයිතිලාසි ම් පිළිබඳ එක්වත් ජාතීන්හේ වම්මුතියට (UNCRPD ) අනුකූල
පුරලැසි වශභාගීත්ලය ද වහිතල ආබාධිත පුරලැසි අයිතිලාසි ම් පනත ව වා 2020 ලන විට එය පාර්ලිහම්න්තුල විසින් නීතිගත
කිරීම
2018 ආඔ්වෙනෝම්බර් ආ1 ආ– ආ2020 ආවැප්නැම්බර් ආ30 ආ
ක්රියාත්මක ආකිීනෙම් ආ ම ආමිපක ආල  ආ
යයන ය  ආුරද්ගයා ආ

වමාජ් ආුපභවාා  ආශා ආප්රාථමික ආකර්මා්නන ආලමානයාංය ආ
බැඳීම පිළිබඳ විව්තරය

බැඳීම ආමඟි්න ආලලාා යට ආ්වකර්න ා ආවූ ආ වමාජ්ෙේ ආලෙ ්ව ආුරරලැිය්නට ආවමා  ආලයිතිලාිකම් ආශා ආලරප්රවාවප ආයබාධින ආ
ෙනොදු ආගැටළුල ආකුම්ව ආව?
ුරද්ගයි්න ආිශි්න ආලත් ආෙ ොිශඳියි  ආවමාජ්ෙේ ආනලති  ආෙභෞතික ආශා ආමා ික ආ
ලලහිරය්න ආෙශේතුෙල්න ආලෙ කුත් ආුරරලැිය්න ආලත්ිශඳි්න ා ආවූ ආහිමිකම් ආඔවු්නට ආලහිමිල ආ
තන  ආ ආරී ආංකාෙේ ආමිිපය  ආ1 6්ව ආ(8 7%්ව  ආල  ආුරද්ගයි්න ආයබාධින ආෙේ  ආයබාධින ආ
ුරද්ගයි්න ආිලිබබහල ආනලති  ආලයලවවථාලප ආ1996 ආලංක ආ28 ආවරය ආන නප ආලායාන ය ආ
වශ ආැසකියා ආෙලන ආප්රෙේය ආවශ ආෙනොදු ආවවථා ය්න ආෙලන ආෙභෞතිකල ආප්රෙේ ආීමම ආය  ආ
කරුණුලට ආනමය්ව ආීමමා ආීම ආතන  ආයබාධින ආවහින ආුරද්ගයි්නෙේ ආලයිතිලාිකම් ආ
ිලිබබහ ආඑ්වවත් ආජ්ාතී්නෙේ ආවම්මුතිය ආ(UNCRPD ) ආ2016 ආලනරානුමන ආකිීනමත් ආවම  ආ
එම ආවම්මුතියට ආලනුකල ආෙද් ආය ආීයති ආවම්නාව ය ආවහශා ආරජ්ය ආලගිශය ආයුතුය  ආෙකෙවේ ආ
මුත් ආෙයෝටලන ආයබාධින ආලයිතී්න ආිලිබබහ ආන ත් ආෙකටුම්නනප ආෙල්න ආවූ ආයා්නෛය ආ
ද්ිශත්ලයකි්න ආෙනොරල ආවකවා ආතන  ආඑ ම්ප ආUNCRPD ආහි ආ33 ආල  ආලග්නතිය ආප්රකාරලප ආ
1  ආක්රියාත්මක ආකිීනෙම් ආවම්බ්නකරකරයය ආ2  ආවවලාකර  ආලකර්වයය
බැඳීම ආකුම්වව? ආ

UNCRPD ලනුක ආවූ ආවංෙෝධින ආන න්ව ආුරරලැි ආමන ආිශමීමම් ආනව ම් ආකරගිලමි්න ආ
වමාජ් ආුපභවාා  ආශා ආප්රාථමික ආකර්මා්නන ආලමානයාංය ආිශි්න ආවකවනු ආතන

ෙමම ආෙනොදු ආගැටළුල ආිශවඳීම ආවහශා ආ
ශඳු ාගත් ආබැඳීම ආවායක ආල්නේන ආ
ෙකෙවේව?

UNCRPD ආ33 ආලග්නතිය ආලනුල ආයබාධින ආුරද්ගයි්න ආවම්බ්නා ආලයලවවථාෙලහි ආෙල්න ආ
වූ ආයා්නෛයය්න ආ2්ව ආතතු්ල ආීමම ආතුිප්න; ආඑ ම් ආ1  ආක්රියාත්මක ආකිීනෙම් ආ
වම්බ්නකරකරයය ආ2  ආවවලාකර  ආලකර්වයයප ආයබාධින ආුරද්ගයි්නෙේ ආීයල  ආනත්ලය ආ
ලර්ා ය ආලනු ආතන  ආයබාධින ආමිෛ ආලී ආව්නිලෙේව  ආක්රමය්න ආඔවවෙවේ ආෙමම ආන ත් ආ
ෙකටුම් ආනන ආෙලන ආිලිශීමමට ආයබාධින ආුරද්ගයි්නට ආශැකිලනු ආතන  ආයබාධින ආ
ුරරලැිය්නෙේ ආලයිතිලාිකම් ආිලිබබහල ආලලාාරයය ආකරමි්න ආවංෙෝධින ආයබාධින ආ
ුරරලැි ආලයිතිලාිකම් ආන ෙත් ආිශධිිශාා  ආිලිබබහල ආදිලයි  ආුරරා ආුරරලැිය්න ආවැනුලත් ආ
කිීනෙම් ආලැඩවටශ්න ආදියත් ආෙකෙරනු ආතන  ආ ආ ආ

ෙමම ආබැඳීම ආිශලෘන ආරාජ්ය ආශවු්ලකාීනත්ල ආ
ලගය්නට ආලවාෂ ආල්නේන ආතයි?

යබාධින ආුරරලැිය්නෙේ ආලයිතිලාිකම් ආප්රලර්ා ය ආකිීනම ආවශ ආුපර්වකවන ආකිීනම ආවහශා ආ
ීයති ආවම්නාව ය ආෙකෙරහි ආවායක ආල  ආබැිශ්න ආෙමම ආබැඳීම ආශරශා ආමශජනයා හලත
ලගවීම ආය  ආකරුය ආප්රලර්ා ය ආකරයි  ආ ආ ආ ආ

ලමනර ආිශවවනර ආ

ෙමම ආබැඳීම ආශරශාප ආමා ල ආහිමිකම් ආිලිබබහ ආජ්ාතික ආක්රියාකාීන ආවැැවවම ආ(2017 ආ– ආ
2021  ආහි ආිශධිිශාා ය්නපරී ආංකාල ආතු ආයබාධින ආුරරලැිය්න ආිලිබබහ ආීයති ආ
වම්නාව ය; තිරවර ආශ්රි ආංකාල්ව: වැ්වම ආවශ ආපනාය ආමාර්ගික ආගම්න ආමග ආ
ෙකටුම්නෙනහි ආවශ ආ2025 ආවැ්වෙමහි ආවැ්වෙල  ආිලර්ෙද් ආවශ ආබැඳීම්; ශරවව ආකැුරම් ආ
තිරවර ආවංලර්ා  ආඉ්වකය්නහි ආතති ආයබාධින ආුරරලැිය්නෙේ ආලයිතිලාිකම් ආවහශා ආ
වූ ආලරමුණූ ආක්රියාත්මක ආකිීනම ආප්රලර්ා ය ආෙකෙර්  ආ

බැඳීම ආවුරරාලීම ආවහශා ආඉ්වකගන ආක්රියාකාරකම් ආ

යරම්භක ආදි ය:

ලලව්න ආදි ය:

1.

වමාජ් ආුපභවාා  ආවශ ආප්රාථමික ආකර්මා්නන ආලමානයාංය ආිශි්න ආනලති  ආයබාධින ආ
ුරරලැි ආලයිතිලාිකම් ආන න ආයබාධින ආවහින ආුරද්ගයි්නෙේ ආලයිතිලාිකම් ආිලිබබහ ආ
එ්වවත් ආජ්ාතී්නෙේ ආවම්මුතියට ආ(UNCRPD  ආලනුකල ආුරරලැි ආලවශවව ආ
ිශමීමම්ව ආශරශා ආවංෙෝා ය ආකිීනම

වැ ටමත් ආ
යරම්භකර ආතන

2018 ආෙ ොලැම්බර් ආ

2.

ෙකටුම්නන ආිලිබබහල ආිශක්ලන ආක්රම ආමගි්න ආයබාධින ආුරරලැිය්නශට ආලවශවව ආවශ ආ
ප්රතිදාර ආවැ්වීමමට ආශැකිල  ආනරිදි ආකටයුතු ආවැීමම  ආ(ෙරේ්ල ආක්රමයප ආශවවන ආවංඥපා ආ

2019 ආජූිල

2019 ආ
ඔ්වෙනෝම්බර්

19
ක්රම ආයදි ආලෙය්න  ආ
3.

නාර්ිපෙම්්නතු ආලනු ආකමිටුල ආිශි්න ආෙකටුම්නන ආලනුමන ආකිීනම ආවශ ආවංෙෝධින ආ
න ත් ආෙකටුම්නන ආනාර්ිපෙම්්නතුල ආිශි්න ආිලතීගන ආකිීනම ආ ආ ආ ආ ආ ආ ආ

2019 ආ
ෙ ොලැම්බර්

2020 ආමාර්තු

4.

වමාජ් ආුපභවාා  ආවශ ආප්රාථමික ආකර්මා්නන ආලමානයාංය ආිශි්න ආයබාධින ආ
ුරරලැිය්නෙේ ආලයිතිලාිකම් ආිලිබබහල ආලලාාරයය ආකරමි්න ආවංෙෝධින ආයබාධින ආ
ුරරලැි ආලයිතිලාිකම් ආන ෙත් ආිශධිිශාා  ආිලිබබහල ආදිලයි  ආුරරා ආුරරලැිය්න ආ
වැනුලත් ආකිීනෙම් ආලැඩවටශ්න ආදියත් ආකිීනම

2020 ආලෙප්රේ්ල

2020 ආලෙගෝවවතු

වම්බන්ධී රණ හතොරතුරු
ක්රියාත්මක ආකර  ආයයන ෙය්න ආලගකිල ආ
යුතු ආුරද්ගයාෙේ ආ ම ආ
න තුරප ආෙවනාර්නෙම්්නතුල
ිශවුත් ආනැනැ්ල ආිපිල ය ආ
වම්බ්නාල  ආ
ලෙ කුත් ආ
නාර්ලය්න ආ

රාජ්ය ආලංෙය්න ආ වමාජ් ආුපභවාා  ආශා ආප්රාථමික ආකර්මා්නන ආලමානයාංය; යබාධින ආවහින ආුරද්ගයි්න ආ
වම්බ්නාල  ආ වහශා ආල  ආජ්ාතික ආේලකම් ආකාර්යාය; මුව්ල ආශා ආජ් මාාය ආලමානයාංය; වවලෙද් ආ
නාර්ලය්න ආ
කටයුතු ආලමානයාංය
ිිශ්ල ආවමාජ්යීය ආ Disability Organisations Joint Front (DOJF)
වංිශාා ප ආ
ුරද්ගිපක ආලංයප ආ
බහුනාර්ීමය ආලං ආ
ශා ආලෙ කුත් ආ
ක්රියාකාීන ආකමිටු ආ
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බැඳීම #10 : යනවා ආකෂම ාකරය ආිශයභාර ආලමානයාංය ආිශි්න ආවශභාගීත්ල ආල්නවමකි්න ආයුතුල ආයනවා ආලලමකරය ආ
ක්රියාවාමය්න ආශඳු ා ආගැීයම, වකවව ආකිීනම, ආක්රියාත්මක ආකිීනම ආවශ ආනුපිශනරම් ආකිීනම  ආ
2018 ආඔ්වෙනෝබර් ආ1 ආ- ආ2020 ආවැප්නැම්බර් ආ30 ආ
ක්රියාත්මක ආකිීනෙම් ආ ම ආමිපක ආල  ආ
යයන ය  ආුරද්ගයා

ලාරිමාර්ග, ජ වම්පත් වශ ආපදා
ෂමනා රණ මධ්ව්ාානය

ෂමනා රණ අමාතාාංය; ආපදා

බැඳීම පිළිබඳ විව්තරය
බැඳීම ආමඟි්න ආලලාා යට ආ්වකර්න ා ආවූ ආ මෑන ආකාෙේ ආ ම ආරී ආංකාෙේ ආකාගුණික ආශා ආෙද්ගුණික ආරටාල ආවැකිය ආයුතු ආ
ෙනොදු ආගැටළුල ආකුම්වව? ආ ආ
ල්නවමි්න ආෙල වව ආීම ආතති ආලනර ආලධික ආලර්ානන යප ආගංලතුරප ආ ාය ආයෑම්ප ආිලය  ආශා ආ
ලකුණු ආවැර ආලැ මම් ආය ම ආයනවාල්න ආහි ආලර්ා ය්ව ආව්ව ට ආැෙ වැකිය ආයුතු ආ
ුරද්ගයි්න ආවං යාල්වප ආිශෙේෙය්නම ආජ් ගශ ෙේ ආලු  ආා  ආනා්නතික ආ
ෙකොේටාවය්න ආහි ආුරද්ගය්නප ආ ම් ආමේටමි්න ආනලති  ආයනවා ආෙනරූදවා ම ආප්රමා ලත් ආ
ෙ ොීමම ආෙශේතුෙල්න ආ ැලන ආ ැලනත් ආෙමම ආයනවා ආලලවවථාල්නල ආ ම ආවැජි ආබනෑමට ආ
්ව ආෙේ  ආමෑන ආලතීනෙේ ආ ම ආවවලභාිශක ආයනවා ආෙශේතුෙල්න ආල  ආීයිශන ආශාිලප ආතුලාෂ ආිශම් ආ
ශා ආෙද්නෂ ආශාිල ආයදිය ආලැජි ආීම ආතන  ආ ආයනවා ආලලවා ම ආලැජිීමම ආිලවා ආුරරලැිය්න ආමන ආ
මශත් ආවූ ආයර්ථික ආශා ආවමාජ්යීය ආබර්ව ආනැෙලර  ආලනර ආවනයනු ආබ  ආවශ  ආශා ආමය ආ
යාාර ආමනව ආීඩඩ ය්ව ආඑ්ල ආෙේ  ආ
බැඳීම ආකුම්වව?

යනවා ආකෂම ාකරය ආිශයභාර ආලමානයාංය ආවශ ආයනවා ආකෂම ාකරය ආ
මායවවථා ය ආලලයනාලය්න ආශඳු ා ආගැීයමප ආනලති  ආයනවා ආෙනරූදවා ම් ආ
ක්රමෙේවය්න ආවමාෙෝද ය ආකිරිම ආවශ ආයනවා ආකෂම ාකරය ආමාර්ෙගෝනෙද්  ආ
වැකීමම ආවහශා ආප්රජ්ාල්නප ආබනෑමට ආ්වවූල්න ආවශ ආලෙ කුත් ආනාර්ලය්න ආවම  ආ
එ්වල ආකටයුතු ආකරනු ආතන  ආමාර්ෙගෝනෙද්  ආක්රියාත්මක ආකිරිම ආවම්බ්නාෙය්න ආියළු ආ
නාර්ලය්න ආෙලන ආුරහුණුල ආබා ආෙවනු ආතන  ආදිවවත්රි්වකප ආප්රාෙද් ආය ආවශ ආග්රාම ආෙවේලා ආ
ලවම් ආමේටමි්න ආයනවා ආෙනර ආූදවා ම් ආවැුපම් ආවැකීමෙම් ආදි ආප්රජ්ාල ආව ආඒ ආවහශා ආ
වායකත්ලය ආෙවනු ආතන  ආපූර්ල ආල තුරු ආත ීමෙම් ආනණිවුඩ ආලයාප්න ආකිීනෙම් ආනද්ාතිය්ව ආ
වවථාන ය ආෙකෙරනු ආතන  ආපූර්ල ආල තුරු ආත ීමම් ආෙකපා ආනණිවුඩ ආමාර්ගෙය්න ආ
ශඳු ාගත් ආප්රජ්ා ආ ායකයි්න ආෙලන ආෙයොමු ආෙකෙර  ආලනරප ආඔවු්න ආශරශා ආලෙ කුත් ආ
ුරද්ගයි්න ආවැනුලත් ආෙකෙරනු ආතන  ආඑ්ව ආඑ්ව ආලමානයාංය ආිශි්නප ආ එම ආදිවවත්රි්වකප ආ
ප්රාෙද් ආය ආවශ ආග්රාම ආෙවේලා ආලවම් ආමේටෙම් ආයනවා ආෙනර ආූදවා ම් ආවැුපම් ආනව ම් ආ
කරගිලමි්න ආරජ්ෙේ ආප්රතිදාර ආයා්නෛයයව ආල්නනරගනල  ආනරිදි ආුරළු්ල ආයනවා ආෙනර ආ
ූදවා ම් ආලැඩවටශ ්ව ආවැකීමම ආවහශා ආවම්බ්නා ආලනු ආතන  ආ

ෙමම ආෙනොදු ආගැටළුල ආිශවඳීම ආවහශා ආ
ශඳු ාගත් ආබැඳීම ආවායක ආල්නේන ආ
ෙකෙවේව?

ෙමම ආබැඳිම ආමගි්න ආුරළු්ල ආයනවා ආෙනරූදවා ම් ආවැුපම්ප ආයනවා ආකෂම ාකරය ආ
මාර්ෙගෝනෙද් ප ආපූර්ල ආල තුරු ආත ීමෙම් ආනද්ාති ආක්රියාත්මක ආකිීනම ආතුිප්න ආ
වවලභාිශක ආයනවාල්නට ආප්රතිදාර ආවැ්වීමෙම් ආජ්ාතික ආූදවා ම ආවශ ආප්රජ්ා ආාාරිනාලය ආලැජි ආ
දියුණු ආෙකෙර්  ආයනවා ආෙශේතුෙල්න ආතති ආල  ආීයිශන ආශාිලප ආතුලාෂ ආීමම් ආශා ආෙද්නෂ ආශාිල ආ
ලලම ආකරගන ආශැකි ආලනර ආඑමගි්න ආරජ්ය ආවශ ආප්රජ්ාල්න ආමන ආයනවාල්නහි ආබනෑම ආ
ෙශේතුෙල්න ආතතිල  ආගැටළු ආලු කර ආගන ආශැක  ආවමවවනය්ව ආලෙය්න ආගත්ක ආයනවා ආ
ලලම ආකිරිෙම් ආක්රියාකාරකම් ආශඳු ාගැීයමප ආවැුපම්කිීනමප ආක්රියාත්මක ආකිීනම ආවශ ආ
ලකර්වයය ආකිීනම ආවහශා ආප්රජ්ා ආමැදිශත් ආීමමප ආයනවා ආකෂම ාකරය ආකටයුතුල ආ
ලවායීනාලය ආලැජිකිීනම ආවහශා ආෙම්නම ආුරරලැිය්න ආමන ආතති ආිලඩ ය ආලු කිීනමට ආව ආ
ලැවගත් ආවාාකය්ව ආලනු ආතන  ආ

ෙමම ආබැඳීම ආිශලෘන ආරාජ්ය ආශවු්ලකාීනත්ල ආ
ලගය්නට ආලවාෂ ආල්නේන ආතයි?

ෙමම ආබැඳිම ආමගි්න ආුරරලැිය්න ආෙලන ආඔවු්නෙේ ආීයිශන ආෙකෙරහි ආබනා  ආ
තීරයාත්මක ආලං ආවම්බ්නාෙය්න ආඔවු්නෙේ ආෙයවවුම් ආඉදිරිනත් ආකිරිමට ආෙම්නම ආඑම ආ
වැුපම් ආක්රියාත්මක ආකිීනම ආවහශා ආව ආවශභාගිීමමට ආලලවවථාල ආවැෙව  ආබැිශ්න ආ ආ
පුරලැසි වශභාගිත්ලය ප්රලර්ා ය ආල  ආලනර ආුරරලැිය්න ආිශි්න ආහතොරතුරු හලත
ප්රහශ වීම ආිලිබබහල ආව ආෙමයි්න ආප්රලර්ා ය ආෙකෙර්  ආ

ලමනර ආිශවවනර ආ

ෙමම ආබැඳීම ආමගි්න ආ2005 ආයනවා ආකෂම ාකරය ආන න; ආතිරවර ආශ්රි ආංකාල්ව: වැ්වම ආ
වශ ආපනාය ආමාර්ගික ආගම්න ආමග ආෙකටුම්නෙනහි ආවශ ආ2025 ආවැ්වෙමහි ආවැ්වෙල  ආ
ිලර්ෙද් ආවශ ආබැඳීම්; ශරවව ආකැුරම් ආතිරවර ආවංලර්ා  ආඉ්වකය්නහි ආතති ආයනවා ආ

21
ලෂ්වලා ආගැිලම ආශා ආයනවාල්නලට ආඔෙරොත්තු ආ මම ආවහශා ආවූ ආලරමුණූ ආක්රියාත්මක ආකිරිම ආ
ලඩා ආ්වතිමත් ආකරයි.
බැඳීම ආවුරරාලීම ආවහශා ආඉ්වකගන ආක්රියාකාරකම් ආ

යරම්භක ආදි ය ආ

ලලව්න ආදි ය ආ

1. යනවා ආකෂම ාකරය ආමායවවථා ය ආිශි්න ආබනෑමට ආ්වවූල්නප ආප්රජ්ා ආම ආ
වංිශාා  ආවශ ආලෙ කුත් ආනාර්ලය්න ආතතුෂත්ල  ආනරිදි ආ ආනලත්ල  ආලවශවව ආ
ිශමීමෙම් ආක්රියාලිපය්ව ආමගි්න ආනලති  ආයනවා ආෙනර ආූදවා ම් ආවැුපම් ආ
වමාෙෝද ය ආකිීනම ආ

2018 ආ
ඔ්වෙනෝම්බර් ආ1

2019 ආමාර්තු

2. යනවා ආකෂම ාකරය ආමායවවථා ය ආිශි්න ආප්රජ්ාල ආවශ ආලෙ කුත් ආනාර්ලය්න ආශට ආ
දිවවත්රි්වකප ආප්රාෙද් ආය ආවශ ආග්රාම ආෙවේලා ආලවම් ආමේටමි්න ආයනවා ආෙනර ආූදවා ම් ආ
වැුපම් ආවැකීමම ආවහශා ආනශුපකම් ආවවා ආ මම

2019 ආලෙප්රේ්ල ආ

2019 ආෙවවැම්බර්

3. බනෑමට ආ්වවූ  ආලලවා ම් ආකණ්ඩායම් ආවම්බ්නා ආකරගිලමි්න ආනලත්ලනු ආබ  ආ
ලවශවව ආිශමීමෙම් ආක්රියාලිපය්ව ආශරශා ආයනවා ආකෂම ාකරය ආමාර්ෙගෝනෙද්  ආ ආ
වකවනු ආැෙ  ආලලයනාලය්න ආශඳු ා ආගැීයම ආවහශා ආියළුම ආනාර්ලය්න ආවම  ආ
ලවශවව ආිශමීමම් ආැසවවීමම් ආනලත්ලනු ආැෙ  ආමාර්ෙගෝනෙද්  ආිලිබබහල ආප්රදාරය ආ
කරනු ආබ  ආලනර ආඑකී ආමාර්ෙගෝනෙද්  ආක්රියාත්මක ආකිීනම ආවම්බ්නාෙය්න ආලවාෂ ආ
නාර්ලය්න ආුරහුණු ආකරනු ආතන  ආ

2018 ආ
ඔ්වෙනෝම්බර්

2020 ආමැයි ආ

4. බිම් ආමේටම ආව්වලා ආපූර්ල ආල තුරු ආත ීමෙම් ආනණිවුඩ ආලයාප්න ආකිීනම ආවහශා ආවාර්ථක ආ
ක්රමෙේවය්ව ආවවථාන ය ආෙකෙරනු ආතන  ආපූර්ල ආල තුරු ආත ීමම් ආෙකපා ආනණිවුඩ ආ
මාර්ගෙය්න ආශඳු ාගත් ආප්රජ්ා ආ ායකයි්න ආෙලන ආෙයොමු ආෙකෙර  ආලනරප ආඔවු්න ආ
ශරශා ආලෙ කුත් ආුරද්ගයි්න ආවැනුලත් ආෙකෙරනු ආතන  ආ

2019 ආලෙප්රේ්ල

2019 ආෙවවැම්බර් ආ

5. එම ආදිවවත්රි්වකප ආප්රාෙද් ආය ආවශ ආග්රාම ආෙවේලා ආලවම් ආමේටෙම් ආයනවා ආෙනර ආූදවා ම් ආ
වැුපම් ආනව ම් ආකරගිලමි්න ආඑ්ව ආඑ්ව ආලමානයාංය ආිශි්න ආ රජ්ෙේ ආප්රතිදාර ආ
යා්නෛයයව ආල්නනර්ගනල  ආනරිදි ආුරළු්ල ආයනවා ආෙනර ආූදවා ම් ආලැඩවටශ ්ව ආ
වැකීමම ආ

2020 ආජ් ලාරි ආ

2020 ආමැයි ආ

වම්බන්ධී රණ හතොරතුරු
ක්රියාත්මක ආකර  ආයයන ෙය්න ආලගකිල ආ
යුතු ආුරද්ගයාෙේ ආ ම ආ

දමි්නව ආනතිරාජ් ආමශනා ආ

න තුරප ආෙවනාර්නෙම්්නතුල ආ

ලාය්වප ආජ්ාතික ආයනවා ආවශ  ආෙවේලා ආමායවවථා යප ආලාරිමාර්ගප ආජ් ආවම්නත් ආවශ ආ
යනවා ආකෂම ාකරය ආලමානයාංය

ිශවුත් ආනැනැ්ල ආිපිල ය ආවශ ආදුරකථ  ආ
ලංකය ආ
වම්බ්නාල  ආ
ලෙ කුත් ආ
නාර්ලය්න ආ

රාජ්ය ආලංෙය්න ආ
වම්බ්නාල  ආ
නාර්ලය්න ආ
ිිශ්ල ආවමාජ්යීය ආ
වංිශාා ප ආුරද්ගිපක ආ
ලංයප ආබහුනාර්ීමය ආ
ලං ආශා ආලෙ කුත් ආ
ක්රියාකාීන ආකමිටු ආ

ජ්ාතික ආෙගොඩ ැගිිප ආනර්ෙේය ආවංිශාා ය; කාගුය ආිශවයා ආෙවනාර්නෙම්්නතුල;
මායම ආනරිවර ආලධිකාරිය; ෙලරෂ ආවංර්වය ආෙවනාර්නෙම්්නතුල; ජ්ාතික ආජ්ජ් ආ
වම්නත් ආනර්ෙේය ආවශ ආවංලර්ා  ආිලෙයෝටලනායන ය
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බැඳීම #11: නරිවර ආිශයභාර ආලමානයාංය ආිශි්න ආවශභාගීත්ල ආයකාරයකි්න ආෙද්ගුණික ආිශනර්යාව ආලභිෙයෝගය්න ආ ආ ආජ්ාතික ආ
නාරිවරික ආප්රතිනත්තියට ආවශ ආන නට ආවිශවවනරාත්මකල ආතතුත් ආකිරිම ආ
2018 ආඔ්වෙනෝම්බර් ආ1 ආ- ආ2020 ආවැප්නැම්බර් ආ30
ක්රියාත්මක ආකිීනෙම් ආ ම ආමිපක ආල  ආ
යයන ය  ආුරද්ගයා

මශලැලි වාංලර්ධ්න ශා පරිවර අමාතාාංය
බැඳීම පිළිබඳ විව්තරය

බැඳීම ආමඟි්න ආලලාා යට ආ්වකර්න ා ආවූ ආ නුපගිය ආවකය්ව ආලැිල ආකාය ආතුෂ ආරී ආංකාල ආවරුණු ආකාගුණික ආනත්ලය්නට ආමුහුය ආ
ෙනොදු ආගැටළුල ආකුම්වව? ආ ආ
දු්න ආලනර ආ මර්ඝ ආකාලී ල ආනලති  ආිලයංප ආගංලතුර ආවශ ආ ාය ආයෑම් ආකායත් ආවම  ආ
ලර්ා ය ආෙලමි්න ආපග්ර ආගැටළු ආබලට ආනත්ල ආතන  ආ
ෙද්ගුයය ආයශ්රින ආපලදුරු ආරට ආුරරාම ආවැකිය ආයුතු ආල්නවමි්න ආබනා  ආලනර ආ
ිශෙේෙය්නම ආයනවා ආතතිීමෙම් ආප්රලයනාලය ආඉශෂ ආදිවවත්රි්වකය්න ආහි ආදුප්නත් ආජ් නාල ආ
ෙම්නම ආග්රාමීය ආකෘකවකාර්මික ආජ් ගශයය ආමි්න ආබනෑමට ආ්වෙේ  ආමායම ආශා ආ
 මර්ඝකාලී  ආවංලර්ා  ආවැුපම් ආෙලනුෙල්න ආෙල්න ආකර  ආව ආරාජ්ය ආමව්ලප ආවවලභාිශක ආ
යනවා ආෙශේතුෙල්න ආල  ආීයිශන ආශාිල ආශා ආීයලෙ ෝනාය ආලහිමිීමම්ප ආෙද්නෂ ආශාිල ආශා ආ
ලලනැ්නීමම් ආයදිය ආෙලනුෙල්න ආවනයනු ආබ  ආවශ  ආශා ආමය ආයාාර ආෙලන ආෙයොමු ආ
කිීනමට ආිදුීමම ආිලවා ආරාජ්ය ආමුව්ල ආමනව ආීඩඩ ය්ව ආඑ්ල ආෙේ  ආතනැම් ආයනවාල්න ආ
තතිීමමට ආෙශේතු ආීම ආතත්ෙත් ආෙද්ගුණික ආිශනර්යාවය්න ආිලිබබහල ආවැකි්ල්ව ආ
ෙ ොව්වලමි්න ආලනුිතනල ආිදුකර  ආව ආවැුපම් ආක්රියාලලී්න ආෙශේතුෙලිල  ආවැ ට ආ
භාිශනාල  ආජ්ාතික ආනාරිවරික ආප්රතිනත්තිය ආවශ ආන න ආමගි්න ආප්රමායලත් ආනරිදි ආ
ෙද්ගුණික ආිශනර්යාව ආවම්බ්නා ආගැටළු ආයම්නෛයය ආෙ ොෙේ
බැඳීම ආකුම්වව?

නලති  ආජ්ාතික ආනාරිවරික ආප්රතිනත්තිය ආවශ ආන ෙනහි ආෙද්ගුණික ආිශනර්යාවය්න ආ
ිලිබබහල ආිශෙේෙය්නම ආලලාා ය ආෙයොමු ආකිීනම ආවහශා ආවශ ආෙද්ගුණික ආ
ිශනර්යාවය්නලට ආලනුලර්න ය ආීමමට ආවශ ආඒලා ආලලම ආකරගැීයම ආවහශා ආිලර්ෙද් ආ
වැකීමම ආෙමම ආබැඳීම ආමගි්න ආලරමුණු ආෙකෙර්  ආෙද්ගුණික ආිශනර්යාවය්නලට ආ
ලලාා ය ආෙයොමු ආකරමි්න ආඒ ආවහශා ආලනුලර්න ය ආීමමට ආවශ ආලලම ආකිීනමට ආිලර්ෙද් ආ
වැකීමමට ආශැකිල  ආනරිදි ආියළු ආනාර්ලය්න ආවමග ආවාකච්ඡාෙකොට ආනලති  ආජ්ාතික ආ
නාරිවරික ආප්රතිනත්තිය ආවශ ආන න ආවමාෙෝද ය ආකර ආවංෙෝා ය ආකිීනමට ආනරිවරය ආ
ිශයභාර ආලමානයාංය ආිශි්න ආකටයුතු ආකරනු ආතන  ආ

ෙමම ආෙනොදු ආගැටළුල ආිශවඳීම ආවහශා ආ
ශඳු ාගත් ආබැඳීම ආවායක ආල්නේන ආ
ෙකෙවේව?

වැ ට ආනලති  ආජ්ාතික ආනාරිවරික ආප්රතිනත්තිය ආවශ ආන න ආ2003 ආමගි්න ආප්රමායලත් ආනරිදි ආ
ෙද්ගුණික ආිශනර්යාව ආවම්බ්නා ආගැටළු ආයම්නෛයය ආෙ ොල  ආබල ආශඳු ාගැීයෙම්න ආ
ල තුරුල ආෙමම ආබැඳීම ආශරශා ආෙද්ගුණික ආිශනර්යාව ආවම්බ්නාෙය්න ආුරළු්ල ආෙව ආ
ලලාා ය ආ්වල  ආනරිදි ආජ්ාතික ආනාරිවරික ආප්රතිනත්තිය ආවශ ආන න ආවංෙෝා ය ආ
ෙකෙරනු ආතන  ආෙද්ගුණික ආිශනර්යාවය්න ආෙශේතුෙල්න ආතතිල  ආලලවා ම ආ
වැකි්ලට ආගිලමි්නප ආිශෙේෙය්නම ආවරිද්ර ආශා ආලලවා ම් ආකයඩායම් ආමන ආතතිල  ආ
බනෑම ආලු කිීනම ආිලිලව ආනරිවර ආයර්වයය ආවශ ආයනවා ආකෂම ාකරයය ආවහශා ආ
ඉශෂ ආමේටෙම් ආප්රතිනත්ති ආප්රමු නාලය්ව ආෙම් ආතුිප්න ආැෙබනු ආතන  ආනලවප ආයනවා ආ
ලෂ්වලා ආගැීයම ආවශ ආලනශුපනාලය්න ආමග ආශරලා ආගැීයමට ආශැකිල  ආෙවේ ආ ආෙකපාප ආමායම ආ
ශා ආ මර්ඝ ආකාලී  ආෙව ආෙද්ගුයය ආෙල වව ආල්නේන ආෙකෙවේව ආය්න  ආිලිබබහල ආ
වැුපම් ආකිීනෙම් ආවශ ආතීරය ආගැීයෙම් ආිලරන ආුරද්ගයි්න ආවතුල ආවැනුලත්භාලය්ව ආතිබිය ආ
යුතුය

ෙමම ආබැඳීම ආිශලෘන ආරාජ්ය ආශවු්ලකාීනත්ල ආ
ලගය්නට ආලවාෂ ආල්නේන ආතයි?

රජ්ෙේ ආප්රතිනත්ති ආවම්නාව ෙේ ආ ම ආුරරලැි ආශඬට ආඉඩකඩ ආවැීමම ආවශ ආුරරලැි ආීයිශන ආ
ෙකෙරහි ආබනා  ආරජ්ෙේ ආතීරය ආගැිලම්ල ම ආනම ආලවශවව ආඑයට ආඑ්ව ආකිීනමට ආ
ලලවවථාල්න ආබා ආ මම ආිලවා ආෙමම ආබැඳීම ආශරශා ආපුරලැසි වශභාගීත්ලය ආප්රලර්ා ය ආ
ෙකෙර්  ආ

ලමනර ආිශවවනර ආ

ෙමෝනට්රිෙය්ල ආව්නාා ය ආයටෙත් ආතති ආලලයනාලය්න ආිය්ල ආරී ආංකාල ආිශි්න ආ
වුරරා ආතති ආලනර ආතිරවර ආවංලර්ා  ආඉ්වක ආ13 ආවශ ආඍජුල ආවශ ආලක්රල ආෙද්ගුණික ආ
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ිශනර්යාවය ආෙකෙරහි ආබනා  ආලෙ කුත් ආඉ්වක ආවහශා ආක්රියාකාීන ආවැුපම් ආවකවව ආ
ෙකෙර්  ආෙද්ගුණික ආිශනර්යාව ආෙශේතුෙල්න ආමතුල  ආනර්ජ්  ආෙකෙරහි ආෙගෝලීය ආ
ප්රතිදාරය ආ්වතිමත් ආකර්න ා ආවූ ආනැරිවව ආවම්මුතිය ආව ආරී ආංකාල ආිශි්න ආලත්ව්න ආනබා ආ
ලනරානුමන ආකර ආතන  ආෙමම ආබැඳීම ආමගි්න ආ2005 ආයනවා ආකෂම ාකරය ආන න; ආතිරවර ආ
ශ්රි ආංකාල්ව: වැ්වම ආවශ ආපනාය ආමාර්ගික ආගම්න ආමග ආෙකටුම්නෙනහි ආවශ ආ2025 ආ
වැ්වෙමහි ආවැ්වෙල  ආිලර්ෙද් ආවශ ආබැඳීම්; ක්රියාත්මක ආකිරිම ආප්රලර්ා ය ආෙකෙරයි
බැඳීම ආවුරරාලීම ආවහශා ආඉ්වකගන ආක්රියාකාරකම් ආ
1. ක්රියාත්මක ආකිීනෙම් ආලු නාු  ආෙම්නම ආෙද්ගුණික ආිශනර්යාවය්නලට ආලනුලර්න ය ආ
ීමම ආවශ ලලම ආකරගැීයම ආවහශා ආලැජිදියුණු ආකරගන ආයුතු ආ්වෙේෛ ආශඳු ා ආගැීයම ආ
වහශා ආනලති  ආජ්ාතික ආනාරිවරික ආප්රතිනත්තිය ආවමාෙෝද ය ආකිීනෙම් ආලරමුණි්න ආ
ියළු ආනාර්ලය්න ආවම්බ්නාකර ආගිලමි්න ආුරළු්ල ආෙව ආවාකච්ඡා ආනැලැත්ීමම  ආ
2. ෙද්ගුණික ආිශනර්යාව ආලංග ආිලිබබහල ආුරළු්ල ආලලාා ය්ව ආෙයොමු ආකර්න ාවූ ආ ල ආ
ජ්ාතික ආනාරිවරික ආප්රතිනත්තිය්ව ආවශභාගීත්ල ආවවලභාලයකි්න ආවකවව ආකිීනම ආ
වම්බන්ධී රණ හතොරතුරු
ක්රියාත්මක ආකර  ආයයන ෙය්න ආලගකිල ආ
යුතු ආුරද්ගයාෙේ ආ ම ආ
න තුරප ආෙවනාර්නෙම්්නතුල ආ
ිශවුත් ආනැනැ්ල ආිපිල ය ආවශ ආදුරකථ  ආ
ලංකය
වම්බ්නාල  ආ
ලෙ කුත් ආ
නාර්ලය්න ආ

රාජ්ය ආලංෙය්න ආ
වම්බ්නාල  ආ
නාර්ලය්න ආ

ිිශ්ල ආවමාජ්යීය ආ
වංිශාා ප ආුරද්ගිපක ආ
ලංයප ආබහුනාර්ීමය ආ
ලං ආශා ආලෙ කුත් ආ
ක්රියාකාීන ආකමිටු

යරම්භක ආදි ය ආ

ලලව්න ආදි ය ආ

2018 ආඔ්වෙනෝම්බර් ආ

2018 ආෙවවැම්බර් ආ

2019 ආජ් ලාරි

2019 ආෙවවැම්බර් ආ
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බැඳීම ආ #12 : 2020 ආල  ආිශට ආලවාෂ ආලමානයාං ආිශි්න ආකා්නනාල්නට ආඑෙරහි ආියළු ආයකාරෙේ ආෙල වවෙකොට ආවැකීම ආතුර්න ආ
කිීනෙම් ආවම්මුතිෙේ ආ(CEDAW) ෙනෝරාගත් ආලලවා  ආිලීන්වය ආක්රියාත්මක ආකිීනම ආවහශා ආිශිලිශවභාලෙය්න ආයුත් ආශා ආලගකිල ආයුතු ආ
ක්රියාලිපය්ව ආවවථාන ය ආකිීනම
2018 ආඔ්වෙනෝම්බර් ආ1 ආ- ආ2020 ආවැප්නැම්බර් ආ30
ක්රියාත්මක ආකිීනෙම් ආ ම ආමිපක ආල  ආ
යයන ය  ආුරද්ගයා

ාන්තා ශා ෂමා

ටයුතු අමාතාාංය

බැඳීම පිළිබඳ විව්තරය
බැඳීම ආමගි්න ආලලාා යට ආ්වකර්න ා ආවූ ආ
ෙනොදු ආගැටළුල ආකුම්වව?

කා්නනාල්නට ආඑෙරහි ආියළු ආයකාරෙේ ආෙල වව ආෙකොට ආවැකීම ආතුර්න ආකිීනෙම් ආ
වම්මුතිය(CEDAW) ආරී ආංකාල ආිශි්න ආ1981 ආ ම ආලනරානුමන ආකර ආතති ආලනර ආඒ ආ
යටෙත් ආතනැම් ආලලවා  ආිලීන්වය ආවම්බ්නාෙය්න ආක්රියාත්මක ආීමමට ආරී ආංකාල ආබැඳී ආ
ිපායව ආඑහි ආප්රගතිෙයහි ආම්නවගාමී ආබල්ව ආෙනීය ආයයි  ආ
 ආ
CEDAW හි ආිශධිිශාා  ආකාර්ය්වම ආෙව ආක්රියාත්මක ආකිීනම ආතුිප්න ආකා්නනාල්න ආ
ිශි්න ආලර්නමා ෙේ ආමුහුය ආෙව  ආගැටළු ආෙබොෙශොමය්ව ආලලම ආකිීනමට ආඉඩ ආවැෙවනු ආ
තන  ආ
 ආ
ිලතිෙේ ආයලරයය ආෙ ොමැතිකමි්න ආලිශධිමත් ආ්වෙේෛෙේ ආිලයැෙ  ආකා්නනාල්නට ආ
ලවමා  ආෙේන  ආබා ආගැීයමට ආිදුීම ආතන  ආඑෙම්නම ආකා්නනා ආගෘශමිපකය්න ආ
ෙබොෙශෝ ආවමාජ්යීයප ආවංවවකෘතිකප ආයර්ථික ආශා ආෙද්නාිලක ආගැටළුලට ආමුහුය ආෙව  ආ
ලනර ආඒ ආවහශා ආප් ආරමායලත් ආිලිපයම් ආෙය ම ආ ැන  ආිශධිමත් ආ්වෙේෛය ආතුව ආකා්නනාල්න ආ
ිශි්න ආෙවේලා ආවවථා  ආයශ්රින ආිපංගික ආශා ආවවත්රී ආුරරුභාලය ආමන ආනව ම් ආවූ ආප්රදණ්ඩත්ලය ආ
ලත්ිශඳියි  ආෙද්නා ෙේ ආකා්නනාල්නෙේ ආලු  ආිලෙයෝජ් ය්ව ආනැලතිම ආිලවා ආරජ්ෙේ ආ
ඉඩම් ආෙලන ආකා්නනාල්නට ආතති ආප්රෙේය ආලු  ආීමම ආතතුත් ආෙේ  ආ

බැඳීම ආකුම්වව?

ලවාෂ ආලමානයාංල ආලැඩ ආවැුපම් ආශරශා ආCEDAW වම්මුතිෙේ ආෙනෝරාගත් ආලලවා  ආ
ිලීන්වය ආලවර ආ2020 ආල  ආිශට ආවම්පූර්යෙය්න ආක්රියාත්මක ආකිීනම ආප්රලර්ා ය ආකිීනම ආ
ෙමම ආබැඳීෙමහි ආලරමුය ආෙේ  ආ ආෙමමගි්න ආලිශධිමත් ආ්වෙේෛෙේ ආකා්නනාල්න ආ
ෙල වවකම්ලට ආභාජ් ය ආීමම ආලැෂැ්වීමමප ආෙද්නා  ආූමමිකාල ආතු ආකා්නනාල්නෙේ ආ
වශභාගීත්ලය ආලැජි ආකිීනමප ආකා්නනා ආගෘශමිපකය්න ආවහශා ආජ්ාතික ආප්රතිනත්ති ආ
වැුපම්කරයෙේ ආදි ආලගීමම ආවශ ආිශිලිශවභාලය ආප්රලර්ා ය ආකිරිමප ආෙවේලා ආවවථා  ආයශ්රින ආ
ිපංගික ආලඩ්නෙත්ේටම් ආලලම ආකිීනම ආවශ ආකා්නනාල්නට ආබනා  ආලවාාාරය ආඉඩම් ආීයති ආ
ඉලත් ආකිීනම ආය ාදිය ආවහශා ආක්රියාකාරකම් ආලර්ා ය ආකරගන ආශැක  ආ

ෙමම ආෙනොදු ආගැටළුල ආිශවඳීම ආවහශා ආ
ශඳු ාගත් ආබැඳීම ආවායක ආල්නේන ආ
ෙකෙව ආවව? ආ

“වමා  ආලපා ාකමකි්න ආයුත් ආලැඩ ආවහශා ආවමා  ආලැටුප්” ආවහශා ආීනති ආතති ආකිීනම ආමගි්න ආ
ලිශධිමත් ආ්වෙේෛෙේ ආෙවේලා ආිලයු්වතිය්න ආශට ආව ආවමා  ආලපා ාකමකි්න ආයුත් ආලැඩ ආ
වහශා ආවමා  ආෙේන  ආබා ආ මම ආීයතිෙේ ආිලිපවරය ආතුිප්න ආලිලලාර්ය ආක ආශැක  ආ
නාර්ලකරුල්නෙේ ආලවශවව ආිශමීමම ආශා ආලකර්වයය ආතුිප්න ආෙමම ආලවමා  ආබල ආතුර්න ආ
කිීනමට ආතති ආවැුපම් ආලකර්වයය ආශා ආලයාප්න ආකිීනමට ආලලය ආවැනුම ආැෙබනු ආතන  ආ
කා්නනා ආගෘශමිපකය්නෙේ ආවෘජු ආවශභාගීත්ලය ආබාගැීයම ආතුිප්න ආඔවු්නෙේ ආ
ගැටළුලට ආලවාෂල ආප්රතිනත්තී්න ආශා ආවැුපම් ආලඩා ආිශිලිශවභාලයකි්න ආශා ආලවායි ආෙව ආ
වැකිය ආශැක  ආිශධිමත් ආ්වෙේෛ ආෙේ ආෙවේලා ආවවථා ල ආිදුල  ආිපංගික ආවශ ආවවත්රී ආුරරු ආ
වමාජ්භාීමය ආලඩ්නෙත්ේටම් ආනරි්වා ආකරබැගීම ආවහශා ආනත්කරනු ආබ  ආකමිටු ආමගි්න ආ
ලලම ආකෂ ආශැක  ආ ආරජ්ෙේ ආඉඩම් ආවම්බ්නා ආීයති ආවංෙෝා ය ආකිීනම ආතුිප්න ආ
කා්නනාල්නට ආරජ්ෙේ ආඉඩම් ආවහශා ආප්රෙේ ආීමෙම් ආලැජි ආලලවවථාල්න ආවැෙවනු ආතන  ආ

25
ිිශ්ල ආවංිශාා  ආවමග ආඑ්වල ආමැතිලරය ආීයති ආවංෙෝා ය ආකිරිම ආමගි්න ආ
නාර්ිපෙම්්නතුෙේ ආකා්නනාල්න ආවහශා ආනංගු ආක්රමය්ව ආතති ආකිීනම ආතුිප්න ආෙද්නා  ආ
ූමමිකාල ආතු ආකා්නනාල්නෙේ ආවශභාගීත්ලය ආලර්ා ය ආකර ආගන ආශැක  ආ ආ
ෙමම ආබැඳීම ආිශලෘන ආරාජ්ය ආශවු්ලකාීනත්ල ආ
ලගය්නට ආලවාෂ ආල්නේන ආතයි? ආ

තිරය ආගැීයෙම් ආක්රියාලිපෙේ ආ ම ආවශභාගිීමමටත් ආබනෑම් ආකිීනමටත් ආකා්නනාල්නටප ආ
ලලවා ම් ආකණ්ඩායම්ව ආතතුළුලප ආිශෙේ ආවැුපම් ආබා ආ මම ආතුිප්න ආෙමම ආබැඳීම ආමගි්න ආ
පුරලැසි වශභාගීත්ලය ආප්රලර්ා ය ආෙේ  ආඑෙම්නම ආලකර්වය ආයා්නෛයය්න ආතිබීම ආ
නාර්ලකරුල්නට ආවශභාගිීමමට ආශැකිීමම ආවශ ආලවා ආරජ්ෙේ ආිලාාීන්නට ආයම් ආතීරය ආ
වශ ආපනෙද් ලට ආලවාෂ ආෙනොරතුරු ආ ආප්රගාමී ආෙනොරතුරු ආෙශිබවරේ ආකිීනමට ආතති ආ
බැඳීම ආෙශේතුෙල්න ආලගවීම ප්රතිනත්තිය ආප්රලර්ා ය ආෙේ  ආ

ලමනර ආිශවවනර

ෙමම ආබැඳීම ආකා්නනාල්නට ආඑෙරහි ආියළු ආයකාරෙේ ආෙල වව ආෙකොට ආවැකීම ආතුර්න ආ
කිීනෙම් ආවම්මුතිය ආ(CEDAW) ආක්රියාත්මක ආකිීනමට; මා ල ආලයිතිලාිකම් ආයර්වා ආ
කිරිම ආශා ආප්රලර්ව ය ආකිීනම ආවහශා ආල  ආජ්ාතික ආක්රියාකාීන ආවැැවවම ආ2017 ආ– ආ2021 ආහි ආ
ලරමුණු ආක්රියාත්මක ආකිීනමට ආවශ ආවවත්රී ආුරරු ආවමා ාත්මනාලය ආෙකෙර් ආවායක ආල  ආ
තිරවර ආවංලර්ා  ආඉ්වක ආලංක ආ5 ආක්රියාත්මක ආකිීනමටත් ආවශය ආෙේ  ආ ආ

බැඳීම ආවුරරාලීම ආවහශා ආඉ්වකගන ආක්රියාකාරකම් ආ

යරම්භක ආදි ය:

ලලව්නල  ආදි ය:

1. ලිශධිමත් ආ්වෙේෛය ආතු ආ“වමා  ආලපා ාකමකි්න ආයුත් ආලැඩ ආවහශා ආවමා  ආලැටුප්” ආ
(ජ්ානය්නනර ආකම්කරු ආවංිශාා ෙේ ආවම්මුතිෙයහි ආ100ල  ආබැඳීමට ආලනුකල  ආ
වහශා ආීනති ආකම්කරු ආලමානයාංය ආමගි්න ආවම්මන ආකිරිම ආශරශා ආඑය ආලිලලාර්ය ආ
කිීනම  ආකම්කරු ආලමානයාංය ආමගි්න ආෙමම ආීනති ආක්රියාත්මක ආීමම ආලකර්වයය ආ
කිීනම ආවශ ආලිශධිමත් ආ්වෙේෛය ආතු ආවවත්රී ආුරරුභාලය ආනව ම්ල ආෙේන  ආිලිපබහ ආ
ෙනොරතුරු ආඑ්වැසවව ආකිීනම  ආජ්ාතික ආමන ආිශමුපම් ආලාර්නාල ආත්රෛභාාෙල්න ආවකවා ආ
කම්කරු ආලමානයාංෙේ ආෙල  ආලඩිශෙයහි ආිශලෘන ආවත්න ආක්රමෙේවයකි්න ආ
නෂෙකෙරනු ආතන  ආ
ෙමම ආලාර්නාලට ආලවාෂල ආමශජ්  ආමනිශමුපම් ආනලත්ලා ආියළු ආනාර්ලය්නෙේ ආ
මැදිශත්ිශෙම්න ආවත්න ආඑ්වැසවව ආකිීනම ආිදුකරනු ආතන  ආ

October 2018

March 2020

2.  ආකා්නනා ආගෘශමිපකය්න ආලැජි ආප්රමායය්ව ආිපා  ආදිවව ආත්රි්වකල ආකා්නනා ආ
ගෘශමිපකය්න ආවහශා ආල  ආජ්ාතික ආක්රියාකාීන ආවැැවවෙම් ආෙකටුම්නන ආිලිබබහල ආ
ජ්ාතික ආමේමෙම් ආමශජ්  ආමන ආිශමීමම් ආලවාෂ ආලමානයාංය ආවශ ආුරරලැි ආ
වංිශාා ය්නෙේ ආවශභාගීත්ලෙය්න ආිදු ආෙකෙරනු ආතන  ආෙමම ආමන ආිශමීමම් ආ
ලාර්නාල ආකා්නනා ආලමානයාංෙේ ආෙල  ආලඩිශෙයහි ආිශලෘන ආවත්න ආක්රමෙේවය්න ආ
ශරශා ආත්රෛභාාෙල්න ආනෂෙකෙරනු ආතන  ආලලව්න ආප්රතිනත්ති ආශා ආවැුපම් ආ
කා්නනා ආගෘශමිපකයි්න ආෙලන ආඉ ආදිරිනත් ආකර ආක්රියාත්මක ආෙකෙරනු ආතන  ආ ආ

October 2018

January 2020

3. ිශධිමත් ආ්වෙේෛය ආවහශා ආලලම ආලෙය්න ආලමානයාං ආ75% ආිපංගික ආ
ලඩ්නෙත්ේටම් ආලැැ්වීමම ආවහශා ආකමිටු ආිලහිටුලනු ආතන  ආෙමම ආකමිටු ආවහශා ආ
ුරහුණු ආකිීනම ආවශ ආඒලා ආලකර්වයය ආකිීනම ආකා්නනා ආශා ආෂමා ආකටයුතු ආලමානයාංය ආ
ිශි්න ආිදු ආකරනු ආතන  ආ ආෙමම ආකමිටුලට ආලවාෂ ආලාර්කවක ආලාර්නා ආ( ආලාර්නාගන ආ
ිද්කර්නප ආිද් ම්නල ආවවලභාලයප ආෙග  ආතති ආක්රියාමාර්ගප ආිලඩාලට ආනත් ආුරද්ගය්න ආ
යර්වා ආකිීනමට ආෙග  ආතති ආිලයලර ආයදිය  ආලවාෂ ආලමානයාං ආෙල  ආලඩිශල ආ
ත්රෛභාාෙල්න ආනෂෙකෙරනු ආතන  ආෙමම ආියළු ආකමිටු ආලාර්නා ආඑ්වැසවව ආෙකොට ආ
එ්ව ආලාර්ික ආලාර්නාල්ව ආෙව ආකා්නනා ආකටයුතු ආලමානයාංෙේ ආෙල  ආලඩිශෙේ ආ
ත්රෛභාාෙල්න ආනෂෙකෙරනු ආතන  ආ ආ

October 2018

September 2020
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4. ිිශ්ල ආවංිශාා  ආවමග ආඑ්වල ආමැතිලරය ආීයති ආවංෙෝා ය ආකිරිම ආවශ ආ
ෙද්නා  ආ ආන්ව ආවමග ආිලර්නනෙරය්න ආකටයුතු ආකරමි්න ආඔවු්න ආෙලන ආ
ිලඩ ය්ව ආඑ්ල ආකිීනම ආමගි්න ආනාර්ිපෙම්්නතුෙේ ආකා්නනාල්න ආවහශා ආනංගු ආක්රමය්ව ආ
තති ආකිීනම ආතුිප්න ආලලම ආලෙය්න ආනාර්ිපෙම්්නතුෙල්න ආ1 3ක ආකා්නනා ආ
ිලෙයෝජ් ය්ව ආතති ආකිීනමට ආකටයුතු ආෙකෙර්  ආෙද්ා  ආන්ව ආවමග ආිදුකර  ආ
ව ආමන ආිශමීමම් ආිලිබබහ ආලාර්නාල ආලමානයාං ආෙල  ආලඩිශෙේ ආභාා ආ3්නම ආ
නෂෙකෙර්  ආ

December 2018

August 2020

5. ිශලෘන ආරාජ්ය ආශවු්ලකාීනත්ලෙේ ආ2016 ආ– ආ2018 ආවහශා ආවූ ආජ්ාතික ආක්රියාකාීන ආ
වැැවවම ආඉදිරියට ආෙග යාම්ව ආෙව ආල  ආරජ්ෙේ ආඉඩම් ආෙබවා ආ මෙම් ම ආශවු්ල ආ
හිමිකාීනත්ලය ආවහශා ආලලවර ආ මම;  ආය  ආඉඩම් ආවංලර්ා  ආයඥපා ආන ෙත් ආපනේල  ආ
3 ආලෙශෝි ආකිීනම ආත  ආලනුප්රාප්තිය ආවහශාල  ආලවමා  ආෙව ආවැෙක  ආිශධිිශාා  ආ
ලලංගු ආකිීනම ආවහශා ආඉඩම් ආීයති ආවංෙෝා ය ආකිීනම ආ

September 2018

December 2019

වම්බන්ධී රණ හතොරතුරු
ක්රියාත්මක ආකර  ආයයන ෙය්න ආලගකිල ආ
යුතු ආුරද්ගයාෙේ ආ ම
න තුරප ආෙවනාර්නෙම්්නතුල
ිශවුත් ආනැනැ්ල ආිපිල ය ආශා ආදුරකථ  ආලංකය
වම්බ්නාල  ආ
ලෙ කුත් ආ
නාර්ලය්න ආ

වම්බ්නාල  ආලෙ කුත් ආ කම්කරු ආශා ආලෘත්තීය ආවමිති ආවබහනා ආලමානයාංයප ආඉඩම් ආලමානයාංයප ආනෂාත් ආවභාප ආ
නාර්ලය්න ආ
නෂාත් ආනා  ආශා ආක්රීඩා ආලමානයාංයප ආමැතිලරය ආෙකොමි්න ආවභාලප ආජ්ාතික ආකා්නනා ආ
කමිටුල
ිිශ්ල ආවමාජ්යීය ආවංිශාා ප ආ Centre for Equality and Justice, Viluthu, Centre for Policy Alternatives,
ුරද්ගිපක ආලංයප ආ
Rural Women’s Front, Disability Organisation Joint Front
බහුනාර්ීමය ආලං ආශා ආ
ලෙ කුත් ආක්රියාකාීන ආකමිටු
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බැඳීම # 13 : ප්රාෙද් ආය ආෙවේලා ආවැනයුම ආලැජිදියුණු ආකිීනම ආවහශා ආප්රාෙද් ආය ආවභා ආතුෂ ආුරරලැි ආවශභාගිත්ලෙය්න ආයුත් ආකමිටු ආ්වතිමත් ආ
කිීනම
2018 ආඔ්වෙනෝම්බර් ආ1 ආ– ආ2020 ආවැප්නැම්බර් ආ30
ක්රියාත්මක ආකිීනෙම් ආදි ආමිපක ආල  ආ
යයන ය  ආුරද්ගයා ආ

පෂාත් වභා, පෂාත් පාන ශා ක්රීඩා ා අමාතාාංය

බැඳීම පිළිබඳ විව්තරය
බැඳීම ආමගි්න ආලලාා යට ආ්වකර්න ා ආවූ ආ
ෙනොදු ආගැටළුල ආකුම්වව?

ප්රාෙද් ආය ආවභා ආයනු ආරජ්ෙේ ආනෂාත් ආනා  ආනද්ාතිය ආතුෂ ආුරළු්ල ආනරාවයක ආමශජ්  ආ
ෙවේලාල්න ආවනය  ආලැවගත් ආයයනිලක ආලුශයකි  ආ ආ1987 ආලංක ආ15 ආවරය ආප්රාෙද්ද් ආය ආ
වභා ආන න ආමගි්න ආප්රාෙද් ආය ආවභා ආකමිටු ආිලහිටුිශමටත් ආඑමගි්න ආතීරය ආගැීයෙම් ආ
ක්රියාලිපෙේදි ආුරරලැිය්නෙේ ආවශභාගීත්ලය ආබා ආගැීයමටත් ආඉඩ ආවවා ආතන  ආ
ලර්නමා ෙේ ආ ම ආෙමම ආකරුය ආවභාෙල්න ආෙශෝ ආුරරලැිය්න ආිශි්න ආපිතන ආයකාරෙය්න ආ
පනෙයෝගී ආකර ආෙ ොමැන  ආුරරලැිය්න ආෙබොෙශෝ ආෙවෙ ්ව ආතීරය ආක්රියාලිපෙය්න ආනම්න ආ
බැශැර ආකර ආතනැයි ආවක  ආලනර ආනම්න ආබ  ආෙවේලාල ආිලිබබහ ආනෘප්තිමත් ආෙ ොෙේ  ආ
එෙම්නම ආනම ආප්රෙද්ල ආමතුල  ආිශිශා ආගැටළු ආිලරාකරයය ආකිීනමට ආවශ ආප්රාෙද්ද් ආය ආ
වභාල ආමිපක ආකාර්යභාරය්න ආනශුප ආකරලීම ආවහශා ආලතියි්න ආලැවගත් ආෙමලම් ආල  ආ
ලතුරු ආිලෙයෝග ආප්රමායලත් ආෙව ආෙ ොනලතී

බැඳීම ආකුම්වව?

ප්රාෙද් ආය ආවභා ආවමග ආඑ්වල ආකටයුතු ආකිීනෙම්න ආලඩා ආෙශොහ ආප්රතිනත්තී්න ආෙලනුෙල්න ආ
ෙනීය ආින්මටත් ආප්රාෙද්ද් ආය ආමේටමි්න ආෙවේලා ආවැනයීම ආලැජි ආදියුණු ආකිීනමටත් ආ
ුරරලැිය්න ආතු ආතති ආශැකියාල ආලර්ා ය ආකිීනම ආෙමම ආබැඳීෙමහි ආලරමුය ආෙේ  ආ
රී ආංකාෙේ ආබහුනර ආුරරලැිය්න ආටලලත් ආල්නේන ආප්රාෙද්ව ආය ආවභා ආිමාල්න ආතු ආබැිශ්න ආ
ඔවු්නෙේ ආවශභාගීත්ලෙය්න ආප්රාෙද්ද් ආය ආවභා ආකමිටු ආනද්ාති ආ්වතිමත් ආකිීනෙම් ආිශා ආ
ලැවගත්කම්ව ආනලතී  ආෙමම ආකමිටු ආවහශා ආවශභාගී ආීමම ආශරශා ආවභාල ආශා ආුරරලැිය්න ආ
ලනර ආිශධිමත් ආවශ ආිලර්නනර ආවාකච්ඡා ආමාර්ගය්ව ආිලර්මායය ආීමමට ආඉඩකඩ ආවැෙවේ  ආ
ෙමලැිල ආලානාලරයය්ව ආතිබීමප ආනම ආප්රජ්ාෙේ ආලලයනාලය්න ආෙලන ආුරළු්ල ආලලාා ය්ව ආ
ෙයොමු ආකිීනමටත් ආලයලැය ආවැුපම්කරයෙේ ආදි ආශා ආලයානෘති ආවැකීමෙම් ආදි ආඑම ආ
ක්රියාලිපයට ආවම්බ්නා ආීමමටත් ආුරරලැිය්නට ආඉනා ආප්රෙයෝජ් ලත් ආෙේ  ආනලවප ආවභාෙේ ආ
නරිනා  ආකටයුතු ආවාකච්ඡා ආකිීනමටත් ආඑමගි්න ආවභාෙේ ආකාර්ය්වමනාලය ආවශ ආකාර්ය ආ
වාා ය ආලැජිකිීනමටත් ආකමිටු ආැසවවීමම් ආවායක ආෙේ  ආ

ෙමම ආෙනොදු ආගැටළුල ආිශවඳීම ආවහශා ආ
ශඳු ාගත් ආබැඳීම ආවායක ආල්නේන ආ
ෙකෙව ආවව? ආ

බවව ාහිර ආනෂාෙත් ආදිවවත්රි්වක ආ3ක ආනලති  ආප්රාෙද් ආය ආවභා ආ6්ව ආිලයමු ආවභාල්න ආෙව ආ
ෙනෝරා ආුරරලැි ආවශභාගීත්ලෙය්න ආකමිටු ආවවථාන ය ආෙකෙරනු ආතන  ආෙමම ආකමිටු ආ
ලවායී ආෙව ආක්රියාත්මක ආීමම ආවහශා ආවැනුලත් ආකිීනම්ප ආනා්වණික ආවශය ආශා ආ
ිලුරයනාලය්න ආබා ආෙවනු ආතන  ආලලය ආලතුරු ආීයති ආපනරිමෙය්න ආ5්ව ආවශභාගීත්ල ආ
ෙප්රේය්ව ආශරශා ආශඳු ා ආෙග  ආෙකටුම්නත් ආෙකෙරනු ආතන  ආබවව ාහිර ආනෂාෙත් ආනෂාත් ආ
වභා ආමේමෙම්න ආප්රජ්ා ආමණ්ඩ ආ්වතිමත් ආකිීනම ආවහශා ආලයලවවථාල්ව ආවැකෙවනු ආතන  ආ
ලෙ කුත් ආප්රාෙද්ද් ආය ආවභාප ආ ගර ආවභා ආශා ආමශ ගර ආවභාල ආෙමම ආලත්වැකීම් ආප්රදිපන ආ
කිරිම ආවහශා ආලලය ආල්න ා ආවූ ආ වශය ආබා ආ මමට ආයා්නෛයය්ව ආවැෙකවනු ආලද්ැන  ආ
එබැිශ්න ආප්රාෙද්ද් ආය ආවභාල ආුරරලැි ආවශභාගීත්ෙලය්න ආයුත් ආකමිටු ආනද්ාතිය ආ
්වතිමත් ආකිීනම ආවහශා ආවැජි ආලලයනාලය්ව ආනලති  ආලනර ආලයානෘති ආිලමකිීනෙම් ආ
වාර්ථකත්ලය ආවමගම ආ ගර ආවභා ආශා ආමශ ගර ආවභාල ආව ආඑම ආක්රියාලිපය ආලැජි ආ
නරිමායයකි්න ආක්රියාත්මක ආකිීනමට ආලලවවථාල්ව ආවැෙවේ  ආ ආ ආ
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ෙමම ආබැඳීම ආිශලෘන ආරාජ්ය ආශවු්ලකාීනත්ල ආ
ලගය්නට ආලවාෂ ආල්නේන ආතයි? ආ

ප්රාෙද්ද් ආය ආවභාල්නහි ආතීරය ආගැීයෙම් ආක්රියාලිපෙේ ආ ම ආිලර්නනරෙය්නම ආුරරලැිය්න ආ
වශභාගි ආල  ආබැිශ්න ආෙමම ආබැඳීම ආශරශා ආපුරලැසි වශභාගීත්ලය ආලර්ා ය ආෙේ  ආ
එෙම්නම ආවභාෙේ ආක්රියාකාරකම්ප ආලැය ආිශවවනරප ආයවායම් ආඑකතු ආකිීනම ආලැිල ආකරුණු ආ
ිලිබබහල ආුරරලැිය්න ආවැනුලත්ල  ආබැිශ්න ආෙමමගි්න ආවිනිවිදභාලය ලර්ා ය ආෙේ  ආ

ලමනර ආිශවවනර

ෙමම ආබැඳීම ආමගි්න ආ1987 ආලංක ආ15 ආවරය ආප්රාෙද්ද් ආය ආවභා ආන න ආක්රියාත්මක ආකිීනම ආ
්වතිමත් ආෙකෙර්  ආඑෙම්නම ආරට ආතු ආනලති  ආෙනොරතුරු ආවැ ගැීයෙම් ආ ආීයතිය ආව ආෙම් ආ
වහශා ආිලටුලශ්ව ආෙේ  ආ

බැඳීම ආවුරරාලීම ආවහශා ආඉ්වකගන ආක්රියාකාරකම් ආ

යරම්භක ආදි ය:

ලලව්නල  ආදි ය:

2018 ආෙ ොලැම්බර් ආ

2019 ආෙනබරලාරි ආ

2. ුරරලැි ආිලෙයෝජ් ෙය්න ආයුත් ආකමිටු ආිලයමු ආවභාල ආවවථාිලන ආෙේ  ආකමිටුල ආ
ලවායී ආක්රියාකාීනත්ලය ආවහශා ආනා්වණික ආවශය ආශා ආකුවනාලය්න ආබාහිර ආබාහිර ආ
වම්නත්වායකෙය්ව ආමගි්න ආබා ආෙවනු ආතන  ආ

2019 ආෙනබරලාරි

2020 ආෙනබරලාරි

3. වභා ආකමිටුල ආලවශවව ආිශමීමෙම්න ආපනරිම ආලෙය්න ආලතුරු ආීයති ආ5්ව ආවකවනු ආ
තන  ආබාහිර ආපනෙද්කලරෙයකුෙේ ආවශය ආතතිල ආිදු ආකරනු ආබ  ආලවශවව ආිශමීමම් ආ
ක්රියාලිපයකි්න ආලලයනාලය්න ආනව ම් ආකරෙග  ආෙමම ආලතුරු ආීයති ආශඳු ාගනු ආ
ැෙ  ආබවව ාහිර ආනෂාත් ආවභාෙේ ආිලති ආිලාාීන්නෙේ ආවශය ආවහිනල ආෙමම ආලතුරු ආ
ීයති ආෙකටුම්නත් ආකරනු ආතන

2019 ආලෙප්රේ්ල ආ

2019 ආෙවවැම්බර් ආ

4. බවව ාහිර ආනෂාෙත් ආනෂාත් ආවභා ආමේටමි්න ආප්රජ්ා ආමණ්ඩ ආ්වතිමත් ආකිීනම ආවහශා ආ
ලයලවවථාල්ව ආවකවනු ආතන  ආ ආ

2019 ආජ් ලාරි ආ

2019 ආජූිල ආ

5.

2020 ආජ් ලාරි ආ

2020 ආමාර්තු ආ

1. බවව ාහිර ආනෂාන ආතු ආදිවවත්රි්වක ආ3්ව ආිලෙයෝජ් ය ආල  ආනරිදි ආිලයමු ආප්රාෙද්ද් ආය ආ
වභා ආ3්ව ආෙනෝරාෙග  ආඑම ආවභාල ආවාමාටලකය්න ආවශ ආුරරලැිය්න ආතුෂ ආවභා ආ
කමිටු ආනද්ාතිය ආිලිබබහ ආමිපක ආවැනුම්ව ආතති ආෙකෙර්  ආවභා ආකමිටුල ආුරරලැි ආ
වශභාගීත්ල ආාාරිනාලය ආෙමම ආවැනුලත් ආකිීනෙම් ආලැඩවටශ  ආමගි්න ආිලූපනයය ආ
ෙේ  ආ

ෙමම ආලත්වැකීම් ආලෙ කුත් ආප්රාෙද්ද් ආය ආවභාප ආ ගර ආවභා ආශා ආමශ ගර ආවභාල ආ
ප්රදිපන ආකිීනම ආවහශා ආලලය ආවශෙයෝගය ආබා ආ මම ආවහශා ආයා්නෛයය්ව ආවකවනු ආ
තන  ආ

වම්බන්ධී රණ හතොරතුරු
ක්රියාත්මක ආකර  ආයයන ෙය්න ආලගකිල ආ
යුතු ආුරද්ගයාෙේ ආ ම
න තුරප ආෙවනාර්නෙම්්නතුල
ිශවුත් ආනැනැ්ල ආිපිල ය ආශා ආදුරකථ  ආ
ලංකය
වම්බ්නාල  ආ
ලෙ කුත් ආ
නාර්ලය්න ආ

රාජ්ය ආලංෙය්න ආ බවව ාහිර ආනෂාත් ආවභාලප ආනෂානක ආනා  ආෙකොමවාරිවවප ආබවව ාහිර ආනෂාෙත් ආෙනෝරා ආ
වම්බ්නාල  ආ ගත් ආප්රාෙද් ආය ආවභා ආ
නාර්ලය්න ආ
ිිශ්ල ආවමාජ්යීය ආ

රී ආංකා ආනෂාත් ආනා  ආයයන ය්නෙේ ආවංවවයප ආිිශ්ල ආවංිශාා ප ආප්රජ්ාම ආවංිශාා  ආ

29
වංිශාා ප ආ
ශා ආෙනොරාගත් ආනෂාත් ආනා  ආෙප්රද්ල ආනාර්ලකරුල්න ආ
ුරද්ගිපක ආලංයප ආ
බහුනාර්ීමය ආලං ආ
ශා ආලෙ කුත් ආ
ක්රියාකාීන ආකමිටු

30
බැඳීම ආ #14 : මගී ආලලයනා ආවශ ආලවශවව ආමන ආනව ම්ල ආමශජ්  ආබවව ආප්රලාශ  ආෙවේලයලැජිදියුණු ආකිීනම ආ

2018 ආඔ්වෙනෝම්බර් ආ1 ආ– ආ2020 ආවැප්නැම්බර් ආ30
ක්රියාත්මක ආකිීනෙම් ආ ම ආමිපක ආල  ආ
යයන ය  ආුරද්ගයා

ප්රලාශන ශා සිවිල් ගුලන් හවලා අමාතාාංය .

බැඳීම පිළිබඳ විව්තරය
බැඳීම ආමගි්න ආලලාා යට ආ්වකර්න ා ආවූ ආ
ෙනොදු ආගැටළුල ආකුම්වව?

මශජ්  ආප්රලාශ  ආෙවේලාල්න ආලතුරි්න ආබහුනර ආෙවේලාල ආබවව ආප්රලාශ ෙය්න ආවැෙව  ආ
ලනර ආඑය ආලර්නමා ෙේ ආනලති  ආමගී ආකිෙෝමීටර ආප්රමායෙය්න ආ45% ආනමය ආෙේ  ආලවර ආ
කීනය්ව ආතිවවෙවේ ආමගී්නෙේ ආලත්වැකීම් ආලනුල ආඔවු්නෙේ ආදි නනා ආප්රලාශ  ආෙවේලාල්න ආ
ලැජිදියුණු ආීම ආතත්ෙත් ආඉනාමත් ආල්ලන ආෙවය  ආප්රලාශ  ආනශුපකම්ල ආලු  ආ
ගුයාත්මකභාලය ආඑම ආනශුපකම් ආප්රමායලත් ආෙ ොීමමප ආමගී්න ආවශ ආප්රලාශ  ආබාාීන්න ආ
ලනර ආවම්බ්නානාලය්න ආශා ආවම්බ්න මකරයය ආෙ ොමැතිකම ආය ාදි ආකරුණු ආෙශේතුෙල්න ආ
මගී්න ආදි නනා ආප්රලාශ  ආදුවකරනාලය්නට ආමුහුය ආෙවයි  ආජ්ාතික ආගම ාගම  ආෙකොමි්න ආ
වභාෙේ ආබවව ආමගි්නෙේ ආලයිතිය ආවහශා ආමාර්ෙගෝනෙද් ආතිබුයව ආඉ්න ආලැජි ආප්රමායයකට ආ
ෙවේලා ආවැනයුම් ආකරුල්න ආලනුක ආෙ ොෙේ  ආ ආ

බැඳීම ආකුම්වව?

ුරරලැිය්නෙේ ආගැටළු ආශා ආලවශවව ආමන ආනව ම්ල ආබවව ආෙවේලාෙලහි ආගුයාත්මකභාලය ආශා ආ
ිශවලවීයයභාලය ආලැජිදියුණු ආකිීනම ආෙමම ආබැ මෙමහි ආලරමුය ආෙේ

ෙමම ආෙනොදු ආගැටළුල ආිශවඳීම ආවහශා ආ
ශඳු ාගත් ආබැඳීම ආවායක ආල්නේන ආ
ෙකෙව ආවව? ආ

නෂාත් ආවශ ආජ්ාතික ආප්රලාශ  ආලධිකාීන්න ආමගි්න ආිලයාම ය ආල  ආබවව ආප්රලාශ  ආෙවේලය ආ
වනයනු ආබ්නේන ආරී ආංකා ආගම ාගම  ආමණ්ඩය ආිශි්න ආාාල ය ආකරනු ආබ  ආ
6000්ව ආල  ආරජ්ෙේ ආබවව ආවශ ආලයානාරකරුල්නෙේ ආලයිතිය ආයටෙත් ආල  ආ20000්ව ආනමය ආ
ල  ආුරද්ගිපක ආබවව ආලිපිල  ආෙකොෂඹ ආශා ආගම්නශ ආදිවවත්රි්වකල ආමගී ආවංගම් ආවවථාන ය ආ
කරනු ආැෙ  ආෙමම ආමගී ආවංගම් ආශරශා ආමගි ආලලයනා ආවම්බ්නාල ආමිපක ආෙනොරතුරු ආ
එ්වැසවව ආකිීනම ආවහශා ආපූර්ල ආවමී්වයය්ව ආිදු ආෙකෙර්  ආප්රලාශ  ආෙනොරතුරුලට ආලවාෂ ආ
වත්න ආනද්ාතිය්ව ආිලර්මායය ආකිීනම ආශා ආනලත්ලාෙග  ආයාම ආියළු ආනාර්ලකරුල්නෙේ ආ
වශභාගීත්ලෙය්න ආිදුෙකෙර්

ෙමම ආබැඳීම ආිශලෘන ආරාජ්ය ආශවු්ලකාීනත්ල ආ
ලගය්නට ආලවාෂ ආල්නේන ආතයි? ආ

ුරරලැිය්නෙේ ආගැටළු ආවශ ආලවශවව ආඉදිරිනත් ආකිරිමටත් ආඔවු්නෙේ ආදු්වගැ ිශිප ආවහශා ආ
ිලිබයම් ආබා ආගැීයමටත් ආයා්නෛයය්ව ආවවා ආතති ආබැිශ්න ආෙමම ආබැඳීම ආශරශා ආුරරලැි ආ
වශභාගීත්ලය ආප්රලර්ා ය ආෙේ  ආඑෙම්නම ආෙල  ආලඩිශය්ව ආ ආ ආශරශා ආෙනොරතුරු ආඑ්වැසවව ආ
කිරිම ආශා ආව්නිලෙේව ය ආිදු ආකර  ආබැිශ්න ආඑමගි්න ආිශලෘනභාලය ආශා ආලගීමම ආවහශා ආ
නා්වයය ආවශ ආ ෙලෝත්නාව ය ආ ආය්න  ආප්රලර්ා ය ආෙකෙර්  ආ

ලමනර ආිශවවනර
බැඳීම ආවුරරාලීම ආවහශා ආඉ්වකගන ආක්රියාකාරකම් ආ

යරම්භක ආදි ය:

ලලව්නල  ආදි ය:

1.  ආෙකොෂඹ ආශා ආගම්නශ ආදිවවත්රි්වකල ආමගී ආවංගම් ආශරශා ආමගි ආලලයනා ආිලිබබහ ආ
මිපක ආෙනොරතුරු ආැසවව ආකිීනමට ආුරළු්ල ආවමී්වයය්ව ආිදු ආකිරිම ආ

2019 ආජ් ලාරි ආ

2019 ආමාර්තු ආ

2.  ආප්රලාශ යට ආලවාෂ ආෙනොරතුරු ආවත්න ආනද්ාතිය්ව ආිලර්මායය ආකර ආඒ ආවහශා ආ
ප්රෙේීමමට ආප්රලාශ  ආලමානයාං ආෙල  ආලඩිශය ආශරශා ආඉඩ ආවැීමම ආ

2019 ආලෙප්රේ්ල ආ

2019 ආජූිල
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3.  ආප්රලාශ  ආෙවේලාල ආිලිබබහ ආමගී්නෙේ ආලවශවව ආබා ආගැීයමට ආවම්බ්නකරකරය ආ
යා්නෛයය්ව ආජ්ාතික ආගම ාගම  ආෙකොමිවම ආමගි්න ආතති ආකරනු ආබ  ආලනර ආ
දු්වගැ ිශිප ආවහශා ආප්රතිදාර ආවැ්වීමෙම් ආයා්නෛයය්ව ආව ආවවථාන ය ආකරනු ආතන  ආ

2019 ආජූිප ආ

2020 ිට ආ

වම්බන්ධී රණ හතොරතුරු
ක්රියාත්මක ආකර  ආයයන ෙය්න ආලගකිල ආ
යුතු ආුරද්ගයාෙේ ආ ම
න තුරප ආෙවනාර්නෙම්්නතුල
ිශවුත් ආනැනැ්ල ආිපිල ය ආශා ආදුරකථ  ආ
ලංකය
වම්බ්නාල  ආ
ලෙ කුත් ආ
නාර්ලය්න ආ

රාජ්ය ආලංෙය්න ආ
වම්බ්නාල  ආ
නාර්ලය්න ආ

ජ්ාතික ආගම ාගම  ආෙකොමිවමප ආමාර්ගවවථ ආමගී ආප්රලාශ  ආලධිකාරියප ආබවව ාහිර ආනෂාත් ආ
වභාල ආ

ිිශ්ල ආවමාජ්යීය ආ
මගී ආවංගම්ප ආබවව ආරථ ආහිමිය්නෙේ ආවංගම්
වංිශාා ප ආුරද්ගිපක ආ
ලංයප ආබහුනාර්ීමය ආලං ආ
ශා ආලෙ කුත් ආක්රියාකාීන ආ
කමිටු ආ

