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ගකටි ගයදුම් මාලාව 

 

 

  CoA දක්නට ගනාමැති බවට වූ සහතිකය 

CoI විමසුම් ගකාමිසම 

CoD මෙණ සහතිකය 

CTF ප්රතිසන්ධාන යාන්රණය පිළිබඳ උපගේශක කාර්ය බලකාය 

DIG නිගයෝජය ගපාලිස්පති 

DMS කළමනාකෙණ ගස්වා ගදපාර්තගම්න්තුව 

HRC මානව හිමිකම් ගකාමිෂන් සභාව 

ICPPED බලහත්කාරී අතුරුදහන් කිරීගමන් සියලුම පුේගලයන් ආෙක්ෂා කිරීගම් ජාතයන්තෙ සම්මුතිය 

ICRC  ජාතයන්තෙ ෙතු කුරුස කමිටුව 

IGP ගපාලිසප්ති 

IHL ජාතයන්තෙ මානුෂවාදී නීතිය 

LLRC උගත් පාඩම් සහ ප්රතිසංධාන ගකාමිෂන් සභාව 

MNIR ජාතික ඒකාබේධතා, ප්රතිසංධාන, ොජය භාෂා, සමාජ ප්රගමන සහ හින්දු ආගමික කටයුතු 

අමාතයාංශය 

OMP අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 

PSS මගනෝසමාජ සහය උපාය මාර්ගය  

SCRM ප්රතිසංධාන යාන්රණය පිළිබඳ සම්බන්ීකෙණ ගල්කම් කාර්යාලය  

UNDP 

WGIED 

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන 

බලහත්කාරී අතුරුදහන් කිරීම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ ක්රියාකාරී කණ්ඩායම 
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සභාපතිගේ පණිවුඩය 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ ඵලදායී ගමගහයුම්කෙණය, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ගේ 

පවුල්වලට සහ ඔවුන් සමඟ වැඩ කෙන අයවළුන්ට පමණක් ගනාව මුළු මහත් ශ්රී ලාංකිකයින්ටම වැදගත් වන්නකි. 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ගේ පවුල් දහස් ගණනක් වසෙ ගණනක්, සමහෙ විටක දශක ගණනක් තම 

ආදෙණීයයන්ගේ ඉෙණම පිළිබඳ ගතාෙතුරු ලබාගැනීගම් අගේක්ෂාවන් බලා සිට ඇත. 2019 ජනවාරි 1 සිට 

ගදසැම්බර් 31 දක්වා අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය එහි කාර්යාල ස්ථාපනය කෙමින්, විමර්ශනයන් 

ඉදිරියට ගගන යමින් සහ පවුගල් සාමාජිකයින්ගේ අයිතීන් ආෙක්ෂා කෙගැනීමට මැදිහත්ගවමින් ප්රගතියක් 

අත්පත් කෙගගන ඇත.  

 

අධයක්ෂ මණ්ඩලය මුහුණ ගදන භාෙදූෙ කාර්යයක් වන්ගන් එහි මූලික අෙමුණු සාක්ෂාත් කෙගැනීගම් ලා ඵලදායී 

ගලස ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය ගභෞතික සහ මානව සම්පත් ඇති බවට වගබලා ගැනීමයි.  පසුගිය වසෙ තුළ 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය අයදුම් පර 22,000 කට වැඩි ප්රමාණයක් සමාගලෝචනය කෙ ස්ිෙ 

කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා 46 ගදගනකු බඳවාගගන ඇත. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ ප්රධාන 

කාර්යාලය ගකාළඹත් එහි ප්රාගේශීය කාර්යාල මාතෙ, මන්නාෙම, යාපනය සහ මඩකලපුව ප්රගේශවලත් පිහිටුවන 

ලදී. ප්රාගේශීය කාර්යාල, පැමිණිලි භාෙගැනීම, පුේගල පැමිණිලි සම්බන්ධ විමසුම් සිදු කිරීම හා ඔවුන්ගේ 

අයිතිවාසිකම් සහ රුචීන් ආෙක්ෂා කිරීමට දිස්ික් මට්ටගම් බලාධිකාරීන් සමඟ පසු විපෙම් කිරීම සඳහා ප්රාගේශීය 

කාර්යාල අනගි සහයක් ලබාගදනු ඇති අතෙ  

 

සාක්ෂයකරුවන්ගේ ප්රකාශ ලබාගැනීම ඇතුළු මූලාශ්ර ගණනාවක් ගවතින් ගතාෙතුරු ලබාගනිමින් අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විමර්ශනයන් ඉදිරියට ගගන යන ලදී. එගමන්ම, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 

පිළිබඳ කාර්යාලය, හඳුනගනාගත් පුේගල මෘත ශරීෙවලට අදාළ අධිකෙණ ක්රියාමාර්ග හතෙක නිරීක්ෂකගයකු 

ගලස මැදිහත් විය. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය තාවකාලික දත්ත පදනමක් සංවර්ධනය කළ 

අතෙ, ක්රියාන්විතගේදී අතුරුදහන් වූ බවට හඳුනාගනු ලැබූ හමුදාගේ සහ ගපාලිසිගේ සාමාජිකයින් ඇතුළු 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ගේ ජාතික ගල්ඛනයක් සම්පාදනය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කෙන ලදී. අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ගවත, ොජය ආයතන, පවුගල් සාමාජිකයින් සහ බලහත්කාරී ගලස අතුරුදහන් 

කිරීම් පිළිබඳ ක්රියාකාරී කණ්ඩායම ගවතින් අතුරුදහන් වූවන් හා සම්බන්ධ වාර්තාවන් 37,491 ක් ලැබිණි. එහි 

දත්ත පේධතිය ගවත එවැනි වාර්තා 5,038 ක් ඇතුල් කිරීමට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට හැකි 

වූ අතෙ එක් එක් වාර්තාවල විස්තෙ සනාථ කිරීම සහ ේවිත්ව ගලස ඇතුල් කිරීම් පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීම අඛණ්ඩව 

කෙගගන යනු ලැගේ. 

 

2019 මාර්තු මාසගේදී, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් කෙන ලද නිර්ගේශවලට ප්රතිචාෙයක් 

ගලස  ක්රියාන්විතගේදී අතුරුදහන් වූ බවට හඳුනාගනු ලැබූ හමුදාගේ සහ ගපාලීසිගේ සාමාජිකයින් ඇතුළු දක්නට 

ගනාමැති බවට වූ සහතිකය (CoAs) ලබාගත්, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ගේ පවුල්වලට අන්තර්කාලීන සහන 

සැලසීම සඳහා ෙජය විසින් අයවැගයන් රුපියල් මිලියන 500 ක් ගවන් කෙන ලදී. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 

පිළිබඳ කාර්යාලය ගමම නිගේදනය පිළිගන්නා නමුත් ගමය ක්රියාත්මක කිරීගම් ප්රමාදයක් සිදුවූ බව සටහන් කෙයි.  

ජාතික ඒකාබේධතා, ප්රතිසංධාන, ොජය භාෂා, සමාජ ප්රගමන සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාතයාංශය සමඟ 

සහගයෝගගයන් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය අතුරු සහන ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 

ක්රියාපටිපාටියක් සංවර්ධනය කළ අතෙ දක්නට ගනාමැති බවට වූ සහතික ලබාගැනීම ඉක්මන් කිරීම සඳහා 

ගෙජිස්රාර් ජනොල් ගදපාර්තගම්න්තුව සමඟ කටයුතු කෙන ලදී. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය, 
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MNIR, මුදල් අමාතයාංශය සහ ප්රතිසංධාන යාන්රණය සම්බන්ීකෙණය සඳහා වන ගල්කම් කාර්යාලය 

(SCRM) සමඟ සහගයෝගගයන් අතුරු සහන ලබාගැනීගම් නිර්ණායක පුළුල් කිරීමට සහ සහන ලබාගැනීමට 

හිමිකම් කියන පවුල් සංඛයාව වැඩි කිරීමට පියවෙ ගන්නා ලදී. 

 

 

ඉහත ප්රගතිය ලබාගනු ලැබුගේ අභිගයෝග ගණනාවකට මුහුණ ගදමිනි. ප්රධාන ගපගළ ් ොජය ආයතනවල 

සහගයෝගය මඳීම සහ පවුල්වල අයිතීන් ප්රතික්ගෂප් කිරීමට ගන්නා ලද අඛණ්ඩ උත්සාහයන් එම 

අභිගයෝගයන්ගගන් කිහිපයකි.  අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ 2018 අතුරු වාර්තාව තුළ ඉදිරිපත් 

කෙන ලද යුක්තිය හා සම්බන්ධ නිර්ගේශයන් ක්රියාත්මක කිරීම ප්රමාණවත් ප්රගතියක් දක්වා නැත. එගමන්ම, 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ගේ පවුල්වලට, යුක්තිය සඳහා ක්රියාකාෙන්නන් සහ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලගේ කාර්ය මණ්ඩලයට එල්ල කෙන ලද ප්රහාෙයන් පිළිබඳව දිගින් දිගටම වාර්තා ීම අප මුහුණ ගදන 

බෙපතල ගැටළුවක්ව පවතී.   

 

මගේ සගහෝදෙ ගකාමසාරිසව්රුන් සහ මම අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ ගමගහවෙ පූර්ණ 

වශගයන් ක්රියාත්මක කිරීගම් ලා ගමන්ම අපගේ සගහෝදෙ ජනයාට සතයය දැනගැනීමට සහ යුක්තිය සාක්ෂාත් 

කෙගැනීමට ඇති අයිතිය ආෙක්ෂා කෙගැනීම සඳහා දිගින් දිගටම කැප වන්ගනමු. 

 

සාලිය පීරිස ්

සභාපති 

2019 ගදසැම්බර් 31  



6 
 

1. හැඳින්ීම 

 

1.1. 2016 අංක 14 දෙන අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත  (පිහිටුීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තවය ඉටු 

කිරීම) 2016 අගගෝස්තු මස නීතිගත කෙන ලදී.  2018 ගපබෙවාරි 28 වන දින එවකට ජනාධිපති අතිගරු 

නමිපාල සිරිගස්න විසින් වයවස්ථාදායක මණ්ඩලගේ නිර්ගේශ මත අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලගේ සභාපති ගලස සාලිය පීරිස ්මහතා ද ආචාර්ය නිමල්කා ප්රනාන්දු, එස්.ගක් ලියනගේ මහතා 

(නීතිඥ), ගම්ජර් ජනොල් (විශ්රාමික) ගමාහාන්ති පීරිස,් ජයතීපා පුණයමූර්ති ගමය, මිොක් ෙහීම් මහතා සහ 

කනපතිපිල්ගලයි ගේන්දන් මහතා ගකාමසාරිස්වරුන් ගලසද පත් කෙන ලදී.1 

 

1.2. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත තුළ ප්රකාශිත අෙමුණු වන්ගන් පුේගලයන් තුරුදහන් වූ 

තත්ත්වයන් පැහැදිලි කෙගැනීම; නැවත සිදු ගනාීම සහතික කිරීම සඳහා අදාළ බලධාරීන්ට නිර්ගේශ සැපයීම; 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ගේ සහ ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ගේ අයිතීන් හා අභිලාශයන් ආෙක්ෂා කිරීම; අතුරුදහන් 

වූ තැනැත්තන් ගවනුගවන් අවශය සහන සැලසීම සඳහා නිසි මාවත් හඳුනාගැනීම; පවතින මූලාශ්රවලින් 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ දත්ත ලබාගැනීම සහ ලද හැකි සියලු ගතාෙතුරු දත්ත පදනමක් තුළ 

මධයගත කිරීම.2 

 

1.3. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට බලතල සහ කාර්ය භාෙයන් ගණනාවක් පවො ඇති අතෙ, 

දක්නට ගනාමැති බවට වන සහතියක නිකුත් කිරීම සඳහා ගෙජිස්රාර් ජනොල් ගදපාර්තගම්න්තුවට හැකිවන 

පරිදි අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ගේ ඥාතීන්ට අතුරු වාර්තා නිකුත් කිරීම;  අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ගේ 

ඥාතීන්ට මගනෝ සමාජයීය සහය ලබාදීම ඇතුළු සුබසාධන ගස්වාව සහ පරිපාලන සහය ලබාදීම ගහෝ ඒ සඳහා 

පහසුකම් සැපයීම; අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ගේ ඥාතීන්ට හානිපූෙණයන් ලබාදීම සඳහා අදාළ බලධාරීන්ට 

නිර්ගේශ සැපයීම; වින්දිතයින් සහ සාක්ෂයකරුවන් ආෙක්ෂා කිරීම සඳහා ක්රම පේධතියක් සංවර්ධනය කිරීම 

සහ ක්රියාත්මක කිරීම; අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ සියලු විස්තෙ සහිත දත්ත පදනමක් නිර්මාණය කිරීම, 

කළමනාකෙණය කිරීම සහ පවත්වා ගැනීම; අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ගේ පවුල්වලට සිදු වූ හානිය සහ ඔවුන් 

පත්වූ ගේදනාකාරී තත්ත්වය සම්බන්ධව මහජන දැනුවත්භාවය සහ සංගේදීතාව ඇති කිරීම හා ඔවුන්ගේ 

අවශයතාවන් සපුොගැනීමට සහ ආර්ික, මගනෝ සමාජයීය, නනතික සහ් පරිපාලන සහය ගවත පිවිසීම 

සහතික කිරීමට මහජනතාවගේ සහය ලබාගැනීමට පහසුකම් සැලසීම ඒ අතෙ ගවයි. 

 

1.4. රීති සැකසීමට, ස්ී පුරුෂභාවය පිළිබඳව සංගේදී මාර්ගගෝපගේශ සංවර්ධනය කිරීමට, කාර්ය මණ්ඩලය පත් 

කිරීමට සහ ඉවත් කිරීමට සහ එහි ඵලදායී ක්රියාකාරීත්වය සඳහා අවශය ඒකක පිහිටුීමට අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට බලතල ඇත.3 එගමන්ම, ඉදිරිගේදී අතුරුදහන් ීම් වැලැක්ීම; ස්මෙණයන් 

සඳහා ක්රම සකසා දීම සහ අතුරුදහන් ීම් පිළිගැනීම; හඳුනාගත් සහ හඳුනා ගනාගත් මළ සිරුරු සම්බන්ධව 

කටයුතු කිරීම; මහජනයා දැනුවත් කිරීම සදහා අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ ගැටළු සම්බන්ධව ගතාෙතුරු 

පල කිරීම; අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ට අදාළ ජාතික නීති සහ ගෙගුලාසි සංවර්ධනය කිරීම; අතුරුදහන් වූ 

පුේගලයන් සහ ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ගේ සමාජ සහ ආර්ික තත්ත්වයන් වැඩි දියුණු කිරීම පිණිස හානිපූෙණයන්, 

මගනෝ සමාජයීය සහය සහ ගවනත් විධික්රමයන් සපයා දීම ඇතුළු ගැටළු ගණනාවක් සම්බන්ධව අගනක් ොජය 

බලාධිකාරීන්ට නිර්ගේශ සැපයීගම් බලයද අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට ඇත.  

 

1.5. එහි විමර්ශනයන් සිදු කිරීම පිණිස පැමිණිලි භාෙගැනීමට, විමසුම් ආෙම්භ කිරීමට සහ අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් සිටින ස්ථානය විමර්ශනය කිරීමට; අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ ගපනී සිටින 

ගමන් කැඳීම ගහෝ ගල්ඛනයක් ගහෝ ගවනත් යමක් ඉදිරිපත් කිරීම ඇතුළු අවශය සියලු ක්රියාමාර්ග ගැනීමට; 

ෙහසය ගතාෙතුරු පිළිගැනීමට ගහෝ කැමොව මත ගතාෙතුරු සටහන් කෙගැනීමට; ෙහසයතාව ආෙක්ෂා කිරීගම් 

ගකාන්ගේසි මත ගතාෙතුරු පිළිගැනීමට; කැණීමක් සිදු කිරීමට ගහෝ මෘත ශරීෙ ගගාඩගැනීමට අවශය වන 

නිගයෝගයක් සඳහා මගහ්ස්රාත් අධිකෙණගයන් ඉල්ලීමක් කිරීමට; ඕනෑම ෙඳවාගැනීම් ස්ථානයක් 

වගෙන්තුවක් ෙහිතව ගසීමට; සහ සිදු කෙන ලද වෙදක් සම්බන්ධගයන් අදාළ නීති ක්රියාත්මක කිරීගම් ගහෝ 

 
12016 අංක 14 දෙන අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත  (පිහිටුීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තවය ඉටු කිරීම) 
2016 අගගෝස්තු මස නීතිගත කෙන ලදී. (අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත) 
2අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත, 10 වගන්තිය. 
3අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත, 11 වගන්තිය. 
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අභිගචෝදක අධිකාරියකට වාර්තා කිරීමට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට  නිශ්ිත බලතල 

ඇත.4   

 

1.6. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ ගපනී සිටීමට ගහෝ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය විසින් නිකුත් කෙන සිතාසියක් මත ගල්ඛනයක් ගහෝ ගවනයම් ගදයක් ඉදිරිපත් කිරීමට 

අගපාගහාසත් ීම; අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් එම පුේගලයා ගවත යවන ලද 

දැන්ීමක් ගහෝ ලිඛිත නිගයෝගයකට අනුකූල ීම ගහෝ ප්රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට ප්රතික්ගෂ්ප කිරීම; තම බලය 

භාවිතා කිරීගම්දී අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ නිලධාරිගයකුට බාධා කිරීම; ගහෝ දැනුවත්ව 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ වැඩ කටයුතුවලට බාධා කිරීම ඇතුළුව අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ බලයට විරුේධව කටයුතු කිරීගමන් ඕනෑම පුේගලගයකු එහි බලයට 

අගගෞෙව කිරීම සම්බන්ධගයන් වැෙදිකරුගවකු කළ හැකිය.5  

 

1.7. පවතින නීති සහ ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පහසුකම් සපයන අතෙ නීතිගේ ආධිපතයය, අතුරුදහන් 

වූවන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල අයිතීන් සහ අභිලාශයන්ගේ මධයගතභාවය පිළිගන්නා පරිදි අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය එහි අෙමුණු ක්රියාගේ ගයාදවා ඇත.  එගමන්ම, අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් 

විසින් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සමඟ ඍජුවම ගබදාගත් අදහස් සහ ප්රතිසංධාන යාන්රණ 

සඳහා වන උපගේශන කාර්ය සාධක බලකාගේ (CTF) නිර්ගේශ මගින්ද කාර්යාලය මග ගපන්ීමක් ලබා ඇත.6 

 

2. නනතික සහ ප්රතිපත්තිමය මැදිහත්ීම 

 

2.1. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධ නිර්ගේශ නිකුත් කිරීමට සහ 

ඔවුන්ගේ හා ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ගේ අයිතීන් ආෙක්ෂා කිරීමට කටයුතු කිරීගම් අෙමුණක් ඇත.7 ඉදිරිගේදී සිදුවන 

අතුරුදහන් ීම් වැලැක්ීම, මිනිස ්මෘතගේහ සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම සහ අතුරුදහන් වූ පුේගලයන් සහ 

ඔවුන්ගේ පවුල්වල සමාජ සහ ආර්ික තත්වයන් වැඩි දියුණු කිරීම යනාදිය ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් 

සම්බන්ධව අගනකුත් ොජය ආයතනවලට නිර්ගේශ ඉදිරිපත් කිරීමට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලයට බලය ඇත.8 එගමන්ම, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට අතුරුදහන් වූවන්ගේ 

පවුල්වල අයට මගනෝ සමාජයීය, නනතික සහ පරිපාලනමය සහය ලබාගැනීගම් ලා වන ප්රගේශයට පහසුකම් 

සැලසීගම් වගකීමද පැවරී තිගේ.9   

 

2.2. ඉහත කාර්යයන් සිදු කිරීගම්දී අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය, දක්නට ගනාමැති බව පිළිබඳ 

සහතිකය (CoA); හදිසි අවස්ථා ගෙගුලාසි 2120/5 (හදිසි අවස්ථා ගෙගුලාසි); අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වලට 

දක්නට ගනාමැති බව පිළිබඳ සහතික ලබාගත හැකි වන පරිදි අතුරු වාර්තා නිකුත් කිරීම; 2019 අයවැය මගින් 

නිගේදනය කළ අතුරු සහන ක්රියාත්මක කිරීම; සහ පුේගල සිදුීම්වලදී නනතික සහ පරිපාලන සහය සඳහා 

වන ඉල්ලීම්වලට ප්රතිචාෙ දැක්ීම යනාදිය සම්බන්ධ නනතික සහ ප්රතිපත්තිමය නිර්ගේශ සකසන ලදී.  

එගමන්ම, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් බලහත්කාරී ගලස අතුරුදහන් කිරීම පිළිබඳ 

කමිටුව සහ බලහත්කාරී අතුරුදහන් කිරීම් පිළිබඳ ක්රියාකාරී කණ්ඩායම (WGIED)ට අතුරුදහන් වූවන් 

සම්බන්ධව වන බැඳීම් ශ්රී ලංකාව විසින් සැපිරීම පිළිබඳ වාර්තාද ඉදිරිපත් කෙන ලදී.  

 

 

2.3. ගමම මැදිහත්ීම් සිදු කෙන ලේගේ බලහත්කාරී අතුරුදහන් කිරීම් නැවත සිදු ගනාීමට, අතුරුදහන් වූවන්ගේ 

පවුල්වල අයිතීන් සහ අභිලාශයන් ආෙක්ෂා කිරීමට සහ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ 

අෙමුණු සඳහා සහය සපයන වඩා පුළුල් නනතික ොමුවක් සහතික කිරීම සඳහාය.  

 

දක්නට ගනාමැති බවට වූ සහතිකය 

 
4අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත, 12 වගන්තිය. 
5අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත, 24 වගන්තිය. 
6ප්රතිසංධාන යාන්රණ උපගේශන කාර්ය සාධක බලකාගේ අතුරු වාර්තාව (අගගෝස්තු, 2016); ප්රතිසංධාන යාන්රණ උපගේශන 
කාර්ය සාධක බලකාගේ අවසන් වාර්තාව, කාණ්.I සහ II (2016 ගනාවැම්බර් 17) 
7අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත, 2 (ආ): 10 (ආ) වගන්තිය. 
8 අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත, 13 වගන්තිය k)(i),(iii),(vii). 
9අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත, 13 වගන්තිය (ඉ), (ඊ). 
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2.4. 2016 අංක 16 දෙන මෙණ ලියාපදිංි කිරීගම් (තාවකාලික විධි විධාන) (සංගශෝධන) (මෙණ ලියාපදිංි කිරීගම් 

පනත) මගින් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ගේ පවුල්වලට දක්නට ගනාමැති බවට වන සහතික නිකුත් කිරීමට 

ගෙජිස්රාර් ජනොල් ගදපාර්තගම්න්තුවට බලය පවො ඇත. දක්නට ගනාමැති බවට වූ සහතිකය, අතුරුදහන් 

වූවන්ට නිතයනුකූල තත්වයක් ලබාගදන නිතයනුකූල ගල්ඛනයක් වන අතෙ මෙණ සහතිකයක් ගනාමැති 

අවස්ථාවකදී අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වල අයට පරිපාලන සහ මූලය ගස්වාවන් හා ගවනත් ප්රතිලාභ 

ලබාගැනීම සඳහා පිවිසිය හැකි ගේ.  

 

2.5. අතුරුදන් වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලයට අතුරුදහන් වූ පුේගලයන්ගේ පවුල්වලට අතුරු වාර්තා නිකුත් කිරීමට 

හැකි වන අතෙ එමගින් ඔවුන්ට ගෙජිස්රාර් ජනොල් ගදපාර්තගම්න්තුගවන් දක්නට ගනාමැති බව පිළිබඳ 

සහතිකයක් ලබාගත හැකි ගේ.10 උතුරු සහ නැගගනහිෙ ඇතිවූ ගැටුම, ගේශපාලන කැලඹිලි, සිවිල් 

කලගකෝලහාල, බලහත්කාරී අතුරුදහන් කිරීම් ගහ්තුගවන් අතුරුදහන් වූ ගහෝ යුධ හමුදාගේ ගහෝ ගපාලීසිගේ 

සාමාජිකගයකුව සිට ක්රියාන්විතගේදී අතුරුදහන් වූ අය ගවනුගවන් දක්නට ගනාමැති බවට වූ සහතිකය නිකුත් 

කළ හැකිය.  

 

2.6. ගෙජිස්රාර් ජනොල් ගදපාර්තගම්න්තුව විසින් සපයන ලද සංඛයාගල්ඛන අනූව 2019 ජූනි 30 වන විට නිකුත් 

කෙ ඇත්ගත් දක්නට ගනාමැති බව පිළිබඳ සහතික 645 ක් පමණි. ගබාගහෝ විට ොජය නිලධාරීන්ගේ දැනුවත් 

බව මඳ ීම නිසා අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් ගබාගහාමයක් දක්නට ගනාමැති බවට වන සහතික 

ලබාගැනීගම්දී අසීරුතාවන්ට මුහුණ ගදයි. එගමන්ම ගබාගහෝ පවුල්වලට දක්නට ගනාමැති බව පිළිබඳ 

සහතිකගේ වලංගු බව සහ එහි අෙමුණ සම්බන්ධව ඇත්ගත් සීමිත අවගබෝධයක් වන අතෙ එය කාලයත් සමඟ 

අනිවාර්යගයන් මෙණ සහතිකයක් බවට පරිවර්තනය ගවනු ඇතැයි බිය ගවති.  

 

2.7. දක්නට ගනාමැති බවට වන සහතිකය සම්බන්ධ අවගබෝධය වැඩි කිරීමට සහ එම ක්රියාවලිය අනුකූලනය කෙනු 

පිණිස අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් ක්රියාමාර්ග ගණනාවක් ගනු ලැබිණි. 2019 මැයි 

මසදී, දක්නට ගනාමැති බව පිළිබඳ සහතික නිකුත් කිරීම ගේගවත් කිරීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම පිණිස 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ගෙජිස්රාර් ජනොල් ගදපාර්තගම්න්තුව සමඟ සහගයෝගිත 

ලිපියකට අත්සන් කෙනු ලැබීය. මෙණ ලියාපදිංි කිරීගම් පනත මගින් ප්රාගේශීය ගෙජිස්රාවරුන් විසින් 

පවත්වන විමසුම් ක්රියාවලියක් හෙහා වන සාමානය ක්රියාපටිපාටියක් ගමන්ම අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය විසින් නිකුත් කෙන ලද අතුරු වාර්තාවක් මත පදනම්ව ගහෝ ගපෙ විමසුම් ගකාමිෂන් සභාවක (CoI) 

වාර්තාවක් මත පදනම්ව විගශ්ෂ ක්රියා පටිපාටියකින් දක්නට ගනාමැති බව පිළිබඳ සහතිකය ලබාගැනීමට විධි 

විධාන සලසයි.11 ගමම ගවනස් ක්රියා පටිපාටීන් නිලධාරීන් ගමන්ම බලපෑම්ලත් පවුල් අතෙ යම් කිසි වියවුලක් 

ඇති කෙන ලදී.  

 

2.8. නීතිගේ විධිවිධාන පැහැදිලි කෙගැනීමට ආයතනික වශගයන් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 

ගෙජිස්රාර් ජනොල් ගදපාර්තගම්න්තුව සමඟ සාකච්ඡා පවත්වන ලද අතෙ අතුරුදහන් වූ අයගේ පවුල්වලට 

දක්නට ගනාමැති බවට වන සහතිකය නිකුත් කළ හැකිගවන පරිදි ගමම ක්රියා පටිපාටීන් ගදකම ක්රියාත්මක 

කිරීම සඳහා එකඟත්වයකට එළගඹන් ලදී. ගමම සාකච්ඡාවලට පසුව, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය,  සාමානය සහ විගශ්ෂ ක්රියා පටිපාටීන් ගදක යටගත්ම, විගශ්ෂගයන් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 

පිළිබඳ කාර්යාලය, විමසුම් ගකාමිෂන් සභාවක් ගහෝ විගශ්ෂ ජනාධිපති විමසුම් ගකාමිෂන් සභාවක්  විසින් 

නිකුත් කෙන ලද අතුරු වාර්තාවකට අනුකූලව, දක්නට ගනාමැති බව පිළිබඳ සහතිකයක් නිකුත් කිරීගම්  

ක්රියාවලිය සම්බන්ධ මාර්ගගෝපගේශ සහ උපගදස ්සහිත චක්රගල්ඛ ගකටුම්පත් කෙන ලදී.12   

 

2.9. එගමන්ම අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ගෙජිස්රාර් ජනොල් ගදපාර්තගම්න්තුව සමඟ 

සහගයෝගගයන් අදාළ නීතිවල දක්වා ඇති පරිදි දක්නට ගනාමැති බව පිළිබඳ සහතිකයක් නිකුත් කිරීම 

සම්බන්ධ විස්තොත්මක ක්රියා පටිපාටි, අවශයතා සහ ප්රමිතීන් ගකටුම්පත් කිරීමට කටයුතු කගළ්ය.13    

 

 
10අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත, 13 (1) (අ) වගන්තිය. 
11මෙණ ලියාපදිංි කිරීගම් පනත වගන්තිය 8උ 
12 මෙණ ලියාපදිංි කිරීගම් පනත වගන්තිය 8අ-8ඉ 8උ 
13මෙණ ලියාපදිංි කිරීගම් පනත වගන්තිය 8අ- 8 උ 
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2.10. එගමන්ම, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් දක්නට ගනාමැති බවට වන සහතිකය 

නිතයනුකූලව දෙන්නා සම්බන්ධ නනතික විධිවිධාන සමාගලෝචනය කිරීමක් සිදු කෙන ලදී. එහිදී නීතිගේ 

විෂමතාවන් පැහැදිලි කිරීම සඳහා හැකි ක්රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කෙන ලදී. විගශ්ෂගයන් 2016 අංක 16 

දෙන මෙණ ලියාපදිංි කිරීගම් පනත තුළ භාවිතා කෙ ඇති ‘ඥාතියා’ සහ ‘අයදුම්කරු’ යන ගයදුම් දක්නට 

ගනාමැති බව පිළිබඳ සහතිකය නිකුත් කෙන පුේගලයා සම්බන්ධ වයාකූලතාවයක් ඇති කෙ තිබිණි.  

 

2.11. දක්නට ගනාමැති බව පිළිබඳ සහතිකය ලබාගැනීගම් ක්රියාවලිය සහ ොජය ආයතන තුළ, විගශ්ෂගයන් 

අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් පළමුවෙට සම්බන්ධ වන ආයතනවල ඒවාගේ නනතික බව සම්බන්ධ 

පැහැදිලිතාව මඳ බවත්  අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් සඳහා වන කාර්යාලය දැනුවත් කෙ තිබිණි. එයට 

ප්රතිචාෙයක් ගලස අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය, දක්නට ගනාමැති බව පිළිබඳ සහතික නිකුත් 

කිරීගම් ක්රියාවලිය සහ එම ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක කිරීගම්දී පළාත් පාලන නිලධාරීන්ගේ කාර්ය භාෙය පැහැදිලි 

කෙමින් ොජය පරිපාලන අමාතයාංශය හෙහා ප්රාගේශීය ගල්කම්වරුන්ට සහ ග්රාම නිලධාරිවරුන්ට නිකුත් කිරීම 

පිණිස චක්රගල්ඛයක් ගකටුම්පත් කෙන ලදී.   

 

2.12. දක්නට ගනාමැති නව පිළිබඳ සහතිකය සම්බන්ධව ඇති අඩු අවධානය ගහ්තුගවන් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 

පිළිබඳ කාර්යාලය දක්නට ගනාමැති නව පිළිබඳ සහතිකය ලබාගැනීගම් ක්රියාවලිය සහ එහි වලංගු බව 

පැහැදිලි කෙන ගපෝස්ටර් සහ අත් පිකා ඇතුළු දැනුවත් කිරීගම් ගල්ඛන සකස ්කෙන ලදී. අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ගෙජිස්රාර් ජනොල් ගදපාර්තගම්න්තුව සමඟ සාකච්ඡා ගකාට දිස්ික් සහ 

සහකාෙ ගෙජිස්රාර්වරුන් දැනුවත් කිරීගම් ජාතික මට්ටගම් සම්මන්රණයක් පැවැත්ීමටද එකඟතාවකට 

පිවිගසන ලදී. ප්රතිසන්ධාන යාන්රණ සම්බන්ීකෙණ ගල්කම් කාර්යාලගේ (SCRM) සහාය ඇතිව අතුරුදහන් 

වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සමඟ ඒකාබේධව සම්මන්රණය පැවැත්ීමට එකඟ විය.   

 

 

 

 

අතුරු වාර්තා 

 

2.13. පරීක්ෂණයක් පැවැත්ීමට නියමිතව, පැමිණිල්ලක් සම්බන්ධ පුේගලයා අතුරුදහන් වූ පුේගලගයකු බව 

නිගමනය කිරීමට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සතුව ප්රමාණවත් ගතාෙතුරු තිගේ නම්, 

අතුරුදහන් වූවන්ගේ ඥාතීන්ට අතුරු වාර්තා නිකුත් කිරීම අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට 

පැවගර්.14 අතුරු වාර්තාවක එකම අෙමුණ වන්ගන් ගෙජිස්රාර් ගජනොල් විසින් මෙණ ලියාපදිංි කිරීගම් 

පනගත් අදාළ විධිවිධාන යටගත් එවැනි අතුරුදහන් වූ පුේගලගයකුගේ ඥාතිගයකුට දකනට ගනාමැති බව 

පිළිබඳ සහතිකයක් නිකුත් කිරීමට පහසුකම් සැලසීමයි. 

 

2.14. මෙණ ලියාපදිංි කිරීගම් පනගත් 8 උ වගන්තිගේ දක්වා ඇති විගශ්ෂ ක්රියා පටිපාටිය ක්රියාත්මක කෙමින්, 

පවුල්වලට දක්නට ගනාමැති බවට වන සහතිකයක් ලබා ගැනීමට හැකිවන පරිදි මෙණ ලියාපදිංි කිරීගම් 

පනත මගින් නියම කෙ ඇති පරිදි අතුරු වාර්තා නිකුත් කිරීගම් ක්රියාවලියක් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය විසින් සැලසුම් කෙන ලදී. විමර්ශන ක්රියාපටිපාටිය, අභයන්තෙ නීති රීති සහ මාර්ගගෝපගේශ, කාර්ය 

මණ්ඩල ගවන් කිරීම, බඳවා ගැනීගම් සැලැස්ම සහ ගවනත් අදාළ ලියකියවිලි සහ ආකෘතීන් ඇතුළු අදාළ 

අභයන්තෙ ක්රියා පටිපාටිය සැලසුම් කෙනු ලදුව අධයක්ෂ මණ්ඩලගේ ගයෝජනාවක් මගින් 2019 ජූනි මසදී 

අනුමත කෙනු ලැබීය.   

 

2.15. ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශය කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම සහ දිස්ික් මට්ටමින් පරීක්ෂණ 

පැවැත්ීම සඳහා අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගන්නා 

ලදී. ගකගස් ගවතත්, කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම සඳහා බාධා ඇති වූ අතෙ එය තවමත් අසම්පූර්ණව ඇති 

බැවින් ක්රියාත්මක කිරීගම් කටයුතු ප්රමාදයට ලක් ී ඇත. ගකාළඹ, කළුතෙ සහ ගම්පහ දිස්ික්ක වලින් අතුරු 

වාර්තාවක් සඳහා දැනටමත් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ගවත ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කෙ ඇති 

පවුල් සඳහා අතුරු වාර්තා නිකුත් කිරීගම් නියමු වයාපෘතියක් කාර්යාලය විසින් ආෙම්භ කෙන ලදී. ඉහත 

සඳහන් පරිදි හඳුනාගගන ඇති අය සඳහා අතුරු වාර්තා නිකුත් කිරීම සඳහා වන පරීක්ෂණ ක්රියා පටිපාටිය, 

 
14අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත, 13 (1) (අ) (i) වගන්තිය. 
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පවතින කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ 2019 ගදසැම්බර් මාසගේදී ආෙම්භ කෙන ලදී. 2020 පළමු කාර්තුගේදී පළමු 

විමසුම් පැවැත්ීමට සැලසුම් කෙ ඇත.  

 

අතුරු සහන 

 

2.16. තම ආදෙණීයයන් අතුරුදහන් ීම ගහ්තුගවන් වඩාත් අවදානමට ලක්ව සිටින පවුල් සඳහා අතුරු සහන ලබා 

ගදන ගලස අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 2018 අගගෝස්තු මාසගේ සිය අතුරු වාර්තාගේ 

නිර්ගේශ කෙ තිගේ. හානි සිදුවූ පවුල්වලට, ඒවායින් මිදීම සඳහා අතුරු සහන ක්රියාමාර්ග මගින් ක්ෂණික 

ආධාෙ සැපයීම අගේක්ෂා කෙන අතෙ ඒවා වන්දි ගගීම් වලින් ගවන්කෙ හඳුනාගත යුතුය. 

 

2.17. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය, සිය අතුරු වාර්තාගේ පහත සඳහන් අතුරු සහන පියවෙ 2019 

අයවැයට ඇතුළත් කෙන ගලස නිර්ගේශ කගළ්ය:15 

 

a) මූලය ආධාෙ වැඩසටහන: අතුරුදහන් වූ පුේගලගයකුගේ ස්ිෙ ආදායමක් ගනාමැති  ඉතිරිව සිටින කලරයාට, 

දරුවාට / දරුවන්ට ගහෝ ගදමාපියන්ට රු. 6,000 ක මාසික ජීවන දීමනාවක් ලබාදීගම් මූලය සහන වැඩසටහනක් 

ක්රියාත්මක කිරීම. ගමය අතුරු පියවෙක් ගලස සිදු ගකගෙනු ඇති අතෙ අවසාන වන්දි ලබා දීගම්දී එය නතෙ 

ගේ.  

 

b) ණය සහන වැඩසටහන: (අ) මුදල් අමාතයාංශය විසින් තීෙණය කෙනු ලබන මුදලකට ගහෝ ඊට අඩු වටිනාකමක් 

ඇති ණය කපා හැරීම (උදාහෙණ: ක්ුද්ර මූලය ණය) අෙමුණු කෙගත් ණය සහන වැඩසටහනට අතුරුදහන් වූ 

සහ අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් ගවනම ප්රමුඛතා කාණ්ඩයක් ගලස ඇතුළත් කිරීම; ගහෝ (ආ) ආර්ික 

ස්ථාවෙත්වය සහ ස්වයං විශ්වාසය තැබීම අෙමුණු කෙගත් මූලය අමාතයාංශගේ ‘එන්ටර්ප්රයිස් ශ්රී ලංකා’ වැනි 

මූලය ආධාෙ වැඩසටහන් සහ ණය ගයෝජනා ක්රම.  

 

c) නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන: නිවාස අමාතයාංශගේ පවත්නා නිවාස වැඩසටහන් තුළ  අතුරුදහන් වූවන්ගේ 

පවුල් ගවනම ප්රමුඛතා කාණ්ඩයක් බවට පත් කිරීම; ස්ිෙ නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා නව නිවාස වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම; ගහෝ අර්ධ වශගයන් ඉදිකෙන ලද නිවාස නිම කිරීම සඳහා මූලයාධාෙ සැපයීම.  

 

d) අධයාපන සහය වැඩසටහන: අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ගේ ළමුන් සඳහා ඔවුන්ගේ ප්රාථමික හා ේවිතීයික 

අධයාපනය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවශය අධයාපන වියදම් පියවා ගැනීමට මාසික දීමනාවක් ගලස රු. 2,000 

ක් ලබාගදන ශිෂයත්ව ක්රමයක් අධයාපන අමාතයාංශය යටගත් හඳුන්වා දීම.  

 

e) වෘත්තීය පුහුණුව සහ ජීවගනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන: ගස්වාස්ථ පුහුණුව සහිත තාක්ෂණික පුහුණුව සහ 

පුේගලික සංවර්ධන පාඨමාලා හඳුන්වාදීම.  

 

f) ැකියා ගකෝටාව: ොජය හා අර්ධ ොජය අංශවල පුෙේපාඩු පිෙීම සිදුගවන විට අවශය නිපුණතා ඇති අතුරුදහන් 

වූවන්ගේ පවුගල් සාමාජිකයින්ට පහසුකම් සැලසීම සඳහා ොජය අංශය තුළ 1% ක ැකියා ගකෝටාවක් හඳුන්වා 

දීම. 

 

2.18. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් කෙන ලද එක් නිර්ගේශයකට ප්රතිචාෙ වශගයන්, 

ගෙජිස්රාර් ගජනොල්ගේ අධිකාරිය යටගත් නිකුත් කෙන ලද දක්නට ගනාමැති බව පිළිබඳ සහතිකයක් 

සන්තකගේ තබා ගැනීගම් ගකාන්ගේසිය මත, ක්රියාන්විතගේදී අතුරුදහන් වූ බවට හඳුනාගනු ලැගබන ිවිධ 

හමුදාගේ සහ ගපාලීසිගේ සාමාජිකයිනද ඇතුළුව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ගේ පවුල්වලට රු.6000 ක මාසික 

සහන මුදලක් සැපයීම පිණිස 2019 අයවැගයන් රු.මිලියන 500 ක මුදලක් ගවන් කිරීමට ෙජය ගයෝජනා 

කගළ්ය.16 තවද, අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වලට අදාළ “එන්ටර්ප්රයිස් ශ්රී ලංකා” ණය ගයෝජනා ක්රම සඳහා 

 
15අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය, අතුරු වාර්තාව (අගගෝස්තු 2018), 45 (අ) - (ඊ) ගේදය (අතුරුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ අතුරු වාර්තාව) 
16 පාර්ලිගම්න්තු විවාද (හැන්සාඩ්) (2019 මාර්තු 5) කාණ්ඩය. 269 අංක. 1, ගකා. 36-37, 

https://www.parliament.lk/uploads/documents/hansard/1552280911015264.pdf ලබාගත හැකිය (2020 ජනවාරි 15 ප්රගේශ 

විය). 
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ප්රගේශය ලබා ගදන බවත්, ජාතික සමගිය සහ සංහිඳියා කාර්යාලය විසින් සම්බන්ීකෙණය කෙනු ලබන 

ජීවගනෝපාය වැඩසටහන්වලට සම්බන්ධ ීමට අවශය බවත් ෙජය නිගේදනය කගළ්ය.17 

 

2.19. දක්නට ගනාමැති බව පිළිබඳ සහතික ප්රදානය කිරීගම් නීති සම්පාදනය කිරීමට ගපෙ (2016 දී) අතුරුදහන් වූ 

පුේගලයින් විශාල සංඛයාවක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා අතුරු සහන ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් නිර්ණායක පුළුල් 

කිරීගම් අවශයතාව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් ෙජයට ඉදිරිපත් කෙන ලදී. මෙණයට 

ගහ්තුව අතුරුදහන් ීම ගලස දක්වමින් මෙණ සහතික නිකුත් කෙන ලද දකුණු සහ නැගගනහිෙ පළාත්වල 

ගමය විගශ්ෂගයන් දක්නට ලැගේ. ෙජය විසින් ගයෝජනා කෙන ලද ගකාන්ගේසි යටගත් මෙණ සහතිකයක් 

සන්තකගේ ඇති පවුල්වලට දක්නට ගනාමැති බවට වන සහතිකයක් ගනාමැති නිසා අතුරු සහන සඳහා අයදුම් 

කිරීම සඳහා නුසුදුසු ගවයි.  

 

2.20. දක්නට ගනාමැති බව පිළිබඳ සහතිකය 2016 දී හඳුන්වා දීමට ගපෙ, අනුක්රමිකව පත්වූ ෙජයන් විසින් 

අතුරුදහන් වූ පුේගලයන්ට මෙණ සහතික නිකුත් කිරීමට හැකි වන පරිදි පවතින නීතිවලට තාවකාලික 

සංගශෝධන ක්රියාත්මක කෙන ලදී. එහි අවසන් සංගශෝධනය වූගේ 2010 අංක 19 දෙන මෙණ ලියාපදිංි කිරීගම් 

පනත වූ අතෙ එමගින්, ශ්රී ලංකාගේ සිදුවූ සිවිලි කැලඹීම් ගහෝ රස්තවාදී ගහෝ කඩාකේපල්කාරී ක්රියාවක 

ප්රතිඵලයක් ගලස අතුරුදහන් වූ බවට වාර්තා වන සහ වසෙකට වැඩි කාලයක් කිසිදු විස්තෙයක් ගනාලද 

පුේගලයන්ට අදාළව මෙණ සහතිකයක් නිකුත් කිරිමට විධිවිධාන සලසන ලදී. සුබසාධන ගගීම් සහ වන්දි 

ලබාගැනීමට හැකි ගවන පරිදි අතුරුදහන් වූවන්ට අදාළව මෙණ සහතික නිකුත් කෙන ගමන් බලපෑම් ලත් 

පවුල් විසින් සිදු කෙන ලද නිගයෝජනයන්ට වැඩිමනත් වශගයන්, උගත් පාඩම් සහ ප්රතිසංධාන ගකාමිෂන් සභා 

වාර්තාව (LLRC වාර්තාව), ගමම සංගශෝධනය ක්රියාත්මක කිරීමට නිර්ගේශ කෙන ලදී.18  

 

2.21. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය අදාළ ඊති සමාගලෝචනය කළ අතෙ දක්නට ගනාමැති බව 

පිළිබඳ සහතික ඇති අය හට අතුරු සහන සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට සීමා පැනවූ නිර්ණායකයන් සංගශෝධනය 

කිරීමට ගයෝජනාවක් සංවර්ධනය කෙන ලදී. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ගයෝජනා කගළ ්

මෙණ ලියාපදිංි කිරීගම් පනත යටගත්, අතුරුදහන් වූ ආදෙණීයයන් ගවනුගවන් මෙණ සහතිකයක් ලබාගත් 

පවුල් සහ මෙණ ලියාපදිංි කිරීගම් පනත යටගත් විගශ්ිත ගකාන්ගේසි සැපිරීගමන් මෙණ සහතික ලබාගත් 

අය ගයෝගයතා නිර්ණායකයන්ට ඇතුළත් විය යුතු බවයි.   

 

2.22. 2019 ඔක්ගතෝබර් මසදී අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් ගකටුම්පත් කෙන ලද 

ගයෝජනාව, ඒකාබේධ අමාතය මණ්ඩල සංගේශයක් ගලස මුදල් අමාතයවෙයා සහ ජාතික ඒකාබේධතා, ොජය 

භාෂා, සමාජ ප්රගමන සහ හින්දු ආගමික කටයුතු (MNIR) අමාතයවෙයා විසින් අමාතය මණ්ඩලය ගවත 

ඉදිරිපත් කෙන ලදී. අතුරුදහන් වූ ආදෙණීයයන් ගවනුගවන් මෙණ සහතික ලබාගත් පවුල්වලට අතුරු සහන 

ලබාගැනීමට ඉඩ සලසන එම ගයෝජනාව අමාතය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කෙන ලදී. අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් සහිත පවුල් විශාල ගණනකට අතුරු සහන ලබාගැනීමට හැකියාව ලබාදුන් ගමම ගයෝජනාව 

අනුමත ීම විශාල ජයග්රහණයක් විය.  

 

2.23. ගයෝජිත අතුරු සහන පවුල් ගවත ලැබීම ගේගවත් කිරීම පිණිස අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය, 

අතුරු සහන ගගීම සඳහා වන පරිපාලන ක්රියාවලිය විස්තෙ කෙන ලද ගයෝජනාවක් MNIR ගවත ඉදිරිපත් 

කෙන ලද අතෙ අතුරු සහන ගබදාදීම අමාතයාංශයට පවෙන ලදී. එයට ප්රතිචාෙ දක්වමින් අමාතය මණ්ඩලය 

ගයෝජනාව අනුමත කළ අතෙ සහන ගගීම ඍජුවම ප්රතිලාභියාගේ බැංකු ගිණුමට අමාතයාංශය විසින් බැෙ 

කළ යුතු බවට විගශ්ෂ නිර්ගේශයක්ද සිදු කෙන ලදී.  

 

2.24. එක් එක් දිස්ික්කගයන් දක්නට ගනාමැති බව පිළිබඳ සහතික නිකුත් කළ ඇති පුේගලයන්ගේ සනාථ කෙන 

ලද ලැයිස්තුවක් ලබාගැනීමට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ගෙජිස්රාර් ජනොල් 

ගදපාර්තගම්න්තුව සමඟ සම්බන්ධ විය. ගෙජිස්රාර් ජනොල් ගදපාර්තගම්න්තුව විසින් එවන ලද ලැයිස්තු, 

අතුරු සහන සඳහා වන අයදුම්පර ක්රියාවලිය ආෙම්භ කිරීම සඳහා MNIR ගවත භාෙගදන ලදී. 

 

 
17 Ibid. 
18 උගත් පාඩම් විමසීම සහ ප්රතිසංධාන ගකාමිෂන් සභාගේ වාර්තාව (2011 ගනාවැම්බර් 15) 5.39. 8. 61, 8.62. ගේද  
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2.25. 2019 අවසන් කාර්තුගේදී MNIR විසින් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ගේ පවුල්වලට අතුරු සහන දීමනා ගගීම 

ආෙම්භ කෙන ලදී. MNIR ගවතින් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ලද ගතාෙතුරුවලට අනූව, 

2019 ගනාවැම්බර් 11 වන  දළ වශගයන් රු. මිලියන 11 ක මුදලක් ප්රතිලාභීන් 153 ගදගනකුට ලබාදී තිබිණි.   

 

2.26. අතුරු සහන අගේක්ෂා කෙන අයගේ නම් සහ සම්බන්ධතා විස්තෙ සනාථ කෙගැනීම සඳහා අමාතයාංශය 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ සහය ඉල්ලා සිටිගේය. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය අතුරු සහන ගගීම ගේගවත් කිරීමට එහි ප්රාගේශීය කාර්යාල සමඟ කටයුතු කිරීමට අමාතයාංශයට 

සහය ීමට තාවකාලික පදනමින් වින්දිත සහ පවුල් සහය නිලධාරීන් ගදගදගනකු පත් කිරීමට එකඟ විය.  

 
 

 

 

 

හදිසි අවස්ථා ගෙගුලාසි 

 

2.27. පාස්කු ඉරිදා ප්රහාෙගයන් ඉක්බිතිව හදිසි ගෙගුලාසි ප්රකාශයට පත් කිරීගම් අවශයතාව හඳුනාගත් අතෙ, මළ 

සිරුරු හැසිෙීම සම්බන්ධගයන් හදිසි ගෙගුලාසිවල ඇති ගැටළු සහගත විධිවිධාන පිළිබඳව අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය, බලධාරීන්ට නිර්ගේශ ඉදිරිපත් කගළ්ය. විගශ්ෂගයන්, හදිසි ගෙගුලාසි මගින් 

මළ සිරුරු සන්තකගේ තබා ගැනීම, භූමදාන කිරීම ගහෝ ආදාහනය කිරීම සඳහා ගපාලීසියට සහ ගවනත් 

බලයලත් නිලධාරිගයකුට ගහෝ පුේගලගයකුට පුළුල් බලතල ලබා දී ඇත.  

 

2.28. ගෙගුලාසි 58 (1) යටගත් නිගයෝජය ගපාලිසප්ති (ඩීඅයිජී) තනතුෙට ගනාඅඩු ඕනෑම ගපාලිස් නිලධාරිගයකුට 

ගහෝ ගවනත් බලයලත් නිලධාරිගයකුට ගහෝ පුේගලගයකුට ඕනෑම මළ සිරුෙක් සන්තකගේ තබා ගැනීමට, 

භූමදාන කිරීමට ගහෝ ආදාහනය කිරීමට අවශය සියලු ක්රියාමාර්ග ගැනීමට ගමන්ම එවැනි සුසාන භූමියක් සඳහා 

පැමිණිය හැක්ගක් කාටද යන්න තීෙණය කිරීමට අවසෙ දී තිගේ.19 තවද, ගෙගුලාසි 58 (2) යටගත්, මළ සිරුෙක් 

සන්තකගේ තබා ගැනීම, භූමදානය කිරීම ගහෝ ආදාහනය කිරීම සම්බන්ධගයන් පියවෙ ගන්නා ඕනෑම 

නිලධාරිගයකු ගහෝ පුේගලගයකු හදිසි ගෙගුලාසි යටගත් ගහෝ මෙණය, භූමදානය ගහෝ ආදාහනය පිළිබඳ 

විමසීමට අදාළ ගවනත් ලිඛිත නීතියක් යටගත් ගවනත් ගෙගුලාසිවලට අනුකූල ීගම් වගකීගමන් පැහැදිලිවම 

නිදහස් කෙ ඇත.20  

 

2.29. 60 (1) (අ), (ආ) සහ 60 (2) ගෙගුලාසි වලට අනුව, ගපාලිස ් නිලධාරිගයකුගේ ගහෝ යුධ හමුදා 

සාමාජිකගයකුගේ ක්රියාවක් ගහ්තුගවන් මියගිය පුේගලගයකුගේ පශ්චාත් මෙණ පරීක්ෂණක් කෙන ලදුව 

ගේහය ලැබීගමන් පසු ජාතික ආෙක්ෂාව සඳහා ගහෝ මහජන සාමය පවත්වාගගන යාම ගහෝ ආෙක්ෂා කිරීම 

සඳහා මළ සිරුෙ භූමදානය කිරීමට ගහෝ ආදාහනය කිරීමට නිගයෝජය ගපාලිස්පතිවෙගයකුට පුළුල් බලයක් 

තිබුණි.  

 

2.30. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ අදහස වූගේ, එවැනි පුළුල් බලයක් නිගයෝජය 

ගපාලිසප්තිවෙගයකුට, බලයලත් නිලධාරීන්ට සහ පුේගලයින්ට පැවරීගමන් මියගිය පුේගලයාගේ සිරුෙට 

ඥාතීන්ට ප්රගේශයක් ගනාමැති අවස්ථාවන් සහ ඔවුන්ගේ ඥාතිගයකුගේ මෙණය පිළිබඳව දැනුම් ගනාදීම වැනි 

තත්වයන් ඇතිවිය හැකි බවයි. 

 

2.31. තවද, ගපාලිසප්තිවෙයාගේ (IGP) ඉල්ලීමක් මත ගකාළඹ මහාධිකෙණය විසින් හදිසි ගෙගුලාසි යටගත් 

කිසියම් පුේගලගයකුගේ මෙණය සම්බන්ධගයන් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූ විටක මහාධිකෙණය හමුගේ කටයුතු 

ප්රකාශයට පත් කෙනු ලැබිය යුතු වූගේ නිසි බලධාරිගයකුගේ අවසෙය ඇතිව පමණි.21 පශ්චාත් මෙණ 

පරීක්ෂණයක් පවත්වන ෙජගේ නවදය නිලධාරිගයකුට මහාධිකෙණගේ අවසෙයකින් ගතාෙව කිසිදු 

 
19 හදිසි අවස්ථා ගෙගුලාසි අංක. 2120/5 (2019 අගේල් 22), ගෙගුලාසි 58(1). 
20 හදිසි අවස්ථා ගෙගුලාසි අංක. 2120/5 (2019 අගේල් 22), ගෙගුලාසි 58(2). 
21 හදිසි අවස්ථා ගෙගුලාසි අංක. 2120/5 (2019 අගේල් 22), ගෙගුලාසි 61(8). 
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ගතාෙතුෙක් ගහළි කිරීමට අවසෙ ගනාතිබිණි.22 මහජනතාවට ප්රගේශ විය හැක්ගක් අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කෙ 

අභියාචනාධිකෙණය නඩු විභාගය මහජනයාට විවෘතව තිබිය යුතු බවට නිගයෝග කෙන්ගන් නම් පමණි.23 

 

2.32. ඉහත විධිවිධානවලට අදාළ කරුණු OMP විසින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගවත ලිපියක් මගින් ප්රකාශ කළ 

අතෙ, 58 (1) සහ (2) ගෙගුලාසි 2019 ජූලි මාසගේදී අවලංගු කෙන ලදී.24  හදිසි අවස්ථාව 2019 අගගෝස්තු 

මාසගේදී අවසන් වූ අතෙ ගෙගුලාසි බලාත්මක ීම නතෙ විය. 

 

යුක්තිය හා සම්බන්ධ ගවනත් මැදිහත්ීම් 

 

2.33. බලහත්කාෙගයන් අතුරුදහන් කළ තැනැත්තන් සඳහා යුක්තිය සහතික කිරීම ෙජගේ මූලික නනතික බැඳීමක් 

බව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සිය 2018 අගගෝස්තු අතුරු වාර්තාගේ අවධාෙණය කගළ්ය.  

යුක්තිය වූ කලී අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වල ප්රධානතම ඉල්ලීමක් බව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය පිළිගත් අතෙ පුළුල්ව පැතිෙ ගිය අතුරුදහන් කිරීම් සඳහා ඉඩ සලසා දුන් වෙදට දඬුවම් ලබා 

ගනාසිටීමට ඇති පේධතිමය හැකියාව අවසන් කිරීම සඳහා අපොධකරුවන් අභිගචෝදනයට ලක් කිරීම 

අතයවශය විය.  

 

2.34. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය, තම 2018 අගගෝස්තු අතුරු වාර්තාව මඟින් 2018 අංක 5 දෙන 

"බලහත්කාෙගයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආෙක්ෂා කිරීම සඳහා වූ සම්මුතිය පනත 

(බලහත්කාෙගයන් අතුරුදහන් කිරීම් පනත) ගවත සංගශෝධන ගණනාවක් නිර්ගේශ කෙන ලදී. එයට 

අපොධගේ අඛණ්ඩ ස්වභාවය හඳුනාගැනීමට සහ බලහත්කාරී අතුරුදහන් කිරීගම් අපොධය සිදු කළ සියලුම 

පොසයන්ගේ පුේගලයන් හසු කෙගැනීමද අයත් විය.25  අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය වැඩි 

දුෙටත් නිර්ගේශ කගළ ්නීතිය ක්රියාත්මක කෙන ආයතන බලහත්කාෙගයන් අතුරුදහන් කිරීම් විමර්ශනය කිරීම 

සහ අභිගචෝදනය කිරීම ගේගවත් කෙ ඒ ගවත ඉහළම ප්රමුඛතාවක් ලබා දීය යුතු බවයි.26  

 

2.35. යුක්තිය හා සම්බන්ධ නිර්ගේශ ක්රියාත්මක කිරීගම්දී ප්රමාණවත් ප්රගතියක් ලබා ගනාමැති බවත්, විගශ්ෂගයන් 

පැහැෙගැනීම් සම්බන්ධ ඉහළ ගපගළ ් නඩු ගණනාවක් විමර්ශනවල සැලකිය යුතු ප්රගතියක් ගනාමැතිව 

අධිකෙණය ඉදිරිගේ ැඳී තිගබන බවත් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය නිරීක්ෂණය කෙයි.  

 

2.36. 2018 අගගෝස්තු මාසගේ සිය අතුරු වාර්තාගේ ඉදිරිපත් කෙ ඇති නිර්ගේශයන්ට ප්රතිචාෙ වශගයන් ආෙක්ෂක 

ගල්කම් විසින් ලබාදුන් සහගයෝගය පිළිබඳව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සටහන් කෙයි. 

විගශ්ෂගයන්,  2019 ගපබෙවාරි මාසගේදී ආෙක්ෂක ගල්කම් විසින් ශ්රී ලංකා හමුදාව, නාවික හමුදාව සහ ගුවන් 

හමුදාවට ගමන්ම ගපාලීසියට ද අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය  විසින් කෙන ලද යුක්තිය 

සම්බන්ධ සියලු නිර්ගේශයන්ට අනුකූල වන ගලස නිගයෝග නිකුත් කළ බව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය නිරීක්ෂණය කෙයි.  ගමම යුක්තිය හා සම්බන්ධ නිර්ගේශ ක්රියාත්මක කිරීගම් අෙමුණින් ශ්රී ලංකා 

හමුදාව, නාවික හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාගේ අණ ගදන නිලධාරීන් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය සමඟ ලිපි හුවමාරු කෙ ගගන තිගේ. ඊට අමතෙව අධිකෙණ හා බන්ධනාගාෙ ප්රතිසංස්කෙණ 

අමාතයතුමා සහ ගරු නීතිපතිතුමා, විමසීම් නීතිය ගකටුම්පත කඩිනමින් බලාත්මක කිරීගම් අවශයතාවය 

ඇතුළුව යුක්තිය සම්බන්ධ නිර්ගේශ සම්බන්ධගයන් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය හා සාකච්ඡා 

පැවැත්ීය. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය එවැනි උත්සාහයන් අගය කෙන අතෙම, එහි 

නිර්ගේශ ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම සඳහා වඩාත් ශක්තිමත් ක්රියාමාර්ග ඉල්ලා සිටී.  

 

2.37. පැහැෙගැනීම් සහ බලහත්කාෙගයන් අතුරුදහන් කිරීම් සම්බන්ධ අපොධ ක්රියා සම්බන්ධගයන් සැකකරුවන් 

ගලස ගහෝ චූදිතයන් ගලස නම් කෙ ඇති ිවිධ හමුදාගේ සහ ගපාලීසිගේ සාමාජිකයින්ගේ ගස්වය, එවැනි නඩු 

වල අවසාන තීෙණය ලැගබන ගතක් අත් හිටුවිය යුතු බවට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 

නිශ්ිත නිර්ගේශ ඉදිරිපත් කගළ්ය.27 විගශ්ෂගයන්, ි විධ හමුදාගේ, ගපාලීසිගේ ගහෝ ොජය ගස්වගේ සැක සහිත 

 
22 හදිසි අවස්ථා ගෙගුලාසි අංක. 2120/5 (2019 අගේල් 22), ගෙගුලාසි 61(5). 
23 හදිසි අවස්ථා ගෙගුලාසි අංක. 2120/5 (2019 අගේල් 22), ගෙගුලාසි 61(8). 
24අතිවිගශ්ෂ ගැසට් පර අංක 2133/1 (2019 ජූලි 22) 
25අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ අතුරු වාර්තාව, 47 (අ)- (ඌ). 
26අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ අතුරු වාර්තාව 47 (එ) 
27අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ අතුරු වාර්තාව 47 (ඔ) 



14 
 

නිලධාරීන්ට එගෙහිව නඩු විභාග වන විට ඔවුන්ට කිසිදු විටක මාරු කිරීම්, උසස් කිරීම් ගහෝ ගවනත් තනතුරු 

ලබාදීම් ගනාකෙන බවට ෙජය විසින් සහතික විය යුතු බවට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 

නිර්ගේශ කගළ්ය.  

 

2.38. යුධ හමුදාව, නාවික හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව, අදාළ නීතිමය ොමුව තුළ, යම් නිලධාරිගයකුට එගෙහිව පිළිගත 

හැකි (ප්රිමා ග ්සී) නඩුවක් පැවරී ඇති විටක ඔවුන්ගේ වැටුප අත්හිටුීමට ගහෝ යම් නිලධාරිගයකු 

අධිගචෝදනයකට ලක් වූ විට ඔහු ගහෝ ඇගේ ගස්වය අත්හිටුීමට විධිවිධාන ඇති බව දක්වන අතෙම ආණ්ඩු 

ක්රම වයවස්ථාගේ 13 (5) වගන්තිය අනූව එවැනි චූදිත නිලධාරීන් වැෙදිකරුවන් බව සනාථ වන තුරුම නිවැෙදි 

කරුවන් ගලස සැලකීම් ලැබීමට හිමිකම් ලබන බව දන්වමින් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට 

ප්රතිචාෙ දැක්ීය.  

 

2.39. වැෙදිකරු බව ඔේපු වන තුරු නිර්ගදෝෂී යැයි උපකල්පනය කිරීගමන් ොජය නිලධාරීන් ඇතුළු සියලුම 

පුෙවැසියන් ආෙක්ෂා වන බව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පිළිගනී; ගකගස් ගවතත්, එවැනි 

ආෙක්ෂාවක් මගින් බෙපතළ අපොධ සම්බන්ධගයන් චූදිත ගහෝ සැක සහිත පුේගලයින්ට මහජන විශ්වාසය 

දැරීමට ඉඩ දීම සඳහා  ගහෝ ඔවුන් බලතල අනිසි ගලස භාවිතා කෙමින් දැනට කෙගගන යනු ලබන 

විමර්ශනවලට මැදිහත් ීමට අවස්ථාව ඇති අධිකාරී තනතුරුවලට පත් කිරීම සඳහා ඉඩ දීමට එම ආෙක්ෂාව 

අර්ථකථනය ගනාකළ යුතුය. සාමානයගයන් බෙපතළ අපොධ සම්බන්ධගයන් ගචෝදනා ලැබ සිටින ෙජගේ 

ගස්වකයින්ට වැඩ තහනම් කිරීමට ඉඩ ඇති බවත් එබැවින් ඔවුන් තම නිර්ගදෝෂී භාවය සනාථ කෙනතුරු 

ඔවුන්ගේ නිල ොජකාරී කිරීගමන් වලක්වන බවත් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය නිරීක්ෂණය 

කෙයි.  

 

2.40. පැහැෙගැනීම් සහ ගවනත් බෙපතළ අපොධ සම්බන්ධගයන් ගචෝදනා ලැබ සිටින නිලධාරීන් උසස් කිරීමට 

උත්සාහ කළ අවස්ථා ගණනාවකදී, OMP විසින් බලධාරීන්ට කරුණු ඉදිරිපත් කෙමින් එවැනි උසස්ීම් 

අත්හිටුවන ගලස නිර්ගේශ කළ අතෙ එවැනි නිලධාරීන්ගේ වැඩ තහනම් කිරීම සඳහා පවත්නා නීති යටගත් 

ඇති බැඳීම් ඉස්මතු කෙන ලදී.28 

 

2.41. තවද, බලහත්කාරී අතුරුදහන් කිරීම්වල අභිගචෝදක ගලස කටයුතු කෙන අතෙම හබයාස්ගකෝපුස් රීට් ඇතුළු 

නීති කටයුතුවලදී වගඋත්තෙකරුවන් ගවනුගවන් ගපනී සිටීම යන ගදකම සිදු කෙන බැවින් නීතිපති 

ගදපාර්තගම්න්තුව තුළ නනසර්ගිකවම බැඳියා පිළිගැටුමක් ඇති බව 2018 අතුරු වාර්තාව තුළ අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය නිරීක්ෂණය කෙ ඇත.29 නීතිපති ගදපාර්තගම්න්තුව, හබයාස්ගකෝපුස් 

අයදුම්පරවලදී අපොධකරුවන් ගලස ගචෝදනා ලැබූ තැනැත්තන්ගේ අභිලාශයන් ගවනුගවන් ගපනී ගනාසිට 

පුෙවැසියන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් ආෙක්ෂා වන ගලස ෙජගේ අභිලාශයන් ගවනුගවන් ගපනී සිටිය යුතු බව 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය නිර්ගේශ කෙ සිටී.   

 

2.42. සිවිල් හා සාපොී ක්රියාවන්හි දී ෙජගේ නිලධාරීන් ආෙක්ෂා කිරීමට නීතිපතිවෙයාට බලය තිබුණද, එගස් කිරීම 

ප්රතික්ගෂප් කිරීම සඳහා අභිමතය පරිදි කටයුතු කිරීමට නීතිපතිවෙයාට බලය ඇති බව අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය නිරීක්ෂණය කෙයි. තවද, ෙජගේ නිලධාරිගයකු සාපොී ක්රියාවක් කෙ ඇති 

අවස්ථාවල දී, නීතිපතිවෙයා එයට විරුේධව නඩු පැවරිය යුතු වන්ගන්ය.  අතීතගේ දී, විගශ්ෂගයන් 

ගශ්්රෂ්ඨාධිකෙණය ඉදිරිගේ මූලික අයිතිවාසිකම් අයදුම්පත් සඳහා ඉදිරියට යාමට අවසෙ ලබාදුන් අවස්ථාවකදී, 

වධහිංසා ගචෝදනා ලැබූ ෙජගේ ගස්වකයින් ආෙක්ෂා කිරීම නීතිපති විසින් ප්රතික්ගෂ්ප කෙ තිගේ.  

 

ගිවිසුම් ආයතන ගවත වාර්තා කිරීම 

 

2.43. ශ්රී ලංකාව 2015 ගදසැම්බර් 10 වන දින බලහත්කාෙගයන් අතුරුදහන් වූවන්ගගන් සියලු පුේගලයින් ආෙක්ෂා 

කිරීම සඳහා වූ ජාතයන්තෙ සම්මුතියට (ICPPED) අත්සන් තැබූ අතෙ ඒ සඳහා අපොනුමත කිරීගම් ගල්ඛනයක් 

 
28ශ්රී ලංකා හමුදා වැටුේ සංග්රහය (1982) සමඟ එකට කියවිය යුතු හමුදා නිලධාරීන්ගේ ගස්වා ගෙගුලාසි (නිතය බලකාය) (1992), 

වගන්තිය (2)(1)(අ) , වගන්ති 2(3)(අ),(ඊ); නාවික හමුදා වැටුේ සංග්රහය (1993), වගන්තිය 2(3)(අ) ගැසට් නිගේදන. 1,010/1 

(1998.01.13) මගින් සංගශෝධිත වගන්තිය 2; ගුවන් හමුදා වැටුේ සංග්රහය (1982) සමඟ කියවිය යුතු ගුවන් හමුදා නිලධාරීන්ගේ 

ගෙගුලාසි (නිතය බලකාය), වගන්තිය 2(1)(අ) වගන්ති 2(3)(අ),(ඊ). 
29 අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ අතුරු වාර්තාව 30 ගේදය 
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2016 මැයි 25 දින සන්ධාපනය කෙන ලදී.30  ඒ අනුව, ICPPED හි 29 වන වගන්තිගේ 1 වන ගේදය යටගත්, 

ශ්රී ලංකාව 2016 ජුනි සිට 2019 ජුනි දක්වා සිය වගකීම් ඉටු කිරීම සඳහා ගගන ඇති ක්රියාමාර්ග 

බලහත්කාෙගයන් අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ කාෙක සභාවට වාර්තා කළ යුතු විය. ICPPED යටගත් ශ්රී ලංකාගේ 

බැඳීම් ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ ඉදිරිපත් කිරීම 

බලහත්කාෙගයන් අතුරුදහන් කිරීම පිළිබඳ කමිටුවට ඉදිරිපත් කෙන ලද අතෙ, එහි පිටපතක් විගේශ කටයුතු 

අමාතයාංශයට ඉදිරිපත් කෙන ලදී. 

 

2.44. WGIED 2016 දී ශ්රී ලංකාවට පැමිණ, අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධගයන් සිය බැඳීම් පිළිබඳව නිර්ගේශ ඉදිරිපත් 

කගළ්ය31 ඒ අනූව 2019 දී නිර්ගේශ ක්රියාත්මක කිරීගම්දී ලබා ඇති ප්රගතිය පිළිබඳව ශ්රී ලංකාව වාර්තාවක් 

සැපයිය යුතු විය. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් WGIED ගවත නිර්ගේශ ක්රියාත්මක 

කිරීගම්දී ලබා ඇති ප්රගතිය පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ අතෙ එහි පිටපතක් 2019 සැේතැම්බර් මාසගේදී 

විගේශ කටයුතු අමාතයාංශයට ඉදිරිපත් කෙන ලදී.32 

 

2.45. බලහත්කාෙගයන් අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ කමිටුව විසින් අතුරුදහන් වූවන් ගසීම සඳහා ගකටුම්පත් 

මාර්ගගෝපගේශ මූලධර්ම (ගකටුම්පත් මාර්ගගෝපගේශ මූලධර්ම) නිකුත් කළ අතෙ ඒ සම්බන්ධගයන් ඉදිරිපත් 

කිරීම්වලට ආොධනා කගළය්.33 ගකටුම්පත් මාර්ගගෝපගේශ මූලධර්ම ICPPED යටගත් ඇති වගකීම් 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මග ගපන්ීම අෙමුණු කෙ ගගන ඇත. අතුරුදහන් වූවන් ගසීම සඳහා වන ජාතික 

ආයතනයක් ගලස අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය,  තමන් ගවත ගහෝ බලහත්කාරී අතුරුදහන් 

කිරීම් පිළිබඳ කමිටුවට ඉදිරිපත් කිරීම් ගයාමු කෙන් ගලස ොජය ගනාවන සංවිධානවලට ඇෙයුම් කගළ්ය.  

තවද, මාර්ගගෝපගේශයන්ට යටත් වන ප්රමිතිගත මූලධර්ම සහ ප්රාගයෝගිකව ගකාතෙම් දුෙට එවැනි මූලධර්ම 

ක්රියාත්මක කළ හැකිද යන්න පිළිබඳව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය තමන්ගේම ඉදිරිපත් 

කිරීම්ද කෙන ලදී.34 

 

නනතික සහ පරිපාලනමය මැදිහත්ීම 

 

2.46. පුේගල නඩුවලදී නීතිමය ආධාෙ ලබාගදන ගලස අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට ඉල්ලීම් 

ලැබිණි. විගශ්ෂගයන් අතුරුදහන් වූ පුේගලයින්ගේ සිවිල් හා සිවිල් ගනාවන පවුල් ගවතින් අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ගවත සහය සඳහා වන ඉල්ලීම් ලැබිණි; එම ඉල්ලීම් අතෙට ොජය ගස්වාවන් 

ගවත පිවිසීම, මූලය ගස්වාවන් සහ වන්දි, මෙණ සහතික සහ විශ්රාම වැටුේ ලබාගැනීම, පවතින නඩු, වත්කම් 

පිළිබඳ මතගේද, උරුමය සහ නැවත විවාහ ීම් යනාදී ඉල්ලීම් ඇතුළත් විය.  එවන් ඉල්ලීම් ලැබීගමන් පසුව 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය, ගමගතක් ගගන ඇති පියවෙ සමාගලෝචනය කළ අතෙ 

ගෙජිස්රාර් ජනොල් ගදපාර්තගම්න්තුව වැනි ොජය ආයතන සහ බැංකු වැනි ොජය ගනාවන ආයතන සමඟ 

එක්ව ගත හැකි පසුවිපෙම් ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව ඇගයීමක් සිදු කගළ්ය. වින්දිත සහ පවුල් සහය ඒකකය හා 

නීති කාර්ය මණ්ඩලය හැකි ගලස ඒවාට මැදිහත් වූ අතෙ නීති උපගදස ්සහ ප්රාගයෝගික මාර්ගගෝපගේශයන් 

සමඟ ඔවුන්ට සහය විය. 

 

 
30 එක්සත් ජාතින්ගේ මානව අයිතිවාසිකම් මහ ගකාමසාරිස් කාර්යාලය, “UN Treaty Body Database – Reporting Status for 

Sri Lanka” < 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=LKA&Lang=EN>  (2020 

ජනවාරි 5 දින පිවිසිණි). 
31බලහත්කාරී අතුරුදහන් කිරීම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ ක්රියාකාරී කණ්ඩායම “ශ්රී ලංක්ගේ ස්ගේච්ඡා ගනාවන සහ බලහත්කාරී 
අතුරුදහන් ීම් පිළිබඳ ක්රියාකාරී කණ්ඩායගම් වාර්තාව”,UN Doc A/HRC/33/51/Add.2 (2016) 

<https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/33/51/Add.2 > accessed 20 January 2020. 
32ස්ගේච්ඡා ගනාවන සහ බලහත්කාරී අතුරුදහන් කිරීම්  පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ ක්රියාකාරී කණ්ඩායම පීරු සහ ශ්රී ලංකාව ගවත 
කළ සංචාෙයන්ගේ පසුවිපෙම -සග්ේච්ඡා ගනාවන සහ බලහත්කාරී අතුරුදහන් කිරීම්  පිළිබඳ කණ්ඩායගම් වාර්තාව”UN Doc 

AHRC/42/40/Add.1 (10 September 2019) < https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/40/Add.1> 

accessed 10 January 2020. 
33 බලහත්කාෙගයන් අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ කමිටුව, අතුරුදහන් වූවන් ගසීම සඳහා ගකටුම්පත් මාර්ගගෝපගේශ මූලධර්ම පිළිබඳ 
ලිඛිත ඉදිරිපත් කිරීම් < https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/SearchDisappearedPersons.aspx > 2019 

ගදසැම්බර් 31 පිවිසිණි. 
34 අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය, අතුරුදහන් වූවන් ගසීම සඳහා ගකටුම්පත් මාර්ගගෝපගේශ මූලධර්ම පිළිබඳ අදහස් (2019 
ජනවාරි 25) <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/DraftGuidingPrinciplesSearch/SriLanka.pdf> 019 

ගදසැම්බර් 31 පිවිසිණි. 
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2.47. පවුල්වලට දක්නට ගනාමැති බව පිළිබඳ සහතික ලබා ගැනීමට සහ ඔවුන්ගේ එම සහතික භාවිතා කෙමින් 

ගස්වාවන් ලබා ගැනීමට සහ උපකාෙ කිරීමට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය මැදිහත් විය. 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය, අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වලින් ලැබුණු ඉල්ලීම් සම්බන්ධව 

දිස්ික් ගෙජිස්රාර්වරුන්, ප්රාගේශීය ගල්කම්වරුන් සහ ග්රාම නිලධාරීන් සමඟ මැදිහත් ී කටයුතු කගළ්ය. 

ගෙජිස්රාර් ගජනොල් ගදපාර්තගම්න්තුව, දිස්ික් ගෙජිස්රාර්වරුන්, ප්රාගේශීය ගල්කම්වරුන් සහ ග්රාම 

නිලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධ ී දක්නට ගනාමැති බවට වන සහතික ලබාගැනීම සඳහා අයදුම් කිරීමට අගේක්ෂා 

කළ පවුල්වලට තනි තනිව සහය ලබාදීමට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට හැකි විය.  

එගමන්ම පවුල් සමඟ කටයුතු කෙන සිවිල් සමාජ සංවිධාන දැනුවත් කිරීමද කෙන ලදී.  

 

2.48. එගමන්ම, දක්නට ගනාමැති බවට වා සහතිකයක් භාවිතා කෙමින් බැංකු ගස්වාවන්ට පිවිසීම සම්බන්ධගයන් 

පවුල් විසින් ඉදිරිපත් කෙන ලද පැමිණිලි පිළිබඳව කටයුතු කිරීමට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය තනි ගේශීය බැංකු ගවත මැදිහත් විය. 

 

2.49. අතුරුදහන් වූවන්ගේ සමහෙ පවුල්, ඔවුන්ගේ අතුරුදහන් වූ ආදෙණීයයන් සඳහා මෙණ සහතික ලබා 

ගැනීගම්දී ඇති වූ දුෂක්ෙතා පිළිබඳව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ගවත දැනුම් දුන්හ. 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය, එවැනි අවස්ථාවලට  සහාය ීම සඳහා ගෙජිස්රාර් ගජනොල් 

ගදපාර්තගම්න්තුව හා ප්රාගේශීය ගෙජිස්රාර්වරුන් සමඟ කටයුතු කළ අතෙ සමහෙ පවුල්වලට නීති උපගදස ්

ලබා දී ඇත. 

   

3. විමර්ශන, දත්ත පදනම සහ ආෙක්ෂාව 

 

3.1. අතුරුදහන් වූවන් ගසීම සහ ගසායා ගැනීම සඳහා යාන්රණයක් සැපයීම සහ එවැනි පුේගලයින් අතුරුදහන් 

වූ අවස්ථා පැහැදිලි කිරීම, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ එක් ප්රධාන අෙමුණකි. අතුරුදහන් 

වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ විමර්ශන බලතල අතෙ අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ පැමිණිලි, ප්රකාශ සහ 

ගතාෙතුරු ලබා ගැනීගම් බලය සහ මිනිස ්මෘතගේහ කැණීම් හා ගගාඩකිරීගම් ක්රියාවලිය නිරීක්ෂණය කිරීම 

සඳහා මගහ්ස්රාත් අධිකෙණයකට අයදුම් කිරීගම් බලය ඇතුළත් ගේ. තවද, මිනිස ්මෘත ගේහ හැසිෙීම 

සම්බන්ධගයන් නිර්ගේශ ඉදිරිපත් කිරීමට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට බලය ඇත. 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ විමර්ශන කාර්යයට අදාළව, අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධ දත්ත 

එක්ැස් කෙ දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය කිරීගම් අෙමුණක්ද ඇත.  

 

3.2. එහි මූලික අෙමුණු අනුව, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් තනි පුේගල පරීක්ෂණ; සැක 

සහිත ගසාගහාන් බිම් සහ හඳුනා ගනාගත් මිනිස ් නටබුන් පිළිබඳ අධිකෙණ නවදය පරීක්ෂණ වලදී 

නිරීක්ෂණය කිරීම සහ නිර්ගේශ කිරීම ඉදිරියට ගගන යන ලදී. 

 

3.3. පැමිණිලි ලැබීමට, දත්ත එක්ැස් කිරීමට හා දත්ත සමුදායක් ස්ථාපිත කිරීමට ඇති අෙමුණ අනුව, ගවනත් ොජය 

ආයතන විසින් ගයාමු කෙන ලද නව පැමිණිලි අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් සකසන 

ලද අතෙ නව පැමිණිලි ලැබීමට තමන්ගේම ආකාෙයක් සහ ක්රියා පටිපාටියක් සකස ්කෙන ලදී. මීට අමතෙව, 

අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධව ගවනත් ොජය බලධාරීන් සහ ජාතයන්තෙ ආයතන සතුව ඇති දත්ත වලට 

ප්රගේශීගම් හා සැකසීගම් ක්රියාවලිය අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් ආෙම්භ කෙන ලදී. 

එගමන්ම, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය තාවකාලික දත්ත ගබඩාවක් නිර්මාණය කළ අතෙ 

දත්ත සමුදායට එකතු කෙ ඇති ගතාෙතුරු සැකසීමට හා ඇතුළත් කිරීම ආෙම්භ කෙන ලදී. 

 

3.4. වින්දිතයින් සහ සාක්ිකරුවන් ආෙක්ෂා කිරීම සඳහා වන අෙමුණ අනුව, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය විසින් පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගන්නා ලද අතෙ අදාළ ක්රියා පටිපාටි සකස් කෙ ආෙක්ෂක 

ගැටළු මහුවන තනි පුේගල සිදුීම්වලට මැදිහත්ීම් කෙන ලදී. 

 

පැමිණිලි 

 

3.5. අතුරුදහන් වූ පුේගලගයකුගේ ඥාතිගයකුගගන් ගහෝ අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධ ගවනත් පුේගලගයකුගගන් 

ගහෝ සංවිධානයකින්, එම අතුරුදහන් ීම සිදුවූ කාලය ගනාසලකා පැමිණිලි ලැබීමට අතුරුදහන් වූ 
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තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට බලය ඇත.35 අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පිහිටුීගමන් පසු 

නව පැමිණිලි ලැබීගම් ක්රියාවලිය ගමන්ම MNIR විසින් ඉදිරිපත් කෙ ඇති පැමිණිලි වලට ප්රතිචාෙ දැක්ීම සහ 

සැකසීමද ආෙම්භ කෙන ලදී. 

 

3.6. 2017 දී එවකට ජනාධිපති සිරිගස්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ උපගදස් අනුව MNIR විසින් අතුරුදහන් 

වූවන්ගේ පවුල් අතෙ ප්රතිගපෝෂණ දත්ත පිකා ගබදා හැරිගේය. අතුරුදහන් වූ පුේගලගයකු පිළිබඳ ගතාෙතුරු, 

පුේගලයා අතුරුදහන් වූ සන්දර්භය සහ තත්වයන්, ගන්නා ලද පසු විපෙම් ක්රියාමාර්ග සහ අගේක්ෂා කෙන 

ආධාෙ ගහෝ ප්රතිකර්ම පිළිබඳව පවුගල් සාමාජිකගයකු විසින් දත්ත පිකාවලට ගතාෙතුරු සැපයිය යුතු විය. 

සම්පුර්ණ කෙන ලද ප්රතිගපෝෂණ දත්ත පිකා අදාළ දිස්ික් ගල්කම්වරුන් විසින් ප්රාගේශීය ගල්කම්වරුන්ගේ 

සහාය ඇතිව MNIR ගවත ගයාමු කෙන ලදී.  සියලුම දිස්ික්ක ආවෙණය වන පරිදි ලිපිගගානු 14,700 ක්36 

2018 මාර්තු 15 දින අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ගවත භාෙ ගදන ලදී.  

 

3.7. 2018 දී පිහිටුවන ලද දින සිට, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ ප්රධාන කාර්යාලයට සෘජුවම පැමිණිලි 548 

ක් ලැබී ඇති අතෙ ප්රාගේශීය කාර්යාලවලට ලිපිගගානු 530 ක් ලැබී තිගේ. 2019 කාලය තුළ අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සිය වින්දිත සහ පවුල් සහායක නිලධාරීන්ට පවුගල් සාමාජිකයින්ගගන් සහ 

සාමානය ජනතාවගගන් පැමිණිලි වාර්තා කිරීම පිළිබඳ පුහුණුව ලබා දුන්ගන්ය. 

 

3.8. MNIR විසින් භාෙ ගදන ලද පැමිණිලි සහ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ගවත ගකලින්ම 

ලැබුණු පැමිණිලි වලට ප්රතිචාෙ දැක්ීගම් ක්රියාවලිය ආෙම්භ කෙ ඇත. අද වන විට, අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ 

වාර්තා 5,038 ක් එහි දත්ත ගබඩාවට ඇතුළත් කෙ ඇත. 

 

3.9. තවද, අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ පැමිණිලි ලැබීම සඳහා තුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් 

“අතුරුදහන් වූවන්ගේ දත්ත ආකෘතිපරය” යන නමින් නිල අයදුම්පතක් සකස ් කෙන ලදී. අතුරුදහන් 

වූවන්ගේ දත්ත ආකෘති පරය සංවර්ධනය කිරීගම් ක්රියාවලිය අදියෙ කිහිපයකට භාජනය ී ඇත. ගවනත් 

ෙටවල ඒ හා සමාන ආයතන විසින් අනුගමනය කෙන ලද ප්රමිතීන්, දත්ත කළමනාකෙණ උපගේශකගයකුගේ 

උපගදස් සහ ක්ගෂ්ර මට්ටගම්දී පවුල්වල සහ කාර්ය මණ්ඩලගේ ප්රතිගපෝෂ්ණයන් දත්ත ආකෘති පරය සැලසුම් 

කිරීගම්දී සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී. 

 

3.10.  අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය එහි අතුරුදහන් වූවන්ගේ දත්ත ආකෘතිපරය නිර්මාණය කෙන 

ලේගේ, තම වැඩිම ගතාෙතුරු ප්රමාණයක් එක් ැස් කෙගැනීගම් අෙමුණ සපුොගැනීගම්දී අදාළ පවුල් ගවත 

නැවත නැවත ගගාස ්ඔවුන්ව පීඩාවට සහ අපහසුතාවට පත් කිරීම වැලැක්ීම සඳහාය. උපරිම ගතාෙතුරු ැස් 

කිරීම සඳහා ආකෘති පරයක් සංවර්ධනය කිරීමට පදනම් වූගේ වසරින් වසෙ අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් 

සාමාජිකයින් ගණන වැඩිීම සහ ඉදිරිගේදී ගතාෙතුරු එක් ැස් කිරීම සඳහා අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලයට ගනාහැකි ීමට ඉඩ ඇති බැවිනි. 

 

3.11. 2018 වසගර්දී දත්ත ආකෘති පර ගයාදාගන්නා ලදී. ලැබුණු ප්රතිගපෝෂණගයන් මගින් දැක්වුගණ් ආකෘති ඉතා 

සවිස්තොත්මක වන බවත් සම්පූර්ණ කිරීමට දීර්ඝ කාලයක් ගතවන බවත් වන අතෙ එනිසාම සමහෙ ක්ගෂ්ර 

පිළිතුරු ගනාදී හිස්ව තැබීමට ගහ්තු විය. ආකෘති පරය සැලසුම් කෙ ඇත්ගත් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලගේ නිලධාරිගයකු විසින් ඉතා මැනවින් හැසිෙීම සඳහා වුවත්, කාර්යාලය ෙට පුො වයාේතව 

ගනාමැති බැවින් ගමය ප්රාගයෝගික දුෂ්කෙතා ඇති කගළ්ය.  

 

3.12. ගමම අභිගයෝගය ජය ගැනීම සඳහා, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය, අතුරුදහන් වූවන් 

සම්බන්ධ ගතාෙතුරු එක්ැස් කිරීගම් මූලික ගමවලමක් ගලස වඩා සෙල දත්ත ආකෘති පරයක් සංවර්ධනය 

කළ අතෙ එය අගනක් ගතාෙතුරු එක් ැස් කිරීගම් ගමවලම් සමඟ භාවිතා කළ හැකි විය. එය සංවර්ධනය 

කෙනු ලැබුගේ අතුරුදහන් වූ තැනැත්ගතකු පිළිබඳව වාර්තා කිරීමට අවශය අවම ගතාෙතුරු පිළිබඳව 

ජාතයන්තෙව පිළිගත් ප්රමිතීන්ට සහ ශ්රී ලංකාවට සුවිගශ්ෂී වූ සන්දර්භයන් සහ අවශයතාවයන්ට අනුකූලවයි. 

 
35අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත, 12 (අ) වගන්තිය. 
36MNIR ගවතින් ලිපිගගානු 14,641 ක් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට ලැබී ඇති බව 2018 වාර්ික වාර්තාගේ 3.16 
ගේදගේ දැක්ගවයි. ගකගස් ගවතත්, අන්තර්ගතය සමාගලෝචනය කිරීගමන් පසුව සහ ගගානු ගණන නැවත ගණනය කිරීගමන් 

පසුව එම අගය 14,700 දක්වා ඉහළ ගිගේය.  
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අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ මූලික දත්ත ආකෘති පරය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කෙනු ලදුව සිංහල සහ ගදමළ 

භාෂාවන්ට පරිවර්තනය කෙන ලදී. 

 

අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධ පවත්නා දත්ත එක්ැස් කිරීම  

 

3.13. ගම් වන විට,  අතුරුදහන් වූවන් සහ අතුරුදහන් වූ සිේීන් පිළිබඳ ගතාෙතුරු විවිධ ොජය ආයතන, ජාතයන්තෙ 

සංවිධාන සහ ොජය ගනාවන සංවිධාන සතුව ඇත.   අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ එක් 

අෙමුණක් වන්ගන් දැනට සිදුගකගෙන ක්රියාවලීන් ගහෝ ගවනත් ආයතන, සංවිධාන, ොජය ගදපාර්තගම්න්තු, 

විමසුම් ගකාමිෂන් සභා සහ විගශ්ෂ ජනාධිපති විමසුම් ගකාමිෂන් සභා මගින් ලබාගන්නා අතුරුදහන් වූවන් 

පිළිබඳ දත්ත එක් ැස් කිරීමත් ඒවා අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය යටගත් ස්ථාපිත දත්ත 

පදනමක් තුළ මධයගත කිරීමත්ය.  

 

3.14. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ කටයුතු කඩිනම් කිරීම සඳහා ොජය හා ොජය ගනාවන 

ආයතන විසින් ැස් කෙන ලද අදාළ ගතාෙතුරු ඵලදායී ගලස භාවිතා කෙන බව සහතික කිරීමට එය පිහිටුවන 

ලද දින සිට, අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධ පවත්නා දත්ත එක්ැස් කිරීමට උත්සාහයන් ගගන ඇත. විගශ්ෂගයන්, 

ගපෙ විමසුම් ගකාමිෂන් සභා සහ ගවනත් ොජය ආයතන විසින් ැස් කෙන ලද දත්ත වලට ප්රගේශ ීගමන්, 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් දැනටමත් සිදු කෙ ඇති කටයුතු ේවිභාවිතය වලක්වා ගත 

හැකිය; එගමන්ම පිළිතුරු ලබා දීමට සමත්ව නැති ොජය ආයතන සහ විමර්ශන ගකාමිෂන් සභා සමඟ කටයුතු 

කිරීගමන් ගවගහසට පත්ව ඇති පවුල් ගවත නැවත යාගමන් ඔවුන්ට ඇති වන ගවගහස සහ අගේක්ෂා 

භංගත්වය වලක්වා ගත හැකිය; අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සම්බන්ධව පවුල් අතෙ වැඩි 

විශ්වාසයක් ඇති කෙගත හැකිය.  

 

3.15. මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම්, ස්ගේච්ඡාගවන් ඉවත් කිරීම සහ අතුරුදහන් ීම් සම්බන්ධව විමසුම් 

ගකාමිෂන් සභා වාර්තා ජනාධිපති මුද්රාව යටගත් ජාතික ගල්ඛනාෙක්ෂක ගදපාර්තගම්න්තුගේ (DNA) වසෙ 

තිහක කාලයක් සඳහා ගබඩා කෙ ඇත. 2018 අගේල් 27 දිනැති ලිපියක් මගින්, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 

පිළිබඳ කාර්යාලය එවකට අතිගරු ජනාධිපති ගල්කම් ඔස්ටින් ප්රනාන්දු මහතාගගන් ඉල්ලා සිටිගේ ගතෝොගත් 

විමර්ශන ගකාමිෂන් සභා වාර්තා ගවත ප්රගේශ ීමට හා ඒවා ඩිජිටල්කෙණය කිරීමට අනුමැතිය ලබා ගදන 

ගලසයි. එවකට ජනාධිපතිවෙයාගේ ගල්කම් විසින් 2018 මැයි 9 දිනැති ලිපිය මගින් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 

පිළිබඳ කාර්යාලයට අනුමැතිය ලබා දී DNA සමඟ අවගබෝධතා ගිවිසුමකට එළගඹන ගලස අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට නිර්ගේශ කෙන ලදී. ගමම වාර්තා පරිශීලනය කිරීගම් හා ඩිජිටල්කෙණ 

ක්රියාවලිය සඳහා අනුමැතිය එවකට ජනාධිපති ගල්කම් උදය ආර්. ගසගනවිෙත්න මහතා විසින් 2019 ජනවාරි 

11 දිනැතිව ලිපියක් මගින් නැවත නිකුත් කෙන ලදී. 2019 මැයි 24 දිනැති ලිපිය මගින් DNA අයත්වන නිවාස, 

ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයාංශය, ගමම වයාපෘතිය ඉදිරියට ගගන යන ගලස DNA ගවත 

තවදුෙටත් උපගදස ්ලබා ගදනු ලැබිණි.  

 

3.16. ගමම අනුමත කිරීම් වලට අනුව, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් 2019 ජූලි 22 දින DNA 

සමඟ අවගබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹී ඩිජිටල්කෙණ වයාපෘතිය ආෙම්භ කෙන ලදී.  

 

3.17. අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ ගතාෙතුරු ගවනත් ොජය ආයතනවලින් ද ගමම කාර්යාලය ගවත ලැබී තිගේ. 

අතුරුදහන් වූවන්ගේ ලැයිස්තු ගණනාවක් ශ්රී ලංකා ගපාලිසිය විසින් ඉදිරිපත් කෙ ඇති අතෙ, එහි ඇතුළත් 

කිරීම් 5,472 කි.  ිවිධ හමුදාව විසින් ශ්රී ලංකා යුද හමුදාගේ, නාවික හමුදාගේ සහ ගුවන් හමුදාගේ අතුරුදහන් 

වූ සාමාජිකයින් පිළිබඳ ලැයිස්තු ගණනාවක් ඉදිරිපත් කෙ ඇත. ඒවාගේ ඇතුළත් කිරීම් 3,742 ක් ඇත. 

 

3.18. අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධගයන් ශ්රී ලංකාගවන් ලැබී ඇති සියලුම වාර්තා WGIED විසින් විගේශ කටයුතු 

අමාතයාංශයට ඉදිරිපත් කෙ තිගේ.  අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ වාර්තා 12,664 ක් 2019 දී විගේශ කටයුතු 

අමාතයාංශය විසින් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට ගයාමු කෙන ලද අතෙ, එයට පැහැදිලි 

ගනාකළ වාර්තා 6,066 ක් සහ පැහැදිලි කළ වාර්තා 6,598 ක් ඇතුළත් ගේ.37 අතුරුදහන් වූ පුේගලයාගේ 

 
37 WGIED ට අනුව, අතුරුදහන් වූ පුේගලගයකු පිළිබඳ වාර්තාවකට ප්රතිචාෙ වශගයන් ෙජයක් ගතාෙතුරු සැපයීමට අගපාගහාසත් වූ 
විට නඩු “පැහැදිලි ගනාකළ” ගලස වර්ීකෙණය කෙ ඇත. අතුරුදහන් වූ පුේගලගයකුගේ ඉෙණම පිළිබඳව ෙජයක් ප්රතිචාෙයක් 

දක්වන විට වාර්තා “පැහැදිලි” ගලස වර්ීකෙණය ගකගර්. 
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ඉෙණම එතැන් සිට තහවුරු ී ඇති අවස්ථා හඳුනා ගැනීගමන් සහ අනුපිටපත් කිරීම සඳහා තනි ලිපිගගානු 

හෙස ් පරීක්ෂාගවන් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් වාර්තා සමාගලෝචනය කිරීගම් 

ක්රියාවලිය ආෙම්භ කෙන ලදී. 

 

 

 

දත්ත පදනම 

 

3.19. ඉහත සඳහන් කළ පරිදි, අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධ සියලු දත්ත ශ්රී ලංකාව තවමත් මධයගත කෙ ගනාමැති 

අතෙ අතුරුදහන් වූ ගහෝ අතුරුදහන් වූ මුළු පුේගලයින් සංඛයාව පිළිබඳ නිල සංඛයා ගල්ඛනද නැත. ගමම 

අභිගයෝගයට මුහුණ දීම සඳහා, බහුවිධ ආයතන සතුව ඇති දත්ත එක්ැස් කිරීම, ඒවාගේ දත්ත නිෙවදයතාව 

තහවුරු කිරීම සහ ේවිත්ව පිටපත් වාර්තා පරීක්ෂා කිරීම අවශය ගේ. තවද, සැකසූ පසු, අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ 

නිල වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා දත්ත පදනමක් තුළ ගතාෙතුරු ගක්න්ද්රගත කිරීම සහ විමර්ශන පැවැත්ීම 

සිදු කළ යුතුය. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත යටගත්, අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ සියලු 

ගතාෙතුරු ඇතුළත් විය යුතු දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය කිරීමට, කළමනාකෙණය කිරීමට හා නඩත්තු කිරීමට 

ගමන්ම එහි සියලුම දත්ත පදනම් සහ දත්තවල ආෙක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා අවශය වන සියලුම පියවෙයන්, 

තාක්ෂණික ආෙක්ෂාවන්ද ඇතුළුව, ගැනීමට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලට පැහැදිලිවම බලය 

ඇත.  

 

3.20. 2019 කාලය තුළ OMP සිය දත්ත සමුදාය කළමනාකෙණය කිරීම සඳහා අවශය කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා 

ගැනීගම් ක්රියාවලිය දිගටම කෙගගන යන ලදී; තාවකාලික දත්ත පදනමක් නිර්මාණය කෙ ක්රියාත්මක කෙ ඇති 

අතෙ පුළුල් පදනමක් සඳහා අවශයතා සිතියම් ගත කෙ ඇත. 

 

3.21. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ දත්ත සමුදාය කළමනාකෙණය කෙනු ලබන්ගන් එහි දත්ත 

කළමනාකෙණ ඒකකය වන අතෙ එය දත්ත ඇතුළත් කිරීගම් ක්රියාකරුවන් පස් ගදගනකුගගන් සහ දත්ත 

කළමනාකෙණ ප්රධානියාගගන් සමන්විත ගේ. දත්ත ඒකාබේධ කිරීගම් ක්රියාවලීන් ඇතුළුව ධාරිතා වර්ධනය 

අෙමුණු කෙගත් පුහුණු සැසි මාලාවක් ගමම ඒකකය හෙහා ක්රියාත්මක ී තිගේ. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 

පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් 2019 ඔක්ගතෝම්බර් මාසගේදී දත්ත කළමනාකෙණ ප්රධානියා පත් කෙන ලද අතෙ 

එහි කටයුතු බාධාවකින් ගතාෙව කෙගගන යන බව සහතික කෙමින් ගම් වන විට එම ඒකකය සඳහා ස්ිෙ 

කාර්ය මණ්ඩලයක් බඳවා ගැනීගම් ක්රියාවලිගේ නිෙත ී සිටී.   

 

3.22. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් අතුරුදහන් වූ පුේගලයින්, සිදුීම් සහ ගසාගහාන් බිම් 

සම්බන්ධ ගල්ඛන තුනකින් සමන්විත තාවකාලික දත්ත ගබඩාවක් නිර්මාණය කෙ ඇති අතෙ, 

පැමිණිලිකරුවන්ගගන් සහ අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වලින් ලබාගත් දත්ත ඒකාබේධ කිරීගම් ක්රියාවලිය 

ආෙම්භ කෙ තිගේ. තවද, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පුළුල් හා ස්ිෙ දත්ත සමුදායක් සඳහා 

අවශයතා සිතියම් ගත කෙමින් සිටී. 

 

3.23. ඉහත සඳහන් කළ පරිදි, MNIR, ිවිධ හමුදාව, ගපාලීසිය, WGIED සහ ඍජුවම පවුගල් සාමාජිකයින් 

ගවතින් ක්රියාන්විතගේ දී අතුරුදහන් වූ ිවිධ හමුදාගේ සාමාජිකයන් ද ඇතුළුව අතුරුදහන් වූ සහ අතුරුදහන් 

වූවන් පිළිබඳ ලැයිස්තු, වාර්තා සහ පැමිණිලි ලැබී ඇත. එහි ප්රතිඵලයක් ගලස, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 

පිළිබඳ කාර්යාලය අතුරුදහන් වූ පුේගලයන් සම්බන්ධ වාර්තා 37,491 ක් සැකසීගම් නියැලී සිටී. අතුරුදහන් 

වූවන් පිළිබඳ වාර්තා 5,038 ක් 2019 ගදසැම්බර් 31 දින වන විට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 

සිය දත්ත ගබඩාවට ඇතුළත් කෙ ඇත.  අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ සතයාපන ක්රියාවලිගේ 

වැදගත් අංගයක් වන්ගන් සපයන ලද ගතාෙතුරු වල නිෙවදයතාවය සහතික කිරීම සහ වාර්තා අතෙ අනුපිටපත් 

සතයාපනය කිරීමයි. 

 

3.24. ලැබුණු පැමිණිලිවල අවම ගතාෙතුරු දත්ත පදනමට ඇතුළත් ගකගෙන බව සහතික කිරීමට, 2019 

ගදසැම්බෙගේදී දත්ත සැකසීමට ගවනත් අංශවලින් තාවකාලිකව කාර්ය මණ්ඩලය ගවන් කෙගගන අවශය 

කාර්ය මණ්ඩලය අතිකාල ගස්වා සඳහාද ගයාදවාගනිමින් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය දත්ත 

ඇතුළත් කිරීගම් ක්රියාවලිය ගේගවත් කෙන ලදී. අතුරුදහන් වූවන්ගේ තාවකාලික ලැයිස්තුවක් සකස ්කිරීම 

සඳහා ගමම ක්රියාවලිය කඩිනම් කෙන ලද අතෙ එය 2020 දී ප්රසිේධ ගකගෙනු ඇත. අතුරුදහන් වූවන්ගේ 



20 
 

පවුල්වලට සහ අගනකුත් මහජනතාවට ඔවුන්ගේ අතුරුදහන් වූ ආදෙණීයයන්ගේ ගතාෙතුරු තාවකාලික 

ලැයිස්තුගේ නිවැෙදිව සටහන් කෙ ඇති බවට සහතික කෙ ගැනීමට ආොධනා කෙනු ලැගේ.   

 

විමර්ශන 

 

3.25. ප්රධාන නඩු වලට අදාළ පැමිණිලි සම්බන්ධගයන් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය දිගින් දිගටම 

විමර්ශනය කෙන ලදී; මන්නාෙම සමූහ මිනීවළ විමර්ශනයට සහාය ීම; සහ සැක සහිත ගසාගහාන් බිම් 

ඇතුළුව මිනිස ්ගේහයන් හැසිෙීම සම්බන්ධ නිර්ගේශ ඉදිරිපත් කිරීමට මැදිහත් ීම ඒ අතෙ ගවයි.  

 

3.26. අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් සහ ෙජගේ හා ොජය ගනාවන සංවිධාන ඇතුළු විවිධ මූලාශ්රයන්ගගන් අතුරුදහන් 

වූවන් පිළිබඳ ගතාෙතුරු සහ පැමිණිලි අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ගවත අඛණ්ඩව ලැබුණි. 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනගත් 12 (ආ) (ii) සහ (iii) වගන්තිවලට අනුව, සැලකිය යුතු 

ගලස ගල්ඛනගත කෙ ඇති සහ මහජන වැදගත්කමක් ඇති සිදුීම්වල, අතුරුදහන් ීගම් ෙටාවන් සහ 

සන්දර්භයන් විශ්ගල්ෂණය කිරීගම් ක්රියාවලිය ආෙම්භ කගළ්ය. තවද, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය විසින් ක්ගෂ්ර චාරිකාගේ නිෙත ීම ඇතුළුව මූලික විමසීම් පවත්වන ලදී.   

 

3.27. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය අදාළ පාර්ශවයන් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡා සහ ැස්ීම් පැවැත්වූ 

අතෙ අතුරුදහන් වූවන්ගේ සිදුීම් පිළිබඳ ගතාෙතුරු ැස් කගළ්ය. මීට අමතෙව, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 

පිළිබඳ කාර්යාලය ගවනත් ොජය බලධාරීන්ගගන් වැඩිදුෙ ගතාෙතුරු ඉල්ලා සිටිගේය.  

 

3.28. පරීක්ෂණ සඳහා සැලකිය යුතු තාක්ෂණික විගශ්ෂඥතාවයක් අවශය බැවින්, අතුරුදහන් වූවන් ගසීගම්දී 

අධිකෙණ මානව විදයාව සහ අධිකෙණ පුොවිදයාව භාවිතා කිරීම ඇතුළු ක්රම හෙහා පරීක්ෂණ පැවැත්ීම සඳහා 

ආයතනික හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීමට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය තම සම්පත් කැප 

කගළ්ය. විගශ්ෂගයන්,  සැලසුම් කිරීම, විමර්ශනය සඳහා අවශය ක්රියා පටිපාටි සහ සම්පත්, අතුරුදහන් වූවන් 

සිටින ස්ථානය හඳුනා ගැනීම සඳහා උපායමාර්ගික ප්රගේශයන් සහ කැණීම්, මිනිස ්සිරුරු ගගාඩ ගැනීම් සහ 

ඒවා හඳුනාගැනීමට අධිකෙණ නවදය විදයාව භාවිතා කිරීම සඳහා ජාතික හා ජාතයන්තෙ ක්රියාකාරීන්ගගන් 

තාක්ෂණික විගශ්ෂඥ දැනුම හා පුහුණුව ලැබිණි.   

 

හඳුනාගනාගත් මෘත ගේහ ගසායා ගැනීම 

 

3.29. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ විමර්ශන බලතල යටගත්, කැණීම් ගහෝ කැණීම් වලදී 

නිරීක්ෂකගයකු ගලස කටයුතු කිරීම සඳහා මගහ්ස්රාත් අධිකෙණයකට අයදුම් කිරීමට එයට බලය ඇත.38 මෘත 

ගේහ හැසිෙීම සම්බන්ධගයන් ොජය බලධාරීන්ට නිර්ගේශ ඉදිරිපත් කිරීමටත්, අතුරුදහන් වූ සහ අතුරුදහන් 

වූවන්ගේ සහ ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ උනන්දුව ආෙක්ෂා කිරීමටත් එයට නිශ්ිත බලයක් ඇත. 

39 2019 කාලය තුළ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය මෘත ගේහ සම්බන්ධව ඉදිරියට යන 

අධිකෙණ ක්රියාමාර්ග තුනකට මැදිහත් විය.  

 

3.30. මඩකලපුගේ කුරුක්කල්මඩම්හි සැක සහිත මිනීවල සම්බන්ධව වන අංක 172/2014 දෙන නඩුගේදී 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය, අධිකෙණ නවදය නිලධාරී කාර්යාලගේ නිගයෝජිතගයකු සමඟ 

එම සැක සහිත මිනීවල නැෙඹීමටඅවසෙ ඉල්ලමින් කලවංිකුඩි මගහ්ස්රාත් අධිකෙණගේ ගරු මගහ්ස්රාත් 

ගවත ඉදිරිපත් කිරීමක් කෙන ලදී.  

 

3.31. 2019 ඔක්ගතෝබර් මාසගයදී පුදුකුඩුඉරිේපු ප්රගේශගේ මිනිස් අවගශ්ෂ  හමු වූ අතෙ එය නඩු අංක AR/808/19 

යටගත් මුලතිේ මගහ්ස්රාත්වෙයා ඉදිරිගේදී විමර්ශනයට භාජනය ගවමින් ඇත. එම ස්ථානය ආෙක්ෂා කෙන 

ගලසත්, මෘත ගේහ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වන ගලසත් මගහ්ස්රාත්වෙයා ප්රාගේශීය ගපාලිසියට නිගයෝග 

කෙ ඇත. තවද, ගේහය පරීක්ෂා කෙන ගලස මගහ්ස්රාත්වෙයා අධිකෙණ නවදය නිලධාරියාට නිගයෝග කෙ 

තිගේ.  අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනගත් 12 (ඈ) වගන්තිය යටගත්, අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය එම නඩු කටයුතුවල නිරීක්ෂකගයකු ගලස කටයුතු කිරීම සඳහා සාර්ථක 

 
38අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත, 12 (ඇ) වගන්තිය. 
39අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත, 13 (1)(iii), 10 (ඇ) වගන්තිය. 
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ඉල්ලීමක් කෙන ලදී. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ  ගකාමසාරිස්වෙයකු සහ කාර්ය මණ්ඩල 

සාමාජිකගයකු මගහ්ස්රාත්වෙයා එම ස්ථානයට පැමිණීම නිරීක්ෂණය කළ අතෙ විමර්ශනය ඉදිරියට ගගන 

යාම සඳහා ගත යුතු පියවෙ පිළිබඳව නිර්ගේශ ඉදිරිපත් කගළ්ය. 

 

3.32. 2018 ගනාවැම්බර් මාසගේදී මන්නාෙගම් තිරුගක්තීස්වෙන් හි සැක කටයුතු මිනීවල විමර්ශනය කිරීගම් 

B768/13 නඩුගවහි නිරීක්ෂකගයකු ගලස කටයුතු කිරීමට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 

ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කෙන ලදී.   පසුගිය වසෙ පුො, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය නඩුව දිගටම 

නිරීක්ෂණය කෙ, අධිකෙණ මානව විදයාඥයින්ගේ සහාය ඇතිව ගමගතක් සිදු කෙ ඇති විමර්ශනගේ ප්රගතිය 

සමාගලෝචනය කළ අතෙ, පවුල් නිගයෝජිතයින් ඇතුළු අදාළ පාර්ශවකරුවන් සමඟ ගසායා ගැනීම් සාකච්ඡා 

කගළ්ය.  

 
 

 

 

 

 

මන්නාෙම සමූහ මිනීවල 

 

3.33. 2018 මාර්තු 22 වන දින මන්නාෙම් නගෙගේ සගතාස ගගාඩනැගිල්ගල් අස්ි ගකාටස් ප්රමාණයක් ගසායා 

ගන්නා ලදී. මන්නාෙම මගහ්ස්රාත් අධිකෙණ නිගයෝගයකට අනුව, විගශ්ෂඥ අධිකෙණ නවදය නිලධාරි 

මන්නාෙම් නගෙගේ සගතාස ගගාඩනැගිල්ගල් සැකකටයුතු ගසාගහාන් බිම කැණීගම් ක්රියාවලිය ආෙම්භ 

කෙන ලදී. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් මන්නාෙම මගහ්ස්රාත්වෙයා ගවත කෙන ලද 

ඉල්ලීමකට අනුව, 2018 ජුනි 4 වන දින සැක සහිත ගසාගහාන් බිම කැණීගම්දී නිරීක්ෂකගයකු ගලස කටයුතු 

කිරීමට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට අවසෙ ලැබිණි.  එතැන් සිට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 

පිළිබඳ කාර්යාලය එම ක්රියාවලිය නිරික්ෂණය කෙමින් සිටී. 

 

3.34. මන්නාෙගමහි සැකකටයුතු සමූහ මිනී වළ පිළිබඳ පරීක්ෂණ සඳහා අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය විවිධ මට්ටම්වලින් සහාය ලබා දී ඇත.40 දින 155 ක් පුො සිදු ගකරුනු විමර්ශනය අතෙ ශරීෙ 325 

ක අස්ි ගකාටස් ගසායා ගනු ලැබිණි. කැණීම් කණ්ඩායගම් ආහාෙ, නවාතැන් හා කැණීම් කණ්ඩායගම් විවිධ 

භාණ්ඩවල පිරිවැය සහ ගමෝසම් වැසි වලින් ගවේ අඩවිය ආෙක්ෂා කිරීම සඳහා ටාගපෝලින් ආවෙණ සඳහා වන 

වියදම් ආවෙණය කෙමින් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් විසින් කැණීම් සඳහා මූලය 

ආධාෙ ලබා ගදන ලදී.  

 

3.35. තවද, එම ස්ථානගයන් කැණීම් කෙන ලද අස්ි හා දත් සාම්පලවල විකිෙණශීලී කාබන් දින ගණනය කළ යුතු 

යැයි විමර්ශන කණ්ඩායම තීෙණය කළ විට, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය එම සාම්පලවල 

හිමිකාරීත්වය සහතික කිරීමට උපගයෝී කෙගත හැකි ක්රියාමාර්ග සහ මාධය මගින් ගත්රීම් ක්රියාවලියට පිවිසීම 

හා අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වල නිගයෝජිතයින්  සම්බන්ධ නිර්ගේශ සපයන ලදී. විමර්ශනගේ 

නිරීක්ෂකගයකු ගලස අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ ගකාමසාරිස්වරු 2018 ගදසැම්බර් 18 

සිට 21 දක්වා අස්ි හා දත් සාම්පල ගතෝො ගැනීගම් ක්රියාවලිය නිරීක්ෂණය කළහ.  

 

3.36. විමර්ශනගේ ක්රියාවලිය හා ප්රතිඵල පිළිබඳ මහජන විශ්වාසය සහතික කිරීම සඳහා අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 

පිළිබඳ කාර්යාලය සිය නිර්ගේශ ඉදිරිපත් කගළ ්ය. කැණීම් හා මෘත ගේහ ගගාඩ ගැනීම ඇතුළු විමර්ශන 

ක්රියාවලියට මාධයගේ සහ පුෙවැසි කමිටුගේ සාමාජිකයින්ට ප්රගේශය සහතික කිරීගමන්, දැනුවත්භාවය ඇති 

කිරීමට සහ විනිවිදභාවයට පහසුකම් සැලසීමට හැකි බව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විශ්වාස 

කෙයි. විගශ්ෂගයන්, එවැනි ප්රගේශයක් සහතික කිරීම පවුල්වල කැමැත්ත සහ ොජය මැදිහත්කරුවන්ගේ 

ඵලදායී පරීක්ෂණ පැවැත්ීගම් හැකියාව පිළිබඳ විශ්වාසය සුෙක්ිත කිරීම සඳහා වැදගත් බව අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විශ්වාස කෙයි. ශ්රී ලංකාගේ වර්තමාන නනතික ොමුව, විමර්ශන ක්රියාවලියට 

 
40මන්නාෙම සමූහ මිනි වගල් අස්ි සාම්පල කාබන් දින ගණනය සඳහා ජාතයන්තෙ ෙසායනාගාෙයකට ලබාදීගම්දී අතුරුදහන් වූ 
තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය නිරීක්ෂකගයකු ගලස කටයුතු කෙයි, මාධය නිගේදනයි (2019 ජනවාරි 
30)<https://www.facebook.com/ompsrilanka/photos/a.2177156629210232/2232615643664330/?type=3&theater > 

2019 මැයි 29 පිවිසිණි. 
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සහභාී ීමට සහ දැනුම්වත් ීමට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ගේ පවුගල් සාමාජිකයින්ට ඇති අයිතිය 

පිළිගන්නා බව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විශ්වාස කෙයි.41  

 

3.37. 2019 ජනවාරි 18 වන දින ගවේ අඩවිගයන් ගතෝොගත් සාම්පල ඇමරිකා එක්සත් ජනපදගේ  ්ගලාරිඩා හි 

මයාමි හි පිහිටි බීටා ඇනලිටික්ස් හි ෙසායනාගාෙගේ විකිෙණ කාබන් දින ගණනය සඳහා යවන ගලස 

මන්නාෙම් මගහ්ස්රාත්වෙයා නිගයෝග කගළ්ය.  සාම්පල හය, බීටා ඇනලිටික්ස ් නම් ඇමරිකා එක්සත් 

ජනපදගේ මයාමි හි ෙසායනාගාෙගේ  කාබන් දින ගණනය සඳහා වන පිරිවැය සහ මන්නාෙම අධිකෙණ 

නවදය නිලධාරිගේ ගමන් වියදම් සඳහා අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල මූලයමය වශගයන් සහාය 

විය. තවද, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ ගකාමසාරිස්වෙයකු සහ අතුරුදහන් වූවන්ගේ 

පවුල්වල නනතික නිගයෝජිතයින් ගදගදගනකු අධිකෙණ නවදය නිලධාරියා සමඟ මියාමි ගවත ගගාස ්අස්ි 

ෙසායනාගාෙයට භාෙ දීගම් ක්රියාවලිය නිරීක්ෂණය කළහ.  

 

3.38. ගසාගහාන් පිටිගේ නිගයෝජිත සාම්පලවල කාබන් දින ගණනය කිරීගම් ප්රතිඵලවලින් ගපනී යන්ගන් ගේහය 

ක්රි.ව. 1499-1719 දක්වා වූ ඓතිහාසික යුගයකට අයත් බවයි.  කාබන් දින ගණනගේ ප්රතිඵල ලැගබන 

අවස්ථාගේදී, පරීක්ෂණ කණ්ඩායම ෙසායනාගාෙ පරීක්ෂණවල ප්රතිඵල සම්බන්ධගයන් විවිධ ොජය 

බලධාරීන්ගගන් වාර්තා බලාගපාගොත්තුගවන් සිටි අතෙ කැණීගමන් ලද ගවනත් සාක්ි තවදුෙටත් 

විශ්ගල්ෂණය කෙන ගලස ඉල්ලා සිටිගේය.  

 

3.39. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් 2019 මාර්තු 20 වන දින මන්නාෙම මගහ්ස්රාත් 

අධිකෙණයට නිර්ගේශ කෙ ඇත්ගත් විමර්ශන කාලය තුළ ජනනය කෙ ඇති අගනකුත් සියලුම ගතාෙතුරු සහ 

සාක්ි විශ්ගල්ෂණය කිරීගමන් කාබන් දින ගණනගේ ප්රතිඵල සලකා බැලිය යුතු බවයි. තවද, විමර්ශන 

කණ්ඩායම විසින් වාර්තාව සලකා බැලීගමන් අනතුරුව විමර්ශනගේ අනාගත ගමන් මාර්ගය තීෙණය කළ යුතු 

බව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් සටහන් කෙන ලදී. මගහ්ස්රාත්වෙයා ගවත වාර්තාව 

ඉදිරිපත් කළ පසු,  අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින් සහ සාමානය ජනතාවට වාර්තාවට ප්රගේශ 

ීම පහසු කිරීම සඳහා එය වාර්තාගත කෙන ගලස අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය තවදුෙටත් 

නිර්ගේශ කගළ්ය. 

 

3.40. 2019 මාර්තු මාසගේදී මන්නාෙම මගහ්ස්රාත්වෙයා විසින් ගම් දක්වා විමර්ශනය අතෙතුෙ ජනනය කෙන ලද 

සියලු සාක්ි විශ්ගල්ෂණයන් ඇතුළත් වාර්තාවක් අධිකෙණයට ඉදිරිපත් කෙන ගලස නිගයෝග කගළ්ය.  

විමර්ශන කණ්ඩායම විසින් වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබියදී මගහ්ස්රාත්වෙයා විසින් කැණීම් 

නැවැත්ීම පිණිස වන තාවකාලික නිගයෝගය දීර්ඝ කෙන ලදී. ගමම නිගයෝගයන් පනවනු ලැබුගේ 

මගහ්ස්රාත්වෙයා විසින්   මන්නාෙම අධිකෙණ නවදය නිලධාරිගේ ප්රධානත්වගයන්  පුොවිදයාඥයින්, 

ගපාලිසිය (අපොධ ස්ථාන නිලධාරීන් ඇතුළුව), අතුරුදහන් වූ සහ අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වල 

නිගයෝජිතයින් සහ අතුරුදහන් වූ තැනත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සමඟ කැඳවූ හමුීමකින් අනතුරුවය.   

 

3.41. උසාවිගේ නිගයෝගයන්ට අනුකූලව, කැලණිය විශ්ව විදයාලගේ පශ්චාත් උපාධි පුොවිදයා ආයතනගේ 

පුොවිදයාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ මහාචාර්ය ොජ් ගසෝමගේව විසින් වාර්තාව සකස ්කිරීම ආෙම්භ කෙන ලදී. 

පර්ගේෂණ සහායකයින් සිේ ගදගනකු ෙඳවා තබා ගැනීම සඳහා මූලය ආධාෙ ලබා දීගමන් අතුරුදහන් වූ 

තැනත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ගකටුම්පත් කිරීගම් ක්රියාවලියට සහාය ලබා දුන්ගන්ය.   

 

3.42. සවිස්තොත්මක වාර්තාව 2019 ජුනි 30 දින අධිකෙණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. ගකගස් ගවතත්, 2019 

ගදසැම්බර් 31 වන විට ඇතැම් ගකෞතුක වස්තු විමර්ශන කණ්ඩායමට ලබා දී ගනාමැති බැවින් වාර්තාව නිකුත් 

කිරීම ප්රමාද ී ඇත. 

 

 

වින්දිතයින් සහ සාක්ිකරුවන් ආෙක්ෂා කිරීම 

 

 
411979 අංක 15 අපොධ නඩු විධාන සංග්රහය, 260 වගන්තිය; 2015 අංක 4 දෙණ අපොධ හා සාක්ිකරුවන්ගේ වින්දිතයින්ට 
සහාය ීම සහ ආෙක්ෂා කිරීම, 3 (උ), 3 (ඊ) (ii), 3 (ඊ) (iii), 7; 2018 අංක 5 දෙණ බලහත්කාෙගයන් අතුරුදහන් ීම් වලින් සියලු 
පුේගලයින් ආෙක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ජාතයන්තෙ සම්මුතිය 14 (1) වගන්තිය. 
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3.43. වින්දිතයින් සහ සාක්ිකරුවන්ගේ ආෙක්ෂාව සඳහා පේධතියක් සංවර්ධනය කිරීමට සහ බලාත්මක කිරීමට 

අතුරුදහන් වූ තැනත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට බලය ඇත.42 අතුරුදහන් වූ තැනත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල කාර්ය 

මණ්ඩලගේ සහ එහි පරිශ්රයන්හි ආෙක්ෂාව සහතික කිරීම එහි ආෙක්ෂණ ඒකකයට පැවරී තිගේ. 2019 කාලය 

තුළ අතුරුදහන් වූ තැනත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය දක්ෂ හා පළපුරුදු කාර්ය මණ්ඩලයක් බඳවා ගැනීමට 

උත්සාහ කගළ්ය; ආෙක්ෂණ ඒකකය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ක්රියාවලීන් සංවර්ධනය කිරීම සහ පවුල්, යුක්තිය 

සහගයෝගිතාකරුවන් සහ අගනකුත් පාර්ශවකරුවන්ගේ ආෙක්ෂාව සම්බන්ධගයන් මැදිහත් ීමක් සිදු කෙන 

ලදී. 

 

3.44. ආෙක්ෂක අංශ ප්රධානිගයකු සහ කළමනාකෙණ සහකාෙවෙගයකු 2019 ජූලි මාසගේදී පත් කෙන ලදී. 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ආෙක්ෂණ ඒකකය සඳහා අමතෙ කාර්ය මණ්ඩලයක් බඳවා 

ගැනීම සඳහා කටයුතු කෙමින් සිටී. 

 

3.45. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් ආෙක්ෂණ අවශයතා ගල්ඛනගත කිරීම සහ නඩු කටයුතු 

කළමනාකෙණය පිළිබඳ ක්රියා පටිපාටි සකස ්කෙන ලදී. තවද, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල 

මූලස්ථානගේ සහ එහි ප්රාගේශීය කාර්යාලවල කාර්ය මණ්ඩලය සහ පරිශ්රයන් ආෙක්ෂා කිරීම සම්බන්ධගයන් 

වැළැක්ීගම් පියවෙයන් අනුගමනය කෙන ලදී. 

 

3.46. ඉහත සඳහන් කළ පරිදි,  2019 ගපබෙවාරි මාසගේදී ආෙක්ෂක ගල්කම් විසින් ශ්රී ලංකා හමුදාව, නාවික හමුදාව 

සහ ගුවන් හමුදාවට ගමන්ම ගපාලීසියට ද අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය  විසින් කෙන ලද 

යුක්තිය සම්බන්ධ සියලු නිර්ගේශයන්ට අනුකූල වන ගලස ආෙක්ෂක ගල්කම් විසින් විධාන කෙනු ලැබීය. ඊට 

ප්රතිචාෙ වශගයන් ිවිධ හමුදාගේ අණ ගදන නිලධාරීන් සහ ගපාලිස්පතිවෙයා විසින්  අතුරුදහන් වූවන්ගේ 

පවුගල් සාමාජිකයින්ගේ ආෙක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා පියවෙ ගන්නා ගලස සහ අගනකුත් අධිකෙණ 

සහගයෝීතාවන්ට අදාළ නිලධාරීන්ට උපගදස ් දුන් බව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 

තවදුෙටත් සඳහන් කෙයි.  

 

3.47. ආෙක්ෂක ගල්කම්, ිවිධ හමුදාව සහ ශ්රී ලංකා ගපාලීසිය විසින් ප්රතිපත්තිමය වශගයන් ලබා ගදන 

සහගයෝීතාවය සඳහන් කෙන අතෙම, අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වලට සහ යුක්ති සහගයෝගිතාකරුවන්ට 

එගෙහිව ආෙක්ෂක අංශගේ සාමාජිකයින් විසින්ද කෙන ලද බිය ගැන්ීම් සහ ගසෝදිසි කිරීම් පිළිබඳ වාර්තා 

අඛණ්ඩව ලැගබමින් පවතින බව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය දැඩි කනස්සල්ගලන් යුතුව 

සඳහන් කෙයි.  2019 දී අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පවුල්, යුක්තිය සහගයෝගිතාකරුවන් සහ 

එහි කාර්ය මණ්ඩලගයන් පැමිණිලි ගණනාවක් වාර්තා කෙ ඇත.  කායික හා වාික පහෙදීම්, තර්ජන සහ බිය 

ගැන්ීම්, ගසෝදිසි කිරීම් සහ සමාජ මාධය ගේදිකා හෙහා සිදුගකගෙන ප්රහාෙයන් හා තර්ජන සම්බන්ධ පැමිණිලි 

ඒ අතෙ ගවයි.  ගමම පැමිණිලි වලට ප්රතිචාෙ වශගයන්, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ගමම 

ගැටළු විසඳීම සඳහා අදාළ බලධාරීන්ට මැදිහත් විය.  

 

3.48. තවද, පැහැෙගැනීම් සම්බන්ධව දැනට පවතින අධිකෙණ ක්රියාමාර්ගවල නියැලී සිටින නීති නිගයෝජිතයින්, 

යුක්තිය සහගයෝගිතාකරුවන් සහ පවුගල් සාමාජිකයින්ට එගෙහි ප්රහාෙ සම්බන්ධගයන් අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට පැමිණිලි ලැබුණි.  ඊට ප්රතිචාෙ වශගයන්, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය විගශ්ිත අවස්ථාවන්ට මැදිහත් ී අදාළ පුේගලයින්ගේ ආෙක්ෂාව සහ විමර්ශනවල ප්රගතිය සහ 

නීතිමය කටයුතු සහතික කිරීම සඳහා බලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කගළ්ය. 

 

4. ආයතනික සංවර්ධනය 

 

4.1. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සිය කාර්යාලය ඵලදායී ගලස ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම 

සඳහා පසුගිය වසෙ පුො සැලකිය යුතු අවධානයක් හා සම්පත් ප්රමාණයක් කැප කගළ්ය. එහි ගදවන වසෙ තුළදී, 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය වඩාත් බලපෑමට ලක් වූ දිස්ික්කවල ප්රාගේශීය කාර්යාල 

පිහිටුීම මගින් පවුල්වලට වඩාත් ප්රගේශ විය හැකි ගලස ස්ථාපිත වූ අතෙ ගකාළඹ පිහිටි එහි මූලස්ථානගේ 

ආයතනික ධාරිතාවය ශක්තිමත් කගළ්ය. තවද, අවශය නිපුණතා හා පළපුරුේද සහිත ස්ිෙ කාර්ය මණ්ඩලයක් 

බඳවා ගැනීමට සහ අභයන්තෙ නීති රීති හා ක්රියා පටිපාටි සංවර්ධනය කිරීමට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

 
42අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත, 13 (1) (උ), 18 වගන්තිය. 
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කාර්යාලය සැලකිය යුතු උත්සාහයක් දැරීය. තවද, අභයන්තෙ නීතිරීති හා ක්රියා පටිපාටි සහ පුහුණුව ඇතුළුව 

එහි සියලුම ආයතනික සංවර්ධන ප්රයත්නයන්හි දී, මූලික සලකා බැලීමක් ගලස පවුල්වලට සෑම විටම 

සංගේදීතාව, ගගෞෙවය සහ අභිමානය දැක්විය හැකි බව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සහතික 

කගළ්ය. 

 

4.2. අනුමත ෙජගේ වැටුේ පරිමාණයන්හි කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීගම්දී අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය බෙපතල අභිගයෝගයන්ට මුහුණ දුන් අතෙ එය අවශය කුසලතා හා පළපුරුේද සහිත අගේක්ෂකයින් 

ආකර්ෂණය කෙ ගැනීමට තෙම් ප්රමාණවත් ගනාීය.  අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සිය මූලික 

අෙමුණු ඵලදායි ගලස ඉටු කිරීමට හැකියාව ඇති පළපුරුදු, දක්ෂ පුේගලයින් බඳවා ගත හැකි බව සහතික කිරීම 

සඳහා අදාළ බලධාරීන් සමඟ දිගටම සාකච්ඡා පවත්වයි. අයවැය යටගත් ගවන් කෙ ඇති අෙමුදල් 

සම්පූර්ණගයන් භාවිතා කිරීගම් හැකියාව සීමා කෙ ඇති ෙජගේ ක්රියා පටිපාටික රීති හා ගෙගුලාසි මගින් ද 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සීමා කෙ ඇත. 

 

 

4.3. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ සංවර්ධනයට මග ගපන්ීම සඳහා සභාපති සහ 

ගකාමසාරිස්වරු ප්රධාන කාර්යභාෙයක් ඉටු කළ අතෙ ප්රධාන කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා එකවෙ විවිධ 

මට්ටම්වල නිෙත වූහ. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ සංවර්ධනයන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා 

අධයක්ෂ මණ්ඩලය නිෙන්තෙව හමුවිය. 2019 ගදසැම්බර් 31 දින වන විට මණ්ඩලය ැස්ීම් පහගළාවක් සහ 

ගකාමසාරිස් ැස්ීම් විස්සක් පවත්වා ඇත. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ගවත උපායමාර්ගික 

මග ගපන්ීමක් ලබා දීමට අමතෙව, සියලුම ඒකක ප්රධානීන් පත් කෙන ගතක් ගකාමසාරිස්වරුන්ට එහි තනි 

ඒකක අීක්ෂණය කිරීමට සිදුවිය. ස්ිෙ කාර්ය මණ්ඩලගේ හිඟකම ගහ්තුගවන් ගකාමසාරිස්වරුන්ට විමර්ශන 

පැවැත්ීම, ක්ගෂර් චාරිකා, කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු වැඩසටහන් සහ පවුල්, සිවිල් සමාජය සහ අගනකුත් ොජය 

නිලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධ ීම වැනි ප්රධාන කාර්යයන් ඉටු කිරීමට ද සිදුවිය.  

 

ගභෞතික පරිශ්රය ස්ථාපිත කිරීම  

 

4.4. 2018 ඔක්ගතෝම්බර් මාසගේදී අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ගකාළඹ 7 හි ශ්රීමත් මාකස් 

ප්රනාන්දු මාවත අංක 32 හි පිහිටි “ශ්රාවස්ති සංකීර්ණය” ගවත ගගන යන ලදී. ගමම පරිශ්රය ගරු පාර්ලිගම්න්තු 

කථානායකවෙයාගේ විෂය පථයට අයත් වන අතෙ, වසෙ ගදකක කාලයක් එම පරිශ්රගේ ැඳී සිටීමට 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට අනුමැතිය ලබා ගදන ලදී. 

 

4.5. 2019 ජුලි මාසගේ දී, ශ්රාවස්ති සංකීර්ණය පිළිබඳ විගශ්ගෂයන් පිහිටුවන ලද කමිටුවක් අතෙ පැවති ැස්ීමකදී, 

නිගයෝජය කථානායක ගරු ආනන්ද කුමාෙසිංහ මහතා ගකාළඹ ආනන්ද කුමාෙස්වාමි මාවත පිහිටි විදුලිබල 

හා බලශක්ති අමාතයාංශගේ ගගාඩනැගිල්ල ගවත අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ගගන යන 

ගලසට ගයෝජනා කෙන ලදී. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල ගකාමසාරිස්වරු සහ කාර්ය 

මණ්ඩලය, ගගාඩනැගිල්ල පරීක්ෂා කළ අතෙ ගේපල සම්බන්ධ ගනාවිසඳුණු ගැටළු ගහ්තුගවන් එම ඉඩම 

කුලියට ගනාගැනීමට තීෙණය කළහ. තවද, අදාළ ප්රසම්පාදන ක්රියා පටිපාටිවලට අනුකූලව විකල්ප පරිශ්රයක් 

ලබා ගැනීමට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය දිගටම පියවෙ ගත්ගත්ය  

 

4.6. පාර්ලිගම්න්තු මහගල්කම් ධම්මික දසනායක මහතාගේ උපගදස් පරිදි අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය විසින් වරින් වෙ අවශය පරිදි ගගාඩනැගිල්ල සහ ගේපළ අලුත්වැඩියා කෙන ලදී. අඛණ්ඩ කාන්දුීම් 

වැනි පරිශ්රයන්හි බෙපතල ගැටළු වලට විසඳුම් ගසීගම් අවශයතාවය අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය විසින් මහගල්කම්වෙයාට දැනුම් ගදනු ලැබුවද, ගගාඩනැගිල්ගල් සැලකිය යුතු ඓතිහාසික බවට 

හානිවන ගහෝ ගවනත් හානියක් සිදු ගනාවන කිසිදු අලුත්වැඩියාවක් සිදු ගනාකිරීමට සහතික විය. 

 

 

 

කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම 
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4.7. පළමු වසෙ තුළ තාවකාලික කාර්ය මණ්ඩලයක් පමණක් බඳවා ගැනීමට හැකි වූ බැවින්, ගදවන වසගර්දී 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සිය ස්ිෙ කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම සඳහා සැලකිය යුතු 

සම්පත් ප්රමාණයක් කැප කෙ ඇත. 

 

4.8.  එහි ගයෝජිත ආයතනික වුහයට අනුව, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ ගල්කම් ධුෙය විධායක 

අධයක්ෂවෙගයකු විසින් ප්රතිස්ථාපනය කළ යුතුය. 2019 ගදවන භාගය තුළ OMP විධායක අධයක්ෂ ධුෙය 

සඳහා දැන්ීම් පල කළ අතෙ අයදුම්පත් සමාගලෝචනය කෙ අගේක්ෂකයින් සම්මුඛ සාකච්ඡා කගළ්ය. 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පිහිටුීගමන් පසු එහි ගල්කම් ගලස ගස්වය කළ එම්. අයි. එම්. 

ෙෆීක් මහතා 2019 ජුනි 30 දින සිය ධුෙ කාලය සම්පූර්ණ කගළ්ය.  2019 ජුනි 30 දින සිට සී. එස්. පූගලෝකසිංහම් 

මහතා ගල්කම්ගේ ොජකාරි ආවෙණය කිරීම සඳහා නම් කෙන ලදී. 

 

4.9. දීර්ඝ සාකච්ඡා වලින් අනතුරුව, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් 2019 මාර්තු මාසගේදී 

ස්ිෙ ගස්වකයින් බඳවා ගැනීම සඳහා අවශය අනුමැතිය ලබා ගත් අතෙ 2019 අගේල් මාසගේදී බඳවා ගැනීගම් 

ක්රියාවලිය ආෙම්භ කෙන ලදී. බඳවා ගැනීම් ක්රියාවලිය ගකටි ලැයිස්තුගත කිරීම, සම්මුඛ පරීක්ෂණ සහ 

අගේක්ෂකයින් ගතෝො ගැනීම සඳහා ස්ථාපිත ක්රමගේදයන්ට අනුකූලව සිදු කෙන ලදී. ගකටි ලැයිස්තුගත කෙ 

ඇති අයදුම්කරුවන් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල ගකාමසාරිස්වරුන් ගදගදගනකුගගන්, 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට අයත් ගනාවන ොජය ගස්වකගයකුගගන් ගහෝ අවශය විට අදාළ 

ක්ගෂ්රවලට සම්බන්ධ වෘත්තිකයකුගගන් සමන්විත මණ්ඩලයක් විසින් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට භාජනය කෙන 

ලදී,   

 

4.10. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් කාර්ය මණ්ඩල තනතුරු ොශියක් සඳහා අයදුම්පත් 

22,000 කට අධික සංඛයාවක් ලැබී ඇති අතෙ, ලැබී ඇති සියලුම අයදුම්පත් සමාගලෝචනය කිරීගමන් 

අනතුරුව, කළමනාකෙණ සහායකයින්,43 වින්දිත සහ පවුල් සහායක නිලධාරීන්,44 ප්රාගේශීය 

සම්බන්ීකාෙකවරුන්,45 සහකාෙ මූලය ප්රසම්පාදන ප්රධානීන්46, සහය පරිපාලන නිලධාරීන්;47 පරිපාලන 

නිලධාරිගයක්48 සහ නඩත්තු නිලධාරිගයක්49ගලස ස්ිෙ ගස්වකයින් 46 ගදගනකු බඳවා ගන්නා ලදී.  තවද, 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් ආෙක්ෂක ඒකකය සඳහා ප්රධානිගයකු50 සහ දත්ත 

කළමනාකෙණ ඒකකගේ ප්රධානිගයකු51බඳවා ගන්නා ලදී.  අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 

අයදුම්පත් සමාගලෝචනය කළ අතෙ තවත් ඒකක තුනක් සඳහා අගේක්ෂකයින් සම්මුඛ සාකච්ඡා කළ නමුත් 

සුදුසු අගේක්ෂකයින් ගසායා ගැනීමට ගනාහැකි විය.52  

 

4.11. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් ගකාන්රාත් හා පැවරුම් පදනම මත ප්රාගේශීය 

සම්බන්ීකාෙක, කළමනාකෙණ සහකාෙ, කාර්යාල කාර්ය සහායක, රියදුරු සහ භාෂා පරිවර්තක තනතුරු 

සඳහා පුේගලයින් හය ගදගනකු බඳවා ගන්නා ලදී. 

 
43 කළමනාකෙණ සහකාෙවරුන් ලිපිකරු සහ ගිණුම්කෙණ කටයුතු සිදු කෙයි. 
44 අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුගල් සාමාජිකයන් සහ සාමානය ජනතාව අතෙ සම්බන්ධතාවගේ පළමු පුරුක වන්ගන් වින්දිතයින් සහ 
පවුල් උපකාෙක නිලධාරීන් ය. පැමිණිලි වාර්තා කිරීම සහ පරිපාලන හා මූලය ගස්වා සහ සුභසාධන හිමිකම් සඳහා තනි විමසුම් 

ඇති පවුල්වලට සහාය ීම ඔවුන්ගේ වගකීම ගේ. 
45 ප්රාගේශීය සම්බන්ීකාෙකවරුන් ප්රාගේශීය කාර්යාල කළමනාකෙණය සඳහා  වගකියනු ලබයි. 
46 සහකාෙ මූලය හා ප්රසම්පාදන ප්රධානීන් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ වත්කම් ගල්ඛනය, සැපයුම්, වැටුේ 
ගගීම, උපගයෝගිතා සහ අෙමුදල් සඳහා වන ගවනත් ඉල්ලීම් කළමනාකෙණය කෙයි; එගමන්ම අවසාන ගිණුම් සහ මූලය ප්රකාශන 
සකස් කෙයි. 
47 අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ එදිගනදා පරිපාලන කටයුතු කළමනාකෙණය කිරීම සහ අදාළ පරිපාලන ක්රියා 
පටිපාටිවලට අනුකූල ීම සහකාෙ පරිපාලන ප්රධානියාගේ වගකීම ගේ. 
48 කළමනාකෙණ සහකාෙවරුන් අීක්ෂණය සහ බාහිෙ ෙජගේ පාර්ශවකරුවන් සමඟ සම්බන්ීකෙණය කිරීම පරිපාලන 
නිලධාරියාගේ වගකීම ගේ. 
49 නඩත්තු නිලධාරියාගේ වගකීම වන්ගන් සුළු අලුත්වැඩියාවන් සිදු කිරීම සහ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ 
ගභෞතික යටිතල පහසුකම් නඩත්තු කිරීමයි. 
50 ආෙක්ෂක අංශ ප්රධානියා ආෙක්ෂක ඒකකගේ ප්රධානියා ගලස කටයුතු කෙන අතෙ ඔහු ගහෝ ඇය වින්දිතයින් සහ 
සාක්ිකරුවන්ගේ ආෙක්ෂාව ගමන්ම අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ කාර්ය මණ්ඩලය සහ පරිශ්රයන් ආෙක්ෂා 
කිරීම සඳහා වගකිව යුතුය. 
51 අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ දත්ත සමුදාය සහ සමස්ත දත්ත කළමනාකෙණ ප්රතිපත්ති පරිපාලනය කිරීම 
සඳහා දත්ත කළමනාකෙණ ප්රධානියා වගකිව යුතුය.  
52 නනතික, විමර්ශන සහ හඳුනාගැනීම් සහ සන්නිගේදනය යන ඒකක තුන ගේ. 
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4.12. අනුමත ෙජගේ වැටුේ පරිමාණයන්හි කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීගම්දී අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය බෙපතල අභිගයෝගයන්ට මුහුණ දුන් අතෙ විමර්ශන සහ හඳුනාගැනීම් වැනි විගශ්ිත හැකියාවන් 

සහ පළපුරුේද සහිත අගේක්ෂකයින් ආකර්ෂණය කෙ ගැනීමට තෙම් ප්රමාණවත් ගනාීය.  තීෙණාත්මක 

කාර්යයන් ඉටු කිරීගම්දී දීර්ඝ ප්රමාදයන් ඇතිීම ඇතුළුව, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට ගමය 

බෙපතල අභිගයෝගයක් ී තිගේ. විගශ්ෂගයන්, ඒකක පිහිටුවා ක්රියාත්මක වන බවටසහ ක්රියාත්මක වන 

ඒකකවලට අවශය විගශ්ිත දැනුම හා ධාරිතාව ඇති බවට සහතික කිරීමට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලයට ගනාහැකි ී තිගේ;  ගම් අනුව, සුදුසු අගේක්ෂකයින් ගනාමැති ීම ගහ්තුගවන් දැන්ීම් පල කෙන 

ලද ඒකක ප්රධානී තනතුරු හය අතුරින් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට පිෙීමට් හැකි වූගය 

තනතුරු ගදකක් පමණි. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සිය මූලික අෙමුණු ඵලදායි ගලස ඉටු 

කිරීමට හැකියාව ඇති, විගශ්ෂගයන් විමර්ශන සහ හඳුනාගැනීම් සඳහා පළපුරුදු, දක්ෂ පුේගලයින් බඳවා ගත 

හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා අදාළ බලධාරීන් සමඟ දිගටම සාකච්ඡා පවත්වයි.  

 

ප්රාගේශීය කාර්යාල  

 
4.13. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට අවශය වන පරිදි ප්රධාන කාර්යාලය ගකාළඹ සහ ප්රාගේශීය 

කාර්යාලවල පිහිටුීමට බලය ඇත.53 CTF හි නිර්ගේශ අනුගමනය කෙමින්, අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් සමඟ 

තමන් විසින්ම කෙන ලද මහජන අදහස් විමසීම් සහ  අතුරුදහන් වූවන්ගේ සිදුීම්වල භූගගෝලීය ෙටාවන් අනූව 

ප්රාගේශීය කාර්යාල හතෙක් සහ උප කලාපීය කාර්යාල අටක් ස්ථාපිත කළ යුතු බව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 

පිළිබඳ කාර්යාලය තීෙණය කගළ්ය. පවුල් හා සාමානය ජනතාව ගවත වැඩි ප්රගේශයක් සහතික කිරීම සඳහා 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 2019 කාලය තුළ ප්රාගේශීය කාර්යාල හතෙක් පිහිටුවන ලදී. 

පවුල්වල අයිතිවාසිකම් සහ අවශයතා ආෙක්ෂා කිරීම සහතික කිරීම සඳහා පැමිණිලි වාර්තා කිරීම, විමසීම් 

පැවැත්ීම සහ දිස්ික් මට්ටගම් බලධාරීන්ට මැදිහත් ීම ප්රාගේශීය කාර්යාලවල අෙමුණු ගවයි.  

 

4.14. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාය සිය මාතෙ ප්රාගේශීය කාර්යාලය 2019 මාර්තු 2 වන දින අංක 54, 

ධර්මාොම මාවත, ගකාටුව, මාතෙ යන ස්ථානගේ විවෘත කගළ්ය.  2019 මැයි 2 වන දින, අංක 5, දුම්රිය 

නැවතුම්ගපාළ පාෙ, මන්නාෙම යන ලිපිනගේ මන්නාෙම ප්රාගේශීය කාර්යාලය විවෘත කෙන ලදී. 2019 මැයි 

24 වන දින, අංක 123, අඩියපතම් පාෙ, යාපනය යන ස්ථානගේ යාපනය ප්රාගේශීය කාර්යාලය විවෘත කෙන 

ලදී.  2019 මැයි 11 වන දින, අංක 124, මධයම පාෙ, මඩකලපුව යන ලිපිනගේ මඩකලපුව ප්රාගේශීය 

කාර්යාලය විවෘත කෙන ලදී.   

 

4.15. ප්රාගේශීය කාර්යාලවල ප්රාගේශීය සම්බන්ීකාෙක, වින්දිත සහ පවුල් සහායක නිලධාරීන් සහ කළමනාකෙණ 

සහායකයින් යන නිලධාරීන් ගස්වය කෙයි. පුළුල් පොසයක ගස්වාවන් ගවත ප්රගේශය සහතික කිරීම සඳහා 

අනාගතගේදී කලාපීය මට්ටමින් කාර්ය මණ්ඩලය වැඩි කිරීමට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 

සැලසුම් කෙයි. ප්රාගේශීය කාර්යාලවල අෙමුණු පැහැදිලි කිරීම සහ අදාළ පාර්ශවකරුවන්ගේ වැඩ කටයුතු තම 

කාර්යයට අනුපූෙක විය හැකි ආකාෙය අවධාෙණය කිරීම සඳහා අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 

දිස්ික් මට්ටගම් ොජය බලධාරීන්, දිස්ික් ගල්කම් කාර්යාලය සහ ොජය ගනාවන බලධාරීන් සමඟ ැස්ීම් 

පැවැත්ීය. 

 

4.16. කාර්යාල විවෘත කළ දිනගේ සිට ඒ සෑම කාර්යාලයක්ම, පැමිණිලි වාර්තා කිරීම, මූලික විමසුම් සිදු කිරීම, 

දක්නට ගනාමැති බවට වන සහතික ලබාගැනීම සඳහා සහය ී ම සහ / ගහෝ මෙණ සහතික අවලංගු කෙ දක්නට 

ගනාමැති බවට වන සහතික ලබාගැනීමට සහය ීම සහ ගවනත් පරිපාලන ගස්වාවන් සැපයීමට සමත් ී ඇත.  

 

4.17. පහත දැක්ගවන වගුව එක් එක් ප්රාගේශීය කාර්යාලයට පැමිගණන අමුත්තන් සංඛයාව පිළිබඳ විස්තෙ සපයයි: 

 

ප්රාගේශීය කාර්යාලය 2019 ගදසැම්බර් 31 වන දින වන විට පැමිණි 

අමුත්තන් සංඛයාව 

මාතෙ (විවෘත කළ දිනය 2019 මාර්තු 2) 450 

 
53අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත, 3 (3) වගන්තිය. 



27 
 

මන්නාෙම (විවෘත කළ දිනය 2019 මැයි 2) 530 

යාපනය (විවෘත කළ දිනය 2019 අගගෝස්තු 24) 520 

මඩකලපුව (විවෘත කළ දිනය 2019 ගනාවැම්බර් 

11) 

64 

එකතුව 1510 

 

ක්රියා පටිපාටි සහ රීති සංවර්ධනය කිරීම  

 

4.18. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට එහි ඵලදායී ක්රියාකාරිත්වය සඳහා අවශය නීති රීති හා ක්රියා 

පටිපාටි සංවර්ධනය කිරීමට පැහැදිලි බලයක් ඇත.54 2019 කාලය තුළ, දක්නට ගනාමැති බවට වන සහතික 

නිකුත් කිරීම සහ ැඳවුම් ස්ථාන ගසීම සම්බන්ධ නීති සහ මාර්ගගෝපගේශ සකස ්කෙන ලද අතෙ විමර්ශනවල 

නිශ්ිත අංශ සහ වින්දිතයින් සහ සාක්ිකරුවන්ගේ ආෙක්ෂාව පිළිබඳ නීති රීති ගකටුම්පත් කිරීම සිදු කෙන 

ලදී. 

 

4.19. පුේගලගයකු අතුරුදහන් ී ඇති බවට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය නිගමනය කළ විට, 

ගෙජිස්රාර් ගජනොල් ගදපාර්තගම්න්තුවට CoA ගහෝ CoD නිකුත් කිරීමට හැකිවන පරිදි අතුරු වාර්තා නිකුත් 

කිරීමට බලය ඇත.55  අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් එවැනි අතුරු වාර්තා නිකුත් කිරීම 

සඳහා වූ ක්රියා පටිපාටිය සහ ඒ හා සම්බන්ධ පරීක්ෂණ පැවැත්ීම සඳහා අදාළ ක්රියා පටිපාටිය සකස ්කෙන 

ලද අතෙ එය 2019 ජුනි මාසගේදී මණ්ඩලය විසින් අනුමත කෙන ලදී. 

 

4.20. එහි විමර්ශන බලතල යටගත්, ැඳවුම් ස්ථාන ගසීගම් බලය අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 

සතු ය.56  අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත අනූව අධිකෙණ විෂය භාෙ ඇමතිවෙයා ඒ 

සම්බන්ධගයන් මාර්ගගෝපගේශ නිකුත් කළ යුතුය. අධිකෙණ අමාතයාංශගේ සහගයෝගගයන්, OMP විසින් 

ැඳවුම් ස්ථාන ගසීම පිළිබඳ මාර්ගගෝපගේශ ගකටුම්පත් කෙන ලද අතෙ එය 2019 ජූලි මාසගේදී ගැසට් කෙන 

ලදී.57 

 
 

 

පවුල් ගකගෙහි මගනෝ සමාජීය ප්රතිචාෙ දැක්ීම සහ සංගේදීතාව සහතික කිරීම 

 

4.21. අතුරුදහන් වූවන්ගේ ඥාතීන්ට පරිපාලනමය ගහෝ සුභසාධන ගස්වා සහ මගනෝ සමාජීය සහාය ලබා දීමට 

ගහෝ පහසුකම් සැපයීමට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට ප්රකාශිත අෙමුණක් ඇත.58 

අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් සඳහා සංගේදීතාව සහ ගගෞෙවය විදහා දැක්ීමට එහි සියලු කාර්යයන් සඳහා 

මගනෝ සමාජීය ප්රතිචාෙ දැක්ීම සහතික කිරීම ප්රධාන වන බව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 

විශ්වාස කෙයි. අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් සඳහා මගනෝ සමාජීය සහය ලබා දීම සඳහා ගමගහයුම් ොමුවක් 

ඇතුළුව මගනෝ සමාජීය ආධාෙක උපායමාර්ගය (PSS) සැකසීම, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 

විසින් 2019 දී අවසන් කෙන ලදී.  

 

4.22. PSS ගකටුම්පත් කිරීගම් ක්රියාවලිය 2018 දී ආෙම්භ කෙන ලද අතෙ උපගේශන ක්රියාවලියක් මගින් 

සමාගලෝචනය කෙන ලදී. ආෙම්භගේ දී, අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් සඳහා මගනෝ සමාජීය ආධාෙ සැපයීම 

සම්බන්ධගයන් CTF විසින් කෙන ලද නිර්ගේශයන් PSS විසින් සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී. මීට අමතෙව, 

අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වල විවිධාකාෙ හා විකාශනය වන මගනෝ සමාජීය සන්දර්භයන් පිළිබඳ ගැඹුරු 

අවගබෝධයක් ලබා දුන් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ ප්රජා සත්කාෙක සිදුීම් සහ ගපාදු සිදුීම් 

වලදී ප්රකාශිත පවුල් සහ අගනකුත් පාර්ශවකරුවන්ගේ ගැටළු සහ අදහස් ද PSS තුළට ඇතුළත් කෙන ලදී. 

 
54අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත, 11 (ආ): 26  වගන්තිය. 
55අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත, 13 (1) (අ) (Ii) වගන්තිය. 
56 අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත, 12 වගන්තිය (ඊ). 
57 අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ කාර්යාල පනගත් 12 වන වගන්තිය යටගත් (ස්ථාපිත කිරීම, පරිපාලනය සහ කාර්යයන් මුදා හැරීම) 
අධිකෙණ හා බන්ධනාගාෙ ප්රතිසංස්කෙණ අමාතයවෙයා විසින් නිකුත් කෙන ලද මාර්ගගෝපගේශ 2016 අංක 14, අති විගශ්ෂ ගැසට් 
පරය 2133/36 (2019 ජූලි 24) ). 
58අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත, 13 (1) (ඉ) වගන්තිය. 
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ගකාගලාම්බියාව, ගේරු සහ ගන්පාලගේ ඒ හා සමාන ආයතන ඇතුළුව ජාතික හා ජාතයන්තෙ සංවිධානවල 

නිගයෝජිතයින් ඇතුළු පාර්ශ්වකරුවන්ගගන් උපගදස් සහ අදහස්ද ලබා ගන්නා ලදී.  වර්තමානගේ විවිධ ගස්වා 

අංශයන් තුළ වයාේත ී ඇති විවිධාකාෙ වූ මගනෝ සමාජීය සහගයෝගයන් එක් තැනකට ගගන ඒම 

සම්බන්ධගයන් පාර්ශ්වකරුවන් විසින් PSS අගය කිරීමකට ලක් කෙන ලදී. විගශ්ෂගයන්, අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සහ පාර්ශ්වකාෙ ආයතන තුළ ගස්වා ේයුහයන් ක්රමවත් කිරීම තුළ, විවිධ වූ 

අවශයතාවන් සහ ගස්වාවන් සඳහා වන ඉල්ලුම් මට්ටම් තනි ොමුවකට ගගන ඒගම්දී එහි ඇති පැහැදිලිකම 

සම්බන්ධව ඇගයීමට ලක් විණි.   

 

4.23. PSS 2019 අගේල් මාසගේ දී මණ්ඩලය ඉදිරිගේ සභාගත කෙන ලද අතෙ විගශ්ෂඥයින් කණ්ඩායමක් ඉදිරිගේ 

තවදුෙටත් සංගශෝධනය කෙන ලදී. PSS වරින් වෙ සමාගලෝචනය කිරීමට අවශය වන අතෙ එමඟින් ගවනස ්

වන සන්දර්භයන්ට අනූව උපාය මාර්ගයන් අනුවර්තනය ීමට ඉඩ ලබා ගේ.  

 

4.24. අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වලට ඔවුන්ගේ දුක් ගේදනා හා ගේදනාව අනවශය ගලස වයාධි ගනාකෙමින් පූර්ණ, 

අන්තර් ආංශික සහය ලබා දීම PSS හි අෙමුණයි. අතුරුදහන් වූ ගකගනකුගේ ඉෙණම පිළිබඳ අවිනිශ්ිතතාවය 

සහ ගමම සන්දර්භය තුළ පැන නගින සමාජ, ආර්ික, ගපෞේගලික සහ මානසික අභිගයෝග සමඟ ජීවත් ීමට 

සිදුීගම් ගේදනාව හා දුක් ගේදනා PSS හඳුනා ගනී.  

 

4.25. අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වල සුවිගශ්ෂී සන්දර්භය සහ දුක් ගේදනා හඳුනා ගැනීම සඳහා අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය තුළ සහ බාහිෙ පාර්ශවකරුවන් අතෙ සක්රීය පරිසෙයක් වර්ධනය කෙන වැඩ 

ගකාටස් හතක් ගමම උපාය මාර්ගගයන් ගගන එනු ලැගේ; ඔවුන්ගේ මගනෝ සමාජීය අවශයතා, අවදානම් සහ 

හැකියාවන් පිළිබඳව සංගේදී ීම;  සමාජ සහගයෝගය සඳහා පහසුකම් සැපයීම; ඔවුන්ගේ ගගෞෙවය ආෙක්ෂා 

කෙන සහ ඔවුන්ගේ ඔගොත්තු දීගම් හැකියාව ශක්තිමත් කෙන ආකාෙගයන් සංගේදී ගස්වා සැපයීම ප්රවර්ධනය 

කිරීම.  

 

4.26. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සමඟ ඇති සියළුම අන්තර්ක්රියා වලදී අතුරුදහන් වූවන්ගේ 

සියලු පවුල්වලට ගගෞෙවය සහ මගනෝ සමාජීය සංගේදීතාව ගපන්ීම උපායමාර්ගගේ ගකාටස් හතට ඇතුළත් 

ය; අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ සියලුම පේධති හා කාර්යයන් සඳහා මගනෝ සමාජීය ප්රතිචාෙ 

දැක්ීම ඒකාබේධ කිරීම සඳහා අභයන්තෙ ආයතනික ධාරිතාව වර්ධනය කිරීම; අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් 

සමඟ සහගයෝගගයන් සහ සමීපව කටයුතු කෙ ඔවුන්ගේ පවුගල් සාමාජිකයන් ගසායා ගැනීමටත් සතයය දැන 

ගැනීගම් අයිතියට ගරු කිරීමටත් ක්රියා කිරීම;ගැඹුරු සහයක් අවශය පවුල් සහ පවුගල් සාමාජිකයින් සඳහා 

ඉලක්කගත ිත්තගේීය සහය සහ මගනෝ සමාජීය සත්කාෙ සැපයීම සඳහා වින්දිත සහ පවුල් ආධාෙ ඒකකය 

තුළ ධාරිතාව වර්ධනය කිරීම; අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්  තම අහිමිීම සම්බන්ධව අවිනිශ්ිතභාවය සහිතව 

ජීවත් ීගම්දී මුහුණ ගදන අභිගයෝගයන් සම්බන්ධව ප්රජාව දැනුවත් කිරීම සහ ඔවුන් සඳහා සමාජයීය 

සහගයෝගය ලබාදීම; සහ අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වල අවදානම් සහ හැකියාවන් හඳුනාගගන ඒවාට ප්රතිචාෙ 

දක්වන ගයාමු කිරීගම් යාන්රණ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ොජය හා ොජය ගනාවන සංවිධාන සමඟ ජාලගත 

ීම.  

 

4.27. උපායමාර්ගගේ අනිවාර්ය අංගයක් වන්ගන් ගමගහයුම් පිෙමිඩය වන අතෙ එය අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 

පිළිබඳ කාර්යාලය ගවතින් පවුල් අගේක්ෂා කෙන ගස්වාවන්හි ස්වභාවය සහ ඉල්ලුගම් මට්ටම ග්රහණය කෙයි. 

පිෙමිඩගේ පුළුල්ම මට්ටම්, පවුල් විසින් බහුලව අගේක්ෂා කෙන ගස්වාවන්, එනම් පවුල් මුහුණ ගදන 

නනතික, පරිපාලන, ප්රාගයෝගික සහ ආෙක්ෂක ගැටළු වලට අදාළ උපගදස් සහ සහාය සහ විවිධාකාෙ වූ 

ගවනස ්ගකාට සැලකීම් සමඟ කටයුතු කිරීමට සහාය ීම හා සම්බන්ධ ගවයි. පවුල්වලට ඔවුන්ගේ ගැටළු 

ප්රකාශ කිරීමට ඉඩ ලබාදීම සහ ක්රියාශීලීව සවන් දීම; නිවැෙදි ගතාෙතුරු සැපයීම සහ අදාළ ොජය හා ොජය 

ගනාවන සංවිධාන ගවත ගයාමු කිරීම යනාදිය එවැනි ගැටළු විසඳීම සඳහා වන මගනෝ සමාජීය සහගයෝගයට 

අයත් ගවයි.   අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සමඟ සම්බන්ධ වන පවුල් සඳහා පළමු 

සම්බන්ධතා ස්ථානය වන වින්දිත සහ පවුල් ආධාෙ ඒකකය විසින් එවැනි සහාය ලබා ගදනු ඇත. ගදවන 

මට්ටම විමර්ශන වලදී මගනෝ සමාජීය සහය ලබා දීම සම්බන්ධ වන අතෙ, එයට සමාජ සහගයෝගය සඳහා 

පහසුකම් සැලසීම සහ විමර්ශනගේ අභිගයෝගාත්මක, එනම් කැණීම් ගහෝ මෘත ගේහ ගගාඩ ගන්නා අවස්ථාව 

වැනි අවස්ථා වලදී පවුගල් සාමාජිකයන් සමඟ මගනෝ සමාජීය කාර්ය මණ්ඩලය සිටින බව සහතික කිරීම 

ඇතුළත් ගේ. ගතවන මට්ටගම්දී සමහෙ පවුල්වල සාමාජිකයින්ට අවධානය ගයාමු කළ යුතු, ගැඹුරු මානසික 

සහයක් සහ මානසික ැකවෙණයක් අවශය විය හැකි බව හඳුනා ගනී. එවැනි පුේගලයින්ගේ විගශ්ිත ගැටළු 
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විසඳීම සඳහා අවශය සහය ලබා දීම සහ අවශය නම් අඛණ්ඩ සහාය අවශය අයට උපගේශනය ලබා දීමට 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය අෙමුණු කෙයි.  අවසාන වශගයන්, සිේවන මට්ටගම් දී, විගශ්ිත 

වෘත්තීමය මානසික ගසෞඛය ගස්වාවන් අවශය වන උග්ර මානසික ගසෞඛය ගැටළු තිබිය හැකි පුේගලයන් කිහිප 

ගදගනක් සිටිය හැකි බව පිෙමීඩගයන් හඳුනාගනු ලබයි.  එවැනි අවස්ථාවන්හිදී, අදාළ පුේගලයන් 

මගනෝිකිත්සකයින්, මගනෝ විදයාඥයින් වැනි මානසික ගසෞඛය වෘත්තිකයන් සහ ප්රාගේශීය ගහෝ දිස්ික් 

ගෙෝහල්වල මානසික ගසෞඛය ඒකක ගවත ගයාමු ගකගෙනු ඇත.  

 

4.28. PSS අදියෙ ගදකකින් ක්රියාත්මක වනු ඇතැයි අගේක්ෂා ගකගර්. පළමු අදියගර්දී, අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් 

සඳහා මගනෝ සමාජීය සහගයෝගගේ අවම ප්රමිතීන් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් ස්ථාපිත 

කෙනු ලබන අතෙ අනාගතගේ දී වඩාත් පුළුල් මගනෝ සමාජීය සත්කාෙ සඳහා අඩිතාලම දමනු ඇත. ගමගහයුම් 

ොමුගේ මට්ටම් හතගර්ම සවිස්තොත්මක මගනෝ සමාජීය සත්කාෙ සැපයීම සඳහා අවශය ද්රවය හා මානව 

සම්පත් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් අත්පත් කෙ ගනු ඇතැයි ගදවන අදියෙ අගේක්ෂා 

කෙයි.  

 

4.29. PSS සහ එහි ගමගහයුම් ොමුව ප්රධාන මගනෝ සමාජීය මූලධර්ම හතකින් තහවුරු ගේ. ඒවා නම්, අතුරුදහන් 

වූ ගහෝ අතුරුදහන් වූ පවුගල් සාමාජිකයින්ගේ ඉෙණම ගනාදැන ජීවත්ීගම් දුක්ඛිත අත්දැකීම් හා සම්බන්ධ 

සාමානය ගශෝකජනක ක්රියාවලීන් වයාධි ගනාකිරීම; ඔවුන්ගේ ගශෝකය වසා දැමීමට බල ගනාකිරීම; 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ සියලුම පේධති සහ ක්රියාවලීන් සඳහා ගගෞෙවය සහ මගනෝ 

සමාජීය සංගේදීතාව කාවැේදීම; තම ආදෙණීයයන් අහිමි ීගම් අවිනිශ්ි තතාවය ගැන ගශෝකීගම් 

අවශයතාවය පිළිබඳව සංගේදීව සිටින අතෙම පවුල්වල ප්රතයස්ථභාවය ගගාඩනැීම හා ශක්තිමත් කිරීම 

අවධාෙණය කිරීම; සියළුම පවුල්වල සමාජ-ආර්ික පසුබිම ගහෝ ගේශපාලන අනුබේධතා ගනාසලකා 

පිළිගැනීම සහ සහාය ලබා දීම; ඔවුන්ගේ දුක් ගේදනා හා අනාෙක්ෂිතතාවන්ගගන් පවුල් හුගදකලා ීම 

වැළැක්ීම සඳහා පවුල් සහ ප්රජා ආධාෙක කවයන් ශක්තිමත් කිරීම; පවත්නා ගස්වාවන් අනුපිටපත් කිරීගමන් 

වැළකීම සහ ඒ ගවනුවට පවුල් සහ අතුරුදහන් වූවන්ගේ සුවිගශ්ෂී සන්දර්භය ගකගෙහි සංගේදී ීමට ොජය හා 

ොජය ගනාවන ගස්වා සපයන්නන්ට බලපෑම් කිරීම සහ ඔවුන්ගේ දුර්වලතා විසඳීම සඳහා සුදුසු ප්රතිපත්ති හා 

ගස්වාවන් සඳහා පහසුකම් සැපයීම.  

 

ධාරිතා වර්ධනය හා දැනුම ගබදාගැනීම 

 

4.30. අතුරුදහන් වූ පුේගලයින් සහ මිනිස ්ගේහයන්, ගල්ඛනාගාෙය සහ දත්ත සමුදාය කළමනාකෙණය පිළිබඳ 

පරීක්ෂණවල විගශ්ෂඥ දැනුම ඇති ජාතික හා ජාතයන්තෙ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ ැස්ීම් සහ පුහුණු වැඩසටහන් 

ැසකට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සහභාී විය. තවද,  කාර්ය මණ්ඩලගේ ධාරිතාවය 

වර්ධනය කිරීම සඳහා  අභයන්තෙ පුහුණු වැඩසටහන් ගණනාවක් පවත්වා අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලගේ අෙමුණු සහ බලතල පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සහ පීඩාවට පත් පුේගලයින්ට අවශය ගස්වාවන් 

සැපයීම සඳහා කුසලතා ලබා දීමට කටයුතු කෙන ලදී. බලපෑමට ලක්වූ පුේගලයින් සමඟ කටයුතු කෙන, 

සංගේදී, දැනුවත් හා ගගෞෙවනීය ආකාෙයකින් ප්රතිචාෙ දැක්ීමට හැකිවන කාර්ය මණ්ඩලයක් සහතික කිරීම 

අෙමුණු කෙගනිමින්ද  ගමම පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වන ලදී. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 

විසින් ගකාමසාරිස්වරුන් සහ විගශ්ිත ඒකක පුහුණු කිරීම සඳහා විගශ්ිත ක්ගෂර් හඳුනා ගන්නා ලදී. 

අධිකෙණ නවදය විදයාව, විමර්ශන සහ දත්ත කළමනාකෙණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් සැපයීම සඳහා 

ගවනත් ෙටවල ඒ හා සමාන ආයතනවල පුේගලයින් ඇතුළු ජාතයන්තෙ විගශ්ෂඥයින් සහ වෘත්තිකයින් හඳුනා 

ගන්නා ලදී. 

 

4.31. 2019 වසෙ තුළ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පහත පුහුණු 

වැඩසටහන් පවත්වන ලදී  

 

දිනය ගත්මාව සහභාගි 

වූවන් ගණන 

ජනවාරි 23  මගනෝ සමාජීය සංගේදීතාව හා පවුල් සමඟ සම්බන්ධ ීම සම්බන්ධ මූලික 

කුසලතා සංවර්ධනය පිළිබඳව පිළිගැනීගම් කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අර්ධ 

දින පුහුණු වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී.  
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30 
 

ගපබෙවාරි 

18, 22  

අතුරුදහන් වූවන් ගසීගම්දී විමර්ශන, විමර්ශන දත්ත සමුදායන් සහ 

අධිකෙණ නවදය විදයාව පිළිබඳ උපායමාර්ගික ප්රගේශයන් පිළිබඳව 

ගකාමසාරිස්වරුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා දින පහක පුහුණු 

වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී.   

10 

ගපබෙවාරි 

23  

මාතෙ ප්රාගේශීය කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අර්ධ දින සමාෙම්භක 

වැඩසටහනක් ගකාළඹදී පවත්වන ලද අතෙ එමඟින් පහත සඳහන් මාතෘකා 

ආමන්රණය කෙන ලදී: අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ 

මූලය හා පරිපාලන ක්රියා පටිපාටි; කලාපීය සම්බන්ීකාෙකවරුන්ගේ 

කාර්යභාෙය; සහ මගනෝ සමාජීය සංගේදීතාවගේ මූලික අංග.   

2 

මාර්තු 13  පහත සඳහන් මාතෘකා ආවෙණය වන පරිදි අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 

පිළිබඳ කාර්යාලගේ අෙමුණු සහ යුතුකම් ගමන්ම  මගනෝ සමාජීය 

සංගේදීතාව පිළිබඳ සමාෙම්භක වැඩසටහනක් මාතෙ ප්රාගේශීය 

කාර්යාලගේදී පවත්වන ලදී: අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලගේ අෙමුණු සහ කාර්යයන්; ෙහසයභාවය සහ අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ නීතිමය බැඳීම්; අතුරු වාර්තා සහ CoA 

නිකුත් කිරීම; අතුරු සහන පටිපාටි; සහ මෙණ සහතික ලබා ගැනීම සහ 

අතුරුදහන් වූවන් ගසායා ගැනීම ඇතුළු පවුල් විසින් මතු කෙනු ලබන ගපාදු 

නීතිමය ගැටළු; මගනෝ සමාජීය යහපැවැත්ම; පවුල් සමඟ සම්බන්ධ වන 

විට මගනෝ සමාජීය සංගේදීතාව; ගතවන පාර්ශවයන්ගේ දුක්ඛිත කථා 

සමඟ වැඩ කිරීගම්දී ස්වයං ැකවෙණය සහ ආතතිය කළමනාකෙණය 

කිරීම.  
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මාර්තු 18- 

22 

අතුරුදහන් වූවන් විමර්ශනය කිරීම හා ගසායා ගැනීම සඳහා 

සංසන්දනාත්මක ප්රගේශයන්; මෘත ගේහ හඳුනා ගැනීම; සහ දත්ත 

සමුදායන් කළමනාකෙණය කිරීම පිළිබඳව ගකාමසාරිස්වරුන් සහ කාර්ය 

මණ්ඩලය සඳහා දින පහක පුහුණු වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී;   

10 

මැයි 6-7  මන්නාෙම ප්රාගේශීය කාර්යාලගේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ අෙමුණු සහ යුතුකම් සහ මගනෝ සමාජීය 

සංගේදීතාව පිළිබඳ පුහුණුවක් පවත්වන ලදී. 

3 

ජූනි 12-14 විමර්ශනය කිරීම සහ ගසීම සඳහා අධිකෙණ නවදය විදයාව සඳහා ගයාදා 

ගැනීම පිළිබඳව ගකාමසාරිස්වරුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා දින තුනක 

පුහුණු වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී.  

10 

ජූනි 3-14 අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සඳහා දත්ත සමුදායක් සහ 

වාර්තා කළමණාකෙණ පේධතියක් සැලසුම් කිරීම සහ කළමනාකෙණය 

කිරීම පිළිබඳව දින දහයක පුහුණු වැඩසටහනක් දත්ත ඇතුළත් කිරීගම් 

ක්රියාකරුවන් සහ අගනකුත් කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පවත්වන ලද අතෙ 

පහත සඳහන් මාතෘකා ආවෙණය කෙන ලදී: අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 

පිළිබඳ කාර්යාලය සඳහා ගගානු වර්ීකෙණ පේධතියක් සැලසුම් කිරීම; 

හැකි දත්ත ආකෘති ඇතුළුව ස්ිෙ දත්ත සමුදායක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 

වන ප්රධාන කරුණු; තාවකාලික දත්ත සමුදාගේ නිෙවදයතාව වැඩි කිරීමට 

පියවෙ; අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධ ගවනත් වාර්තා ඩිජිටල්කෙණය කිරීම 

සඳහා අවශයතා තක්ගස්රුවක් සහ සංකල්පීය ප්රගේශයක්. 

10 

අගගෝස්තු 

5-9  

පවුල් සහායක නිලධාරීන්ගේ කාර්යභාෙය සහ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 

පිළිබඳ කාර්යාලගේ අෙමුණු සහ යුතුකම් පිළිබඳව දින පහක පුහුණු 

වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී: අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලගේ අෙමුණු සහ කාර්යයන්; ෙහසයභාවය සහ අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ නීතිමය බැඳීම්; අතුරු වාර්තා සහ CoA  

නිකුත් කිරීම; අතුරු සහන පටිපාටි; CoD ලබා ගැනීම සහ අතුරුදහන් 

වූවන් ගසායා ගැනීම ඇතුළු පවුල් විසින් මතු කෙනු ලබන ගපාදු නීතිමය 

ගැටළු; අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වල මගනෝ සමාජීය සන්දර්භය 

හඳුන්වාදීම; මගනෝ සමාජීය යහපැවැත්ම පිළිබඳ සංකල්පය හඳුන්වාදීම 

සහ උපගේශනය සහ මගනෝිකිත්සක සත්කාෙගයන් ඔේබට මගනෝ 
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31 
 

සමාජීය සහගයෝගය ලැගබන බව අවගබෝධ කෙ ගැනීම; අතුරුදහන් 

වූවන්ගේ පවුල් සමඟ ගගෞෙවගයන් හා මගනෝ සමාජීය සංගේදීතාවයකින් 

යුතුව කටයුතු කිරීගම් කුසලතා සංවර්ධනය; මගනෝ සමාජීය සහය සැපයීම 

සඳහා අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් අනුගමනය කෙ 

ඇති ගමගහයුම් ොමුව පිළිබඳ දැනුවත්භාවය; අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 

පිළිබඳ කාර්යාලගේ මගනෝ සමාජීය ආධාෙ සැපයීමට මග ගපන්වන මගනෝ 

සමාජීය මූලධර්ම; සක්රීය සවන්දීම පිළිබඳ පුහුණු සැසි.   

ඔක්ගතෝබර් 

2  

පවුල් උපකාෙක නිලධාරීන්ගේ කාර්යභාෙය පිළිබඳ පුහුණුගවන් මසකට 

පසු පූර්ණ දින ආවර්ජන හා සමාගලෝචන ැස්ීමක් පවත්වන ලදී.  
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ඔක්ගතෝබර් 

7- 17 

මෘත ගේහ කැණීම, පිටතට ගැනීම සහ හඳුනාගැනීගම්දී අධිකෙණ නවදය 

විදයාව භාවිතා කිරීම පිළිබඳව ගකාමසාරිස්වරුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය 

සඳහා දින දහයක පුහුණු වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී. ආවෙණය කෙන ලද 

විගශ්ිත මාතෘකා අතෙට ඇටසැකිලි වූ මෘතගේහ විමර්ශනය කිරීගම්දී 

අධිකෙණ මානව විදයාව භාවිතා කිරීම; මිනිස ් අවගශ්ෂවල කාබන් දින 

ගණනය; මෘතගේහ කළමනාකෙණය; සහ මෘත ගේහ විමර්ශනය කිරීගම්දී 

පවුල් සමඟ සන්නිගේදනය කිරීගම් උපාය මාර්ග යනාදිය ඇතුළත් විය. 
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ඔක්ගතෝබර් 

24  

අතුරු වාර්තා සහ CoA සම්බන්ධ ගැටළු; අතුරු සහන පටිපාටි; CoD ලබා 

ගැනීම සහ අතුරුදහන් වූවන් ගසායා ගැනීම ඇතුළු පවුල් විසින් මතු කෙනු 

ලබන ගපාදු නීතිමය ගැටළු පිළිබඳව යාපනය සහ මන්නාෙම් ප්රාගේශීය 

කාර්යාල සඳහා පසු විපෙම් පුහුණුවක් පවත්වන ලදී.     

5 

ගනාවැම්බර් 

6-7  

යාපනය, මන්නාෙම සහ මඩකලපුගේ ප්රාගේශීය කාර්යාලවලට අලුතින් 

බඳවා ගත් ප්රාගේශීය සම්බන්ීකාෙකවරුන් සහ කළමනාකෙණ 

සහායකයින් සඳහා මගනෝ සමාජීය සහාය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහනක් 

පවත්වන ලදී. ගමම වැඩසටහන යාපනගේ පැවැත්වූ අතෙ අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් අනුගමනය කෙන ලද මගනෝ 

සමාජීය ආධාෙක උපායමාර්ගය පිළිබඳව සහභාගිවන්නන්ගේ 

දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංීම, කලාපීය කාර්යාල ගවත පැමිගණන පවුල් 

පිළිගැනීගම්දී සහායක සන්නිගේදනගේ මූලික කුසලතා හඳුන්වා දීම සහ 

කාර්ය මණ්ඩලගේ යහපැවැත්ම ආෙක්ෂා කිරීම සඳහා ස්වයං ැකවෙණය 

සහ කණ්ඩායම් ැකවෙණය පිළිබඳව අවධානය ගයාමු කෙන ලදී. .   
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4.32. මීට අමතෙව, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ සභාපති, ගකාමසාරිසව්රුන් සහ කාර්ය 

මණ්ඩලය 2019 කාලය තුළ පහත සඳහන් බාහිෙ පුහුණු වැඩසටහන් සහ අවස්ථා සඳහා සහභාී වූහ. 

 

දිනය අවස්ථාව 

අගේල් 22-24  ගකාමසාරිස් මිොක් ෙහීම් මහතා මැගල්සියාගේ ක්වාලාලම්පුර් හි පැවති “අධිකෙණ 

නවදය මිනිස ්හඳුනාගැනීම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නවදය-නීති පේධති ශක්තිමත් 

කිරීම” යන මැගයන් පැවති වැඩමුළුවකට සහභාී විය. ගමම සමුළුව අන්තර්ජාතික 

ෙතුකුරුස කමිටුව විසින් ගමගහයවන ලද අතෙ නාඳුනන මියගිය පුේගලයින් හඳුනා 

ගැනීගම් ක්රියාවලිය වැෙදි ගලස කළමනාකෙණය කිරීගම් අභිගයෝගයන්ට මුහුණ දීම 

සඳහා ආසියාගේ වෘත්තිකයින් එක්ැස් කෙන ලදී.  

ජූනි 30 - ජූලි 3  ගකාමසාරිස් ගක්. ගවන්තන් මහතා මානව හිමිකම් සඳහා දකුණු ආසියානුවන් සහ 

ගන්පාලගේ කත්මණ්ඩු හි ජගෙන් ගන්පාල් විසින් සංවිධානය කෙන ලද “ආගමික 

සහජීවනය සහ ආගමික සුළු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආෙක්ෂා කිරීම” පිළිබඳ 

පුහුණුකරුවන්ගේ වැඩමුළුවකට සහභාී විය. 

ජූලි 2 - 3  ගකාමසාරිස් පී. ගජයතීපා මහත්මිය ගබාස්නියාගේ හා හර්සගගාවිනා හි පැවති 

අතුරුදහන් වූවන්ගේ ඥාතීන්ගේ වැඩකටයුතු සඳහා සහගයෝගය දැක්ීම සහ 

ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳ විගශ්ෂඥ ැස්ීමකට සහභාී වූ අතෙ,  අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ අෙමුණු සහ වැඩ කටයුතු පිළිබඳවත් ශ්රී ලංකාගේ 
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අතුරුදහන් වූ සහ අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වල තත්ත්වය පිළිබඳවත් අදහස් 

දැක්ීය. 

ඔක්ගතෝබර් 16- 17  ගකාමසාරිස්වරුන් වන එස්. ගක්. ලියනගේ සහ ගකාමසාරිස් ගක්. ගවන්තන් යන 

මහත්වරුන් සයිප්රසගේ අතුරුදහන් වූවන් සඳහා වූ කමිටුව සහ ජාතයන්තෙ ෙතු 

කුරුස සංවිධානය විසින් පවත්වන ලද “අතුරුදහන් වූවන් සඳහා වූ යාන්රණ - 

ඉෙණම පැහැදිලි කිරීම සහ පවුල්වලට සහය ීම” යන මැගයන් පැවැත්වූ විගශ්ෂඥ 

ැස්ීමකට සහභාී වූහ. 

ගනාවැම්බර් 27-29  ගකාමසාරිස් ආචාර්ය නිමල්කා ප්රනාන්දු, පෘතුගාලගේ “අතුරුදහන් ීම වැළැක්ීම 

සහ විසඳීම සඳහා වන අධිකෙණමය ගහාඳම පිළිගවත් හා මූලධර්ම” යන මාතෘකාව 

යටගත් මානුෂීය අධිකෙණ නවදය ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ ජාතයන්තෙ 

සම්මන්රණයකට සහභාී වූ අතෙ, ජාතයන්තෙ ෙතු කුරුස සංවිධානය, පෘතුීසි ෙතු 

කුරුස ජාතික සංගමය, ගකායිම්රා විශ්ව විදයාලය සහ ස්පාඤඤ් අධිකෙණ 

අමාතයාංශගේ ඓතිහාසික ස්මෙණ පිළිබඳ අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසින් 

සත්කාෙකත්වය සපයන ලදී.  

 

 
5. සන්නිගේදනය සහ ප්රජාව ගවත ගයාමුීම 

 

5.1. අතුරුදහන් ීම්වලට ගහ්තු, සිදුීම් සහ බලපෑම් පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ගේ 

අවශයතා සපුොලීම සඳහා මහජන සහගයෝගය ඇති කිරීම අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට 

පැවරී ඇති එක් වගකීමකි.59 මහජනතාවට පුළුල් වශගයන් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ 

අෙමුණු සහ එහි වැදගත්කම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම; අතුරුදහන් වූ සහ අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්, ප්රධාන 

පාර්ශවකරුවන් සහ සාමානය ජනතාව සමඟ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සම්බන්ධ ීම 

සහතික කිරීම; අතුරුදහන් ීගම් ප්රතිවිපාක සහ ගමම ගැටළුව විසඳීම සඳහා ොජයගේ හා සමාජගේ වගකීම 

පිළිබඳව සාමානය ජනතාව අතෙ දැනුවත්භාවය සහ සංගේදනය ඇති කිරීම සම්බන්ධව සන්නිගේදන හා ළඟා 

ීගම් උපාය මාර්ගයක් සංවර්ධනය කිරීගම් ක්රියාවලිය අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් 

ආෙම්භ කෙන ලදී ගම් සඳහා අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් ගපාදු අවස්ථා, මාධය 

සහභාීත්වයන් ගණනාවක් පැවැත්වූ අතෙ මාධය ප්රචාෙණයක් දියත් කෙමින් ඩිජිටල් ක්ගෂ්රය තුළ පැවැත්ම 

තහවුරු කෙගන්නා ලදී. 

 

5.2. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ මාධය අීක්ෂණය කිරීම සහ සන්නිගේදනය සංවර්ධනය කිරීම 

ඇතුළු සන්නිගේදන කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් ගදගදගනකු සිටින අතෙ එම 

කටයුතු සභාපතිවෙයා සහ මණ්ඩලගේ සාමාජිකයන් විසින් අීක්ෂණය කෙනු ලැගේ. ඒකක ප්රධානියාගේ 

තනතුෙ සඳහා අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්ීය. ගකගස් ගවතත්, 

සුදුසු අගේක්ෂකගයකු හඳුනා ගැනීමට ගනාහැකි විය.   

 

ගපාදු අවස්ථා 

 

5.3. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ අෙමුණු පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සහ අතුරුදහන් වූවන්ගේ 

පවුල්වලට ගමන්ම සාමානය ජනතාවට ද එහි වැඩ කටයුතුවල නිෙත ීමට දිරිගැන්ීගම් අෙමුණින් මහජන 

උත්සව ොශියක් පවත්වන ලදී. 

 

ප්රාගේශීය කාර්යාල විවෘත කිරීම   

 

5.4. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා, 2019 මාර්තු 2 වන දින මාතෙ 

කලාපීය කාර්යාලය විවෘත කිරීම සනිටුහන් කළ අතෙ, විවෘත කිරීගම් උත්සවයට අතුරුදහන් වූවන්ගේ 

පවුල්වල සාමාජිකයින් 250 කට වැඩි පිරිසක් සහභාී වූහ.   ගමම අවස්ථාවට ප්රධාන ආොධිත අමුත්තා ගලස 

ගරු පාර්ලිගම්න්තුගේ කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා සහභාී වූ අතෙ ඔහු අතුරුදහන් වූවන්ගේ 

වින්දිතයින්ගේ වගීම සහ අගනකුත් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වැදගත්කම ගපන්වා දුන්ගන්ය. ජාතික 

 
59අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත, 13 (ඒ) වගන්තිය. 
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ඒකාබේධතා, ොජය භාෂා, සමාජ ප්රගමන සහ හින්දු ආගමික කටයුතු පිළිබඳ ගරු අමාතය මගනෝ ගගන්සන් 

මහතා, අඛණ්ඩව තම ආදාෙණීයයන් ගවනුගවන් ගසීම් සිදු කළ අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වල උත්සාහය 

පැසසුමට ලක් කළ අතෙ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පිහිටුීම ඔවුන්ගේ ජයග්රහණයක් බව 

සඳහන් කගළ්ය. . අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ ප්රගතිය සඳහා අධිකෙණය, අමාතය 

මණ්ඩලය සහ නීතිය ක්රියාත්මක කෙන බලධාරීන් සමඟ සහගයෝගගයන් කටයුතු කිරීම අතයවශය බව ඔහු 

නිරීක්ෂණය කගළ්ය. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ සභාපති සාලිය පීරිස් මහතා, තම 

කාර්යාලය විසින් 2018 අගගෝස්තු මාසගේදී කෙන ලද යුක්තිය සම්බන්ධ නිර්ගේශ ක්රියාත්මක කෙන ගලස 

ෙජගයන් ඉල්ලා සිටි අතෙ, ෙටක් වශගයන්, සතයය තහවුරු කිරීම සහ අතුරුදහන් වූ සහ අතුරුදහන් වූවන්ගේ 

පවුල්වලට යුක්තිය ඉටු කිරීම ශ්රී ලංකාගේ යුතුකම බව නැවත අවධාෙණය කගළ්ය. .  

 

5.5. සමාෙම්භක උත්සවයට ගපෙ පවුගල් සාමාජිකයින් ගණනාවක් උත්සවගයන් පිටත විගෙෝධතාවක් පැවැත්වූ 

අතෙ තවත් ගබාගහෝ අය කාර්යාලය පිහිටුීම පිළිබඳව ප්රසාදයකින් පසු වූහ. සමාෙම්භක උගළලට සහභාී 

වන ගලස සැමටමත්, ආෙම්භක උත්සවගේ ගකාටසක් ගලස අදහස් දැක්ීමට සහ ඔවුන්ගේ අදහස් ප්රකාශ 

කිරීමට සමහරුන්ටත් ආොධනා කෙන ලදී. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ ප්රගතිය 

අීක්ෂණය කිරීම සඳහා බාහිෙ කමිටුවක් පත් කෙන ගලස ගාල්ගල් මල්ලිකා මහත්මිය ඉල්ලා සිටි අතෙ, 

මාතෙ ප්රගේශගේ නදීෂා ලක්මාලි මහත්මිය ෙජගයන් ඉල්ලා සිටිගේ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලගේ අතුරු වාර්තාගේ නිර්ගේශ ක්රියාත්මක කෙන ගලසයි. හම්බන්ගතාටින් පැමිණිඑස්.එච්. නන්දසිරි 

ගමය, කාන්තාවන් ගෘහ මූලිකයන් වූ පවුල් ගවත ලැගබන අවම සහය පිළිබඳව ඉස්මතු කළ අතෙ ජාතිය 

ගනාසලකා සැමටම සමාන සැලකීමක් ලබාගදන ගලස ඉල්ලා සිටියාය. ගකාමසාරිස් ආචාර්ය නිමල්කා 

ප්රනාන්දු, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පිහිටුීමට ගහ්තු වූගේ පවුල්වල අෙගලයන් බව 

නිරීක්ෂණය කළ අතෙ පැමිණ සිටි සැමට ස්ූතිය පුද කළාය. 

 

5.6. අගගෝස්තු 24 වනදා අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් යාපනය ප්රාගේශීය කාර්යාලය විවෘත 

කෙන ලදී. ගමම අවස්ථාව සනිටුහන් කිරීමට යාපනය කච්ගච්රිගේ මහජන ැස්ීමක් පවත්වන ලදී. අතුරුදහන් 

වූවන්ගේ පවුල් 100 කට ආසන්න සංඛයාවක් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධානවල සාමාජිකයින් 18 ගදගනකු ගමම 

ැස්ීමට සහභාී වූහ. සභාපති සාලිය පීරිස ් මහතා ආෙම්භක ගේශන පැවැත්වූ අතෙ, පසුව පවුල් සහ 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ ගකාමසාරිස්වරුන් අතෙ ප්රශ්න හා පිළිතුරු සැසියක් 

පැවැත්විණි. 

 

අධිකෙණ නවදය විදයාව භාවිතය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම  
 

5.7. සැක සහිත ගසාගහාන් බිම් පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීගම්දී විගශ්ිත අධිකෙණ නවදය කුසලතා උපගයෝී කෙ 

ගැනීගම් අවශයතාවය සහ ශ්රී ලංකාගේ අධිකෙණ නවදය කටයුතු සිදුකෙන අය අතෙ ධාරිතාවය වර්ධනය 

කිරීගම් අවශයතාවය පිළිබඳ අවගබෝධය වැඩි කිරීමට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය අගේක්ෂා 

කෙයි. ගම් සඳහා,  පිහිටුීගම් පළමු වසෙ සංවත්සෙය නිමිත්ගතන්, ආර්ජන්ටිනාගේ අධිකෙණ මානව විදයා 

කණ්ඩායගම් ප්රධානී, ආචාර්ය ලුී ග ාන්ගඩරයිඩර්ගේ “ සතයය සඳහා වන විදයාත්මක ගසීම තුළ 

මනුෂයත්වයට ගගෞෙව කිරීගම් වැදගත්කම” මැගයන් යුත් ගේශනය මාර්තු 9 වන දින ගකාළඹදී පැවැත්ීමට 

කාර්යාලය කටයුතු කෙන ලදී.අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ගමම ගේශනය සඳහා සිවිල් සමාජ 

සංවිධාන, අධිකෙණ නවදය ප්රජාව සහ ොජය ගස්වගේ ගජයෂ්ඨ නිලයන් 50 කට අධික පිරිසක් සහභාී වූහ.  

 

5.8. ඔක්ගතෝම්බර් 12 වන දින අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් ගකාළඹ අධිකෙණ ේයාධි 

විේයාඥයින්ගේ විේයාලය සමඟ "අධිකෙණ පුොවිේයා හා විමර්ශන සඳහා අධිකෙණ මානව විේයාගේ 

දායකත්වය" පිළිබඳ වැඩමුළුවක් පවත්වන ලදී. අර්ධ දින වැඩමුළුව Anthro.NL හි ගජයෂ්ඨ විදයාඥ ආචාර්ය 

ෙ ාල් පන්හුයිසන් සහ ස්මිත්ගසෝනියන් ආයතනගේ ගජයෂ්ඨ විදයාඥ ආචාර්ය ඩේලස් උගබලකර් විසින් 

පවත්වන ලද අතෙ එයට අධිකෙණ නවදය නිලධාරීන් 60 ක් සහභාී වූහ. අපොධ පරීක්ෂණ වලදී අධිකෙණ 

නවදය විදයාව භාවිතා කිරීම සහ අතුරුදහන් වූවන් ගසීම සහ එවැනි අවස්ථාවන්හිදී කාබන් දින ගණනය 

භාවිතය පිළිබඳ විගශ්ෂඥයින් ඉදිරිපත් කිරීම් කළහ. 

 

මාධය සමඟ සම්බන්ධතා 
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5.9. පුවත්පත් නිගේදන, පුවත්පත් සාකච්ඡා, සම්මුඛ සාකච්ඡා, විවෘත සංස්කෙණ සහ මාධය සාමාජිකයින්ගේ 

ගතාෙතුරු සඳහා වන ඉල්ලීම්වලට ප්රතිචාෙ දැක්ීම මගින් මාධය සමඟ සම්බන්ධ ීමට අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය උත්සාහ කෙයි.  එවැනි කටයුතු මගින් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය සිය වැඩ කටයුතු පිළිබඳව මහජනයා දැනුවත් කිරීමටත් ඒ පිළිබඳ වැෙදි වැටහීම් දුරු කිරීමටත් 

උත්සාහ කෙයි. 

 

5.10. 2019 වසගර්දී අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පහත මාධය නිගේදන නිකුත් කගළ්ය. 

 

දිනය මාතෘකාව 

ජනවාරි 7 “අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ගේ පවුල් සමඟ සහගයෝගිතාවයට නව 

වැඩසටහනක්60 

ජනවාරි 30 

“අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් මන්නාෙම සමූහ මිනී 

වගලන් ගතෝොගත් සාම්පල ගර්ඩිගයෝ කාබන් දින පරික්ෂාව සඳහා විගේශීය 

ෙසායනාගාෙයකට භාෙ දීගම් ක්රියාවලිය නිරීක්ෂණය කෙයි” 61 

ගපබෙවාරි 28 “අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය, වසෙකට පසු”62 

මාර්තු 11 
“අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ඉදිරිපත් කළ අතුරු සහන 

ගයෝජනා 2019 අයවැගයහි අන්තර්ගත ීම සාදෙගයන් පිළිගනිමු”63 

අගගෝස්තු 16 “යාපනය ප්රාගේශීය කාර්යාල විවෘත කිරීම”64 

 
60 “Solidarity with Families of Missing Persons at the Heart of New Campaign” (2019 ජනවාරි 7) 

<https://drive.google.com/file/d/1J89Cc0OgeLYWKoZMZqWUZ8SSQM18TMZs/view> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි; 

“fhzhkw; NghNdhup;d; FLk;gj;Jld; Gjpa gpur;rhuj;jpD}lhf ,jag+u;tkhd $l;bizT” (2019 ජනවාරි 

7) <https://drive.google.com/file/d/1Nl6mh9c4myg1TnJNV-Xp-8TlVyRndHNJ/view> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි; 

“අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ගේ පවුල් සමග සහගයෝීතාවයට නව වැඩසටහනක්” 
<https://drive.google.com/file/d/1UnMd85bkTpwYweyZzEZkumygI9OM6euf/view> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි 
61 “Office on Missing Persons acts as observer when handing over bone samples from the Mannar mass grave to an 

international laboratory for carbon dating” (2019 ජනවාරි 30) 

<https://www.facebook.com/ompsrilanka/posts/2232615733664321> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි; “kd;dhu; ghupa 
kdpj GijFopfspd; khjpupfisf; fhu;gd; gupNrhjidf;fhf  ru;tNjr Ma;tfj;jpw;F ifaspg;gjpy; 
ghu;itahsuhf fhzhkw; Nghd Ml;fs; gw;wpa mYtyfk;  gq;F gw;wpaJ” 

<https://www.facebook.com/ompsrilanka/posts/2232619410330620> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි; “අතුරුදහන් වූ 
තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් මන්නාෙම සමූහ මිනී වගලන් ගතෝොගත් සාම්පල ගර්ඩිගයෝ කාබන් දින පරික්ෂාව සඳහා 

විගේශීය ෙසායනාගාෙයකට භාෙ දීගම් ක්රියාවලිය නිරීක්ෂණය කෙයි” 

<https://www.facebook.com/ompsrilanka/posts/2232620036997224> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි. 
62 “One year on: The Office on Missing Persons” (2019 ගපබෙවාරි 28) 

<https://www.facebook.com/ompsrilanka/posts/2250605728531988> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි; “Xuhz;L epiwT: 
fhzhky; Nghd Ml;fs; gw;wpa mYtyfk ;” (2019 ගපබෙවාරි 28) 

<https://www.facebook.com/ompsrilanka/posts/2250606001865294> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි; “අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය වසෙකට පසු” (2019 ගපබෙවාරි 28)) 

<https://www.facebook.com/ompsrilanka/posts/2250606265198601> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි. 
63 “The Office on Missing Persons welcomes the inclusion of its Interim Relief proposals in the 2019 Budget” (2019 

මාර්තු 11)  <https://www.facebook.com/ompsrilanka/posts/2256970291228865> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි; “2019 
tuT nryTj; jpl;lj;jpy; ,ilf;fhy epthuzk; cs;slf;fg;gl;bUg;gij fhzhky; Nghd Ml;fs; 
gw;wpa mYtyfk; tuNtw;fpd;wJ” (2019 මාර්තු 11)  

<https://www.facebook.com/ompsrilanka/posts/2256971787895382> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි; “අතුරුදහන් වූ 
තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය ඉදිරිපත් කළ අතුරු සහන ගයෝජනා 2019 අයවැගයහි අන්තර්ගත ීම සාදෙගයන් පිළිගනිමු” 

(2019 මාර්තු 11) <https://www.facebook.com/ompsrilanka/posts/2256972081228686> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි. 
64 “Jaffna Regional Office Opening” (2019 අගගෝස්තු 16)  

<https://www.facebook.com/ompsrilanka/posts/2359579180967975> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි; “aho;g;ghzk; 
gpuhe;jpa mYtyfj; jpwg;G” (2019 අගගෝස්තු 16) 

<https://www.facebook.com/ompsrilanka/posts/2359580240967869> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි; “යාපනය ප්රාගේශීය 
කාර්යාලය විවෘත කිරීම” (2019 අගගෝස්තු 16) <https://www.facebook.com/ompsrilanka/posts/2359580927634467> 2020 

ජනවාරි 20 දින පිවසුණි. 



35 
 

අගගෝස්තු 29 “බලහත්කාෙගයන් අතුරුදහන් කෙන ලද වින්දිතයන්ගේ ජාතයන්තෙ දිනය 

සැමරීම”65 

ඔක්ගතෝබර් 27 “අතුරුදහන් වූවන්ගේ ජාතික දිනය (සභාපතිගේ ප්රකාශය)”66 

 

5.11. 2019 වසගර්දී අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පහත මාධය කටයුතු හා සම්බන්ධ විය: 

 

දිනය අවස්ථාව 

මාර්තු 8  සභාපති සාලිය පීරිස ්මහතා නිේස්  ර්ස්ට් සමඟ සාකච්ඡාවකට එක් විය 

මාර්තු 21 සභාපති සාලිය පීරිස ්මහතා Daily FT සමඟ සාකච්ඡාවකට එක් විය 

මාර්තු 17 සභාපති සාලිය පීරිස ්මහතා Sunday Times සමඟ සාකච්ඡාවකට එක් විය 

මාර්තු 18 ගකාමසාරිස් ආචාර්ය නිමල්කා ප්රනාන්දු දිනමිණ සමඟ සාකච්ඡාවකට එක් විය. 

ඔක්ගතෝබර් 29 ගකාමසාරිස් එස්.ගක්. ලියනගේ මහතා ොසා සමඟ සාකච්ඡාවකට එක් විය. 

 

5.12. 2019 වසගර්දී මණ්ඩලය සහ කාර්ය මණ්ඩලය පහත අවස්ථාවලදී අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය නිගයෝජනය කගළය්: 

 

දිනය අවස්ථාව 

ජනවාරි 21 SCRM විසින් අනුොධපුෙගේ සංවිධානය කෙන ලද සංක්රාන්ති යුක්තිය පිළිබඳ 

වැඩමුළුවකට ගකාමසාරිස් එස්.ගක්. ලියනගේ මහතා සම්පත්දායකගයකු ගලස 

සහභාී විය.  

ගපබෙවාරි 2  SCRM විසින් ගකාළඹ  සංවිධානය කෙන ලද සංක්රාන්ති යුක්තිය පිළිබඳ 

වැඩමුළුවකට ගකාමසාරිස් එස්.ගක්. ලියනගේ මහතා සම්පත්දායකගයකු ගලස 

සහභාී විය. 

ගපබෙවාරි 12  SCRM විසින් ිකුණාමලගේ සංවිධානය කෙන ලද සංක්රාන්ති යුක්තිය පිළිබඳ 

වැඩමුළුවකට ගකාමසාරිස් එස්.ගක්. ලියනගේ මහතා සම්පත්දායකගයකු ගලස 

සහභාී විය. 

ගපබෙවාරි 15  SCRM විසින් මාතෙ සංවිධානය කෙන ලද සංක්රාන්ති යුක්තිය පිළිබඳ වැඩමුළුවකට 

ගකාමසාරිස් එස්.ගක්. ලියනගේ මහතා සම්පත්දායකගයකු ගලස සහභාී විය. 

මාර්තු 3  SCRM විසින් මහනුවෙ සංවිධානය කෙන ලද සංක්රාන්ති යුක්තිය පිළිබඳ 

වැඩමුළුවකට ගකාමසාරිස් එස්.ගක්. ලියනගේ මහතා සම්පත්දායකගයකු ගලස 

සහභාී විය. 

අගේල් 17-20  සභාපති සාලිය පීරිස ්මහතා ෙජය සමඟ එක්ව නිේගයෝක්හි එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම 

ගගාඩනැීගම් ගකාමිෂන් සභාවට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ 

වැඩ කටයුතු පිළිබඳ ගකටි විස්තෙයක් ලබා දුන්ගන්ය. 

මැයි 22  අතුරුදහන් වූවන් හා අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධ ගැටළු සහ CoA සහ අතුරු සහන 

ලබා ගන්ගන් ගකගස්ද යන්න පිළිබඳවත් මාතෙ මෙණ සහතික පිළිබඳ ගැටළු 

පිළිබඳවත් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ නීති කාර්ය මණ්ඩලය 

මාතෙ සිවිල් සමාජ සංවිධාන සඳහා පුහුණුවක් ලබා ගදන ලදී. ගමම වැඩසටහනට 

 
65 “Commemorating the International Day of the Victims of Enforced Disappearances” (2019 අගගෝස්තු 29) 

<https://www.facebook.com/ompsrilanka/posts/2368312663427960> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි; “gyte;jkhf 
fhzhky; Mf;fg;gl;ltu;fspd; ru;tNjr jpdj;ij epidT$wy ;” (2019 අගගෝස්තු 29) 

<https://www.facebook.com/ompsrilanka/posts/2368314800094413> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි; “බලහත්කාෙගයන් 
අතුරුදහන් කෙන ලද වින්දිතයන්ගේ ජාතයන්තෙ දිනය සැමරීම” (2019 අගගෝස්තු 29) 

<https://www.facebook.com/ompsrilanka/posts/2368316686760891> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි. 
66 “National Day of the Disappeared” (2019 ඔක්ගතෝම්බර් 27) 

<https://www.facebook.com/ompsrilanka/posts/2415109422081617> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි; “fhzhky; 
Mf;fg;gl;ltHFSf;fhd Njrpa jpdk ;;” (2019 ඔක්ගතෝම්බර් 72 ) 

<https://www.facebook.com/ompsrilanka/posts/2415113822081177> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි; “අතුරුදහන් වූවන්ගේ 
ජාතික දිනය” (2019 ඔක්ගතෝම්බර් 27) <https://www.facebook.com/ompsrilanka/posts/2415119262080633> 2020 

ජනවාරි 20 දින පිවසුණි. 



36 
 

පවුල් විසින් මුහුණ ගදන කලාපයට විගශ්ිත වූ විවිධ ගැටලු විසඳීම සඳහා නීති 

ආධාෙ සායනයක් ඇතුළත් විය. 

ජූනි 7  සභාපති සාලිය පීරිස,් ගකාමසාරිස්වරුන් වන ගම්ජර් ගජනොල් (විශ්රාමික) 

ගමාහාන්ති පීරිස ්සහ මිැක් ෙහීම් යන මහත්වරුන් විසින් මීගමුගේ හානිපූර්ණය 

සඳහා වන කාර්යාලය  ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ SCRM විසින් පවත්වන ලද 

වැඩමුළුවකට සහභාී විය. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ  

අත්දැකීම් වලින් උගත හැකි පාඩම් පිළිබඳව ද සභාපතිවෙයා අදහස් දැක්ීය. 

ජූලි 25  බදුල්ල ජාතික සාම කවුන්සිලය විසින් සංවිධානය කෙන ලද ශ්රී ලංකා ගපාලිසිය 

සඳහා සංවිධානය කෙන ලද වැඩමුළුවකදී, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලගේ අෙමුණු පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා සම්පත්දායකගයකු ගලස 

ගකාමසාරිස් එස්.ගක්. ලියනගේ මහතා සහභාී විය. 

ජූනි 25  ගකාමසාරිස් ගම්ජර් ගජනොල් (විශ්රාමික) ගමාහාන්ති පීරිස් සහ සභාපතිනි සාලිය 

පීරිස ්ිවිධ හමුදාගේ ගජයෂ්ඨ නිලධාරීන් සහ ගපාලීසිය ඉලක්ක කෙගත් සංක්රාන්ති 

යුක්තිය සහ සංහිඳියාව පිළිබඳ පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම සඳහා 

සම්පත්දායකගයකු ගලස සහභාී වූහ.  

අගගෝස්තු 1  ගමාණෙගල ජාතික සාම කවුන්සිලය විසින් සංවිධානය කෙන ලද සංක්රාන්ති 

යුක්තිය පිළිබඳ යාන්රණයන් හඳුන්වාදීගම් වැඩමුළුවකට ගකාමසාරිස් එස්.ගක්. 

ලියනගේ මහතා සම්පත්දායකගයකු ගලස සහභාී විය.   

අගගෝස්තු 8 නුවෙ එළිය ජාතික සාම කවුන්සිලය විසින් සංවිධානය කෙන ලද සංක්රාන්ති යුක්තිය 

පිළිබඳ යාන්රණයන් හඳුන්වාදීගම් වැඩමුළුවකට ගකාමසාරිස ්එස්.ගක්. ලියනගේ 

මහතා සම්පත්දායකගයකු ගලස සහභාී විය. 

අගගෝස්තු 22  ිකුණාමලය ජාතික සාම කවුන්සිලය විසින් සංවිධානය කෙන ලද සංක්රාන්ති 

යුක්තිය පිළිබඳ යාන්රණයන් හඳුන්වාදීගම් වැඩමුළුවකට ගකාමසාරිස් එස්.ගක්. 

ලියනගේ මහතා සම්පත්දායකගයකු ගලස සහභාී විය. 

සැේතැම්බර් 12  ගාල්ල ජාතික සාම කවුන්සිලය විසින් සංවිධානය කෙන ලද සංක්රාන්ති යුක්තිය 

පිළිබඳ යාන්රණයන් හඳුන්වාදීගම් වැඩමුළුවකට ගකාමසාරිස ්එස්.ගක්. ලියනගේ 

මහතා සම්පත්දායකගයකු ගලස සහභාී විය. 

ගනාවැම්බර් 11-13  ශ්රී ලංකා ෙජය සහ ජාතයන්තෙ ෙතු කුරුස සංවිධානය විසින් සංවිධානය කෙන ලද 

ජාතයන්තෙ මානුෂීය නීතිය පිළිබඳ 9 වන දකුණු ආසියානු කලාපීය සමුළුගේදී 

ගකාමසාරිස් මිොක් ෙහීම් මහතා “ජාතයන්තෙ මානුෂවාදී නීතිය අප ෙටට ගගන 

ඒම” යන මාතෘකාව යටගත් ශ්රී ලංකාව තුළ ජාතයන්තෙ මානුෂවාදී නීතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පහසුකම් 

සපයන ආකාෙය පිළිබඳව අදහස් දක්වන ලදී. 

ගනාවැම්බර් 30  ගකාළඹ ජාතික සාම කවුන්සිලය විසින් සංවිධානය කෙන ලද සංක්රාන්ති යුක්තිය 

පිළිබඳ යාන්රණයන් හඳුන්වාදීගම් වැඩමුළුවකට ගකාමසාරිස ්එස්.ගක්. ලියනගේ 

මහතා සම්පත්දායකගයකු ගලස සහභාී විය. 

ගදසැම්බර් 3  ගකාළඹ ජාතික සාම කවුන්සිලය විසින් සංවිධානය කෙන ලද සංක්රාන්ති යුක්තිය 

පිළිබඳ යාන්රණයන් හඳුන්වාදීගම් වැඩමුළුවකට ගකාමසාරිස ්එස්.ගක්. ලියනගේ 

මහතා සම්පත්දායකගයකු ගලස සහභාී විය. 

ගදසැම්බර් 6  ගකාළඹ ජාතික සාම කවුන්සිලය විසින් සංවිධානය කෙන ලද සංක්රාන්ති යුක්තිය 

පිළිබඳ යාන්රණයන් හඳුන්වාදීගම් වැඩමුළුවකට ගකාමසාරිස ්එස්.ගක්. ලියනගේ 

මහතා සම්පත්දායකගයකු ගලස සහභාී විය. 

ගදසැම්බර් 10  ජාතයන්තෙ මානව හිමිකම් දිනය නිමිත්ගතන් ගකාළඹ ශ්රී ලංකාගේ මානව හිමිකම් 

ගකාමිෂන් සභාව විසින් සංවිධානය කෙන ලද කමිටුවකදී සභාපති සාලිය පීරිස් 

මහතා නවරී කථාව පිළිබඳව අදහස් දැක්ීය. 

ගදසැම්බර් 18  ගකාළඹ ජාතික සාම කවුන්සිලය විසින් සංවිධානය කෙන ලද සංක්රාන්ති යුක්තිය 

පිළිබඳ යාන්රණයන් හඳුන්වාදීගම් වැඩමුළුවකට ගකාමසාරිස් එස්.ගක්. ලියනගේ 

මහතා සම්පත්දායකගයකු ගලස සහභාී විය. 
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5.13. ඩිජිටල් මාධය, ගුවන්විදුලිය සහ රූපවාහිනිය හෙහා ප්රචාෙය කෙන ලද “ගේදනාව කිසි කගලක නැති ී 

ගනායයි, සතයය ගසීගම් අපගේ වගකීම ඉටු කෙමු” යන මැගයන් සන්නිගේදන වයාපාෙයක් අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් නිර්මාණය කෙ සංවර්ධනය කෙන ලදී. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 

පිළිබඳ කාර්යාලගේ අෙමුණු පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් සඳහා වැඩි 

සංගේදනය ඇති කිරීම සඳහා ගවළඳ දැන්ීම් පහක් සිංහල,67 ගදමළ68 සහ ඉංග්රීසි69 භාෂාගවන් නිෂප්ාදනය 

කෙන ලදී. බලහත්කාෙගයන් අතුරුදහන් වූවන්ගේ වින්දිතයින්ගේ ජාතයන්තෙ දිනයට සමගාමීව ගමම 

දැන්ීම් 2019 ජනවාරි 5 සිට 2019 මාර්තු 13 දක්වා සහ 2019 අගගෝස්තු 30 සිට 31 දක්වා විකාශය විය. ගම් 

සඳහා පිවිසුණු සංඛයාව මිලියන 4.2 කට වඩා වැඩි විය.ග ්ස්බුක් හි පමණක් එය නැෙඹ ූසංඛයාව මිලියන 

එකක් වූ අතෙ මිලියන 7.7 ක් ප්රතිචාෙ තිබිණි. 

 

ඩිජිටල් මාධය මත පැවැත්ම 

 

5.14. සමාජ මාධය ඔස්ගස් කාර්යාලයට නිල ගේදිකාවක් ලබා දීම සඳහා අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලය සිය ඩිජිටල් පැවැත්ම2018 ජූනි 24 දින ට්විටර්70 හි සහ 2018 ඔක්ගතෝබර් 23 දින ග ්ස්බුක්71 හි 

ස්ථාපිත කගළ්ය. වසෙ පුො ට්විටර් සහ ග ්ස්බුක් හි OMP සිය සමාජ මාධයවල වර්ධනයක් ගපන්නුම් කෙයි. 

2019 ගදසැම්බර් 17 වන විට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ ට්විටර් හි අනුගාමිකයන් 1,621 

ක් සහ ග ්ස්බුක් හි අනුගාමිකයන් 5,256 ක් සිටියහ. එය ගම් වන විට සිය ගවේ අඩවිය සංවර්ධනය කිරීගම් 

කටයුතු කෙමින් සිටින අතෙ 2020 දී ගවේ අඩවිය ක්රියාත්මක වනු ඇතැයි අගේක්ෂා ගකගර්.  

 

6. අනුස්මෙණය සහ ස්මෙණය 

 

6.1. අතුරුදහන් වූවන්ගේ ඥාතීන්ගේ අවශයතා සපුොලීම සඳහා මහජන සහගයෝගය ඇති කිරීමට පියවෙ ගැනීම 

සහ අනුස්මෙණය හා පිළිගැනීම පිළිබඳ නිර්ගේශ ඉදිරිපත් කිරීමට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 

කාර්යාලයට බලය ඇත.72 තම ආදෙණීයයන් සැමරීමට, පවුල්වලට සහ මහජනතාවට ඇති අයිතිය සඳහා සහය 

ලබාගදන අතෙම ගැටලුව සහ බලපෑමට ලක්වූවන් පිළිබඳ වැඩි ොජය පිළිගැනීමක් සහතික කිරීමට අතුරුදහන් 

වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය උත්සාහ කෙයි.   

 

6.2. අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින් 400 කට වැඩි පිරිසකගේ සහභාීත්වගයන් අතුරුදහන් වූ 

තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් 2019 අගගෝස්තු 30 වන දින ගකාළඹ පිහිටි සිය ප්රධාන කාර්යාලගේදී 

බලහත්කාෙගයන් අතුරුදහන් වූවන්ගේ වින්දිතයින්ගේ ජාතයන්තෙ දිනය සැමරීගම් ගදවන ොජය උත්සවය 

පැවැත්ීය. අතුරුදහන් වූවන්ගේ සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ මූලික වගකීම ඇති එකම ොජය 

ආයතනය ගලස, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් ගමම දිනය සැමරීම හෙහා අතුරුදහන් 

වූවන්ගේ පවුල්වල දුක් ගේදනා සහ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීමටත්, අතුරුදහන් ීගම් ප්රතිවිපාක පිළිබඳ 

දැනුවත්භාවය වැඩි කිරීමටත් අගේක්ෂා කෙයි.  අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පිහිටුීමට ගපෙ, 

ගමම ගැටළුව සම්බන්ධගයන් කටයුතු කෙන පවුල් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන විසින් ගමම දිනය සමෙන ලදී. 

 

 
67 “ගිය මග ගනාකියා ම අතුරුදහන් වූ සගහෝදෙයා” (2019 ජනවාරි 5) 

<https://www.facebook.com/ompsrilanka/videos/518021968694232/> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි, “අතුරුදහන් වූ 

ැකවෙණය” (2019 ජනවාරි 5) <https://www.facebook.com/ompsrilanka/videos/213776772886037/> 2020 ජනවාරි 20 

දින පිවසුණි 
68 “දරුවන් ගසායන ගදමාපියන්ට විසඳුම් ගදමු” (2019 ජනවාරි 5) 

<https://www.facebook.com/ompsrilanka/videos/339694883293982/> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි; “අවිනිශ්ිතබගේ 

ගේදනාව” (5 January 2019) <https://www.facebook.com/ompsrilanka/videos/1087508171410079/> 2020 ජනවාරි 20 දින 

පිවසුණි 
69 “යටපත් ගකරුණු සතයය” (2019 ජනවාරි 5) <https://www.facebook.com/ompsrilanka/videos/546370692504682/> 

2020 ජනවාරි 20 දින පිවසුණි. 
70 “අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ ට්විටර් ගිණුම” (2018 ජූනි 24) <https://twitter.com/ompsrilanka> (2020 

ජනවාරි 20 දින පිවිසුණි). 
71 “අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ ග ්ස්බුක් ගිණුම” (2018 ඔක්ගතෝබර් 23 ). 

<https://www.facebook.com/ompsrilanka/> 2020 ජනවාරි 20 දින පිවිසුණි 
72අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාල පනත, 13 (1) ,(j),(k)(ii).වගන්තිය. 
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6.3. ගමම අවස්ථාව සනිටුහන් කිරීම සඳහා, අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වලට තාවකාලික අනුස්මෙණ පවුෙක් 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් නිර්මාණය කෙන ලද අතෙ ඔවුන්ගේ ආදෙණීයයන්ගේ 

පින්ූෙ පණිවිඩ සමඟ ප්රදර්ශනය කිරීමට හැකි විය. තවද, අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් විසින් අත්විඳින ලද 

ගේදනාව පිළිබඳව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සිංහල හා ගදමළ භාෂාගවන් ීත නිර්මාණය 

කිරීමට මූලිකත්වය ගත් අතෙ ඒවා නිලාර් එන්.කාසිම් මහතා විසින් ෙචනා කෙන ලදුව සංීත සංගයෝජනය 

කෙන ලදී. 

 

6.4. අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ සමස්ත ලංකා ගකාමිෂන් සභාගේ සභාපති, ශ්රී ලංකාගේ මානව හිමිකම් ගකාමිෂන් 

සභාගේ හිටපු ගකාමසාරිස් සහ CTF හි සභාපති මගනෝරි මුත්ගතටුවගම මහත්මිය අතුරුදහන් වූවන්ගේ 

පවුල්වල අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධගයන් ැස්ීම ඇමතීය. අතුරුදහන් ීම් සහ ඒවා මගින් අතුරුදහන් වූවන්ගේ 

පවුල් ගකගෙහි අඛණ්ඩව සිදුගවමින් පවතින විනාශකාරී ප්රතිවිපාක පිළිබඳව අඛණ්ඩව දැනුවත් කිරීගම් 

වැදගත්කම පිළිබඳව  අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ සභාපති සාලිය පීරිස් මහතා අවධාෙණය 

කගළ්ය.  සහකාෙ ගෙජිස්රාර් ගජනොල් ආනන්දි ගජයෙත්නම් මහත්මිය, දක්නට ගනාමැති බව පිළිබඳ 

සහතිකයක් ලබා ගත හැකි ආකාෙය පිළිබඳව කතා කළ අතෙ, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලගේ 

සභාපති, ගකාමසාරිස්වරුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය, අතුරුදහන් වූ සහ අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වල 

සාමාජිකයින් විසින් නගන ලද, CoAs, CoDs, අතුරු සහන ගගීම් සහ විමර්ශන පිළිබඳව අවධානය ගයාමු 

කළහ.  
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7. මූලය කටයුතු 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

ශ ේෂ පත්රය 

2019 ශෙසැම්බර් 31 දිනට 

    
වත්කම්  සටහන 2019 2018 

  (රු) (රු) 

ජංගම ශනොවන වත්කම්    
ශේපළ, පිරියත හො උපකරණ 1            33,668,713.34               6,983,096.75  

ශසේවක පුහුණුව                                -                    150,750.00  
 

   
ජොතයන්තර දින සැමරුම               5,497,564.70                                -    
 

   
ජංගම වත්කම්    
ශපරශගවු වියෙම් 2                 310,000.00                                -    

මුෙල් සහ මුෙල් හො සමොන ෙෑ                                -                               0.31  

    
මුළු වත්කම්             39,476,278.04               7,133,847.06  
 

   
බැරකම්    
ජංගම බැරකම්    
උපචිත වියෙම් 3              5,199,967.17               1,760,192.47  

ණය හිමියන්                    37,268.56                                -    

ශනොශගවනලෙ වැටුප් 4                 120,603.10                                -    

මුළු වගකීම්               5,357,838.83               1,760,192.47  
 

   
ශුේධ වත්කම්/ සේකන්ධය    
ශුේධ වත්කම් 5            34,118,439.21               5,373,654.59  
 

   
මුළු ශකොටසේ හො වගකීම්             39,476,278.04               7,133,847.06  

    
සහතික කිරීම    
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2019 ශෙසැම්බර් 31 දින ෙක්වො ආයතන ශේ මූලය ප්රකො න සතය සහ සොධොරණ බව සහතික කරමු. 

………………………………   ……………………………… 

ඩී.ඒ. දිසොනොයක      සී. පූශලෝකසංහම් 

අධයක්ෂ (මුෙල් හො ප්රසම්පොෙන)    වැඩබලන ශල්කම්       

   

මූලය ප්රකො ය සකසේ කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධශයන් අධයක්ෂ මණ්ඩලය වගකීම ෙරයි. ශමම මූලය 

කටයුතු අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසන් අනුමත කරන ලෙ අතර ඔවුන් ඒ ශවනුශවන් අත්සන් කරන ලදී;  

   

……………………………   ………………………….  

සොලිය පීරිසේ (ජ.නි)      මිරොක් රහීම්    

සභොපති      මණ්ඩල සොමොජික (ශකොමසොරිසේ) 
       

……………………………        
එම් ඒ මොල්තිශේවි පීරිසේ        

මණ්ඩල සොමොජික (ශකොමසොරිසේ)  
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අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කොර්යොලය 

 ආෙොයම් සහ වියෙම් ප්රකො ය 

 2019 ශෙසැම්බර් 31 වන දින අවසන් වූ වසර සඳහො 

     

     

  සටහන 2019 2018 

   (රු) (රු) 

     

අයභොර    

     

පුනරොවර්තන ප්රෙොන 6          64,039,036.37           23,000,000.00  

මුුූළු අයභොරය           64,039,036.37           23,000,000.00  

     

     

වියෙම් 
   

වැටුප්, ශේතන සහ ශසේවක වරප්රසොෙ 7          25,853,203.06           15,558,000.20  

ගමන් වියෙම් 8            4,333,055.88                321,030.95  

සැපයුම් සහ පරිශභෝජය වියෙම් 9            7,628,739.02             1,299,741.70  

නඩත්තු වියෙම් 10            1,344,602.98             1,237,265.25  

ක්ෂයවීම් 
               698,309.68  - 

ශසේවො වියෙම් 11          31,626,346.98             6,660,307.31  

මුළු වියෙම්           71,484,257.60           25,076,345.41  
කොල පරිච්ශේෙය සඳහො අතිරික්තය / 
ඌනතොවය           (7,445,221.23)  (2,076,345.41) 
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අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කොර්යොලය 

2019 ශෙසැම්බර් 31 දිනට මුෙල් ප්රවොහ ප්රකො ය 

   

            
                                                                                                                                                                                     
       2019   2018 

            (රු)   (රු) 
මුෙල් ලැබීම්   

   
අරමුෙල්          87,000,000.00   

30,450,000.00  
ජලය සහ විදුලිය සඳහො ජනොධිපති / කැබිනට් මණ්ඩලශයන් මුෙල් ලැබීම්   2,036,492.81    -  
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ශවනත් මුෙල් ලැබීම්               39,685.31             
1,138.00  
මුළු මුෙල් ගලො ඒම        89,076,177.81   
30,451,138.00  

   

   
මුෙල් ශගවීම්   

   
ශමශහයුම් ක්රියොකොරකම්   

වැටුප් සහ ශේතන               (15,124,076.91)  
 (7,010,219.66) 
නිවොඩු ශගවීම් සහ අතිකොල දීමනො                  (481,505.78)             
(37,844.44) 
ශවනත් දීමනො                 (10,239,701.45)             
(8,369,805.00) 
සංචොරක සහ යැපීම් - ශේශීය                 (3,086,592.41)    -  
සංචොරක සහ යැපීම් - විශේශීය                (1,321,145.91)                
(321,030.95) 
ලිපි ද්රවය සහ කොර්යොල අව යතො                 (2,481,226.98)             
(1,044,616.57) 
ඉන්ධන වියෙම්                  (1,330,741.92)      -  
ආහොර සඳහො වියෙම්                  (2,903,439.28)                
(233,946.13) 
වොහන නඩත්තු කිරීම                    (252,087.05)    -  
පිරියත සහ යන්ශත්රෝපකරණ නඩත්තු කිරීම                 (704,051.20)    -  
ශගොඩනැගිලි සහ වුහයන් නඩත්තු කිරීම                  (353,614.73)                
(797,807.06) 
ප්රවොහනය                   (3,143,989.91)                
(534,163.30) 
තැපැල් හො සන්නිශේෙනය                (8,612,625.73)  
 (1,391,749.97) 
විදුලි බිල්පත් සහ ජල බිල්පත්                (4,838,424.66)             
(55,493.56) 
කුලී සහ ශේශීය බදු                  (1,148,283.37)    -  
ශවනත් ශසේවො ගොසේතු               (10,650,834.01)  
 (3,623,127.18) 
ජොතයන්තර දිනය සැමරිම ශවනුශවන් වියෙම්                         (5,497,564.39)       -  
ශසේවක පුහුණුව         -            
(150,750.00) 
ශමශහයුම් ක්රියොකොරකම්වල ශුේධ මුෙල් ප්රවොහ          (72,169,905.69)         
(23,570,553.82) 
   
ආශයෝජන ක්රියොකොරකම්  

  

ශගොඩනැගිලි සහ වුහයන් සඳහො ශගවීම්                 (808,304.00)   -  
ගෘහ භොණ්ඩ හො කොර්යොල උපකරණ මිලදී ගැනීම             (3,466,302.43)  
 (6,880,583.87) 

පිරියත, යන්ශත්රෝපකරණ සහ උපකරණ මිලදී ගැනීම          (12,631,666.00)         -
               
ආශයෝජන ක්රියොකොරකම්වල ශුේධ මුෙල් ප්රවොහ         (16,906,272.43)  
 (6,880,583.87) 
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මුෙල් සහ මුෙල් සමොන ෙෑ - ශුේධ අඩුවීම් / වැඩිවීම්               (0.31)                         
0.31  
   
කොල පරිච්ශේෙශේ ආරම්භශේදී මුෙල් සහ මුෙල් සමොන ෙෑ                0.31    -

                 
කොලපරිච්ශේෙය අවසොනශේදී මුෙල් සහ මුෙල් සමොන ෙෑ         0.00                     
0.31  
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අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කොර්යොලය 
සේකන්ධය ශවනසේවීම් පිළිබඳ ප්රකො ය 

 2019 ශෙසැම්බර් 31 වන දින අවසන් වූ වසර සඳහො 

     

     

     

 

මහො භොණ්ඩොගොරය 
විසන් ප්රොග්ධන 

ප්රෙොනය 

සමුච්චිත අරමුෙල් වර්ෂය සඳහො 
අතිරික්තය / (හිඟය) 

        මුළු එකතුව 

 (රු) (රු) (රු) (රු) 
2018/07/01 දිනට අරම්භක ශ ේෂය     
භොණ්ඩොගොරශයන් ප්රොග්ධන ප්රෙොන           7,450,000.00                              -                                -              7,450,000.00  

2018 වර්ෂය සඳහො අතිරික්තය / (හිඟය)                             -                                -              2,076,345.41          (2,076,345.41) 

ශපර වර්ෂශේ ගැලපීම්                             -                                -                                -                                -    

31/12/2018 දිනට ශ ේෂය                             -                                -                                -              5,373,654.59  

           7,450,000.00                              -              2,076,345.41         10,747,309.18  

     
01/01/2019 දිනට අරම්භක ශ ේෂය                             -              5,373,654.59                              -              5,373,654.59  

භොණ්ඩොගොරශයන් ප්රොග්ධන ප්රෙොන         24,892,401.27                              -                                -            24,892,401.27  

එක්සත් ජොතීන්ශග් සංවර්ධන වැඩසටහන - උපකරණ සහ ශවනත් පරිතයොග කිරීම්            8,497,942.00                              -                                -              8,497,942.00  

ශපර අතිරික්තය / (හිඟය) ගැලපීම්   
          1,814,545.00            1,814,545.00  

2019 වර්ෂය සඳහො අතිරික්තය / (හිඟය)                             -                                -              7,445,221.23          (7,445,221.23) 

ශපර වර්ෂශේ ගැලපීම්                             -                 985,117.58                              -                 985,117.58  

31/12/2019 දිනට ශ ේෂය         33,390,343.27            6,358,772.17            9,259,766.23         34,118,439.21  
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අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කොර්යොලය 

මූලය ප්රකො න සඳහො සටහන් 
2019 ශෙසැම්බර් 31 දිනට 

 
 

     
සටහන ශක්තය     (රු) 

       
1  ශේපල පිරියත සහ උපකරණ     

       

  වර්ගය ශ ේෂය එකතු කිරීම් බැහැර කිරීම් ශ ේෂය 

   01.01.2019   31.12.2019 

 2001 ශගොඩනැගිලි සහ වුහයන්                       808,304.00                                  -                         808,304.00  

 2102 ගෘහ භොණ්ඩ සහ කොර්යොල උපකරණ                6,983,096.75                    8,825,813.46                                  -                    15,808,910.21  

 2103 පිරියත යන්ශත්රෝපකරණ සහ උපකරණ                  17,749,808.81                                  -                    17,749,808.81  

                 6,983,096.75                 27,383,926.27                                  -                   34,367,023.02  

       

 1304 සමුච්චිත ක්ෂයවීම     

  ශගොඩනැගිලි සහ වුහයන්                                 -                                       -                                    -                                       -    

  ගෘහ භොණ්ඩ සහ කොර්යොල උපකරණ                                 -                         698,309.68                                  -                         698,309.68  

  පිරියත යන්ශත්රෝපකරණ සහ උපකරණ                                 -                                       -                                    -                                       -    

                                  -                        698,309.68                                 -                        698,309.68  

       

       

  ලිඛිත අගය                   33,668,713.34  
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සටහන ශක්තය   (රු) 
3 2201 උපචිත වියෙම්        

  ශවනත් දීමනො  42,741.94 

  සංචොර - ශේශීය  32,200.00 

  ලිපි ද්රවය සහ කොර්යොල අව යතො  630,336.34 

  ඉන්ධන  1,500.00 

  ආහොර  96,327.00 

  යන්ශත්රෝපකරණ නඩත්තු කිරීම  34,850.00 

  ප්රවොහනය  311,431.25 

  තැපැල් හො සන්නිශේෙනය  288,291.32 

  විදුලිය සහ ජලය  317,778.74 

  බදු වියෙම්  267,422.67 

  ශවනත්   

  පිරිසදු ශසේවො 815,371.53  
  ආරක්ෂක ශසේවො 2,017,816.38  
  ශවනත් 343,900.00 3,177,087.91 

    5,199,967.17 

     
4 2201 - 2 ශනොශගවනලෙ වැටුප්   

     

  ශනොශගවූ වැටුප  80,062.58 

  ශනොශගවූ මුේෙර ගොසේතු  75.00 

  ශනොශගවූ ශසේ.භො.අ  35,187.41 

  ශනොශගවූ ශසේ.නි.භො.අ.  5,278.11 

    120,603.10 

     
5  ශුේධ වත්කම්   

     

  ප්රොග්ධන අරමුෙල් 01/01/2019  5,373,654.59 

  ශපර වසශර් ගැලපීම්  985,117.58 

  ශපර වර්ෂය - අතිරික්තය / (හිඟ)  1,814,545.00 

    8,173,317.17 

  ප්රොග්ධන වියෙම් සඳහො භොණ්ඩොගොරශයන් ලැශබන අරමුෙල්  24,892,401.27 

  

එක්සත් ජොතීන්ශග් සංවර්ධන වැඩසටහන (උපකරණ සහ 
ශවනත් පරිතයොග)  8,497,942.00 

  අතිරික්තයට ශපර සමුච්චිත අරමුෙල / (හිඟය)  41,563,660.44 

  වර්ෂය සඳහො අතිරික්තය / (හිඟය)  (7,445,221.23) 

    34,118,439.21 

     
6  ආෙොයම - පුනරොවර්තන ප්රෙොන   

     

  භොණ්ඩොගොරශයන් ලැශබන පුනරොවර්තන ප්රෙොන  63,935,713.87 

  අමොතයොං ශයන් ලැශබන පුනරොවර්තන ප්රෙොන  103,322.50 

    64,039,036.37 
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සටහන ශක්තය   (රු) 

     

7         වැටුප්, ශේතන සහ ශසේවක වරප්රසොෙ   

     

 1001 වැටුප් සහ ශේතන  15,165,676.56 

 1002 නිවොඩු ශගවීම් සහ අතිකොල දීමනො  471,598.14 

 1003 ශවනත් දීමනො   

  ජීවන වියෙම් සහ වෘත්තීය දීමනො 3,036,248.78  

  මොසක දීමනො - ශකොමසොරිසේවරුන් සහ ශසේවක මණ්ඩල 6,404,072.00  

  ශසේවක දීමනො -  ශසේවශයන් ඉවත් වූ 38,484.97  

  ශසේවක පුහුණුව, කොර්යය පැවරුම් සඳහො ශගවීම් 737,122.61 10,215,928.36 

    25,853,203.06 

8  ගමන් වියෙම්   

     

 1101 සංචොර - ශේශීය   

  කොර්ය මණ්ඩල ගමන් 118,792.41  

  ශකොමසොරිසේ සංචොර 3,000,000.00 3,118,792.41 

 1102 සංචොර - විශේශීය  1,214,263.47 

    4,333,055.88 

9  සැපයුම් සහ පරිශභෝජය වියෙම්   

     

 1201 ලිපි ද්රවය සහ කොර්යොල අව යතො   

  ශ්රී ලංකො ප්රොන්ත ශවළඳ ශපොදු සංසේථොව 1,017,615.00  

  ශමට්ශරොශපොලිටන් කොර්යොලය 731,958.00  

  ශසන්කඩ මුද්රණකරුශවෝ 220,900.00  

  ශවනත් 1,285,021.57 3,255,494.57 

 1202 ඉන්ධන  1,332,241.92 

 1203 ආහොර වියෙම්   

  යොපනය කොර්යොලය විවෘත කිරීම 806,565.00  

  මොතර කොර්යොලය විවෘත කිරීම 222,550.00  

  අධිකරණ වවෙය විෙයොලය සඳහො රැසේවීම 155,250.00  

  පළමු වසර සංවත්සර සැමරුම - BMICH 171,600.00  

  ශකොමසොරිසේ / ශසේවක ක්ශෂේත්ර සංචොර සහ ශවනත් 1,685,037.53 3,041,002.53 

    7,628,739.02 

10  නඩත්තු වියෙම්   

     

 1301 වොහන නඩත්තුව  252,087.05 

 1302 යන්ශත්රෝපකරණ නඩත්තු කිරීම  738,901.20 

 1303 ශගොඩනැගිලි සහ වුහයන්  353,614.73 

    1,344,602.98 
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සටහන ශක්තය   (රු) 

     

11  ශසේවො   

     

 1401 ප්රවොහනය   

  කොර්ය මණ්ඩල ප්රවොහන දීමනො 1,889,681.21  

  ප්රවොහන වියෙම් 440,599.93  

  කුලි රථ වියෙම් 1,097,300.80 3,427,581.94 

 1402 තැපැල් හො සන්නිශේෙනය   

  රැකියො පුරප්පොඩු සඳහො පුවත්පත් ෙැන්වීම 6,772,083.25  

  මුේෙර වියෙම් 146,940.00  

  අන්තර්ජොල සඳහො වියෙම් 199,551.22  

  දුරකථන ගොසේතු 1,473,038.70  

  පුවත්පත් ගොසේතු 280,081.00 8,871,694.17 

 1403 විදුලිය සහ ජලය  3,042,859.38 

 1404 බදු සහ කුලී  1,415,706.04 

 1409 ශවනත් ශසේවො   

  ආරක්ෂක ශසේවය 7,040,043.53  

  පිරිසදු කිරීශම් ශසේවො 2,222,677.73  

  සමූහ මිනීවළ සඳහො ෙැරූ වියෙම් 1,442,792.50  

  S.W.R.D බණ්ඩොරනොයක අනුසේමරණ  ොලොශේ ගොසේතු 83,575.85  

  

 බ්ෙ පේධතිය සහ පරිවර්තන වියෙම් -   වින්දිතයින් සහ පවුල් 
සහශයෝගය පුහුණු කිරීම සඳහො 92,000.00  

  ශ්රී ලංකො පෙනම - පුහුණු වැඩසටහන 463,650.00  

  මොතර සහ මන්නොරම් සඳහො කුලි වියෙම් 2,450,000.00  

  ශවනත් වියෙම් 1,073,765.84 14,868,505.45 

    31,626,346.98 
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    ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති සොරොං ය  
2019 ශෙසැම්බර් 31න් අවසන් වන වර්ෂය සඳහො  

1. මිනුම්  

අෙොල සටහන් යටශත් සොධොරණ වටිනොකම සම්බන්ධශයන් සුදුසු ශහළිෙරවු කිරීම් හැරුණු විට මුලය 
ප්රකො න සකසේ කරනු ලබන්ශන් ඓතිහොසක පිරිවැය පෙනම මතය. වත්කම් සහ වගකීම් ඒවොශේ 
සොශප්ක්ෂ ද්රවශීලතො තත්ත්වය පිළිබිඹු වන අනුපිලිවලකට කොණ්ඩ කර ඇත. 2019 ජනවොරි මස 1 
වන දින සට 2019 ශෙසැම්බර් මස 31 ෙක්වො මොස 12 කොලයක් සඳහො මුලය ප්රකො ය සකසේ කර ඇත. 
 
2016 අංක 16 ෙරන පනත යටශත් සහ 2017 අංක 09 ෙරණ සංශ ෝධනය යටශත් අතුරුෙහන් වූ 
තැනැත්තන් පිළිබඳ කොර්යොලය සේථොපිත ශකොට ඇත. 
 

2. ශේපළ සහ උපකරණ  

අ) හඳුනොගැනීම සහ මිනුම් 
ශේපළ සහ උපකරණ ගිණුම් ගත කර  ඇත්ශත් සමුච්චිත ක්ෂයවීම් අඩුකරන ලෙ පිරිවැය ශහෝ සොධොරණ 
වටිනොකම මතයි. සයලුම ශේපල හො උපකරණ ප්රථම ශයන් වොර්තොගත වන්ශන් පිරිවැය මතයි. 

ආ) ක්ෂය වීම 
ක්ෂය ප්රතිපොෙන ගණනය කරනු ලබන්ශන් සරල මොර්ග ක්රමය භොවිතො කිරීශමන් වන අතර එමගින් අෙොල 
අගයන්, වත්කම්වල ඇසේතශම්න්තුගත ඵලෙොයි ජීව කොලය පුරො කපො හරිනු ලැ ශබ්. වත්කම්වල 
ඇසේතශම්න්තුගත ඵලෙොයි ජීව කොලය පහත පරිදි ශේ.  
            වත්කම                                                                                ප්රති ත 

ශගොඩනැගිලි                                                                                     05% 
ගෘහ භොණ්ඩ සහ සවිකිරීම්                                                                  10% 
කොර්යොලීය උපකරණ (පරිගණක/මුද්රණ යන්ත්ර/ඡොයො පිටපත් යන්ත්ර)  20% 
ශමෝටර් රථ                                                                                       20% 
 

ක්ෂයවීම් සඳහො ප්රතිපොෙන ශවන්කිරීම් මිලදීගත් වර්ෂශේදී සදු ශනොකරන අතර ශෙවන වසර සට සදු 
කරනු ලැශබ්. බැහැර කරන මොසය ශනොසලකො බැහැර කරන වර්ෂශේදී සම්පූර්ණ ක්ෂය කිරීම් සදු කළ 
යුතුය.  
3. ශසේවක ප්රතිලොභ  

a) පොරිශතෝෂික සඳහො ප්රතිපොෙන  

1983 අංක 12 ෙරණ පොරිශතෝෂික පනත යටශත් ඇති අව යතො කිසඳු ශසේවකශයකු සපුරො ශනොමැති 
බැවින් අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන්ශග් කොර්යොලය සඳහො පොරිශතෝෂික ශවන්කිරීමක් සදුකර ශනොමැත. 

b) ෙොයක සැලසුම් 

 
අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන්ශග් කොර්යොලය ශසේවක අර්ථසොධක අරමුෙල සඳහො ශසේවක වැටුශපන් 12% 
ප්රති තයකින්ෙ ශසේවක භොර අරමුෙල සඳහො ශසේවක වැටුශපන් 3% ප්රති තයකින්ෙ ෙොයකත්වය සපයනු 
ලබන අතර සෑම ශසේවකශයකුම සය වැටුශපන් 8% ප්රති තයක් ශසේවක අර්ථසොධක අරමුෙල සඳහො  
ෙොයනත්වය ෙැරිය යුතුය.   
4. ප්රෙොන සඳහො ගිණුම්කරණය  

ජොතික ඒකොබේධතො, රොජය භොෂො, සමොජ ප්රගති සහ හින්දු ආගම් අමොතයොං ය හරහො භොණ්ඩොගොරය විසන් 
ප්රතිපොෙන ලබො ශෙනු ලබන අතර ප්රොග්ධන අරමුණු සඳහො ශවන්වන ප්රතිපොෙන සමුච්චිත අරමුෙලට 
බැරකරනු ලබන අතර පුනරොවර්තන ප්රෙොන මුලය ප්රකො න වල ආෙොයම යටශත් ශපන්වො දී ඇත. 
5. ආෙොයම් සහ වියෙම් 

සයලුම මුලය ප්රකො න ශ්රී ලංකො රොජය ගිණුම්කරණ ප්රමිතීන්ට අනුකුලව සොධොරණ ආකොරශයන් ඉදිරිපත් 
ශකොට ඇත. 
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එශමන්ම භොණ්ඩොගොර ප්රෙොන මුෙල් පෙනම මත හඳුනොශගන ඇති අතර අශනකුත් ආෙොයම් උපචිත පෙනම 
මත හඳුනොශගන ඇත. වත්මන් ගිණුම්කරණ වර්ෂයට අෙොල සයලු වියෙම් උපචිත පෙනම මත 
හඳුනොශගන ඇත. 
6. මූලය ප්රවොහ ප්රකො ය  

සෘජු ක්රමය භොවිත කරමින් මූලය ප්රවොහ ප්රකො ය සකසේ කර ඇත. 
7. මුලය ඉදිරිපත් කිරීම්  

ශමකී මුලය ප්රකො න ශ්රී ලංකො මුෙලින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 
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නිශයෝජය විගණකොධිපති 
ජොතික විගණන කොර්යොලය 
 

අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කොර්යොලය 2019 ශෙසැම්බර් 31 අවසන් වර්ෂය සඳහො වූ 
මූලය ප්රකො න ඇතුලත්ව එහි කටයුතු පිළිබඳව 1971 අංක 38 ෙරණ මූලය පනශත් 13 (7) 
ඒ, වගන්ති ප්රකොරව සභොපති ශවත ඉදිරිපත් කරන විසේතරොත්මක විගණකොධිපති වොර්තොව 
 
ඉහත ශීර්ෂශයන් යුතුව ඔබ විසන් මො ශවත ශයොමු කරන ලෙ ශයොමු අංක ඊ එච් ඒ/ ඩී/ ඔි එම් පී/ එසේ 
එසේ/ 01/ 19/56 හො 2020.09.25 දිනැති ලිපිය සම්බන්ධවයි.  
 
අෙොල ලිපිශයහි සඳහන් කරුණු පිළිබඳව ෙැනට පහත සඳහන් ක්රියොමොර්ග ශගන ඇති බව ෙක්වො 
සටිමි. 
 

1.4 මූලය ප්රකො  
 
1.4.1 ගිණුම්කරණ අඩුපොඩු 
 
I. එක්සත් ජොතීන්ශග් සංවර්ධන වැඩසටහන් විසන් ෙරණ ලෙ 
පුනරොවර්තන වියෙම් රු.2,924,950.00ට පුනරොවර්තන වියෙම් 
ශලස ගිණුම් කර තිබුණෙ, අෙොල ප්රෙොන ලැබීම කොර්යොලශේ 
ආෙොයමක් ශලස හඳුනො ශනොශගන සංචිත වලට එකතු කර 
තිබුණි. ශමම නිසො සමොශලෝචිත වර්ෂශේ කොර්යොලශේ 
ඌණතොවය එම ප්රමොණයට වැඩිශකොට ෙැක්වුණි. 

 I. ශමම වරෙ 2020 වර්ෂශේ මුලය 
ප්රකො නවල නිවැරදි කිරීමට 
කටයුතු කර ඇත. 

II. සමොශලෝචිත වර්ෂයට අෙොල වැටුප් හො දීමනො, ශසේවක අර්ථ 
සොධක අරමුෙල් හො භොරකොර අරමුෙල් ෙොයකය හො ශවනත් 
ශගවිය යුතු බිල්පත්වල වටිනොකම රු.1,436,320.00 අඩුශවන් 
ගිණුම් ගත කර තිබුණි.  

 II. 2020 වර්ෂශේ මුලය 
ප්රකො නවල ශමම වරෙ නිවැරදි 
කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

III. අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ ජොතයන්තර දිනය 
ශවනුශවන් ෙරණ ලෙ රු.2,505,909.00ක උත්සව වියෙම් 
ප්රොග්ධනික කර තිබුණි.  

 III. ඉදිරිශේදී අෙොල වැරදි නිවැරදි 
කිරීමට නිලධොරියොට උපශෙසේ ශෙන 
ලදි. 

IV. මඩකලපුව ප්රොශේශීය කොර්යොලය ශවනුශවන් ඉදිරි වර්ෂශේ 
මොස 02ක් ශවනුශවන් ෙරණ ලෙ ශගොඩනැගිලි කුලිය 
රු.200,000.00ක වියෙම් සමොශලෝචිත වර්ෂශේ වියෙමක් ශලස 
ගිණුම්ගත කර තිබුණි. 

 IV. නිවැරදිව ගිණුම් ගැලපීමට 
කටයුතු කර ඇත. 

අතුරුදහන්  වු තැනැත්තන් පිළිබඳ  කාර්යාලය  

 

 

 

காணாமல் ப ான ஆட்கள்  ற்றிய அலுவலகம்  
 OFFICE ON MISS ING PERSONS  
 
 ,y. 408> 03k; khb>   

fhyp tPjp>  
nfhOk;G 03> ,yq;if. 

No. 408, Level 03, 

Galle Road, 
Colombo 03, Sri Lanka. 

ඔශබ් අංකය   
ckJ ,y 

Your No 

මශග් අංකය 
vdJ ,y   

My No  
OMP/F&P/44  

දිනය  
Jpfj 
Date 

2020.11.30 

ශනො.408,ශතවන මහල 
ගොලු පොර 
ශකොළඹ 03, ශ්රී ලංකො 
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V. මොතර හො මන්නොරම ප්රොශේශීය කොර්යොල ශවනුශවන් ශගවන 
ලෙ රු.2 ,450,000.00ක ශගොඩනැගිලි කුලි ශවනත් ශසේවො 
වියෙම් වල මූලය ප්රකො න වල ෙක්වො තිබුණි. 

 V. නිස පරිදි ගිණුම් ගත කිරීමට 
2020 වර්ෂශේදී කටයුතු කරනු 
ඇත. 

VI. සමොශලෝචිත වර්ෂය තුල මිලදී ගත් වටිනොකම 
රු.6,845,457.00ක් වූ පරිගණක හො උපොංග මූලය තත්ත්ව 
පිළිබඳ ප්රකො ශේ යන්ත්ර හො යන්ශත්රෝපකරණ ශලස ගිණුම් ගත 
කර තිබුණි. 

 VI. 2020 වර්ෂශේ සට නව ගිණුම් 
සංශක්ත හඳුන්වො දී නිවැරදිව 
ගිණුම් ගත කිරීමට කටයුතු කර 
ඇත. 

 

1.4.2 අධිකොරී බලය ශනොලත් ගණුශෙනු 
 
මහො භොණ්ඩොගොරශයන් ප්රොග්ධන ප්රෙොන ශලස ලැබී තිබුණ 
රු.2,935,713.00ක් අයභොර වියෙම් සඳහො වැයකර එම ප්රෙොන 
ලැබීම් කොර්යොලශේ අව යතො ශලස ෙක්වො තිබුණෙ ශම් සඳහො 
මහො භොණ්ඩොගොරශේ අනුමැතිය ලබො ශනොතිබුණි. 

 භොණ්ඩොගොර අනුමැතිය ලබො 
ගැනීමට කටයුතු කර ඇත. 

 

1.5 නීති, රීති, ශරගුලොස හො කළමණොකරන තීරණ ආදියට අනුකූල ශනොවීම 
 
(අ) චක්රශල්ඛණයට පටහැනිව භොෂො පරිවර්තනය ශවනුශවන් 
එක් වචනයක් ශවනුශවන් රු.4ක් හො රු.5ක් ව ශයන් 
රු.20802.00ක මුෙලක් වැඩිපුර ශගවීම් කර තිබුණි.  

 රජශේ භොෂො පරිවර්තකශයකු 
ශසොයොගැනීශම් අපහසුවත්, 
ඔවුන්ශගන් අව ය ශේලොවට 
කොර්ය ඉටු කර ගැනීමට ශනොහැකි 
නිසොත් ශමම ආකොරයට කටයුතු 
කලෙ ඉදිරිශේදී චක්ර ශල්ඛණ 
උපශෙසේ පරිදි කටයුතු කිරීමට 
උපශෙසේ ශෙන ලදි. 
 

(ආ) අමොතයං ය සතු වොහනයක් චක්රශල්ඛණ ප්රකොරව 
විධිමත්ව පවරො ගැනීමකින් ශතොරව භොවිතයට ශගන තිබුණි.  

 අෙොල වොහනය විධිමත්ව පවර 
ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතී. 

 

3. ශමශහයුම් සමොශලෝචනයට 
 
3.1 ප්රසම්පොෙන කළමණොකරනය 
 
(අ) යොපනය ප්රොශේශීය කොර්යොලය සංචොරක කොමර සඳහො 
රු.91511.00ක් වටිනො ලී බඩු හො උපකරණ ශගන තිබුණු 
අතර ප්රසම්පොෙන මොර්ශගෝපශේ  සංග්රහශේ 1.2.1 (අ) (ඉ) (ඊ) 
ප්රකොරව උපරිම ආර්ික වොස සලසො ගැනීමට හො ඇගයීම් හො 
ශත්රීශම් කොර්ය පටිපොටිශේ විනිවිෙභොවය හො 
නීතයොනුකූලභොවය සහතික වන අයුරින් මිල ගණන් කැඳවො 
ශනොතිබුණි. 
 
 

                                                    

 භොණ්ඩ වර්ග 17ක් ශම් යටශත් මිලදී 
ශගන ඇත. භොණ්ඩ වල මුළු 
වටිනොකම සැලකීශම්දී පිරිවිතර 
සැකසීම, තොක්ෂණ කමිටු පත්කිරීම 
ආදිය ප්රොශයෝගික ශනොශේ. ශමවැනි 
අවසේථොවල ප්රසම්පොෙන 
මොර්ශගෝපශේ  සංග්රහශේ 3.5 හො 3.6 
යටශත් සෘජු මිලදී ගැනීම් වලට 
ප්රතිපොෙන සලසො ඇත. ඒ අනුව 
කටයුතු කර ඇත. 

(ආ) ප්රසම්පොෙන මොර්ශගෝපශේ  සංග්රහය 2.14.1 
මොර්ශගෝපශේ ය ප්රකොරව ශවළඳපල මිල සැලසුම් ක්රමය 

 ශම් යටශත් ජනවොරි, ශපබරවොරි, 
මොර්තු, මැයි, ජූනි, ඔක්ශතෝබර්, 
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අනුගමනය කරමින් වැඩ හො භොණ්ඩ සඳහො මිල ගණන් 
තුනකට ශනොඅඩු සංඛයොශවන් මිල කැඳවිය යුතු වුවත් ඊට 
පටහැනිව සමොශලෝචිත වර්ෂය තුලදී රු.765947.00ක් වූ 
සේථොවර වත්කම් හො කොර්යොලීය උපකරණ මිලදී ගැනීම 
සදුකර තිබුණි. 
 

ශනොවැම්බර්, යන මොසවල අවසේථො 08 
කදී සදුකරන ලෙ මිලදී ගැනීම් 
ඇතුලත් ශේ. ඒ ඒ අවසේථොවල හදිස 
අව යතො මත ප්රසම්පොෙන 
මොර්ශගෝලශේ  සංග්රහශේ 3.5 හො 3.6 
යටශත් ලබො දී ඇති ප්රතිපොෙන අනුව 
මිලදී ගැනීම් සදුකර ඇත. 

3.2 මොනව සම්පත් කළමණොකරනය 
 
ශේයයෂේඨ කළමණොකරන මට්ටශම් තනතුරු 39න් 30 කට හො 
සොධනීය මට්ටශට් තනතුරු 114න් 99කට පුරප්පොඩුව පැවති, 
පරිපොලන කටයුතු ශකශරහි අහිතකර බලපෑම් ඇතිවීශම් 
හැකියොව පැවති බව විගණනශේදී නිරීක්ෂණය විය. 

 අෙොල තනතුරු 2021 වර්ෂශේදී 
සම්පූර්ණ කිරීමට කටයුතු කරනු 
ඇත. 

 
 
4. ගිණුම් කටයුතු හො යහපොලනය  

 
4.1 වොර්ෂික ක්රියොකොරී සැලැසේම 
 
අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කොර්යොලය ශවනුශවන් 2019 
වර්ෂය ශවනුශවන් ක්රියොකොරී සැලැසේමක් සකසේ කර තිබුණෙ 
ආයතනශේ අව යතොවයන් ශවනුශවන් උපකරණ හො භොණ්ඩ 
මිලදී ගැනීම ශවනුශවන් පමණක් ශමම ක්රියොකොරී සැලැසේම 
සකසේ කර තිබුණි. 2016 අංක 14 ෙරණ අතුරුෙහන් වූ 
තැනැත්තන් පිළිබඳ කොර්යොලය (පිහිටුවීම, පරිපොලනය කිරීම, 
කර්තවයය ඉටු කිරීම) පනශත් II වන ශකොටශසේ 10 (1) හි 
ෙැක්ශවන කොර්යභොරය ඉටුකිරීමට අෙොල කොර්යන් කිසවක් 
ක්රියොකොරී සැලැසේමට ඇතුලත් කර ශනොතිබුණි. 

 නිස පරිදි ක්රියොකොරී සැලැසේමක් 
සකසේ කිරීමට අෙොල අං  
ප්රධොනීන්ට උපශෙසේ ශෙන ලදි. 

 
 
විධොයක අධයක්ෂ (වැ. බ) 
 

අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කොර්යොලය 
 
අධයක්ෂ මණ්ඩලශේ අණපරිදි 
 
 
පිටපත්: 01. ගරු අධිකරණ අමොතයතුමො - අධිකරණ අමොතයොං ය 
  02. ගරු මුෙල් අමොතයතුමො   - මුෙල් අමොතයොං ය  
 
 
 
 

 
 


