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අධ්යක්ෂ ප්රවෘත්ති, 

්රවෘත්තිපර්තෘත, 

අමාත්ය මම්ඩල  මීරණ  මැනුම්  මීම 

අදපදිනප(2020පපමැයිප06)පපරැස්පවූ අමාෘයපම්ඩලය පිසින් පනුලයැු පීරණ පපදැුල්පදීම්ප්රවෘත්තිපසාර්ඡාාවෘප

ණජමේප ්රවෘත්තිප මදාා්තෘම්් ුවමදදීප ාැවෘැ්තිසි. ප ම්ප සඳහාප රැබිනට්ප ්රරාකරවෘුන් ප වෘනප නුනප සසස්ප

අධ්යාාන, ෘාක්ෂ  , නමවෘෝ්තාාදනපසහපමෘොණුවුනපහාප ජනමාධ්යප අමාෘයපආචා්ත පබ් දුයපගු වෘ්තධ්නප

සහපනුනපපවෘැිසලිපර්තමා් ෘපසහපඅාන නපරතෂිර්තමපඅමාෘයපණම් ්පාිණ   නපමහ්තවෘුන් පපසහභාගිපවූප

අෘණපඑහිදීප්රරාකපරණනපයදපරුනු පවෘයපසකක්ෂෂි්තෘ ක්ෂපාහෘපදැක්ෂමද ප 

 

 මරොමණෝනාපවෘයසන පිසසාපීඩලාවෘ පා්තපජනෘාවෘ පසහනපසැයීමම්පණජමේපවෘැලස හනප  ම්තප

ුන 5000ප දීමනාවෘප පුද්නය ් ප යක්ෂ ප 74ප ර ප ාම ප ම්ප වෘනිස ප යබාප දීප ිමේ ප මමමප අීමුනප

රායවෘරවෘාුලවෘප ුවළප මමමප සහනප සැයීමම්ප ක්රි ාවෘලි  ප සක්රි වෘප දා රවූ ග්රාමීය  ප රටු වප වෘයප

සාමාජිරයි් ප වෘනප ණාජයප ිසයධ්ාීන් ප ිසින් ප දණනප යදප ඉ් ධ්න,ප දුණරථනප හාප මවෘන්තප අෘයවෘකයප

ිස ද්පමවෘුලමවෘ් පිසමකේ පදීමනාවෘක්ෂපමනවීම පීරණ  පකිීනම ප 

 

 ආෘ්තපීම ක්ෂයාක්ෂපමධ්යසථ්ාන ප  ම්තපම්පවෘනපිස පයාකීය පිසදයාඥයියි් පිසින් පගුවෘ් නෘපරණපිිප

සඳපමෘපාා ාරූාපනැනීම්පසාරණ පමගි් පදදිසරවෘපාා ාරූාපහාපද්තෘපයබානුලපයැමේ පමමමප

ද්තෘපාාදරපරණනිසටු් පවෘලා්තපනවීනපෘාක්ෂ   පභාිසෘම ් පපෘථිවි මනිරීක්ෂ  මචන්ද්රිකා ා මැතත් ම

ප්රතිග්රහණ   ම ිරරීේ්  ම හණා ම ේදැාහණනරීේ්  ම ම්යස්ථාාය ක් ම මහෝමානම,ප ෘයනයප ්රමද්කමේප

්රි ්ාාාන පකිීනම   

 

 ුනහුු පිසක්වෘපිසදයායමේපමහ ප12පකි් පයුුවපදවෘදයපීඩාපමනොලනැගිලිපසකීය්ත මේපමරෝ ්ා්තප

රාය ප අවෘස් වෘප එමප ඉදිකිීන්ප නෘණප වීප ිිප අෘණප මධ්යමප ඉකජිම් ුනප රා්ත ාකක ප මගි් ප එහිප

ඉදිකිීන්පනැවෘෘපආණ්භපකිීනම  

 



 ිසක්වෘපිසදයායපහාපමවෘන්තපසසස්පඅධ්යාානපආ ෘනපිනන්් පමම් මපවෘත්තිරයි් දපමරොළනපනනණ ප

ආශ්රිෘප මාමදස්ප වෘයප ම් වෘාිනරවෘප ින ප ර යුුවප රණුලප යැමේ ප ඔවු් මන් ප හාප මවෘළඳසැ ප ආදි ප

කුලි  පයබාමනනපිිපපුද්නයයි් මන් පමමමපමරොිසඩ්ප19පරාය පුවළපදීපමාිනරපකුලිම ් පඅලක්ෂප

ාම ක්ෂපඅ පරණනපමම් පණජ පිසින් පම් වෘාිනරපරාමණපහිටු ් පහාපරලහිටු ් පපමවෘෘපඉ ලීමක්ෂප

රණුලපයැමේ ප 

 

 ණජ පසුවපවෘයවෘසා ් පමමමපසවෘදුුනපරායීමමාවෘපුවළපුලයයපඅ්තු ද ්  පයක්ෂවෘපිිපඅෘණපමසේවෘරප

වෘැ ව්තපමනවීමපආදි පස්බ් ධ්ම ් දපනැ ලුවෘය පුලහු පාාපිෘ පඒපඅුලවෘපසදා වෘකම ් පසමෘොසප

ආ ෘන ,ප ජනෘාප වෘුවප සකවෘ්තධ්නප ම්ඩලය ,ප ණාජයප ඉකජිම් ුනප සකස්ථාවෘප වෘැිසප ණාජය වෘයවෘසා ප

ආ ෘනපසඳහාපුලයය පාහන්ර්පයබාදීම  

 

 ණජ ප ිසින් ප ම්ප වෘනප ිස ්තප ිසමදස්නෘප ශි යයි් ප මබොමහෝප මදමනක්ෂප මමණ  ප මන් වෘාප

ිසමණෝධ්ා න  ප ම ොුලප රණප ිෘ ප ්රුලතෘාප ම තන ර ප අුලවෘප ක්රි ා්තමරප වෘනප මමමප ර යුුවප

අත්ඩලවෘපක්රි ා්තමරප වෘනප අෘණප ිසමදස්නෘප රටුරයි් දප මන් වෘාප නැනීම ප්රමම ් පක්රි ා්තමරප

වෘුලපයැමේ ප 

 

මීය ළඟපපි වෘණපවෘකම ් පමැදමාණදිනපරයාාමේපරටුරයි් පමන් වෘාපනැනීම පර යුුවපරණනපඅෘණප

්රථමම ් පකුමදට්,පමායදිවෘයිනපහාපඩුබායිපණ වෘයපිනටිනපශ්රී යකරාවෘ පාැටුණීම පඅවෘකයපබවෘප්රරාකප

රළ ෘැනැ්තෘ් පමන් වෘාපනැනීම පඅම්තක්ෂෂිෘ   

 

ඒපඅුලවෘ, ිසමදස්නෘවෘපිනටිනපශ්රී යකරාවෘ පාැටුි. පයුුවපබවෘප්රරාකපරණනපයාකකිරයි් පඉලප්රස්ථාප

යැමබනපාරිදිප්රටුරවෘපමන් වෘාමනනපිසමණෝධ්ා න  පම ොුලපකිීනම පර යුුවපරණුලපිෘ  

ප 

 පදකුු පඅප්රිරාුලපහි පුපජනාපතාිවෘණ කුපවෘනපමන ස් පමැ් මලයාපමැිුවම්  පසාහාණපපිි.සප

ඔහුමේප පිළිුනවෘක්ෂප ඉදිකිීනමප සඳහාප මරොළනප නානරිරප පුස්ෘරායප ාරිර  ප අ ්තප ඉලමම් ප ඉලප

ාහන්ර්පයබාදීම පම්පසඳහාපණජමේප්රිාාදනපවෘැ පමනොමරම්ත  

 

එමම් ම,පඉදිරිමේදී ජාිරපිසුනවෘ් පහාපු හුමන පයක්ෂිස පයුුවපෘැනැ්තෘ්  පසාහාණපපිි.සපිසිසධ්ප

ස්ථාන ් හිප පිළිරූ, ස්මාණරප ්රික්ාාාන ප මවෘුලවෘ ප එක්ෂප ිසමකේෂිෘප ස්ථාන රප එමප ්රිමාවෘ් ප

ඉදිරණපු හුම් පදැක්ෂවීම පවෘැලපිළිමවෘයක්ෂපසරස්පකිීනමපමරමණහිපඅවෘධ්ාන පම ොුලපරණනපයදී  

 



 රණාපිටි පපිළිරාප ප්රිරාණපඒරර පමවෘුලමවෘ් පමහ පදහ කි් පයුුවපමනොලනැගිලිපසකීය්ත  ක්ෂප

ඉදිකිීනම පර යුුවපසකිසධ්ාන පරණපිු  ්තපඑහිපවෘැලර යුුවපආණ්භපවී මනොිු ි. ප ම්පසඳහාප

ණජ පිසින් ප2020ප-2021පඅ වෘැ පමගි් පටුලි නප500පක්ෂපමවෘ් පකිීනම පීරණ  පරණනපයදපඅෘණප

එමප්රිාාදනපයැමබනපමෘක්ෂපම්පසඳහාපපිසමකේ පදා ර්තවෘ ක්ෂපයබාපමදනපColours of Courage 

ආ ෘන පිසින් පරැස්රළපටුලි නප750පරපුලදලි් පඉදිකිීන්පිණඹීම පීරණ  පිස   

 

 නා ම ප ඉදිමරමණනප දකුු ප ආින ාමවෘ් මප ිසකායෘමප මාෘතප මණෝහයප වෘනප “මහ ුලද්ප මරෝ ”ප

මාෘතපමණෝහම පඉදිකිීන්පර යුුවපවෘය පඅදාළවෘපමරෝ ්ා්තපරාය පදී්තකපකිීනම  

 

 ශ්රීපයකරාවෘපහාපන නපසකවෘ්තධ්නපබැකකුවෘපඅෘණප  පයබානැනීම්පවෘැලස හනපමගි් පබිලි නප15පරප

පිරිවෘැ ක්ෂපදණටු් පමා්තනපකිමයෝමීය  ණප105පක්ෂපවෘැඩිදියුු පකිීනම  

 

 

මමහිපස්පූ්ත පවීඩිම ෝපා  පහාපහඬා  පාහෘපසඳහ් පලි් ක්ෂපඑරපඔස්මසේපයබාපනෘපහැකි  ප 
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