
 

 

 

වත්මන් නීති රෙගුලාසි මහජන හිතකාමී රලස සෙල කිරීමට 

රකොමිෂමක් ... 
 

මශජන සුබ සිද්ධිය අරමුණු කර ගනිමින්, පලත්නළ නීති ශළ රරගුළසි වර කිරීම වඳශළ ජනළධිපති 

රගෝඨළභය රළජපක් මෆතිතුමළ  වළමළජිකයන් 18 රෙරනකුරගන් යුත් රකොමිමක් පත් කරයි.  

හිටපු ජනළධිපති රේකම් වශ ජනළධිපති ප්රධාළන පපරද්ක ිතත් ීරරතුගග වශ රජෝන් ීලේවහ වූහශර  

වභළපති ක්රිළන් බළරේන්ර යන මශත්ලරු රකොමිරම් වම වභළපතිත්ලය රශොබලති. රකොමිරම් රේකම් 

ධූරයට විශ්රළමික අමළයළග රේකම් එස..වහ. විළනරහ මශළ පත් කර තිර .  

රවසු වළමළජිකයන් ලන්රන්,  

01-ඉඩම් කෂමනළකරණ, රළජය ලයළපළර ඉඩම් ශළ රද්පෂ වගලධනධාන රළජය අමළයළගර  රේකම් -  

.වහ.ඩි.ඒ.බී. රබොරෆවහව මශළ,  

02-විදුිත බ අගර  විශ්රළමික අමළයළග රේකම් -  .ම්..ම්.සී. සධනඩිනෆන්ඩු මශළ,  

03- අපනයන වගලධනධාන මණ්ඩර  වභළපති - සුරධනහ ෙ රමේ මශළ,  

04- රළජය ූහය රෙපළධනරම්න්තුරේ අධායක් ජනරළේ - සී. ලෆිතගමරහ මශත්මිය 

05- රළජය රව ලළ, පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළයළගර  - ආයන අධායක් ජනරළේ නන්ෙන කුමළරසිගශ 

මශළ, 

06-වමළගම් නීති විර ඥ ආනළධනය ශධන ක රළේ මශළ, 

07-ජනළධිපති නීතිඥ නිශළේ ජයලධනධාන මශළ, 

08-ශ්රී ගකළ ලරත් ගණකළධිකළරී තිළන් සුබසිගශ මශළ, 

09-වන්රකන් කන්වහට්රක්න්වහ (පුද්ගිතක) වමළගරම් ප්රධාළන විධාළයක නිධාළරී -   

රගජිත් ගුණතික මශළ, 

10-ශ්රී ගකළ ආරයෝජන මණ්ඩර  විධාළයක අධායක්ිකළ -  රධනණුකළ ීරරරකෝන් මශත්මිය 

11-මධනකන්ටයිේ ඉන්රලවහට්මන්ට්වහ ඇන්ඩ් සයිනන්වහ, පී.ේසී අධායක් මණ්ඩ වළමළජික -රජරළඩ් 

ඔන්ඩට්ච්චි මශළ, 

12-රන්න්වහ ට්රවහට් බෆගකුරේ, අධායක් (විධාළයක රනොලන) - අධනජුන් ප්රනළන්දු මශළ  

13-සුළු ශළ මධාය පිමළණ ඉදිකිරීරම් අගය -  .වහ.පී. ිතයනළරච්චි මශළ, 

14-ම්රවහනළ රත්, කෂමනළකරණ අධායක් - ඇන්වම් රපරධනරළ මශළ 

15-කධනමළන් මණ්ඩර  මශ රේකම්/ ප්රධාළන විධාළයක නිධාළරී -  නිහගක විරේරත්න මශළ 

16-තීම් ිරවෝට්වහ ඇන්ඩ් වහපළවහ වභළපති, අධායක් ජනරළේ  - නන්රළ විරමසිගශ මශළ 

රකොමිමට පෆලරී ඇති කළධනයභළරය : 

 ආරයෝජන ශළ ඉදිකිරීම් ක්ර ත්ර ප්රමුඛ සියලු ක්ර ත්රලට අෙළල ෙෆනට නිකුත් කර ඇති නරරේඛ 

පපරෙවහ, අලවර පත්ර ශළ බපත්ර නිකුත් කිරීරම් රමරේෙ වශ අනුම කිරීරම් පටිපළටි, රළජය ූහය 

ශළ බදු ආෙළයම් වම්බන්ධා සියළු නීති, රරගුළසි වශ ඒලළ ඇති කිරීමට බප කරුණු රකරරහිෙ 

අලධාළනය රයොමු කරමින් පධනණ වමළරෝනනයට ක් කිරීම, 

 

නිරේදන අංක - 21/05 

2021-01-07 ප.ව 7.25 ට 



 

 

 

 

 විළ ප්රමළණයක් නරරේඛ පපරෙවහ නිකුත් කිරීම ශළ ලින්ලර විවිධා නීති රරගුළසි 

බළත්මක කිරීම රශ තුරලන් අධි නියළමනයක් ඇති ීරම නිවළ ූහිතක අරමුරණන් 

බෆශෆරීරමක් සිදු ීර ඇත්ෙෆයි අධායයනය කිරීම,  

 

 ලඩළත් ඵෙළයී නල නියළමන රමරේෙ ශඳුනළ ගෆනීම වඳශළ රගෝලීය ප්රමිතීන් තු පක් 

නීති රරගුළසි ල අෙළෂ බල වශ ශ්රී ගකළල තුෂ ඒලළර  රයෝගයළල ඇගයීම, 

 
 

 ෙෆනට පලතින වගීලධනණ ශළ අධිනියළමන නීති පද්ධාති තුෂ ඒලළ බළත්මක කිරීමට රජයටත් 

ඒ වඳශළ  අනුග ීරමට ජනළලටත් ෙෆිය යුතු ලන වියෙම වශ පක් නීති රරගුළසි 

රශ තුරලන් දණ ශළ අවිධිමත් භළවියන් නිධනමළණය ීරමට ඇති ශෆකියළල ක්රව රු කිරීම, 

 

 ෙෆනට පලතින නරරේඛ, පපරෙවහ, නීති, රරගුළසි වර කෂශෆකි ක්ර ත්ර ශඳුනළ ගෆනීම 

ශළ .රව  වර කිරීමට ශළ නීරකරණයට අලය පපරෙවහ නිකුත් කිරීම, 

 
 

 ජළතික මට්ටරමන් පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන ආයන මට්ටරමන් විවිධා අනුම කිරීම්, 

අලවර දීම් ශළ බපත්ර නිකුත් කිරීම් ක්රියළලිතය රශ තුරලන් ක්රියළලිත ද්ීරකරණය සිදු ීර 

තිර ෙෆයි අධායයනය රකට .ලෆනි ක්රියළලිත සුදුසු පිදි වගරෝධානය කිරීම, 
 

රම් කළධනයයන් ඉටු කිරීම වඳශළ රකොමිමට දින 90ක කළයක් බළ දී ඇ. සිය කළධනය භළරය 

ක්රියළත්මක කිරීම වඳශළ අලයළල පිදි අෙළෂ ආයන රල පපරෙවහ  දීරම් බය රකොමිම වතු 

රේ. 

 

ජනළධිපති මළධාය අගය 

2021-01-07 

 

 


