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ලගකීතමඅධ්යළපන අමඅතළයළාංය මපන ෆලීමමඇ4මඅධ්යළපන අමඅතළයළාංයමඑි මරළජ්යමඅතළයළාංමලඅම ළ්තළම
ශළම ෂතළම වාංලර්ධ්අ,ම තපන රම පන ළවල්ම ශළම ප්රළථමිමි ම අධ්යළපන අ,ම යතලම පන ශසු නම ශළම අධ්යළපන අම තව්ලළම රළජ්යම
අතළයළාංය,ම අධ්යළපන අම ප්රතිවාංවහ රණ,ම විලිම විහලවිලයළම ශළම රසරවහථමිම අධ්යළපන අම ප්රලර්ධ්අම රළජ්යම
අතළයළාංය,මනිපුණළමවාංලර්ධ්අ,මලි් ක යමඅධ්යළපන අ,මපන ර්තේණමශළමඅලමනිපන ෆයුනමරළජ්යමඅතළයළාංයම
ශළමලශනමපන ළවල්,මභිෂේෂුමඅධ්යළපන අ,මපිිපතල්තමශළමතබ්ේධ්මවිහලවිලයළමරළජ්යමඅතළයළාංයමමශළමඒමශළමබෆඳුණුම
ආයඅම වූලශයම වතගි්තම ලම පන ෂළ් ම තට් තනම අලළෂම සියලුතම ආයඅම වතගි්තම ලම එෂේලම ප්රතිපන ් ක ්තම ශළම
ප්රතිවාංවහ රණය්තමක්රියළ් ත මිරීමතමවහශළමඒ ළබේධ්මපුළුල්මවෆසුනමක්රියළලිමයෂේමුවෂම්රතතෝපන ළයය්තම
ක්රියළල මඅාංලයි4 
 

සුවිත්ෂීමලතය්තමපන ළවල්මඅධ්යළපන අමෂේත්රය මඅලළෂමලමඅධ්යළපන අමඅතළයළාංයමතලමපන ෆලීමමඇතිමලගකීනම
අරමඅධ්යළපන අමෂේත්රය මඅලළෂමනීතිමශළමඅණපන අ් ලිම්තමපන ෆඅතලඅමවිධිවිධ්ළඅමශළමතරණාළසිමක්රියළ් ත ම
ිරීමත,ම පන ෂළ් ම අධ්යළපන අම අධි ළීම් ලය් ම වතාම වශතයෝගතය්තම ජ්ළති ම අධ්යළපන අම ප්රතිපන ් තිම ක්රියළල ම
අෆාංවීතම වහශළම ලෆඩව ශ්තම වනපන ළලඅය,ම ක්රියළ් ත ම ිරීමතම ශළම පන සුවිපන රනම ිරීමත,ම ඉතගනුනම ඉගෆ්තවීනම
ක්රියළලිමයමවාංලර්ධ්අයමවහශළමඅයලයමතළඅලමශළමත ්ති මවනපන ් මවෆපන ීමතමශළමඅධ්යළපන අමපන ේධ්තියමුවෂම
ප්රමික ්තම වශති ම ිරීමත ම විධිත් ම ඇගීමනම ක්රියළලිමයෂේම ක්රියළල ම අෆාංවීතම ප්රධ්ළඅම තේ4ම තති ළම ණාරුම
අධ්යළපන අයමශළමණාරුමවාංලර්ධ්අයමමඅධ්යළපන අමඅතළයළාංතේමප්රුද මම ළර්ය ළර්යෂේමතේ4මපන ළවල්මඅධ්යළපන අතේම
ණාණළ් ත මබලමවශති මිරීමත ම අයලයතය්තමතමබළම ිරයම යුුවමණාරුලරු්තමඇුවළුමලම තළඅලමවනපන ් ම
තත්තතම ත ්ති ම වනපන ් ම ප්රතළණල් ම ලම වෆපන ීමතම ශළම විධිත් ම සුපන ීමෂේණම ක්රියළලිමයෂේම ිරය් ම ිරීමතම
අධ්යළපන අමඅතළයළාංය මපන ෆලතරඅමප්රධ්ළඅමලගකීතමිර4 
 

අධ්යළපන අමඅතළයළාංයමශළමරළජ්යමඅතළයළාංයමය ත් මඇතිමජ්ළති මඅධ්යළපන අමආයඅය,මරීමාං ළමවි ළගම
තලපන ළර්තන්තුවලම ශළම අධ්යළපන අම ප්ර ළඅම තලපන ළර්තන්තුවලම යඅම ආයඅල ම පන ෆලීමම ඇතිම පන ළවල්ම
වියතළළමවනපන ළලඅය,මතපන ෂතපන ත් මවනපන ළලඅය,මඇගීමතමශළමෂේතව්රු රණයමලෆනිමලගකීනමපිළිබහමපන සුම
විපන රනමිරීමතමශළමණාණළ් ත මශවුරුමලමපන ල් ලළතගඅමයළතමලමඅතළයළාංතේමලගකීනම ළරය මඅය් මතේ4 
 

2020.08.09 ිරඅෆතිමගෆවට්මනිතේලඅයමඅනුලමඅධ්යළපන අමඅතළයළාංමතේම ළර්ය ළරයමශළමඅනුබේධ්මආයඅමම
පිළිබහමවිවහරමපන ශමතදලලිම්තමලෆෂේතේ4 

111 ාැඳි් මේභ 

දැෂේභ 
 

රීමළාංකීයමඅඅඅයළතලි මශවුල් රුල්තමලඅමලෂේමපුරලෆසිමපිිපවෂේමතගි්තමවිහලමවතළජ්තේමවිිෂහ ් ලයම

 රළමඑෂඹීත4 
 

පභපාවං 
 

පන ළර්හල රුල්තම ිප්තිත්  ළලය ම පන ් ම ලඅම අයුිප්තම  ළර්යෂේතළලම ශළම උවවහම ණාණළ් ත  ළලය ම

තයතුදලඅම අධ්යළපන අතේම අවී රණයම  රඅම ලම අලයම ප්රතේයෂේම ුවළි්තම ජ්ළය්තරම ප්රමලණළල්ත ම

විපඅමපන ිපිරමලෂේමපුරලෆසිමපිිපවෂේමබිි ිරීමත4 

112  ආයතනප් දැෂේභ  පභපාවං  වි යඳථය ාා අංමුණු 

011 ඳරිච්පේදය  

ආයතිලක ඳැතිකඩ 



02  

වි ය ඳථය 
 

ලෆනුතමපන ලඅනම රග් මවතළජ්මආර්ථි යෂේම රළමරීමළාංකීයමජ්අළලමඅගළමසිවීවීතමවහශළමතිරවරමඅධ්යළපන අම
්රතතෝපන ළයය්තම තගි්තම ෂතළම මිුවරුම අධ්යළපන අ,ම අතලෝ් පන ළලඅම පන ලඅනම  රග් ම ලෆනුතම ශළම විිෂහ ම උවවහම
අධ්යළපන අම්රතය මඅලයමඉඩමප්රවහථමිළමඅඅළගමපන රපුරමතලමවිලිම රමීමත4 
 

ආයතනප් අංමුණු ාා කර්තවයය්  
 

 “තව් ළගයතේම ලෆෂේත”ම ප්රතිපන ් තිම ප්ර ළය ම අනුකලම වශම රජ්යම තගි්තම ක්රියළ් ත ම ිරීමත ම
අතප්ෂේෂිමතලඅ් මජ්ළති මප්රතිපන ් ක ්තමතමපිි  ළම“ලෆනුතත්තමපිිපපු්තමවතළජ්යෂේ”මබිි මිරීමතමවහශළම
අලළෂම රළජ්යම අතළයළාංයම වහශළම ප්රතිපන ් තිතයම තගම තපන ්තවීතම සිරසම ිරීමත,ම නියමිම නීතිම වශම
අණපන අ් ල ම අනුකලම අධ්යළපන අම වියය ම අලළෂම ප්රතිපන ් තිම වනපන ළලඅය,ම ජ්ළති ම අයලෆය,ම රළජ්යම
ආතයෝජ්අම ශළම ජ්ළති ම වාංලර්ධ්අම ලෆඩපිළිතලෂම ය ත් ම ඇතිම ලයළපන ිතිම ක්රියළ් ත ම ිරීමතම වශම
අතළයළාංයමය ත් මඇතිමතලපන ළර්තන්තුව,මරළජ්යමවාංවහථමිළමශළමලයලවහථමිළපිමආයඅය්ති මවියය්තම
ශළම ළර්යය්තමශළමඊ මඅලළෂමප්රතිපන ් ති,මලෆඩව ශ්තමවශමලයළපන ිතිමක්රියළ් ත මිරීමත,මපන සුමවිපන රනමිරීමතම
ශළමඇගීමත4 

 අධ්යළපන අම ප්රතිවාංවහ රණයමවහශළම ජ්අළධිපන තිම ළර්යම වළධ්අම බ ළයම විසි්තමවෆසුනම රඅම ජ්ළති ම
අධ්යළපන අමප්රතිපන ් තිමක්රියළ් ත මිරීමත මඅලයමආයනි මලයුශයමවහථමිළපිමිරීමත4 

113 රධාන කාර්යය්  

 තපන රමපන ළවල්මඅධ්යළපන අතේමසි මඋවවහමඅධ්යළපන අයමවනපර්ණම රඅමතෂේතමපන ෆශෆිරිමමතළර්ගමවෆෆවහතෂේම
ව වහමිරීමතමවහශළමප්රතිපන ් තිතයමතගතපන ්තවීතමබළමීමත4 

 වතමලරුලකු තමඅධ්යළපන අයමවහශළමප්රතේමඅයිතියමවි මණාණළ් ත මඅධ්යළපන අම්රතයෂේමවහථමිළපන අයම
ිරීමත මඅලයමපුළුල්මප්රතිවාංවහ රණයෂේමඇතිමිරීමතමවහශළමප්රතිපන ් තිතයමරළුදලෂේමවහථමිළපන අයමිරීමත4 

 පන ළවල්මණාරුලරු්තතේමපන ිපපන ළඅමගෆ ළුමෂේණි ලමවිවඳීතමවහශළමලෆඅ මපන ලතිඅමඅලළෂමක්රතල් ම
විධිවිධ්ළඅ,මීමති,මතරණාළසිමවතළතෝකඅයමත ත මයළල්  ළලීඅමිරීමතමවශමපන ලතිඅමආයනි මලයුශයම
 ළර්යෂේතලමක්රියළ් ත මිරීමතමවහශළමවිත්මඅක්ෂේණමඒ  යෂේමශරශළම  යුුවමිරීමත4 

 පන ළවල්මඅලයළලයමවනබ්තධ්තය්තමඅෆලමව ෂේණයෂේමසිරසමත ත මඒමඅනුලමපන ළවල්මපන ේධ්තියම
ප්රතිවහථමිළඅගමිරීමත4 

 ණාරුලරුමඅලයළලයමපන ිපිරමවහථමිළඅගමිරීමතමවහශළමප්රතිපන ් තිතයමවිවඳුතෂේමබළමීමත4 

 වියමබළි රමක්රියළ ළර නමපන ළවල්මුවෂමප්රකිමමිරීමතමවහශළම්රීඩළමශළමරුණම  යුුවමඅතළයළාංයම
වතගමලෆඩව ශ්තමක්රියළ් ත මිරීමත4 

 විහලවිලයළමප්රතේයමවහශළමගලඅම ළයමඅලතමිරීමතමවහශළම්රතතේලයෂේමවෆ ීමත4 

 විහලවිලයළමුවෂමවශමත්තලළසි ළගළරය්ති මපන ශසු නමඉශෂමඅෆාංවීත ම  යුුවමිරීමත4 

 තේශීයමශළමවිතේශීයමරැිරයළමතලතෂහපන මඉෂේ ම රමගනිමි්තමඋපන ළධිධ්ළීම්තමබිි මිරීමතමවහශළමවතවහම
අධ්යළපන අමප්රතිවාංවහ රණමප්රතිපන ් තියමුවෂමවියතළළමවාංතෝධ්අයමිරීමත4 

 විහලවිලයළමවහශළමතතරුවරුමළෂේණමපන ශසු නමබළමීමත4 

 තශතපන තෂමශළමිෂයළධ්ළරමවහශළමවිධිත් ම්රතතේලයෂේමය ත් මතෝරළමගෆනීතමශළමඑි මපන ශසු නමපුළුල්ම
ිරීමත4 

 වළගරමවිහලවිලයළයමශළමත තළලමආරෂේ මවිහලවිලයළයමපුළුල්මිරීමතමවහශළම  යුුවමිරීමත4 
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 සියලුතමරළජ්යමවිහලවිලයළමතෝ මතර්ණිගමිරීමනලමඉශෂමවහථමිළඅය  මපන ් මිරීමතමවහශළමපියලරම
ගෆනීත4 

 විහලවිලයළමඅධ්යළපන අයමුවෂමපන ර්තේණමශළමඅලමනිපන ෆයුනමිරිපමගෆ්තවීතමවහශළමපන ශසු නමඇතිමිරීමත4 

 අල මලලමවාංවහ ිතියමසියලුමවිහලවිලයළලිම්තමශළමඋවවහමඅධ්යළපන අමආයඅලිම්තමුවර්තමිරීමත ම
  යුුවමිරීමත4 

 සුහුරුමඅධ්යළපන අමවිහලවිලයළමඇතිමිරීමතමවහශළමපියලරමගෆනීත4 
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 රීමාං ළමවි ළගමතලපන ළර්තන්තුවල 

 අධ්යළපන අමප්ර ළඅමතලපන ළර්තන්තුවල 

115 අධයාඳන අභාතයාාංශයේ ය) අය්  පදඳාර්තප ් ුර 

116 අධයාඳන අභාතයාාංශයේ ය) අනුඵ ආධ ආයතන  වයවසථථාිතත භ්ඩඩධ ාා ංා්ය සාංසථථා 

මමමමවිහලවිලයළමප්රතිපන ළලඅමත තමි්තමව ළල 

 විහලවිලයළමප්රතිපන ළලඅමත තමි්තමව ළලමය ත් මඇතිමසියලුමරළජ්යමවිහලවිලයළ,මපන හකළ් මඋපන ළධිමආයඅමශළම
අතඅකු් මආයඅ 

 ජ්ළති මඅධ්යළපන අමවිලයළපීඨ 

 ණාරුමවිලයළ 

 රීමාං ළමයුතඅවහත ෝමජ්ළති මත තමිවත 

 රීමාං ළමග්ර්තථමිමවාංලර්ධ්අමත්ඩඩය 

 ජ්ළති මපුවහ ළමශළමප්රතල් අමමතව්ලළමත්ඩඩය 

 රළජ්යමුද්රණමනීතිගමවාංවහථමිළල 

 අධ්යළපන අමඅධ්යෂේම ළර්යළ 
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117 විප ආශයේ ාධාං වයාඳිති ිතබඳඵ පතතංුරු  

 

වයාඳිතිය 
ආධාං සඳයන 

ආයතනය 

ඇසථතප ් ුරගතත 

සභසථත 

ආපයෝ්නය 

වයාඳිති කාධ 

සීභාව 

ළෂේණමවියමවහශළමලඅමජ්ළති ම

අධ්යළපන අමවිලයළපීඨයමඉිරිරීමත 

  

ත තිපයළනුමජ්අරජ්ය ම

අනුබේධිමඅ්තර්ජ්ළති ම

ත තිපයළනුමවශළතයෝී ළම

ඒජ්්තසියම(KOICA) 

රු4මිිමයඅම1295 2218ම-ම2222 

විමත්ම අධ්යළපන අම අලයළම ඇතිම

සිසු්තතේමඅධ්යළපන අයමබගෆ්තවීත  

  

අ්තර්ජ්ළති මජ්පන ්තම

වශතයෝී ළමඒජ්්තසියම

(JICA) 

තය්තමමිිමයඅම435 2219ම-ම2222 

ිරිමතඅතච්චිමිරවහත්රිෂේ තේමපන ළවල්ම

අධ්යළපන අයමඅගළමසිවීවීතනමලයළපන ිතිය 

ත තයි ළම(KOICA) US $ මිිමයඅම745 2218ම-ම2222 

ළෂේණි මඅධ්යළපන අමවාංලර්ධ්අම
ලයළපන ිතිය 

අ්තර්ජ්ළති ම
වාංලර්ධ්අයමවහශළමOPEC 
අරුදලම(OFID) 

US $ මිිමයඅම6247 2218ම-ම2222 

වළතළඅයමඅධ්යළපන අමඅවී රණම
ලයළපන ිතිය 

තෝ මබෆාංකුල US $ මිිමයඅම122 2218ම-ම2223 

ේවිතිීම මඅධ්යළපන අයමවහශළම
තතරුවරුමළෂේණමතධ්යවහථමිළඅම
(ICT Hubs) වහථමිළපන අය 

Korean Exim Bank රු4මිිමයඅම4281 2219ම-ම2221 

ලුව රතේමපන ළවල්මඅාළමසිවීවීත ඉ්තීමයමරජ්ය රු4මිිමයඅමම345 2222ම-ම2223 

අධ්යළපන අමලෆඩව ශ්තම(යුනිතවසහම
ආධ්ළර) 

යුනිතවසහමආයඅය රු4මිිමයඅම2542 ලළර්ෂි ම(2222) 

යුතඅවහත ෝමආධ්ළරමය ත් ම
ක්රියළ් ත මලයළපන ිති 

යුතඅවහත ෝමමආයඅය රු4මිිමයඅම1448 ලළර්ෂි ම(2222) 

ලළර්ෂි මක්රියළ ළීමමවෆෆවහතම(UNFPA 
ආධ්ළර) 

UNFPA රු4මිිමයඅම242 ලළර්ෂි ම(2222) 

බහුමආාංිෂ මප්රතේයෂේමශරශළම
ලරුල්තතේමතපන ෝණයමඉශෂමඅෆාංවීත 

FAO රු4මිිමයඅම2422 ලළර්ෂි ම(2222) 

http://www.moe.gov.lk/sinhala/index.php?option=com_content&view=article&id=2823:%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%92-%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%
http://www.moe.gov.lk/sinhala/index.php?option=com_content&view=article&id=2823:%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%92-%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%
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අධයාඳන ඳ ආධතිය ිතබඳඵ සාංයා ද් ත ාා පතතංුරු   22019  

 

 
 

 

ඳාසම වර්ගීකංණය අනුව ං්ප් ඳාසම සාංයාව  ගුු වු  සාංයාව ාා ෂ් ය සාංයාව 

    
ඳරිඳාධන වුාය අනුව ං්ප් ඳාසම සාංයාව  ගුු වු  සාංයාව ාා ෂ් ය සාංයාව 

   

ඳාසපම ඳ් ති ඳංාසය අනුව ං්ප් ඳාසම සාංයාව  ගුු වු  සාංයාව ාා ෂ් ය සාංයාව 

ඳාසම වර්ගතය  ඳාසම සාංයාව ගුු වු  සාංයාව ෂ් ය සාංයාව 

1AB වර්ගතය   1 012 81,428 1,572,177 

1C වර්ගතය   1 899 65,462 1,255,562 

2 වර්ගතය   3 225 61,138 762,957 

3 වර්ගතය   4 029 38,564 674,957 

 
 

ූලළරයම:මපන ළවල්මවාංගණඅයම-ම2219 

ං්ප් මුළු ඳාසම සාංයාව  ගුු වු  සාංයාව ාා ෂ් ය සාංයාව 

ඳ් ති ඳංාසය ඳාසම සාංයාව ගුු වු  සාංයාව ෂ් ය සාංයාව 

1-5 3,891 36,939 654,465 

1-8 138 1,625 22,492 

1-11 3,227 62,921 758,583 

1-13 1,925 93,228 1,687,321 

6-11 18 217 2,374 

6-13 986 53,862 938,418 

ඳරිඳාධන වුාය ඳාසම සාංයාව ගුු වු  සාංයාව ෂ් ය සාංයාව 

්ාතික ඳාසම 42,936 373 798,372 

ඳළා්  ඳාසම 225,656 9,792 3,263,281 

ඳාසම සාංයාව ගුු වු  සාංයාව ෂ් ය සාංයාව 

12,165 246,592 4,261,653 
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ඳාසපම ෂ් ය සාංයා ඳංාසය අනුව ඳාසම සාංයාව  ගුු වු  සාංයාව ාා ෂ් ය සාංයාව 

 

අ1පඳත1ස12උසසථ පඳළ එෂේ එෂේ වි ය ධාංාව සහිත ං්ප් ඳාසම සාංයාව 

   

ඉපගතනු  භාධය අනුව ං්ප් ඳාසම  සාංයාව  

ඳාසපම ෂ් ය 

සාංයාව  
ඳාසම සාංයාව ගුු වු  සාංයාව ෂ් ය සාංයාව 

1-52 1,468 9,393 43,775 

51-122 1,498 15,119 111,615 

121-222 2,152 32,298 314,391 

221-522 2,738 58,364 882,176 

521-1222 1,378 51,328 957,585 

1221-1522 427 24,146 491,512 

1521-2222 229 17,147 357,837 

2221-3222 229 23,326 521,772 

3221-ම4222 74 12,989 251,458 

4222 මලෆඩි 32 6,682 151,532 

ඉපගතනුභ ධඵන භාධය  පන ළවල්මවාං යළල 

සිාංශමඳභණෂේ 6,347 

තලතෂමඳභණෂේ 3,232 

සිාංශමශළමතලතෂ 45 

සිාංශමශළමඉාංග්රීසි 542 

තලතෂමශළමඉාංග්රීසි 168 

සිාංශ,මතලතෂමශළමඉාංග්රීසි 33 

වි ය ධාංාව පන ළවල්මවාං යළල 

ජීලමවිලයළ 979 

ත ්ති මවිලයළ 936 

 ළ 2,879 

ලළණිජ් 1,852 

ජජ්ලමළෂේණය 486 

ඉාංජිත්තරුමළෂේණය 448 

ලි් ක ය 168 

තලඅ් මවියධ්ළරළ 124 
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ඳ් මේ  සථවබාවය අනුව ං්ප් ඳාසමවධ ගුු වු  සාංයාව  

 

පඳෞ ආගතලික ඳාසම සාංයාව  ගුු වු  සාංයාව ාා ෂ් ය සාංයාව 

 

ිතරිපව්  සාංයාව  ගුු වු  සාංයාව ාා ෂ් ය සාංයාව 

ඳාසම සාංයාව ගුු වු  සාංයාව ෂ් ය සාංයාව 

89 7,492 135,622 

 

 ළපන ම ළර්යළමවාං යළලම 
99 

ත තට්ඨළවම ළර්යළමවාං යළලම 
312 

ඳ් මේ  සථවබාවය ගතැාැණු  ිතරිමි එකුරව 

උපන ළධිධ්ළීම 86,292 33,231 119,323 

පුහුණුලම්  92,769 28,279 122,848 

පුහුණුලඅ 3,834 925 4,759 

නුපුහුණු 1,122 396 1,518 

තලඅ්  128 36 144 

එ ුවල 184,125 62,467 246,592 

ූලළරයම:මපන ළවල්මවාංගණඅයම-ම2219 

ිතරිපව්  සාංයාව ගුු වු  සාංයාව ගිහි ාා ඳැවිින ෂ් ය සාංයාව 

821 7,222 68,319 
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ෂේප ්රය ළඟා කං ගත්  රගතතිය 

රාථමික ාා  ආමේතික ක අධයාඳනය සාා රපශශයේ ය ාා සාබාගි් වය ඉාළ නැාංමේභ 

ජ්ළති මපන ළවල්මවාංලර්ධ්අයමවශමඅලම
ජ්ළති මපන ළවල්මඇතිමිරීමත 

 අලමඅධ්යළපන අමප්රතිවාංවහ රණමය ත් මජ්ළති මපන ළවල්ම1222ෂේම
වහථමිළපිමිරීමතනමලෆඩව ශඅමවහශළමපන ෂුදමශළමතලලඅමඅිරයතර්ම
පන ළවල්මශඳුඅළමගෆනීත4 

 ජ්ළති ම පන ළවල්ම  ෂතඅළ රණයම ශළම පන ිපපන ළඅයම පිළිබහලම
විරසශල්පන තිලරුම272 තේමධ්ළිපළමවාංලර්ධ්අය4 

 ජ්ළති ම පන ළවල්ලම ප්රළථමිමි ම අාංලම අලු් ලෆඩියළම 18ෂේම ශළම
අලමඉිරිරීමනම3ෂේමසිරසමිරීමත4 

 ජ්ළති මපන ළවල්ලමේවීක යි මඅාංලමඅලු් ලෆඩියළම134මෂේමශළම
අලමඉිරිරීමනම46මෂේමසිරසමිරීමත4 

 ජ්ළති මපන ළව  මරු4122,222මබෆගි්තමජ්ළති මපන ළවල්ම122 ම
ේවිතිීම ම අාංම වහශළම ණාණළ් ත ම තයලවුනම මිීමම ගෆනීත ම
ූලයමප්රලළඅමබළමීමත4 

 වළතළඅයමඅධ්යළපන අමඅවී රණමලයළපන ිතිතය්තමඑෂේමපන ළව  ම
මිිමයඅයම බෆගි්තම තෝරළම ග් ම ජ්ළති ම පන ළවල්ම 52ෂේම වහශළම
SBLEGමය ත් මූලයමප්රධ්ළඅය4 

විත්ම අධ්යළපන අය,ම තඅතවිධිත් ම
අධ්යළපන අයම වශම අ්තර් රණම
අධ්යළපන අයමවවිබමගෆ්තවීත 

 අනිලළර්යමඅධ්යළපන අමනිතයෝගමපිළිබහම ළපන ම99ි මනිධ්ළීම්තම
ලෆනුනල් මිරීමත4 

  ළපන ම තට් මි්තම විත්ම අධ්යළපන අමනිධ්ළීම්තම 88ෂේම පුහුණුම
ිරීමත4 

 විත්ම අලයළමඇතිමසිසු්තම මආරන තේීමතම ශඳුඅළම ගෆනීතම
වහශළමෂේතව්රු රණමඋපන  රණමවෆ ීමත4 

 බුේධිතයම ඌඅළම ඇතිම සිසු්ත ම ඉගෆ්තවීතම වහශළම ණාරුම
උපන තලවහමවාංග්රශයමවෆ ීමත4 

 “ිෂතයෝලළ”ම විත්ම අධ්යළපන අයම ශළම අ්තර් රණම
අධ්යළපන අයම පිළිබහම ජ්ළති ම ආයඅතේම අලම ඉිරිරීමනම ශළම
උපන  රණමවෆපන ීමත4 

 පන ෂළ් ම24 මවිත්මඅලයළමඇතිමපන ළවල්මසිසු්තමවහශළමඇවහම
 ්ඩඅළඩිම 1,267ෂේම ශළම වල්තම ලශල්ම 162ෂේම මිීමම ගෆනීත ම
ප්රතිපන ළලඅමබළීමත4 

 ජ්ළති මපන ළවල්ම2 මවිත්මඅධ්යළපන අමඒ  ම2 මඅලු් ලෆඩියළම
සිරසමිරීමත4 

 තඅතවිධිත් ම අධ්යළපන අයම පිළිබහම පන ෂළ් ම 24 ම  ළපන ම
නිධ්ළීම්තම33ෂේමලෆනුනල් මිරීමත4 

 විත්ම අධ්යළපන අම ඒ  ම 16ෂේම වහශළම ලර්ණම යළයළම පි පන ් ම
ය්තර,ම්රීඩළමඋපන  රණමශළමpen drive බළමීමත4ම 

211 විපශයේ ්  ්යග්රාණ ාා ළඟා කංගත්  රගතතිය 

24141මඑෂේමඑෂේමවියයමෂේත්රයමය ත් මෂාළම රමග් මප්රගතිය 

021 ඳරිච්පේදය  

රගතතිය ාා ඉිනරි දැෂේභ 
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ෂේප ්රය ළඟා කං ගත්  රගතතිය 

ලුවමපන ළවල්මවාංලර්ධ්අයම
වශමතලතෂමතළධ්යමපන ළවල්ම
වාංලර්ධ්අය 

 ලුවමපන ළවල් 9ෂේමලෆඩිිරයුණුමිරීමත (ඉ්තිරය්තමරජ්තේමආධ්ළරම
ය ත් ) : ඉිරිරීමනල ම අලළෂම ප්රවනපන ළලඅම   යුුවම සිරසම
ිරීමත4 

 වුර ඳාසම සාා ං්ය සුර වුරවලි්  ඉඩ  ධඵා ගතැනීභ :  
ලුවම පන ළවල්ම 354 ෂේම ලෆඩිම ිරයුණුම ිරීමතම වහශළම රළජ්යම
ලුවලිම්තම උපන ිපතම අෂේ රම තල ෂේම ලඅම තව්ම ඉඩනම පන ලරළම
ීමත ම ම ම අතළයමත්ඩඩයමතගඅමඇතිමක රණය ම අතරලම
ල් ම ලුවම පන ළවල්ම 491ෂේම වහශළම එතවම ඉඩනම බළම ීමත ම
අතළයමත්ඩඩමතයෝජ්අළලෂේමඉිරිපපන ් මිරීමත4 

 තලතෂම තළධ්යම පන ළවල්ලම විරසශල්පන තිලරු්තතේම ධ්ළිපළම
වාංලර්ධ්අයම ය ත් ම නිතයෝජ්යම විරසශල්පන තිලරු්තම 19ෂේම ශළම
වශ ළරම විරසශල්පන තිලරු්තම 21 ම තේම ධ්ළිපළම වාංලර්ධ්අයම
වහශළමලෆඩුදළුලෂේමපන ෆලෆ් වීත4 

 ුදවහිමනම පන ළවල්ලම විරසශල්පන තිලරුම ශළම නිතයෝජ්යම
විරසශල්පන තිලරු්තතේමධ්ළිපළමවාංලර්ධ්අයමවහශළමලෆඩව ශ්තම
4ෂේමපන ල් ලළම216මතලතඅෂේමපුහුණුමිරීමත4ම 

පන ළවල්මතව් යමශළම
තපන ෝණමලෆඩව ශඅ 

 

වැඩස)ාන 
රතිධාී  ිසුන් /ඳාසම 

සාංයාව 

පන ළවල්මෂුද්තමවහශළමආශළරමබළමීමත4ම
(2222) සිසු්තමමමමමමමම1,282,136 

පන ළවල්ම ෂුද්තම වහශළම අෆවුනම ිරිපම
බළීමත4ම(2222) සිසු්තමමමමමමමමමමම399,321 

පන ළවල්ලමවනීපන ළරෂේ මපන ශසු න 
ිරයුණුමිරීමත4ම(2216ම-ම2222) 
 ෂාතම පන ළවම තශතහම තම පන ළවම

ය ත්  
  තලඅ් මලෆඩව ශ්තමය ත්  

 
 
පන ළවල්මමමමමමමමමමමමමමම3,595 
 
පන ළවල්මමමමමමමමමමමමමමමමමම126 

පන ළවල්ලම ජ්ම පන ශසු නම ිරයුණුම
ිරීමත4ම(2216ම-ම2222) 
 ෂාතම පන ළවම තශතහම තම පන ළවම

ය ත්  
 තලඅ් මලෆඩව ශ්තමය ත්  

 
 
පන ළවල්මමමමමමමමමමමමමමමමමම666 
 
පන ළවල්මමමමමමමමමමමමමමමමමමමම24 

පන ළවල්මවහශළම ල්තමවළයඅමබළීමත4ම
(2216ම-ම2222) 
 අලමතගතඩඅෆගිිම 
 අලු් ලෆඩියළ 

 
  
පන ළවල්මමමමමමමමමමමමමමමමමමමම15 
පන ළවල්මමමමමමමමමමමමමමමමමම125 
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පන ළවල්මලි් ක යමතළර්තගෝපන තේමශළමම
උපන තේඅමලෆඩව ශ්තමක්රියළ් ත ම
ිරීමත 

 අ4තපන ත4වම (උ/තපන ෂ)ම සිසු්තම වහශළම පන ල් අළම ලි් ක යම ශළම
ික  මඅධ්යළපන අමපන ශසු නමශළමඅලවහථමිළමපිළිබහමතළර්ගගම
ප්රතේයම ම ඔවහතවම් ෂුද්තම ලෆනුල් ම ිරීමත ම ්රතතෝපන ළය්තම
විවිධ්මරළජ්යමආයඅමරැව මලළය ් ලයමතමවෆ ීමත4 

 ිෂයමඋපන තේඅයම: 

තතඅෝම වතළජීයම තිරසම කුවළම වාංලර්ධ්අයම වහශළම
ක්රියළ ළර නම122ෂේමවි මණාරුමඅ් තපන තමත වීනපන ් ම
ිරීමත4 

13 ලවර මඅධ්යළපන අයමවශති ම
ිරීමතනමප්රතිපන ් තියමක්රියළ් ත මිරීමමත 

(ලි් ක යමවියමධ්ළරළල) 

 තලඅම අිරයතර්ම (2219)ම ඇුවෂ් ම  රග් ම සිසු්තම 5485ෂේම
පුහුණුලම රළමතයතුදමිරීමත4 

 සිසු්තමපුහුණුමවීනමවහශළමතයතුදම රඅමලමආයඅම11මවහශළම
අලයමමරු4මි4ම322462ම මුදලල්මතගවීනමසිරසමිරීමත4 

 ලි් ක යම පුහුණුලම වහශළම ආයඅම ගම වම සිසු්තම තලම
පන ෆමිණීතමතමපන ලඅනලමරු4522මබෆගි්තමවමජලනි මීමතඅළලම
ය ත් මලර්යමුවෂමරු4මමි4ම 152417 මුදලෂේමසිසු්තමතලම
තබලළමිරත4ම 

 ලි් ක යම අධ්යළපන අම ෂේත්රතේම ආයඅම ශළම
වනබ්තක් රණයම රමි්තමසිසු්ත මලි් ක යමපුහුණුමඅලවහථමිළම
පුළුල්මිරීමත,ම ලයලවළය ් ලම අලවහථමිළම බළීමතම වශම රැිරයළම
අලවහථමිළමබළීමත4 

 විත්ම අලයළම වි ම සිසු්තම තලම වහලළක්අ් ලයම වශම
ලි් ක යම ිරළඅතියම පිළිබහම තාම තපන ්තවීතෂේම බළම ීමත ම
"ආයතිම"මතධ්යවහථමිළඅයමවතාමවනබ්තධ්මතලමි්තමමනියළත ම
ලෆඩව ශඅෂේමිරය් මිරීමත4 

 පන ළවල්ම182  මම්රීඩළම,මතව්්තලර්ය,මතතරුවරුමළෂේණයම
ශළම ිෂිමවිලයළමඋපන  රණමවශමWi-fiමපන ශසු නමබළමීමත4 

 පන ළවල්ම289ෂේමවහශළමපන ළවල්මපන ළල මප්රලළඅමබළමීමත4 

අධයාඳනප් ගුණා් භකබාවය වැදිිනණුණු රීීනභ 

ගණිමඅධ්යළපන අයම
වාංලර්ධ්අය 

 වළතළඅයමඅධ්යළපන අමඅවී රණමලයළපන ිතියමය ත් මගණියම
ඉතගනුනම ලම ලෆඩිම ිරයුණුම ිරීමතනම ලෆඩව ශඅම
[Mathematics Learning Enhancement (MLE) pro-

gramme] පන ළවල්ම 252 ම ක්රියළ් ත ම ිරීමතම වහශළම පන ෂළ් ම
තට් තනමපුහුණු රුල්තමපුහුණුමිරීමත4 

 එතමපන ළවල්ම 252මි ම විරසශල්පන තිලරු,ම ප්රළථමිමි මඅාංම ප්රධ්ළනී්තම
ශළම6-11මවියමප්රධ්ළනී්තමලෆනුල් මිරීමත4 

 එතමපන ළවල්ම252මි මසිසු්තතේමිෂයමවළධ්අමතට් තමඇගීමතම
වහශළම ගණිම වියම වළධ්අම තට් තම ඇගීමතම වහශළම තපන තරසම
පන ීමෂේණමප්රහඅමපන රමව වහමිරීමත4 
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  එතම පන ළවල්ල ම තබලළශෆීමත ම ලෆිමවම ලෆඩතපන ත් ම (3,4,5ම
තර්ණිම වහශළ),ම අයළලයම ඉතගනුනම වාං ල්පන ම තම වෆ ූම
 ළර්යමපන ෆති ඩමවාංග්රශම(12,11මතර්ණිමවහශළ)මව වහමිරීමත4 

 ආසියළනුම වාංලර්ධ්අම බෆාංකුතේම ළෂේණි ම වශළතය්තම
ක්රියළ් ත මගණිමඅධ්යළපන අමවාංලර්ධ්අමලෆඩව ශත්තමනියුදම
අධ්යයඅතේම ණාරුම පන ළලතම (Teacher base line) වෆ ීමත,ම
තෆිරශ් වීතම (Coaching, Treatment and Innovation) 

අලව්තමිරීමත4 

 ගණිමඔිමනපියළඩ්ම ලෆඩව ශඅමවශමවතවහමාං ළම ගණිම
රාළලිමයමවහශළමඅයිතමබෆාංකුලෂේමව වහමිරීමත4 

 ගණිම අධ්යළපන අයම වනබ්තධ්ම  ළර්යම ූලිම ම පන ර්තේණම
ලෆඩව ශ්තම22ෂේමපන ෆලෆ් වීත4 

 ජ්ළති ම අධ්යළපන අම ආයඅයම ශළම එෂේලම ණාරුම තගලරම
රූපන ලළි ණිම ලෆඩව ශ්තම වහශළම 6-11ම ගණියම ශළම උවවහම
තපන ෂමවාංයුෂේමගණිමවියයමපන ළඩනමවෆ ීමත,මවාංවහ රණයම
ශළමපන තලගමකීීමතමවහශළමවනබ්තධ්මවීත4 

 සුහුරුම ගණිම තපන තම (Smart Maths Book)ම 6-11ම ගණිම
විතේම තෝරළම ග් ම වියයම ඒ  ම වහශළම වීඩිතයෝම පන ළඩනම
වෆ ීමත4 

 පන ෂළ් මතලපන ළර්තන්තුවමශළමමඑෂේලමසිාංශ,මතලතෂමශළමඉාංග්රීසිම
තළධ්යතය්තම ම 6-11ම තරණ්ිම වහශළම සිසුම වහලයාංම ඉතගනුනම
 ට් මවෆ ීමත4 

විලයළමඅධ්යළපන අයමලෆඩිමිරයුණුමිරීමත  ණාරුම තගලරම රූපන ලළි ණීම ලෆඩව ශඅම වනබ්තක් රණයම
ිරීමත4 

 අ4තපන ත4වම(උ/තපන ෂ)මවිලයළමවිය්ති මප්රළතයෝගි මපන ීමෂේණයම
වීඩිතයෝගම ිරීමතනම (ඩයතතේම ආයඅතේම
අනුග්රළශ ් ලතය්තම අෆණවම ලෆඩව ශඅම වතා)ම ූලිම ම
  යුුවමසිරසමිරීමත4 

 අ4තපන ත4වම (උ/තපන ෂ)මජීලමවිලයළමප්රහඅමබෆාංකුලෂේමව වහම රම
අතළයළාංමතලබ්මඅඩවිතේමඇුවෂ් මිරීමත4 

 ICYS, Sakura Science Program, NUS brain camp යඅම
ජ්ළය්තරම රාම වහශළම වශ ළී ම  රවීත ම ිෂයයි්තම
තෝරළමගෆනීත4 

 අ4තපන ත4වම (උ/තපන ෂ)ම සිසු්තතේම වියම ලෆනුතම වාංලර්ධ්අයම
වහශළම තඅවහ තතෝල්ට්ම අනුග්රශතය්තම බුේධිම ප්රතබෝධ්යම
ලෆඩව ශඅමක්රියළ් ත මිරීමත4 

 2219මඅ4තපන ත4වම(වළ/තපන ෂ)මඅඩුමවළධ්අමතට් නමවි මපන ළවල්ම
වනබ්තධ්තය්තමවිත්මලෆඩව ශ්තමවෆසුනමිරීමත4 
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  6-11මවිලයළලමවශමඅ4තපන ත4වම(උ/තපන ෂ)මත ්ති ,මරවළයඅමශළම
ජීලමවිලයළමවියය්තමවහශළමතළධ්යමුවතඅ්තතමවහලයාංමඅධ්යයඅමම
තපන ත් ම ට් මව වහමිරීමත4 

 Covid—19 ් ලයමුවෂමසියළුතම ළපන ලමවිලයළමවිය ළරම
වශ ළරම අධ්යළපන අම අධ්යෂේලරු,ම ම ණාරුම උපන තේ ලරුම ශළම
වනපන ් ම ලළය යි්තම වශ ළී ් ලතය්තම WhatsAppම Group 

ශරශළම විලයළම වියය ම අලළෂම පන ළඩනම ව ශ්තම ශළම ප්රහඅම පන රම
සිසු්ත මෆතබඅමපන ිපිරමහුලතළරුම රමගෆනීත4 

ඉාංග්රීසිමශළමවිතේම ළළමඅධ්යළපන අයම
වාංලර්ධ්අය 

 ඉාංග්රීසිමඅළ යමපිළිබහමලමපන ෂළ් මතට් මි්තමතෝරළග් මඉාංග්රීසිම
ණාරුලරුමම41මතලතඅකුමපුහුණුමිරීමත4 

 ඉාංග්රීසිමණාරුලරු්තතේමඅ ්ඩඩමලි් ක යමපුහුණුම මලෆඩව ශඅම
ය ත් ම ඉාංග්රීසිම ණාරුම උපන තේ ම ,විලයළපීඨම  ථි ළකළර්යම ශළම
ණාරුමවනපන ් ලළය යි්තම418ෂේමපුහුණුමිරීමත4ම 

 වළතළඅයම අධ්යළපන අම අවී රණම ලයළපන ිතියම ය ත් ම ම ඉාංග්රීසිම
විතයි ම ඉතගනුනම ලම වාංලර්ධ්අයම ිරීමතම වහශළම වම
ලෆඩව ශඅම (English Language Learning Enhancement 

– ELLE programme) ම පන ෂළ් ම 29ම තම ආලරණයම ලඅම පන ිපිරම
පන ළවල්ම252 මමක්රියළ් ත මිරීමත4 

 ඒමය ත් මඉාංග්රීසිම ළළලමඉතගනුනමමවාංලර්ධ්අයමමලෆඩව ශඅම
පිළිබහමවිරසශල්පන තිලරු,මණාරුමඋපන තේ ලරු,මප්රළතේශීයමඉාංග්රීසිම
වනපන ් ම තධ්යවහථමිළඅම  ෂතඅළ රුල්තම ශළම ඉාංග්රීසිම ණාරුලරුම
443මලෆනුනල් මිරීමත4 

 සිසු්තතේමමඉාංග්රීසිමලකඅමතළළලමවාංලර්ධ්අයමවහශළමScrabble 

අ් තපන ත් ම3222මෂේමුද්රණයමිරීමත4 

 ඉාංග්රීසිමරලඅයමශළම ථමිඅයමවාංලර්ධ්අයමවහශළමනිකු් ම රඅම
ලම2219ම/42මක්රතල් යමබගෆ්තවීතමශළමක්රියළ් ත මිරීමත4 

ළෂේණමඅධ්යළපන අමවාංලර්ධ්අය  2213ම ලර්තේම ීමම පන ළවල්ම 252ම  ම ආරන ම  ෂම ම අ4තපන ත4ව4මමමමමමමම
(උම තපන ෂ)ම ළෂේණම වියම ධ්ළරළලම 2222ම ලර්යම ලඅම වි ම
පන ළවල්ම458ෂේමලෂේලළමලර්ධ්අයමවීමඇ4 

 තතතම වියම ධ්ළරළලම ඉගෆ්තවීතම වහශළම තනම ලඅම වි ම ඉිර රම
ඇතිමළෂේණමපීඨමවාං යළලම286ිර4ම 

 ත ෝවිඩ්ම ලවාංගයම තශ්ුවතල්තම ම වතවහම ාං ළම පන ළවල්ම
තරතතබෝම ළෂේණම නිර්තළණම රාළලිමයම තඅතපන ෆලෆ් වුලලමමමමමමමමමමමමමමමමමම
නිර්තළණ රණයම ිරිපගෆ්තවීතම වහශළම රසරවහථමිම තළර්ගගම
්රතතේලම ය ත් ම නිර්තළණම ඉිරිපපන ් ම ිරීමත ම ශළම ඇගීමත ම
  යුුවමිරීමත4ම 

 UNDP,ම UNICEF ශළම එෂේලම Gen U නිර්තළණ රණම
රාළලිමයම පන ෆලෆ් වීත ම   යුුවම ිරීමතම ම ශළම පන ළවල්ම
නිර්තළණ රුල්තම ජ්ළය්තරම රායම වහශළම ඉිරිපපන ් ම
ිරීමත මතගමවෆීමත4 
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  ලරුල්තතේම අතලෝ් පන ළලඅම කුවළම ප්රලර්ධ්අයම වහශළම

ජ්ළති මතට් තනමනිර්තළණමප්රලර්අයම (Inno Tec)මනිපුණළම

වාංලර්ධ්අමඅතළයළාංතේමවනබ්තක් රණයමය ත් මපිතලපන අම

ති ්තලමරළජ්පන ෂේමවිලයළතේමීමමපන ෆලෆ් වීත4ම 

 තරතතබෝම ළෂේණයම පිළිබහලම අ් තපන තෂේම ම ව වහ රම

අ්තර්ජ්ළතේමපන මිරීමත4ම 

 ජජ්ලපන ේධ්තිම ළෂේණතේලයම පිළිබහලම විලයළගළරම

පන ිපශරණයම වහශළම තවල් යි්තම 82ෂේම ප්රළතයෝගි ලම

පුහුණුිරීමත4 

 ජජ්ලපන ේධ්තිම ළෂේණතේලයම වියම නිර්තේතේම ඇුවෂ් මම

ප්රළතයෝගි මක්රියළ ළර නමසිරසිරීමතමපිළිබහමලමණාරුලරුම62ෂේම

පුහුණුමිරීමත4මමමම 

 ළෂේණතේලයම වියයම ධ්ළරළල ම අය් ම වියය්තම වහශළම

රසරවහථමිම අධ්යළපන අම්රතතේලම තගි්තම වනපන ් ලළය යි්තම පුහුණුම

ිරීමත4 

ප්රළථමිමි මඅධ්යළපන අමවාංලර්ධ්අය  ප්රළථමිමි ම පන ්තතිලම ණාණළ් ත ම ඉතගනුනම පන ිපවරයෂේම

නිර්තළණයම ිරීමතම වහශළම ප්රළථමිමි ම ඉතගනුනම වනපන ් ම

තධ්යවහථමිළඅතේම ම ිරයවීනම ළතරයම  ළවියම පිළිබහලම පන ෂළ් ම

වනපන ් මලළය යි්තම93ෂේමපුහුණුමිරීමත4ම 

 ප්රළථමිමි මඅාංමවි මජ්ළති මපන ළවල්ම172ෂේමවහශළමණාණළ් ත ම

තයලවුනමමිීමමගෆනීත මප්රතිපන ළලඅමවෆපන ීමත4 

 ත ෝවිඩ්-19ම ම ලවාංගතය්තම පන සුම පන ළවල්ලම ප්රළථමිමි ම වියම

වතගළමිම ක්රියළ ළර නම ක්රියළ් ත ම ිරීමතම පිළිබහලම උපන තලවහම

තළළලෂේමව වහමිරීමත4ම 

 ත ෝවිඩ්-19ම ම ලවාංගම  ළයම ුවෂම පන ළවල්ලම ප්රළථමිමි ම

අාංතේම අධ්යළපන අම   යුුවම අ ්ඩඩලම පන ල් ලළතගඅම යළත ම

Unicefම ආයඅතේම අනුග්රශතය්තම 1ම ශළම 2ම තරණ්ිලම

ඉතගනුතමබඅමසිසු්තමවහශළම මක්රියළ ළර නම ම තපන ත් ම තබලළම

ීමත4 

 ත ෝවිඩ්-19ම ම ලවාංගම  ළයම ුවෂම ීමම සියලුතම පන ළවල්ලම

ප්රළථමිමි මඅාංතේමතර්ණිමවහශළමපන ළඩනමතළළමපන ෂළ් මප්රළථමිමි ම

අධ්යළපන අමවියය ළරමනිධ්ළීම්තමතගි්තමතයතුදමිරීමත4ම 

 2222මුව්තලඅමලළරය මඅලළෂමවියයමනිර්තේමආලරණයමලඅම

පන ිපිරමප්රළථමිමි මඅාංතේමසිසු්තමවහශළමවහලයාංමඉතගනුනම ට් ම

ව වහමිරීමත4 

ආගමි මශළමවළරධ්ර්තමඅධ්යළපන අය  බුේධ්මධ්ර්තය,ම තෝිම මධ්ර්තයමශළමතබ්ේධ්මිෂහඨළකළරයමයඅම

වියය්ති මිෂයමවළධ්අයමලෆඩිිරයුණුමිරීමතමවහශළමණාරුමපුහුණුම

ලෆඩව ශ්තමපන ෆලෆ් වීත4 
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ජ්ළති ම ළමළමශළමතළඅලමළවහරම
අධ්යළපන අයමවාංලර්ධ්අයමිරීමත 

 සිාංශම ළළමශළමතලලඅමජ්ළති ම ළළමරගළලිමමපන ෆලෆ් වීතම
වහශළමප්රහඅමපන රමව වහමිරීමත4 

 තලතෂම  ළළම වියයතළළම වාංතෝධ්අයම පිළිබහම ලම පන ෂළ් ම
වනබ්තක් රණමනිධ්ළීම්තමවතගමවළ ච්යළමපන ෆලෆ් වීත4 

 තලතෂම  ළළම වියම ණාරුලරු්තතේම අ ්ඩඩම ලි් ක යම
වාංලර්ධ්අම පුහුණුම ලෆඩව ශඅම පන ල් ලළම ලයඹම පන ෂළත් මම
ණාරුලරුම82මතලතඅකුමපුහුණුමිරීමත4 

 වතළජ්මවිලයළමවියමණාරුමඋපන තේ ලරුම මවශමණාරුලරු්තතේම
ධ්ළිපළම වාංලර්ධ්අයම ය ත් ම ලයඹම පන ෂළත් ම ම ණාරුලරුම 95ම
තලතඅකුමපුහුණුමිරීමත4 

 2222මකර්තතිමවාරළලමපි පන ් ම3,222ෂේමුද්රණයම රමතබලළම
ශෆීමත4 

 2218මනුලණමවාරළලම පි පන ් ම 7,522ෂේමුද්රණයම රම තබලළම
ශෆීමත4 

ේවිම ළළමඅධ්යළපන අමපන ශසු නමඉශෂම
අෆාංවීත 

 ේවි ළළම අධ්යළපන අයම පිළිබහම පන හකළ් ම උපන ළධිම ඩිප්තෝතළලම
වහශළමණාරුලරුමශළමනිධ්ළීමම42  මිෂය් ලමපිිපඅෆ ත4 

 වියළනුබේධ්ම ඉාංග්රීසිම  ළළලම ඉතගනීතම ප්රලර්ධ්අයම වහශළම
තළර්ගගම්රතතේලමඔවහතව්මවෆෆවහතෂේමව වහමිරීමත4ම 

 ේවි ළළම ඉතගනුනම ්රලයම ම ව වහම  රම ඉම -ම ෂේවළල ම
ඇුවෂ් මිරීමත4ම 

 ිෂි ර්තමශළමපන ිපවරමඅධ්යයඅයමවශම
ජජ්ලම පන ේධ්තිම ළෂේණතේලයම
වියයමවාංලර්ධ්අය 

 අළගිප ම ිෂි ර්තයමලමඇුවළුලමපන ළවල්මතගතවිපන ෂමපිි වීවීතම
වහශළමනිර්ණළය මවෆ ීමත4 

 ඳධුරු  වවමු අ් තපන ත පි පන ් ම 35,222ෂේම පන ළවල්ම අරම
තබලළමශෆීමත4ම 

 GLOBE පන ිපවරම ලෆඩව ශඅම ය ත් ම පන ළාංශුම අධ්යයඅයම
පිළිබහමණාරුලරුම25ෂේමපුහුණුමිරීමත4 

 අ4තපන ත4ව4ම(උ4තපන ෂ)මජජ්ලමපන ේධ්තිමළෂේණතේලයමශළම ිෂිම
විලයළම වශම අ4තපන ත4ව4ම (වළ4තපන ෂ)ම ිෂිම ශළමආශළරම ළෂේණම
වියම වහශළම ආලර්ම ප්රහණම පන රම ව වළම ණාරුලරු්තම තලම
තබලළමීමමඇ. 

 අ4තපන ත4ව4ම (උ4තපන ෂ)ම  ිෂිම විලයළලම වශම ජජ්ලම පන ේධ්තිම
ළෂේණතේලයම වියය්තම වහශළම ණාරුම තගලරම අධ්යළපන නි ම
ලෆඩව ශ්තම ජ්ළති ම අධ්යළපන අම ආයඅයම ශළම එෂේලමම
ක්රියළ් ත මිරීමත4 

ලළණිජ්,ම ලයළපන ළරම අධ්යයඅයම ශළම
ගිණුන රණය 

 අ4තපන ත4වම (වළ/තපන ෂ)ම ණාරුම පුහුණුලම ය ත් ම ලළණිජ්ම ශළම
ලයළපන ළරමඅධ්යයඅයමමණාරුලරුම64මතලතඅෂේමමපුහුණුමිරීමත4ම 

 අ4තපන ත4වම(උ/තපන ෂ)මමණාරුමපුහුණුලමය ත් මගණ ළධි රණයම
උග්තලඅමණාරුලරුම52මතලතඅෂේමමපුහුණුමිරීමත4ම 

 මSLIM ආයඅයම ශළම එෂේලම ලළණිජ්ම වියම ධ්ළරළලම වි ම
පන ළවල්ම වහශළම ලයලවළය ් ලම වාංගනම පිි වීවීතම පිළිබහම ලම
නිධ්ළීමම123මතලතඅකුමලෆනුනල් මිරීමත4 
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  අ4තපන ත4වම (වළ/තපන ෂ)ම ම ශළම ම අ4තපන ත4වම (උ/තපන ෂ)ම ම ලළණිජ්ම
වියය්තමවහශළමමවහලයාංමඉතගනුනම ට් මපිළිතයමිරීමත4 

 e-ෂේවළලම ශළම ණාරුම තගලරම ලෆඩව ශ්තම ශරශළම වියම
ඉගෆ්තවීනමවහශළමවනබ්තක් රණම  යුුවමිරීමත4 

පන ළවල්මපුවහ ළමවාංලර්ධ්අය  පන ළවල්මපුවහ ළමමවහශළමග්ර්තථමිමඅනුතමිරීමත මතෝරළග් ම
වතළතෝක යි්තමවතගමඅලළෂමග්ර්තථමිමවතළතෝකඅයමසිරසම රම
අනුතමිරීමත4ම 

 පන ළවල්මපුවහ ළමග්ර්තථමිමඅළතළලිමයමුද්රණයමවහශළම  යුුවම
සිරසමිරීමත4 

 පන ළවල්ම ණාරුම පුවහ ළයළධිපන තිම ම තව්ලළම ලයලවහථමිළලම ව වහම
ිරීමතමවහශළමලෆඩුදළුමපන ෆලෆ් වීත4 

 පන ළවල්මපුවහ ළමතළර්තගෝපන තේමවාංග්රශයෂේමව වහමිරීමත ම
  යුුවමිරීමත4 

වියම වතගළමිම ශළම වියම බළි රම
ක්රියළ ළර නමවාංලර්ධ්අය 

 පන ළවල්ම ිෂයම අළය යි්තම පන ් ම ම ිරීමතම ශළම වනබ්තධ්ම
තළර්තගෝපන තේම වාංග්රශයෂේම ව වහම ිරීමතනම  ළර්යම 82 ම ෂේම
නිතමිරීමත4 

 පන ළවල්මිෂයමඅළය ් ලමපුහුණුමලෆඩව ශ්තමවහශළම විත්ම
පුහුණුමතතතඩියුයෂේමව වහමිරීමත4 

 පන ළවල්මවියමවතගළ මක්රියළ ළර නමෂේතිත් මිරීමතමවහශළම
ජ්ළති ම ප්රතිපන ් තියෂේම ව වහම ිරීමතම පිළිබහලම වළ ච්යළම
පන ල් ලළමඅලශවහමබළමගෆනීත4ම 

 ිෂයම පන ළර්ිමතන්තුවලම පිළිබහම අලම ක්රතල් යෂේම නිකු් ම
ිරීමතමශළමපන ෂළ් මවනබ්තක් රණමනිධ්ළීම්තමපුහුණුමිරීමත4 

්රීඩළමශළමළීමිප මඅධ්යළපන අය  අධ්යළපන අමඅතළයළාංයමශළමග්රළ යමශළමපන ළවල්ම්රීඩළමයතලම
පන ශසු නමවාංලර්ධ්අමරළජ්යමඅතළයළාංයමඑෂේලමපන ළවල්ම්රීඩළම
අෆාංවීතමවහශළමඒ ළබේධ්මලෆඩව ශඅෂේමව වහමිරීමත4මම 

 ්රීඩළමපන ළවල්ම23  මරුණමශළම්රීඩළමඅතළයළාංතේමූලයම
ලළය ් ලතය්තම්රීඩළමඋපන  රණමබළීමත4ම 

 ූිපයලෆලම ම ඉිරිරීමත ම තයෝජිම අලම ක්රි ට්ම ්රීඩළම පන ළවම
පිළිබහලම යළමඅධ්යයඅයෂේමසිරසමිරීමතම4 

 ්රීඩළල ම ලෂේළම ලෂේලඅම ලරුල්ත ම ්රීඩළම ම පන ළවල්ල ම
ඇුවෂ් මවීත මතිතබඅමඉඩමප්රවහළලමපුළුල්මිරීමතමවහශළමඑතම
පන ළවල්ලම 8ලඅම තර්ණියම වහශළම අලම පන ්තතියෂේම අනුතම
ිරීමත4 

 ්රීඩළමමපන ළවල්ලමපන ශසු නමලෆඩිිරයුණුමිරීමත ,ම්රීඩළමමපන ළවල්ම
වාං යළලමලෆඩිමිරීමතමවශ  ්රීඩළමමිෂය් ලධ්ළීම්තමවහශළමබළම
තලඅම තපන ෝණම ීමතඅළලම ලෆඩිම ිරීමත ම අලළෂම ලම අතළයම
ත්ඩඩම අනුතෆතියම බළම තගඅම ුදලල්ම අතළයළාංතේම
එ ා් ලයමබළමගෆනීත මඉිරිපපන ් මිරීමත4 

 පුහුණුම වාංචිම පිි වීවීතම ය ත් ම තලතිමතබෝල්ම ්රීඩළම
වාංචිය මසිසු්තමතෝරළමගෆනීත4 
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ෂේප ්රය ළඟා කං ගත්  රගතතිය 

  තම ්රීඩළ,ම ළීමිප ම තයෝගයළ,ම ජිනඅළවහතල ,ම රේබිම වශම
පන ළපන ්තරසම ්රීඩළම ක්රියළ ළර නම පිළිබහලම  ළපන ම
වනබ්තධි ළර ලරු්තමලෆනුනල් මිරීමත4 

 ්රීඩළම7ෂේමවහශළමණාරුමඋපන තලවහමවාංග්රශමුද්රණයමිරීමත4 

 රේබිමශළමපන ළපන ්තරසමපුහුණු රුල්තමවශමණාරුලරු්තමවහශළමවෆසිම
පන ෆලෆ් වීත4 

 ප්රළථමිමි ම්රීඩළමණාරුමඋපන තලවහමවාංග්රශයමව වහමිරීමත4 

 ්රීඩළමපන ළවල්ලමසිසු්තමවහශළමතපන ෝණමීමතඅළලමතවමරු4මි4ම
19425 මමතල්තම රමබළමීමත4 

 ්රීඩළමවිනිසුරුල්තමපුහුණුමිරීමතනමවෆසිමපන ෆලෆ් වීත4 

තව්්තලර්යයමඅධ්යළපන අය  ජ්ළති මරුණමලළල මත්ඩඩතේමසිසු්තම152ෂේමඅ ්ඩඩලම
පුහුණුමිරීමත4 

 අළ යමශළමරාංග ළමමවියමවාංලර්ධ්අයමිරීමතනමලෆඩව ශ්තම
2ෂේමපන ෆලෆ් වීත4ම 

 තපන රිරගම වාංී ම නිධ්ළීම්තම ශළම ණාරුම උපන තේ ලරුම
බළ් ත මිරීමතනමලෆඩව ශ්තමපන ෆලෆ් වීත4 

 වතවහම ාං ළම පන ළවල්ම අළ යම ශළම රාංගම  ළම උතෂම
පන ෆලෆ් වීත 

 අර්අමවියමශලළරණමපන සුබ මසිසු්තමවහශළමඉතගනුනමිෂල්පන ම
්රතමශඳු්තලළීමතමශළමලෆඩව ශ්තමපන ෆලෆ් වීත4 

 අ4තපන ත4වම (වළ4තපන ෂ)ම අර්අම වියම ප්රළතයෝගි ම පන ීමෂේණම
පිළිබහමලෆඩව ශ්තමපන ෆලෆ් වීත4 

 අ4තපන ත4වම (වළ4තපන ෂ)ම චිරම විය ළරම නිධ්ළීම්තම ශළම ණාරුම
උපන තේ ලරුම වලශළම වියළනුබේධ්ම පුහුණුම ලෆඩව ශ්තම
පන ෆලෆ් වීත4 

 චිරමවියමවහශළමමe – learning ලෆඩව ශ්තමපන ෆලෆ් වීත4 

 තව්්තලර්යයම වියය්තම වහශළම 3ම ලඅම ලළරය ම නියමිම
පන ළඩනම තලනුතල්තම සිසු්ත ම ඉතගනුනම  ට් ම ව වහම  රම
බළමීමත4 

තතරුවරුමළෂේණමඅධ්යළපන අයමවශම
ඩිජි ල්ම තළධ්යම  ළවිතය්තම ප්රළථමිමි ම
ශළමේවිතිීම මඅධ්යළපන අතේමඉතගනුනම
ඉගෆ්තවීනම ක්රියළලිමයම ආ ර්ණීයම
තවමවාංලර්ධ්අය 

 විලිම ශළම නිලශවහම තිරස ළාංගම (free and open source) 
ආරතය්තමඅධ්යළපන අමපන ේධ්තිය මමගෆතපන අමතව්මව වහම රම
ඇතිමIsuru Linux තිරස ළාංගතේමමඅලයමවාංවහ රණයමව වහම
ිරීමතනමලෆඩුදළුමපන ෆලෆ් වීත4 

 පන ළවල්මපන ිපගණ මතධ්යවහථමිළඅලමඇතිමපන ිපගණ මශළමආ්රිම
උපන ළාංගම අළු් ලෆඩියළම තලනුතල්තම  ළපන ම තට්මි්තම පිි වීලළම
ඇතිමලිඪළාංගමශළමජ්ළ රණමවිවඳුනමවාංචිම(Hardware and 
Network Solution Team) වහශළමඇුවෂ් ම රමග්තඅළමලම
අලමවළතළජි ය්තම77මතලතඅෂේමපුහුණුමිරීමත4 

 පන ළවල්ම 1421 මඋවවහම තපන ෂමසිසු්තමවහශළමTab පන ිපගණ ම
බළමීමත මඅලයමක්රියළතළර්ගමගෆනීත4 
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  තතරුවරුම ශළම ව්තනිතේලඅම ළෂේණම ප්රලර්ධ්අයම ිරීමතනම
අරුදණි්තමවම“Inspirational Catalyst of New era (ICON) 
70+”මප්රලර්අය මවනබ්තධ්මවීත4ම 

 අ4තපන ත4ව4(උ/තපන ෂ)ම තතරුවරුම ශළම ව්තනිතේලඅම ළෂේණම
විය මඅලළෂලමණාරුමපුහුණුමවහශළමපුහුණුමතතතඩියුයෂේමව වහම
ිරීමත4 

 පන ෂළ් ම ශළම  ළපන ම අධ්යළපන අම  ළර්යළලම තව්ලතේම නියුුවම
තතරුවරුම ශළම ව්තනිතේලඅම ළෂේණම විය ළරම නිධ්ළීමම
46ෂේම ම වහශළම තතරුවරුම ශළම ව්තනිතේලඅම ළෂේණම
මෂේත්රය ම අලළෂම අ්තර්ජ්ළම සුරෂේෂිළලම පිළිබහම
පුහුණුවීනමබළමීමත4 

 අ4තපන ත4ව4ම (උ/තපන ෂ)ම තතරුවරුමශළමව්තනිතේලඅමළෂේණම
වියම වහශළම උුවරුම ම තෆලම පන ෂළත් ම ණාරුලරුම 74ම ෂේම පුහුණුම
ිරීමත4 

 6ම –ම 13මතරණ්ිමවහශළමලඅමවියළනුබේධ්මඅ්තර්ගමව වහම
ිරීමතම ශළම එතම අ්තර්ගම ඉ-ඉතගනුනම අ්තර්ගම
 ෂතඅළ රණමමපන ේධ්තියමලඅමඉ-ෂේවළලමතලබ්මඅඩවිතේම
ඇුවෂ් මිරීමත4 

ගුු  සාංවර්ධනය  ගුු  අධයාඳනය ාා ගුු  කළභනාකංණය 

ජ්ළති ම අධ්යළපන අම විලයළපීඨලම
් ලයමඉශෂමඅෆාංවීත 

 ජ්ළති ම අධ්යළපන අම විලයළපීඨම 5ෂේම වහශළම සුහුරුම පන ්තති ළතරම
උපන  රණමවෆපන ීමත4 

 ජ්ළති මඅධ්යළපන අමවිලයළපීඨම5ෂේමවහශළමප්රළථමිමි මආලර්මපන ්තතිම
 ළතරම ශළම විලයළපීඨම 2ෂේම වහශළම ඉාංග්රීසිම ිරයවීනම  ළතරල මම
අලයම උපන  රණම ල,විලයළපීඨම 5ෂේම වහශළම ම සුහුරුම පුවහ ළම
පන ශසු නමවෆපන ීමත4 

 ජ්ළති ම අධ්යළපන අම විලයළපීඨලම අලු් ලෆඩියළම   යුුවම සිරසම
ිරීමතම ශළම ලෆසිිරළිම පන ේධ්තිම ,ත්තලළසි ළගළරම තගතඩඅෆගිිමම ,ම
පන ්තතිම  ළතරම තගතඩඅෆගිිමම ඇුවළුම අලම ඉිරම ිරීමනම රැවෂේම
ක්රියළ් ත මිරිපත4 

 විලයළපීඨමඅක්ෂේණයමය ත් මතශරගත,මපන වහරස්තර ,මශළපිතලගතම
ශළමපුතිසිපුරමවිලයළපීඨමඅක්ෂේණය4 

 සියලුතම පීඨළධිපන තිලරු්තම ශළම උපන ම පීඨළධිපන තිලරු්තම වතගම
අධ්යළපන අමප්රතිවාංවහ රණමලෆඩව ශ්තමපන ෆලෆ් වීත4 

 අධ්යයඅම  ළර්යත්ඩඩම 42ෂේම වහශළම තතරුවරුම ළෂේණම
පුහුණුලමබළමීමත4ම 

ජ්ළති ම ණාරුම වාංලර්ධ්අය,ම ණාරුම
අධ්යළපන අයමවශමණාරුම ෂතඅළ රණය 

 ණාරුලරු්තතේම උවවහවීනල ම අලළෂම ලම ක්රියළ් ත ම  රඅම
තතතඩියුම25ෂේමතශෝමවතමණාරුමතධ්යවහථමිළඅය තමක්රියළ් ත ම
ිරීමත4 

 රසරවහථමිම අධ්යළපන අයම ය ත් ම නුපුහුණුම ණාරුලරුම 747ෂේම
තධ්යවහථමිළඅම8 මීමමපුහුණුමිරීමත4 

 ණාරුමවිලයළමශළමණාරුමතධ්යවහථමිළඅලමඅලු් ලෆඩියළම ළර්යය්තම
41ෂේමශළමඅලමඉිරමිරීමනම22ෂේමසිරසමිරීමත4 
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පන ළවල්ම පන ළල ම ලි් ක යම ණාරුම
වාංලර්ධ්අමලෆඩව ශඅම(SBPTD) 

 පන ළවල්මපන ළල මණාරුමවාංලර්ධ්අමලෆඩව ශඅ මඅලළෂමලමඋපන තලවහම
වාංග්රශයමුද්රණයමිරීමතමශළමඅ් මපන ත්රි ළමතබලළමශෆීමත4 

 නියළත ම පන ළවල්ම 65 ම විරසශල්පන තිලරු්තතේම ධ්ළිපළම
වාංලර්ධ්අයමවහශළමලෆඩව ශ්තමපන ෆලෆ් වීත4 

 ඉම-මඉතගනුනමතතතඩියුමව වහමිරීමතමය ත් මතතතඩියුම12ෂේම
ව වහමිරීමත4 

 ලෆඩව ශ්තමනියළතඅයමවහශළමඋපන  රණම ට් යෂේමව වහම
 රමතබලළමශෆීමත4 

ඳාසම නගතා ිසටුමේප  වැඩස)ාන ාංාා ඳාසම ඵධ ගතැ් මේභ1 

පන ළවල්මබගෆ්තවීතනමලෆඩව ශඅම
ෂේතිත් මිරීමත 

 පන ළවල්මබගෆ්තවීතනමලෆඩව ශඅම[Enhanced Programme 
for School Improvement (EPSI)] වනබ්තධ්තය්තම
ව වඅමලම තළර්තගෝපන තේය්තමසියලුම පන ළවල්මතලම තබලළම
ශෆීමත4 

 පන ළවල්මබගෆ්තවීතනම ලෆඩව ශඅමසියලුම රජ්තේම පන ළවල්ලම
ක්රියළ් ත මිරීමතමවහශමනිධ්ළීම්තමපුහුණුමිරීමත4 

රාථමික ාා  ආමේතික ක අධයාඳනප් රමිීන්  ාා ගුණා් භකබාවය තාුරු  රීීනභ 

පන ළවල්ම ශළම අධ්යළපන අම ආයඅම
ඇගීමනම ුවළි්තම ප්රමික ්තම ශළම
ණාණළ් ත  ළලයමශවුරුමමිරිපත 

 ඇගීමනම ක්රියළලිමය පිළිබහල  පන ෂළ් ම 9 ුවෂම තෝරළග් ම
විරසශල්පන තිලරුම1,222ෂේමලෆනුනල් මිරීමත4 

  ළපන ම තට් මි්තම පන සුම ගියම ලවතර්ම ීමම ශඳුඅළග් ම විිෂහ ම
ලයලශළරම52ෂේමවහශළමප්රණළතමබළමීමත4 

 පන ළවල්මඅ ය්තරමශළමබළි රමඇගීමනමතතරුවරුමඅඅළලරණම
විහතල්ණම ඇුවෂ් ම  රම 2222ම ලළර්ෂි ම ලළර්ළලම ව වහම
ිරීමතමශළමුද්රණයමිරීමත4ම 

 අධ්යළපන අමණාණළ් ත මශවුරුලමශඳුඅළග් මගෆ ලුමපන ලඅනම
ලමසිරස ෂමමපන ර්තේණ12ෂේමවතළතෝකඅයමිරීමත4 

 අධ්යළපන අම ණාණළ් ත ම ලර් ය 50% ම අඩුම පන ළවල්ම 35 ම
විරසශල්පන තිලරු්තතේමධ්ළිපළමවාංලර්ධ්අයමිරීමත4 

 ණාරුලරු්තතේම  ළර්යෂේතළලම ශළම කුවළම වාංලර්ධ්අයම
ිරීමතම වහශළම වම ජ්ළති ම ණාරුම නිපුණළම රළුදතේම අලව්තම
පි පන මව වහම රමඅනුතෆතියමබළමගෆනීත4 

ඳාසම  කධාඳ  ඳළා්  ාා ්ාතික භට්)ප  අධයාඳන කළභනාකංණ ක්රියාවලිය සවිඵධ ගතැ් මේභ 

පතතංුරු  ඳ ආධීන්  යාව් කාලීන 

රීීනභ ාා කාර්යභ්ඩඩධ අවශයේ යතා 

නීර්ණය රීීනභ 

 ජ්ළති මතට් තනමිෂයමතතරුවරුමපන ේධ්තිතේමම(මSIS) අලමඅාංගම
පිළිබහලම  ළපන ම වනබ්තක් රණම නිධ්ළීම්තම පුහුණුම ිරීමතමමම
පන ෂළ් ම7 මඅලව්තමිරීමත4 

 ණාරුම තතරුවරුම පන ේධ්තිය ම පිවිීමතම වහශළම ණාරුලරු්ත ම
රසර අමතිරස ළාංගයෂේමශඳු්තලළීමත4ම 
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ඳාසම  කධාඳ  ඳළා්  ාා ්ාතික භට්)ප  අධයාඳන කළභනාකංණ ක්රියාවලිය සවිඵධ ගතැ් මේභ 

  ජ්ළති ම තට් තනම තළර්ගගම ණාරුම තතරුවරුම පන ේධ්තියම
(THRM)  ළවියමපිළිබහමක්රතල් යමශළමමඋපන තලවහමවාංග්රශයම
නිකු් මිරීමත 

 අධ්යළපන අම ආයඅලම අධ්යයඅම  ළර්යත්ඩඩම පිළිබහම
ක රණම ගෆනීතම වහශළම  ළර්යත්ඩඩම වතළතෝකඅම ශළම
නිර්ණයම මිවීලමපිි වීවීතමශළමඅලළෂම ළර්යය්තමසිරසිරීමත4 

භානව ස ඳ්  සාංවර්ධනය  වළතළඅයමඅධ්යළපන අමඅවී රණමලයළපන ිතියමය ත් මඅධ්යළපන අම
පන ිපපන ළඅම නිධ්ළීම්ත,ම වියතළළම වාංලර්ධ් යි්තම වශම ණාරුම
අධ්යළපන අියි්තම ම වහශළම විතේශීයම පන හකළ් ම උපන ළධිම පන ළඨතළළම
බළම ීමතනම ලෆඩව ශඅ ම නිධ්ළීම්තම 121ම තලතඅකුම තෝරළම
ගනුම ෆබම අරම ලෆඅ මනිධ්ළීම්තම ම 25ම තලතඅකුම තළර්ගගම
්රතතේලයමය ත් මපන ළඨතළළල්ත මඇුවෂ් මවීමඇ4ම 

 විරසශල්පන තිම නිපුණළම රළුදල ම අලළෂම ලම ූලිම ම විරසශල්පන තිම
පුහුණුම( BPP) ලෆඩුදළුමපන ල් ලළමපන ෆලරුනමපන ීමෂේළමිරීමත4ම 

 පිිපතල්තමතළ්ඩඩිම මනිධ්ළීමම (ම ගිි ම /ම පන ෆවිිර)ම 72මෂේමවහශළම
ධ්ළිපළමවාංලර්ධ්අමලෆඩව ශ්තමපන ෆලෆ් වීත4 

 උවවහමවිරසශල්පන තිමපුහුණුලම(APP)වහශළමපන ළඨතළළලමවෆ ීමත4 

 රී4ාං4අ4පන 4තව්4මනිධ්ළීම්තමශළම අඅධ්යයඅමනිධ්ළීම්තමවහශළමම
ධ්ළිපළමවාංලර්ධ්අමලෆඩව ශ්තමපන ෆලෆ් වීත4 

අධයාඳන පස්වාව් හි තනුරු  

පුංප්ඳාඩු ිතංමේභ  

 රීම ාං ළම අධ්යළපන අම පන ිපපන ළඅම තව්ලතේම තව්ලළම ලයලවහථමිළම
වාංතෝධ්අයමසිරසමිරීමත4 

 රීමාං ළමඅධ්යළපන අමපන ිපපන ළඅමතව්ලතේමවිත්මතර්ණිය ම12ම
තලතඅකුමඋවවහමිරීමත4 

 ජ්ළති මපන ළවල්මවිරසශල්පන තිමඅුවරුම 166ෂේමවහශළම තර්ණිධ්ළීමම
විරසශල්පන තිලරුමපන ් මිරීමත4 

 රීමාං ළමවිරසශල්පන තිමතව්ලතේමවහථිරමිරීමනම822ෂේමසිරසමිරීමත4 

 රීමාං ළමවිරසශල්පන තිමතව්ලතේමනිධ්ළීම්තම1මපන ්තතිය ම636ෂේම
වශම2මපන ්තතිය ම422ෂේමතවමඋවවහවීනමසිරසමිරීමත4 

 ජ්ළති ම අධ්යළපන අම විලයළපීඨම ශළම ණාරුම විලයළලම පන ෆලතිම
පීඨළධිපන ති,මඋපන මපීඨළධිපන තිමශළමණාරුමවිලයළලමවිරසශල්පන තිමයඅම
අුවරුම පුරප්පන ළඩුම 84ිර්තමසුරසසු නමලමනිධ්ළීම්තම ගණඅම
අනුලමපුරප්පන ළඩුම53ෂේමවනපර්ණමිරීමත4 

සාෂේෂි ඳදන  කං ගත්  අධයාඳන රතිඳ් ති ස ඳාදනය  සැධුන කංණය ඳර්ප් ණ සා රතිපධ ඳාදක 

ිලයාභනය ාා ඇගතක භ සවිඵධ ගතැ් මේභ1 

වළෂේෂිම පන ලඅනම  රග් ම අධ්යළපන අම

ප්රතිපන ් තිම වනපන ළලඅය,ම

වෆසුන රණය,ම පන ර්තේණම වශමම

ප්රතිලමපන ළල මනියළතඅයමශළමඇගීමතම

වවිබමගෆ්තවීත 

 2222ම-2225ම ළයමවහශළමතධ්ය ළලීඅමඅයලෆයමරළුදලමලම

ඇුවෂ් මතධ්යම ළලීඅමතපන රලුනමවෆෆවහතමත වීනපන ් මිරීමත4 

 8ලඅම තර්ණිතේම සිසු්තතේම ඉතගනුනම වළධ්අම තට් නම පිළිබහම

ජ්ළති ම ෂේතව්රු රණම ලෆඩව ශඅ ම අලළෂම ලම 2219ම

ලර්තේම එළිම ලෂේලළම ඇතිම ජ්ළය්තරම ඇගීමනම වහශළම රීම

ාං ළතේම සිසු්තතේම ූලළඅතම පිළිබහම අධ්යයඅයම ලළර්ළලමම

වතළතෝකඅයමිරීමත4ම 



23  

ෂේප ්රය ළඟා කං ගත්  රගතතිය 

  විතේළධ්ළරම ලයළපන ිතිම වනබ්තක් රණයම ය ත් ම ආසියළනුම
වාංලර්ධ්අම බෆාංකුම ආධ්ළරම තම තයෝජිම ේවීක යි ම අධ්යළපන අම
වාංලර්ධ්අමලයළපන ිතියමපිළිබහමලයළපන ිතිමලළර්ළලමඉිරිපපන ් මිරීමතම 

 අධ්යළපන අයම වහශළම ත ෝවිඩ්ම ලවාංගතේම බපන තම පිළිබහම
යුනිතවප්ම ආයඅයම විසි්තම සිරස රඅම අධ්යයඅයම පිළිබහම
වළ ච්යළමිරීමතමවශමඅලයමතතරුවරුමවෆපන ීමතම4 

 ජ්ළති මපන ළවල්ම1222මලයළපන ිතියමවශමජර ළළමපන ළවල්ම22ෂේම
පිි වීවීතම වනබ්තධ්ලම වෆසුනම ව වහම ිරීමතම ශළම අලයම
ළෂේණි ම  යුුවමසිරසමිරීමත4 

 අධ්යළපන අමප්රතිපන ් ක ්තමක්රියළ් ත මිරීමතමශළමේවිපන ළර්හවීයමශළම
බහුම පන ළර්හවීයම එ ාළම වතළතෝකඅයම වහශළම අලළෂම
ජ්ළය්තරමආයඅමවතගමවනබ්තක් රණයමසිරසමිරීමත4 

 පන ළවල්මලයුශම  යුුවමපිළිබහමතළර්තගෝපන තේමවාංග්රශයමව වහම
ිරීමත 

 ත ෝවිඩ්ම ලවාංගම ් ලය ම ුදහුණීමතම වහශළම වතවහම
අධ්යළපන අම ෂේත්රයම ශළම තෝ ම බෆාංකුම අධ්යළපන අම ලයළපන ිතියම
වහශළම ශිරසිම ප්රතිකළරම වෆෆවහතම (Contingency Emergency 
Response Plan) ව වහම රමප්රතිපන ළලඅමප්රුද ළ රණයම රම
ක්රියළ් ත මිරීමත 

 අධ්යළපන අයම පිළිබහම ළර්යවළධ් ම බ ළයම 2219ම තලවෆනබර්ම
15මලඅමිරඅමසි මඅධ්යළපන අමඅතළයළාංයමුවෂමක්රියළ් ත ම රමමම
අලමඅධ්යළපන අමප්රතිවාංවහ රණමතයෝජ්අළමව වහමිරීමතමවශමඑතම
තයෝජ්අළම පිළිබහලම අලළෂම ආයඅලම නිධ්ළීම්තම ලෆනුනල් ම
ිරීමත4 

අධ්යළපන අමපන ර්තේණමුවළි්තම
අධ්යළපන අමවාංලර්ධ්අය 

 අධ්යළපන අමපන ර්තේණම්රතතේලමපිළිබහලමපන ර්තේ යි්තම ම 42ම
තලතඅකුතේමධ්ළිපළමවාංලර්ධ්අය 

 වළෂේෂිම පන ලඅනම  රග් ම ක රණම ගෆනීතම (EBDM) පන ලඅනම  රම
තගඅම ලයළපන ිතිම ක්රියළ් ත ම ිරීමතම වනබ්තධ්තය්තම ිෂයය්තම
වහශළමලෆඩව ශඅෂේමපන ෆලෆ් වීත4 

 අධ්යළපන අම පන ර්තේණම අඅළලරණයම වහශළම අධ්යළපන අම
පන ර්යළලතෝ මවාරළලමුද්රණයමිරීමත4 

 වළතළඅයම අධ්යළපන අම පන ේධ්තියම ුවෂම පන ර්තේණම වාංවහ ිතියම
ප්රලර්ධ්අයම වහශළම පන ර්තේණම ලළර්ළම 9ෂේම වහශළම පන ර්තේණම
ප්රලළඅමබළමීමත4 
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ිලදාසථ අධයාඳන රතිඳ් තිය සාතික රීීනභ 

පන ළවල්මලරුල්තමවලශළමිෂය් ලමපිිපඅෆ ත  

ධඵා පදන ෂ් ය් වය 
රතිධාී ්  

සාංයාව 
ුදළුමවියලත 
රු4මි4 

සු ගමිෂය් ලයම 559 13497 

5මතර්ණිමිෂය් ලධ්ළීම්තමවහශළම
ිෂයධ්ළර 

       135,000  1,169.20 

ළෂේණතේලයමිෂය් ලය             750  3.06 

සුජ්ළමිරයණිමිෂය් ලය 250 1.12 
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ඳාසම ඳ ආධතිය ුරළ ුනංෂේෂිත ාා ආකර් ණීය ඉපගතනු  ඳරිසංයෂේ ිලර්භාණය රීීනභ 

2ළඟ භ ඳාසධ පාත භ ඳාසධ වයාඳිතිය  

 ධඵාදු්  පබෞතික ස ඳ්  2016 - 2020 

තම  ළලීඅලම ිරසිරසම ලයළපන ිතිය  ම
අය් ම තඅතවම අ4තපන ත4ව4ම (උ4තපන ෂ)ම
වි ම පන ළවල්ම 1,362ෂේම පන තණම
වාංලර්ධ්අයමිරීමතනමලයළපන ිතියම 
  

නව ඉිනරීීන  ආං බ කළ 

සාංයාව 

අවස්  කළ 

සාංයාව 

ආපන අළළ              51 45 

්රීඩළමවාංකීර්ණ                5 3 

 ණිහඨමේවිතියි මවිලයළගළර             218 176 

ප්රළථමිමි මඉතගනුනමවනපන ්  තධ්යවහථමිළඅ             423 367 

ළෂේණමතගතඩඅෆගිිම              245 199 

පගතතඩනැගිලි අලු් වැදියා     

අලු් ලෆඩියළම ළර්යය්ත              872 841 

ජ්ළති මපන ළවල්ලමතගතඩඅෆගිිමම
අලු් ලෆඩියළමශළමඉිරිරීමන 

             528       291 

ඉශමතගතඩඅෆගිිමමවහශළමඅලයම ළ්ඩඩමශළමඋපන  රණමවෆපන ීමත 

ේවික යි ම පන ළවල්ම 1222ෂේම
වාංලර්ධ්අයමිරීමතනමලයළපන ිතිය 

පන ්තති ළතරමතගතඩඅෆගිිම 388 289 

ණාරුමත්තලළසි ළගළර 122 86 

විරසශල්පන තිමනිමනිලළව 156 145 

තව්්තලර්යමඒ   24 18 

තගතඩඅෆගිිමමඅලු් ලෆඩියළ 1229 966 

ජ්ළති මපන ළවල්ලමඅලු් ලෆඩියළමශළම
ඉිරිරීමන 

1131 696 

ඉශමතගතඩඅෆගිිමමවහශළමඅලයම ළ්ඩඩමශළමඋපන  රණමවෆපන ීමත 

ප්රළථමිමි ම පන ළවල්ම 3,577ෂේම
වාංලර්ධ්අයමිරීමතනමලයළපන ිතිය 

ප්රළථමිමි මඉතගනුනමවනපන ් ම
තධ්යවහථමිළඅය 

391 349 

තගතඩඅෆගිිමමඅලු් ලෆඩියළ 2469 2444 

ඉශමතගතඩඅෆගිිමමවහශළමඅලයම ළ්ඩඩමශළමඋපන  රණමවෆපන ීමත 

සියලුතම පන ළවල්ල ම විරසිමබම
පන ශසු නමවෆපන ීමතනමලයළපන ිතිය 

විරසිමබමපන ශසු නමවෆපන ීමතමශළමලෆඩිම
ිරයුණුමිරීමත 

2633 
 

2351 

සියලුතම පන ළවල්ල ම ජ්ම පන ශසු නම
වෆපන ීමතනමලයළපන ිතිය 

ජ්මපන ශසු නමවෆපන ීමතමශළමලෆඩිමිරයුණුම
ිරීමත 

729 666 

සියලුතමපන ළවල්ල මවනීපන ළරෂේ ම
පන ශසු නමවෆපන ීමතනමලයළපන ිතිය 

වනීපන ළරෂේ මපන ශසු නමවෆපන ීමතමශළම
ලෆඩිමිරයුණුමිරීමත 

3674 3595 

ග්රළ යම ශළම රසහ රම ප්රතේල ම
ප්රුද ් ලයම ම ණාරුම නිම නිලළව,ම
පන ශසු නම වාංලර්ධ්අයම ිරීමතනම
ලයළපන ිතිය 

 අලමණාරුමනිලළවමඉිරිරීමත 242 233 

ලුව රතේම පන ළවල්ම 25ෂේම ේවික යි ම
තට් ත මඋවවහමිරීමතනමලයළපන ිතිය  අලමතගතඩඅෆගිිමමඉිරිරීමත 35 31 

පන ළවල්ලමල්තමතව් යම මපන ශසු නම
ලෆඩිමිරයුණුමිරීමතනමලයළපන ිතිය 

අලමල් මවළයඅමඉිරිරීමන 19 15 

ල් මවළයඅමඅලු් ලෆඩියළ 116 125 
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ඳසථවන පර්ණිය ය ෂ් ය් ව විබාගතය සාා පඳනී ිසි  ෂ් ය සාංයාව සා ෂ් ය සාධනය 22015 – 2020  

 

 

 
ූලළරයම:මරීමාං ළමවි ළගමතලපන ළර්තන්තුවතේමඇගීමනමලළර්ළල්ත 
 

මඳසථවන පර්ණිය ය ෂ් ය් ව විබාගතපය්  ධුණණු 70) වඩා ධඵා ගත්  ෂ් ය රතිශයේ තය 22015 – 2020  

මමමමමමමමමමමමූලළරයම:මරීමාං ළමවි ළගමතලපන ළර්තන්තුවතේමඇගීමනමලළර්ළල 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

තපන නීමසිතලමිෂයමවාං යළල 333,672 343,757 352,462 352,191 332,179 326,264 

කුණුම72 මලඩළමෆබම
ිෂයමප්රතියම( ) 

76433 75467 69442 79429 78412 86483 

තධ්යඅයමකුණ 129452 127486 126443 117498 114438 125465 

21112 ෂ් ය කාර්ය සාධනය 

අ1පඳත1ස1 2සා/පඳළ  විබාගතපය්  අ1පඳත1ස1 2උ/පඳළ  සාා ුනදුුනක ධ්  ෂ් ය සාංයාව සා රතිශයේ තය  

 22015 – 2019  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ම 
 
 
 
ූලළරයම:මරීමාං ළමවි ළගමතලපන ළර්තන්තුවතේමඇගීමනමලළර්ළල 

 2015ම 2016ම 2017මම 2218 2219 

තපන නීමසිතලමිෂයම
වාං යළල 

273,224 286,251 296,812 296,229 325,427 

වත් මිෂයමවාං යළල 189,428 200,208 216,815 222,281 225,539 

වත් මප්රතියම  6943 6949 7342 7541 73484 

2ආ   අ.පඳත.ස. (සා.පඳළ) විබාගතප් ෂ් ය සාධනය 

2අ   ඳසථවන පර්ණිය ය ෂ් ය් ව විබාගතප් ෂ් ය සාධනය 
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ූලළරයම-ම්රිමාං ළමවි ළගමතලපන ළර්තන්තුවල 

අ1පඳත1ස1 2උ1පඳළ  විබාගතප් ෂ් ය සාධනය (ඳාසම අයදු කු ව්     2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ූලළරයම:මරීමාං ළමවි ළගමතලපන ළර්තන්තුවතේමඇගීමනමලළර්ළල 

 2016 2017 2018 
2019 
 (නව 

ිලර්ප ආශයේ ය  

2019 
 (ඳැංණිය  
ිලර්ප ආශයේ ය  

2020 
 (නව 

ිලර්ප ආශයේ ය  

2020 
 (ඳැංණිය  
ිලර්ප ආශයේ ය  

තපන නීමසිතලමිෂයමවාං යළල 211,865 206,630 218,191 173,781 61,769 251,168 24146 

විහලමවිලයළමප්රතේයමවහශළම
සුරසසු නම් මිෂයමවාං යළල 

134,238 136,421 141,172 128,353 46,552 165,711 15,962 

විහලමවිලයළමප්රතේයමවහශළම
සුරසසු නම් මිෂයමප්රතියම
( ) 

63.36 66.02 64.70 62435 75436 65498 66412 

2ඇ    අ.පඳත.ස. (උ.පඳළ) විබාගතප් ෂ් ය සාධනය 
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එෂේ එෂේ වි ය ධාංාපව්  විශයේ ථව විදයාධ රපශශයේ ය සාා ුනදුුනක  ධැූ  ෂ් ය රතිශයේ තය  

 2 ඳළමු වං) තපන නී ිසි න 2016 - 2019  
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ූලළරයම:මරීමාං ළමවි ළගමතලපන ළර්තන්තුවතේමඇගීමනමලළර්ළල 
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21113   පකතවිඩ් -19 වසාංගතත ත් වය ාමුපශ දු ව් පේ අධයාඳනය ඳුනඵෑභ) ධෂේ  පනතමේභ     

           සාා ගතනු ධැූ  ක්රියාභාර්ගත 

ත තවිඩ්ම-ම19මලවාංගම් ලයමශුදතේමපන ළවල්මලරුල්තතේමතව් යමආරෂේළලමප්රුද ් ලතේමළමව මි්තම

2222මතළර්ුවම13මලඅමිරඅමපන ළවල්ල මනිලළඩුමබළමතලඅමිර4ම මඑි ීමමලරුල්තතේමඅධ්යළපන අයමඅ ්ඩඩලම

පන ල් ලළම ගෆනීතම වහශළම රසරවහථමිම අධ්යළපන අම්රතතේලම ශඳු්තලළීමතනම අභිතයෝගයම ශුදතේම අතඅකු් ම රළජ්යම

ආයඅ,ම තපන ්ේගිම ම ආයඅම ශළම එෂේලම අතළයළාංම තට් මි්තම පන ෂළ් ,ම  ළපන ම ශළම පන ළවල්ම

වනබ්තක් රණයම රමමගනිමි්තමලෆඩව ශ්තමරැවෂේමක්රියළල මඅාංලඅමිර4මම 

 අධ්යළපන අමඅතළයළාංයමශළමජ්ළති මඅධ්යළපන අමආයඅය,මරීමාං ළමරූපන ලළි ණීමවාංවහථමිළලමශළමඑෂේලම

අධ්යළපන අයමවහශළමතමතල්තලමවම මරූපන ලළි ණීමඅළිම ළලෂේමිරය් ම රඅමලමඅරමසිාංශමශළමතලතෂම

තළධ්යතය්තමවියළනුබේධ්මලෆඩව ශ්තමලලවමපුරළමවි ළඅයම රනුමෆතබ්4 

 අධ්යළපන අම අතළයළාංතේමජ්ළති මඉම -ම ඉතගනුතමපන ේධ්තියම ලඅම ම ඉ-ෂේවළලම ලෆඩිිරයුණුම ම රමි්තම

සිාංශමශළම තලතෂමතළධ්යතය්තම1ම තර්ණිතේමසි ම 5ම තර්ණියම ලෂේලළම පන ළඩන,ම අ යළව,ම ප්රහඅමපන රමශළම

ක්රියළ ළර නම ල,ම 6ම තර්ණිතේම සි ම 13ම ලඅම තර්ණියම ලෂේලළම සිාංශම තලතෂම ශළම ඉාංග්රීසිම තළධ්යතය්තම

පන ළඩන,මඅ යළව,මප්රහඅමපන රමඅ්තර්ජ්ළයමඔවහතව්මප්රතේමවීත මඉඩවවළමඇ4ම 

 1ම වශම 2ම තර්ණිලම සිසු්තම තලනුතල්තම අ්තර්ජ්ළම තශෝම රූපන ලළි නීම පන ශසු නම තඅතතෆතිලම

වුලල, නිලතව්ම සි ම  ළළල,ම ගණියම ශළම පන ිපවරම අධ්යයඅයම යඅම වියය්තම ක්රියළ ළර නම පන ළල ලම

අ ්ඩඩලම රතගඅමයළතම වහශළම ම ඕවහතේිමයළනුම රජ්ය, UNICEF, Save the Children, Room to 

Read, Child Fund යඅ ආයඅම වශම ජ්ළති ම අධ්යළපන අම ආයඅයම වතගම එෂේලම ඉතගනුනම ්රලයම

පන ෆතෂේජ්යෂේමවපන යඅමිර4ම 

 ලරුල්ත මතාමශෆරුනුමපන ළඩනමආලරණයම රමගනිමි්තමවි ළගල මතපන නීමසිටීත ම ළයමබළමීමතනම

අරුදණි්තමඅතගෝවහුවමතවමපන ෆලෆ් වීත මනියමිලමතිබුම5මතර්ණිතේමිෂය් ලමවි ළගයමශළමඅ4තපන ත4වම

(උ4තපන 4)මවි ළගයමඔෂේතෝබර්මලෂේලළම ල්මමලතඅමිර4ම 

 පන ළවල්ම ලවළම තිබුණුම  ළයම ුවෂම පන ළවල්ම තපන ෝණම ලෆඩව ශඅම ක්රියළ් ත ම  ෂම තඅතශෆිරම වුලම ලම

ිෂයය්තතේමතපන ෝණමතට් තමපන ල් ලළමගෆනීතමවහශළමතෝ මආධ්ළරමලෆඩව ශත්තමලමූලයමමආධ්ළරමම

බළම ගනිමි්තම අලළෂම පන ළවල්ලම ිෂයය්තතේම නිතලවහල ම වියළිම ආශළරම වළ යෂේම බළම ීමත ම

පියලරමග්තඅළමිර4ම 

 අධ්යළපන අමඅතළයළාංයමඩයතතේමආසියළ ළමවතළගතමවතගමඑෂේලමඅ්තර්ජ්ළමපන ශසු නමවි මතශෝම

රි ම ඕඅතම රසර ථමිඅයෂේම  ළවිතය්තම ගළවහුවම රි ලම නිලතව්ම සි තම පන ළවතල්ම ණාරුලරු්තතග්තම

එ ලරම සිසුම ලරුල්තම 45ෂේම ලෂේලළම වම ප්රතළණයෂේම වනබ්තධ්ම  රගනිමි්තම අධ්යළපන අයම බළීමත ම

අලවහථමිළලම වවඅම ීම4ම ආරන  ම අිරයතර්ම ීමම පන ෂළ් ම අලතය්තම තෝරළම ග් ම පන ළවල්ම 122 ම තතතම

ලෆඩව ශඅමක්රියළ් ත ම රඅමීම4 

 නිලතව්මසි මඅධ්යයඅම  යුුවලමතයතලඅමවළතළඅයමතපන ෂමලරුල්ත මතුවලඅමවියමගෆ ලුමවිවහළලීතම

වහශළම අධ්යළපන අම අතළයළාංයම තගි්තම 1377ම අාං යම ය ත් ම රසර අම තව්ලළලෂේම ගළවහුවම රි ම ලම

ඩයතතේමආසියළ ළමවතළගතනමූලිම ් ලතය්තමවශමෆපන ෆල්මශළමවිරසිමමවාංතේඅමත තමි්තමව ළතේම

වශතයෝගතය්ත,මරීමාං ළම තතතබිත ල්මවතළගත,ම එයළර්ත ල්මආයඅය,මශච්මආයඅය,මරීමාං ළම

ත ිමත තනමවශමාං ළතබල්මයඅමරසර ථමිඅමව්තනිතේලඅමආයඅමඑෂේලමක්රියළ් ත ම රඅමීම4ම 

 නිතලවහල ම ත තවීවීම අධ්යළපන අයම බඅම ලරුල්තතේම තළඅසි ම සුලයම වහශළ් ම නිර්තළණශීලී් ලයම

එළිලෆෂේවීතම වහශළ් ම „ර ෂේම ලතලඅම තපන තෂේ‟ම ලෆඩව ශඅම ශඳු්තලළම තලමි්තම තපන ත් ම ිමවීතම වහශළම

ලරුල්තමතපන තෂඹලඅමිර4ම 
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ඳාසම  නැවත විවිත රීීනභ ාා පසෞයාංෂේෂිතව ඳව් වා ගතැනීභ 
 

තව් යමඅාංලමඋපන තලවහල මඅනුලමලවාංගම් ලයමඅඩුවීත් මවතාම2222මජිමම6මලඅමිරඅමසි මඅෆලම

අිරයරමලතය්තමපන ළවල්මවිලිමිරීමත ම  යුුවම රඅමිර4මඒමවහශළමගනුමෆබමක්රියළතළර්ගමපන ශමපන ිපිරමතේ4ම 

 

 ත තවිඩ්ම 19ම පන ෆතිීමතම ලෆෆෂේවීත ම පන ළවල්ම ශළම අධ්යළපන අම ආයඅම ූලළඅනම ිරීමතම ශළම

තව් යළරෂේෂිලමපන ළවල්මපන ල් ලළමතගඅමයළතමපිළිබහලමක්රතල් යමවශමඋපන තලවහම වාංග්රශයම

නිකු් මිරීමතමවශමපන ළවල්මවහශළමතළර්තගෝපන තේමමඇුවෂ් ම“යශමපුරුේතල්තමසුලමපන ෆලෆ් තෂේ”ම

අනමවමවාංයුෂේමෆතලයමපන ළවල්මතලමතබලළමශෆීමත4මම 

 පන ළවල්ම තව් යම ප්රලර්ධ්අම මිවීලම ශළම ම  ළපන ම ම පන ෂළ් ම තට් තනම තව් යම ප්රලර්ධ්අම මිවීම

ව්රීයලම පන ල් ලළම ගනිමි්තම එතම  මිවීලම ශවුරුතල්තම පන සුම පන ළවල්මආරන ම ිරීමත ම ක්රියළම

ිරීමත4 

 පන ළවල්මවිබීජ්ශරණයම ,ම අ් මතව්ීමතමවහශළම පන ශසු නමවෆපන ීමත,ම රසරවහථමි ළලයමආරෂේළම ලඅම

අයුිප්තමපන ්තතිම ළතරමව වහමිරීමත,විතේ මගෆනීනම ළතරමව වහමිරීමතමයඅළීමමපියලරමපිළිබහම

සියලුතමපන ළවල්මශළමඅලළෂමබධ්ළීම්තමලෆනුනල් ම රමඑතම ළර්යය්තමඉවීමිරීමතමවහශළමිෂයම

වාං යළලමපන ලඅනම රතගඅමපන ළවල්ල මප්රතිපන ළලඅමබළීමත4 

 මඅධ්යළපන අම අතළයළාංතේමවශම පන ෂළ් ,ම ළපන ලමනිධ්ළීම්තම පන ළවල්ම විලිමිරීමත ම තපන රම

තව් යමඅාංලමලමවශළයමබළමතගඅමපන ළවල්මතට් ත මතගතවහමවිලිමිරීමතනමූලළඅතමපිළිබහම

ලමවිජුමපන ීමෂේළල මෂේම රමඅලයමපන ශසු නමවෆීමත4ම 

 ලරුල්තතේමතව් යමආරෂේළලමපිළිබහමලමපර්ණමඅලධ්ළඅයමතයතුදම රමි්තමරීමාං ළමවි ළගම

තලපන ළර්තන්තුවලම ආරෂේ ම අාංලම වශම තව් යම අාංලම වශළයම බළම ගනිමි්තම 5ලඅම

තර්ණිතේමිෂය් ලමවි ළගයමශළමඅ4තපන ත4ව4ම(උ4තපන ෂ)මවි ළගයමවළර්ථමි මලමපන ෆලෆ් වීත4මඑි මීමම

නිතරෝධ්ළයඅය ම ෂේලඅම ප්රතේලම ලරුල්තම තලනුතල්තම විත්ම වි ළගම තධ්යවහථමිළඅම

පන ෆලෆ් වීත,මතරෝශතල්මප්රති ළරමබඅමලරුල්තමතලනුතල්තමවිත්මපන ශසු නමය ත් මවි ළගම

පන ෆලෆ් වීත,මප්රලළශඅමපන ශසු නමවෆීමත,මවි ළගමතධ්යවහථමිළඅලමතව් යමආරෂේළලමශවුරුම

ිරීමතමයඅම ළර්යය්තමඉවීමිරීමත4 

 ත තවිඩ්ම19මලවාංගම් ලතේමලයළප්තියමවෆිරල් මතගඅමඅෆලම2222මඔෂේතෝබර්ම25ම

ලඅමිරඅමසි මසියලුතමපන ළවල්මවහශළමනිලළඩුමබළමතලඅමලමඅරමතඅතලෆනබර්ම23මලඅමිරඅමසි ම

බවහඅළි රමපන ෂළමශළම අලලළඅනමවි මප්රතේලමපන ළවල්මශෆරමපන ළවල්ම5122ෂේමපන තණම6-13ම

තර්ණිමආරන ම රමපන ල් ලඅමීම4 
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ත තවිඩ්ම19මලවාංගම් ් ලයමතතලමවතමර  තමතත්තතමඅපන මරත ි මඅධ්යළපන අය ලමලෆඩිමබපන තෂේම
එල්ම රමඇ4ීමර්ඝම ළයෂේමපන ළවල්මලවළමෆබීත මසිරසවීතමශළමපන ළවල්මආරන ම ෂමලමලිප්තමලරමඑෂේමඑෂේම
ප්රතේලම පන ළවල්ම ලෆීමත ම සිරසවීනම ුවෂම ම ලරුල්තතේම අධ්යළපන අයම අභිතයෝගය ම ෂේලම ඇ4ම තතතම
අභිතයෝගය ම ුදහුණම ීමතම වහශළම අලම රසරවහථමිම ඉගෆ්තවිනම ප්රතේය්තම ක්රියළ් ත ම ිරීමත ම ම වතමම
පන ළර්හලයෂේතම ිරිපගෆ්තවීමඇ4ම ඒම අනුලම තළර්ගගම ප්රතේයම ඔවහතවම් ඉගෆ්තවීත,ම අධ්යළපන අමරූපන ලළි නීම
අළිම ළලෂේමක්රියළ් ත මිරීමත,මඉතගනුනමපන ෆතෂේජ්මනිතලවහල මබළීමතමලෆනිමපියලරමක්රියළ් ත ම රම
ඇ4 
 
එි ීමම එතම ඉතගනුනම අලවහථමිළල ම ප්රතේවීතම වහශළම රසහ රම ග්රළ යම ප්රතේලම ලරුල්ත ම තත්තතම අඩුම
ආර්ථි මතට් තෂේමවි මපන වුල්ලමලරුල්ත මපන ලතිඅමබළධ්ළල්තමමතගමශෆිපයමයුුවලමඇ4මඑතත්තතමඑලෆනිම
ඉතගනුනම්රතතේලයෂේමක්රියළ් ත මිරීමතමවහශළමපන ළවල්මපන ේධ්තිය,මවිත්තය්තතමණාරුලරු්ත,මළෂේණම
තතලනමශළමකුවළම ලිම්තමව්තඅේධ්මවියමයුුවම අරමඒමවහශළමඔවු්තමූලළඅනමිරීමතමලර්තළඅතේම
පන ලතිඅමඅභිතයෝගයිර4 
 
රසරවහථමිම අධ්යළපන අයම ්රතතේලය්තම ශරශළම වියළනුබේධ්ම ඉතගනුනම ක්රියළලිමයම සිරසම  ෂම ශෆිරම වුලලම
ලරුල්තතේම වතළජ්ීමය,ම තපන ්රු,ම තතඅෝම  ළයි ම ලර්ධ්අයම වහශළම ලළය ම ලඅම පන ළවල්ම ක්රියළ ළර නම
තගශෆීමයළතමතශ්ුවතල්තමලරුල්තමුවෂමඇතිවියමශෆිරමපන සුබතමපිළිබහමඅලධ්ළඅයමතයතුදම රමක්රියළතළර්ගම
ගමයුුවලමඇ4 
 
විත්තය්තමප්රළථමිමි මතර්ණිලමලරුල්ත මමපන ළවත්තමබළමතලඅමූලිම මිරයවීතනමශළමිමවීතනමශෆිරයළලම
ශළමගණි මශෆිරයළල්තමතාමශෆීමමයළතමුවෂමඔවු්තතේමඅඅළගමඅධ්යළපන අමක්රියළලිමය මලෆඩිමබපන තෂේම
එල්මවියමශෆිරමබෆවි්තමඒමවහශළමමඅලධ්ළඅයමතයතුදම ෂමයුුවමලමඇ4 
 
වි ළගමතෂේ්තද්රීයමවියමතළළලෂේමුවෂමිෂයයළ මඅධ්යළපන අයමබරෂේමවීතමිරණා ළලීඅලමපන ලතිඅමගෆ ළුලෂේම
තවම ශඳුඅළතගඅම ඇතිම අරම එතම අභිතයෝගය්ත ම ුදහුණම ීමතම වහශළම අලම වියම තළළලෂේම ශළම අලම
ඇගීමනම්රතයෂේමශඳු්තලළීමතමවහශළමක්රියළතළර්ගමගනිමි්තමපන ලක 4 
 
ණාරුමලි් තියමආ ර්ණීයමලි් තියෂේමබල ම පන ් මිරීමත,ම ලෆවීප්ම විතළම ඉල් මිරීමත,මඅලමළෂේණම
කුවළමලමවතගි්තමඅ ්ඩඩලමණාරුමඅධ්යළපන අමලෆඩව ශ්තමක්රියළ් ත මිරීමතමමවහශළමපියලරමගමයුුවලම
ඇ4එතත්තතම ම රසහ රම මප්රතේලමවතශරමවියය්තමවහශළම ිරගි්තමිරග තමපන ලතිඅමණාරුමි ායමපියවීතම
විළම අභිතයෝගයෂේලම පන ලක 4ම එතම ප්රතේලිම්තම ණාරුලරු්තම පන ේධ්තිය ම ඇුවල්ම තඅතවීතම ,ම ණාරුතළරුම
ප්රතිපන ් තිමක්රියළ් ත මිරීමතනමගෆ ළු,මණාරුලරු්තමවහශළමත්තලළසි මශළමප්රලළශඅමපන ශසු නමි ායමයඅම
ගෆ ළුමපිළිබහලමඅලධ්ළඅයමතයතුදම ෂමයුුවලමඇ4මඑතව්තම ළ්තළමණාරුමප්රතියමලෆඩිවීතමශළමප්රූම
නිලළඩුමශළම අතඅකු් මනිලළඩුමබළග්තඅළමණාරුමවාං යළලම ඉශෂමයළතමනිවළම පන ්තතිම ළතරතේමඉතගනුනම
ක්රියළලිමය මසිරසලමඇතිමබළධ්ළල්තලමතාමශෆීමත මපියලරමගමයුුවලමඇ4 
 
පන ළවල්ම පන ේධ්තිතේම පන ලතිඅම විතළම තශ්ුවතල්තම ලරුල්තම පන ළව ම ඇුවෂ් ම ිරීමත ම ඇතිවීම තිතබඅම
රා ළීම් ලයමශළමඊ මවතගළ ලමඇතිවීමතිතබඅමගෆ ළුමරැවිර4වතමලරුතලකු තමතලතළපිය්තමවහීත  ම
පන ් ලඅම අයුිප්තම තශතහම පන ළවෂේම බළීමතනම අභිතයෝගයම අපන ම ඉිරිපතේම ඇ4ඒම වහශළම ජ්ළති ම පන ළවල්ම
1222ෂේමශළමඒමල ළමබෆඳුණමමපන ළවල්මජ්ළයෂේමිරයුණුමිරීමතමවහශළමවෆසුනම රමඇ4 

212 ඳව් නා අභිපයෝගත 
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213 ඉිනරි ඉධෂේක 

21311 නව අධයාඳන රතිසාංසථකංණ 

 

“තව් ළගයතේම ලෆෂේත”ම රළජ්යම ප්රතිපන ් තිතේම “ලලළීමම පුරලෆසිතයෂේම වශම වුවතල්තම ජීල් ලඅම පන වුෂේ”ම
ය ත් ම ඇතිම වළතළඅයම අධ්යළපන අම පන ේධ්තිය ම අලළෂම ප්රතිපන ් ක ්තම ය ත් ම වම ක්රියළ ළර නම ක්රියළ් ත ම
ිරීමත ම තනම ලඅවි ් ම   යුුවම වෆසුනම  රමි්තම පන ලක 4ම ඒම අනුලම තනම වහශළම ලෆඅ ත් ම වළතළඅයම
අධ්යළපන අයමවහශළමවමපන ශමවහශ්තමලෆඩව ශ්තමඉිරිපමලවරමුවෂමීමමක්රියළ් ත මිරීමත මවෆසුනම රමඇ4 
 

1. නිලශවහමඅධ්යළපන අමඅයික ්තමලරසර ් මසුරෂේෂිමිරීමත4 
 
නිලශවහමඅධ්යළපන අමප්රතිපන ් තිමක්රියළ් ත මිරීමත මලළර්ෂි මප්රතිපන ළලඅමය ත් මප්රුද ළලයෂේමපිිපඅෆ ත ම
  යුුවමිරීමත මඅතප්ෂේෂියම(උලළ:මතඅතමිතල්මඅධ්යළපන අමඅලවහථමිළමවෆීමත,මතඅතමිතල්මතපන ෂමතපන ත් ,ම
නිමඇඳුන,මිරලළමආශළරමවශමරෂේණමපන ශසු නමආීම) 
 

2. ජ්ළති මපන ළවල්ම1222ෂේමලෂේලළමලෆඩිමිරීමතනමලෆඩව ශඅමක්රියළ් ත මිරිපත 
 
සියලුතම ත ්ති ම ශළම තළඅලම පන ශසු නලිම්තම වනපර්ණම පන ළවල්ම 23ම බෆගි්තම වතම ප්රළතේශීයම තල් නම
ත තට්ඨළය තමඇතිලඅමපන ිපිරම ලෆඅ මපන ලතිඅමපන ෂළ් මව ළමපන ළවල්මජ්ළති මපන ළවල්මතවමඋවවහම ර,ම
ජ්ළති මපන ළවල්මවාං යළලම1222මෂේමලෂේලළමලෆමඩිමිරීමතමූලිම මප්රතිපන ් තිතයමශළමවෆසුනම ළර්යය්තමතනම
ලඅවි මනිත රමඇ4 
 

 තතතමලෆඩව ශඅමඅිරයරමතල ිර්තමවත්තවිමඅර,මපන ෂුදමඅිරයතර්මීමමිරසිරසමජ්ළති මපන ළවෂේම
තඅතතෆතිමප්රළතේශීයමතල් නමත තට්ඨළම123මවහශළමඑෂේමජ්ළති මපන ළවෂේමබෆගි්තමපන ළවල්ම123ම
ෂේමජ්ළති මපන ළවල්මතවම මවාංලර්ධ්අයමිරීමත මවෆසුනම රමඇ4මතනමලඅවි මඅලළෂමපන ළවල්ම
123මතමශඳුඅළමතගඅමඇ4ම 

 
 තලලඅම අිරයතර්ම ීමම ම පන ළවල්ම 673ෂේ,ම පන ළවල්ම සිතියන රණම අ යළවයෂේම ශරශළම ශඳුඅළතගඅමම

වාංලර්ධ්අයමවහශළමඅලයමක්රියළතළර්ගමගනුමඇ4 
 

3. උෂේමජ්ළති මපන ළවල්ම1,222තමප්රුද මත ත ,මඑතමප්රළතේශීයමතල් නමත තට්ඨළවමුවෂමපිි තලමඅතඅකු් ම
පන ළවල්ලම ලරුල්ත ම එතම පන ශසු නම භුෂේතිවිඳීත ම ශෆිරලඅම පන ිපිරම පන ළවල්ම ජ්ළයෂේ/පන ළවල්ම තපන තකුරෂේම
(Cluster School system) ඇතිිරීමත4 

 
3. ජර ළළම ේවීතියි ,ම ජ්ළති ම පන ළවල්ම 22ෂේම ිරවහත්රිෂේ ම 22ෂේම ආලරණයම ලඅම පන ිපිරම වහථමිළපිම ිරීමත ම

වෆසුන රමඇ4 
 

3. වියතළළම වාංලර්ධ්අයම ,ම ණාරුම පුහුණුලම වශම පන ළවල්ම වහශළම යතලම පන ශසු නම වශම උවවහම අධ්යළපන අම
ක්රියළලිමය මඅලළෂමපන ශසු නමවෆීමත4 
 

 වි ළගමතෂේ්තද්රීයම්රතතේලයෂේමතලනුල මිෂයමතෂේ්තද්රීයමඅධ්යළපන අමපන ේධ්තියෂේමව වහමිරීමත4 
 ලරුල්තතේමකුවළමඉශෂමඅෆාංවීතමවහශළමවශම21ලඅමලර්ය ් ,ම ලෆනුනමආර්ථි ය ් ම

ගෆෂතපන අම පන ිපිරම ශළම තිරවරම තවම වියතළළම රළුදලම ව වහම වීම ඇතිම ලම ය්තඅම පිළිබහලම
වතළතෝකඅයමශළමවියතළළමරළුදලමව වහමිරීමත4 

 ඒමඅනුල,මවියතළළමඅවී රණයමශළමවාංලර්ධ්අය4 
 ලරුල්තම ුවෂම 21ම ලඅම ලර්තේම කුවළම ඔප්ම අෆාංතලඅම පන ිපිරම ිෂයම පන ළල ම තවම

වියතළළලමවාංතෝධ්අයමිරිපත4 
 වියතළළමමඅවී රණයමශළමවිවිධ්ළාංී  රණය4ම 
 අලළෂමණාරුම ලුව්තමවියතළළමඅවී රණයමවාංතෝධ්අයමපිළිබහලමලෆනුල් මිරීමත4 
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6. පර්ලමප්රළථමිමි මඅධ්යළපන අයමවාංලර්ධ්අය 
 

 තපන රමපන ළවල්මවියමතළළතේමලෆඅ මතිතබඅම් ් ලයමඅධ්යයඅය4 
 තපන රම පන ළවල්ම අධ්යළපන අයම ලරුල්තතේම වාංලර්ධ්අතේම ප්රුද ම අලධියෂේම ලඅම බෆවි්තම ඒම පිළිබහම

අලළෂමතළර්තගෝපන තේමව වහමිරීමත4 
 තපන රමපන ළවල්මවියතළළමරළුදලෂේමව වහමිරීමත4 
 තපන රමපන ළවල්මණාරුලරුම්තතේමසුරසසු නමරළුදලමපිළිබහලමතළර්තගෝපන තේයෂේමවාංලර්ධ්අයමිරීමත4 
 තපන රමපන ළවල්,මණාරුමපුහුණුලමපිළිබහමජ්ළති මතට් තනමනිර්තේමබළීමත4 
 ලයවම අවුරුරසම 3-4ම ලයතව්ම ලරුල්තම වහශළම තපන රම පන ළවල්ම අධ්යළපන අයම ෂේතිත් ම ිරීමතම වහශළම

අලයම්රතතෝපන ළය්තමනිර්තේමිරීමත4 

 
7. ප්රළථමිමි මඅධ්යළපන අය 

 

 ලරුල්තතේමලර්ධ්අයමශළමවාංලර්ධ්අමප්රතිපන ් තිම/මූලධ්ර්තල මඅලළෂලම:මප්රළථමිමි මවියතළළලම
අවී රණය4 

 ෂේතව්රු රණයමශළමඇගීමතනමම්රතතේලයමඅවී රණය4 
 

8. ණාරුමඅධ්යළපන අයමශළමලි් ක යමවාංලර්ධ්අය 
 

 ණාරුම අධ්යළපන අම වියතළළලම අවී රණයම ිරීමතම ශළම අ ්ඩඩම ලි් ක යම වාංලර්ධ්අයම වහශළම

ණාරුලරු්ත මඅලවහථමිළමබළීමත4 

 පර්ලමතව්ලළමණාරුමපුහුණුතේමීම,මඅධ්යළපන අතේීමමඋපන ළධියෂේමබළමගමශෆිරමපන ිපිරමණාරුමඅධ්යළපන අම

විලයළපීඨ,මවිහලවිලයළමආයඅමතවමඋවවහමිරීමතමවහශළමඅලයමපියලරමගෆනීත4 
 

9. තතරුවරුමවශමව්තනිතේලඅමළෂේණයමවශමතළධ්යමළෂේණය,මඅධ්යළපන අයමවහශළමතයතලළමගෆනීත ම
පියලරමගෆනීත 

 
 සියලුතමලරුල්තමවහශළමතතරුවරුමළෂේණමිළණයමබළගමශෆිරමපන ිපිරමප්රතිපන ් තිමව වහිරීමතම

ශළමඅලයමපන ශසු නමවෆපන ීමතමවහශළමපියලරමගෆනීත ම  යුුවමිරීමත4 
 

 

10. තව් ය,මතපන ෝණය,මළීමිප මඅධ්යළපන අයමවශම්රීඩළමවාංලර්ධ්අයමවහශළමඅලයමපියලරමගෆනීත4 
 
11. තව්්තලර්යයමකුවළමලරුල්තමුවෂමවාංලර්ධ්අයමවහශළමපියලරමගෆනීත4 
 
12. ඉාංග්රීසිමඅධ්යළපන අයමවාංලර්ධ්අයමවහශළමපියලරමගෆනීත4 
 

 විත්තය්තතමඉාංග්රීසිමඉගෆ්තවීතනම්රතමඅවී රණයමිරිපත මපියලරමගනුමෆතබ්4 
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21312 සාභානය අධයාඳනය භධයකාලීන සැධැසථභ ුරළ අ් තර්ගතත වැඩස)ා්  
 
තව් ළගයතේම ලෆෂේතම රළජ්යම ප්රතිපන ් තිතේම තයෝජිම අලම අධ්යළපන අම ප්රතිවාංවහ රණය්ත ම අතරල,ම
වළතළඅයම 
අධ්යළපන අමතධ්ය ළලීඅමවෆසුතමුවෂමඅ්තර්ගමපන ශමවහශ්තමප්රධ්ළඅමලෆඩව ශ්තමල,මඉිරිපමලවරම5 ම
 ළයමුවෂමවළතළඅයමඅධ්යළපන අතේමඋ්තඅතියමතලනුතල්තමක්රියළ් ත මිරීමත මඅතප්ෂේළමත තර්4 
 

1. අධ්යළපන අතේම වතම වළධ්ළරණ් ලයම ෂේතිත් ම  රමි්තම සියලුතම ලරුල්තම වහශළම වතම වළධ්ළරණම
අධ්යළපන අමඅලවහථමිළමබළමීමත4 

 

 13මලවර මවශති ම රඅමලමඅධ්යළපන අය 
 

අ4තපන ත4ව4ම (වළ4තපන ෂ)මවි ළගමප්රතිථමිමපිළිබහමතඅතව ළ,මසියලුතමලරුල්ත මඋවවහමතපන ෂමවහශළම
ඇුවෂ් මවියමශෆිරමපන ිපිර් ,මිරසිඳුමලි් ක යමකුවළලයිර්තමතතරලමපන ළවල්මපන ේධ්තිතය්තමඇලම
ශෆතඅමලරුල්තමවහශළමලි් ක යමකුවළමබළමගමශෆිරමපන ිපිරමලි් ක යමවියය්තම26ිර්තමයුුවම
ේයතළළලම උවවහම තපන ෂම වහශළම ශඳු්තලළතලඅම ිර4ම තතතම ලෆඩව ශඅම රීම ාං ළතේම අඅළගම
ප්රතිපන ් ක ්තමශළමතතතමවියය්තතේමලාංණාළලය්තමව ළමබළමවිහතල්ණයම රමඅවී රණයම
ුවළි්තමඉිරිපය මක්රියළ් ත මිරීමත මඅතප්ෂේළමත තර්4 

 

 නිලශවහ/තඅතමිතල්මඅධ්යළපන අයමලරසර ් මෂේතිත් මිරීමතමවහශළමපියලරමගෆනීත4 
 ප්රළථමිමි මශළම ේවීතියි මඅාංතේම ලරුල්තමවහශළමවතමවළධ්ළරණමඉතගනුනමප්රතේමබළීමතමවහශළම

අලළෂමම 
මමමමමමලෆඩව ශ්තමක්රියළ් ත මිරීමත4 
 ආරෂේෂිමශළමආ ර්ණියමඉතගනුනමපන ිපවරයෂේමපන ළවල්මුවෂමඇතිිරීමතමවහශළමපියලරමගෆනීත4 
 ලි් ක යමතළර්තගෝපන තේඅයමවශමඋපන තේඅමලෆඩව ශ්තමෂේතිත් මිරීමත4 

 

2. අධ්යළපන අතේමණාණළ් ත  ළලයමඉශෂමඅෆාංවීත 
 

 වියතළළමඅවී රණයමශළමවිවිධ්ළාංී  රණය4 
 විලයළ,මළෂේණ,මගණියමශළමඉාංග්රීසිමයඅමවියය්තමවාංලර්ධ්අයමවහශළමඅලළෂමලෆඩව ශ්තමමම 
මමමමමමමක්රියළ් ත මිරීමත4 
 ඩිජි ල්ම පන ළල ම ඉතගනුනම ඉගෆ්තවීනම ්රතමම තයතලළම ගෆනීතම වාංලර්ධ්අයම ිරීමතම ුවළි්තම ඉතගනුනම

ඉගෆ්තමවීතමවාංලර්ධ්අය4 
 ලරුල්තතේම පන ිපලර්ක යමකුවළම (Transversal Skills), වාංතේීමම -ම වළතළජීයමකුවළම (Socio-

emotional skills), අඝඅළ නම (Values), වශමආකළරධ්ර්තම (ethics) වාංලර්ධ්අයමිරීමතමවහශළම
ූලිම ් ලයමබළීමත4 

 ණාරුමඅධ්යළපන අය,මණාරුමවාංලර්ධ්අයමවශමණාරුම ෂතඅළ රණයමලඩළ් මලලළීමලමසිරසිරිපතමවහශළම
අලයමපියලරමගෆනීත4 

 ිෂයමෂේතව්රු රණයමවශමඇගීමනම්රතතේලමලරසර ් මලෆඩිමිරයුණුමිරීමත4 
 ලඩළ් මආ ර්ණීයමවශමිෂයමිෂයළල්ත මමි  රමඉතගනුනමඉගෆ්තවීනමපන ිපවරයෂේමනිර්තළණයම

ිරීමතමුවළි්තමිෂයමිෂයළල්තතේමඉතගනුනමලමලරසර ් මඉශෂමඅෆාංවීත4 
 

3. අධ්යළපන අතේමමි මි ළීම් ලයමවශමතව්ලළමවෆපන ීමතමෂේතිත් මිරීමත 
 

 පන ළවල්මඅක්ෂේණමක්රියළලිමයමවවිබමගෆ්තවීතමතන්්තමප්රළථමිමි මශළමේවික යි මඅධ්යළපන අතේමම 
මමමමමමමණාණළ් ත  ළලයමඉශෂමඅෆාංවීත4 
 පන ළවල්මපන ළල ම ෂතඅළ රණයමෂේතිත් මිරීමතමුවළි්තමපන ළවල්මවවිබමගෆ්තවීතනමක්රියළලිමයම 
මමමමමමමවහශළමලරසර ් මලළය ් ලයමබළීමත4 
  ළපන ,මත තට්ඨළ,මපන ෂළ් මවශමජ්ළති මතට් තනමඅධ්යළපන අමපන ිපපන ළඅයමවශම ෂතඅළ රණයම 
මමමමමමෂේතිත් මිරීමත4 
 ලි් ක යමවාංලර්ධ්අමලෆඩව ශ්තමක්රියළ් ත මිරීමත4 

 

4. වළෂේෂිමතමපන ලඅනලමඅධ්යළපන අමප්රතිපන ් තිමවෆ ීමතමවශමඅධ්යළපන අමවෆසුන රණය 
 

 අධ්යළපන අමපන ර්තේණ,මප්රතිල-පන ළල මනියළතඅයමවශමඇගීමනමවශමඅධ්යළපන අමප්රතිපන ් තිමවෆ ීමතම 
මමමමමමමශළමවෆසුන රණයමෂේතිත් මිරීමත4 
 අධ්යළපන නි මඅ් පන ් ම රගෆනීනමවනබ්තධ්ලමතශජ්අළලමලෆනුනල් මිරීමත4 
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2222මතලවෆනබර්ම31මිරතඅ්තමඅලව්තමවමලවරමවහශළමලඅමවතවහමූලයම ළර්යමවළධ්අය 
311 මධය කාර්ය සාධන රකාශයේ ය 

 2222මතලවෆනබර්ම31මිරතඅ්තමඅලව්තමවමලවරමවහශළම 

 මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමූලයම ළර්යමවළධ්අමප්ර ළය  රු4 

මමමමමඅයලෆයමමමමමමමමම
2222   

ව ශඅ 
අය 

2222 2219 

- ආදාය  ධැබී      - - 

- ආලළයනමබරස 1 - - 

- තේශීයම ළ්ඩඩමශළමතව්ලළමතමබරස 2 - - 

- අ්තර්මජ්ළති මතලෂහළතමතමබරස 3 - - 

- බරසමතඅතලඅමආලළයනමවශමතලඅ්  4 - - 

 - මුළු ආදාය  ධැබී  2අ     -  - 

- ආදාය  පනතවන ධැබී      

-  ළ්ඩඩළගළරමඅග්රිතය   71,256,548,234 65,644,855,472 

- ෆ්තපන ුව   1,992,656,526 726,313,135 

652,222,222 අ් ති ළරනමගිණුත   953,437,647 1,251,723,213 

- තලඅ් මෆබීන   2,655,447,247 2,223,236,227 

652,222,222 මුළු ආදාය  පනතවන ධැබී  2ආ     76 856 089 434  69 806 107 825 

 650 000 000 
ුදළුමආලළයනමෆබීනමශළමආලළයනමතඅතලඅම
ෆබීනමඇ=(අ)ම+ම(ආ) 

   76 856 089 434  69 806 107 825 

  
අඩුකළා: වියද     

 පුනංාවර්තන වියද   - - 

39,282,525,222 
තලඅ,මලෆවීප්මශළමඅතඅකු් මතව්ල ම
ප්රතිළ  

5 
38,273,231,496 36,244,277,222 

716,242,222 අතඅකු් ම ළ්ඩඩමශළමතව්ලළම 6 693,566,937 1,274,362,328 

3,228,135,222 වශඅළධ්ළර,මප්රලළඅමවශමතළරුිරීමන 7 3,262,528,871 18,895,333,121 

- තපන තළීමතගවීන 8 - - 

- තලඅ් මපුඅරළලර්අමවියලන 9 - 92,721 

 43 204 880 000 මුළු පුනංාවර්තන වියද  2ඈ   41 829 127 304  56 013 861 330 

  මධධන වියද       

 ූලධ්අමල්  නමපුඅරු් ළපන අමශළමලෆඩිම
ිරයුණුමිරීමන 

   

634,472,222 12 543,883,282 2,861,225,783 

12,252,295,922 ූලධ්අමල්  නමඅ් පන ් ම රමගෆනීන 11 11,311,354,242 12,326,391,727 

826,224,152 ප්රළේධ්අමපන ෆලීමන 12 754,474,953 59,252,222 

- ූලයමල්  නමඅ් පන ් ම රමගෆනීන 13 - - 

1,116,531,222 ධ්ළිපළමලර්ධ්අය 14 1,295,682,721 732,234,178 

2,264,273,952 තලඅ් මූලධ්අමවියලනම 15 2,233,659,274 1,443,354,871 

16 891 595 000 ුදළුමූලධ්අමවියලනම(ඉ)  15 739 052 248  17 400 256 559  

     

 ප්රධ්ළඅමතජ්රමවියලනම(ඊ)  2,922,266,298  2,277,622,548 

  ෆ්තපන ුවමතගවීන  2,252,166,611  874,989,192 

1,222,222,222  අ් ති ළරනමතගවීන  871,899,687  1,222,633,358 

  ුදළුමවියලනමඋ=(ඈ+ඉ+ඊ)  62,492,245,852  75,491,742,437 

1,222,222,222  
2222මතලවෆනබර්ම31මිරඅ මඅග්රිතමත්යමමමමමමමමමමමමමමමමමමම
ඌ=(ඇ-උ)  

16 365 843 584  25 685 632 612  

ACA-2
(ii) 

ACA-2
(ii) 

ACA-1 

ACA-3 
 

ACA-4 
 

ACA- 
5/5(a) / 5(b) 

 

ACA-4 
 

ACA- 
5/5(a) / 5(b) 

031 ඳරිච්පේදය  

2020 වසපර් සභසථත මධය කාර්යසාධනය 
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2022 තලවෆනබර්ම31මිරතඅ්තමඅලව්තමවමලවරමවහශළමලඅම 

                             ූලයම් ් ලයමපිළිබහමප්ර ළයම 

  ව ශඅ 
අය 

මමමමම2222මමමමමමම(රු4) 2219මමම(මරු4) 

මධය පනතවන ව් ක     

තේපන ,මපිිපයමශළමඋපන  රණ  ACA-6 164,778,036,194  159,525,816,813 

       

මධය ව් ක       

අ් ති ළරනමගිණුන 
 ACA-5/5(a) 2,698,544,124 2,782,282,263 

ුදලල්මශළමුදලල්මවතළඅමල  ACA-3 12,779,165  14,605,292 

       

මුළු ව් ක    167,489,359,463 162 320 504 168 

    

ශු ආධ ව් ක  / සථක් ධය      

ශුේධ්මල්  නම   1,740,721,329  1,928,518,760 

තේපන ෂ,මපිිපයමශළමඋපන  රණමවාංචිය   164,778,036,194  159,525,816,813 

කුලීමලෆඩමශළමඅ් ති ළරනමවාංචිය  ACA-5(b)  - 

    

්ාංගතභ වගතකී       

ෆ්තපන ුවමගිණුන  ACA-4 957,822,775 851,563,323 

අග්රිතමත්ය  ACA-3 12,779,165  14,605,292 

මුළු වගතකී  
  

167,489,359,463  162,320,504,168 

පිවීමඅාං ම221මසි ම152මලෂේලළමලෆෂේතලඅමඉශමAC1 සි මAC6 ලෂේලළමවමආ ිතිමපන රලිම්තමඉිරිපපන ් මත තරඅමගිණුනම

තතරුවරුමවශමව ශ්තමපිවීමඅාං ම152මසි ම178මලෂේලළමඇුවෂ් මගිණුනමව ශ්තමවිවහරමලමතතතමඅලව්තමගිණුතති මතම

අ්තර්මගමත ත වහමතේ4මතතතමූලයමප්ර ළයඅමපිළිතයමිරීමතමතපන තරසතේමපිළිග් මගිණුනමූලධ්ර්තල මඅනුකලම

සිරසම රමඇතිමඅරමතති මීමමූලයමප්ර ළය්තමි මමව ශ්තමතගි්තමතශළිලරේම රමඇතිමපන ිපිරමලඩළ් මසුරසසුමගිණුන රණම

ප්රතිපන ් තිම ළවිළම රමඇ4ඉශමඅලව්තමගිණුතති මවහශ්තමවාං යළ,මඊ මඅලළෂමගිණුනමව ශ්තමශළමඅතඅකු් මගිණුනම

තතරුවරුම ළ්ඩඩළගළරමගිණුනමතපන ත් මවතාමවෆවඳීනම රමඇතිමබල ් මඒලළමඑතමවාං යළමවතාමඑ ාමලඅමබල ් ම

තතයි්තමවශති ම රුද4 

3.3 මධය ත් ් වය ිතබඳඵ රකාශයේ ය 
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2020 පදසැ ඵර් 31 ිනපන්  අවස්  වූ වසං සාා වන  

මුදම රවාා රකාශයේ ය 

  

අය 

2222මමලර්යමමමමමමමමම
රු4 

මමමමම2219මමලර්යමමමමම
රු4 

පභපාණු  ක්රියාකාංක වලි්  ්ිලත වූ මුදම රවාාය්     

ුදළුමබරසමෆබීන - - 

ගළවහුව,මඅධි ළර,මලඩමුදලල්මවශමබපන ර - - 

ළ  - - 

ආලළයනමතඅතලඅමෆබීන* 2,655,447,247 8,136,915,814 

තලඅ් මශීර්මතලනුතල්තමඑ ුවම රඅමලමආලළයන 13,664,823,973 - 

අග්රිතයමෆබීන 71,256,548,234 65,644,855,472 

පභපාණු  ක්රියාකාංක වලි්  ්ිලත වූ මුළු මුදම රවාාය 2අ  87 576 819 254 73 781 771 284 

     

අඩුකධා - මුදම වැය රීීන     

පුේගමපන ඩිමඅඩිමශළමතතතශයුනමවියලන 38,273,231,496 36,244,277,222 

වශඅළධ්ළරමශළමතළරුමිරීමනමවියලන 3,756,295,828 19,969,784,132 

තලඅ් මලෆයමශීර්මතලනුතල්තමලරණමලමවියලන 32,217,888,392 233,441,723 

 ළ්ඩඩළගළරය මපියලඅමලමඅග්රිතය 12,779,165 14,625,292 

පභපාණු  ක්රියාකාංක  සාා වැය කංන ධද මුළු මුදම රවාාය 2ආ  71 859 794 862 56 261 908 325 

     

පභපාණු  ක්රියාකාංක වලි්  ්ිලත වූ ශු ආධ මුදම රවාාය 2ඇ (2අ -2ආ  15 717 024 392 17 519 862 959 

     

ආපයෝ්න ක්රියාකාංක වලි්  ්ිලත වූ මුදම රවාාය්     

තපන තළී - - 

ළ ළාං - - 

ි මි නමඉල් වීතනමප්රතිපන ළලඅමශළමත ්ති මල්  නමවිිරණිත - - 

උපන  රණමඅයම රමගෆනීත - - 

අ් ති ළරනමඅය රමගෆනීත 953,437,647 1,251,723,213 

ආපයෝ්න ක්රියාකාංක වලි්  ්ිලත වූ මුළු මුදම රවාාය 2ඈ  953,437,647 1,251,723,213 

     

අඩුකධා - මුදම වැය රීීන :    

ත ්ති මල්  නමඉිරිරීමනමතශෝමමිීමමගෆනීනමශළමතලඅ්  15,739,252,248 17,422,256,559 

ආතයෝජ්අමඅ් පන ් ම රමගෆනීන 871,899,687 1,222,633,358 

අ් ති ළරනමතගවීන    

ආපයෝ්න ක්රියාකාංක  සාා වැය කංන ධද මුළු මුදම රවාාය 2ඉ  16,612,951,935 18,622,889,917 

     

ආපයෝ්න ක්රියාකාංක වලි්  ්ිලත වූ ශු ආධ මුදම රවාාය 2ඊ (2ඈ -2ඉ  (15,657,514,288) (17,351,186,924) 

 පභපාණු  ාා ආපයෝ්න ක්රියාකාංක වලි්  ්ිලත වූ ශු ආධ මුදම රවාාය 

2උ (2ඇ +2ඊ  59,512,124 168,676,255 

314 මුදම රවාා ිතබඳඵ රකාශයේ ය 
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අය 

2222මමලර්යමමමමමමමමම
රු4 

මමමමම2219මමමලර්යමමමමම
රු4 

මධය ක්රියාකාංක වලි්  ්ිලත වූ මුදම රවාාය්      

තේශීයමණයමගෆනීන - - 

විතේශීයමණයමගෆනීන - - 

ප්රලළඅය්තමෆබීන - - 

ෆ්තපන ුවමෆබීන 1,992,656,526 726,313,135 

මධය ක්රියාකාංකමිවලි්  ්ිලත වූ මුළු මුදම රවාාය 2ඌ  1 990 656 506 706 313 135 

      

අඩුකධා - මුදම වැය රීීන :     

තේශීයමණයමආපන සුමතගවීන - - 

විතේශීයමණයමආපන සුමතගවීන - - 

ෆ්තපන ුවමතගවීන 2,252,166,611 874,989,192 

ූලයමක්රියළ ළර නමවහශළමලෆයම රඅමලමුදළුමුදලල්මප්රලළශයම(එ) 2 050 166 611 874,989,192 

     

මධය ක්රියාකාංක වලි්  ්ිලත වූ ශු ආධ මුදම රවාාය    2) (2ඌ -2එ  259 510 104  2168 676 055  

     

ුදලල්ලමශුේධ්මතලඅවහවීනමම(ඔ)=(උ)-(ඒ) -  - 

ජ්අලළර්ම21මිරඅ මආරන  මුදලල්මත්ය -  - 

     

තලවෆනබර්ම31මිරඅ මඅලවළඅමුදලල්මත්ය  -  - 
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වාර්තා රීීනප  ඳදන  

 

1. වාර්තාකංණ කාධඳරිච්පේදය 

 
2022මජ්අලළිපම21මසි මතලවෆනබර්ම31මලෂේලළමවම ළපන ිපච්තදලයමතතතමූලයමප්ර ළය්ත මඅලළෂමලළර්ළ රණම
 ළපන ිපච්තදලයමතේ4 
 

2. මිනු කංණ ඳදනභ 

 
ූලයම ප්ර ළඅමඓතිශළසි ම පිිපලෆයම තම පිළිතයම  රමඇතිම අරම වතශරම ල්  නලමඓතිශළසි ම පිිපලෆයම
අෆලමෂේතව්රුම රඅමලමලතලඅළ ත මලෆඩිිරයුණුම රමඇ4ම අඅයළ ළරතය්තම ලෂේලළම තඅතතෆතිමවි මගිණුනම
පිළිතයමිරීමතමලෆඩිිරයුණුම ෂමුදලල්මපන ලඅතමතමසිරස රයි4 
 
ූලයමප්ර ළමරීමාං ළමරුපියල්ලිම්තමආව්තඅතමරුපිය මඉිරිපපන ් ම රමඇ4 
 

3. ආදාය  ාඳුනා ගතැනීභ 

 
හුලතළරුම ශළම හුලතළරුම තඅතලඅම ආලළයනම ඒලළම ෆබියම යුුවම  ළීමතළලම තඅතවෂ ළ,ම ුදලල්ම ෆතබඅම
 ළපන ිපච්තදලතේමීමමආලළයනමතවමශඳුඅළගනුමෆතබ්4 
 

4. ප ආඳළ  ිතරියත ාා උඳකංණ ාඳුනා ගතැනීභ ාා භැනීභ 

 
ල්  ත මඅලළෂමඅඅළගමආර්ථි මප්රතිළ මආයඅය මෆතබඅමබල මශවුරුලෂේමඇතිමවි මශළමඑතමමල්  නම
විහලළවනීයලමතෆනියමශෆිරමඅනමඑතමල්  නමතේපන ෂ,මපිිපයමශළමඋපන  රණමතවමශඳුඅළගනුමෆතබ්4 
 
තේපන ෂ,ම පිිපයමශළමඋපන  රණමපිිපලෆය මශඳුඅළමග්තඅළම අරම පිිපලෆයමආ ිතියමඅලළෂමතඅතලඅමඅලවහථමිළලීමම
අෆලමෂේතව්රුම රඅමලමඅගයමතයතලළගනී4 

 

5. ප ආඳළ  ිතරියත ාා උඳකංණ සාංචිතය 

 
තතතමවාංචිමගිණුතමතේපන ෂ,මපිිපයමශළමඋපන  රණලමඅනුරූපන මගිණුතමතේ4 
 

6. මුදම ාා මුදම සභාන දෑ 

 
2022මතලවෆනබර්ම31ම ිරඅ මඅෆතිමතේශීයමලයලශළරමුදලල්මතඅෝට්වීමවශම ළසිලිම්තමුදලල්මශළමුදලල්මවතළඅමලම
වත්තවිමතේ4 

 

 

 

 

 

315  මධය රකාශයේ  ස)ා්  
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              ු 1  000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
           ු 1  000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

ආදාය  පෂේතය  

ආදාය  ඇසථතප ් ුරව එකුර කංන ධද ආදායභ 
ආදාය  

පෂේතප් 

විසථතංය  මුම 

ඇසථතප ් ුරව 

අවස්  

ඇසථතප ් ුරව 
රභාණය 2ු   

අවසාන ආදාය  

ඇසථතප ් ුරව% 

පධස 

අලළෂමතඅතතේ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

රතිඳාදන වර්ගතය 

පව්  කංන ධද රතිඳාදන උඳපයෝගී කංනු 

ධැූ  රතිඳාදන  

අවස්  කංන ධද 

අවසාන 

රතිඳාදනප් % 

පධස 

තතය වියදභ 

මුම රතිඳාදන අවස්  රතිඳාදන 

පුඅළරළලර්ථමිඅ 43,224,882 43,224,882 41,829,127 97  

ූලධ්අ 15,681,595 16,891,595 15,739,252 93  

316  ආදාය  එකුර රීීනප  කාර්යසාධනය 

317 පව්  කංන ධද රතිඳාදන උඳපයෝගී කං ගතැනීප  කාර්ය සාධනය 
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අනු 
අාංක

ය 

රතිඳාදන ධද අභාතයාාංශයේ ය / 

පදඳාර්තප ් ුරව 
රතිඳාදනප් අංමුණු 

රතිඳාදන 

තතය වියදභ 

ු 1  000 

උඳපයෝගී කං 
ගත් නා ධද 

රතිඳාදන  ධඵා 

දු්   අවසාන 
රතිඳාදනවධ % 

පධස 

මුම රතිඳාදන 

ු 1  000 

අවස්  

රතිඳාදන 
ු 1  000 

 20 - භැතිවංණ පකතමිසභ භැතිවංණ ංා්කාීන සාා 9,946 9,946 9,946 100.00 

1 20 1 1 2 1429 (11) පවන්  6,480 6,480 6,480 100.00 

2 20 1 1 4 1429 (11) පවන්  3,466 3,466 3,466 100.00 

  
104 -  මුදම  ආර්ථික ාා රතිඳ් ති 
සාංවර්ධන අභාතයාාංශයේ ය  

අධයාඳන අභාතයාාංශයේ ය) අනුණුෂේත 
උඳාධිධාරි අබයාසධාී ් පේ  මනභනා 

පගතමේභ සාා 
    106,920       106,920      70,415      65.86  

2 104 1 2 0 1003 (11) තලඅ් මීමතඅළ  106,920    106,920     70,415      65.86  

  
130 -  ංා්ය පස්වා   ඳළා්  සබා ාා 
ඳළා්  ඳාධන අභාතයාාංශයේ ය  

අධයාඳන අභාතයාාංශයේ ය) ාා උසසථ 
අධයාඳන අාංශයේ ය) අනුණුෂේත 

උඳාධිධාරි අබයාසධාී ් පේ  මනභනා 

පගතමේභ සාා 

       48,860          48,860      45,125      92.36  

3 130 1 14 0 1003 (11) තලඅ් මීමතඅළ     48,860     48,860    45,125      92.36  

  
155 - ංා්ය ඳරිඳාධන  සථවප ආශයේ  
ක)ණුුර   ඳළා්  සබා ාා ඳළා්  

ඳාධන අභාතයාාංශයේ ය  

72 ්ාතික ිලදාසථ උ් සවප් ්ාතික 
ගීය ාා ්යභාංගතධ ගීත ගතායනය) 

සාබාගිවූ ඳාසම ිසුන ිසුනවිය් පේ 
ාා ගුු  භ්ඩඩධප් වියද  

පවනුපව්  

             734               734            182      24.86  

4 155 1 6 0 1409 (11) තලඅ් ම          734           734          182      24.86  

 212 - වි ළගමතලපන ළර්තන්තුවල වි ළගමරළජ් ළිපමවහශළ 79,651 79,651 79,651 100.00 

5 212 2 1 1 1409 (11) තලඅ් ම 79,651 79,651 79,651 100.00 

  
213 - අධයාඳන රකාශයේ න 
පදඳාර්තප ් ුරව  

අධයාඳන අභාතයාාංශයේ  ඳරිරය ුරළ 
ිතහිි  අධයාඳන රකාශයේ න 

පදඳාර්තප ් ුරව) අය්  පකත)පස් 

විදුලි බිලිඳ්  ිතයමේභ) 

             2,600            2,600          2,000      76.92  

6 213 1 2 0 1403 (11) විරසිමයමශළමජ්ය       2,600       2,600       2,000      76.92  

 253 - විරළතමලෆවීප්මතලපන ළර්තන්තුවල 
විරළතමලෆවීප්මපන ළිපතෝිෂතය්තම
රජ්ය මඅයවියමයුුවමතගවීනමවහශළ 41,988 41,988 41,988 100.00 

7 253 1 2 4 1502 (11) විරසිමයමශළමජ්ය 41,988 41,988 41,988 100.00 

   

403 -  කා් තා ාා ළභා සාංවර්ධන  
පඳං ඳාසම ාා රාථමික අධයාඳන  
ඳාසම යි තධ ඳාුනක  ාා අධයාඳන 

පස්වා ංා්ය අභාතයාාංශයේ ය  

ඳාසම ළමු්  පවනුපව්  
ක්රියා් භකවන ුනබසාධන 

වැඩස)ා්  සාා රතිඳාදන 

සැඳක භ1 

14 509 250 14 509 250 10 441 849             71197  

8 403 1 5 1 1501 (11) පන ළවල්මතපන ෝණමලෆඩව ශඅ 3,252,222 3,252,222 2,224,734 මමමමමමමමමමමම68445ම 

9           (13) තපන ෝණමතල් 74,522 74,522 74,522 මමමමමමමමම122422ම 

10 403 1 5 2 1501 (11) පන ළවල්මනිමඇඳුනමවෆපන ීමත 3,222,222 3,222,222 2,876,714 මමමමමමමමමමමම89492ම 

11 403 1 5 3 1501 (11) පන ළවල්මසිසු්තමවහශළමපන ළලශ්තමවෆපන ීමත 522,222 522,222 491,711 මමමමමමමමමමමම98434ම 

12 403 1 5 4 1501 (11) තඅතමිතල්මතපන ෂමතපන ත් මවෆපන ීමත 4,552,222 4,552,222 2,244,695 මමමමමමමමමමමම44494ම 

13 403 1 5 5 1501 (11) ිරිපමවීරසරුලෂේමබළමීමත 422,222 422,222 297,182 මමමමමමමමමමමම74429ම 

14 403 1 5 6 1501 (11) 5 ලවරමිෂයළධ්ළර 937,522 937,522 871,621 මමමමමමමමමමමම92497ම 

15 403 1 5 7 1501 (11) "සු ග"මිෂයළධ්ළරමලෆඩව ශඅ 52,222 52,222 28,999 මමමමමමමමමමමම58422ම 

16 403 1 5 8 1501 (11) සුරෂේළමසිසුමරෂේණමලෆඩව ශඅ 1,522,222 1,522,222 1,499,995 මමමමමමමමම122422ම 

17 403 1 5 9 1501 (11) ' සුජ්ළමිරයණි''මිෂයළධ්ළරමලෆඩව ශඅ 3,752 3,752 3,525 මමමමමමමමමමමම94422ම 

318   මු1පං1208 රකාංව  පවන්  අභාතයාාංශයේ  /පදඳාර්තප ් ුරවධ ිලපයෝයෙතපයුණ පධස පභභ          

        පදඳාර්තප ් ුරව) / ිනසථත්රිෂේ පමක  කාර්යාධය ) / ඳළා්  සබාව) රදානය කංන ධද රතිඳාදන              

        2පුනංාවර්තන  



42  

අනු 

අාංකය 

රතිඳාදන ධද අභාතයාාංශයේ ය / 

පදඳාර්තප ් ුරව 
රතිඳාදනප් අංමුණු 

රතිඳාදන 

තතය වියදභ 

ු 1  000 

උඳපයෝගී කං 
ගත් නා ධද 

රතිඳාදන  ධඵා 

දු්   අවසාන 
රතිඳාදනවධ 

% පධස 

මුම රතිඳාදන 
ු 1  000 

අවස්  

රතිඳාදන 

ු 1  000 

18 403 1 5 10 1501 (11) 
"ළෂේණතේලය"මිෂයළධ්ළරම
ලෆඩව ශඅ 

12,522 12,522 8,985 මමමමමමමමමමමම85457ම 

19 403 1 5 11 1501 (11) 
්රීඩළමපන ළවල්මිෂය් ලධ්ළිප්තම
වහශළමතපන ෝණමආශළරම 

33,222 33,222 19,192 මමමමමමමමමමමම58415ම 

 
404 - අධයාඳන රතිසාංසථකංණ  විවිත 
විශයේ ථව විදයාධ ාා දුංසථථ අධයාඳන 

රවර්ධන ංා්ය අභාතයාාංශයේ ය  

අධයාඳන රතිසාංසථකංණ  විවිත 
විශයේ ථව විදයාධ ාා දුංසථථ අධයාඳන 

රවර්ධන ංා්ය අභාතයාාංශයේ ප් 

රනංාවර්තන වියද  සාා 

517,554 517,554 339,864 65.67 

20 404 1 1 0 1001 (11) ලෆවීප්මශළමතේඅ 3,222 3,222 3,222 මමමමමමමමම122422ම 

21 404 1 1 0 1002 (11) අති ළමශළමනිලළඩුිරඅමලෆවීප් 1,252 1,252 733 මමමමමමමමමමමම69482ම 

22 404 1 1 0 1003 (11) තලඅ් මීමතඅළ 1,522 1,522 1,135 මමමමමමමමමමමම75468ම 

23 404 1 1 0 1101 (11) තේශීයමගත්තමවියලන 952 952 828 මමමමමමමමමමමම85429ම 

24 404 1 1 0 1201 (11) ිමපිමරසලය 152 152 138 මමමමමමමමමමමම92418ම 

25 404 1 1 0 1202 (11) ඉ්තධ්අ 1,822 1,822 1,575 මමමමමමමමමමමම87451ම 

26 404 1 1 0 1301 (11) ලළශඅ 752 752 343 මමමමමමමමමමමම45474ම 

27 404 1 1 0 1302 (11) ය්තරමඅළු් ලෆඩියළ 52 52 2 මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම-මමම 

28 404 1 1 0 1402 (11) ෆපන ෆල්මශළමව්තනිතේලඅ 152 152 84 මමමමමමමමමමමම55484ම 

29 404 1 1 0 1403 (11) විරසිමයමශළමජ්ය 222 222 2 මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම-මමම 

30 404 1 1 0 1409 (11) තලඅ් ම 322 322 26 මමමමමමමමමමමමමමම8458ම 

31 404 1 2 0 1001 (11) ලෆවීප්මශළමතේඅ 4,954 4,954 1,868 මමමමමමමමමමමම37471ම 

32 404 1 2 0 1002 (11) අති ළමශළමනිලළඩුිරඅමලෆවීප් 722 722 684 මමමමමමමමමමමම97478ම 

33 404 1 2 0 1003 (11) තලඅ් මීමතඅළ 3,522 3,522 613 මමමමමමමමමමමම17452ම 

34 404 1 2 0 1101 (11) තේශීයමගත්තමවියලන 75 75 75 මමමමමමමමම122422ම 

35 404 1 2 0 1201 (11) ිමපිමරසලය 175 175 141 මමමමමමමමමමමම82465ම 

36 404 1 2 0 1202 (11) ඉ්තධ්අ 522 522 389 මමමමමමමමමමමම77492ම 

37 404 1 2 0 1301 (11) ලළශඅ 522 522 2 මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම-මමම 

38 404 1 2 0 1302 (11) ය්තරමඅළු් ලෆඩියළ 122 122 2 මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම-මමම 

39 404 1 2 0 1401 (11) ප්රලළශඅ 222 222 2 මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම-මමම 

40 404 1 2 0 1402 (11) ෆපන ෆල්මශළමව්තනිතේලඅ 152 152 122 මමමමමමමමමමමම68433ම 

41 404 1 2 0 1403 (11) විරසිමයමශළමජ්ය 522 522 2 මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම-මමම 

42 404 1 2 0 1409 (11) තලඅ් ම 222 222 144 මමමමමමමමමමමම72416ම 

43 404 1 2 0 1506 (11) රළජ්යමතව්ල මතේපන ෂමණයමතපන තලීම 122 122 4 මමමමමමමමමමමමමමම3463ම 

44 404 1 2 0 1503 (11)  496,222 496,222 328,222 මමමමමමමමමමමම66413ම 

 
422 - දා  ඳාසම  ිතරිපව්  ාා භිෂේෂු 
අධයාඳන ංා්ය අභාතයාාංශයේ ය  

දා  ඳාසම  ිතරිපව්  ාා භිෂේෂු 
අධයාඳන ංා්ය අභාතයාාංශයේ ප් 

රනංාවර්තන වියද   ාා 

ිතරිපව්  ගුු  වැටුප්/ප ආඳළ ණය 
පඳතළී/ ිතරිපව්  ෂ් ය මනභනා 

සාා 

4 392 295 4 392 295 4 357 588             99121  

45 422 1 1 0 1001 (11) ලෆවීප්මශළමතේඅ 7,622 7,622 3,159 මමමමමමමමමමමම41456ම 

46 422 1 1 0 1002 (11) අති ළමශළමනිලළඩුිරඅමලෆවීප් 2,352 2,352 1,458 මමමමමමමමමමමම62422ම 

47 422 1 1 0 1003 (11) තලඅ් මීමතඅළ 2,845 2,845 673 මමමමමමමමමමමම23467ම 

48 422 1 1 0 1101 (11) තේශීයමගත්තමවියලන 1,282 1,282 845 මමමමමමමමමමමම66424ම 

49 422 1 1 0 1201 (11) ිමපිමරසලය 552 552 142 මමමමමමමමමමමම25492ම 

50 422 1 1 0 1202 (11) ඉ්තධ්අ 4,222 4,222 1,161 මමමමමමමමමමමම29424ම 



43  

අනු 

අාංකය 

රතිඳාදන ධද අභාතයාාංශයේ ය / 

පදඳාර්තප ් ුරව 
රතිඳාදනප් අංමුණු 

රතිඳාදන 

තතය වියදභ 

ු 1  000 

උඳපයෝගී කං 
ගත් නා ධද 

රතිඳාදන  ධඵා 

දු්   අවසාන 
රතිඳාදනවධ 

% පධස 

මුම රතිඳාදන 

ු 1  000 

අවස්  

රතිඳාදන 

ු 1  000 

51 422 1 1 0 1301 (11) ලළශඅ 3,222 3,222 211 මමමමමමමමමමමමමමම7423ම 

52 422 1 1 0 1302 (11) ය්තරමඅළු් ලෆඩියළ 122 122 89 මමමමමමමමමමමම73482ම 

53 422 1 1 0 1409 (11) තලඅ්  352 352 236 මමමමමමමමමමමම67452ම 

54 422 1 2 0 1001 (11) ලෆවීප්මශළමතේඅ 6,822 6,822 6,728 මමමමමමමමමමමම98465ම 

55 422 1 2 0 1002 (11) අති ළමශළමනිලළඩුිරඅමලෆවීප් 1,252 1,252 617 මමමමමමමමමමමම58473ම 

56 422 1 2 0 1003 (11) තලඅ් මීමතඅළ 3,522 3,522 2,437 මමමමමමමමමමමම69462ම 

57 422 1 2 0 1101 (11) තේශීයමගත්තමවියලන 522 522 499 මමමමමමමමමමමම99471ම 

58 422 1 2 0 1202 (11) ඉ්තධ්අ 1,222 1,222 394 මමමමමමමමමමමම39441ම 

59 422 1 2 0 1205 (11) තලඅ් ම 222 222 157 මමමමමමමමමමමම78437ම 

60 422 1 2 0 1301 (11) ලළශඅ 322 322 293 මමමමමමමමමමමම97465ම 

61 422 1 2 0 1302 (11) ය්තරමඅළු් ලෆඩියළ 152 152 127 මමමමමමමමමමමම71422ම 

62 422 1 2 0 1303 (11) තගතඩඅෆගිිමමඅළු් ලෆඩියළ 522 522 2 මමමමමමමමමමම-මමම 

63 422 1 2 0 1401 (11) ප්රලළශඅ 222 222 2 මමමමමමමමමම-මමම 

64 422 1 2 0 1402 (11) ෆපන ෆල්මශළමව්තනිතේලඅ 322 322 247 මමමමමමමමමමමම82422ම 

65 422 1 2 0 1403 (11) විරසිමයමශළමජ්ය 322 322 2 මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම-මමම 

66 422 1 2 0 1409 (11) තලඅ් ම 322 322 187 මමමමමමමමමමමම62442ම 

67 422 1 2 0 1506 (11) රළජ්යමතව්ල මතේපන ෂමණයමතපන තලී 122 122 78 මමමමමමමමමමමම78441ම 

68 422 1 3 3 1001 (11) ලෆවීප්මශළමතේඅම(පිිපතල්ත) 3,142,222 3,142,222 3,139,752 මමමමමමමමමමමම99499ම 

69 422 1 3 3 1003 (11) තලඅ් මීමතඅළම(පිිපතල්ත) 968,222 968,222 959,695 මමමමමමමමමමමම99414ම 

70 422 1 3 3 1506 (11) 
රළජ්යමතව්ල මතේපන ෂමණයමතපන තලීම
(පිිපතල්ත) 4,732 4,732 4,729 මමමමමමමමමමමම99498ම 

71 422 1 3 3 1508 (11) තලඅ් ම(පිිපතල්ත) 242,272 242,272 233,716 මමමමමමමමමමමම96447ම 

19,709,797 19,709,797 15,388,608 78.08 මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමුදළුමඑ ුවල 
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අනු 

අාංක
ය 

රතිඳාදන ධද අභාතයාාංශයේ ය / 

පදඳාර්තප ් ුරව 
රතිඳාදනප් අංමුණු 

රතිඳාදන 

තතය වියදභ 

ු 1  000 

උඳපයෝගී කං 
ගත් නා ධද 

රතිඳාදන  

ධඵා දු්   
අවසාන 

රතිඳාදනවධ 

% පධස 

මුම රතිඳාදන 

ු 1  000 

අවස්  
රතිඳාදන 

ු 1  000 

 

403- කා් තා ාා ළභා සාංවර්ධන  
පඳං ඳාසම ාා රාථමික අධයාඳන  

ඳාසම යි තධ ඳාුනක  ාා අධයාඳන 

පස්වා ංා්ය අභාතයාාංශයේ ය  

     

1 403 2 6 1 2221 (11) 

රාථමික අධයාඳනය ය)ප්  ඳාසම 

ඳාුනක  වැදිිනණුණු රීීනභ1 

26,000 26,000 25,234 97 

2 403 2 6 1 2122 (11) 5,000 5,000 5,000 100 

3 403 2 6 1 2124 (11) 102,140 102,140 94,064 92 

4 403 2 6 2 2001 (11) 

රාථමික අධයාඳනය ය)ප්  ඳාසම 

ඳාුනක  වැදිිනණුණු රීීනභ1 

230,000 230,000 198,220 86 

5 403 2 6 2 2102 (11) 20,000 20,000 12,579 63 

6 403 2 6 2 2104 (11) 467,830 467,830 442,453 95 

7 403 2 6 3 2104 (11) ආරෂේ මතව්ලළමමපන ළවල්මඉිරිරීමත 11,931 11,931 11,931 100 

8 403 2 6 4 2506 (11) 
ජ්මශළමවනීපන ළරෂේ මපන ශසු නම
අඩ් ුවමිරීමත 

92,410 92,410 80,349 87 

9  403 2 6 5 2001 (11) 
එෂේමඑෂේමිරවහත්රිෂේ ය්ති ම්රීඩළමපන ළවල්ම
වාංලර්ධ්අයමිරීමත 

78,470 78,470 78,470 100 

10 403 2 6 6 2102 (11) 
උවවහමතපන ෂමසිසු්තමශළමණාරුලරු්තම
වහශළම ෆබ්මපන ිපගඅ මබළීමත 

3,500,000 3,500,000 3,444,470 98 

11 403 2 6 7 2104 (11) 
අළනුඔයම-මඅලමජර ළළමපන ළවෂේම
ඉිරිරීමත 

100 100 63 63 

12 403 2 7 1 2506 (11) පන ළවල්මල මවිරසිමමපන ශසු නමවෆීමත 100,000 100,000 97,908 98 

13 403 2 7 2 2001 (11) ේවියිති මතට් තනමලුවපන ළවල්ම
අගළසිවීවීත 

67,000 67,000 67,000 100 

14 403 2 7 2 2104 (11) 135,000 135,000 135,000 100 

15 403 2 7 3 2001 (11) පන ළවල්මල මල්තමතව් යමපන ශසු නම
වෆීමත 

26,000 26,000 21,046 81 

16 403 2 7 3 2104 (11) 30,000 30,000 29,168 97 

17 403 2 7 4 2104 (11) 
සියලුතමපන ළවල්මල මජ්මශළම
වනීපන ළරෂේ මපන ශසු නමවෆීමත 

263,000 263,000 260,367 99 

18 403 2 7 4 2506 (11) 170,000 170,000 167,626 99 

19 403 2 7 5 2001 (11) 

සියලුතමපන ළවල්මල මජ්මශළම
වනීපන ළරෂේ මපන ශසු නමවෆීමත 

87,000 87,000 79,478 91 

20 403 2 7 5 2102 (11) 25,000 25,000 6,534 26 

21 403 2 7 5 2104 (11) 820,000 820,000 803,986 98 

22 403 2 7 7 2104 (11) 
ග්රළ යමශළමප්රළතේශීයමපන ළවල්ලමණාරුම
නිලළවමවශමණාරුමත්තලළසි ළගළරම

පන ශසු නමවෆීමත 
108,000 108,000 108,000 100 

23 403 2 7 8 2001 (11) 

ේවිතියි මමපන ළවල්ම1222ම මපන ශසු නම
අගළසිවීවීත 

909,200 909,200 871,729 96 

24 403 2 7 8 2122 (11) 70,000 70,000 25,840 37 

25 403 2 7 8 2104 (11) 2,860,000 2,860,000 2,795,830 98 

26 403 2 7 9 2001 (11) 321,000 321,000 299,405 93 ිරසිතමලයපන ිතිය  මඇුව් මතඅතවම
පන ළවල්ම1362ම මපන ශසු නමලෆඩිිරයුණුම

ිරීමත 27 403 2 7 9 2102 (11) 100,000 100,000 62,705 63 

28 403 2 7 9 2104 (11) 2,482,000 2,482,000 2,478,972 100 

29 403 2 7 9 2509 (11) 296,000 296,000 252,563 85 

318   මු1පං1208 රකාංව  පවන්  අභාතයාාංශයේ  /පදඳාර්තප ් ුරවධ ිලපයෝයෙතපයුණ පධස පභභ          

        පදඳාර්තප ් ුරව) / ිනසථත්රිෂේ පමක  කාර්යාධය ) / ඳළා්  සබාව) රදානය කංන ධද රතිඳාදන  

         2රාේධන  
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අනු 

අාංක
ය 

රතිඳාදන ධද අභාතයාාංශයේ ය / 

පදඳාර්තප ් ුරව 
රතිඳාදනප් අංමුණු 

රතිඳාදන 

තතය වියදභ 

ු 1  000 

උඳපයෝගී කං 
ගත් නා ධද 

රතිඳාදන  

ධඵා දු්   
අවසාන 

රතිඳාදනවධ 

% පධස 

මුම රතිඳාදන 

ු 1  000 

අවස්  
රතිඳාදන 

ු 1  000 

 
404 - අධයාඳන රතිසාංසථකංණ  විවිත 

විශයේ ථව විදයාධ ාා දුංසථථ අධයාඳන 

රවර්ධන ංා්ය අභාතයාාංශයේ ය  

     

30 404 1 1 2 2223 (11) 

අධයාඳන රතිසාංසථකංණ වැඩස)ාන 

සාා 

800 800 588 73 

31 404 1 1 2 2122 (11) 722 722 602 86 

32 404 1 1 2 2123 (11) 500 500 494 99 

33 404 1 2 0 2003 (11) 800 800 11 1 

34 404 1 2 1 2201 (11) 115,000 115,000 35,000 30 

35 404 1 2 1 2509 (12) 120,000 120,000 120,000 100 

36 404 1 2 0 2102 (11) 700 700 571 82 

37 404 1 2 0 2103 (11) 500 345 438 127 

38  404 1 2 2 2001 (11) 290,000 290,000 272,697 94 

39 404 1 2 2 2102 (11) 305,000 305,000 303,391 99 

40 404 1 2 2 2103 (11) 80 80 80 100 

41 404 1 2 2 2104 (11) 410,000 410,000 408,512 100 

42 404 1 2 2 2401 (11) 23,250 23,250 20,143 87 

43 404 1 2 2 2509 (11) 458,300 458,300 310,795 68 

 
422 - දා  ඳාසම  ිතරිපව්  ාා භිෂේෂු 
අධයාඳන ංා්ය අභාතයාාංශයේ ය  

     

44 422 1 1 0 2003 (11) 

පිිපතල්තමඅධ්යළපන අයමඅාළමසිවීවීත 

1,430 1,430 673 47 

45 422 1 1 0 2103 (11) 1,570 1,570 1,326 84 

46 422 1 2 0 2003 (11) 1,000 1,000 559 56 

47 422 1 2 0 2102 (11) 1,000 1,000 997 100 

48 422 1 2 0 2103 (11) 1,000 1,000 997 100 

49 422 2 3 3 2102 (11) 17,500 17,500 17,323 99 

50 422 2 3 3 2104 (11) 138,000 138,000 137,615 100 

51 422 2 3 3 2401 (11) 1,000 1,000 380 38 

 
124ම-මුදලල්මශළමආර්මථි මවශමප්රතිපන ් තිම
වාංලර්ධ්අමඅතළයළාංය 

     

52 104 2 6 4 2222 (13) 
තෝ මආශළරමලෆඩමව ශඅමය ත් ම
ණතල්විම ළපන තේමපන ළවල්ලම
අ් තව්ීමතනමපන ශසු නමවෆීමත 

12,250 12,250 12,250 100 

 ුදලල්මඅතළයළාංය      

53 102 2 7 4 2202 (13) 
තෝ මආශළරමලෆඩමව ශඅමය ත් ම
ණතල්විම ළපන තේමපන ළවල්ලම
අ් තව්ීමතනමපන ශසු නමවෆීමත 

12,250 12,250 12,306 98 

 
බුේධ්ළවඅ,මආගමි මශළමවාංවහ ිති ම
  යුුවමඅතළයළාංය 

 
    

54 101 1 3 2 2001 (11)  4,413 4,413 4,413 100 

55 101 1 3 2 2102 (11) 9,429 9,429 9,429 100 

56 101 1 3 2 2104 (11) 1,699 1,699 1,699 100 

එකුරව 15,331,502 15,331,347 14,629,279 95  



46  

            

            

 

 

 

 

 

 

ව් ක  

පෂේතය 
පෂේත විසථතංය 

3111212020 

ිනන) බා්ඩඩ 

සමීෂේ ණ 

වාර්තාව අනුව 

පශ්යේ  ය ු 1  000 

3111212020 ිනන) 

මධය ත් ් ව 

වාර්තාව අනුව 

පශ්යේ  ය ු 1  000 

ඉිනරිප් මන 

ගිණු කංණය) 

ිලයමිත  

ු 1  000 

රගතතිය % පධස 

වාර්තා රීීනභ 

9151 තගතඩඅෆගිිමමශළමලයුශය්ත 45,418,382 45,761,924 -  -  

9152 ය්තතරෝපන  රණ 8,742,305 9,375,043 -  -  

9153 ඉඩන 102,661,780 124,254,579 -  -  

9154 අවහපන ියමල්  න -  1,580 -  -  

9155 ජීලමවිලයළ් ත මල්  න -  - -  -  

9160 ත ීමතගඅමයඅමලෆඩ  2,703,350 5,384,908 -  -  

9180 බරසමතලඅමලමල්  න -  -  -  -  

319 මධය පනතවන ව් ක  වාර්තා රීීනප  කාර්ය සාධනය 

ව් ක  

පෂේතය 
පෂේත විසථතංය 

3111212020 

ිනන) බා්ඩඩ 

සමීෂේ ණ 

වාර්තාව අනුව 

පශ්යේ  ය ු 1  000 

3111212020 ිනන) 

මධය ත් ් ව 

වාර්තාව අනුව 

පශ්යේ  ය ු 1  000 

ඉිනරිප් මන 

ගිණු කංණය) 

ිලයමිත ු 1 

 000 

රගතතිය % පධස 

වාර්තා රීීනභ 

5151 තගතඩඅෆගිිමමශළමලයුශය්ත 45,761,924 45,761,924 -  -  

5152 ය්තතරෝපන  රණ 9,375,043 9,375,043 -  -  

5153 ඉඩන 104,254,579 124,254,579 -  -  

5154 අවහපන ියමල්  න 1,580  1,580 -  -  

5155 ජීලමවිලයළ් ත මල්  න -  - -  -  

5160 ත ීමතගඅමයඅමලෆඩ  5,384,908 5,384,908 -  -  

5180 බරසමතලඅමලමල්  න -  -  -  -  
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411 ආයතනප් කාර්යසාධන දර්ශයේ ක 2ක්රියාකාරි සැධැසථභ භත ඳදන ව  

විපශයේ ්ෂිත දර්ශයේ ක 

ළඟා කං ගත්  ිලභැුරභ 

22020 වර් ප් ද් ත පනතභැති 

අවසථථාවධ ආස් න ද් ත සහිත වසපර් 

අගතය්  දෂේවා ඇත  

තතය ිලභැුරභ 

අපප්ෂේෂිත ිලභැුරප  

රතිශයේ තයෂේ 2%  පධස  
90%  

-   

100% 

75%  

-  

89% 

50%  

-  

74% 

රපශශයේ ය සා සාබාගි් වය  ඉාළ නැාංමේභ 

11මතර්ණියමලෂේලළමිෂයමරැීමමසිටීතනමඅනුපන ළයම 
ගෆශෆණුම91 ම,මපිිපමිම92 මවශමවතවහයම92 
ලෂේලළමඉශෂමඅෆාංවීත4 

ගෆශෆණුම : 95% 
පිිපමිමමමමමමම: 91% 
වතවහමමමම: 93% 
(2019 ල් මඅනුල) 

√     

ප්රළථමිමි මශළමේවීක යි මඅධ්යළපන අතේමවහරීමපුරුම
වතමවශ ළගි් ලයමවශති මිරීමත4 
  

වහත්රිමපුරුමවතළඅළ් තළමලර් යම
(2219) 
ප්රළථමිමි මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම(1-5)ම-ම142 
 ණිහඨමේවිතිීම මමමමමමමමමමමමමමමමම(6-9)ම-ම142 
පන ශෂමතජ්යහඨමේවිතිීම මමමම(12-11)ම-ම142මමමමම 
ඉශෂමතජ්යහඨමේවිතිීම මමමම(12-13)ම-ම143මමම 

 
√ 
  

  

අ4තපන ත4ව4(උ4තපන 4)මවිලයළමශළමළෂේණමිෂයම
වශ ළගි් ලයමලෆඩිමිරීමත4 

2214-2219ම ළමපන රළවයමවෆකීතනම
ීමමඅ4තපන ත4ව4(උ4තපන 4)මවිලයළමශළම
ළෂේණමිෂයමඅනුපන ළයම32 මසි ම
33 මලෂේලළමලෆඩිමවීමඇ4 

√     

ඉශෂම ේවිතියි ම අධ්යළපන අයම වහශළම ළවහරීයම
අධ්යළපන අයමතශෝමලි් ක යමඅධ්යළපන අයමතෝරළම
ගෆනීතනම අලවහථමිළම වවළම තලමි්තම වතම
ිෂයතයකු තම13මලවර මඅධ්යළපන අයෂේමෆබීතම
වශති ම ිරීමතම වහශළම 2222ම ලවරම ලඅම වි ම
පන ළවල්ම 584 ම ලි් ක යම වියයම ධ්ළරළලම
ක්රියළ් ත මිරීමත4 

ලි් ක යමවියමධ්ළරළලමක්රියළ් ත ම
පන ළවල්මවාං යළලම 
2217ම-මමමමමම42 
2218ම-මමමමම192 
2219ම-මමමමම311 
2222ම-මමමමම423 

   
√ 
  

ෂ් ය සාධනය ඉාළ නැාංමේභ     

ප්රළථමිමි මශළමේවිතියි මඅධ්යළපන අතේමඉතගනුනම
ලමඉශෂමඅෆාංවීත4 
 අ4තපන ත4වම(වළතපන ෂ)මගණියමවත් ම

ප්රතියමඉශෂමඅෆාංවීත 
 
 
 

 
 

 අ4තපන ත4වම(වළතපන ෂ)මපන ෂුදමබවමවත් ම
ප්රතියමඉශෂමඅෆාංවීත 

 
 
 
 
 

 
 
 අ4තපන ත4වම(වළතපන ෂ)මඉාංග්රීසිමවත් මප්රතියම

55 මලෂේලළමඉශෂමඅෆාංවීත 

 

 
අ4තපන ත4වම(වළ4තපන ෂ)මගණියමවත් ම
ප්රතියම 
2217ම-මමමම6742  
2218ම-මමමම6843  
2219ම-මමමම7142  
 

අ4තපන ත4වම(වළ4තපන ෂ)මසිාංශම ළළලම
වත් මප්රතියම 
2217ම-මමමමම9246  
2218ම-මමමමම9143  
2219ම-මමමමම9144  
අ4තපන ත4වම(වළ4තපන ෂ)මතලතෂම ළළලම
වත් මප්රතියම 
2217ම-මමමමම8847  
2218ම-මමමමම9242  
2219ම-මමමමම8942  
අ4තපන ත4වම(වළ4තපන ෂ)මඉාංී සිම ළළලම
වත් මප්රතියම 
2217ම-මමමමම5141  
2218ම-මමමමම5449  
2219ම-මමමමම6243  

  √   

041 ඳරිච්පේදය  

කාර්ය සාධන දර්ශයේ ක 
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විපශ්යේ ෂිත දර්ශයේ ක 

ළඟා කං ගත්  ිලභැුරභ 

22020 වර් ප් ද් ත පනතභැති 

අවසථථාවධ ආස් න ද් ත සහිත 

වසපර් අගතය්  දෂේවා ඇත  

තතය ිලභැුරභ 

අපප්ෂේෂිත ිලභැුරප  

රතිශයේ තයෂේ 2%  පධස  

90% 

 -

100% 

75% 

- 

89% 

50% 

- 

74% 

වි යභාධාව සා වි ය සභගතාමී ක්රියාකාංක  සාංවර්ධනය 

සියළුතම පන ළවල්ලම සිසු්ත ම ණාණළ් ත ම
තට් තනමවියමවතගළ මක්රියළ ළර නමශළම්රීඩළම
වහශළමඅලවහථමිළමබළමීමත4 

2222මලර්තේමපන ෆලතිමත තවිඩ්ම
ලවාංගම් ලයමතශ්ුවතල්තමවියම
වතගළ මක්රියළ ළර නමශළම්රීඩළම
රාමපන ෆලෆ් වීත මතඅතශෆිරමවිය4 

     

වි් ීනය සාංවර්ධනය 

ලි් ක යම සුරසසු නම වි ම ණාරුම ප්රතියම ඉශෂම
අෆාංවීත4 

ලි් ක යම සුරසසු නම වි ම ණාරුම
ප්රතියම(2217)ම-ම85   √    

2222ම ලඅම වි ම ජ්ළති ම අධ්යළපන අම විලයළපීඨම 19ම
උපන ළධිමප්රලළඅම රඅමආයඅමබල මපන ් මිරීමත ම
අලයම  යුුවමිරීමත4 

තනමවහශළමූලිම මවළ ච්යළමපන ල් ලළම
තයෝජ්අළමව වහම රමඇ4 

   √  

අධ්යළපන අමපන ේධ්තිතේමපන හකළ් මඋපන ළධිධ්ළිපම
ලි් ක  යි්තමවාං යළලමලෆඩිමිරීමත4ම 

වනුද මපන ීමෂේණමපන ල් ලළමතනම
වහශළමනිධ්ළීම්තම121ෂේමතෝරළම
ගෆනීතමසිරසම රඅමීම4මනිධ්ළීම්තම5ම
තලතඅකුමතළර්ගගම්රතතේලම
ඔවහතව්මිමයළපන ිරාංචිමවීමඇ4 

     

යි තධ ඳාුනක  සාංවර්ධනය 

තෝරළග් ම පන ළවල්ලම ඉතගනුනම පන ිපවරයම
ආ ර්ණීයමතවමලෆඩිමිරයුණුමිරීමත4 

ලයළපන ිතිම8 මක්රියළ ළර නලම
අතප්ෂේෂිමලළර්ෂි මඉෂේ තය්තම
65 ෂේමෂාළම රමග්තඅළමීම4 

 √  

අධයාඳන සැධුන කංණ ාා කළභනාකංණ ක්රියාවලිය ඵධගතැ් මේභ 

සියලුතමපන ළවල්ලමපන ළවල්මඅාළමසිවීවීතම
බගෆ්තවීතමලෆඩව ශඅමක්රියළ් ත මිරීමත4 

පන ළවල්මඅාළමසිවීවීතමබගෆ්තවීතම
ලෆඩව ශඅ(EPSI) ක්රියළ් ත ම
ිරීමතමවහශළමපන ෂළ් මශළමඑෂේලම
වෆසුනමව වහමිරීමතමශළමපුහුණුම
 රුල්තමපුහුණුමිරීමතම82 ෂේම
පන තණමඅලව්තම රඅමීම4 

 √  

තධ්යම ළලීඅමඅයලෆයමරළුදලමපන ළල ම රගනිමි්තම
අධ්යළපන අම ආාංිෂ ම වාංලර්ධ්අම වෆෆවහතම ශළම
ලළර්ෂි ම ක්රියළ් ත ම ිරීමතනම වෆෆවහතම ව වහම
ිරීමත4 

අධ්යළපන අම ආාංිෂ ම වාංලර්ධ්අම
වෆෆවහතමව වහමිරීමතමම92 මෂේමශළම
ලළර්ෂි ම ක්රියළ් ත ම ිරීමතනම
වෆෆවහතම ව වහම ිරීමතම 122 ෂේම
නිතම රඅමීම4ම 

√   

වාංලර්ධ්අම පන ළර්ල ළරම වාංවිධ්ළඅම ම වතාම
වනබ්තක් රණයම ුවිම්තම පන ේධ්තිතේම ත ්ති ම
ශළමතළඅලමවනපන ් මවාංලර්ධ්අය 

තෝ ම බෆාංකුල,ම ආසියළනුම
වාංලර්ධ්අම බෆාංකුල,ම KOICA,ම
UNICEF ඇුවළුමවාංලර්ධ්අමආධ්ළරම
බළම තලඅම ජ්ළය්තරම ආයඅම
ශළම වනබ්තක් රණයම ුවළි්තමම
ලයළපන ිතිම වෆසුනම ිරීමත ම ශළම
ක්රියළ් ත මිරීමත ම  යුුවම රඅම
ීම4 

√   
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විපශ්යේ ෂිත දර්ශයේ ක 

ළඟා කං ගත්  ිලභැුරභ 

22020 වර් ප් ද් ත පනතභැති 

අවසථථාවධ ආස් න ද් ත සහිත 

වසපර් අගතය්  දෂේවා ඇත  

තතය ිලභැුරභ 

අපප්ෂේෂිත ිලභැුරප  

රතිශයේ තයෂේ 2%  පධස  

100% 

- 

90% 

75%  

-  

89% 

50% 

- 

74% 

ජ්ළති ම අධ්යළපන අම  ෂතඅළ රණම තතරුවරුම
පන ේධ්තියම(NEMIS) ලෆඩිමිරයුණුමිරීමතමශළමක රණම
ගෆනීතනමක්රියළලිමයම වහශළම ල් ම  ළවියම ලෆඩිම
ිරයුණුමිරීමත4 

ජ්ළති ම අධ්යළපන අම  ෂතඅළ රණම
තතරුවරුම පන ේධ්තියම (NEMIS)ම
ය ත් ම ලඅම ණාරුම තතරුවරුම

පන ේධ්තියම (THRM)යළල්  ළලීඅම
 රඅමීමම 
 

ිෂයම තතරුවරුම පන ේධ්තියම (SIS) 
යළල්  ළලීඅම ිරිපතම වහශළම
පන ෂළ් ල ම අලයම ප්රතිපන ළලඅම
වෆපන ීමතම වශම ළෂේණි ම වශළයම
බළමතලඅමීම4 

 √  

අධ්යළපන අමපන ර්තේණමමසිරසමිරීමතමප්රලර්ධ්අය 

අධ්යළපන අම පන ර්තේණම සිරසම ිරීමතම
වහශළම ධ්ළිපළම වාංලර්ධ්අම
ලෆඩව ශ්තමක්රියළ් ත මිරීමතමවශම
තෝරළම ග් ම අධ්යළපන අමපන ර්තේණම
තයෝජ්අළම වහශළම ප්රතිපන ළලඅම බළම
ීමතමසිරසම රඅමීම4ම 

 √  
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අංමුණු ඉධෂේකය   දර්ශයේ ක 

2020  

දර්ශයේ ක 

අගතය 

ප  දෂේවා ළඟා කං ගත්  

රගතතිය 

0% - 

49% 

50% - 

74% 

75%-

100% 

වෆත ම
වතවළධ්ළරණ,ම
අ්තර් රණ,ම
ණාණළ් ත ම
අධ්යළපන අයෂේම
වශම යළලජීලම
ඉතගනුනම
අලවහථමිළම
ප්රලර්ධ්අයම
වශති මිරීමත4 

441ම ම ලවරම 2232ම ලඅම වි ම
අධ්යළපන අතේම වහරීම පුරුම
වතළඅළලම ශළම අලළසිලළය ම
පන ිපවරලම ජීල් ලඅම ලරුල්තම
ත තරි ම විත්ම අලලළඅයම
තයතුදම  රමි්තම සියලුතම
ගෆශෆණුම ශළම පිිපමිම ලරුල්තම
නිලශවහම ශළම අනිලළර්යම
ණාණළ් ත ම පන ළවල්ම
අධ්යළපන අයම 13ම ලවරෂේම
ලෂේලළම වනපර්ණම  රමි්තම
අලළෂම ඉතගනුනමලම අ් පන ් ම
 රමගෆනීතමවශති මිරීමත4මම 

44141ම ප්රළථමිමි ම ක්රතේම
අලව්තමතර්ණිය මඇුවෂ් ම
වීතනමලෂමඅනුපන ළයමම 

94481  

  

√ 

44142ම 1-9ම තර්ණිම වහශළම
නියමිම ලයවහම  ළ්ඩඩතේම
සිසු්තම ඇුවෂ් වීතනම
අනුපන ළයම 

95442  

  

√ 

44143ම ප්රළථමිමි ම ක්රය මම
ඇුවෂ් වීතනම ශුේධ්ම
අනුපන ළය 

91492  

  

√ 

44144ම ේවික යි ම ක්රය මම
ඇුවෂ් වීතනම ශුේධ්ම
අනුපන ළය 

95432  

  

√ 

44145මිෂයමණාරුමඅනුපන ළය 17   √ 

44146ම අධ්යළපන අයම වහශළම
රජ්තේමවියලන,ම ලෂමතේශීයම
නිහපන ළලඅතේම ප්රතියෂේම
තව 

149 

  

√ 

443මමලවරම2232මලඅමවි ම
සියලුතමගෆශෆණුමශළමපිිපමිම
ලරුල්ත මවිහලවිලයළමලම
ඇුවළුලමලෆිපයමශෆිරමතත්තමතම
ණාණළ් ත මබවි්තමයුුවමම
ළෂේණි ,මලි් ක යමශළම
ික යි මඅධ්යළපන අය ම
ඇුවෂ් වීතනමවතමඅලවහථමිළම
වශති මිරීමත4ම 

44341ම ප්රක අයම ් ම
පන ළඨතළළමවාං යළලම 

2,691 

  

√ 

44342මිමයළපන ිරාංචිමළෂේණම
ශළමලි් ක යමමඅධ්යළපන අමශළම
පුහුණුමආයඅමවාං යළල 

1,292 

  

√ 

44C.1 ප්රළථමිමි මතර්ණිල 
 ම උග්තලඅම ණාරුලරු්තම
අිප්තමඅලතමවිධිත් මණාරුම
පුහුණුලෂේමතශෝමබළමඇතිම
ණාරුමප්රතියමම 

99422  

  

√ 

44C   මලවරම2232මලඅමවි ම
විත්තය්තමඌණම
වාංලර්ධිමර ල මවශමකුඩළම
රළජ්යයය්ත මජ්ළය්තරම
වශතයෝී ළලයමය ත් ම
වාංලර්ධිමර ලමණාරුමපුහුණුම
අලවහථමිළමවවළමතලමි්තම
සුරසසු නම් මණාරුමප්රතියම
වෆිරයමයුුවමතට් මි්තම
ඉශෂමඅෆාංවීත4මම 

44C.2  ේවික යි ම
තර්ණිල ම උග්තලඅම
ණාරුලරු්තම අිප්තම අලතම
විධිත් ම ණාරුම පුහුණුලෂේම
තශෝම බළම ඇතිම ණාරුම
ප්රතියමම 

122  

  

√ 

051 ඳරිච්පේදය  

තිංසාං සාංවර්ධන අංමුණු සපුංා ගතැනීප  කාර්යසාධනය 

511 ාඳුනාගත් නා ධද අදාළ තිංසං සාංවර්ධන අංමුණු 
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තගෝලීයම ලතය්තම තිරවරම වාංලර්ධ්අම ඉෂේ ය්තම වපුරළම ගෆනීතනම ප්රගතියම නියළතඅයම වහශළම තගෝලීයම
ලර් මශඳු්තලළමීමමඇ4මඑතමලර් මරීමාං ළල මගෆතපන අමඅයුිප්තමව වහම රමරීමාං ළල මඅඅඅයමලර් ම
ව වහම රමඇ4මලළර්ෂි ලමවශමලර්මිරි පන ය  මලළලෂේමතවමසිරසම ර්තඅළමවමල් මරැවහමිරීමනමතන්්තම
එතමලර් මවහශළමඅගයය්තමගණඅයම රනුමෆතබ්4 
 

ඉශම ලෂේලළමඇ් ත් මරීමාං ළලමතිරවරමවාංලර්ධ්අමඉෂේ මවපුරළමගෆනීතනමප්රගතියමතෆඅමබෆලීතමවහශළම
තයතලළම ග්තඅළම ලර් ය්තම ශළම ඒම වහශළම බළම ග් ම අගයය්තම ය4ම ඒම අනුලම බඅම වි ම තබතතශෝම ලර් ම
අගයය්ති මප්රගතියම75 ම් ම122 ම් මඅගයයෂේමගෆනීතමජ්යග්රශණයෂේමතවමලෆෂේවියමශෆිරය4මවිත්තය්තම
තම වතම අධ්යළපන අම අලවහථමිළම වහශළම ප්රතේය,ම වළෂේරළලයම වශම ප්රළථමිමි මශළම ේවික යි මණාරුම පුහුණුලමආීමම
ලර් ය්තමඅනුලමබඅමවි මරීමාං ළලමතිරවරමඅධ්යළපන අයෂේම රළමගත්තම රඅමබලමනිීමෂේණයමතේ4 
 

අුද් මලර්තළඅතේමපන ලතිඅමතගෝලීයමත තවිඩ්මලවාංගම් ලයමශුදතේමතතතම් ලයමඉිරිපය මපන ල් ලළම
ගෆනිතම විළම අභිතයෝගයෂේම වීම ඇ4ම පන ළවල්ම පන ෆලෆ් වීතනම අලධ්ළඅතම ශුදතේම ිෂයම ප්රජ්ළලම තලම වතම
අධ්යළපන අමඅලවහථමිළමවෆපන ීමතමතති මීමමප්රධ්ළඅතමඅභිතයෝගයෂේමවීමඇ4 
 

ත තවිඩ්ම ලවාංගම ් ලයම ලෆනිම අඅතප්ෂේෂිම තගෝලීයම ලයවඅම ශෆරම රීම ාං ළලම වනබ්තධ්තය්තම පන ලතිඅම
අභිතයෝගයෂේමතවමතිරවරමවාංලර්ධ්අයමවහශළමලගිරලමයුුවමපන ළර්ලය්තමවිසි්තමවළූලි  ලමව වහම රඅමලම
වළර්ලමවෆෆවහතෂේමතඅතපන ෆලක තමලෆෂේවියමශෆිරමය4මඑඅන,මසියලුතමරළජ්යමආයඅමතිරවරමවාංලර්ධ්අමඅරුදණුම
ෂාළම රමගෆනීතනමඅභිළතය්තමයුෂේමවුලමල,මවළූලි  මලමනිසිමවනබ්තක් රණයෂේමවි ලමතතතමඅරුදණුම
ෂාළම රමගෆනීත මඒකීයමවෆසුතෂේමව වහම රමගෆනීතමූලිම මතමඅභිතයෝගයෂේමවීමඇ4 
 

රීමාං ළතේමප්රතිපන ් තිමශළමවෆසුනමව වහමිරීමතනමීමම ල් මතමපන ලඅනමතඅතවීතමලමප්රධ්ළඅමඅභිතයෝගයිර4ම

එතත්තමතමක රණමගෆනීතමවහශළම ළවිම ෂමශෆිරමයළල්  ළලීඅමව් මරළජ්යමයළ්තරණය මලළය මලඅමසියලුම

ආයඅය්තම එිරතඅ  ම වනබ්තධ්ම වම ් ම ල් ම පන ේධ්තියෂේම තඅතපන ෆලක තම ලම අභිතයෝගයිර4ම ණාණළ් ත ම

ල් ම රැවහම ිරීමතනම ්රතමතේලයෂේම තඅතපන ෆලක තම තශ්ුවතල්තම රත ි ම වයම අලයළලයම ශඳුඅළම ගෆනීත ම

තඅතශෆිරවීතමලමල් මඅභිතයෝගයෂේමතවමලෆෂේවියමශෆිරමය4ම 

512  තිංසං සාංවර්ධන ඉධෂේක සපුංා ගතැනීප  ්යග්රාණ ාා අභිපයෝගත 

අංමුණු ඉධෂේකය   දර්ශයේ ක 

2020  

දර්ශයේ ක 

අගතය 

ප  දෂේවා ළඟා කං ගත්  

රගතතිය 

0% - 

49% 

50% - 

74% 

75%-

100% 

  44C.5මජ්ළති මප්රතිතළඅය්ත 
 ම අනුලම සුරසසු නම ් ම
ප්රළථමිමි ම ක්රතේම ණාරුම
ප්රතිය 

96435  

  

√ 

44C.6මජ්ළති මප්රතිතළඅය්ත 
 ම අනුලම සුරසසු නම ් ම
ේවික යි ම ක්රතේම ණාරුම
ප්රතිය 

94493  

  

√ 

446මලවරම2232මලඅමවි ම
සියලුතමරුණය්තමශළම
වහරීමපුරුමයඅම
තලපිිපතව්තමතමවෆිරයම
යුුවමලෆඩිි තලමඅනුපන ළයෂේම
වළෂේරළලමශළමවාං යළම
ශෆිරයළලමෂාළම රමගෆනීතම
ශවුරුමිරීමත4ම 

44641ම වළතළඅයම වළෂේරළම
අනුපන ළය 

9245  
  

√ 

44642ම ම පුරුම වළෂේරළම
අනුපන ළය 

9344  
  

√ 

44643ම වහරීම වළෂේරළම
අනුපන ළය 

9146  
  

√ 
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611 පස්වක සාංයා කළභනාකංණය 

612 ආයතනප් කාර්යසාධනය උපදසා භානව ස ඳ්  හිඟය පාෝ අතිරිෂේතප් ඵධඳෑභ 

 

භට්)භ 
අනුභත පස්වක 

සාංයාව 
ිසි න පස්වක සාංයාව 

ඇඵෑර්ුර / අතිරිෂේත 

2-          2+  

ප්ය ථඨ 496 452 මම-ම44 

තිීනයික 11 28 මමම-ම23 

 ආවිීනයික 626 726 +ම122 

රාථමික 265 279 ම+ම14 

එකුරව 1378 1465 + 87 

 
2222මඅතගෝවහුවම29මලඅමිරඅමරජ්තේමගෆවට්මනිතේලඅය මඅනුලමපන ළවල්මඅධ්යළපන අමෂේත්රය මඅය් මවියයමෂේත්රම
ිරි පන යෂේම ළ්තළමශළමෂතළමවාංලර්ධ්අ,මතපන රමපන ළවල්මශළමප්රළථමිමි මඅධ්යළපන අ,මපන ළවල්මයතලමපන ශසු නමශළමඅධ්යළපන අම
තව්ලළමරළජ්යමඅතළයළාංය මශළමඅධ්යළපන අමප්රතිවාංවහ රණ,මවිලිමවිහලවිලයළමශළමරසරවහථමිමඅධ්යළපන අමප්රලර්ධ්අමරළජ්යම
අතළයළාංය මපන ලරණුමෆබිණි4 
 
2222මඅතගෝවහුවම25මලඅමිරඅෆතිමපීඑවහ/සිඑවහඒ/ක්රතල් /31/2222මලරණමජ්අළධිපන තිමතල් නතේමක්රතල් ය මඅනුලම
අතළයමත්ඩඩතේමඅතළයළාංයමශළමරළජ්යමඅතළයළාංයමඅරමතළඅලමවනපන ් මවිධිත් මපන ිපිරමතල්තම රමගෆනීත ් ,ම
අලයළලය්තම පන ෆඅම අෆතගඅම අලවහථමිළලම ීමම රළජ්යම අතළයළාංම වහශළම  ළර්යත්ඩඩම ලළය ් ලයම බළම ීමත ් ම
තව්ලළම අලයළලම අනුලම  ළර්ය ළර්යය්තම ප්රතිවාංවිධ්ළඅයම  රම ගනිමි්තම අනුතම  ළර්යත්ඩඩම බහලළම ගෆනීනම
විධිත් ලම රමගෆනීත ් මඋපන තලවහමබළමීමමඇ4 
 
ඒමඅනුලමරළජ්යමඅතළයළාංල මපන ෆලීමමඇතිමවියය්ත මඅනුලම ළර්යමත්ඩඩමරළජ්යමඅතළයළාංමතලමඅනියුෂේම
 රඅමීම4මඅලමඅලයළමඅනුලම ළර්යමත්ඩඩමඅනුතම රමගෆනීත මලමඅලයමපියලරමග්තඅළමීම4 

061 ඳරිච්පේදය  

භානව ස ඳ්  ඳැතිකඩ 
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වැඩස)ාන 
පුහුණු කළ ිලධධාීන්   

ගතණන  

වැඩස)ා්  

කාධය  

ආපයෝ්නය 

ු 1මිලියන ළඟාකං ගත්  දැනුභ /  

ධඵා දු්  පුහුණුව 
ප ආශීය විප ආශීය 

්ාතික ඳාසම සාංවර්ධනය  

ජ්ළති මපන ළවල්ම
 ෂතඅළ රණමශළම
පන ිපපන ළඅයමපිළිබහමධ්ළිපළම
වාංලර්ධ්අය 

ජ්ළති ම පන ළවල්ම
විරසශල්පන තිලරු්තම ශළම
නිතයෝජ්යමවිරසශල්පන ් ලරුම
272 

එෂේමිරඅම
ලෆඩව ශ්ත 

24254  ජ්ළති මපන ළවල්ම
 ෂතඅළ රණයමශළම
පන ිපපන ළඅය 

විපශ්යේ   අධයාඳනය  පනතවිධිභ්  අධයාඳනය සා අ් තර්කංණ අධයාඳනය  

විත්මඅධ්යළපන අයමපිළිබහම
 ළපන මනිධ්ළීම්තමපුහුණුම
ිරීමත  

විත්ම අධ්යළපන අම ළපන ම
නිධ්ළීම්තම88  

තලිරඅම
ලෆඩව ශ්තම
1 

24227  විත්ම අධ්යළපන අම
වාං ල්පන ,මඅ්තර් ර- 

ණම අධ්යළපන අය, 
ඒකීය රණම අධ්යළපන අයම
පිළිබහමලෆනුල් මිරීමන 

ප්රජ්ළමඅධ්යළපන අමලෆඩව ශඅ ලෆල්ලළයම  ළපන තේමම
ශළම ත තට්ඨළවතේම
තඅතවිධිත් ම අධ්යළපන අමම

නිධ්ළීම්ත, ලයළපන ිතිම
නිධ්ළීම්ත,ම තව් ය,ම
තපන තිමවහම ශළම ප්රජ්ළම

නිධ්ළීම්තම49  

තලිරඅම
ලෆඩව ශ්තම
1 

24221  අනිලළර්යමඅධ්යළපන අම
ලයතව්මපන ළවල්මතඅතයඅම
ෂතයි්තමපන ළවල්මගම
ිරීමත,මපන ශසු නම
වෆපන ීමත,මෂතළමඅපන කළරම
ලෆෆෂේවීතම 

අ්තර් රණමඅධ්යළපන අම
ප්රතේතේමව ෂේණම
ලළර්ළලමඑළිමලෆෂේවීත 

විත්ම අධ්යළපන අම
නිධ්ළීම්ත,ම ණාරුම
උපන තේ ලරුම ශළම
ණාරුලරුම55 

එෂේම ිරඅම
ලෆඩව ශ්තම
1 

24224  ව ෂේණමල් මආලරණම
ිරීමතම 

තඅතවිධිත් මඅධ්යළපන අමඅලම
ප්රලණළමශළමඅනිලළර්යම
අධ්යළපන අමතරණාළසිම
ක්රියළ් ත මිරීමතමපිළිබහම 
ලෆඩුදළුල 

බවහඅළි ර,ම ලයඹ,ම ලකුණම
වබරගුදලමපන ෂළ් මශළමඑි ම
 ළපන ලම තඅතවිධිත් ම
අධ්යළපන අම නිධ්ළීම්තම
35ෂේ 

තලිරඅම
ලෆඩව ශ්තම
1 

24289   ළපන මතට් මි්තම
තඅතවිධිත් මඅධ්යළපන අම
ලෆඩව ශ්තමක්රියළ් ත ම
ිරීමතම 

කුරුණගමිරවහත්රිෂේ තේම
තෝරළමග් මපන ළවල්ලම
අ්තර් රණමඅධ්යළපන අම
ප්රතේමලෆඩව ශඅ 

විත්ම අධ්යළපන අම
ණාරුලරු,විරසශල්පන තිලරුම
ශළමෂතයිම44ෂේ 

එෂේම ිරඅම
ලෆඩව ශ්තම
1 

-  අ්තර් රණමඅධ්යළපන අම
වාං ල්පන යම 

වතවහමාං ළමවිත්ම
අධ්යළපන අමකූඩළමපිළිබහම
ලෆනුනල් මිරීමතනමලෆඩුදළුල 

විත්ම අධ්යළපන අම
නිධ්ළීම්ත,ම ණාරුම
උපන තේ ලරුම ශළම
ණාරුලරුම 

තලිරඅම
ලෆඩව ශ්තම
1  

24152  විත්මඅධ්යළපන අම්රීඩළම 

ලයඹමපන ෂළත් ම
අ්තර් රණමඅධ්යළපන අයම
පිළිබහමලෆඩව ශඅ 

විත්ම ශළම ප්රළථමිමි ම
අධ්යළපන අම නිධ්ළීම්තම ශළම
ණාරුමඋපන තේ ලරු්තම42  

එෂේම ිරඅම
ලෆඩව ශ්තම
1 

-  අ්තර් රණමඅධ්යළපන අම
වාං ල්පන යම 

ත තෂඹමිරවහත්රිෂේ තේම
අධ්යළපන අමලි් ති ය්තම
වහශළමඅ්තර් රණම
අධ්යළපන අයමපිළිබහමපුහුණුම
ලෆඩුදළුල 

විත්ම ශළම ප්රළථමිමි ම
අධ්යළපන අම නිධ්ළීම්තම ශළම
ණාරුමඋපන තේ ලරු්තම45 

එෂේම ිරඅම
ලෆඩව ශ්තම
1 

24221  අ්තර් රණමඅධ්යළපන අම
වාං ල්පන යම 

613 භානව ස ඳ්  සාංවර්ධනය 

61311 ප ආශීය වැඩස)ා්  
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වැඩස)ාන  
පුහුණු කළ ිලධධාීන්   

ගතණන  

වැඩස)ා්  

කාධය  

ආපයෝ්නය 

ු 1මිලියන ළඟාකං ගත්  දැනුභ /  

ධඵා දු්  පුහුණුව 

තේශීය විතේශීය 

පදභළ ඳාසම සාංවර්ධනය 

තලතෂමතළධ්යමපන ළවල්ලම
නිතයෝජ්යමශළමවශ ළරම
විරසශල්පන තිලරු්තතේමධ්ළිපළම
වාංලර්ධ්අය  

නිතයෝජ්යම
විරසශල්පන තිලරුම19 
 වශ ළරම විරසශල්පන තිලරුම
21  

මිරඅම2ෂේ 24132  පන ළවල්මූලයම
 ෂතඅළ රණය,ම
අ ය්තරමඇගීමත,ම
පන ළවමපන ලඅනම රම
ග් මණාරුමවාංලර්ධ්අය 

මුසථලි  ඳාසම සාංවර්ධනය 

ුදවහිමනමපන ළවල්ම
විරසශල්පන තිලරු්තමශළමනිතයෝජ්යම
විරසශල්පන තිලරු්තතේමධ්ළිපළම
වාංලර්ධ්අයම 

විරසශල්පන තිලරු්තම ශළමම
නිතයෝජ්යම
විරසශල්පන තිලරු්තම216  

එෂේමිරඅම

ලෆඩව ශ්තම

4ෂේ 

24622  පන ළවල්ම
 ෂතඅළ රණය 

ආඳදා කළභනාකංණය 

 ළපන මඅධ්යළපන අමඅධ්යෂේලරුම
වහශළමආපන ලළම ෂතඅළ රණයම
පිළිබහමලෆනුනල් මිරීමතනම
ලෆඩුදළුල 

නිධ්ළීම්තම32ෂේ තලිරඅම
ලෆඩව ශ්තම

1ෂේ 

24218  ආපන ලළම
 ෂතඅළ රණයමම 

ඳාසම පසෞය ාා පඳෝ ණ වැඩස)ාන 

1,ම2මතර්ණිලමලරුල්තතේම
තතඅෝමවතළජීයමඅලයළම
ශඳුඅළමගෆනීතමශළමතපන ෝණම
අලයළමලෆඩිිරයුණුමිරීමතම
වහශළමණාරුලරු්තමලෆනුල් ම
ිරීමතනමලෆඩුදළුල 

ණාරුලරු්තම145ෂේ තලිරඅම
ලෆඩව ශ්තම

2ෂේ 

 24472 1,ම2මතර්ණිලම
ලරුල්තතේමතතඅෝම
වතළජීයමඅලයළම
ශඳුඅළමගෆනීතමශළම
තපන ෝණමඅලයළම
ලෆඩිිරයුණුමිරීමතම 

තළඅසි මතව් යමප්රලර්ධ්අම
ලෆඩව ශඅමක්රියළ් ත මිරීමතම
වනබ්තධ්තය්තම
පුහුණු රුල්තමපුහුණුමිරීමතනම
ලෆඩව ශඅ 

පුහුණු රුල්තම214ෂේ තිරඅම
ලෆඩව ශ්තම
2ෂේමශළම
තලිරඅම

ලෆඩව ශ්තම
1ෂේ 

 2471 තළඅසි මතව් යම
ප්රලර්ධ්අමලෆඩව ශ්තම
ක්රියළ් ත මිරීමතම 

ත තේඩ්ම19ම් ලයමය ත් ම
තව් යමවියමවනබ්තධ්ම
අධ්යයඅමක්රියළ ළර නමව වහම
ිරීමතනමලෆඩුදළුල 

 තලිරඅම
ලෆඩව ශ්තම

3මෂේ 

2432  ත තේඩ්ම19ම් ලයම
ය ත් මතව් යමවියම
වනබ්තධ්මඅධ්යයඅම
ක්රියළ ළර නම 

ගතණිය ත අධයාඳනය සාංවර්ධනය 

පන ර්තේණමවාංවහ ිතියෂේමඇතිම
ිරීමතමවහශළමක්රියළමූලිම ම
පන ර්තේණමිරීමතමවනබ්තධ්ම
පුහුණුල 

නිධ්ළීම්තම32 තලිරඅම
ලෆඩව ශ්තම

2ෂේ 

24214  ූලිම මපන ර්තේණමසිරසම
ිරීමත 

වතවහමාං ළමපන ළවල්මගණිම
රාළලිමයමපුහුණු රුල්තම
පුහුණුමිරීමත 

නිධ්ළීම්තම45 තලිරඅම
ලෆඩව ශ්තම

2ෂේ 

24631  ල් මගබඩළලෂේම
ව වහමිරීමත 
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වැඩස)ාන  
පුහුණු කළ ිලධධාීන්   

ගතණන  

වැඩස)ා්  

කාධය  

ආපයෝ්නය 

ු 1මිලියන ළඟාකං ගත්  දැනුභ /  

ධඵා දු්  පුහුණුව 
ප ආශීය විප ආශීය 

ගණිමඔිමනපියළඩ්මම
ලෆඩව ශඅමවහශළමවියම
අ්තර්ගයමවාංලර්ධ්අයම
ිරීමතනමලෆඩව ශඅ 

නිධ්ළීම්තම25 තලිරඅම
ලෆඩව ශ්තම

6ෂේ 

24923  වියමඅ්තර්ගම
ලෆනුතමවාංලර්ධ්අය 

වළතළඅයමඅධ්යළපන අම
අවී රණයමය ත් ම
පන ෂළ් මතට් තනමවනපන ් ම
ලළය යි්තමපුහුණුමිරීමත4 

නිධ්ළීම්තම122 තලිරඅම
ලෆඩව ශ්තම

1ෂේ 

24378  වියයමලෆනුත 

ඉාංග්රීිස ාා විප ආශයේ  බා ා අධයාඳනය සාංවර්ධනය 

ඉාංග්රීසිමඅළ යමපිළිබහම
පන ෂළ් මතට් මි්තම
තෝරළග් මඉාංග්රීසිමණාරුලරුම
පුහුණුමිරීමත  

ණාරුලරුම41  ිරඅම2ම
ලෆඩව ශ්ත 1 

24232  ඉාංග්රීසිමඅළ යම
කුවළ 

ඉාංග්රීසිමණාරුලරු්තමවහශළමවම
ඉතගනුනමවාංලර්ධ්අම
අ ්ඩඩමලි් ක යමපුහුණුම
ලෆඩව ශඅ(CPLDT)  

ඉාංග්රීසිමණාරුම
උපන තේඅයෂේ,ම
විලයළපීඨම
 ති ළකළර්යලරුමශළම
වනපන ් ලළය යි්ත 
418 

තිරඅමශළම
පන වහමිරඅම

ලෆඩව ශ්තම
15 

24348  ඉාංග්රීසිමඉතගනුනම
්රතතේල 

තාෂේ ණ අධයාඳන සාංවර්ධනය 

ළෂේණමපීඨලමඅඅධ්යඅම
 ළර්යමත්ඩඩමපුහුණුල 

අඅධ්යඅම  ළර්යම
ත්ඩඩම44ෂේ 

ලෆඩව ශ්තම4 24422  ළෂේණමපීඨම
අඩ් ුවල,ම ළ්ඩඩම
අඩ් ුවමපිළිබහම
ෂේණි මලෆනුතමශළම
තිරසමකුවළ 

ඉාංජිත්තරුමළෂේණතේලයම
වියය මඅලළෂමවියයම
වාංලර්ධ්අමපුහුණුල 

වනපන ් මලළය යි්තම73 ලෆඩව ශ්තම6 24222  වියයමලෆනුතමශළම
රසරවහථමිමඅධ්යළපන අම්රතම 

ළෂේණයමවහශළමවිලයළලම
වියය මඅලළෂමවියයම
වාංලර්ධ්අමපුහුණුල 

වනපන ් මලළය යි්තම11 ලෆඩව ශ්තම1 24122  වියයමලෆනුතමශළම
රසරවහථමිමඅධ්යළපන අම්රතම 

ගතිා ආර්ථික විදයාව 

ණාරුමවාංලර්ධ්අලෆඩව ශ්ත  වනපන ් ලළය යි්තම
46ෂේම ශළම ණාරුලරුම
112ෂේම 

ලෆඩව ශ්තම4 24662  ප්රළතයෝගි මපන ීමෂේණම
පන ෆලෆ් වීතමමශළම
පන ිපගණ ම ළවිය 

රාථමික අධයාඳනය සාංවර්ධනය 

ඉතගනුනමඉගෆ්තවීනම
ක්රියළලිමතේීමමප්රළථමිමි ම
ඉතගනුනමවනපන ් ම
තධ්යවහථමිළඅතේමිරයවීනම
 ළතරයම ළවියමපිළිබහම
පුහුණුල  

වනපන ් ම ලළය යි්තම
93ෂේමපුහුණුමිරීමත  

ලෆඩව ශ්තම2  24328  ඉගෆ්තවීනමවහශළම
ිරයවීනම ළතරම
ලලළීමලම ළවිම
ිරීමතම 
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ිලධධාීන්   ගතණන  

වැඩස)ා්  

කාධය  

ආපයෝ්නය 

ු 1මිලියන ළඟාකං ගත්  දැනුභ /  

ධඵා දු්  පුහුණුව 
ප ආශීය විප ආශීය 

්ාතික බා ා ාා භානව ශයේ ාසථර අධයාඳනය සාංවර්ධනය 

අ ්ඩඩමලි් ක යමවාංලර්ධ්අම
ලෆඩව ශ්තමය ත් මලයඔම
පන ෂළ් මතලතෂම ළළමණාරුලරුම
පුහුණුමලෆඩව ශඅම 

තලතෂම  ළළම ණාරුලරුම
82  

ිරඅමතල  ම
ත්තලළසි ම
ලෆඩව ශ්ත  

24226  වියමලෆනුත 

වතළජ්මවිලයළමවිය,මණාරුම
උපන තේ ලරුමශළම
ණාරුලරු්තතේම
ලයඹ පන ෂළ් ධ්ළිපළමවාංලර්ධ්අම
ලෆඩව ශඅ  

ණාරුලරුම ශළම ණාරුම
උපන තේ ලරුම95ෂේ  

ිරඅමතල  ම
ත්තලළසි ම
ලෆඩව ශඅෂේ  

24322 
 

 වියමලෆනුත 

 ආවි බා ා අධයාඳන ඳාුනක   

විලිමවිහලමවිලයළතේම
ේවී ළළමඅධ්යළපන අයමපිළිබහම
පන හකළ් මඋපන ළධිමඩිප්තෝතළලම
වහශළමිෂය් ලමපිිපඅෆ තනම
ලෆඩව ශ්ත  

ේවී ළළම වියම
නිධ්ළීම්තම ශළම
ණාරුලරුම42  

ලවරම1  3474 
 

 ේවි ළළමඅධ්යළපන අමශළම
පන ්තතිම ළතරම ළවියම 

ක්රීඩා ාා ශයේ ාීනරික අධයාඳනය රවර්ධනය  

රේබිමපුහුණු රුල්තමපුහුණුම
ිරීමත 

රේබිමපුහුණු රුල්තම තලිරඅම
ලෆඩව ශඅෂේ 

24273  ප්රළතයෝගි මමපුහුණුල 

ළීමිප මඅධ්යළපන අමණාරුලරුම
වහශළමපන ළපන ්තරසමපුහුණුල 

ළීමිප ම අධ්යළපන අම
ණාරුලරුම 

තිරඅම
ලෆඩව ශඅෂේ 

24497  ප්රළතයෝගි මමපුහුණුල 

පසෞ් දර්ය අධයාඳන සාංවර්ධනය 

වතිමඅ්තමජ්ළති මරුණම
ලළල මත්ඩඩමපුහුණුමිරීමතනම
ලෆඩව ශඅ  

සිසු්තම152  ලවරමපුරළමවතිම
අ්තය  

2444  ප්රළතයෝගි මමපුහුණුල 

අ4තපන ත4වම(උ/තපන ෂ)මබ ි රම
වාංී මණාරුලරු්තතේමවියයම
වාංලර්ධ්අයමිරීමතනම
ලෆඩව ශඅ  

ණාරුලරු  ලෆඩව ශ්තම1  24225  වියමලෆනුත 

අළ යමශළමරාංගම ළමවියම
ණාණළ් ත මවාංලර්ධ්අම
ලෆඩව ශඅ  

අළ යම ශළම රාංගම  ළම
වියමණාරුලරු  

ලෆඩව ශ්තම5  2481  වියමලෆනුත 

තපන රිරගමවාංී මනිධ්ළීම්තමශළම
ණාරුමඋපන තේ ලරුම
බළ් ත මිරීමතනම
ලෆඩව ශඅ  

ණාරුලරුම ශළම ණාරුම
උපන තේ ලරු  

ලෆඩව ශ්තම2  24529  වියමලෆනුත 

චිරමවියමවහශළමe – learning 
ලෆඩුදළුල  

  24283  වියමලෆනුත 

චිරමවිය ළරමනිධ්ළීම්තමශළම
ණාරුමඋපන තේ ලරු්තමවහශළම
අ4තපන ත4වම(වළ/තපන ෂ)ම
වියළනුබේධ්මලෆඩුදළුල  

ණාරුලරුම ශළම ණාරුම
උපන තේ ලරු  

ලෆඩව ශ්තම1  24112  වියමලෆනුත 

අර්අමවියමඅ4තපන ත4වම(වළ/
තපන ෂ)මප්රළතයෝගි මපන ීමෂේණම
ශළමවනබ්තධ්මලෆඩුදළුල  

අර්අමණාරුලරු  ලෆඩව ශ්තම1  24317  වියමලෆනුත 



76  

වැඩස)ාන  
පුහුණු කළ 

ිලධධාීන්   ගතණන  

වැඩස)ා්  

කාධය  

ආපයෝ්නය 

ු 1මිලියන ළඟාකං ගත්  

දැනුභ /  

ධඵා දු්  පුහුණුව ප ආශීය විප ආශීය 

ආගතමික ාා සාංධර්භ අධයාඳනය  

තබ්ේධ්මවාංවහ ිතියමවියයම
ණාරුලරුමපුහුණුමිරීමතනම
ලෆඩව ශඅ  

ණාරුලරුම65  ලෆඩව ශ්තම1  24246  

පන ෂුදමපන ළවල්ම
ලළරය මඅලළෂම
පන ළඩනමඒ  ම
ආලරණය 

6-11මතර්ණිලම තෝිම ම
ණාරුලරුමපුහුණුමිරීමතනම
ලෆඩව ශඅ  

ණාරුලරුම36  ලෆඩව ශ්තම1  24234  

බුේධ්මධ්ර්තයමණාරුලරුමපුහුණුම
පුහුණුමිරීමතනමලෆඩව ශඅ  

ණාරුලරුම72    

කිෂිකර්භ ාා ඳරිසං අධයයනය සා ෛ්ව ඳ ආධති තාෂේ ණපශදය වි යය සාංවර්ධනය 

ජජ්ලමපන ේධ්තිමළෂේණතේලයම
පිළිබහලමවිලයළගළරමපන ිපශරණයම
වහශළමවිලයළගළරමතව්ල යි්තම
ප්රළතයෝගි ලමපුහුණුමිරීමතනම
ලෆඩව ශඅ  

විලයළගළරමතව්ල යි්තම
42 

සිේිරඅම
ලෆඩව ශ්තම1 

24332  
විලයළගළරම
පන ිපශරණයමශළම
විලයළගළරමඋපන  රණම
 ළවියම 

GLOBE පන ිපවරමලෆඩව ශඅම
ය ත් මපන වහමඅධ්යයඅයමපිළිබහම
 ිෂි ර්තමණාරුලරුමපුහුණුම
ිරීමතනමලෆඩව ශඅ  

ණාරුලරුම25  තලිරඅම
ලෆඩව ශ්තම1  

24145  පන ළාංශුමඅධ්යයඅයම 

අ4තපන ත4ව4ම (උ4තපන ෂ)ම ජජ්ලම
පන ේධ්තිමළෂේණමතේලයම වියයම
ණාරුමපුහුණුල4 

ණාරුලරුම45 තලිරඅම
ලෆඩව ශ්තම1  

24177  වියයමනිර්තේතේම
අ්තර්ගම
ප්රළතයෝගි මත ත වහම
පිළිබහමලෆනුත 

වාණිය ්  වයාඳාං අධයයනය ාා ගිණු කංණය 

ලයඹමපන ෂළත් මඅ4තපන ත4වම(වළ/
තපන ෂ)මලළණිජ්මශළමලයළපන ළරම
අධ්යයඅමණාරුමපුහුණුම
ලෆඩව ශඅ  

ණාරුලරුම64 ිරඅමම2  24242  වියයමලෆනුත 

බවහඅළි රමපන ෂළත් මඅ4තපන ත4වම(උ/
තපන ෂ)මගණ ළධි ළීමමණාරුලරුම
පුහුණුමලෆඩව ශඅ  

ණාරුලරුම52  ිරඅම2  24132  වියයමලෆනුත 

වි ය සභගතාමී ක්රියාකාංක  සා වි යය ඵාහිං ක්රියාකාංක   

ලි් ක යමතළර්තගෝපන තේම
ලෆඩුදළු 

නිධ්ළීම්තම32 එෂේමිරඅම
ලෆඩව ශඅෂේ 

24213  ඉිරිපමලෆඩව ශ්තම
පිළිබහමලෆනුත 

වළතළඅයමඅධ්යළපන අමඅවී රණම
ලෆඩව ශ්තමය ත් මක්රියළ් ත ම
පන ළවල්ම252ෂේමවහශළමලි් ක යම
තළර්තගෝපන තේමධ්ළිපළම
වාංලර්ධ්අමලෆඩව ශඅ 

නිධ්ළීම්තම35 තලිරඅම
ලෆඩව ශඅෂේ 

24218  ලි් ක යම
තළර්තගෝපන තේයම
ක්රියළ් ත මිරීමත 

තතඅෝමවළතළජීයමතිරසමකුවළම
ණාරුමඅ් තපන තමපිළිබහමලෆඩුදළුල 

නිධ්ළීම්තම97 තලිරඅම
ලෆඩව ශ්තම

2ෂේ 

2436  තතඅෝමවළතළජීයම
තිරසමකුවළම
අ් පන ් ම රමලීත 
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වැඩස)ාන  

පුහුණු කළ 

ිලධධාීන්   

ගතණන  

වැඩස)ා්  

කාධය  

ආපයෝ්නය 

ු 1මිලියන ළඟාකං ගත්  දැනුභ /  

ධඵා දු්  පුහුණුව 
ප ආශීය විප ආශීය 

ඳාසම අධයාඳනය ඵධගතැ් මේභ 

පන ළවල්මඅගළසිවුවීතනම
ලෆඩව ශත්තම(EPSI)
නිධ්ළීම්තමපුහුණුමිරීමත 

නිධ්ළීම්තම158ෂේ එෂේමිරඅම
ලෆඩව ශ්තම8 

 24579 සිසු්තතේම
තතඅෝවතළජීයම
කුවළමවාංලර්ධ්අයම
ිරීමතමපිළිබහමලෆනුත 

තළර්ගගම5මතර්ණිම
ිෂයළධ්ළරමතගවීනමපුහුණුම
ලෆඩව ශඅ 

නිධ්ළීම්තම42මෂේම ලෆඩව ශ්තම
1ෂේ 

24122  තළර්ගගලමිෂයළධ්ළරම
තගවීතමපිළිබහමපුහුණුල 

කළභනාකංණ ාා රමිති 

ඇගීමනමක්රියළලිමයමපිළිබහමලම
විරසශල්පන තිලරුමමලෆනුනල් ම
ිරීමත 

පන ෂළ් ම 9ම ශළම
තෝරළග් ම පන ළවල්ම
1222ෂේම
විරසශල්පන තිලරු 

එෂේමිරඅම
ලෆඩව ශ්තම

9ෂේ 

 14122 අ ය්තරමශළමබළි රම
ඇගීමනමක්රියළලිමයම
පිළිබහමපන ළවල්මතට් තනම
 ළර්යය ළර්යම 

අධ්යළපන අමණාණළ් ත ම
ලර් යම52 ම මඅඩුමපන ළවල්ම
වහශළමවිත්මපුහුණුල 

විරසශල්පන තිලරුම35 ිරඅ3ම
ත්තලළසි ම
ලෆඩව ශඅෂේ 

 24174 පන ළවතල්මණාණළ් ත ම
බලමඉශෂමඅෆාංවීත 

අධයාඳන විදයාපීඨ ඨ කාර්ය භ්ඩඩධ ඵධගතැ් මේභ 

විලයළපීඨමපීඨළධිපන තිලරු්තතේමම
ධ්ළිපළමවාංලර්ධ්අය 

පීඨළධිපන තිලරුම 22ම
තලතඅකුම 

ලෆඩව ශ්තම1 24182  විලයළපීඨම
 ෂතඅළ රණය 

විලයළපීඨමඅධ්යයඅම ළර්යම
ත්ඩඩමතතරුවරුම
ළෂේණමපුහුණුල 

 ථි ළකළර්යලරුම
42 

ලෆඩව ශ්තම1 24264  තතරුවරුමළෂේණමම
 ළවිය 

සියලුතම පීඨළධිපන තිලරුම ශළම
උපන ම පීඨළධිපන තිලරු්තතේම
අධ්යළපන අම ප්රතිවාංවහ රණයම
පිළිබහමලෆනුනල් මිරීමත4 

නිධ්ළීම්තම42 ලෆඩව ශ්තම1 24289  අධ්යළපන අම
ප්රතිවාංවහ රණය 

දියෙ)ම භාධය බාවිතපය්  රාථමික ාා  ආවිතික ක අධයාඳනප් ඉපගතනු  ඉගතැ් මේ  ක්රියාවලිය ආකර් ණීය පධස 

සාංවර්ධනය  

තතරුවරුමවාංනිතේලඅම
ළෂේණමවියයමනිධ්ිීම්තම
පුහුණුමිරීමත4 

නිධ්ළීම්තම46 තිරඅම
ලෆඩව ශ්තම

1ෂේ 

2446  අ්තර්ජ්ළම
සුරෂේෂිළලමපිළිබහම
ලෆනුත 

උුවරුමතෆලමපන ෂළත් ම
අ4තපන ත4ව4(උ4තපන ෂ)ම
තතරුවරුමවාං ිනිතේලඅම
ළෂේණමවියයමමපිළිබහම
ණාරුලරු්තමපුහුණුල 

ණාරුලරුම74 සිේමිරඅම
ලෆඩව ශ්තම

1ෂේ 

24825  අලමවියයම
නිර්තේය මඉගෆ්තවීතම
පුහුණුමවීත4 

පන ිපගණ මලිඩළාංගමජ්ළම
 රණමවිවඳුනම ්ඩඩළයතනම
අලමවළතළජි ය්තමපුහුණුම
ිරීමත4 

වනපන ් ම ලළය යි්තම
77ෂේ 

පන වහමිරඅම
ලෆඩව ශ්තම

2ෂේ 

24784  පන ිපගණ මලිඩළාංගම
ජ්ළ රණමපුහුණුල 



78  

වැඩස)ාන  
පුහුණු කළ 

ිලධධාීන්   ගතණන  

වැඩස)ා්  

කාධය  

ආපයෝ්නය 

ු 1මිලියන ළඟාකං ගත්  දැනුභ /  

ධඵා දු්  පුහුණුව 
ප ආශීය විප ආශීය 

ඳාසම ාා අධයාඳන ආයතන ඇගතක   ුරබඳ්  රමිීන්  ාා ගුණා් භකබාවය තාුරු  රීරිභ 

වළතළඅයමඅධ්යළපන අම
අවී රණමලයළපන ිතිය ම
තෝරළමග් මපන ළවල්ම1222ම
විරසශල්පන තිලරුමඇගීමනම
ක්රියළලිමයමපිළිබහම
ලෆනුනල් මිරීමත4ම 

විරසශල්පන තිලරුම
1222 

පන ෂළ් ම9ි ම
එෂේමිරඅමම

ලෆඩව ශ්තම
9ෂේ 

14271  පන ළවල්මඅ ය්තරමවශම
බළි රමඇගීමනම
ක්රියළලිමයමවහශළමපන ළවල්ම
තට් තනම ළර්ය ළර්යම
පිළිබහමමලෆනුනල් මවීත4 

අධ්යළපන අමණාණළ් ත ම
ලර් යම52 ම මඅඩුම
පන ළවල්ම35 ම
විරසශල්පන තිලරු්තතේමම
ධ්ළිපළමවාංලර්ධ්අය 

විරසශල්පන තිලර්ම35 තිරඅම
ත්තලළසි ම
ලෆඩව ශ්තම

1ෂේ 

24174  අධ්යළපන අමණාණළ් ත ම
ලර් යමඉශෂමඅාංලළම
ගෆනීතමවහශළමවිවිධ්ම
්රතතේලමශළමඋපන ළයතළර්ගම
පිළිබහමලමලෆනුනල් ම
ිරීමතමශළමප්රළතයෝගි ම
අ් ලෆකීනමබළමීමත4 

ඳාසම  කධාඳ  ඳළා්  ාා ්ාතික භට්)ප  අධයාඳන ඳරිඳාධන ාා කළභනාකංණ ක්රියාවලිය  

GEMP ලයළපන ිතිතේම-
විතේමපන හකළ් මඋපන ළධිම
ිෂය් ලමපිිපඅෆ තම 

නිධ්ළීම්තම26 ලවරම1ම1/2  144342 ළවහරපන ති,අධ්යළපන අපන ති 

පිිපතල්තමතළ්ඩඩිම ම
නිධ්ළීමමවහලළ ්තම
ලශ්තතව්ළමශළමනිධ්ළීම්තම
වහශළමධ්ළිපළමවාංලර්ධ්අ 

නිධ්ළීම්තම72 ලෆඩව ශ්තම
1ෂේ 

 14223 ූලයම ෂතණළ රණය,මම
ත ්ති මවනපන ් ම
 ෂතණළ රණය 

2218/2219මලර්ලම
පන ෆලතිමBPP පන ළඨතළළතේම
විරසශල්පන තිලරු්තතේම
පන ෆලරුනපන ් මපන ීමෂේළමිරීමතම
වශමවනපන ් මපුේගයි්තම
පුහුණුමිරීමතමවහශළම
වෆසුනමිරීමතමශළමAPP 
අ්තර්ගයමවළ ච්යළල 

 පන ෆලරුනපන ් ම
3,482ෂේම
පන ීමෂේළල 

24413 14653 ිෂයමශළමණාරුම
අළය ් ලය4මඋපන ළයම
තළර්ගි මඅළය ් ලය4ම
අධ්යළපන අමඅළය ් ලය4මමමමමමමමමම
වශ ළගි් ලමක රණම
ගෆනීත4 

රීමාං ළමඅධ්යළපන අම
පන ිපපන ළඅමතව්ලතේමII 
තර්ණිතේමනිධ්ළීම්තතේමමම
ධ්ළිපළමවාංලර්ධ්අය 
ශළමමඅඅධ්යයඅමතව්ලතේම
නිධ්ළීම්තමවහශළමවම
පුහුණුල 

නිධ්ළීම්තම342 ිරඅම5 ම
ලෆඩව ශ්තම

3ෂේ 
 

ිරඅම3ම
ලෆඩව ශ්තම

1ෂේ 

24242 14242 අධ්යළපන අම
 ෂතණළ රඅයමශළම
පන ිපපන ළඅය,ප්රතිපන ් තිම
විහතල්ණය,අධ්යළපන අම
පන ර්තේඅ,උවවහම
තතරුවරුමළෂේණය4 

ද් ත කළභනාකංණ 

ිෂයමතතරුවරුමපන ේධ්තිම
පිළිබහම ළපන ම
පුහුණු රුල්තමශළම
වනබ්තක් රණමනිධ්ළීම්තම
පුහුණුමිරීමතනමලෆඩුදළුල 

නිධ්ළීම්තම214 පන ෂළ් ම 7ෂේම
එෂේිරඅම
ලෆඩුදළුම7ෂේම 

24334  ිෂයමතතරුවරුම
පන ේධ්තිතේමඅලම
අයිතය්තමශළමඅලම
 ළවිය්තමපිළිබහමලෆනුතම
ශළමකුවළල 

අධයාඳන ඳර්ප් ණ ුරබඳ්  අධයාඳන සාංවර්ධනය 

අධයාඳන ඳර්ප් ණ 

ක්රභපශද ිතබඳඵ සාතික 

ඳර ඳාඨභාධාව 

නිධ්ළීම්තම42ෂේ තළවම ුවඅ ම
ලෆඩව ශ්තම
1ෂේම (පන ෆයම
128ම) 

14122  අධ්යළපන අමපන ර්තේණම
්රතතේලමපිළිබහමලෆනුත 
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071 ඳරිච්පේදය  

අනුකූධතා වාර්තාව 

අාංකය අදාළ කං ගතත ණුුර අවශයේ යතාව 

අනුකූධතා 

ත් ් වය 

2අනුකූධ 

පශ/අනුකූධ 

පනතපශ  

අනුකූධ 

පනතපශ න  

එ සාා 

පකි  

ඳැාැිනලි 

රීරිභ 

අනුකූධ පනතමේභ 

අනාගතතප් මන 

වධෂේවා ගතැනීභ) 

පයෝ්නා කංන 

ිලංවදය ීනංණ / 

ක්රියා භාර්ගත 

1. 
ඳාත සා්  මුධය රකාශයේ / ගිණු  ිලයමිත ිනන) 

ඉිනරිඳ්  පකත) තිපේ 

      
  

1.1 ලළර්ෂි මූලයමප්ර ළ අනුකමතේ     

1.2 රළජ්යමනිධ්ළීම්තතේමඅ් ති ළරනමගිණුත අනුකමතේ     

1.3 
ලයළපන ළරමශළමනිහපන ළලඅමඅ් ති ළරනමගිණුතම(ලළණිජ්ම
අ් ති ළරනමගිණුත) 

අලළමතඅතතේ 

1.4 ගබඩළමඅ් ති ළරනමගිණුත අලළමතඅතතේ 

1.5 විත්මඅ් ති ළරනමගිණුත අලළමතඅතතේ 

1.6 තලඅ්        

2 
පඳත් ඳ්  ාා පමන නඩ් ුර රීීනභ  

2මු1පං1 445  

      

2.1 
රළජ්යම පන ිපපන ළඅම ක්රතල් ම 267/2218ම වහථමිළලරම
ල්  නම තල් අයම යළල්  ළලීඅම  රම පන ල් ලළම
තගඅමයළත 

අනුකමතේ 
    

2.2 
පුේගමපන ඩිඅඩිමතල් අම/මපුේගමපන ඩිඅඩිම ළඩ්පන ් ම
යළල් ම ළලීඅම රමපන ල් ලළමතගඅමයළත 

අනුකමතේ 
    

2.3 
විගණඅම විතසුනම තල් අයම යළල්  ළලීඅම  රම
පන ල් ලළමතගඅමයළත4 

අනුකමතේ 
    

2.4 
අ ය්තරම විගණඅම ම ලළර්ළම තල් අයම
යළල්  ළලීඅම රමපන ල් ලළමතගඅමයළත 

අනුකමතේ 
    

2.5 
සියළුතම තළසි ම ගිණුතම වළරළාංම (CIGAS)  
පිළිතය රමනියමිම ිරඅ මතශළම  ළ්ඩඩළගළරය ම
ඉිරිපපන ් මිරීමත 

අනුකමතේ 
    

2.6 
තකෂේපන ් ම ශළම ුදලල්ම ඇණවුනම තල් අයම
යළල්  ළලීඅම රමපන ල් ලළමතගඅමයළත 

අනුකමතේ 
    

2.7 
ඉ්තතල්තට්රිම තල් අයම යළල්  ළලීඅම  රම
පන ල් ලළතගඅමයළත4 

අනුකමතේ 
    

2.8 
තතගම තල් අයම යළල්  ළලීඅ රම පන ල් ලළතගඅම
යළත4 

අනුකමතේ 
    

2.9 
ශළනිම පන ළඩුම තල් අයම යළල්  ළලීඅ රම පන ල් ලළම
තගඅමයළත4 

අනුකමතේ 
    

2.10 
බෆර නම තල් අයම යළල්  ළලීඅම  රම පන ල් ලළම
තගඅයළත4 

අනුකමතේ 
    

2.11 
උපන ම පන ත්රි ළම තපන ත් ම තල් අයම (GA-N20)මම
යළල්  ළලීඅම රමපන ල් ලළමතගඅයළත 

අනුකමතේ 
    

03. 
මධය ඳාධනය සාා කාර්ය්  අභිිලපයෝ්නය 

රීීනභ 2මු1පං1 135  

      

3.1 
ූලයම බම ආයඅයම ුවෂම බම පන ලරළම ීමම
තිබීත4 

අනුකමතේ 
    

3.2 
ූලයම බම පන ලරළීමතම පිළිබහම ආයඅයම ුවෂම
ලෆනුල් ම රමතිබීත4 

අනුකමතේ 
    

3.3 
වතමගනුතලනුලෂේතමනිධ්ළීම්තමතලතලතඅකුමතශෝම
ඊ ම ලෆඩිම වාං යළලෂේම ශරශළම අනුතම ලඅම පන රිරම
බමපන ලරළමීමමතිබීත4 

අනුකමතේ 
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අාංකය අදාළ කං ගතත ණුුර අවශයේ යතාව 

අනුකූධතා 

ත් ් වය 

2අනුකූධ 

පශ/අනුකූධ 

පනතපශ  

අනුකූධ පනතපශ න  

එ සාා පකි  

ඳැාැිනලි රීරිභ 

අනුකූධ පනතමේභ 

අනාගතතප් මන 

වධෂේවා 

ගතැනීභ) 

පයෝ්නා කංන 

ිලංවදය ීනංණ / 

ක්රියා භාර්ගත 

3.4 

2014.05.11 ිරඅෆතිමඅාං ම171/2224මලරණම
රළජ්යම ගිණුනම ක්රතල් යම අනුල,ම රජ්තේම
පන ඩිපන ් ම තිරස ළාංගම පන ෆතෂේජ්යම  ළවිළම
ිරීමතනම ීමම ගණ ළධි ළීමලරය්තතේම
පන ළඅය මය ් ලම  යුුවමිරීමත4 

අනුකමතේ     

4. වාර්ෂික සැධුන  සකසථ රීීනභ       

4.1 ලළර්ෂි මක්රියළ ළීමමවෆෆවහතමව වහමිරීමත4 අනුකමතේ     

4.2 
ලළර්ෂි ම ප්රවනපන ළලඅම වෆෆවහතම ව වහම
ිරීමත4 

අනුකමතේ 
    

4.3 
ලළර්ෂි ම අ ය්තරම විගණඅම වෆෆවහතම
ව වහමිරීමත4 

අනුකමතේ 
    

4.4 
ලළර්ෂි ම ඇවහතන්තුවලම ව වහම ත ත ම
ජ්ළති ම අයලෆයම තලපන ළර්තන්තුවල ම
(NBD) නියමිමිරඅ මඉිරිපපන ් මිරීමත4 

අනුකමතේ 
    

4.5 
ලළර්ෂි ම ුදලල්ම ප්රලළශම ප්ර ළයම නියමිම
ිරඅ ම  ළ්ඩඩළගළරම තතතශයුනම
තලපන ළර්තන්තුවල මඉිරිපපන ් ම රමතිබීත4 

අනුකමතේ 
    

5. විගතණන විභුන        

5.1 
විගණ ළධිපන තිලරයළම විසි්තම නියතම ත ත ම
ඇතිමිරඅ ,මසියළුතමවිගණඅමවිතසුනල ම
පිළිුවරුමබළමීමමතිබීත 

අනුකම
තඅතතේ 

අතළයළාංතේම වියම
පන ථමියම විළම බෆවි්තම
අලළෂම තතරුවරුම බළම
ගෆනීතනම ීමම ඇතිලඅම
ප්රතළලය්තමතමනියමිම
ිරඅ මපිළිුවරුමඉිරිපපන ් ම
ිරීමත ම තඅතශෆිරම ලඅම
අලවහථමිළමලමඇ4 

  

6. අබය් තං විගතණනය       

6.1 

ුද4තර4ම134(2)DMA/1-2019 අනුල,මලවරම
ආරන තේම ීමම විගණ ළධිපන තිලරයළම වතාම
වළ ච්යළම ිරීමතත්තම අඅුවරුලම අ ය්තරම
විගණඅමවෆෆවහතමව වහමිරීමත4 

අනුකමතේ 

    

6.2 
වතම අ ය්තරම විගණඅම ලළර්ළල  තම
තළවය ම ළයෂේම ුවෂම ීමම පිළිුවරුම වපන යළම
තිබීත4 

අනුකම
තඅතතේ 

අතළයළාංතේම වියම
පන ථමියම පුළුල්ම බෆවි්තම
නියමිම  ළයම ුවෂම
පිළිුවරුම තඅතවපන යඅම
අලවහථමිළම ලම ඇ4ම ඒම
වනබ්තධ්තය්තම අලළෂම
අාංමලෆනුල් ම රමඇ4ම 

  

6.3 

2018 අාං ම 19ම ලරණම ජ්ළති ම විගණඅම
පන අත් ම 42(4)ම උපන ම ලග්තතියම ප්ර ළරල,ම
සියලුතම අ ය්තරම විගණම ලළර්ළලම
පි පන ් ම  ෂතඅළ රණම විගණඅම
තලපන ළර්තන්තුවල මඉිරිපපන ් ම රමතිබීත4 

අනුකමතේ 

    

6.4 
ුදලල්ම තරණාළසිම 134(3)ම ප්ර ළරල,ම සියලුතම
අ ය්තරම විගණඅම ලළර්ළලම පි පන ් ම
විගණ ළධිපන තිලරයළ මඉිරිපපන ් ම රමතිබීත4 

අනුකමතේ 

    

7. විගතණන ාා කළභනාකංණ කමිටු       

7.1 

DMA ක්රතල් ම 1-2219ම අනුල,ම අලතම
ලතය්තම විගණඅම ශළම  තඅළ රණම
 මිවීම 24ෂේම ල් ම ම ම අලළෂම ලර්යම ුවෂම
පන ල් ලළමතගඅමතිබීත4 

අනුකමතේ 
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අාංකය අදාළ කං ගතත ණුුර අවශයේ යතාව 

අනුකූධතා 

ත් ් වය 

2අනුකූධ පශ/

අනුකූධ 

පනතපශ  

අනුකූධ පනතපශ 

න  එ සාා 

පකි  ඳැාැිනලි 

රීරිභ 

අනුකූධ 

පනතමේභ 

අනාගතතප් මන 

වධෂේවා 

ගතැනීභ) 

පයෝ්නා කංන 

ිලංවදය ීනංණ / 

ක්රියා භාර්ගත 

8. ව් ක  කළභනාකංණ කමිටු   
    

8.1 

අාං ම21/2217මලරණමල්  නම ෂතඅළ රණම
ක්රතල් තේම 27ම ලඅම පන ිපච්තදලයම අනුල,ම
ල්  නම මිම ීමම ගෆනීතම ශළම අපන ශරණයම ිරීමනම
පිළිබහම තතරුවරුම ත තනප්තරෝර්ම ම ජ්අරළල්ම
 ළර්යළයමතලමඉිරිපපන ් ම රමමතිබීත4 

අනුකමතේ 

    

8.2 

ඉශම වහශ්තම ක්රතල් තේම 13ම ලඅම
පන ිපච්තදලයම ප්ර ළරල,ම එතම ක්රතල් තේම
විධිවිධ්ළඅම ක්රියළ් ත ම ිරීමතම වනබ්තක් රඅම
වහශළම සුරසසුම වනබ්තධ්ළම නිධ්ළිපතයකුම පන ් ම
 රම එතම නිධ්ළිපයළම පිළිබහම තතරුවරුම
ත තනප්තරෝර්ම ම ජ්අරළල්ම  ළර්යළය ම
ලළර්ළම රමමතිබීත4 

අනුකමතේ 

    

843 

රළජ්ය ුදලල්මක්රතල්  අාං ම25/2216මඅනුල,ම
 ළ්ඩඩමව ෂේණමපන ල් ලළමඅලළෂමලළර්ළම
නියමිමිරඅ  විගණ ළධිපන තිලරයළමතලම
ඉිරිපපන ් ම රමතිබීත4 

අනුකමතේ 

    

8.4 

ලළර්ෂි   ළ්ඩඩමව ෂේණතය්තමඅඅළලරණයම
වුමඅතිිපෂේ,මඌණළමශළමතලඅ්  නිර්තේම
ක්රතල් තේමවහශ්තම ළයමුවෂමසිරසමත ත ම
තිබීත4 

අනුකමතේ 

    

8.5 
ගර්භි  ළ්ඩඩමඅපන ශරණයමිරීමතමුද4තර4ම772ම
අනුලමසිරසමිරීමත4 

අනුකමතේ 
    

9 වාාන කළභනාකංණය       

9.1 

වාංචි ලළශඅමවහශළමජලනි මධ්ළලඅමව ශ්තම
ශළමතළසි මවළරළාංමලළර්ළමව වහමත ත ම
නියමිමිරඅ  විගණ ළධිපන තිමතලමඉිරිපපන ් ම
ිරීමත4 

අනුකමතේ 

    

9.2 
ලළශඅ ගර්භිමවීමතළවම26ම  මලඩළමඅඩුම
 ළය මීමමඅපන ශරණයම රමතිබීත4 

අනුකමතේ 
    

9.3 
ලළශඅ තතේමතපන ත් මපන ල් ලළමගනිමි්තමඒලළම
යළල්  ළලීඅ රමපන ල් ලළමතගඅමයළත4 

අනුකමතේ 
    

9.4 
වත ලළශඅමඅඅුවරෂේමවනබ්තධ්තය්තතම
ුද4තර4123,124,129මශළම112මප්ර ළරලම  යුුවම
ිරීමත4 

අනුකමතේ 

    

9.5 

2016.12.29 ිරඅෆතිමඅාං ම2216/32මලරණම
රළජ්යමපන ිපපන ළඅමක්රතල් තේම341මතදලතේම
වහශ්තමවිධිමවිධ්ළඅ ප්ර ළරල,මලළශඅමලම
ඉ්තධ්අමලශඅයමවීතමඅෆලමපන ීමෂේළමිරීමත4 

අනුකමතේ 

    

9.6 
 ල්බරස  ළමීමතළතල්තමඅඅුවරුල,මබරසමලළශඅම
තතේමතපන ත් මලමවනපුර්ණමඅයිතියමපන ලරළම
තගඅමතිබීත4 

අනුකමතේ 
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අනුකූධතා 

ත් ් වය 

2අනුකූධ පශ/

අනුකූධ 

පනතපශ  

අනුකූධ 

පනතපශ න  

එ සාා 

පකි  

ඳැාැිනලි 

රීරිභ 

අනුකූධ පනතමේභ 

අනාගතතප් මන 

වධෂේවා ගතැනීභ) 

පයෝ්නා කංන 

ිලංවදය ීනංණ / 

ක්රියා භාර්ගත 

10 ඵැාංුණ ගිණු  කළභනාකංණය       

10.1 
නියමි ිරඅ මබෆාංකුමවෆවඳුනමප්ර ළමපිළිතයම
 රමවශති ම රමඒලළමවිගඅණයමවහශළම
ඉිරිපපන ් ම ර තිබීත4 

අනුකමතේ     

10.2 
වතළතෝචි ලර්තේීමමතශෝමඊ මතපන රමලර්ම
ලමසි මඉිරිපය මරැතගඅමආමඅ්රීයමබෆාංකුම
ගිණුන නිරවුල්ම රමතිබීත4 

අනුකමතේ     

10.3 

බෆාංකු වෆවඳුනමප්ර ළමලිම්තමඅනිලරණයමවුම
ශළමගෆපුනම ෂමයුුවලමතිබුමත්ම
වනබ්තධ්තය්ත ුදලල්මතරණාළසිමප්ර ළරලම
  යුුවමත ත මඑතමත්මතළවය ම ළයෂේම
ඇුවෂමනිරවුල්ම ර තිබීත4 

අනුකමතේ     

11 රතිඳාදන උඳපයෝ්නය       

11.1 
වවළ තිබුමප්රතිපන ළලඅමඒලළතේමීමතළලමඉෂේතලළම
තඅතයඅමපන ිපිරමවියලනමලෆීමත4 

අනුකමතේ     

11.2 

ුද4තර4  94(1 ) ප්ර ළරල,මවවඅමලම
ප්රතිපන ළලඅතය්තමඋපන තයෝජ්අයම ෂමපන සුමලර්ම
අලවළඅතේමීමමඉතිිප ප්රතිපන ළලඅමීමතළලම
තඅතඉෂේතලඅමපන ිපිරමබෆර නමල මඑඹීත4 

අනුකම
තඅතතේ 

    

12 ං්ප් ිලළධාරි් පේ අ් තිකාං  ගිණු        

12.1 ීමතළල්තල මඅනුකමවීත4 අනුකමතේ     

12.2 
ි ාි තල ණයමත්මපිළිබහම ළම
විහතල්ණයෂේමසිරසම රමතිබීත4 

අනුකමතේ     

12.3 
ලර්ය   ලෆඩිම ළය මසි මපන ෆලමඑඅම
ි ාි තලමණයමත්මනිරවුල්ම රමතිබීත4 

අනුකමතේ    

13 පඳතදු තැ් ඳ්  ගිණුභ       

13.1 
 ල් ඉකු් මවුමෆ්තපන ුවමවනබ්තධ්තය්තම
ුද4තර4571මප්ර ළරලම  යුුවම රමතිබීත4 

අනුකමතේ    

13.2 
තපන තරස ෆ්තපන ුවමවහශළමලඅමපන ළඅමගිණුතම
යළල්  ළලීඅම රමපන ල් ලළතගඅමයළත4 

අනුකමතේ     

14 අග්රිභ ගිණුභ       

14.1 
වතළතෝකඅ ලර්මඅලවළඅතේමීමමුදලල්ම
තපන තත් මත්යම ළ්ඩඩළගළරමතතතශයුනම
තලපන ළර්තන්තුවල මතප්ර්ණය  රමතිබීත4 

අනුකමතේ     

14.2 
ුද4තර4371 ප්ර ළරලමනිකු් ම ෂම්  ළර්යම
අුවරුමඅග්රිත,මඑතම ළර්යයමඅලව්තමවීමතළවයෂේම
ඇුවෂ නිරවුල්ම රමතිබීත4 

අනුකමතේ     
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අනුකූධතා 

ත් ් වය 

2අනුකූධ පශ/

අනුකූධ 

පනතපශ  

අනුකූධ 

පනතපශ න  

එ සාා 

පකි  

ඳැාැිනලි 

රීරිභ 

අනුකූධ පනතමේභ 

අනාගතතප් මන 

වධෂේවා ගතැනීභ) 

පයෝ්නා කංන 

ිලංවදය ීනංණ / 

ක්රියා භාර්ගත 

14.3 
ුද4තර4371 ප්ර ළරලමඅනුතමීමතළලමඉෂේතලළම
තඅතයඅමපන ිපිරම්  ළර්යමඅුවරුමඅග්රිතමනිකු් ම
 ර තිබීත4 

අනුකමතේ     

14.4 
අග්රිත ගිණුතනමත්ය,ම ළ්ඩඩළගළරතේමතපන ත් ම
වතාමතළසි ලමවෆවඳුනමිරීමත4 

අනුකමතේ     

15 ආදාය  ගිණුභ       

15.1 
අලළෂ තරණාළසිමල මඅනුකල,මරැවහ  ෂම
ආලළයතත්තමආපන සුමතගවීනමසිරසමත ත මතිබීත4 

අලළෂමතඅතතේ 

15.2 
රැවහ  රමතිබුමආලළයන,මෆ්තපන ුවමගිණුත මබෆරම
තඅතත ත මවිජුලතමආලළයත මබෆරම රමතිබීත4 

අලළෂමතඅතතේ 

15.3 
ුද4තර4176 අනුලමි ාමආලළයනමලළර්ළම
විගණ ළධිපන තිලරයළමතලමඉිරිපපන ් ම රමතිබීත4 

අලළෂමතඅතතේ 

16 භානව ස ඳ්  කළභනාකංණය       

16.1 
අනුත  ළර්යමත්ඩඩමීමතළලමුවෂම ළර්යම
ත්ඩඩයමපන ල් ලළමතගඅමයළත4 

අනුකම
තඅතතේ 

ප්රළථමිමි මශළම
ේවිතිීම ම
තට් නලම
අතිිපෂේයෂේම

ඇ4 

  

16.2 
 ළර්ය ත්ඩඩතේමසියළුතමවළතළජි ය්තමතලම
රළජ් ළිපමයිවහුවමිමඛිලමබළමීමමතිබීත4 

අනුකමතේ     

16.3 

20.09.2017 ිරඅෆති MSD ක්රතල් මඅාං  
0402017 ප්ර ළරලමසියලුමලළර්ළම ෂතඅළ රණම
තව්ලළමතලපන ළර්තන්තුවලමතලමඉිරිපපන ් ම ර 
තිබීත4 

අනුකමතේ     

17 භා්නයා පවත පතතංුරු  ධඵා මනභ1       

17.1 

තතරුවරු ලෆඅමගෆනීතනමපන අමශළමතරණාළසිම
ප්ර ළරලමතතරුවරුමනිධ්ළිපතයෂේමපන ් මත ත ම
තතරුවරුමබළ ීමතනමතල් අයෂේමයළල්  ළලී ම
 රමපන ල් ලළමතගඅමයළත4 

අනුකමතේ     

17.2 

ආයඅය පිළිබහමතතරුවරුමඑි මතලබ්මඅඩවියම
ශරශළමබළමීමමතිතබඅමඅර,මතලබ්මඅඩවියමශරශළම
තශෝ වි ල්පන මතළර්ගමශරශළමආයඅයමපිළිබහම
තශජ්අයළතේමප්රාංවළ/ තකෝලඅළමපන මිරීමත ම
පන ශසු නමවවළමතිබීත4 

අනුකමතේ     

17.3 
තතරුවරු ලෆඅමගෆනීතනමපන අත් ම28මලඅම12ම
ලඅමලග්තතිමප්ර ළරලමලවර  මතලලළලෂේමතශෝම
ලවර  මලරෂේ ලළර්ළමඉිරිපපන ් ම රමතිබීත4 

අනුකමතේ     
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අාංක

ය 
අදාළ කං ගතත ණුුර අවශයේ යතාව 

අනුකූධතා 

ත් ් වය 

2අනුකූධ පශ/

අනුකූධ 

පනතපශ  

අනුකූධ 

පනතපශ න  එ 

සාා පකි  

ඳැාැිනලි රීරිභ 

අනුකූධ පනතමේභ 

අනාගතතප් මන 

වධෂේවා ගතැනීභ) 

පයෝ්නා කංන 

ිලංවදය ීනංණ / 

ක්රියා භාර්ගත 

18 පුංවැිස රඥපප්තිය ක්රියා් භක රීීනභ1       

18.  1  

අාං  0502008 ශළම25/2218ම(1)මලරණමරළජ්යම
පන ිපපන ළඅමශළම ෂතඅළ රණමඅතළයාං  
ක්රතල් මඅනුලමපුරලෆසි/මතව්ලළළභිමප්රිප්තියෂේ 

වනපන ළලඅයමත ත මක්රියළ් ත ම රමතිබීත4 

අනුකම
තඅතතේ 

 සියලුතමළ ළම
ලෆනුල් ම රම
ඇ4පන ළඅම
ළ ළතේමව වහම

 රම
ඇ4අතඅකු් ම
ළ ළමලමව වහම
 රමි්තමඇ4 

  

1842 

එත ක්රමතල් තේම243මතදලතේමපන ිපිර,මපුරලෆසි/
තව්ලළළභිමප්රිප්තියමවනපන ළලඅයමිරීමතමශළම
ක්රියළ් ත  ිරීමතනම  යුුවමඅක්ෂේණයමිරීමතම
ශළමඇගීමතමවහශළමආයඅමවිසි්තම්රතතේලයෂේම
ව වහමත ත  තිබීත4 

අනුකමතේ     

19 භානව ස ඳ්  සැධැසථභ ස ඳාදනය රීීනභ       

19.1 

2018.01.24 ිරඅෆතිමරළජ්යමපන ිපපන ළඅමක්රතල් ම
අාං  0 202018 ඇුදණුනම22 ආ ිතියමපන ලඅනම
 රතගඅමතළඅලමවනපන ් මවෆෆවහතෂේමව වහම
ත ත මතිබීත4 

අනුකම
තඅතතේ 

ව වහම රමි්තම
පන ලක 4 

  

19.2 
  
  
  

 ළර්ය ත්ඩඩතේමවතමවළතළජි තයකුමවහශළතම
ලර්ය  මඅලතමලතය්තමපන ෆය 12   මතඅතම
අඩු පුහුණුමඅලවහථමිළලෂේමඉශමවහශ්තමතළඅලම
වනපන ් මවෆෆවහතමුවෂමශවුරුමත ත මතිබීත 

අනුකමතේ    

19.3 

ඉශ වහශ්තමක්රතල් තේමඇුදණුතම21මි ම
ලෆෂේතලඅමආ ිතියමපන ලඅනම රමතගඅමවතවහම
 ළර්යමත්ඩඩය වහශළතමලළර්ෂි ම ළර්යම
වළධ්අමගිවිසුනමඅ් ව්තම රමතිබීත4 

අනුකම
තඅතතේ 

22/2218ම
ක්රතල් ය ම
අනුලවෆ සියම
යුුවය4මලෆඅ ම
තලඅ් ම ළර්යම
වළධ්අමපන ත්රි ළම
 ළවිළම රයි4 

  

19.4 

ඉශ ක්රතල් තේම645මතදලයමප්ර ළරලමතළඅලම
වනපන ් මවාංලර්ධ්අමවෆෆවහතමපිළිතයමිරීමත,ම
ධ්ළිපළමවාංලර්ධ්අමලෆඩව ශ්තමවාංලර්ධ්අයම
ිරිපත,මනිපුණළමවාංලර්ධ්අමලෆඩව ශ්තම
ක්රියළ් ත  ිරීමතමපිළිබහ ලගකීනමපන ලරළම
තජ්යහඨමනිධ්ළිපතයකුමපන ් මත ත මතිබීත4 

අනුකමතේ     

20 විගතණන පේද වධ) රතිාාං දැෂේමේභ       

20.1 
ඉකු්  ලර්මවහශළමවිගණ ළධිපන තිමවිසි්තමනිකු් ම
 මවිගණඅමතදලමතගි්තමතපන ්තලළමීමමඇතිම
අඩුපන ළඩු නිලෆරිරමත ත මතිබීත4 

අනුකමතේ     


