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යමයතක් ආ ගමන්ත මඟ ....... (1948 – 2018)
බ්රිතානය යටත්ත විජිතවාදී පාලන සමගේ ගදවන ගලෝක යුේධ කාල පරිච්ගේදගේදී යුද ගතාරතුරු
පිළිබඳව ජ්නතාව දැනුවත්ත කිරීම සඳහා “War Information Centre” ක්රියාත්තමක විය.
ගලෝක යුේධය නිමාීමත්ත සමඟ එම යුධ ගතාරතුරු ලබා දීගම් මධයස්ථානය, රජ්ගේ සංවර්ෂධන
කාර්ෂය ාරය පිළිබඳව ජ්නතාව දැනුවත්ත කිරීම සඳහා “රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව” නමින් අලුත්ත
ආයතනයක් ගලස ස්ථාපිත කිරීමට පියවර ගගන තිබුණි. එහි ප්රතිඵලයක් ගලස 1948 ජූලි මස 31
වැනිදා ගසෝල්බරි ගකාමිෂන් ස ාගේ උපගදස් හා නිර්ෂගේශ මත ගකාළඹ ගාලු මුවගදාර මහගල්කම්
කාර්ෂයාල සංකීර්ෂණගේ පළමු වතාවට රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව ස්ථාපිත කරන ලදි.
ආරම් ගේදී රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව,
1.

ප්රවෘත්තති සැපයීම් අංශය

2.

ආණ්ුගේ ගපාත්තපත්ත ආයතනය සහ

3.

ආණ්ුගේ චිත්රපට අංශය යන අංශ තුගනන් සමන්විත විය.

ගම් අනුව රජ්ය ඉටු කරනු ලබන ජ්ාතික සංවර්ෂධන කාර්ෂය ාරය ජ්නතාව අතරට ගගන යාම
සඳහා ප්රධාන කාර්ෂයයන් තුනක් මුල් කරගගන, ප්රධාන අංශ තුනක් යටගත්ත ස්ථාපිත කල රජ්ගේ ප්රවෘත්තති
ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ ආයතන වුහය බවට පත්ත වූගේ,
01.

රජ්ගේ සංවර්ෂධන ප්රවෘත්තති හා ප්රචාරක කටයුතු ගමගහය ීම

02.

රජ්ගේ ප්රකාශන කාර්ෂයාංශය මඟින් රජ්ගේ නිල ප්රකාශන ජ්නතාව අතරට ගගන යාම
(මුද්රණය කිරීම හා ගබදා හැරීම)

03.

රජ්ය විසින් ඉටු කරනු ලබන ජ්ාතික සංවර්ෂධන කාර්ෂය ාරය පිළිබඳව ගම් මට්ටමින්
ජ්නතාව දැනුවත්ත කිරීම සඳහා රජ්ගේ චිත්රපට අංශය මඟින් වාර්ෂතා චිත්රපට නිපදවා
ප්රදර්ෂශනය කිරීම

ගාලු මුවගදාර මහගල්කම් කාර්ෂයාල සංකීර්ෂණගේ සිට ආයතනගේ එක්, එක් අංශ වරින්වර,
තැනින් තැන ස්ථාපිත කර තිගේ. ඒ අතර ජ්ාවත්තත වාරිමාර්ෂග ගදපාර්ෂතගම්න්තු ගගාඩනැගිල්ල, ගමාරටුව
ගපාල්වත්තගත්ත ගවගලෝනා ගගාඩනැගිල්ල, ගකාටුව ට්රාන්ස්වර්ෂක් මන්දිරය, ශ්රීමත්ත බාගරාන් ජ්යතිලක
මාවත - අතපත්තතු ගගාඩනැගිල්ල දැක්විය හැකිය. 90 දශකගේ දී ගකාල්ලුපිටිය ගපෞේගලික
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වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව - 2018

ගගාඩනැගිල්ලක මහල් ගදකක පවත්තවාගගන ගිය ගදපාර්ෂතගම්න්තුව එවකට රජ්ගේ චිත්රපට අංශය
පවත්තවා ගගන ගිය ගපාල්ගහ්න්ගගාඩ පරිශ්රයට ගගනැවිත්ත තිගේ. එතැන් සිට එම පරිශ්රගේ නව
ගගාඩනැගිලි ඉදිකරමින් ආයතනගේ විවිධ අංශ එකම පරිශ්රයකට ගගන ඒමට ආයතන ප්රධානීන්
කටයුතු කර ඇත. එහි ප්රතිඵලයක් ගලස මනා ගස්වයක් ඉටුකිරීම සඳහා කාර්ෂය මණ්ඩලයට ලබා ගදන
තයාගයක් ගලස එම පරිශ්රගේම ආයතනගේ යටිතල පහසුකම් සවිමත්ත කරමින් ඉදිකරන ලද පස් මහළින්
සැදි නව මාධය සංවර්ෂධන මධයස්ථානයට 2012 මාර්ෂතු 30 වැනිදා සු ගමාගහාතින් ගගවදින ලදි.
වර්ෂතමානගේ රජ්ගේ ප්රවෘත්තති අධයක්ෂ ජ්නරාල් ධූරය දක්වා ආයතන ප්රධානියාගේ තත්තවය
උසස් ී ඇති නමුත්ත ආරම් ගේදී එම තනතුර ප්රවෘත්තතයාධිකාරී නම් විය. 1948 ආරම් ක
ප්රවෘත්තතයාධිකාරී වූගේ පී.නගේශන් මහතාය. ප්රවෘත්තතයාධිකාරී, ප්රවෘත්තති අධයක්ෂ හා ප්රවෘත්තති අධයක්ෂ
ජ්නරාල් දක්වා ආයතන ප්රධානී තනතුර උසස් ී තිගේ.
ගමකී කාර්ෂය ාරය ඉටු කිරීම සඳහා පළපුරුදු, දක්ෂ ජ්නමාධයගේදිගයකු ගමන්ම පුවත්තපත්ත
කතුවරගයකු වූ එච්.ඒ.ගේ.හුළුගල්ල මහතා රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ ප්රධාන ප්රවෘත්තති
නිලධාරියා ගලස පත්ත කරනු ලැබීය. එගස්ම සහකාර ප්රවෘත්තති නිලධාරින් ගලස පී.එන්.මැේගේගගාඩ,
එල්.ආර්ෂ.ගුණතිලක, එස්.පී.ගවත්තතසිංහ, පී.බී.විගේසිංහ යන මහත්තවරුන් කටයුතු කර තිගේ.
ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ ප්රධාන ප්රකාශයක් වන “ගදසතිය” සඟරාව මුද්රණේවාරගයන්
එලිදැක්ීම එවකට රාජ්ය අමාතයාංශගේ ගල්කම්ුරය දැරු ගජ්යෂ්ඨ අමාතය, ආචාර්ෂය සරත්ත අමුණුගම
මහතාගේ සංකල්පයක් මත 1978 ගපබරවාරි 4 වැනිදා “ගදසතිය” සඟරාගේ මංගල කලාපය නිකුත්ත
කිරීමත්ත සමග ආරම් වන්ගන් ශ්රී ලාංගක්ය ජ්නසන්නිගේදන මාධයගේ හැරවුම් ලක්ෂයක් ගලසය. එය
යුග ගණනාවක් පසු කරමින් ීරණාත්තමක සන්ධිස්ථාන පසුකර අඛණ්ඩව ජ්න මනස ගපෝෂණය
කරමින් සිටින මුද්රිත මාධයයකි.
“සක්වල අතැඹුලක්” කළ ගදසතිය විසින් ගපෝෂණය වූ ගල්ඛක පරම්පරාවන් ගබාගහෝය. පාඨක
පරම්පරාව ද ගබාගහෝය. ගමරට ප්රතිපත්තති ීන්දු කරන්නාගේ සිට ගගාවියා, කම්කරුවා දක්වා
නිගයෝජ්නය කරන ශ්රී ලංකාගේ රාජ්ය අංශගයන් ක්රියාත්තමක කළ එකම පුවත්ත සඟරාව වන්ගන් ද
“ගදසතිය” යි. විගශ්ෂගයන්ම රජ්ගේ ප්රතිපත්තති, සංවර්ෂධන වැඩපිළිගවල ජ්නතාගත කිරීගම් ප්රධාන
වගකීම උරට ගත්ත ගදසතිය ඉන් ඔේබට ගගාස් ජ්න මනගස් බුේධිමය විප්ලවයක් ඇති කිරීමට සමත්ත
ගවයි. සමාජීය, ආර්ෂික, සංස්කෘතික, කලා, ජ්ාතයන්තර සහ තවත්ත ගබාගහෝ ක්ගෂ්ත්රයන් පිළිබඳ
ගතාරතුරු ඉතාමත්ත සරල බස් වහරක් ගයාදා ගනිමින් පාඨක රුචිය වඩවන ගලස ඉදිරිපත්ත කිරීමට
ගදසතිය සඟරාව සමත්ත ී තිගේ.
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ගදසතියට අමතරව “ගතාරතුරු” නමින් සතිපතා පුවත්තපතක් ද, “Alliance” නමින් ඉංග්රීසි පුවත්තපතක් ද
එකල පල කර තිගේ.
ඉතා සුළු කාර්ෂය මණ්ඩලයක් යටගත්ත ආරම් කළ රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ 2018
වර්ෂෂය අවසානය වන විට ස්ීර, ගකාන්ත්රාත්ත හා දදනික ගස්වාවන්හි නිරතව සිටින ගස්වක සංඛයාව
235ක් විය.
රජ්ගේ ආයතන අතර ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව සුවිගශ්ෂී වැදගත්තකමක් දරන ආයතනයක්
වන්ගන් එය සෘජුවම මහජ්නතාවට පුවත්ත සපයන මාධය ආයතන සමඟ සම්බන්ධ වන ආයතනය වන
බැවිනි. ඉන් නිකුත්ත ගකගරන නිගේදනයක් රජ්ගේ නිගේදනයක් වන්නා ගස්ම එය අතිශයින් නිවැරදි
ගතාරතුරුවලින් සමන්විත විය යුතුමය.
එගස් පුවත්ත සපයන අතර එක්, එක් වකවානුවලදී රජ්ය ගන්නා ීරණ අනුව කටයුතු කිරීමට ද
සිදු ී ඇත. 1979, 1980, 1981, 1983,1987,1995,1996 හා 2000 යන වර්ෂෂවලදී රජ්ය පුවත්ත වාරණය
සිදු කළ අතර එම අවස්ථාවල රගට් කලබලකාරී වාතාවරණයක් පැවීම ඊට ගහ්තු විය. එවැනි
අවස්ථාවලදී පුවත්ත වාරණය කිරීම රජ්ගේ නිසි බලධරයා ගලස ප්රවෘත්තති අධයක්ෂවරයාට පැවරුණු
රාජ්කාරියක් විය.
1993 දී රූපවාහිනී නාලිකාවන්ට ප්රථම වරට ප්රවෘත්තති ප්රචාරය කිරීමට රජ්ය අවසරදීම ගමරට
මාධය ඉතිහාසගේ වැදගත්ත සිදුීමක් ගලස සැලකිය හැකි ගේ. මීට සමගාමීව මහජ්නයාට අවශය
ගතාරතුරු පහසුගවන් ලබා ගැනීම සඳහා 1995 මැයි 18 වැනිදා ජ්ාතික ගතාරතුරු මධයස්ථානය බිහි
කිරීම රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ තවත්ත එක් ඉදිරි පියවරක් විය. එම මධයස්ථානය ගකාළඹ
ගකාටුව, ට්රාන්ස්වර්ෂක්ස් මන්දිරගේ ආරම් ගකරිණි. ඒ සමඟම මාධයගේදීන් අතර සුහදත්තවය වර්ෂධනය
කිරීම සඳහා “Press Club” එහි පිහිටුවන ලදි.
ට්රාන්ස්වර්ෂක්ස් මන්දිරගයන් ගදපාර්ෂතගම්න්තුව හදිසිගේ ඉවත්ත කරන ලද අතර පසුව
ගකාල්ලුපිටිගේ ගපෞේගලික ගගාඩනැගිල්ලක මහල් ගදකකට ආයතනය ගගන ගගාස් තිගේ.
රාජ්ය ජ්නමාධය වුහගේ පැවැති සීමාකම් හඳුනාගගන ජ්නතාව වඩාත්ත සංවර්ෂධන කාර්ෂය ාරයට
දායක කර ගැනීම රජ්ගේ අරමුණ වූගයන්, විගශ්ෂගයන් රජ්ගේ කෘිකාර්ෂමික නගවෝදය, ප්රජ්ාතන්ත්රවාදය
ශක්තිමත්ත කිරීම, සර්ෂවජ්න ඡන්ද බලගේ ජ්නතා ගමගහවර යනාදී කරුණු පිළිබඳව ජ්නතාව දැනුවත්ත
කිරීගම්දී රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුවට පැවරුණු වගකීම් වඩාත්ත සාර්ෂථකව ඉටු කිරීමට රජ්ගේ
චිත්රපට අංශය, ප්රකාශන කාර්ෂයාංශය ඉතා පුළුල් ගමගහවරක් එදා යුගගේදී ඉටු කර තිගේ.
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ආරම් ක යුගගේ සිටම රජ්ගේ ප්රචාරන වැඩපිළිගවළ ගේශීය වශගයන් පමණක් ගනාව
ජ්ාතයන්තර වශගයන් ද ඉටු කළ රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව ශ්රී ලංකාගේ විගේශ තානාපති
කාර්ෂයාල ඉලක්ක කර ගගන අත්තපිකා, සඟරා හා ප්රකාශන නිතිපතා ගබදා හැරීමට ද කටයුතු කර තිගේ.
ගමම කාල පරිච්ගේදගේදී විගේශ තානාපති කාර්ෂයාල ඉලක්ක කර ගගන පළ කරනු ලැබූ “Week
Happening in the Island” සඟරාව ද “Introduction Ceylon” ආදී ප්රකාශන තුළින් ශ්රී ලංකාව පිළිබඳව
විගශ්ෂ ගතාරතුරු විගේශ රටවලට ලබා දීමට කටයුතු කර තිගේ. පසු කාලගේදී ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ
ගතාරතුරු විගේශයන්හි ප්රචාරය කිරීම සඳහා “Sri Lanka Today” නමින් දතමාසික සඟරාවක් ද පළ
කර තිගේ.
රජ්ගේ ප්රකාශන කාර්ෂයාංශය ද ඉතා පුළුල් අරමුණක් යටගත්ත පවත්තවාගගන යමින් රජ්ගේ නිල
ප්රකාශන පිළිබඳව නීති, අණපනත්ත මහජ්නතාවට මිලදී ගැනීම සඳහා මුද්රණය කර ගබදා හැරීමට කටයුතු
කර තිගේ. ගමහි ආරම් ක නිලධාරියා ගලස ගස්වය කර ඇත්තගත්ත R.V.H.Vantwest මහතාය.
ජුලිගයෝ ගපට්ගට්රෝනි මහතාගගන් ආරම් වූ රජ්ගේ චිත්රපට අංශය, නිදහසින් පසු ගමරට සිදු වූ
ජ්ාතික සංවර්ෂධනය පිළිබඳව මහජ්නතාව දැනුවත්ත කිරීම සඳහා සුවිශාල ගමගහවරක් ඉටු කර ඇත. ඒ
වාර්ෂතා චිත්රපට නිෂ්පාදනය මගිනි. පසුකාලීනව කීර්ෂතිමත්ත වාර්ෂතා චිත්රපට අධයක්ෂවරුන් රාශියක් බිහි
කළ ගමම අංශය, පැරිස් ජ්ාතයන්තර චිත්රපට උගළල ආදී විගේශ සිනමා සම්මාන උගළලවල් රාශියක දී
වාර්ෂතා හා අර්ෂධ වාර්ෂතා අංශගයන් ශ්රී ලංකාවට සම්මාන දිනා දී ඇත.
1948 නිදහසත්ත සමඟ ඇති කරන ලද ගදපාර්ෂතගම්න්තු ආකෘතිය යටගත්ත යාහැකි උපරිමය දක්වා
යන, සිය ගමන් මගේ එදාට වඩා පසුගිය වර්ෂෂවල නීන ගලෝකයට ගැලගපන ආකාරගයන් සංවිධිත ී
ඇති රජ්ගේ ප්රවාත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව 2018 වන විට අංශ කිහිපයකින් සිය ගස්වාවන් පවත්තවා ගගන
යනු ලැගේ. රජ්ගේ චිත්රපට අංශය, ඡායාරූප අංශය, මධයම ගතාරතුරු ඒකකය, ගදසතිය සඟරා අංශය,
විගශ්ෂ මාධය ඒකකය (www.news.lk), රජ්ගේ ප්රකාශන කාර්ෂයාංශය, මාධය හැඳුනුම්පත්ත අංශය,
ප්රචාරක අංශය සහ පර්ෂගේෂණ හා විමර්ෂශන අංශවලින් සමන්විත ප්රකාශන හා ප්රචාරක අංශයන්ගගන්
රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව ක්රියාකාරී ආයතනයක් බවට ගම් වන විට පත්ත ී ඇත.
ගමම කාර්ෂය ාරය කාලීන ගවනස්කම්වලට ලක් ගවමින් වර්ෂතමානය දක්වාම සාර්ෂථකව
ක්රියාත්තමක කිරීමට රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව යුහුසුළු වනවාක් ගමන්ම පවත්තනා යාන්ත්රණයන්
තුළින් ඒ සඳහා ඉඩ හසර ගවන් කර ගන්නා බවද නිරීක්ෂණගේදී පැහැදිලි ගේ.
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රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්ෂතයේන්තුයේ ආයතන ප්රධානීන්ත ...............................
1948 සිට රජ්ගේ ප්රවාත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ ආයතන ප්රධානීන් ගලස ප්රවෘත්තතයාධිකාරී, ප්රවෘත්තති
අධයක්ෂ සහ ප්රවෘත්තති අධයක්ෂ ජ්නරාල් යන තනතුරු නාම දරමින් පහත නිලධාරීන් කටයුතු කර ඇත.
1948

-

පී.නගේශන් මහතා

1949

-

ඩී.අයි.එච්.ඒ.ගේ.හුළුගල්ල මහතා

1950

-

ී.ටී.ආර්ෂ.විවියන් ගහාරයින් මහතා

1952

-

ඩී.අයි.එච්.ඒ.ගේ.හුළුගල්ල මහතා

1955

-

නගේශන් පරරාජ්ශිංගම් මහතා

1956

-

ජී.ලයනල් ගපගර්ෂරා මහතා

1957

-

ජී.ඩේ.ඒ.එම්.ගපගර්ෂරා මහතා

1958

-

ගේම්ස් ගපගර්ෂරා මහතා

1959

-

ටී.එම්.ජ්යරත්තනම් මහතා

1960

-

තිලක් එරංග ගුණරත්තන මහතා

1961

-

ඩේ.එල්.ප්රනාන්දු මහතා

1962

-

එස්.බී.ගස්නානායක මහතා

1966

-

ඩී.අළුවිහාගර්ෂ මහතා

1967

-

පී.එන්.මැේගේගගාඩ මහතා

1968

-

ආචාර්ෂය එස්.එල්.බී.අමුණුගම

1972

-

පී.එච්.ගේමවර්ෂධන මහතා

1974

-

ඩේ.ආර්ෂ.පී.තිලකරත්තන මහතා

1977

-

එස්.අනුර ගුණගස්කර මහතා

1983

-

මාගනල් අගේරත්තන මහත්තමිය

1990

-

ගක්.එස්.විමලගස්න මහතා

1991

-

ගක්.ආර්ෂ.එල්.විගේවර්ෂධන මහතා
රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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1992

-

මහාචාර්ෂය සුනන්ද මේදුමබණ්ඩාර

1994

-

ආරිය රූබසිංහ මහතා

2003

-

ගක්.ඒ.බී.ගේ.පී.ජ්යගස්කර මහතා

2004

-

ඩේ.එම්.පියගස්න මහතා

2005

-

කාන්ති විගේතුංග මහත්තමිය
එස්.ඩී.පියදාස මහතා

2006

-

ී.පී.ගක්.අනූෂ පැල්පිට මහතා

ප්රවෘත්ති අධයක්ෂ ජනරාලවරුන්ත ......................
2009.02.01 සිට 2010.05.06 දක්වා

-

ී.පී.ගක්.අනූෂ පැල්පිට මහතා

2010.05.07 සිට 2015.01.08 දක්වා

-

මහාචාර්ෂය ආරියරත්තන ඇතුගල

2015.01.13 සිට 2015.05.07 (වැ.බ.)

-

ගක්.ඩේ.ටී.එන්.අමරතුංග මහත්තමිය

2015.05.08 සිට 2017.06.02

-

ආචාර්ෂය දර්ෂශනී ගුණතිලක

2016.06.06 සිට 2017.09.29 දක්වා

-

ආචාර්ෂය රංග කලන්ූරිය

2017.10.13 සිට 2018.10.26

-

නීීඥ සුදර්ෂශන ගුණවර්ෂධන මහතා

2018.10.27 සිට ගම් දක්වා

-

නාලක කලුවැව මහතා
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යකාටුව ට්රාන්තසේවර්ෂක්සේ මන්තදිරය
රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්ෂතයේන්තුයේ පිවිසුේ මඟ

නව මාධය සාංවර්ෂධන මධයසේථාන යගාඩනැගිලල
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----------

රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්ෂතයේන්තුයේ කාර්ෂයභාරය -----------

රාජ්ය ප්රතිපත්තති, රජ්ගේ සංවර්ෂධන ක්රියාදාමය ඇතුළුව ජ්ාතික වැදගත්තකමකින් යුතු කාලීන ක්රියාකාරකම්
සහ ජ්නතාව ගවනුගවන් රජ්ය මගින් ඉටු කරනු ලබන කාර්ෂය ාරය පිළිබඳව මහජ්නතාව දැනුවත්ත කිරීම
ගමම ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ ප්රධාන වගකීම හා කාර්ෂය ාරය වන අතර ගගෝලීය තාක්ෂණ
ප්රවණතාවයන්වලට අනුගත ගවමින් ගතාරතුරු තාක්ෂණ ක්රියාවලිය කළමනාකරණය කර, නිදහස් හා
වගකිව යුතු උසස් මාධය සංස්කෘතියක් ගගාඩනැගීම සඳහා අනුබල දීම හා නායකත්තවය සැපයීම ද ප්රධාන
අභිමතාර්ෂථයන් ගේ.
ගමකී කාර්ෂය ාරය සාක්ෂාත්ත කරගනු වස්, ගදපාර්ෂතගම්න්තුව සිය කාර්ෂයමණ්ඩලය ගමගහයවන අතර
එහිදී එකී නිලධාරීන්ට සිය වගකීම් ඉටු කර ගැනීමට අවශය කරන දැනුම, හැකියාව හා පරිසරය සකස්
කර ගදනු ලබයි.
ගම් තුළ වැඩි අවධානයක් ගදපාර්ෂතගම්න්තුව පිහිටුීගම් අරමුණ ගකගරහි ගයාමු ගකගරන අතර,
ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ සියළුම අංශ එකී අරමුණ සාක්ෂාත්ත කර ගැනීම පිණිසම ක්රියාත්තමක ගේ.

භූමිකාව හා අරමුණු
රජ්ගේ සංවර්ෂධන පුවත්ත ජ්නතාව ගවත සම්ගේෂණය කිරීගම් භූමිකාව ගමන්ම ඒ හා ඈඳුනු තවත්ත
අරමුණු සාක්ෂාත්ත කර ගනු වස් ක්රියාත්තමක රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව, ඒ ගවනුගවන්
විවිධ ක්රියාකාරකම් සිය සැලසුම් තුළ අන්තර්ෂගත කර වසර මුලදී එකී සැලසුම් සඳහා අමාතයාංශ
අනුමැතිය ලබා ගනී.
ඉන් අනතුරුව වසර පුරා එකී සැලසුම් ක්රියාත්තමක කිරීම දැකිය හැකි අතර එගස් සාක්ෂාත්ත කර
ගැනීමට ගවර දරන අරමුණු මූලික වශගයන් පහත පරිදි ගපළගැස්විය හැක.
•

ප්රමිතිගත මාධය සම්ප්රදායක් ඇති කිරීම

•

ගතාරතුරු දැන ගැනීගම් අයිතිය ප්රවර්ෂධනය කිරීම සඳහා රජ්ගේ සංවර්ෂධන ප්රචාරණ
වැඩපිළිගවල පිළිබඳ ගතාරතුරු ජ්නතාව ගවත ගගන යාම

•

මාධය විමර්ෂශන ක්රියාවලිය ශක්තිමත්ත කිරීම

•

යහපාලනය, සංහිඳියාව, තිරසාර සංවර්ෂධනය ස්ථාපිත කරමින් ප්රකාශනගේ හා
නිදහස තහවුරු කිරීම

ාෂණගේ
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• මාධය ක්ගෂ්ත්රයට අදාළ පර්ෂගේෂණ කටයුතු, සංවර්ෂධන හා සැලසුම් ඇති කිරීම

ප්රධාන ක්රියාකාරකේ
ඉහත භූමිකාව හා අරමුණු සාක්ෂාත්ත කරගනු වස්, ගදපාර්ෂතගම්න්තුව විසින් ක්රියාත්තමක කරනු
ලබන ප්රධාන ක්රියාකාරකම් පහත පරිදි වර්ෂග කළ හැක.
•

අගනකුත්ත අමාතයාංශ විසින් ඉටු කරනු ලබන කාර්ෂයයන්ට අදාල දැනුවත්ත කිරීගම්
වැඩසටහන් (මාධයගේදීන්, පාසල් සිසුන්, මාධය ගල්කම්වරුන් හා අගනකුත්ත පාර්ෂශව)

• මාධය සාකච්ඡා සංවිධානය කිරීම (කැබිනට් ීරණ දැනුම් දීගම් මාධය සාකච්ඡාව හා ගවනත්ත
අමාතයාංශ හා ආයතන කාර්ෂය ාරයට අදාලව)

• ප්රවෘත්තති නිගේදන නිකුත්ත කිරීම
•

මාධය නිරීක්ෂණ චාරිකා සංවිධානය කිරීම

•

සංවර්ෂධන වැඩසටහන් පිළිබඳ ලිපි හා ප්රකාශන ප්රකාශයට පත්ත කිරීම

•

නව මාධය ගයාදාගගන සංවර්ෂධන වැඩසටහන් පිළිබඳ ප්රචාරණය ලබා දීම (Face Book, You
Tube, Twitter etc….)

•

ගදස් විගදස් මාධයගේදීන් සඳහා මාධය හඳුනුම්පත්ත නිකුත්ත කිරීම

•

දදනික විමර්ෂශන වාර්ෂතා සකස් කිරීම හා අවශයතාවය මත අදාල අංශ දැනුවත්ත කිරීම

•

කාලීන වශගයන් වැදගත්ත මාතෘකා හා මාධය ක්ගෂ්ත්රගේ නව ප්රවණතා සම්බන්ධගයන්
පර්ෂගේෂණ කිරීම හා වාර්ෂතා ඉදිරිපත්ත කිරීම

•

වාර්ෂතා චිත්රපට නිෂ්පාදනය හා ප්රචාරය

•

ජ්ාතික උත්තසව හා සංරක්ෂණය කළ යුතු අවස්ථාවන් ආවරණය හා එකී අවස්ථා ඡායාරූප
ගැනීම, සංරක්ෂණය
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01.

පරිපාලන අාංශ්ය

01.1 හැඳින්තවීම :
රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ කාර්ෂය ාරය වනුගේ යහපත්ත මාධය සමාජ්යක් ගගාඩනැගීම
සඳහා අවශය වන්නා වූ පසුබිම ලාංගක්ය සමාජ්ය තුළ ස්ථාපිත කිරීමයි. ඒ සඳහා උපගයෝගි කර ගනු
ලබන ප්රතිපත්තති සැකසීම, ගදපාර්ෂතගම්න්තු කාර්ෂය මණ්ඩලය පාලනය, අමාතයාංශ සහ අගනකුත්ත රාජ්ය
සහ ගපෞේගලික ආයතන සමග රාජ්කාරීමය සම්බන්ධතා පවත්තවාගගන යාම පාලන අංශගේ වගකීම්
ගේ. ඒ අනුව සමස්ථයක් ගලස ගත්ත කළ ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ සියලුම පරිපාලන කටයුතු ගමගහයවන
ප්රධාන අංශය පාලන අංශය ගේ.
රජ්ගේ ප්රවෘත්තති අධයක්ෂ ජ්නරාල්තුමා ගවත සෘජුව වගකීමට බැගඳන, අධයක්ෂ (පාලන),
සහකාර ප්රවෘත්තති අධයක්ෂ, රාජ්ය කළමනකරණ සහකාර සහ කාර්ෂයාල කාර්ෂය සහායක
ගදගදගනකුගගන් යුතු පාලන අංශගේ කාර්ෂය ාරය සංක්ිප්ත වශගයන් පහත පරිදි ගේ.
•

ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ සියලුම අංශයන්හි දදනික පරිපාලන කටයුතු ගමගහයීම

•

ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ දැක්ම, ගමගහවර අනුව කාගලෝචිතව ගවනස් විය යුතු ක්රියාකාරී සැලැස්ම
සකස් කිරීම හා ඊට අනුව වගකීම් නිවැරදිව ඉටු වන්ගන්ද යන්න අධීක්ෂණය සඳහා අවශය
සමාගලෝචන කටයුතු සිදු කිරීම

•

ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ කාර්ෂය මණ්ඩල කාර්ෂතු වාර්ෂතා සකස් කිරීම හා අවශයතාව අනුව ඉල්ලීම්
කරනු ලබන ආයතන ගවත ඉදිරිපත්ත කිරීම

•

විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම

•

ගදපාර්ෂතගම්න්තු කාර්ෂය මණ්ඩලගේ සංගශෝධන, බඳවා ගැනීම් පටිපාටි සැකසීම හා ඒවාගයහි
සංගශෝධනයන් අවශය පරිදි සිදු කිරීම

•

දදනික තැපෑල විධිමත්තව පවත්තවාගගන යාම

•

ගදපාර්ෂතගම්න්තු කාර්ෂය මණ්ඩලගේ ගපෞේගලික ලිපිගගාණු යාවත්තකාලීනව පවත්තවා ගගන යාම

•

ගස්වක විනය පවත්තවාගගන යාම සඳහා අවශය ක්රියාමාර්ෂග ගැනීම

•

ගදපාර්ෂතගම්න්තු කාර්ෂය මණ්ඩලගේ බඳවා ගැනීම්, උසස් කිරීම්, ස්ථාන මාරු කිරීම් හා විශ්රාම
ගැන්ීමට අදාළ කටයුතු සිදු කිරීම

•

ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ පවිත්රතා කටයුතු හා කාර්ෂයාල පරිශ්රගේ ආරක්ෂක කටයුතු පවත්තවාගගන
යාම

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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•

ගේශීය හා විගේශීය ගස්වක පුහුණු කටයුතු සම්බන්ධ රාජ්කාරි

•

අතිකාල දීමනා, දදනික ගස්වක වැටුප් ගගීමට සම්බන්ධ කටයුතු

•

කාර්ෂය මණ්ඩල නිලධාරින්ගේ පැමිණීම, පිටීම සහ නිවාු ගගාණු නිසියාකාරව පවත්තවාගගන
යාම

•

ගස්වක ණය, ජ්ල - විදුලි බිල්පත්ත, පුවත්තපත්ත බිල්පත්ත, දුරකථන බිල්පත්ත හා වරිපනම් බිල්පත්ත
ගගීම සම්බන්ධ රාජ්කාරි කටයුතු

•

අග්රහාර ගසෞඛය රක්ෂණ ක්රමය හා සම්බන්ධ රාජ්කාරි කටයුතු

•

ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ ගබඩාව සම්බන්ධ සියලු කාර්ෂය සම්බන්ධීකරණය

•

ප්රවාහන සංචිතය පවත්තවා ගගන යාම සහ ගදපාර්ෂතගම්න්තු වාහන නඩත්තතුවට සම්බන්ධ
කාර්ෂයයන්

•

අදාළ විෂයයන් සම්බන්ධගයන් අවශයතාවය පරිදි අ යන්තර චක්රගල්ඛ නිකුත්ත කිරීම හා මීට
අමතරව කාලීන අවශයතාව මත හඳුනාගනු ලබන වැඩසටහන් ක්රියාත්තමක කිරීම

01.2 කාර්ෂය මණ්ඩලය :
කළමනාකරණ ගස්වා අධයක්ෂ ජ්නරාල්ගේ අංක DMS/C/6/44/01-Vol-II හා 2012.08.20
දිනැති ලිපියට අනුව හා අවස්ථාගවෝචිත පිරිදි අනුමත කරන ලද කාර්ෂය මණ්ඩලය දැනට ගමම
ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ ක්රියාත්තමක ගේ. ඒ අනුව 2017.12.31 දිනට යාවත්තකාලීන කරන ලද
ගදපාර්ෂතගම්න්තු කාර්ෂය මණ්ඩලය පහත පරිදි ගේ.
අනු
අාංකය

01.
02.

03.

තනුරු නාමය

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති
අධයක්ෂ ජ්නරාල්
රජ්ගේ අතිගර්ෂක
ප්රවෘත්තති අධයක්ෂ
ජ්නරාල්
අධයක්ෂ (පාලන)

04.

අධයක්ෂ (රජ්ගේ චිත්රපට
අංශය)

05.

ප්රධාන ගණකාධිකාරි

අයත්ත වන යසේවය

යරේණිය /
පන්තිය

වැටුප් යක්තය

අනුමත
තනුරු
සාංඛ්යාව

2017.12.31

SL–3-2006

01

01

දිනට
යසේවයේ
යයදී සිටි
සාංඛ්යාව

ශ්රී ලංකා පරිපාලන
ගස්වය
ගකාන්ත්රාත්ත පදනම
මත

විගශ්ෂ
-

-

01

-

ශ්රී ලංකා පරිපාලන
ගස්වය
ගකාන්ත්රාත්ත පදනම
මත

I

SL–1-2006

01

01

01

-

ශ්රී ලංකා
ගණකාධිකාරි ගස්වය

I

01

01

SL–1-2006

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව

12
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06.

ගණකාධිකාරි

07.

09.

සහකාර / නිගයෝජ්ය
ප්රවෘත්තති අධයක්ෂ
සහකාර / නිගයෝජ්ය
ප්රවෘත්තති අධයක්ෂ
නිෂ්පාදක

10.

පරිපාලන නිලධාරි

11.

ඡායාරූප ශිල්පි

12.

තාක්ෂණ නිලධාරි

13.

ගජ්යෂ්ඨ ප්රවෘත්තති
නිලධාරි
ගතාරතුරු හා
සන්නිගේදන නිලධාරි

08.

14.

ශ්රී ලංකා
ගණකාධිකාරි ගස්වය
ශ්රී ලංකා පරිපාලන
ගස්වය
ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

III, II

SL–1-2006

01 +

01

III, II

SL–1-2006

03 +

02

III, II

SL–1-2006

03 +

02

ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

III, II

SL–1-2006

01 +

-

රාජ්ය කළමනාකරණ
සහකාර ගස්වය
ශ්රී ලංකා තාක්ෂණ
ගස්වය
ශ්රී ලංකා තාක්ෂණ
ගස්වය
ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

අධි

MN–7-2006A

01

01

විගශ්ෂ

MN–7-2006A

03

01

විගශ්ෂ

MN–7-2006A

03

01

III, II, I

MN–7-2006A

05

-

2 පන්තිගේ
II, I ගශ්ර්ණි

MN–6-2006A

01

-

II, I

MN–6-2006A

03

01

III, II, I

MN–4-2006A

40

37

15.

ාෂා පරිවර්ෂතක

16.

ප්රවෘත්තති නිලධාරි

ශ්රී ලංකා ගතාරතුරු
සන්නිගේදන
තාක්ෂණ ගස්වය
ාෂා පරිවර්ෂතක
ගස්වය
ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

17.

සංස්කාරක

ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

III, II, I

MN–4-2006A

03

-

18.

ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

III, II, I

MN–4-2006A

01 *

-

19.

සංඛයා ගල්ඛන හා
පර්ෂගේෂණ නිලධාරි
වැඩසටහන් නිලධාරි

III, II, I

MN–4-2006A

45

39

20.

ඡායාරූප ශිල්පි

III, II, I

MN–3-2006A

10

03

21.

පුස්තකාලයාධිපති

III, II, I

MN–3-2006A

01

-

22.

තාක්ෂණ නිලධාරි

III, II, I

MN–3-2006A

10

13

23.

III, II, I

MN–2-2006A

35

21

24.

රාජ්ය කළමනාකරණ
සහකාර
ටයිප් ගසටර්ෂ

වැඩසටහන් නිලධාරි
ගස්වය
ශ්රී ලංකා තාක්ෂණ
ගස්වය
පුස්තකාලයාධිපති
ගස්වය
ශ්රී ලංකා තාක්ෂණ
ගස්වය
රාජ්ය කළමනාකරණ
සහකාර ගස්වය
ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

III, II, I

MN–1-2006A

01 *

01

25.

ප්රවෘත්තති ගල්ඛක

ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

III, II, I

MN–1-2006A

02 *

-

26.

ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

III, II, I

MN–1-2006A

01

01

27.

සහකාර
චිත්රපටලයාධිපති
පිළිගැනීගම් නිලධාරි

ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

III, II, I

MN–1-2006A

01 *

-

28.

චිත්රපට ප්රදර්ෂශක

ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

III, II, I

MN–1-2006A

02

02

29.

ගනගටිේ ාරකරු

ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

III, II, I

MN–1-2006A

01 *

01

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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30.

අගලවි සහකාර

ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

III, II, I

MN–1-2006A

07

05

31.

ශ්රී ලංකා ගතාරතුරු
සන්නිගේදන
තාක්ෂණ ගස්වය
ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

3 පන්තිගේ
III, II, I
ගශ්ර්ණි
III, II, I

MT–1-2006 A

02

01

32.

ගතාරතුරු හා
සන්නිගේදන තාක්ෂණ
සහකාර
තාක්ෂණික සහායක

MT–1-2006A

08

01

33.

ගමෝටර්ෂ කාර්ෂමික

ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

PL–3-2006A

01 *

01

34.

රියදුරු

PL–3-2006A

18

17

35.

සම්පාදක කාර්ෂය
සහායක (නඩත්තතු)
සම්පාදක කාර්ෂය
සහායක (ීඩිගයෝ
නිපැයුම්)
අඳුරු කාමර ඡායාරූප
මුද්රණකරු

ඒකාබේධ රියදුරු
ගස්වය
ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

III, II, I හා
විගශ්ෂ
III, II, I හා
විගශ්ෂ
III, II, I හා
විගශ්ෂ
III, II, I හා
විගශ්ෂ

PL–2-2006A

03

03

PL–2-2006A

02

01

III, II, I හා
විගශ්ෂ
III, II, I හා
විගශ්ෂ

PL–2-2006A

01 *

01

PL–1-2006A

28

24

05

01

01

-

03

03

09

02

270

190

36.

37.
38.

කාර්ෂයාල කාර්ෂය සහායක
ගස්වගේ තනතුරු

39.

සහාය සංස්කාරක

40.
41.
42.

අධයක්ෂ (ගවේ
පරිපාලන)
ගවේ සංස්කාරක
(සිංහල, ගදමළ, ඉංග්රීසි)
ගවේ ගල්ඛක (සිංහල,
ගදමළ, ඉංග්රීසි)

ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත
කාර්ෂයාල කාර්ෂය
සහායක ගස්වය
ගකාන්ත්රාත්ත පදනම
මත
ගකාන්ත්රාත්ත පදනම
මත
ගකාන්ත්රාත්ත පදනම
මත
ගකාන්ත්රාත්ත පදනම
මත

ජ්ාතික වැටුප් හා ගස්වක
සංඛයා ගකාමිෂන් ස ාගේ
නිර්ෂගේශ මත මාසික
දීමනාවක්

එකුව

+.

ගමම තනතුරු අදාළ ගස්වගේ III ගහෝ II ගශ්ර්ණිගේ තනතුරු ගේ. ගස්වක සංඛයා සීමාවකින්
ගතාරව උසස්ීම් ලබා ගදන බැවින්, I වන ගශ්ර්ණියට ගහෝ විගශ්ෂ ගශ්ර්ණියට උසස් ීගමන්
අනතුරුව වුවද, ගමම තනතුගර්ෂම රැදී සිටීමට එම නිලධාරින්ට සිදු විය හැකිය. අනුමත ගස්වක
සංඛයාව තුළ ගස්වය කරනු ලබන විට III ගශ්ර්ණිගේ නිලධාරින් වැඩ බැලීගම් පදනම මත, II
ගශ්ර්ණිගේ තනතුරුවලට පත්ත ගනාකල යුතුය.

*.

ගමම තනතුර දරන්නාට ගපෞේගලික වන ගස්, පසුව අගහෝසි ීමට යටත්තව අනුමත ී ඇත.
එගස්ම මීට අමතරව අවස්ථාගවෝචිත පරිදි, ගස්වගේ අවශයතාව මත 2016 - 2018 වර්ෂෂගේදී

මු.ගර.71 අයදුම්පත්ර මගින් කළමනාකරණ ගස්වා ගදපාර්ෂතගම්න්තුගවන් යම් යම් තනතුරු පහත පරිදි
අනුමත කරවා ගගන ඇත.
රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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I.

කළමනාකරණ ගස්වා අධයක්ෂ ජ්නරාල්ගේ අංක DMS/C/6/44/01-(Vol-III) හා 2013.09.02
දිනැති ලිපිය මගින් දැනට තනතුර දරන්නාට ගපෞේගලික වන ගලස අනුමත කර ඇති තනතරු
05 ද ඇතුළුව තාක්ෂණ නිලධාරි තනතුරු 15ක් සහ තාක්ෂණ නිලධාරි (ගගාඩනැගිලි අලුත්ත
වැඩියා හා නඩත්තතු) තනතුරු 01ක් ද වශගයන් තාක්ෂණ නිලධාරි තනතුරු 16ක් ගමම
ගදපාර්ෂතගම්න්තුව සඳහා අනුමත කර ඇත.

II.

කළමනාකරණ ගස්වා අධයක්ෂ ජ්නරාල්ගේ අංක DMS/1134 හා 2015.09.10 දිනැති ලිපිය
මගින් විමර්ෂශන නිලධාරි තනතුරු 06 ක් අනුමත කර ඇති අතර ඒත්ත සමගම ගමම
ගදපාර්ෂතගම්න්තුව සඳහා විමර්ෂශන නිලධාරි තනතුරු 30ක් අනුමත ී ඇත.

III.

කළමනාකරණ ගස්වා අධයක්ෂ ජ්නරාල්ගේ අංක DMS/1134 හා 2016.07.07 දිනැති ලිපිය
මගින් අතිගර්ෂක අධයක්ෂ ජ්නරාල් තනතුර ශ්රී ලංකා පරිපාලන ගස්වගේ විගශ්ෂ පන්තිගේ
තනතුරක් ගලස ගමම ගදපාර්ෂතගම්න්තුව සඳහා අනුමත ී ඇත.

IV.

කළමනාකරණ ගස්වා අධයක්ෂ ජ්නරාල්ගේ අංක DMS/1134/V-I හා 2016.10.11 දිනැති ලිපිය
මගින් අධයක්ෂ (ප්රවෘත්තති) - ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත තනතුර ගමම ගදපාර්ෂතගම්න්තුව සඳහා අනුමත
ී ඇත.

V.

කළමනාකරණ ගස්වා අධයක්ෂ ජ්නරාල්ගේ අංක DMS/1134 හා 2014.09.29 දිනැති ලිපිය
මගින් ගවේ සංවර්ෂධක (වසරක ගකාන්ත්රාත්ත කාලයක් සඳහා) එක් තනතුරක් ගමම
ගදපාර්ෂතගම්න්තුව සඳහා අනුමත ී ඇත.

VI.

කළමනාකරණ ගස්වා අධයක්ෂ ජ්නරාල්ගේ අංක DMS/1134 හා 2016.06.02 දිනැති ලිපිය
මගින් ආර්ෂික සංවර්ෂධන අමාතයාංශගේ කටයුතු ප්රතිසංවිධානය කිරීම ගහ්තුගවන් ගමම
ගදපාර්ෂතගම්න්තුවට අනුයුක්ත කර සිටි නිලධාරින් අටගදනා (08) (සහකාර අධයක්ෂ (මාධය) –
01, ප්රවෘත්තති නිලධාරි - 03, නිශ්චල ඡායාරූප ශිල්පි - 02, කැමරා ක්රියාකරු (ීඩිගයෝ) – 01 හා
කැමරා සහායක - 01) තනතුර දරන්නාට පමණක් ගපෞේගලික වන ගස් ගමම
ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ කාර්ෂය මණ්ඩලයට ඇතුළත්ත කර ගැනීම අනුමත කර ඇත.

VII.

කළමනාකරණ ගස්වා අධයක්ෂ ජ්නරාල්ගේ අංක DMS/C/6/44/01-(Vol-III) හා 2013.09.24
දිනැති ලිපිය මගින් ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරි ගස්වගේ III/II ගශ්ර්ණිගේ තනතුරක් ගමම
ගදපාර්ෂතගම්න්තුව සඳහා අනුමත කර ඇත.

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව

15
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කළමනාකරණ ගස්වා අධයක්ෂ ජ්නරාල්ගේ අංක DMS/C/6/44/01-(Vol-III) හා 2013.09.03

VIII.

දිනැති ලිපිය මගින් රූ රටා සංස්කාරක (ගකාන්ත්රාත්ත පදනම මත) තනතුරක් ගමම
ගදපාර්ෂතගම්න්තුව සඳහා අනුමත කර ඇත.
IX.

කළමනාකරණ ගස්වා අධයක්ෂ ජ්නරාල්ගේ අංක DMS/C/6/44/01-Vol-II හා 2012.10.22
දිනැති ලිපිය මගින් සංවර්ෂධන නිලධාරි (ප්රවෘත්තති) - සංවර්ෂධන නිලධාරි ගස්වය තනතුරු 30ක්
ගමම ගදපාර්ෂතගම්න්තුව සඳහා අනුමත කර ඇත.

ඒ අනුව 2018.01.01 දිනට ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ අනුමත තනතුරු සංඛයාව, ගස්වගේ ගයදී සිටින
සංඛයාව හා පුරප්පාු සංඛයාව පහත සඳහන් පරිදි ගේ.

අනු
අාංකය

අනුමත තනුර

අනුමත
සාංඛ්යාව

යසේවයේ පුරප්පාඩු
යයදී සිටින සාංඛ්යාව
සාංඛ්යාව

01.

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති අධයක්ෂ ජ්නරාල්

01

01

-

02.

අතිගර්ෂක අධයක්ෂ ජ්නරාල්

01

-

01

03.

අධයක්ෂ (පාලන)

01

01

-

04.

අධයක්ෂ (ප්රවෘත්තති) - ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

01

-

01

05.

අධයක්ෂ - රජ්ගේ චිත්රපට (ගකාන්ත්රාත්ත)

01

-

01

06.

ප්රධාන ගණකාධිකාරි

01

01

-

07.

ගණකාධිකාරි

01

01

-

08.

අ යන්තර විගණක

01

-

01

09.

නිගයෝජ්ය/සහකාර ප්රවෘත්තති අධයක්ෂ (ශ්රී.ලං.ප.ගස්.)

03

01

02

10.

නිගයෝජ්ය/සහකාර ප්රවෘත්තති අධයක්ෂ (ශ්රී.ලං.ප.ගස්. ගනාවන)

03

01

02

11.

සහකාර අධයක්ෂ (මාධය) - ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

01

01

-

12.

නිෂ්පාදක

01

-

01

13.

පරිපාලන නිලධාරි

01

01

-

14.

ඡායාරූප ශිල්පි (විගශ්ෂ පන්තිය)

03

01

02

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව

16
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15.

තාක්ෂණ නිලධාරි (විගශ්ෂ පන්තිය)

03

01

02

16.

ගජ්යෂ්ඨ ප්රවෘත්තති නිලධාරි

05

-

05

17.

ගතාරතුරු හා සන්නිගේදන නිලධාරි

01

-

01

18.

ාෂා පරිවර්ෂතක

03

01

02

19.

ප්රවෘත්තති නිලධාරි

40

37

03

20.

වැඩසටහන් නිලධාරි

45

39

06

21.

ප්රවෘත්තති නිලධාරි - ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

03

03

-

22.

සංවර්ෂධන නිලධාරි

30

26

04

23.

ඡායාරූප ශිල්පි

10

03

07

24.

පුස්තකාලයාධිපති

01

-

01

25.

තාක්ෂණ නිලධාරි

16

13

03

26.

අඳුරු කාමර ඡායාරූප මුද්රණකරු

01

01

-

27.

නිශ්චල ඡායාරූප ශිල්පි - ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

02

02

-

28.

රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර

35

21

14

29.

සහකාර චිත්රපටලයාධිපති

01

01

-

30.

චිත්රපට ප්රදර්ෂශක

02

02

-

31.

අගලවි සහකාර

07

05

02

32.

විමර්ෂශන නිලධාරි (විදුත්ත හා මුද්රිත මාධය)

30

22

08

33.

ගතාරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ සහකාර

02

01

01

34.

ටයිප් ගසටර්ෂ

01

01

-

35.

ගනගටිේ ාරකරු

01

01

-

36.

කැමරා ක්රියාකරු (ීඩිගයෝ) - ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

01

01

-

37.

තාක්ෂණ සහායක

08

01

07

38.

ගමෝටර්ෂ කාර්ෂමික

01

01

-

39.

රියදුරු

18

17

01

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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40.

සම්පාදක කාර්ෂය සහායක - නඩත්තතු

03

03

-

41.

සම්පාදක කාර්ෂය සහායක - ීඩිගයෝ නිපැයුම්

02

01

01

42.

කාර්ෂයාල කාර්ෂය සහායක

28

22

04

43.

කැමරා සහායක - ගදපාර්ෂතගම්න්තුගත

01

01

-

44.

ගවේ සංවර්ෂධක

01

-

01

45.

රූ රටා සංස්කාරක

01

-

01

46.

සංස්කාරක

03

01

02

47.

සහාය සංස්කාරක

05

01

04

48.

ගවේ සංස්කාරක (සිංහල/ ගදමළ/ ඉංග්රීසි)

03

03

-

49.

ගවේ ගල්ඛක (සිංහල/ ගදමළ/ ඉංග්රීසි)

09

02

07

01.3 2018 වර්ෂෂයේ කාර්ෂය මණ්ඩලයේ යවනසේවීේ
නව බඳවා ගැනීේ :
I.

2018.03.15 දින සිට සම්පාදක කාර්ෂය සහායක (ීඩිගයෝ නිපැයුම්) තනතුර සඳහා එක්
නිලධාරිගයකු (01) බඳවා ගගන ඇත.

II.

2017.11.01 දින සිට පත්තීම් ගපරදාතම් කර, 2018 වසගර්ෂ පළමු කාර්ෂතුගේදී ගවේ
සංස්කාරක (ඉංග්රීසි) හා ගවේ ගල්ඛක (ගදමළ) තනතුරු සඳහා නිලධාරීන් ගදගදගනකු (02)
බඳවා ගගන ඇත.

III.

2018 වසගර්ෂ ගදවන කාර්ෂතුගේදී රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර ගස්වගේ නිලධාරින්
දසගදගනකු (10) රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාතයාංශය විසින් පත්ත කර එවා
ඇත.

IV.

2018.08.24 දින සිට අතිගර්ෂක අධයක්ෂ ජ්නරාල් තනතුර සඳහා නිලධාරිගයකු රාජ්ය
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාතයාංශය විසින් පත්ත කර එවා ඇත.

V.

2016.10.11 දින සිට පත්තීම් ගපරදාතම් කර, 2018 වසගර්ෂ ගතවන කාර්ෂතුගේදී අධයක්ෂ
(ප්රවෘත්තති) තනතුර සඳහා නිලධාරිගයකු බඳවා ගගන ඇත.

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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VI.

2018.07.10 දින සිට ගවේ ගල්ඛක (ගදමළ) - ගකාන්ත්රාත්ත තනතුර සඳහා නිලධාරිගයකු
බඳවා ගගන ඇත.

VII. 2018.08.15 දින සිට තාක්ෂණ සහායක තනතුර සඳහා නිලධාරීන් ගදගදගනකු (02) බඳවා
ගගන ඇත.
VIII. 2018.11.01 දින සිට සංවර්ෂධන නිලධාරි ගස්වගේ නිලධාරිගයකු රාජ්ය පරිපාලන හා
කළමනාකරණ අමාතයාංශය විසින් පත්ත කර එවා ඇත.
IX.

2018.10.19 දින සිට රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර ගස්වගේ නිලධාරින් ගදගදගනකු (02)
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාතයාංශය විසින් පත්ත කර එවා ඇත.

X.

2018.10.02 දින සිට ගවේ ගල්ඛක (සිංහල) - ගකාන්ත්රාත්ත තනතුර සඳහා නිලධාරිගයකු
බඳවා ගගන ඇත.

විරාම යාේ / මිය යාේ :
I.

2018.01.07 දින සිට ප්රවෘත්තති නිලධාරී ගලස ගස්වය කළ නිලධාරිගයකු විශ්රාම ගගාස් ඇත.

II.

2018.03.02 දින සිට ප්රවෘත්තති නිලධාරි ගලස ගස්වය කළ නිලධාරිගයකු විශ්රාම ගගාස් ඇත.

III.

2018.03.31 දින සිට අගලවි සහකාර ගලස ගස්වය කළ නිලධාරිගයකු විශ්රාම ගගාස් ඇත.

IV.

2018.05.13 දින සිට ඡායාරූප ශිල්පි ගලස ගස්වය කළ නිලධාරිගයකු විශ්රාම ගගාස් ඇත.

V.

2018.06.13 දින සිට ප්රවෘත්තති නිලධාරී ගලස ගස්වය කළ නිලධාරිගයකු විශ්රාම ගගාස් ඇත.

VI.

2018.07.06 දින සිට ප්රවෘත්තති නිලධාරි ගලස ගස්වය කළ නිලධාරිගයකු විශ්රාම ගගාස් ඇත.

VII.

2018.07.07 දින ඡායාරූප ශිල්පි ගලස ගස්වය කළ නිලධාරිගයකු මිය ගගාස් ඇත.

VIII.

2018.09.08 දින කාර්ෂයාල ගස්වක ගස්වගේ නිලධාරිගයකු මිය ගගාස් ඇත.

IX.

2018.10.26 දින සිට තාක්ෂණ නිලධාරී ගලස ගස්වය කළ නිලධාරිගයකු විශ්රාම ගගාස් ඇත.

X.

2018.12.13 දින සිට තාක්ෂණ නිලධාරී ගලස ගස්වය කළ නිලධාරිගයකු විශ්රාම ගගාස් ඇත.

තනුර අතහැර යාම / යසේවයයන්ත ඉලලා අසේවීම

I.

2018.03.01 දින සිට කාර්ෂයාල ගස්වක ගස්වගේ නිලධාරිගයකු ගස්වගයන් ඉල්ලා අස් ී
ඇත.

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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II. 2018.06.18 දින සිට රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර ගස්වගේ නිලධාරිගයකු ගස්වගයන්
ඉල්ලා අස් ී ඇත.
III. 2018.06.30 දින සිට ගවේ ගල්ඛක - ගදමළ ගලස ගකාන්ත්රාත්ත පදනම මත ගස්වය කළ
නිලධාරිගයකු ගස්වගයන් ඉල්ලා අස් ී ඇත.
IV. 2018.10.05 දින සිට සහාය සංස්කාරක - ගදමළ ගලස ගකාන්ත්රාත්ත පදනම මත ගස්වය
කළ නිලධාරිගයකු ගස්වගයන් ඉල්ලා අස් ී ඇත.
V. 2018.12.04 දින සිට ගවේ ගල්ඛක - ගදමළ ගලස ගකාන්ත්රාත්ත පදනම මත ගස්වය කළ
නිලධාරිගයකු ගස්වගයන් ඉල්ලා අස් ී ඇත.
VI. 2018.12.04 දින සිට ගවේ ගල්ඛක - ගදමළ ගලස ගකාන්ත්රාත්ත පදනම මත ගස්වය කළ
නිලධාරිගයකු ගස්වගයන් ඉල්ලා අස් ී ඇත.

01.4 යෙපාර්ෂතයේන්තු විභාග - 2018 :
I. 2017.07.14 - රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික ගස්වා ගණය (MN 03 - 2016) තාක්ෂණ නිලධාරි (ගගාඩනැගිලි අලුත්ත වැඩියා
හා නඩත්තතු) විවෘත තනතුරට බඳවා ගැනීගම් තරඟ වි ාගය

01.5 වියේශ් ශිෂයත්තව හා වියේශ් ගමන්ත - 2018
I.

2018.02.25 දින සිට 2018.03.03 දින දක්වා මැගල්සියාගේ පැවැත්තවූ “Managerial
Competency Development Program” පුහුණුව සඳහා සහකාර ප්රවෘත්තති අධයක්ෂ,
පී.ී.සී.සී.පනාවල මහතා සහ ාගි ී ඇත.

II.

2018.02.23 දින සිට 2018.12.22 දින දක්වා චීන රජ්ය මගින් පිරිනමන ලද ශිෂයත්තවයක්
අනුව “Exchange Program of China” පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා ප්රවෘත්තති නිලධාරි,
වයි.ජී. එස්.අයි.බණ්ඩාර මහතා සහ ාගි ී ඇත.

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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III.

2018.05.08 දින සිට 2018.05.16 දින දක්වා ජ්පානගේ පැවැත්තවූ “International
Program on Management” පුහුණුව සඳහා ප්රධාන ගණකාධිකාරී, එච්.ඒ.යූ.ජ්යලත්ත
මහතා සහ ාගි ී ඇත.

IV.

2018.09.23 දින සිට 2018.09.30 දින දක්වා ස්ීඩනගේ ස්ගටාක්ගහෝම් විශ්වවිදයාලය
මගින් පැවැත්තවූ පරිගණක ක්රමගේද විදයාව පිළිබඳ පුහුණුව සඳහා සහකාර අධයක්ෂ
(මාධය), එම්.ඩී.ගක්.පී.ආරියවංශ මහතා සහ ාගි ී ඇත.

V.

2018.10.27 දින සිට 2018.11.04 දින දක්වා චීනගේ පැවැත්තවූ “40th Anniversary of
China’s Reform & Opening Up” පුහුණුව සඳහා වයාපෘති ක්රියාත්තමක කිරීගම් සහකාර,
ආර්ෂ.එම්.සී.පී.ගක්.රත්තනායක මහතා සහ ාගි ී ඇත.

VI.

2018.03.09 දින සිට 2018.03.12 දින දක්වා ජ්නාධිපති ඉන්දියානු සංචාරගේ මාධය
ආවරණ කටයුතු ගවනුගවන් ඡායාරූප ශිල්පි, පී.ඒ.සරත්ත ධර්ෂමසිරි මහතා සහ ාගි ී ඇත.

VII. 2018.03.09 දින සිට 2018.03.12 දින දක්වා ජ්නාධිපති ඉන්දියානු සංචාරගේ මාධය
ආවරණ කටයුතු ගවනුගවන් තාක්ෂණ නිලධාරි, ඩේ.කුමුදුලාල් වල්ගපාල මහතා
සහ ාගි ී ඇත.
VIII. 2018.03.10 දින සිට 2018.03.18 දින දක්වා ජ්නාධිපති ජ්පාන සංචාරගේ මාධය ආවරණ
කටයුතු ගවනුගවන් තාක්ෂණ නිලධාරි, එල්.ඒ.එල්.සිගේරා මහතා සහ ාගි ී ඇත.
IX.

2018.07.12 දින සිට 2018.07.17 දින දක්වා ජ්නාධිපති ඉතාලි සංචාරගේ මාධය ආවරණ
කටයුතු ගවනුගවන් තාක්ෂණ නිලධාරි, එල්.ඒ.එල්.සිගේරා මහතා සහ ාගි ී ඇත.

X.

2018.07.15 දින සිට 2018.07.20 දින දක්වා ජ්නාධිපති ගජ්ෝර්ෂජියා සංචාරගේ මාධය
ආවරණ කටයුතු ගවනුගවන් ඡායාරූප ශිල්පි, එම්.එච්.ඩී.සී.ගපගර්ෂරා මහතා සහ ාගි ී
ඇත.

XI.

2018.08.17 දින සිට 2018.08.23 දින දක්වා ඉන්දියානු වෘත්තීය පත්ර කලාගේදීන්ගේ
සංගමගේ මහා සමුළුව සඳහා ප්රවෘත්තති නිලධාරි, ඩේ.එම්.ශාන්තප්රිය මහතා සහ ාගි ී
ඇත.
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XII. 2018.08.17 දින සිට 2018.08.23 දින දක්වා ඉන්දියානු වෘත්තීය පත්ර කලාගේදීන්ගේ
සංගමගේ මහා සමුළුව සඳහා ප්රවෘත්තති නිලධාරි, ඩී.එස්.පී.මායාදුන්ගන් මහතා සහ ාගි ී
ඇත.
XIII. 2018.08.17 දින සිට 2018.08.23 දින දක්වා ඉන්දියානු වෘත්තීය පත්ර කලාගේදීන්ගේ
සංගමගේ මහා සමුළුව සඳහා ප්රවෘත්තති නිලධාරි, ගේ.එච්.ශ්රියාණි මිය සහ ාගි ී ඇත.
XIV. 2018.08.17 දින සිට 2018.08.23 දින දක්වා ඉන්දියානු වෘත්තීය පත්ර කලාගේදීන්ගේ
සංගමගේ මහා සමුළුව සඳහා ප්රවෘත්තති නිලධාරි, එම්.එන්.ප්රනාන්දු ගමය සහ ාගි ී ඇත.
XV. 2018.08.17 දින සිට 2018.08.23 දින දක්වා ඉන්දියානු වෘත්තීය පත්ර කලාගේදීන්ගේ
සංගමගේ මහා සමුළුව සඳහා ප්රවෘත්තති නිලධාරි, එම්.ඒ.ජ්යසිංහ මහතා සහ ාගි ී ඇත.
XVI. 2018.08.28 දින සිට 2018.09.02 දින දක්වා ජ්නාධිපති ගන්පාල සංචාරගේ මාධය
ආවරණ කටයුතු ගවනුගවන් තාක්ෂණ නිලධාරි, එල්.ඒ.එල්.සිගේරා මහතා සහ ාගි ී
ඇත.
XVII. 2018.08.28 දින සිට 2018.09.02 දින දක්වා ජ්නාධිපති ගන්පාල සංචාරගේ මාධය
ආවරණ කටයුතු ගවනුගවන් තාක්ෂණ නිලධාරි, එල්.ඒ.එල්.සිගේරා මහතා සහ ාගි ී
ඇත.
XVIII. 2018.11.14 දින සිට 2018.11.23 දින දක්වා ඉන්දියාගේ පැවැත්තවූ “Film Preservation
& Restoration Workshop” පුහුණු වැඩමුළුව සඳහා තාක්ෂණ නිලධාරි, ලාල් විගේතුංග
මහතා සහ ාගි ී ඇත.
XIX. 2018.11.14 දින සිට 2018.11.23 දින දක්වා ඉන්දියාගේ පැවැත්තවූ “Film Preservation
& Restoration Workshop” පුහුණු වැඩමුළුව සඳහා ගනගටිේ ාරකරු, එම්.එන්.සී.පීරිස්
මහතා සහ ාගි ී ඇත.
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02.

මූලය අාංශ්ය

02.1 හැඳින්තවීම :
රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ ගිණුම් අංශය ප්රධාන ගණකාධිකාරීවරගයකු යටගත්ත
ක්රියාත්තමක වන අතර, එම අංශයට අදාළව ගණකාධිකාරීවරගයකු හා විෂය නිලධාරීන් 16 ගදගනකු
කටයුතු කරයි. ගදපාර්ෂතගම්න්තුවට අදාළව සියලුම ගගීම් කටයුතු, වැටුප් ගගීම, ආදායම් හා
වත්තකම්වලට අදාළව ගල්ඛන පවත්තවාගගන යාම හා ගදපාර්ෂතගම්න්තු ප්රසම්පාදන කටයුතු සිදු කිරීම
ගිණුම් අංශගේ ප්රධාන කාර්ෂය ාරය ගේ. 2018 වර්ෂෂයට අදාළව ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ මූලය
ක්රියාකාරීත්තවය පහත දක්වා ඇත.

02.2 2018 වර්ෂෂය ුළ ප්රාග්ධන වයාපෘි ක්රියාත්තමක කිරීම
2018 වර්ෂෂගේ පහත සඳහන් ප්රාේධන වයපෘති ක්රියාත්තමක කරන ලදි.
1.

දිසේික් මාධය ඒකකවල පහසුකේ වැඩි දියුණු කිරීම
එක්, එක් දිස්ික් ගල්කම් යටගත්ත ගදපාර්ෂතගම්න්තුවට අනුබේධ දිස්ික් කාර්ෂයාල 20ක්

ස්ථාපිත ගකාට ඇත. නමුත්ත වසර ගණනාවක් තිස්ගස් එම කාර්ෂයාලවල කාර්ෂයක්ෂමතාව
වර්ෂධනය කර ගැනීම සඳහා අවශය නීන උපකරණ ලබා දීමට ගනාහැකි ී තිබුණි. 2018
වර්ෂෂය තුළදී රු.මිලියන 11.8ක් වටිනා පහත සඳහන් උපකරණ ලබාදීමට කටයුතු කරන ලදි.
උපකරණය

ප්රමාණය

වටිනාකම (රු.)

පරිගණක

9

1,647,000.00

ලැප්ගටාප්

12

2,148,000.00

ෆැක්ස්

7

181,125.00

ීඩිගයෝ කැමරා

16

5,100,480.00

ඩිජිටල් කැමරා

11

673,200.00

ගෆාගටෝ ගකාපි යන්ත්ර

12

1,373,100.00

අගනකුත්ත කාර්ෂයාල උපකරණ
එකතුව

695,951.00
11,818,856.00

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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2.

රජයේ චිත්රපට අාංශ්යේ පහසුකේ වැඩිදියුණු කිරීම
ගම් යටගත්ත කැමරා, සංස්කරණ, නිෂ්පාදන හා ශේද යන අංශයන් සඳහා උපකරණ

මිලදී ගැනීමට කටයුතු කරන ලදි. ඊට අදාළ ගතාරතුරු පහත දැක්ගේ.

විසේතරය

ඇණවුේ
වටිනාකම
රු.

2018.12.31 දිනට 2018.12.31 දිනට
සපයා ඇි
වියෙම
භාණ්ඩවල
රු.
වටිනාකම රු.

1. ශේදාගාරය සඳහා ආගලෝක
උපකරණ මිලදී ගැනීම

4,013,068.00

4,013,068.00

2. තාක්ෂණික උපකරණ මිලදී
ගැනීම

11,105,320.00

6,477,405.00

3. සංරක්ෂණ පේධතිය ස්ථාපිත
කිරීම

11,837,600.00

4,806,200.00

4,013,068.00
4,413,014.00

ගමම ඇණවුම්වලට අදාළ ඉතිරි ාණ්ඩ 2019 ගපබරවාරි මස තුළදී සපයන ලදී.

3.

යෙපාර්ෂතයේන්තුයේ විවිධ අාංශ් සඳහා ප්රාග්ධන උපකරණ මිලදී ගැනීම
ගම් යටගත්ත විවිධ අංශ සඳහා රු.6,388,642.00ක් වැය ගකාට ලැප්ගටාප් පරිගණක,

පරිගණක, වායුසමීකරණ, මුද්රණ යන්ත්ර හා අගනකුත්ත කාර්ෂයාල උපකරණ මිලදී ගගන ඇත.

02.3 විගණන විමසුේ
ගදපාර්ෂතගම්න්තුව ගවත 2018 වර්ෂෂය තුළදී විගණකාධිපති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව විසින් විගනන
විමසුම් 8ක් ඉදිරිපත්ත කර ඇති අතර, 2017 වර්ෂෂය හා ඊට ගපර ඉදිරිපත්ත කළ විගණන විමසුම් 02ක් සඳහා
පිළිතුරු සපයා ගනාතිබුණි. 2018 වර්ෂෂය තුලදී විගණන විමසුම් 8ක් සඳහා පිළිතුරු සපයා ඇත.
ගදපාර්ෂතගම්න්තුව සම්බන්ධගයන් 2018 වර්ෂෂගේදී අ යන්තර විගණන අංශය විසින් විගණන විමසුම්
3ක් ඉදිරිපත්ත ී ඇති අතර ඉන් 2ක් සඳහා වර්ෂෂය තුළදී පිළිතුරු සපයා ඇත.
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2018 වර්ෂෂයට අොළ යෙපාර්ෂතයේන්තු මූලය ක්රියාකාරීත්තවය
2018 වියෙම
අයිතමය

210-01-01

විස්තරය

ඇස්තගම්න්තුව

මු.ගර.66/අ.ප්ර

ශුේධ ගවන්
කිරීම්

මුළු වියදම

1001

වැටුප් හා ගේතන

22,000,000.00

-

22,000,000.00

21,935,020.48

64,979.52

100

1002

අතිකාල හා
නිවාු දින වැටුප්

3,500,000.00

3,300,000.00

3,261,808.83

38,191.17

99

1003

ගවනත්ත දීමනා

එකුව

-200,000.00

ඉතිරිය

%

10,000,000.00

-

10,000,000.00

9,965,542.36

34,457.64

100

35,500,000.00

-

35,300,000.00

35,162,371.67

137,628.33

100

450,000.00

449,949.78

50.22

100

1101

ගමන් වියදම්
(ගේශීය)

500,000.00

1102

ගමන් වියදම්
(විගේශ)

1,000,000.00

-

1,000,000.00

965,399.20

34,600.80

97

1201

ලිපි ද්රවය හා
කාර්ෂයාල
අවශයතා

2,300,000.00

1,260,000.00

3,560,000.00

3,548,065.48

11,934.52

100

1202

ඉන්ධන

2,600,000.00

280,000.00

2,880,000.00

2,876,740.50

3,259.50

100

1203

ආහාරපාන සහ
නිල ඇඳුම්

350,000.00

350,000.00

337,301.50

12,698.50

96

1204

දවදය සැපයීම්

30,000.00

10,000.00

9,518.73

481.27

95

1205

ගවනත්ත සැපයීම්

100,000.00

-

100,000.00

96,305.64

3,694.36

96

1301

වාහන

1,800,000.00

-

1,800,000.00

1,794,982.01

5,017.99

100

1302

යන්ත්ර හා
යන්ගත්රෝපකරණ

1,000,000.00

-240,000.00

760,000.00

754,347.86

5,652.14

99

1303

ගගාඩනැගිලි හා
ඉදිකිරීම්

3,500,000.00

-3,100,000.00

400,000.00

399,188.05

811.95

100

1401

ප්රවාහන

5,080,000.00

-3,950,000.00

1,130,000.00

1,100,395.00

29,605.00

97

1402

තැපැල් හා
සන්නිගේදන

2,500,000.00

1,400,000.00

3,900,000.00

3,897,162.18

2,837.82

100

1403

විදුලිය හා ජ්ලය

2,200,000.00

-500,000.00

1,700,000.00

1,697,667.34

2,332.66

100

1404

බදු කුලී සහ
පළාත්ත පාලන
ආයතන බදු

450,000.00

436,320.00

13,680.00

97

450,000.00

-50,000.00

-

-20,000.00

-

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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1409

ගවනත්ත
පවිත්රතා ගස්වා

-

-

-

-

-

-

8,600,000.00

3,850,000.00

12,450,000.00

12,433,873.10

16,126.90

100

1506

රාජ්ය ගස්වක
වැටුප් ණය ගපාළී

350,000.00

50,000.00

400,000.00

393,450.41

6,549.59

98

1701

පාු හා අත්තහැරීම්

20,000.00

46,232.00

66,232.00

66,232.00

0.00

100

66,706,232.00

66,419,270.45

286,961.55

100

-

-

එකුව

67,880,000.00

2001

ගගාඩනැගිලි හා
ඉදිකිරීම්

2002

යන්ත්ර හා
යන්ගත්රෝපකරණ

2003

වාහන

2102

-

300,000.00

-

-

-

-

300,000.00

213,292.99

86,707.01

71

1,000,000.00

2,100,000.00

3,100,000.00

2,947,634.00

152,366.00

95

ගෘහ ාණ්ඩ හා
කාර්ෂයාලීය
අවශයතා

400,000.00

746,600.00

1,146,600.00

1,146,542.00

58.00

100

2103

යන්ත්ර හා
යන්ගත්රෝපකරණ
(මිලදී ගැනීම)

500,000.00

-200,300.00

299,700.00

299,690.00

10.00

100

2401

පුහුණු කිරීම සහ
සංවර්ෂධනය

400,000.00

1,300,000.00

1,700,000.00

1,699,971.59

28.41

100

2103

යන්ත්ර හා
යන්ගත්රෝපකරණ
(මිලදී ගැනීම)

14,500,000.00

-

14,500,000.00

-

14,500,000.00

0

එකුව

17,100,000.00

-

21,046,300.00

6,307,130.58

14,739,169.42

30

මුළු එකුව

84,980,000.00

-

87,752,532.00

72,726,401.03

15,026,130.97

83
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2018 වියෙම
අයිතමය

විස්තරය

210-01-02
ඇස්තගම්න්තුව

මු.ගර.66/අ.ප්ර

ශුේධ ගවන් කිරීම්

මුළු වියදම

ඉතිරිය

%

1001

වැටුප් හා ගේතන

40,000,000.00

-

40,000,000.00

38,939,767.65

1,060,232.35

97

1002

අතිකාල හා
නිවාු දින වැටුප්

4,000,000.00

1,500,000.00

5,500,000.00

5,432,547.54

67,452.46

99

1003

ගවනත්ත දීමනා

22,500,000.00

-4,026,232.00

18,473,768.00

17,726,737.48

747,030.52

96

66,500,000.00

-

63,973,768.00

62,099,052.67

1,874,715.33

97

එකුව
1101

ගමන් වියදම්
(ගේශීය)

1,000,000.00

50,000.00

1,050,000.00

952,063.75

97,936.25

91

1102

ගමන් වියදම්
(විගේශ)

2,000,000.00

10,000.00

2,010,000.00

2,010,000.00

0.00

100

1201

ලිපි ද්රවය හා
කාර්ෂයාල
අවශයතා

3,000,000.00

670,000.00

3,670,000.00

3,664,742.89

5,257.11

100

1202

ඉන්ධන

3,800,000.00

3,800,000.00

3,799,780.00

220.00

100

1203

ආහාරපාන සහ
නිල ඇඳුම්

-

-

-

-

-

-

1204

දවදය සැපයීම්

-

-

-

-

-

-

1205

ගවනත්ත සැපයීම්

1,000,000.00

-160,000.00

840,000.00

801,529.25

38,470.75

95

1301

වාහන

2,700,000.00

505,000.00

3,205,000.00

3,103,011.29

101,988.71

97

1302

යන්ත්ර හා
යන්ගත්රෝපකරණ

2,600,000.00

-1,000,000.00

1,600,000.00

1,597,802.26

2,197.74

100

1303

ගගාඩනැගිලි හා
ඉදිකිරීම්

200,000.00

-70,000.00

130,000.00

127,464.56

2,535.44

98

1401

ප්රවාහන

1,500,000.00

-500,000.00

1,000,000.00

951,155.00

48,845.00

95

1402

තැපැල් හා
සන්නිගේදන

4,000,000.00

1,280,000.00

5,280,000.00

5,225,589.62

54,410.38

99

1403

විදුලිය හා ජ්ලය

4,500,000.00

-1,600,000.00

2,900,000.00

2,883,149.45

16,850.55

99

1404

බදු කුලී සහ
පළාත්ත පාලන
ආයතන බදු

-

-

-

-

-

-

1409

ගවනත්ත

-

-

-

-

-

-

ප්රචාරන

400,000,000.00

-1,713,900.00

398,286,100.00

315,723,778.05

-

82,562,321.95

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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1506

රාජ්ය ගස්වක
වැටුප් ණය ගපාළී

එකුව

1,200,000.00

-

1,200,000.00

1,154,354.87

45,645.13

96

494,000,000.00

-

488,944,868.00

404,093,473.66

84,851,394.34

83

2001

ගගාඩනැගිලි හා
ඉදිකිරීම්

15,000,000.00

-

15,000,000.00

5,660,409.46

9,339,590.54

38

2002

යන්ත්ර හා
යන්ගත්රෝපකරණ

500,000.00

-

500,000.00

331,755.04

168,244.96

66

2003

වාහන

1,500,000.00

-

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

100

2102

ගෘහ ාණ්ඩ හා
කාර්ෂයාලීය
අවශයතා

4,500,000.00

4,917,600.00

9,417,600.00

9,398,482.13

19,117.87

100

2103

යන්ත්ර හා
යන්ගත්රෝපකරණ
(මිලදී ගැනීම)

12,500,000.00

-5,125,000.00

7,375,000.00

7,362,785.05

12,214.95

100

2401

පුහුණු කිරීම සහ
සංවර්ෂධනය

3,000,000.00

2,900,000.00

5,900,000.00

5,899,138.34

861.66

100

2103

යන්ත්ර හා
යන්ගත්රෝපකරණ
(මිලදී ගැනීම) 1

25,000,000.00

-

25,000,000.00

-

25,000,000.00

0

2103

යන්ත්ර හා
යන්ගත්රෝපකරණ
(මිලදී ගැනීම) 2

12,000,000.00

-

12,000,000.00

-

12,000,000.00

0

74,000,000.00

-

76,692,600.00

30,152,570.02

46,540,029.98

39

568,000,000.00

-

565,637,468.00

434,246,043.68

131,391,424.32

77

එකුව
මුළු එකුව

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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2018 වියෙම
අයිතමය

විස්තරය

210-01-03
ඇස්තගම්න්තුව

මු.ගර.66/අ.ප්ර

ශුේධ ගවන් කිරීම්

මුළු වියදම

ඉතිරිය

%

1001

වැටුප් හා ගේතන

19,000,000.00

-1,000,000.00

18,000,000.00

16,813,637.12

1,186,362.88

93

1002

අතිකාල හා
නිවාු දින වැටුප්

3,000,000.00

1,000,000.00

4,000,000.00

3,829,814.36

170,185.64

96

1003

ගවනත්ත දීමනා

7,000,000.00

-1000,000.00

6,000,000.00

5,724,643.23

275,356.77

95

එකුව

29,000,000.00

-

28,000,000.00

26,368,094.71

1,631,905.29

94

1101

ගමන් වියදම්
(ගේශීය)

700,000.00

-

700,000.00

675,937.38

24,062.62

97

1102

ගමන් වියදම්
(විගේශ)

600,000.00

-

600,000.00

599,812.48

187.52

100

1201

ලිපි ද්රවය හා
කාර්ෂයාල
අවශයතා

1,500,000.00

780,000.00

2,280,000.00

2,278,020.62

1,979.38

100

1202

ඉන්ධන

2,700,000.00

-300,000.00

2,400,000.00

2,399,933.00

67.00

100

1203

ආහාරපාන සහ
නිල ඇඳුම්

50,000.00

49,680.00

320.00

99

1204

දවදය සැපයීම්

1205

ගවනත්ත සැපයීම්

1301

වාහන

1302

යන්ත්ර හා
යන්ගත්රෝපකරණ

300,000.00

1303

ගගාඩනැගිලි හා
ඉදිකිරීම්

1401

50,000.00

-

-

-

-200,000.00

-

-

-

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

1,495,487.30

4,512.70

100

-90,000.00

210,000.00

203,421.75

6,578.25

97

50,000.00

-50,000.00

0.00

0.00

0.00

0

ප්රවාහන

1,000,000.00

-960,000.00

40,000.00

33,742.50

6,257.50

84

1402

තැපැල් හා
සන්නිගේදන

2,000,000.00

2,000,000.00

1,998,694.65

1,305.35

100

1403

විදුලිය හා ජ්ලය

3,000,000.00

3,800,000.00

3,679,056.19

120,943.81

97

1404

බදු කුලී සහ
පළාත්ත පාලන
ආයතන බදු

-

-

-

-

-

-

1409

ගවනත්ත

-

-

-

-

-

-

චිත්රපට නිෂ්පාදන

200,000.00

-

1,500,000.00

400,000,000.00

-

800,000.00

660,000.00

4,660,000.00

4,638,868.88

21,131.12

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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1506

රාජ්ය ගස්වක
වැටුප් ණය ගපාළී

එකුව

450,000.00

-50,000.00

47,050,000.00

400,000.00

387,661.80

12,338.20

97

46,640,000.00

44,808,411.26

1,831,588.74

96

2001

ගගාඩනැගිලි හා
ඉදිකිරීම්

-

-

-

-

-

-

2002

යන්ත්ර හා
යන්ගත්රෝපකරණ

-

-

-

-

-

-

2003

වාහන

-

-

-

-

-

-

2102

ගෘහ ාණ්ඩ හා
කාර්ෂයාලීය
අවශයතා

-

-

-

-

-

-

2103

යන්ත්ර හා
යන්ගත්රෝපකරණ
(මිලදී ගැනීම)

48,000,000.00

-

48,000,000.00

8,426,081.21

39,573,918.79

18

2401

පුහුණු කිරීම සහ
සංවර්ෂධනය

400,000.00

-

400,000.00

399,800.00

200.00

100

2103

යන්ත්ර හා
යන්ගත්රෝපකරණ
(මිලදී ගැනීම) 1

-

-

-

-

-

-

2103

යන්ත්ර හා
යන්ගත්රෝපකරණ
(මිලදී ගැනීම) 2

-

-

-

-

-

-

එකුව

48,400,000.00

-

48,400,000.00

8,825,881.21

39,574,118.79

18

මුළු එකුව

95,450,000.00

-

95,040,000.00

53,634,292.47

41,405,707.53

56

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව

30

-1,000,000.00
2,300,000.00
-5,,026,232.00

81,000,000.00
10,500,000.00
39,500,000.00

වැටුප් හා ගේතන

අතිකාල හා නිවාු දින වැටුප්

ගවනත්ත දීමනා

එකතුව

1102

1003

2,710,000.00
-20,000.00

-20,000.00
-360,000.00
505,000.00
-1,330,000.00
-3,220,000.00
-5,410,000.00
2,680,000.00
-1,300,000.00

6,800,000.00
9,100,000.00
400,000.00
30,000.00
1,300,000.00
6,000,000.00
3,900,000.00
3,750,000.00
7,580,000.00
8,500,000.00
9,700,000.00

ගමන් වියදම් (විගේශ)

ලිපි ද්රවය හා කාර්ෂයාල අවශයතා

ඉන්ධන

ආහාර පාන සහ නිල ඇඳුම්

දවදය සැපයීම්

ගවනත්ත සැපයීම්

වාහන

යන්ත්ර හා යන්ගත්රෝපකරණ

ගගාඩනැලගිලි හා ඉදිකිරීම්

ප්රවාහන

තැපැලි හා සන්නිගේදන

විදුලිය හා ජ්ලය

බදු කුලී සහ පළාත්ත පාලන ආයතන බදු

ගවනත්ත

1102

1201

1202

1203

1204

1205

1301

1302

1303

1401

1402

1403

1404

1409

පාු හා අත්තහැරීම්

1702

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව

පුහුණු කිරීම සහ සංවර්ෂධනය

2401

-

4,200,000.00

3,800,000.00

යන්ත්ර හා යන්ගත්රෝපකරණ (මිලදී ගැනීම)

2103

-

-5,325,300.00

112,500,000.00

ගෘහ ාණ්ඩ හා කාර්ෂයාලීය අවශයතා

2102

748,430,000.00

5,664,200.00

4,900,000.00

ගවනත්ත

2003

139,500,000.00

2,100,000.00

800,000.00
2,500,000.00

යන්ත්ර හා යන්ගත්රෝපකරණ

2002

ප්රාේධන

-

15,000,000.00

ගගාඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම්

මුළු එකතුව

-

608,930,000.00

පුනරාවර්ෂතන

2001

46,232.00

රාජ්ය ගස්වක වැටුප් ණය ගපාළී
20,000.00

-

2,000,000.00

චිත්රපට නිෂ්පාදන

පර්ෂගේෂණ

1503

-

-

මුද්රණ

-

-

-

4,000,000.00

-

2,796,100.00

-

-

400,000,000.00

8,600,000.00

-

ප්රචාරන

පවිත්රතා ගස්වා

10,000.00

3,600,000.00

450,000.00

-

2,200,000.00

-

-

131,000,000.00

ගමන් වියදම් (ගේශීය)

1101

1001
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ඇසේතයේන්තුව

විසේතරය

අයිතමය

748,430,000.00

146,138,900.00

8,000,000.00

107,174,700.00

10,564,200.00

4,600,000.00

800,000.00

15,000,000.00

602,291,100.00

66,232.00

2,000,000.00

4,000,000.00

-

-

400,000,000.00

11,396,100.00

-

450,000.00

8,400,000.00

11,180,000.00

2,170,000.00

530,000.00

2,570,000.00

6,505,000.00

940,000.00

10,000.00

400,000.00

9,080,000.00

9,510,000.00

3,610,000.00

2,200,000.00

127,273,768.00

34,473,768.00

12,800,000.00

80,000,000.00

ශුේධ යවන්ත කිරීේ

වියෙේ සාරාාංශ්ය - 2018

72,726,401.03

6,307,130.58

1,699,971.59

299,690.00

1,146,542.00

2,947,634.00

213,292.99

0.00

66,419,270.45

66,232.00

393,450.41

-

-

-

12,433,873.10

-

436,320.00

1,697,667.34

3,897,162.18

1,100,395.00

399,188.05

754,347.86

1,794,982.01

96,305.64

9,518.73

337,301.50

2,876,740.50

3,548,065.48

965,399.20

449,949.78

35,162,371.67

9,965,542.36

3,261,808.83

21,935,020.48

1 වයාපෘිය

0.00

434,246,043.68

30,152,570.02

5,899,138.34

7,362,785.05

9,398,482.13

1,500,000.00

331,755.04

5,660,409.46

404,093,473.66

0.00

1,154,354.87

-

-

315,723,778.05

-

2,883,149.45

5,225,589.62

951,155.00

127,464.56

1,597,802.26

3,103,011.29

801,529.25

0.00

0.00

3,799,780.00

3,664,742.89

2,010,000.00

952,063.75

62,099,052.67

17,726,737.48

5,432,547.54

38,939,767.65

2 වයාපෘිය

.0.00

53,634,292.47

8,825,881.21

399,800.00

8,426,081.21

0.00

0.00

0.00

0.00

44,808,411.26

0.00

387,661.80

4,638,868.88

-

-

-

-

3,679,056.19

1,998,694.65

33,742.50

0.00

203,421.75

1,495,487.30

0.00

0.00

49,680.00

2,399,933.00

2,278,020.62

599,812.48

675,937.38

26,368,094.71

5,724,643.23

3,829,814.36

16,813,637.12

3 වයාපෘිය

560,606,737.18

45,285,581.81

7,998,909.93

16,088,556.26

10,545,024.13

4,447,634.00

545,048.03

5,660,409.46

515,321,155.37

66,232.00

1,935,467.08

4,638,868.88

-

-

315,723,778.05

12,433,873.10

-

436,320.00

8,259,872.98

11,121,446.45

2,085,292.50

526,652.61

2,555,571.87

6,393,480.60

897,834.89

9,518.73

386,981.50

9,076,453.50

9,490,828.99

3,575,211.68

2,077,950.91

123,629,519.05

33,416,923.07

12,524,170.73

වියෙයේ
එකුව

77,688,425.25

ඉිරිය

100,853,318.1
9
187,823,262.8
2

1,090.07

91,086,143.74

19,175.87

152,366.00

254,951.97

9,339,590.54

86,969,944.63

0.00

64,532.92

-638,868.88

-

-

84,276,221.95

-1,037,773.10

-

13,680.00

140,127.02

58,553.55

84,707.50

3,347.39

14,428.13

111,519.40

42,165.11

481.27

13,018.50

3,546.50

19,171.01

34,788.32

122,049.09

3,644,248.95

1,056,844.93

275,829.27

2,311,574.75

%
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03.

ප්රචාරක අාංශ්ය
රජ්ගේ සංවර්ෂධන පුවත්ත ජ්නතාව ගවත ගගන යාගම් ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ මූලික අභිමතාර්ෂථය

යථාර්ෂතයක් බවට පත්ත කිරීගම් ප්රමුඛතම කාර්ෂය ාරයක් ඉටු කරන අංශයක් ගලස ප්රචාරක අංශය
සැලකිය හැක. ගමහිදී ගවනත්ත ආයතන ගලස ගැගනන අමාතයාංශ, ගදපාර්ෂතගම්න්තු, සංස්ථා, මණ්ඩල
වැනි ආයතන මගින් ජ්නතාවට සැලගසන ගස්වාවන් ගවනුගවන් අවශය ප්රචාරණ කාර්ෂයය සිදු කිරීම ද
මූලික කාර්ෂයයක් ගලස සලකා කටයුතු ගකගර්ෂ.
එගමන්ම රජ්ය ගවනුගවන් සංවිධානය ගකගරන විගශ්ෂ උත්තසව සංවිධානය ගමන්ම එකී
අවස්ථාවන්ට අදාල මාධය ආවරණය ලබා දීම ද ගම් යටගත්ත සිදු ගේ. තවද රජ්ගේ නිල පුවත්ත ජ්නතාව
ගවත සමීප කිරීගම් කාර්ෂය ාරයද ගදපාර්ෂතගම්න්තුව ගවනුගවන් ගමම අංශය විසින් සිදු කරනු ලබයි.
විගශ්ෂගයන්ම රජ්ය ගවනුගවන් මාධය නිගේදන නිකුත්ත කිරීම, රජ්ගේ කැබිනට් ීරණ මාධය ආයතන
ගවත නිකුත්ත කිරීම, විවිධ අවස්ථාවන් පිළිබඳ මාධය දැනුවත්ත කරනු වස් මාධය සාකච්ඡා සංවිධානය
කිරීම, සංවර්ෂධන වයාපෘතිවල මාධය ආවරණය ගවනුගවන් මාධයගේදීන් කැඳවා යාගම් වැඩසටහන්
සංවිධානය ගමන්ම විගදස් රාජ්තාන්ික දූත පිරිස් ලංකාවට පැමිගණන අවස්ථාවන් හා විවිධ ජ්ාතික
වැදගත්තකමකින් යුතු අවස්ථා ආවරණයට මාධයගේදීන්ට අවස්ථාව සැලසීමත්ත ගම් අංශය යටගත්ත සිදු
ගකගර්ෂ.
ඒ අනුව 2018 වර්ෂෂගේ ප්රචාරක අංශය යටගත්ත පහත සඳහන් කාර්ෂයයන් ඉටු කර ඇත.
වැඩසටහන /
වයාපෘිය

ක්රියාකාරකේ

සිදු කරන ලෙ
කාර්ෂයභාරය

පැවැත්තූ සේථාන

මහජනතාවට වැෙගත්ත
ූ ආකාරය

01. යතාරුරු ෙැන ගැනීයේ අයිිය ප්රවර්ෂධනය කිරීම සඳහා රජයේ සාංවර්ෂධන, ප්රචාරණ වැඩපිළියවළ
පිළිබඳ යතාරුරු ජනතාව යවත සන්තනියේෙනය කිරීම
ප්රවෘත්තති සාකච්ඡා
පැවැත්තීම

1. කැබිනට් ීරණ
දැනුම් දීගම්
ප්රවෘත්තති සාකච්ඡා
සංවිධානය කිරීම

රජ්ගේ ප්රතිපත්තති,
ීරණ පිළිබඳ
ජ්නතාව දැනුවත්ත
කිරීම

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති
ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
සහ අගනකුත්ත
රාජ්ය ආයතන තුළ

රජ්ය විසින් ගනු ලබන
ීරණ සම්බන්ධව
දැනුවත්ත ීම නිසා රජ්ගේ
කටයුතු පිළිබඳව මහජ්න
අවගබෝධය පුළුල් ීම

2. රජ්ගේ විගශ්ෂ
වයාපෘති හා
සංවර්ෂධන කටයුතු
පිළිබඳ ප්රවෘත්තති

රජ්ගේ සංවර්ෂධන
කටයුතු පිළිබඳව
මහජ්නතාව දැනුවත්ත
කිරීම

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති
ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
සහ අගනකුත්ත
රාජ්ය ආයතන තුළ

රජ්ගේ සංවර්ෂධන
කටයුතු පිළිබඳව
මහජ්නතාව පුළුල්
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සාකච්ඡා
පැවැත්තීම

මාධය ආවරණ හා
මාධය සංචාර
සංවිධානය කිරීම

අවගබෝධයක් ලබා
ගැනීම

3. ගවනත්ත රාජ්ය
ආයතනයන්හි
ප්රවෘත්තති සාකච්ඡා
සම්බන්ධීකරණය
කිරීම

රජ්ගේ සංවර්ෂධන
කටයුතු පිළිබඳව
මහජ්නතාව දැනුවත්ත
කිරීම

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති
ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
සහ අගනකුත්ත
රාජ්ය ආයතන තුළ

එම ආයතන විසින් සිදු
කරනු ලබන විවිධ
සංවර්ෂධන කාර්ෂයයන්
පිළිබඳව මහජ්නතාව
දැනුවත්ත ීම

4. රජ්ගේ නිල
මාධය නිගේදන
නිකුත්ත කිරීම

හදිසි හා විගශ්ෂ
අවස්ථා පිළිබඳ
ජ්නතාව දැනුවත්ත
කිරීම

-

රජ්ය විසින් ගනු ලබන
ඉතාම වැදගත්ත ීරණ
පිළිබඳව මහජ්න
අවධානය ගයාමු කිරීම

5. ගතාරතුරු
පිකා සකස් කිරීම

සමාජ්ය විසින්
අවධානයට ගයාමු
කළ යුතු ක්ගෂ්ත්ර
පිළිබඳ
මහජ්නතාවගේ
දැනුම හා අවගබෝධය
ලබා දීම

-

රජ්ගේ සංවර්ෂධන
කටයුතු හා විවිධ කටයුතු
පිළිබඳව විස්තරාත්තමක
දැනුවත්ත ීම

1. විගේශ රාජ්ය
තාන්ිකයන්ගේ
පැමිණීම් මාධය
ආවරණ
සංවිධානය කිරීම

ලංකාවට පැමිගණන
විගදස් රාජ්ය
තාන්ිකයන් පිළිබඳ
ජ්නතාවගේ
අවධානය ගයාමු
කිරීම

ජ්නාධිපති
කාර්ෂයාලය,
අගමැති
කාර්ෂයාලය,
ගුවන්ගතාටුපල
යනාදී ආයතන සහ
ස්ථානයන් තුළ

ඒ, ඒ විගදස් රාජ්යයන්
සමඟ වන විගදස්
ප්රතිපත්තතිය පිළිබඳ
යම්කිසි අවගබෝධයක්
ගමමගින් මහජ්නතාවට
ලබා ගැනීමට හැකි ීම

2. සංවර්ෂධන

ප්රාගේශීය වශගයන්

හම්බන්ගතාට,

රගට් විිිවිධ ප්රගේශවල

වැඩසටහන් පිළිබඳ

සිදුවන සංවර්ෂධනය

කුරුණෑගල,

සිදුවන සංවර්ෂධන

මාධය සංචාර

පිළිබඳ ජ්නතා

මාතගල්, මහනුවර,

කාර්ෂයයන් පිළිබඳව

සංවිධානය කිරීම

අවගබෝධය පුළුල්

ගමාරගහකන්ද,

ජ්නතාව දැනුවත්ත කිරීම

කිරීම

මිරිේජ්විල, ීරවිල

නිසා ඒ සම්බන්ධව මනා

යනාදී ප්රගේශයන්

අවගබෝධයක් ඇති ීම

තුළ
3. මාධය ආවරණ

රාජ්ය ආයතනවල

සම්බන්ධීකරණය

විවිධ විෂයයන්

කිරීම

පිළිබඳ ජ්නතා

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති
ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
සහ අගනකුත්ත
රාජ්ය ආයතන තුළ

ඒ, ඒ ආයතනවල ගනු
ලබන ප්රතිපත්තති හා
ීරණ ක්රියාත්තමක
කිරීගම් සටහන් පිළිබඳව
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දැනුවත්ත බව

ගමමගින් මහජ්න

වර්ෂධනය කිරීම

අවගබෝධය පුළුල් කිරීම

02. ප්රමිිගත මාධය සේප්රොයක් ඇි කිරීම
රාජ්ය නිලධාරීන්
හා රජ්ගේ සහ
ගපෞේගලික මාධය
අතර පවතින
සම්බන්ධතාවය
වැඩිදියුණු කිරීම
සඳහා ක්රමගේදයක්
සකස් කිරීම

1. දැනුවත්ත කිරීගම්
වැඩසටහන්
සංවිධානය කිරීම

විවිධ ක්ගෂ්ත්ර
පිළිබඳව
මාධයගේදීන් දැනුවත්ත
කිරීම

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති
ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
සහ අගනකුත්ත
රාජ්ය / ගපෞේගලික
ආයතන තුළ

විවිධ ක්ගෂ්ත්ර පිළිබඳව
මාධයගේදීන්ගේ
අවගබෝධය පුළුල් කිරීම
මඟින් මහජ්න දැනුම
පුළුල් කිරීමට උපකාරී
ීම

2. සුහද හමු මගින්
දැනුවත්ත කිරීගම්
වැඩසටහන්
සංවිධානය කිරීම

මාධය ආයතන හා
මාධයගේදීන් සමඟ
ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ
සමීප සම්බන්ධතාව
වර්ෂධනය කිරීම

-

එම ආයතන විසින් සිදු
කරනු ලබන විවිධ
සංවර්ෂධන කාර්ෂයයන්
පිළිබඳව මහජ්නතාව
දැනුවත්ත ීම

-

රජ්ය විසින් ගනු ලබන
ඉතාම වැදගත්ත ීරණ
පිළිබඳව මහජ්න
අවධානය ගයාමු කිරීම

3. විගශ්ෂ රාජ්ය
විගශ්ිත ආයතනවල
ආයතනවල (1)
පුවත්ත කාර්ෂයක්ෂමව
මට්ටගම්
හා නිවැරදිව ලබා දීම
ගදපාර්ෂතගම්න්තු
නිලධාරීන්
සම්බන්ධීකරණය
සඳහා වර්ෂගීකරණය
කිරීම

03. යහපාලනය, සාංහිඳියාව, ිරසර සාංවර්ෂධනය සේථාපිත කරමින්ත ප්රකාශ්නයේ හා භාෂණයේ නිෙහස
තහවුරු කිරීම
1. ප්රකාශ නිකුත්ත
කිරීම

1. මාධය ප්රකාශ හා
මාධය නිගේදන
නිකුත්ත කිරීම

ඉහත සංකල්පය
පිළිබඳ රජ්ගේ දැක්ම
ජ්නතාව ගවත ගගන
යාම

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති
ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
සහ අගනකුත්ත
රාජ්ය ආයතන තුළ

රජ්ය විසින් ගනු ලබන
ප්රතිපත්තතිමය ීරණ හා
සංවර්ෂධන කටයුතු
සම්බන්ධව දැනුවත්ත ීම
නිසා රජ්ගේ කටයුතු
පිළිබඳව මහජ්න
අවගබෝධය පුළුල් ීම

2. විගශ්ෂ
සංවර්ෂධන
වැඩසටහන්

1. විගශ්ෂ
සංවර්ෂධන
වැඩසටහන් සඳහා

විගශ්ෂ වැදගත්තකමක්
සහිත ක්ගෂ්ත්රවල
ගතාරතුරු විවිධ

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති
ගදපාර්ෂතගම්න්තුව

සංවර්ෂධන වැඩසටහන්
පිළිබඳ නිසි පරිදි දැන
ගැනීමට හැකි ීම

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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ප්රචාරක කටයුතු
සිදු කිරීම

මාධය ාවිතා කර
ජ්නතාවට ලබා දීම

සහ අගනකුත්ත
රාජ්ය ආයතන තුළ

1. විගදස්
පුහුණුකරුවන්
ගයාදා ගනිමින්
ගේශීය
මාධයගේදීන් සඳහා
පුහුණු වැඩසටහන්
සංවිධානය කිරීම

විගදස් මාධය
අත්තදැකීම් සමඟ
මාධයගේදීන්
ප්රමිතිගත මාධය
සම්ප්රදායකට හුරු
කිරීම

-

ප්රමිතිගත මාධය සම්ප්රදාය
තුළින් ජ්නතා
අවගබෝධය පුළුල් කළ
හැකි ීම

2. විගේශීය
අත්තදැකීම් හා දැනුම
හුවමාරු කර
ගැනීගම්
වැඩසටහන්
සංවිධානය කිරීම
(විගේශ සම්පත්ත
ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
හරහා)

සෘජු විගදස් මාධය
අත්තදැකීම් සමඟ
ගේශීය
මාධයගේදීන්ගේ
වෘත්තීය මට්ටම
ඉහළ නැංීම

-

ඒ, ඒ විගදස්
රාජ්යයන්වල ලාංකික
මාධයගේදීන් හට එම
රාජ්යයන් පිළිබඳව ලබා
ගදන දැනුම මඟින්
මහජ්නතාවට පුළුල්
අවගබෝධයක් ලබා
ගැනීමට හැකි ීම

04. වෘත්තීය මාධයයේදීන්ත බිහි කිරීම
අත්තදැකීම් හුවමාරු
කර ගැනීම සඳහා
වැඩසටහන්
සංවිධානය කිරීම

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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04.

සාංවර්ෂධන අාංශ්ය
ගමම ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ අරමුණු ඉටු කර ගැනීම උගදසා දායක කර ගත හැකි අයුරින් 2018

වර්ෂෂගේ මැද

ාගගේදී ආරම්

වූ විගශ්ිත අංශයකි. විදුත්ත හා මුද්රිත මාධය සඳහා ගමන්ම ජ්නතාව

ගවත නිවැරදි ගතාරතුරු පහසුගවන් ලබා ගැනීමට හැකිවන පරිදි නව මාධය හා සමාජ් මාධය ගයාදා
ගැනීම සහ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සංවර්ෂධන අංශය මගින් සිදු කරනු ලබයි.
ගමහිදී විගශ්ිත අවධානයක් ගයාමු කරනුගේ “Digital Platform” ගවතය. ගවේ අඩවියක
මෘදුකාංග සහ දෘඩාංග මඟින් ගතාරතුරු හුවමාරුව සහ ප්රචාරය සඳහා නිර්ෂමාණය කරනු ලබන ගේදිකාව
“ඩිජිටල් ගේදිකාවක්” ගලස හඳුන්වා දිය හැකිය. නිදසුන් වශගයන් ගෆ්ස් බුක් (Face Book), ටුවිටර්ෂ
(Twitter) ගපන්වා දිය හැකිය.
තව ද ඩිජිටල් මෘදුකාංග, ඩිජිටල් රූප, ඩිජිටල් ීඩිගයෝ, ගවේ පිටු සහ ගවේ අඩවි, සමාජ් මාධය,
දත්තත සහ දත්තත සමුදායන්, ඩිජිටල් ශ්රවය වැනි MP 3 සහ e – book වැනි ඩිජිටල් මාධයවලට උදාහරණ
ගලස ද ගපන්වා දිය හැකිය.
ඒ අනුව ප්රධාන වශගයන් පහත පරිදි සංවර්ෂධන අංශගේ කටයුතු වයාප්ත ී ඇත.
01.

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව මඟින් පවත්තවාගගන යනු ලබන www.dgi.gov.lk

ගවේ අඩවිය ජ්නතාවට සහ මාධයවලට ගතාරතුරු පහසුගවන් ලබා ගැනීමට හැකි ගේදිකාවක්
ගලස ප්රතිනිර්ෂමාණය කිරීගම් කටයුතු ආරම් කර ඇත.
02.

“Department of Government Information” You Tube ඔස්ගස් ීඩිගයෝ ඇතුළත්ත

ප්රවෘත්තති නාලිකාව, විගශ්ෂ නිර්ෂමාණාත්තමක ීඩිගයෝ සහිත නාලිකාවක් ගලස ක්රියාත්තමක කිරීම
ආරම් කර ඇත.
ගමහිදී ගදපාර්ෂතගම්න්තුව යටගත්ත තිගබන “GFU Sri Lanka” , You Tube නාලිකාව
සහ “news.lk You Tube” නාලිකාව ගමම නාලිකාවට link කර ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ සමස්ත
නාලිකා එකතුවක් ගලස ක්රියාත්තමක කිරීම.
03.

“Department of Government Information” Twitter, Face Book සඳහා

නිර්ෂමාණාත්තමක ගලස ගතාරතුරු සහ මාධය නිගේදන නිකුත්ත කිරීම ආරම් කිරීම (ීඩිගයෝ පට,
ඡායාරූප, නිර්ෂමාණාත්තමක Post යනාදී)
රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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❖

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ “Department of Government Information – Sri
Lanka” You Tube Channel සඳහා ීඩිගයෝ පට නිර්ෂමාණය කිරීම ආරම් කිරීම

❖

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ ගවේ අඩවිය, සංවර්ෂධන අංශය යටගත්ත යළි යාවත්තකාලීන
කිරීම ආරම් යත්ත සමඟ 2018 ගනාවැම්බර්ෂ මස සිට,
1.

ප්රවෘත්තති නිගේදන - 19ක්,

2.

කැබිනට් ීරණ - සෑම සතියකටම 01 බැගින්

වශගයන් ාෂා ිත්තවගයන්ම ගවේ අඩවිය තුළ යාවත්තකාලීන කර ඇත.

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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05.

නව මාධය ඒකකය
අරමුණ නූතන සන්නිගේදන මාධයයන් ඔස්ගස් ජ්නතාව ගවත රජ්ය මගින් ක්රියාත්තමක සමාජ්,
ආර්ෂික, සංස්කෘතික ගමන්ම රජ්ගේ සංවර්ෂධන ප්රවෘත්තති හා ප්රතිපත්තති පිළිබඳ නිවැරදි ගතාරතුරු
ජ්නතාව ගවත සන්නිගේදනය කිරීමයි.
ඉලක්කය ජ්නතාව තුළ දැනුම, ආකල්ප හා රසඥතාව ඇති කරමින් ජ්නතාවගේ නිවැරදි
ගතාරතුරු දැන ගැනීගම් අයිතිය තහවුරු කරමින් සංවර්ෂධන වැඩපිළිගවළකට දායක වන සක්රීය
පුරවැසිගයකු දායාද කිරීම

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව යටගත්ත ක්රියාත්තමක වන අංශයක් වන නව මාධය ඒකකය
මගින් රජ්ගේ නිල පුවත්ත ගවේ අඩවිය - www.news.lk

ාෂා ිත්තවගයන් යාවත්තකාලීන කර,

පවත්තවාගගන යනු ලැගේ.
මීට අමතරව ගමම අංශය මගින් නිල පුවත්ත Face Book අඩවිය, නිල පුවත්ත Twitter අඩවිය,
නිල පුවත්ත You Tube අඩවිය සහ ජ්ංගම ගකටි පුවත්ත ගස්වාව ක්රියාත්තමක කරයි.
සාම්ප්රදායික විදුත්ත හා මුද්රිත මාධය ගවනුවට ඉතා ශීඝ්රගයන් වර්ෂධනය වන සහ පැතිරී යන නව
මාධය සංස්කෘතිය ගදපාර්ෂතගම්න්තුව තුළ ස්ථාපනය කිරීම හා ගයාදා ගැනීමට ක්රියා කිරීම ගමම
අංශගයන් විගශ්ෂගයන් අගප්ක්ිත ක්රියාමාර්ෂග ගේ.
ගම් යටගත්ත news.lk ගවේ අඩවිය විගශ්ෂ අවධානයට ලක්විය යතු වන්ගන් එය රජ්ගේ නිල
ගවේ අඩවිය ගලස ක්රියාත්තමක ීම හා ඉන් ක්ෂණිකව පුවත්ත ප්රකාශ කිරීමට හැකි ීමත්ත නිසාය. ගම්
නිසාම වසර ගණනාවක සිට ගමරට ගහාඳම ගවේ අඩවියක් ගලස ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ ක්රියාත්තමක වන
නිල ගවේ අඩවිය සම්මානයට පාත්ර ී ඇත.
එගමන්ම ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ නව මාධය සංස්කෘතිගේ තවත්ත ජ්නප්රිය ක්ගෂ්ත්රයක් ගලස
ගැගනන සමාජ් ජ්ාල මාධය ගකගරහි ද අවධානය ගයාමු කරන අතර ගම්වන විට ගදපාර්ෂතගම්න්තු මුහුණු
ගපාගත්ත (Face Book) පිටුව ද සීඝ්රගයන් රජ්ගේ පුවත්ත ජ්නතාව වගත සමීප කිරීගම් ගමවලමක් ගලස
ක්රියාත්තමක ගවමින් පවී.
රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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තව ද පුවත්ත ක්ෂණිකව ජ්නතාවට සමීප කිරීගම් අරමුණින් ක්රියාත්තමක කරනු ලබන ක්ෂනික
ගකටි පණිවුඩ ගස්වාව ද ජ්ංගම දුරකථන ග්රාහකයින් අතර ප්රචලිත, පුවත්ත දැන ගැනීගම් මාර්ෂගයක් ී ඇති
බව ගනාරහසකි. ගම් යටගත්ත ගමරට ප්රධාන ජ්ංගම දුරකථන ගස්වාවන් ගදකක් වන ඩයගලාේ හා
ගමාබිගටල් ආයතන හරහා news.lk ගකටි පණිවුඩ ගස්වාව ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ මැදිහත්ත ීගමන්
ක්රියාත්තමක ගේ.
2018 වසගර්ෂදී නිල ගවේ අඩවිය වඩාත්ත ආකර්ෂශනීය ගලස සහ නීන තාක්ෂණික අංග එකතු
කරමින් නව මුහුණුවරකින් යාවත්තකාලීන කිරීම ද සිදු කර තිගේ.

සිදු කරන කාර්ෂයයන්ත වැඩසටහන / වයාපෘතිය
01.

රජ්ගේ නිල පුවත්ත ගවේ අඩවිය සිංහල /
ගදමළ /ඉංග්රීසි

*. රජ්ගේ නිල ගවේ අඩවිය ාෂා ිත්තවගයන්
යාවත්තකාලීන කිරීම
*. නිල ගවේ අඩවියට ප්රවෘත්තති සම්පාදනය
*. නිල ගවේ අඩවියට ීඩිගයෝ ප්රවෘත්තති
සම්පාදනය කිරීම

02.

රජ්ගේ නිල Face Book අඩවිය

*. ප්රවෘත්තති සම්පාදනය කිරීම
*. ඡායාරූප පල කිරීම
*. ග්රැෆික් මඟින් ප්රවෘත්තති පල කිරීම

*. ීඩිගයෝ ප්රවෘත්තති ප්රචාරය කිරීම
*. Info news ප්රචාරය කිරීම
03.

නිල Twitter අඩවිය

*. ප්රවෘත්තති සම්පාදනය
*. ඡායාරූප පල කිරීම
*. ග්රැෆික් මඟින් ප්රවෘත්තති පල කිරීම
*. ීඩිගයෝ ප්රවෘත්තති ප්රචාරය කිරීම
*. Info news ප්රචාරය කිරීම
*. WhatsApp, Messenger මඟින් ගතාරතුරු
සම්පාදනය

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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*. ගවේ අඩවිවල පලවන ප්රවෘත්තති ගවනත්ත
අන්තර්ෂජ්ාතික සමාජ් මාධය අන්තර්ෂජ්ාල
ගේදිකා මත ප්රචාරය කිරීම
*. (Topixnews.com)
04.

රජ්ගේ නිල You Tube අඩවිය

*. ගකටි පුවත්ත ීඩිගයෝ ප්රවෘත්තති ප්රචාරය
කිරීම
*. Info news ප්රචාරය කිරීම
*. සංවර්ෂධන වැඩසටහන්
*. ීඩිගයෝ ගකටි චිත්රපට ප්රදර්ෂශනය කිරීම

05.

රජ්ගේ නිල ජ්ංගම දුරකථන ගකටි පුවත්ත
ගස්වාව

*. ගකටි පුවත්ත ගස්වාව මඟින් ප්රවෘත්තති
සම්පාදනය
*. දැනට ක්රියාත්තමක ගමාබිගටල් ගකටි පුවත්ත
ගස්වාවට අමතරව ඩයගලාේ ඇතුළු
අගනකුත්ත ජ්ංගම දුරකථන ජ්ාලා දක්වා ගමම
කාර්ෂයය වයාප්ත කිරීම

06.

සමාජ් මාධය සජීවි විකාශනය

*. මාධය සාකච්ඡා
*. රජ්ගේ විගශ්ිත වැඩසටහන්
*. වාර්ෂතාමය වැඩසටහන්
*. කාලීන සිදුීම් එසැනින් වාර්ෂතා කිරීම
*. සමාජ් මාධයයන්හි ීඩිගයෝ ප්රවර්ෂධනය
කිරීගම් වැඩසටහන්

07.

පාර්ෂලිගම්න්තු මාධය ආවරණය

*. පාර්ෂලිගම්න්තු සැසිවාර ආවරණය

08.

අමාතයමණ්ඩල ීරණ මාධය ආවරණය

*. ප්රවෘත්තති සම්පාදනය
*. සජීවි ප්රවෘත්තති විකාශනය

09.

ගවනත්ත කාලීන පුවත්ත හා සිදුීම් ආවරණය

*. ප්රවෘත්තති සම්පාදනය
*. සජීවි ප්රවෘත්තති විකාශනය
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10.

රජ්ගේ නිල ප්රවෘත්තති ගවේ අඩවිය සහ නව
මාධය ඒකකය මඟින් පවත්තවාගගන යනු
ලබන ප්රවෘත්තති ගස්වා

*. රජ්ගේ සංවර්ෂධන වැඩසටහන් සඳහා
ප්රමුඛතාව ලබා ගදමින් සමබරවූත්ත, සතයවූත්ත
කාලීන ප්රවෘත්තති ප්රමිතිගතව අන්තර්ෂජ්ාලය
මඟින් ජ්ාලගත කිරීම

11.

මාධය විමර්ෂශන ක්රියාවලිය ශක්තිමත්ත කිරීම

-

12.

රජ්ගේ නිල ගවේ අඩවිය මගින්
යහපාලනය, සංහිඳියාව, තිරසර
සංවර්ෂධනයට අදාළ ප්රවෘත්තති සැකසීම

*. රජ්ගේ නිල ගවේ අඩවිය මඟින්
යහපාලනය, සංහිඳියාව, තිරසර
සංවර්ෂධනයට අදාළ ප්රවෘත්තති සැකසීම

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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06.

යෙසිය අාංශ්ය
ගදසතිය මාසික සඟරාවක් ගලස 2018 වසගර්ෂදී ප්රකාශයට පත්ත වුවද එය අභිමානවත්ත

යටගියාවක් හා බැඳී පවතින්නකි. විගශ්ෂගයන්ම රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව 1978 වසගර්ෂ සිට
ආරම් කර සති 02කට වරක් නිකුත්ත වන රජ්ගේ සංවර්ෂධන කාර්ෂය ාරය ජ්නතාව ගවත සමීප කිරීමට
ගයාදා ගත්ත ජ්නප්රිය මාධයයක් ගලස ගමය හැඳින්විය හැක.
එගමන්ම රජ්ය විසින් කාලානුරූපීව සිදුකරන විවිධ සංවර්ෂධන වයාපෘති සම්බන්ධගයන් ජ්නතාව
අවදි කිරීමත්ත එකී කාර්ෂයයන් පිළිබඳ පුළුල් කතිකාවතක් ඇති කිරීමටත්ත ගමමගින් පහසුකම් සැලසුනි.
එපමණක් ගනාව විවිධ රාජ්ය ගස්වගේ තරඟ වි ාග අගප්ක්ෂකයන් තම දැනුම වර්ෂධනය කර
ගැනීමට ද ගමම සඟරාව ප්රාගයෝගිකව උපගයෝගී කර ගන්නක් බවට පත්තව ඇත.
ගකගස් ගවතත්ත ගමගතක් රජ්ගේ මුද්රණාලගයන් මුදල් ගනාගගීගම් පදනම මත මුද්රණය කරන
ලද ගදසතිය සඟරාව එම පදනගමන් බැහැර ීමට ගයෝජ්නා ීමත්ත, මාසික සඟරාවක් ගලස එලිදැක්ීමත්ත
ගහ්තුගවන් එහි ජ්නප්රියත්තවගේ යම් අපගමනයක් ීම ක්රමිකව සිදුී තිබීම අවදානයට ගයාමු කිරීගම්
ප්රතිඵලයක් ගලස එය නවයකරණයකට ලක් කිරීගම් මූලික කටයුතු 2017 වසගර්ෂදී සිට ආරම් කරන
ලදී.
එහි සෘජු ප්රතිඵල 2018 වසගර්ෂදී අගප්ක්ෂා කරන ලද අතර ඒ තුළ ගමහි ගුණාත්තමක

ාවය

වර්ෂධනය කිරීම හා තවදුරටත්ත ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ අරමුණු සාක්ෂාත්ත කිරීමට හැකි පසුබිමක් නිර්ෂමාණය
කිරීමට යත්තන දරනු ඇත.
එහි ප්රතිඵලයක් ගලස 2018 ජ්නවාරි සිට ගදසැම්බර්ෂ දක්වා ගදසතිය කලාප 13ක් මුද්රණය කරන
ලදි.
ගදසතිය සඟරාවට අතිගර්ෂකව අගනකුත්ත ගදපාර්ෂතගම්න්තු ප්රකාශනයන්ද ගමම අංශය යටගත්ත
ප්රකාශයට පත්ත ගකගරන අතර ඊට විවිධ අමාතයාංශ හා ගදපාර්ෂතගම්න්තු විසින් ජ්ාතික වැදගත්තකමකින්
යුක්තව නිකුත්ත කරන ප්රකාශනයන්ද අයත්ත ගේ. විගශ්ෂගයන් නිදහස් දිනය, ගවනත්ත ජ්ාතික සැමරුම්
දිනයන් අරඹයා රචිත ග්රන්ථ ගමන්ම කාලීනව ප්රකාශයට පත්ත කළ යුතු ගතාරතුරු දැන ගැනීගම් පනත
පිළිබඳ දැනුවත්ත කිරීම් වැනි ග්රන්ථයන්ද ගමහිදී අවධානයට ගයාමු ගේ.
ඒ අනුව 2018 වර්ෂෂගේ ගදසතිය අංශය විසින් ප්රකාශයට පත්ත කරන ලද අනිකුත්ත ප්රකාශන පහත
සඳහන් පරිදි ගේ.
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01.

බුේධ රශ්ේමි යවසක් කලාපය
අග්රාමාතය කාර්ෂයාලගේ උපගදස් හා ඉල්ලීම මත බුේධ රශ්මි ගවසක් කලාපගයන්

පිටපත්ත 100,000ක් මුද්රණය කර අග්රාමාතය කාර්ෂයාලය ගවත

ාර ගදන ලදි. එම ග්රන්ථය අග්රාමාතය

කාර්ෂයාලගේ පැවති බුේධ රශ්මි ගවසක් සතිගේ ගබදා හරින ලදි.
02.

ිරසර ශ්රී ලාංකාවක් සඳහා ෙැක්ම සහ ක්රයමෝපායික මාවත
ගමම ග්රන්ථගයන් සිංහල, ගදමළ හා ඉංග්රීසි ාෂාවලින් පිටපත්ත 3,000ක් මුද්රණය කර

ජ්නාධිපති ගල්කම් කාර්ෂයාලය ගවත ාර ගදන ලදි.
03.

“Vision 2025” ග්රන්තථය
2017 වසගර්ෂදී මුද්රණය කරන ලද ගමම ග්රන්ථගයන් සිංහල, ගදමළ හා ඉංග්රීසි

ාෂාවලින් පිටපත්ත නැවත මුද්රණය කර, මුදල් හා ජ්නමාධය අමාතයාංශයට ාර ගදන ලදි.

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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07.

ඡායාරූප අාංශ්ය
ගමම ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ ඡායාරූප අංශය, පැරණි ගබාගහෝ මතකයන් ගබඩා කර ඇති

සංරක්ෂණාගාරයකි. රජ්ගේ සියළුම සංවර්ෂධන අවස්ථාවන් මුද්රිත ඡායාරූප ගලස ගමම අංශගේ
සංරක්ිතව පවතින අතර එය වර්ෂතමානය දක්වාම එකගස් සිය ගස්වාව සපයනු ලබයි.
සංරක්ෂණයට පවතින ඡායාරූපවල පවත්තනා මිල කළ ගනාහැකි වටිනාකම සලකා බලා
උපගේශකවරගයකු යටගත්ත එකී සංරක්ෂණ කටයුතු ඉටු කිරීමට ගදපාර්ෂතගම්න්තුව ගම් වනවිට
අවධානය ගයාමු කර ඇත.
රජ්ය ගවනුගවන් ගදපාර්ෂතගම්න්තුව විසින් ක්රියාත්තමක කරන ලද විවිධ ප්රදර්ෂශන අවස්ථාවලදී
ඡායාරූප අංශය සතු ගුණාත්තමක ඡායාරූප ගනාමද ප්රශංසාවට ලක්වු අතරම එතුලින් අීතය
ප්රතිනිර්ෂමාණයට හැකි ීමද විගශ්ෂගයන් සඳහන් කල හැක.
විගශ්ෂගයන්ම ගමරට සංචාරය කරන විගේශ නිගයෝජිතයන් ගවනුගවන් මතක සැමරුම් ගලස ලබා
ගදන ඡායාරූප ඇල්බමයන් විගදස් රාජ්තාන්ිකයන්ගේ විගශ්ෂ අවධානයට ලක් ීගමන්ම ගමම
අංශගේ පවත්තනා ගවගසස් අභිමානය ගපන්නුම් කරයි.

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව

44

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව - 2018

2018 වර්ෂෂය පුරාම ශ්රී ලංකාගේ සිදු වූ සියලු ආර්ෂික, සංවර්ෂධන, සංස්කෘතික ක්රියාදාමයන්හි
විගශ්ෂ අවස්ථාවන් ගදපාර්ෂතගම්න්තු ඡායාරූප ශිල්පීන්ගේ කාචගයහි සටහන් වූගේ පහත අයුරිනි.

යපාලයගාලල ජල වයාපෘිය විවෘත ූ වගයි

සර්ෂ.ඩී.බී.ජයිලක මහතායග් 150 වැනි ජනිම දින සැමරුම

යලෝක මැයලරියා දිනය

හරිත සේීඩාවක් කරා ...........................

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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කුරුණෑගල ජල සැපයුේ සාංවර්ෂධන වයාපෘිය

සියලු ආගමික නායකයින්තයග් හමුව
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08.

රජයේ චිත්රපට අාංශ්ය
වාර්ෂතා වැඩසටහන් සකස් කිරීගම් මුලික අරමුණින් හා වාර්ෂතා වැඩසටහන් බිහිකිරීගම් ප්රමුඛතම

හා සුවිගශ්ි කාර්ෂය ාරයක් ඉටුකරන සුවිගශ්ි අංශයක් වන රජ්ගේ චිත්රපට අංශය සංවර්ෂධන
වැඩසටහන් ග්රාමීයව ප්රචලිත කිරීගම් කටයුතු ආරම් ගේ පටන්ම සිදුකර ඇති අතර ඒ සඳහා දීප්තිමත්ත
ඉතිහාසයක් පිළිබඳ ජීවමාන සාක්ි ගබාගහාමයක් පවත්තවා ගගන යනු ලබයි.
දැනට ජ්නමාධය අමාතයාංශය ගමන්ම රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුවද පිහිටා ඇති පරිශ්රය
ආරම් ගේ සිට රජ්ගේ චිත්රපට අංශය පිහිටි භූමිය ගේ. ගම් යටගත්ත ගනගටිේ තාක්ෂණය ාවිතා කළ
කාලගේ පටන් ක්රියාත්තමක වූ විදයාගාරය, විගේශ පරිතයාගයක් ගලස ලද තත්තත්තවගයන් ඉතා උසස්
ශේදාගාරය ගමන්ම තවත්ත ගබාගහෝ තාක්ෂණික උපකරණවලින් යුක්තව සිය ගස්වාව සපයනු ලබයි.
තවද කීර්ෂතිමත්ත නිලධාරීන් ගබාගහෝ ගදගනකුගේ ගස්වාගේ ආරම් ය සනිටුහන් කිරීමට ද ගමම
අංශගේ මඟගපන්ීම හා ආශීර්ෂවාදය ගහ්තු කාරක වූ බව ඔවුන්ගේ චරිතාපදාන සාක්ෂි දරයි. එහිදී සිහිපත්ත
කල හැකි කීර්ෂතිමත්ත පුේගලයන් අතර ආසියානු සිනමාගේ ගේශීය සළකුණ සනිටුහන් කළ ආචාර්ෂය
ගලස්ටර්ෂ ගේම්ස් පීරිස් විේවතානන් සුවිගශ්ෂීව සිහිපත්ත කළ හැක්ගක්, විගදස් ගතව සිට නැවත සිය රට
පැමිණ රාජ්කාරී ආරම්

කිරීම රජ්ගේ චිත්රපට අංශගයන් සිදු කළ ගහයිනි. ඔහුගේ මුල්ම සිනමා

නිර්ෂමාණය වු “යර්ෂඛ්ාව” චිත්රපටයට අවශය පසුබිම නිර්ෂමාණගේදී චිත්රපට අංශගේ අත්තදැකීම් ගහ්තු
කාරක ී ඇත.
එපමණක් ගනාව තිස්ස ලියනසුරිය, සුගතපාල ගසනරත්ත යාපා, තිස්ස අගේගස්කර, ටයිටස්
ගතාටවත්තත වැනි සිනමා ක්ගෂ්ත්රගේ දැවැන්තයන් සිය සිනමා දිවිගේ මූලික අඩිතාලම රජ්ගේ චිත්රපට
අංශගයන් ලබා ගැනීම ද ගමම අංශගේ සුවිගශ්ෂී බව තවදුරටත්ත වැඩි වර්ෂධනය කරන්නකි.
ගමවන් අීතයකින් යුක්ත වූවාක් ගමන්ම ගබාගහෝ පිරිසකගේ මතකය අීතගේ ගසාඳුරු
අත්තදැකීමක් ගවත ගයාමු කරන ගසෞන්දර්ෂයාත්තමක ප්රගේශයක්ද රජ්ගේ චිත්රපට අංශගේ ගමගහයීගමන්
සිදුවිය. ඒ ශාලා පහසුකම් ගනාමැති ගම්මාන ඉලක්ක කර ගනිමින් ප්රදර්ෂශනය කරන ලද වාර්ෂතා හා
පැරණි චිත්රපටයන්ය. ගම් සඳහාම විගශ්ිතව වු ප්රදර්ෂශන රථ ගයාදා ගනිමින් සිදු කරන ලද ගමම
චාරිකාවන්හි මුඛය අරමුණ වූගේ රජ්ගේ සංවර්ෂධන ක්රියාවලීන් ජ්නතාව ගවත සමීප කිරීමයි. ඒ සඳහාම
වාර්ෂතා වැඩසටහන් නිර්ෂමාණය කිරීමට ගපළඹී ඇති රජ්ගේ චිත්රපට අංශය එකී නිර්ෂමාණකරණගේ
ප්රමුඛයා ගලස ඉහළ කීර්ෂතිනාමයක් ගගාඩනගාගත්ත රාජ්ය ආයතනය ගේ.
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ගමකී කීර්ෂතිමත්ත අීතගේ මතක සැමරුමක් ගලස 2017 වර්ෂෂගේදී උත්තතමාභිවන්තෙනා
වැඩසටහන විගශ්ෂගයන් ක්රියාත්තමක කරන ලද අතර එහිදී වත්තමගනහි ක්ගෂ්ත්රගේ සුවිගශ්ෂී චරිත ගලස
බුහුමනට පාත්ර වන්නා වු ගතාරාගත්ත ප්රීණ කලාකරුවන් සිේ ගදගනකු ගවනුගවන් රජ්ගේ චිත්රපට
අංශගේ හා ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ ගගෞරවය පිරිනමන ලදී. ඒ ආචාර්ෂය ගලස්ටර්ෂ ගේම්ස් පීරිස්, සුගතපාල
ගසනරත්ත යාපා, තිස්ස ලියනූරිය හා කීර්ෂති ශ්රී ගපගර්ෂරා යන නිර්ෂමාණගේදීන් ය.
ගගීගිය වසරවලදී ගමම අංශයට එක් වූ නවයතාවක් ගලස වාර්ෂතා කථාංග (Docu –
Drama) නිර්ෂමාණය කිරීමට අවධානය ගයාමු ීම ගපන්වා දිය හැකි අතර ඒ හා සමඟ වාර්ෂතා
වැඩසටහන් සකස් කිරීම නවමු ක්ගෂ්ත්රයක් කරා විහිදුනි.
කීර්ෂතිමත්ත අීතයකට උරුමකම් කීවද ගබාගහෝ තනතුරු පුරප්පාු ීම් හා බඳවා ගැනීම් හා
උසස් කිරීම් ප්රමාද ීම් ද ගහ්තුගවන් ගනාසලකා හැරීමට ලක් ව පැවති රජ්ගේ චිත්රපට අංශය ගකගරහි
යහපත්ත අවධානයක් ගයාමු කිරීමට 2017 වසගර්ෂදී ගදපාර්ෂතගම්න්තුව කටයුතු කළ අතර ඒ අනුව නව
තාක්ෂණික උපකරණ වලින් ගපාගහාසත්ත ආයතනයක් බවට පත්ත කිරීමට අවශය අඩිතාලමද සපයන
ලදී. ගකගස් ගවතත්ත ගදපාර්ෂතගම්න්තු දැක්ම හා ගමගහවර යථාර්ෂථයක් බවට පත්ත කිරීගම්දී ගබාගහෝ
කාර්ෂයයන් ගමම අංශය යටගත්ත 2018 ගගීගිය වසගර්ෂදී සිදු විය.
ගමම සියලු සාර්ෂථකත්තවයන් ලබා ගැනීගම්දී රජ්ගේ චිත්රපට අංශය යටගත්ත පවතින පහත සඳහන්
අංශ එකිගනකට බැඳී ඇත්තගත්ත දම්වැලක පුරුක් ගමනි.
01.

නිෂ්පාදන අංශය

02.

ීඩිගයෝ කැමරා අංශය

03.

සංස්කරණ අංශය

04.

ශේද අංශය

05.

සංරක්ෂණාගාරය

රජ්ගේ චිත්රපට අංශගේ කාර්ෂය ාරය පහත පරිදි ගේ.
• රජ්ය විසින් ක්රියාත්තමක කරනු ලබන සංවර්ෂධන වයාපෘතිවල වැදගත්තකම සහ ඒවායින් රටටත්ත,
ජ්නතාවටත්ත අත්තවන ප්රතිලා

පිළිබද වාර්ෂතා වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කිරීම සහ ඒවා රූපවාහිනී

නාලිකාවල විකාශය කිරීමට සහ ජ්නතාව ගවත ප්රදර්ෂශනය කිරීම සඳහා අවශය කටයුතු සංවිධානය
කිරීම.
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• ගමරට පවත්තවනු ලබන සියලුම වැදගත්ත ජ්ාතික හා අන්තර්ෂජ්ාතික අවස්ථාවන් සම්බන්ධගයන්
වාර්ෂතා වැඩසටහන් සහ ීඩිගයෝ පට නිෂ්පාදනය කිරීම.
• රාජ්ය නායක විගේශ නිගයෝජිත හමුීම් හා සම්ප්රාප්ීන්වලට අදාළව ගදපාර්ෂතගම්න්තුව විසින්
පිළිගන්වන ීඩිගයෝ වැඩසටහන් ගමම අංශගේ සම්බන්ධීකරණය ඔස්ගස් නිෂ්පාදනය කිරීම.
• අවශය අවස්ථාවන්වලදී මහජ්නතාව දැනුවත්ත කිරීම සදහා රූපවාහිනී දැන්ීම් නිෂ්පාදනය
කිරීම.
• ගේශපාලන හා සමාජ් සංස්කෘතික විෂයන් යටගත්ත වාර්ෂතා වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කිරීම.
• කාලීන වැදගත්තකමකින් යුත්ත මාතෘකා සම්බන්ධගයන් සාකච්ඡාමය රූපවාහිනී වැඩසටහන්
නිෂ්පාදනය කිරීම.
• විවිධ රාජ්ය ආයතනවල අවශයතා සඳහා ශ්රවය - දෘශය වැඩසටහන් සහ වාර්ෂතා වැඩසටහන්
නිෂ්පාදනය කිරීම.
• වාර්ෂතා වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අවශය ක්ගෂ්ත්ර පර්ෂගේෂණ සිදු කිරීම.
• වාර්ෂතා වැඩසටහන් අධයක්ෂණය කිරීම.
• වාර්ෂතා වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය සඳහා බාහිර ප්රීන චිත්රපට අධයක්ෂවරුන් සම්බන්ධීකරණය
කිරීම සහ ඔවුන්ගේ ගගීම් සම්බන්ධගයන් කටයුතු කිරීම.
• විවිධ විෂයන් යටගත්ත උසස් තාක්ෂණගයන් පටිගත කළ ීඩිගයෝ දර්ෂශනවල ඩිජිටල්
සංචිතයක් පවත්තවාගගන යාම.
ඉහත කාර්ෂය ාරය ගවනුගවන් 2018 වර්ෂෂගේ කාර්ෂය සාධනය පහත විෂයයන් ඔස්ගස්
ක්රියාත්තමක ගකරිණි.
01.

ගතාරතුරු දැන ගැනීගම් අයිතිය ප්රවර්ෂධනය කිරීම සඳහා රජ්ගේ සංවර්ෂධන ප්රචාරන

වැඩපිළිගවළ පිළිබඳ ගතාරතුරු ජ්නතාව සන්නිගේදනය කිරීම
02.

ප්රමිතිගත මාධය සම්ප්රදායක් ඇති කිරීම

03.

යහපාලනය, සංහිඳියාව, තිරසර සංවර්ෂධනය ස්ථාපිත කරමින් ප්රකාශනගේ හා

ාෂණගේ නිදහස තහවුරු කිරීම

ගමම සියලු අංශයන්හි ගස්වය කරන නිලධාරීන්ගේ අප්රතිහත දධර්ෂය, උත්තසාහය හා කැපීගම්
ප්රතිඵලයන් ගලස 2018 වර්ෂෂගේ රජ්ගේ චිත්රපට අංශය විසින් සිදු කරන ලද වාර්ෂතා වැඩසටහන්, කාලීන
වැඩසටහන්, ප්රවෘත්තති වැඩසටහන් හා මාධය ආවරන පහත සඳහන් පරිදි ගේ.

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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*.
අනු

වාර්ෂතා වැඩසටහන්ත වැඩසටහයන්ත නම

අන්තතර්ෂගතය

ඡායාරූප

අාංකය
01.

කෑගලු දිස්ික් පරිසර සමුළුවට

අතිගරු ජ්නාධිපති දමත්රීපාල

සමගාමීව නිෂ්පාදනය කරන ලද

සිරිගස්න මැතිතුමාගේ

ීඩිගයෝ වැඩසටහන

ප්රධානත්තවගයන් කෑගල්ල
දිස්ික්කගේ පැවති 2018 පරිසර
සමුළුව ගවනුගවන් නිර්ෂමිතය.
කෑගල්ල දිස්ික්කය තුළ
හඳුනාගත්ත පරිසර ගැටලු සහ ඒවාට
විසඳුම් ලබා දී ඇති අයුරු ගමම
වාර්ෂතා වැඩසටහනින් සාකච්ඡා
ගකරිණි. කෑගල්ල දිස්ික් ගල්කම්
කාර්ෂයාලගේ ඉල්ලීම පරිදි
නිෂ්පාදනය කරන ලදි

02.

ගමානරාගල පැවැත්තීමට

2018 අගගෝස්තු මස ගමානරාගල

නියමිතව තිබූ එන්ටර්ෂප්රයිස් ශ්රී

දිස්ික්කගේ පැවැත්ත වූ

ලංකා ප්රදර්ෂශනගේ මූලික

එන්ටර්ෂප්රයිස් ශ්රී ලංකා ප්රදර්ෂශනය

ූදානම පිළිබඳ ීඩිගයෝ

සඳහා ප්රදර්ෂශන භූමිගේ තිබූ ූදානම

වැඩසටහන

සහ එම ප්රදර්ෂශනයට සමගාමීව එම
ප්රගේශගේ සිදු කරන ලද සංවර්ෂධන
වැඩසටහන් පිළිබඳව ගමම
ීඩිගයෝ වැඩසටහන නිෂ්පාදනය
කරන ලදී

03.

ගමානරාගල පැවැත්තවූ

2018 අගගෝස්තු මස ගමානරාගල

එන්ටර්ෂප්රයිස් ශ්රී ලංකා

දිස්ික්කගේ පැවැත්ත වූ

ප්රදර්ෂශනගේ ප්රදර්ෂශනය කිරීම

එන්ටර්ෂප්රයිස් ශ්රී ලංකා ප්රදර්ෂශනගේ

සඳහා රජ්ගේ චිත්රපට අංශය

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තු

පිළිබඳ සකසන ලද ීඩිගයෝ

ප්රදර්ෂශන කුටිගේ ප්රදර්ෂශනය සඳහා

වැඩසටහන

රජ්ගේ චිත්රපට අංශය විසින් ඉටු
කරන ජ්ාතික කාර්ෂය ාරය

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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පිළිබඳව ප්රදර්ෂශනය නැරඹීමට
පැමිගණන ජ්නතාව දැනුවත්ත කිරීම
සඳහා ගමම ීඩිගයෝ වැඩසටහන
නිෂ්පාදන කරන ලදී
04.

RTI දිනය ගවනුගවන්

මුදල් හා ජ්නමාධය අමාතයාංශය

නිෂ්පාදනය කරන ලද වාර්ෂතා

විසින් සංවිධානය කළ RTI දිනය

වැඩසටහන 2018

2018 උත්තසව අවස්ථාගේ
ප්රදර්ෂශනය සඳහා ගමම වාර්ෂතා
වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කරන ලදී.
ගතාරතුරු දැනගැනීගම් පනත
ක්රියාත්තමක ීමත්ත සමග ජ්නතාව
ඉන් ලබාගත්ත ප්රතිලා ප්රධාන සිේධි
තුනක් ආශ්රගයන් ගමම වාර්ෂතා
වැඩසහන තුළ සාකච්ඡා කරන ලදි

05.

ිපිටකය ග්රන්ථාරූඪ කිරීගම්

මාතගල් අලුවිහාරගේ පැවැත්තවූ

උත්තසවය පිළිබඳ පූර්ෂව ප්රචාරක

ිපිටකය ග්රන්ථාරූඩ කිරීගම්

පට 02

උත්තසවය සහ එහි වැදගත්තකම
පිළිබඳ පූර්ෂව ප්රචාරයක් ලබා දීම
සඳහා රූපවාහිනී නාලිකාවල
ප්රචාරයට ගමම ප්රචාරක පට 02
නිර්ෂමාණය කරන ලදී

06.

සර්ෂ.ඩී.බී.ජ්යතිලක මැතිතුමා

සර්ෂ.ඩී.බී.ජ්යතිලක මැතිතුමාගේ

පිළිබඳ වාර්ෂතා වැඩසටහන

150 වන ජ්න්ම සංවත්තසරය
ගවනුගවන් ගකටි වාර්ෂතා
චිත්රපටයක් ශ්රී ලංකා
පාර්ෂලිගම්න්තුගේ ඉල්ලීම පරිදි
නිෂ්පාදනය කරන ලදී

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව

51

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව - 2018

07.

අන්තර්ෂජ්ාතික පරමාණුක

අන්තර්ෂජ්ාතික පරමාණුක

බලශක්ති නිගයෝජිත

බලශක්ති නිගයෝජිත ආයතනගේ

ආයතනගේ අධයක්ෂ

අධයක්ෂ ජ්නරාල්තුමාගේ ශ්රී ලංකා

ජ්නරාල්තුමාගේ ශ්රී ලංකා නිල

නිල සංචාරය ීඩිගයෝ වැඩසටහන

සංචාරය ීඩිගයෝ වැඩසටහන

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති
මණ්ඩලගේ ඉල්ලීම පරිදි
නිෂ්පාදනය කරන ලදී

08.

ගරු අග්රාමාතයතුමා විසින් ඉඩම්

ගරු අග්රාමාතයතුමා විසින් ඉඩම්

ඔප්පු දස ලක්ෂයක් ගබදා දීගම්

ඔප්පු දස ලක්ෂයක් ගබදා දීගම්

වැඩසටහගන් ීඩිගයෝ පට - 05

වැඩසටහන, ඉඩම් හා
පාර්ෂලිගම්න්තු ප්රතිසංස්කරණ
අමාතයාංශගේ ඉල්ලීම පරිදි
නිෂ්පාදනය කරන ලදී

09.

“අහන්න” ීඩිගයෝ වැඩසටහන්

ජ්ාතින් අතර සංහිඳියාව ඇති කිරීම

43

උගදසා අග්රාමාතය කාර්ෂයාලගේ
ඉල්ලීම පරිදි නිෂ්පාදනය කරන ලද
ීඩිගයෝ වැඩසටහන් ගපළකි

10.

මාගතාටින් මාගමට වාර්ෂතා

දක්ිණ අධිගේගී මාර්ෂග දිඟුව හා

වැඩසටහන

එහි සංවර්ෂධනය පිළිබඳ සැකසු
වැඩසටහනකි. දක්ිණ අධිගේගී
මාර්ෂගය හම්බන්ගතාට දක්වා දීර්ෂඝ
කිරීම නිසා ජ්නතාවට ලැගබන
ප්රතිලා පිළිබඳ සාකච්ඡා ගකගර්ෂ

11.

අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්ෂයාලය

මාතර හා මුලතිේ දිස්ික්කවල

පිළිබඳ වැඩසටහන් 02

අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්ෂයාල
පිහිටුීම පිළිබඳ ප්රචාරාත්තමක
ීඩිගයෝ වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය
කිරීම. අතුරුදන්වූවන්ගේ

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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කාර්ෂයාලගේ ඉල්ලීම පරිදි
නිෂ්පාදනය කරන ලදී
12.

රජුන් ගනාදුටු රජ්යක් ගනාදුටු

කළු ගඟ ජ්ලාශගේ ජ්ල රැඳවුම්

සිරිලක මහා වාරි සිහිනගේ කළු

උත්තසවයට සමගාමීව නිපදවූ

ගඟ ජ්ලාශය

වැඩසටහනකි. ජ්නාධිපති
කාර්ෂයාලගේ මාධය අංශගේ
ඉල්ලීම පරිදි නිෂ්පාදනය කරන ලදී

13.

14.

“ගගදරට ලියුම්” වාර්ෂතා රංගය

ජ්ාතික රූපවාහිනිය හා රජ්ගේ

සිංහල පිටපත ගදමළ

ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව එක්ව

පරිවර්ෂතනය, විනාඩි 10

සංවිධානය කළ වාර්ෂතා රංග

සංස්කරණය

වයාපෘතිගේ එක් වාර්ෂතා රංගයකි

2018 ඡන්ද හිමි නාම ගල්ඛනයට 2018 ඡන්ද හිමි නාම ගල්ඛනයට
නම ඇතුළත්ත කිරීම සම්බන්ධව

නම ඇතුළත්ත කිරීම සම්බන්ධව

ිමාණ සජීීකරණ වැඩසටහන

මැතිවරණ ගකාමිෂන් ස ාව හා
රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
ඒකාබේධව ජ්නතාව දැනුවත්ත
කිරීගම් අරමුගණන් සකස් කරන
ලද ීඩිගයෝ වැඩසටහනකි.
මැතිවරණ ගකාමිෂන් ස ාගේ
ඉල්ලීම පරිදි නිෂ්පාදනය කරන ලදී

15.

2018 පළාත්ත පාලන ආයතන

2018 පළාත්ත පාලන ආයතන ඡන්ද

ඡන්ද විමසිම පිළිබඳ ිමාණ

විමසිම පිළිබඳ ිමාණ සජීවිකරණ

සජීවිකරණ වැඩසටහන

වැඩසටහන මැතිවරණ ගකාමිෂන්
ස ාව හා රජ්ගේ ප්රවෘත්තති
ගදපාර්ෂතගම්න්තුව ඒකාබේධව
ජ්නතාව දැනුවත්ත කිරීගම් අරමුණින්
සකස් කරන ලද ීඩිගයෝ
වැඩසටහනකි. මැතිවරණ

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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ගකාමිෂන් ස ාගේ ඉල්ලීම පරිදි
නිෂ්පාදනය කරන ලදී.
16.

ගමාරගහකන්ද කළු ගඟ ජ්ලාශ

ගමාරගහකන්ද කළු ගඟ ජ්ලාශ

වයාපෘතිය පිළිබඳ වැඩසටහන

වයාපෘතිගේ ගමාරගහකන්ද
ජ්ලාශගේ ජ්ල මට්ටම 90% කින්
පිරි පැවීම, කළු ගඟ ජ්ලාශ
වයාපෘතිගේ සංවර්ෂධන කටයුතු,
ලේගල පැරණි නගරය ජ්ලගයන්
යටීම, ඉදිගවමින් පවතින ලේගල
නව නගරය හා ඉදිගවමින් පවතින
ගරෝහල පිළිබඳ සැකසු
වැඩසටහනකි. ජ්නාධිපති
කාර්ෂයාලගේ මාධය අංශගේ
ඉල්ලීම පරිදි නිෂ්පාදනය කරන ලදී

17.

18.

ඉන්දුනීසියානු ජ්නාධිපතිතුමාගේ

ඉන්දුනීසියානු ජ්නාධිපතිතුමාගේ ශ්රී

ශ්රී ලංකා සංචාරය පිළිබඳ

ලංකා සංචාරය පිළිබඳ ීඩිගයෝ

වැඩසටහන

වැඩසටහනකි

නව කැළණි පාලම ඉදිකිරිම්

නව කැළණි පාලම ඉදිකිරිම්

වයාපෘතිය පිළිබඳ වැඩසටහන

වයාපෘතිගේ සංවර්ෂධන කටයුතු
පිළිබඳ සැකූ වැඩසටහනකි. නව
කැළණි පාලම ඉදිකිරිම් වයාපෘතිය
මගින් රටට සහ ජ්නතාවට
ලැගබන ප්රතිලා පිළිබඳ සාකච්ඡා
ගකගර්ෂ

19.

පිටත වටරවුම් පාර ඉදි කිරීම

පිටත වටරවුම් මාර්ෂගය ඉදිකිරීම

පිළිබඳ වාර්ෂතා වැඩසටහන

මඟින් ජ්නතාවට ලැගබන ප්රතිලා
පිළිබඳ සාකච්ඡා ගකගර්ෂ
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20.

බිම් ගබෝම්බ ඉවත්ත කිරීම පිළිබඳ

ජිනීවා මානව හිමිකම්

වාර්ෂතා වැඩසටහන

කවුන්සිලගේ ප්රදර්ෂශනය සඳහා ශ්රී
ලංකා බිම් ගබෝම්බ මර්ෂදන
වයාපාරගේ ඉල්ලීම පරිදි
නිෂ්පාදනය කරන ලදී. ගමම
වාර්ෂතා වැඩසටහන ප්රදර්ෂශනය ගදස්
- විගදස් ආරාධිතයින්ගේ ගවගසස්
අවධානය ශ්රී ලංකාව ගකගරහි
ගයාමු කිරීමට සමත්ත විය

21.

“Docudrama towards

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව

democracy in Sri Lanka”

හා ශ්රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව

වාර්ෂතා නාටය මාලාව

ඒකාබේධව ගතාරතුරු පනත,
ජීවත්ත ීමට ඇති අයිතිය, ස්වාධීන
ගකාමිෂන් ස ා වැනි විෂය ක්ගෂ්ත්ර
පිළිබඳව නිර්ෂමාණශීලි ප්රගේශයක්
තුළීන් මහජ්නතාව දැනුවත්ත කිරීගම්
අරමුණින් කතාංග 10කින් යුතු
වාර්ෂතා නාටය මාලාවක් ගලස
ගමම වයාපෘතිය ආරම් විය. ඒ
අනුව ශ්රී.රූ.සංස්ථාව කතාංග 7කුත්ත
ර.ප්ර.ගද එක් කතාංගයකුත්ත
වශගයන් නිෂ්පාදනය කරන ලද
වාර්ෂතා නාටය 08ක් ජ්ාතික
නාලිකාගේ විකාශය කරන ලදී

*.
අනු
අාංකය
01.

කාීන වැඩසටහන්ත වැඩසටහන
සිංගප්පූරු අග්රාමාතයතුමන්ගේ ශ්රී ලංකා සංචාරය

දිනය
2018.01.22 - 24
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02.

ඉන්දුනීසියානු ජ්නාධිපතිතුමාගේ ශ්රී ලංකා සංචාරය

2018.01.24 - 25

03.

සගතය්ක්ෂණය - ගේශපාලනය සඳහා කාන්තා මැදිහත්ත ීම

2018.01.25

04.

සගතය්ක්ෂණය

2018.03.29

05.

ඉන්දියන් සාගරය අගප් අනාගතය නිර්ෂවචනය කිරීගම් 2018.10.11
සම්මන්ත්රණය

06.

සගතය්ක්ෂණය

2018.10.03

07.

සිහින ගලාවක් ප්රසංගය

2018.12.03

*.

ප්රවෘත්ති වැඩසටහන්ත -

අනු
අාංකය

වැඩසටහන

දිනය

01.

ජ්ාතික නිදහස් දින උත්තසවය

2018.02.04

02.

පුේගලයින් ලියාපදිංචි කිරීගම් ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ එක්දින ගස්වා කඩිනම් කිරීම

2018.02.06

03.

මැතිවරණ ගකාමසාරිස්වරයාගේ අදහස් දැක්ීම

2018.02.07

*.

මාධය ආවරණ -

අනු
අාංකය

සිේිය

දිනය

01.

ගමාරගහකන්ද ජ්ලාශය

2018.01.04,05,06

02.

කුරුණෑගල ගේවස්ථානගේ ගේව ගමගහය

2018.01.06

03.

ගමාරගහකන්ද සංවර්ෂධන වයාපෘතිය ජ්නසතු කිරීම

2018.01.07,08

04.

මහවැලි සංවර්ෂධන වයාපෘතිය, පංච මහා ජ්ලාශ සීමාව සනිටුහන් කිරීගම් 2018.01.08
උත්තසවය

05.

රාජ්ගිරිය ගුවන් පාලම විවෘත කිරීම

2018.01.08
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06.

ගමාරගහ කන්ද ජ්ලාශය, ගපාල්ගගාල්ල ජ්ාතික උත්තසවය

2018.01.08,09

07.

අග්රාමාතයතුමන් ජ්පාන දූත පිරිස හමුීම

2018.01.09

08.

ශ්රී ලංකාව බිමි ගබෝම්බ තහනම් කිරීගම් ප්රඥප්තිය අත්තසන් ප්රතාලා පිළිබඳ 2018.01.10
මාධය සාකච්ඡාව

09.

පාසල් ගපළ ගපාත්ත ගබදා දීගම් ජ්ාතික උත්තසවය

2018.01.11

10.

ජ්ල සම්පාදන අමාතයාංශයට ජ්ල බවුසර්ෂ ගබදා දීම

2018.01.16

11.

ජ්පන් ආධාර යටගත්ත ශ්රීපාලි මණ්ඩපගේ ස්ථාපිත කිරීමට ගයෝජිත ශ්රවය 2018.01.17
දෘශය චිත්රාගාරය සඳහා ගිවිසුම් අත්තසන් කිරීම

12.

බැඳුම්කර වාර්ෂතාව පිළිබඳ කතානායකතුමාගේ ප්රවෘත්තති සාකච්ඡාව

2018.01.17

13.

ජ්නාධිපතිතුමන්ගේ මහනුවර සංචාරය

2018.0118

14.

ඇල්පිටිය ගරෝහල විවෘත කිරීම හා අගමැතිතුමන්ගේ ඇල්පිටිය සංචාරය

2018.01.19,20

15.

මාතර දිස්ික්කගේ ගුරුවරුන් සඳහා මාධය වැඩමුළුව

2018.01.19

16.

පළාත්ත පාලනය තුළ 25% ගකෝටාව

2018.01.25

17.

ගාල්ල රිච්මන්ේ විදයාලගේ නිදහස් දින උගළල

2018.01.26

18.

නිට්ටඹුව සංඝගබෝධි විදයාලගේ නව ගගාඩනැගිල්ල විවෘත කිරීගම් 2018.01.26
උත්තසවය

19.

නිදහගස් වැදගත්තකම පිළිබඳ පාසල් සිසුන් ගවනුගවන් සම්මන්ත්රණය - 2018.01.26
ගාල්ල රිච්මන්ේ විදයාලය

20.

මානව හිමිකම් ගකාමිෂන් ස ාව ප්රකාශයක් ලබා ගැනීම

2018.01.30

21.

ඌව ගවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලගේ ජ්ාතයන්තර පර්ෂගේෂණ සම්ගම්ලනය

2018.01.31,
2018.02.01

22.

ආබාධිත ළමයින්ගේ ක්රියාකාරකම් ඇතුළත්ත ප්රදර්ෂශනය සහ සංස්කෘතික 2018.02.03
වැඩසටහන

23.

ජ්ාතික නිදහස් දින උත්තසවය

2018.02.04

24.

එඩින්බගරෝ ආධිපාදවරයාගේ ජ්ාතයන්තර සම්මාන ප්රදාගනෝත්තසවය

2018.02.04

25.

රාජ්ය ණය කළමණාකරණය පිළිබඳ මාධය සාකච්ඡාව

2018.02.07

26.

අග්රාමාතයතුමා ඡන්දය ප්රකාශ කිරීම

2018.02.10

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව

57

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව - 2018

27.

චන්ද්රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිණිය ඡන්දය ප්රකාශ කිරීම

2018.02.10

28.

කතානායකතුමා ඡන්දය ප්රකාශ කිරීම

2018.20.10

29.

ඩී.බී.ජ්යතිලක මැතිතුමාගේ 150 වැනි සංවත්තසරය - ජ්නාධිපති ගල්කම් 2018.02.13
කාර්ෂයාලය

30.

ඩී.බී.ජ්යතිලක මැතිතුමාගේ 150 වැනි සංවත්තසරය - මහා ාරකාර අරමුදල 2018.02.14

31.

කච්චතිේ පල්ලිගේ මංගලයය

2018.02.23,24,25

32.

ආනන්ද - නාලන්ද ක්රිකට් තරඟාවලිය

2018.03.03,04

33.

මහනුවර දිස්ික්කගේ ඇති ී ඇති ආපදා තත්තවය

2018.03.08

34.

අන්තර්ෂජ්ාතික පරමාණුක බලශක්ති
ජ්නරාල්ගේ ශ්රී ලංකා සංචාරය

35.

ජ්නමාධය නිගයෝජ්ය අමාතයතුමන් සහ ාගී වූ උත්තසව

2018.03.04

36.

ආනන්ද- නාලන්ද ගටස්ට් ක්රිකට් තරඟාවලිය

2018.03.16

37.

Slida හරිත සතිය

2018.03.20

38.

මහනුවර දිස්ික් ආපදා තත්තවය

2018.03.21

39.

නව ගේශීය ආදායම් පනත පිළිබඳව මාධය දැනුවත්ත කිරීගම් ප්රවෘත්තති 2018.04.02
සාකච්ඡාව

40.

කැබිනට් ීරණ දැනුම් දීගම් ප්රවෘත්තති සාකච්ඡාව

2018.04.04

41.

ආහාර නිෂ්පාදන ජ්ාතික වැඩ සටහන නිරීක්ෂණ චාරිකාව

2018.04.05

42.

සිංහල හා හින්දු අලුත්ත අවුරුදු කාලය තුළ විගශ්ෂ බස් රථ ගස්වාගේ ප්රගතිය 2018.04.11
පිළිබඳ දැනුවත්ත කිරීගම් මාධය සාකච්ඡාව

43.

ගවසක්, ගපාගසාන් සමගේ දන්සැල් පැවැත්තීම පිළිබඳ මාර්ෂගගෝපගේශන 2018.04.23
මාධය හමුව

44.

මැණික් හා ස්වර්ෂණා රණ අධිකාරිගේ අධයක්ෂ ජ්නරාල්ගේ ප්රකාශය

2018.04.26

45.

රාජ්ය ගවසක් උත්තසවය

2018.04.26 සිට

නිගයෝජිතයන්ගේ

අධයක්ෂ 2018.03.14

2018.05.02 දක්වා
46.

අරලියගහ මන්දිරගේ සර්ෂවඥ ධාතු ප්රදර්ෂශනය

2018.04.29 සිට
2018.05.02 දක්වා

47.

කඩවත ගවසක් කලාපය

2018.05.01

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව

58

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව - 2018

48.

ගලස්ටර්ෂ ගේම්ස් පීරිස් මහතාගේ අවමංගලයය

2018.05.02

49.

සංහිඳියා නායකත්තව වැඩමුළුව - යාපනය

2018.05.03,04,05

50.

පාසල් දරුවන් අතර තැලසීමියා ගරෝගීන් ගසායා ගැනීගම් ජ්ාතික වැඩ 2018.05.04
සටහන

51.

කුරුණෑගල ජ්ලසම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක වයාපෘතිය

2018.05.05

52.

මැයි දින ගපළපාලිය සහ උත්තසවය

2018.05.06,07

53.

ගලෝක රබර්ෂ සමුළුව

2018.05.07

54.

අටවැනි පාර්ෂලිගම්න්තුගේ ගදවන සැසිය විවෘත කිරීම

2018.05.08

55.

කුරුණෑගල රණවිරු ස්මාරකය විවෘත කිරීම

2018.05.09

56.

පාර්ෂලිගම්න්තු රැස්ීම්

2018.05.10

57.

මැයි දිනය

2018.05.10

58.

ජ්නාධිපතිතුමාගේ නිළ උත්තසවය - චිත්රපට සංස්ථාව

2018.05.15

59.

අගමැතිතුමාගේ ප්රධානත්තවගයන් කෘිකාර්ෂමික නීකරණ ගලෝක බැංකු 2018.05.15
වයාපෘති ගිවිසුම අත්තසන් කිරීම

60.

I.T.N. ස ාපති වැඩ ාර ගැනීම

2018.05.17

61.

ේවිත්තව පුරවැසි ාවය ප්රදානය කිරීම

2018.05.16

62.

ජ්ාතික රණවිරු සැමරුම් උත්තසවය

2018.05.19

63.

ගමෝටර්ෂ රථ ප්රවාහන ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ පිරිත්ත ධර්ෂම ගේශනය

2018.05.18

64.

නිට්ටඹුව විදයානන්ද පිරිගවගන් උත්තසවය

2018.05.21

65.

වත්තමන් ආපදා තත්තවය පිළිබඳ ආපදා කළමණාකරණ අමාතයාංශගේ 2018.05.21
ප්රකාශය

66.

දකුණු පළාගත්ත උණ ගරෝගය පිළිබඳ මාධය සාකච්ඡාව

2018.05.22

67.

ආපදා මධයස්ථානගේ මාධය හමුව

2018.05.22

68.

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් ගකාමිෂන් මාධය හමුව

2018.05.31

69.

මහර හා අත්තතනගල්ල සංවර්ෂධන වයාපෘතිය නිරීක්ෂණ චාරිකාව

2018.06.01

70.

අතුරුදහන් වූවන්ගේ කාර්ෂයාලය පිහිටුීම - මුලතිේ

2018.06.03

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව

59

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව - 2018

71.

මහා මාර්ෂග සංවර්ෂධනය පිළිබඳ මාධය සාකච්ඡාව

2018.06.05

72.

ජ්ල සම්පාදන අමාතයවරයාගේ මාධය සාකච්ඡාව

2018.06.08

73.

ප්රසම්පාදන මාර්ෂගගෝපගේශ පිළිබඳ මාධය දැනුවත්ත කිරීම

2018.06.14

74.

පාසැල් වෘත්තීය සමිති විගශ්ෂ මාධය සාකච්ඡාව

2018.06.14

75.

Future Minds අධයාපනික ප්රදර්ෂශනය

2018.06.15

76.

නාමල් උයන ගරෝස තිරුවානා කන්ද මාධය නිරීක්ෂණ චාරිකාව

2018.06.16

77.

රාජ්ය ගිණුම් කාරක ස ා මාධය හමුව

2018.06.21

78.

ගකාළඹ නගරගේ ඉදි කිරීම්

2018.06.25

79.

වද හිංසා නැතුව බැරිද? සංවාදශීලි කතිකාව

2018.06.26

80.

ශ්රී ලංකා ජ්ාතික හා ආගමික සහජීවනය ගදවන සමුළුව පිළිබඳ මාධය 2018.06.29
දැනුවත්ත කිරීම

81.

ජ්නමාධය ඇමතිතුමා මාතර සංස්කෘතික මධයස්ථානගේ උත්තසවයකට 2018.06.30
සහ ාගී ීම

82.

පළාත්ත පාලන ආයතනවලට පත්ත වූ මන්ත්රීවරුන්ගේ වැඩමුළුව

2018.07.02

83.

වරාය නගර වයාපෘතිය ඉදි කිරීම්

2018.07.04

84.

ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාගේ විගශ්ෂ ප්රවෘත්තති සාකච්ඡාව

2018.07.06

85.

රාමඤ්ඤ නිකාගේ 71 වැනි උපසම්පදා උත්තසවය පිළිබඳ මාධය දැනුවත්ත 2018.07.12
කිරීම

86.

කෑගල්ල ජ්ල සම්පාදන වයාපෘතිය නිරීක්ෂණ චාරිකාව

2018.07.19

87.

කළු ගග ජ්ල වයාපෘතිය

2018.07.20

88.

පිබිගදමු ගපාගළාන්නරුව සංවර්ෂධන මාධය ආවරණ

2018.07.31

89.

ජ්ාතික තිරසර කතිතාව

2018.08.05

90.

නව පිටත වටරවුම් අධිගේගී මාර්ෂගය

2018.08.08

91.

ගමානරාගල සංවර්ෂධනය

2018.08.09,12

92.

“අහන්න” සංහිඳියා වැඩසටහන - ජ්නතාව දැනුවත්ත කිරීම - ගදහිවල

2018.08.08

93.

වැලිගේරිය, පානදුර

2018.08.09

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව - 2018

94.

පයාගල

2018.08.10

95.

ගේරුවල , තිහාරිය

2018.08.11

96.

ඇල්පිටිය

2018.08.12

97.

අම්බලන්ගගාඩ

2018.08.13

98.

හික්කුව

2018.08.15

99.

ගින්ගතාට

2018.08.16

100.

වැලිගම

2018.08.17

101.

අකුරැස්ස

2018.08.18

102.

කඹුරුපිටිය

2018.08.19

103.

යටියන

2018.08.20

104.

දික්වැල්ල

2018.08.22

105.

ගබලිඅත්තත

2018.08.23

106.

තංගල්ල

2018.08.24

107.

අම්බලන්ගතාට

2018.08.25

108.

ූරියවැව

2018.08.26

109.

තිස්සමහාරාමය

2018.08.27

110.

වැල්ලවාය

2018.08.29

111.

මදුරකැටිය පාසල - ගමානරාගල

2018.08.30

112.

හිදිකියුල්ල ඉන්ද්රාරාමය - ගමානරාගල

2018.09.01

113.

අවිස්සාගේල්ල

2018.08.15

114.

ගකාස්ගම

2018.08.16

115.

පාදුක්ක

2018.08.17

116.

ගහෝමාගම ජ්නාධිපති විදයාලය

2018.08.18

117.

හංවැල්ල රාජ්සිංහ විදයාලය

2018.08.19

118.

අතුරුගිරිය මහාමාතය විදයාලය

2018.08.25

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව - 2018

119.

ගකාට්ටාව ධර්ෂමපාල විදයාලය

2018.08.26

120.

මහරගම බුවගනකබාහු විදයාලය

2018.08.26

121.

පිළියන්දල මධය මහා විදයාලය

2018.08.23

122.

ගමානරාගල

2018.08.28

123.

බඩල්කුඹුර

2018.08.29

124.

ආගමන විගමන ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ නිලධාරීන්ගේ පත්තීම් ප්රදානය

2018.08.14

125.

අගමැතිතුමාගේ ප්රධානත්තවගයන් ඉඩම් ඔප්පු ප්රදානය

2018.08.21

126.

ගමානරාගල මාගධයේදීන් දැනුවත්ත කිරීම

2018.08.26,27

127.

රාජ්ය ගිණුම් කාරක ස ාගේ ඇගයීම් වැඩසටහන

2018.09.05

128.

මහජ්න මන්ත්රණ ස ාව

2018.09.04

129.

අග්රාමාතයතුමා අතින් දරුසලාම් මුස්ලිම් විදයාලගේ නව ගදමහල් 2018.09.19
ගගාඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

130.

රත්තනපුර ඇඹිලිපිටිය මහා විදයාලගේ ගුවන් හමුදාපති පිළිගැනීගම් 2018.09.27
උත්තසවය

131.

ගතාරතුරු දැනගැනීගම් ජ්ාතයන්තර දින ීදි නාටයය

2018.09.21

132.

මාධය සාකච්ඡා ග්රන්ථය එලි දැක්ීම

2018.09.21

133.

ගතාරතුරු දැනගැනීගම් දිනයට සමගාමීව පැවැත්තගවන සම්මන්ත්රණය

2018.09.27

134.

කසල බැහැර කිරීගම් පිළිගවල සම්බන්ධව පුත්තතලම අරුවක්කාරු 2018.09.27
නිරීක්ෂණ චාරිකාව

135.

මීගමුගේ සිට මත්තතල දක්වා ගවරළ ීරය පවිත්ර කිරීම

2018.09.30

136.

ජ්ාතයන්තර ාෂා පරිවර්ෂතන දින සැමරුම

2018.09.31

137.

ගලෝක ළමා දින උත්තසවය

2018.10.01

138.

විගේශ කටයුතු ඇමතිතුමාගේ මාධය සාකච්ඡාව

2018.10.09

139.

ආපදා තත්තවයන් පිළිබඳ ගතාරතුරු

2018.10.10

140.

මහර සංවර්ෂධන වයාපෘති විවෘත කිරීම

2018.10.13

141.

සංහිඳියා කාර්ෂයාංශය හැටන්හි සංවිධානය කරන ලද ගබෞේධ සංඝයා 2018.10.20
වහන්ගස්ලාගේ වැඩසටහන

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව
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වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව - 2018

142.

වෘත්තීය පුහුණු නිගයෝජ්ය ඇමතිතුමා සහ ාගී වු උත්තසවය

2018.10.24

143.

පුවත්තපත්ත මණ්ඩලගේ සහතිකපත්ත ප්රදාගනෝසවය

2018.10.29,30

144.

බස්නාහිර පළාත්ත ප්රධාන අමාතයතුමාගේ විගශ්ෂ ප්රවෘත්තති සාකච්ඡාව

2018.11.01

145.

කළු ගග ජ්ලාශයට ජ්ලය රැස් කිරීම හා ඒ ආශ්රිතව සිදු ගකගරන සංවර්ෂධන 2018.11.16
කටයුතු

146.

වර්ෂතමාන කාලගුණ තත්තවය පිළිබඳ ගතාරතුරු

2018.11.26

147.

ළමා අපගයෝජ්න වළකමු

2018.11.27

148.

විගශ්ෂ ප්රවෘත්තති සාකච්ඡාව - මහවැලි ගක්න්ද්රය

2018.11.28

149.

ගහක්ටර්ෂ ගකාේබෑකුව ආයතනය

2018.11.29

150.

2019 ආර්ෂික අභිගයෝග

2018.11.30

151.

යුද හමුදාව නිෂ්පාදනය කළ නව යුද අවි පිළිබඳව වැඩමුළුව

2018.12.06

152.

ජ්ාතික ආහාර සැණගකළිය

2018.12.07

153.

පාරිග ෝගික අධිකාරිගේ ප්රකාශය

2018.12.07

154.

ගශ්ර්ෂ්ඨාධිකරණය විසින් පාර්ෂලිගම්න්තුව විසුරුීම පිළිබඳ නු ීන්දුව

2018.12.08

155.

Harvest – 2018 කෘිකාර්ෂමික ප්රදර්ෂශනය සමාරම් ක උගළල

2018.12.11

156.

පාර්ෂලිගම්න්තුව රැස්ීම

2018.12.18

157.

ප්රතිජීවක ඖෂධ නිසි ාවිතගේ අවශයතාවය

2018.12.20

158.

ඉන්ධන මිල අුීම

2018.12.21

159.

උතුගර්ෂ ගංවතුර තත්තවය

2018.12.24

160.

විගශ්ෂ මාධය සාකච්ඡාව - මුදල් අමාතයාංශය

2018.12.24

161.

ිපිටකය ජ්ාතික උරුමයක් බවට පත්ත කිරීම

2018.12.27

162.

ශ්රී ලංකා රාජ්ය ගස්වා ක්රිකට් සංගමය මගින් සංවිධානය කරන ලද සය 2018.12.31
සාමාජික ක්රිකට් තරඟාවලිය
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09.

දිසේික් මාධය ඒකකය
ගමම ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ නව අංශයක් ගලස ස්ථාපිත කරන ලද දිස්ික් මාධය ඒකක අංශය

මඟින් විගශ්ෂගයන් දිස්ික්ක පුරා ප්රාගේශීය වැඩමුළු පවත්තවා ප්රාගේශීය මාධයගේදීන් නව සංවර්ෂධන
වයාපෘති පිළිබඳව දැනුවත්ත කිරීගම් කටයුතු සංවිධානය ගකගරනු ඇත. එහිදී,
01.

ප්රාගේශීය මාධය වැඩමුළු

02.

පාසල් මාධය වැඩමුළු
වශගයන් ගකාටස් ගදකක් යටගත්ත සංවිධානය ගකගර්ෂ.

01.

ප්රායේශීය මාධය වැඩමුළු -

දිස්ික් මට්ටමින් පවත්තවනු ලබන ප්රාගේශීය මාධය වැඩමුළු සඳහා ගදපාර්ෂතගම්න්තු නිලධාරීන්,
දිස්ික් ගල්කම්/ දිසාපතිවරුන්, සම්පත්තදායකයින්, ආරාධිත අමුත්තතන්, දිස්ික් මාධය ඒකක නිලධාරීන්
හා ප්රාගේශීය මාධයගේදීන් සහ ාගී ගේ. ගමම වැඩමුළුවලදී දිස්ික් සංවර්ෂධන වයාපෘති පිළිබඳව දිස්ික්
ගල්කම්/ දිසාපතිවරුන් අදහස් පළ කරනු ලබයි. ප්රීන ගේශක මුල්ලක් සහ ාගී කර ගනිමින්
මාධයගේදීන් දැනුවත්ත කිරීම සිදු කරන අතර සාකච්ඡා වටය තුළින් ඔවුන්ගේ ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා
ගකගර්ෂ.
2018 වර්ෂෂගේ අංශය ක්රියාකාරීත්තවය ආරම් ීමත්ත සමඟ පහත සඳහන් පරිදි ප්රාගේශීය මාධය
වැඩමුළු පවත්තවා ඇත.

01.

ප්රායේශීය මාධය වැඩමුළුව - යමානරාගල දිසේික්කය

❖
❖
❖

පැවැත්තවූ දිනය
ස්ථානය
සහ ාගි වූ ගේශක මඬුල්ල

❖

සහ ාගි වූ මාධයගේදීන් ගණන -

-

2018.08.27
ගමානරාගල දිස්ික් ගල්කම් කාර්ෂයාලය
ගමානරාගල දිස්ික් ගල්කම්/ දිසාපති,
ඩී.එස්.පේමකුලූරිය මහත්තමිය
ගල්ක්හවුස් ආයතනගේ අධයක්ෂ,
චන්ද්රසිරි ගසගනවිරත්තන මහතා
45
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02.

ප්රායේශීය මාධය වැඩමුළුව - අේපාර දිසේික්කය
❖

පැවැත්තවූ දිනය

-

2018.08.10

❖

ස්ථානය

-

අම්පාර දිස්ික් ගල්කම් කාර්ෂයාලය

❖

සහ ාගි වූ ගේශක මඬුල්ල

-

අම්පාර දිස්ික් ගල්කම්/ දිසාපති,
ඩී.එම්.එල්.බණ්ඩාරනායක මහතා
රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ
අධයක්ෂ (පාලන), නිර්ෂමලී ප්රියංගනී
කුමාරගේ ගමනවිය
ජ්ාතික ගතාරතුරු මධයස්ථානගේ අධයක්ෂ,
නීීඥ ජ්ගත්ත ලියනාරච්චි මහතා
ගදසතිය සඟරාගේ උපගේශක, රාජ්ා
උස්වැටගකයියාව මහතා

❖

සහ ාගි වූ මාධයගේදීන් ගණන -

78
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03.

ප්රායේශීය මාධය වැඩමුළුව - බදුලල දිසේික්කය
❖

පැවැත්තවූ දිනය

-

2018.09.11

❖

ස්ථානය

-

බදුල්ල Grand Regency Hotel

❖

සහ ාගි වූ ගේශක මඬුල්ල

-

බදුල්ල දිස්ික් ගල්කම්/ දිසාපති,
දමයන්ති පරණගම මහත්තමිය
රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ
අධයක්ෂ (පාලන),
නිර්ෂමලී ප්රියංගනී කුමාරගේ ගමනවිය
ජ්නමාධය විදයාලගේ අධයක්ෂ, ගජ්යෂ්ඨ
මාධයගේදී ෂාන් විගේතුංග මහතා
ගදසතිය සඟරාගේ උපගේශක, රාජ්ා
උස්වැටගකයියාව මහතා

❖

සහ ාගි වූ මාධයගේදීන් ගණන -

51
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04.

ප්රායේශීය මාධය වැඩමුළුව - මහනුවර දිසේික්කය
❖

පැවැත්තවූ දිනය

-

2018.10.09

❖

ස්ථානය

-

මහනුවර ගඩගවෝන් ගහෝටලය

❖

සහ ාගි වූ ගේශක මඬුල්ල

-

මහනුවර දිස්ික් ගල්කම්/ දිසාපති,
එල්.ගේ.එම්.ජී.චන්ද්රසිරි බණ්ඩාර මහතා
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රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ
අධයක්ෂ (පාලන),
නිර්ෂමලී ප්රියංගනී කුමාරගේ ගමනවිය
ජ්නමාධය විදයාලගේ අධයක්ෂ, ගජ්යෂ්ඨ
මාධයගේදී ෂාන් විගේතුංග මහතා
ගදසතිය සඟරාගේ උපගේශක, රාජ්ා
උස්වැටගකයියාව මහතා
❖

සහ ාගි වූ මාධයගේදීන් ගණන -

94
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05.

ප්රායේශීය මාධය වැඩමුළුව - වවුනියාව දිසේික්කය
❖

පැවැත්තවූ දිනය

-

2018.09.29

❖

ස්ථානය

-

වවුනියාව දිස්ික් ගල්කම් කාර්ෂයාලය

❖

සහ ාගි වූ ගේශක මඬුල්ල

-

වවුනියාව අතිගර්ෂක දිස්ික් ගල්කම්,
ටී.තිගර්ෂෂ් කුමාර්ෂ මහතා
රජ්ගේ ප්රවෘත්තති අධයක්ෂ ජ්නරාල්,
නීීඥ සුදර්ෂශන ගුණවර්ෂධන මැතිතුමා,
රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ
අධයක්ෂ (පාලන),
නිර්ෂමලී ප්රියංගනී කුමාරගේ ගමනවිය
නීීඥ අයි.එච්.ආර්ෂ.නිරංජ්න් මහතා
ගදසතිය සඟරාගේ උපගේශක, රාජ්ා
උස්වැටගකයියාව මහතා

❖

සහ ාගි වූ මාධයගේදීන් ගණන -

94

ප්රාගේශීය මාධයගේදීන් සඳහා ඉදිකළ ප්රථම ආදර්ෂශ ගම්මානය වවුනියාව දිස්ික්කගේ ඉදි
ගකගරමින් පවී. එයට මුල්ගල තැබීගම් උත්තසවය ගමදින උදෑසන රජ්ගේ ප්රවෘත්තති අධයක්ෂ ජ්නරාල්,
නීීඥ සුදර්ෂශන ගුණවර්ෂධන මැතිතුමාගේ ප්රධානත්තවගයන් පැවැත්තවුණි.
තවද වවුනියාව දිස්ික් මාධය ඒකකයට හිමිව තිබූ මුද්රණ යන්ත්ර කට්ටලය නිරීක්ෂණය කිරීම ද
ගමහිදී සිදු ගකරිණි.
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06.

ප්රායේශීය මාධය වැඩමුළුව - මඩකලපුව දිසේික්කය
❖

පැවැත්තවූ දිනය

-

2018.10.27

❖

ස්ථානය

-

මඩකලපුව දිස්ික් ගල්කම් කාර්ෂයාලය

❖

සහ ාගි වූ ගේශක මඬුල්ල

-

මඩකලපුව දිස්ික් ගල්කම්/ දිසාපති,
එම්.උදය කුමාර්ෂ මහතා
රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ
අධයක්ෂ (පාලන),
නිර්ෂමලී ප්රියංගනී කුමාරගේ ගමනවිය
නීීඥ ගමාගහාමේ අෂාේ මහතා
ගදසතිය සඟරාගේ උපගේශක, රාජ්ා
උස්වැටගකයියාව මහතා

❖

සහ ාගි වූ මාධයගේදීන් ගණන -

02.

පාසල මාධය වැඩමුළු -
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රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව හා දිස්ික් මාධය ඒකක මගින් දිස්ික් මට්ටමින් පාසල්
කිහිපයක් සම්බන්ධ කර ගනිමින් පාසල් ජ්නමාධය වැඩමුළු පැවැත්තවුණි. ප්රීන ගේශක මුල්ලක්
සම්බන්ධ කර ගනිමින්, විගශ්ෂගයන් ජ්නමාධය විෂය හදාරනු ලබන පාසල් සිසුන්ගේ ජ්නමාධය
සාක්ෂරතාවය ඉහළ නැංීම ගමහි අරමුණ විය.
එගලස පැවැත්තවූ පාසල් මාධය වැඩසටහන් පහත ඉදිරිපත්ත කර ඇත.
01.

02.

මඩකලපුව දිසේික් පාසල ජනමාධය වැඩමුළුව
දිනය

-

2018.10.04

ස්ථානය

-

මඩකලපුව මහජ්න විදයාලය

ගේපහ දිසේික් පාසල ජනමාධය වැඩමුවව
දිනය

-

2018.10.12
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ස්ථානය

-

ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විදයාලය

සහ ාගී වූ ගේශක මුල්ල

-

ශ්රී ජ්යවර්ෂධනපුර විශ්ව විදයාලගේ මහාචාර්ෂය
ප්රනීත්ත අගේසුන්දර මහතා
ජ්නමාධය විදයාලගේ අධයක්ෂ ගජ්යෂ්ඨ
මාධයගේදී ෂාන් විගේතුංග මහතා

ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විදයාලගේ X බෑන්ේ වාර්ෂික ප්රදර්ෂශනයට සමගාමීව පැවැත්තවුණු පාසල්
ජ්නමාධය වැඩමුළුව සඳහා රජ්ගේ ප්රවෘත්තති අධයක්ෂ ජ්නරාල්, නීීඥ සුදර්ෂශන ගුණවර්ෂධන මැතිතුමා
ඇතුළු ගදපාර්ෂතගම්න්තු නිලධාරීන් හා ගම්පහ දිස්ික් මාධය ඒකක නිලධාරීන් සහ ාගී විය.
03.

මහනුවර දිසේික් පාසල ජනමාධය වැඩමුළු
I.

II.

04.

දිනය

-

2018.10.12

ස්ථානය

-

පිළිමතලාව ධීරානන්ද විදයාලය

දිනය

-

2018.10.30

ස්ථානය

-

මහනුවර ස්වර්ෂණමාලි විදයාලය

බදුලල දිසේික් පාසල ජනමාධය වැඩමුළු
I.

II.

III.

දිනය

-

2018.10.22

ස්ථානය

-

බදුල්ල සයිමන් පීරිස් නගර ශාලාව

දිනය

-

2018.10.29

ස්ථානය

-

මහියංගන ප්රාගේශීය ගල්කම් කාර්ෂයාලීය
ශ්රවනාගාරය

දිනය

-

2018.11.01

ස්ථානය

-

බණ්ඩාරගවල ධර්ෂමාගශෝක විදයාලයීය
ශ්රවනාගාරය

රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව

72

වාර්ෂික කාර්ෂය සාධන වාර්ෂතාව - 2018

10.

මාධය හැඳුනුේපත්ත අාංශ්ය
ගමම ගදපාර්ෂතගම්න්තුව විසින් ලබා ගදන සෘජු ගස්වාවක් වන මාධය ක්ගෂ්ත්රගේ නිරතවන්නන්

ගවත මාධය හැඳුනුම්පත්ත ලබා දීම ගමම අංශය යටගත්ත සිදු ගකගර්ෂ. ගමහිදී ගේශීය මාධයගේදීන් ගමන්ම
විගේශීය මාධය ආයතන නිගයෝජ්නය කරමින් ගමරට රැඳී සිටින විගේශීය මාධයගේදීන්ටද ගස්වාව ලබා
දීමට කටයුතු කරයි. ගේශීය මාධයගේදීන් ආයතනික, ප්රාගේශීය පමණක් ගනාව ගවේ මාධයගේදීන්
ගලසද වර්ෂග ගකගරන අතර ගවේ මාධයගේදීන්ව ජ්නමාධය අමාතයාංශය යටගත්ත වන ලියාපදිංචිය
සලකා බලා මාධය හැඳුනුම්පත්ත නිකුත්ත කිරීමට කටයුතු කරනු ලබයි.
සිය වෘත්තීය අනනයතාව ගවනුගවන් මාධය හැඳුනුම්පත මගහෝපකාරී වන නිසාම එය ලබා
ගැනීමට මාධයගේදීන් තුළ දැඩි උනන්දුවක් පවතින බව ගනාරහසකි.
මාධය ආයතන ප්රධානීන්ගේ නිර්ෂගේශය මත රජ්ගේ ප්රවෘත්තති අධයක්ෂ ජ්නරාල්ගේ අත්තසනින්
ලබා ගදන ගමම මාධය හැඳුනුම්පත්ත හා ඈඳුනු සියළු ගකාන්ගේසි හා ක්රමගේදය පිළිබඳව ගැසට් මගින්
ජ්නතාව දැනුවත්ත ගකගරන අතර ඒ අනුව කාලානුරූපීව හා අවශයතාව සළකා බලා අදාල
සංගශෝධනයන් සිදු කරනු ලබයි.
ගමහිදී ආයතනගත විදුත්ත හා මුද්රිත මාධය මාධයගේදීන් ගවත වාර්ෂික පදනමක් මත ද ප්රාගේශීය
මාධයගේදීන් ගවත ේී වාර්ෂිකව ද මාධය හැඳුනුම්පත්ත නිකුත්ත ගකගර්ෂ.
විගේශීය මාධයගේදීන් ගවනුගවන් මාධය හැඳුනුම්පත්ත නිකුත්ත කිරීගම්දී විගේශ කටයුතු
අමාතයාංශගේ එකඟතාවය ද සළකා බලන අතර අවශයතාවක් ගේ නම් ඔවුන් ගස්වය කරන විගේශීය
මාධය ආයතනයන්ගගන්ද අන්තර්ෂජ්ාලය හරහා එම හඳුනාගැනීම සිදු කිරීමට ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ මාධය
හැඳුනුම්පත්ත අංශගේ කාර්ෂය මණ්ඩලය උත්තසුක ගේ.
2018 වර්ෂෂගේ මාධයගේදීන් සඳහා මාධය හැඳුනුම්පත්ත 6,276ක් සහ විගශ්ෂ අවස්ථාවන්වලදී
ගතෝරාගත්ත මාධයගේදීන් ගවනුගවන් මාධය හැඳුනුම්පත්ත 472ක් වශගයන් මාධය හැඳුනුම්පත්ත නිකුත්ත කර
ඇත.
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11.

රජයේ ප්රකාශ්න කාර්ෂයාාංශ්ය
රජ්ගේ ප්රකාශන ජ්නතාව ගවත ගගන යාම පිණිස රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුව යටගත්ත

ආරම් ගේ සිටම පවත්තවාගගන යන ලද ඒකකයක් ගලස රජ්ගේ ප්රකාශන කාර්ෂයාංශය හැඳින්විය හැක.
ඒ අනුව , රජ්ගේ ගැසට් නිගේදන, පාර්ෂලිගම්න්තුවට ඉදිරිපත්ත කරන පනත්ත ගකටුම්පත්ත, අනුමත
වු විවිධ අණපනත්ත, හැන්සාේ වාර්ෂතා, ගවනත්ත රජ්ගේ ප්රකාශන සහන මිලකට මිලදී ගත හැකි ස්ථානයක්
ගලස ගමය පවත්තවාගගන යන ලදී.
දැනට ගපාල්ගහ්න්ගගාඩ, ගකාළඹ 05 ලිපිනගේ ප්රධාන කාර්ෂයාලය හා ගාල්ල දිස්ත්රක් ගල්කම්
කාර්ෂයාලගේ පවත්තවාගගන යනු ලබන ශාඛා කාර්ෂයාලයකින් පමණක් සමන්විත වුවද ගමහි කළකට
ඉහත දිස්ික් මට්ටමින් ශාඛා අගලවි සැල් ජ්ාලයක් ක්රියාත්තමකව පැවතුනි. විවිධ ප්රතිපත්තති ීරණ මත
ගමම තත්තත්තවය ගවනස් ී තිබුනද මහජ්නතාව ගබාගහෝ පිරිසක් සිය අවශයතා සපුරා ගැනීමට ගමම
කාර්ෂයාංශගේ ගස්වාව අගප්ක්ෂා කරයි.
කාර්ෂයාංශගේ දදනික අගලවිගයන් ලැගබන මුදලින් ගකාටසක් රජ්ගේ මුද්රණාලයට නැවත
බැර ගකගරන අතර ඉතිරිය ඒකාබේධ අරමුදලට බැර ගකගර්ෂ. තවද ගම් වන විට රජ්ගේ මුද්රණාලය විසින්
ද ගවනම සිය මුද්රණ අගලවි කිරීගම් අගලවි කවුළුවක් පවත්තවාගගන යාම ගහ්තුගවන් තවදුරටත්ත රජ්ගේ
ප්රකාශන කාර්ෂයාංශය පවත්තවාගගන යාම පිළිබඳව යලි සලකා බැලීමට සිදු වන පරිසරයක් නිර්ෂමාණය
ගවමින් පවී.
ගකගස් ගවතත්ත ශ්රී ලංකාව තුල බලපවත්තනා නීති, ගරගුලාසි පාර්ෂලිගම්න්තු විවාද හා උසාවි
නිගයෝග පිළිබඳව මහජ්නතාව දැනුවත්ත කිරීගම් මූලික අරමුණ පදනම් කරගත්ත ගමම අංශය මඟින් ඒවා
ඉල්ලුම පරිදි මුද්රණය කිරීම, ගබඩා කිරීම හා අගලවිය පහත පරිදි 2018 වර්ෂෂගේදී දීපවයාප්තව රටපුරා
සිදු කර ඇත.

දිනය

සේථානය

සිදු කළ කාර්ෂයය

ප්රකාශ්න අයලවි
වටිනාකම
රු.

2018.06.30 සිට
2018.07.01 දක්වා

ගකෝට්ගට් මහ

ප්රදර්ෂශන භූමියට

නගර ස ා

පැමිණි

කාර්ෂයභාරය හා
මහජනතාවට වැෙගත්ත ූ
ආකාරය

76,728.50 ප්රදර්ෂශන භූමියට පැමිණි
ගබාගහෝ පිරිසකගේ පනත්ත

පරිශ්රගේ ප්රදර්ෂශනය
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පාරිග ෝගිකයින්ට

හා ප්රකාශන අවශයතා

ගස්වා සැපයීම

සපුරාලීමට හැකි විය

2018.08.29 සිට

ගමාණරාගල

ප්රදර්ෂශන භූමියට

144,686.00 ශ්රී ලංකාගේ දුෂ්කර

2018.08.31 දක්වා

පැවති “Enterprise

පැමිණි

ප්රගේශවල සිටින ජ්නතාවට

Sri Lanka”

පාරිග ෝගිකයින්ට

ගකාළඹට ගනාපැමිණ

ප්රදර්ෂශනය

ගස්වා සැපයීම

තමන්ට අවශය ප්රකාශන
ලබා ගැනීමට අවස්ථාව
සැලසීමට හැකි විය

2018.10.10 සිට
2018.10.14 දක්වා

ගම්පහ

ගම්පහ සහ ඒ

92,735.00 ප්රදර්ෂශන භූමියට පැමිණි

බණ්ඩාරනායක

අවට

ගබාගහෝ පිරිසකගේ පනත්ත

විදයාලගේ “x -

පාරිගබෝගිකයින්ට

හා ප්රකාශන අවශයතා

ban” ප්රදර්ෂශනය

ගස්වා සැපයීම

සපුරාලීමට හැකි විය

ගාලල දිසේික් අයලවි අාංශ්ය
2018.01.01 සිට
2018.12.31 දක්වා

දිස්ික් ගල්කම්

ගාල්ල දිස්ික්කය

141,722.25 ගකාළඹට ගනාපැමිණ

කාර්ෂයාලය -

හා ඒ අවට

දකුණු පළාගත්ත ජ්නතාවට

ගාල්ල

ජ්නතාවට ගස්වා

අවශය ප්රකාශන ලබා

සැපයීම

ගැනීමට හැකි ීම

යකාළඹ ප්රධාන කාර්ෂයාලයේ අයලවි අාංශ්ය
2018.01.01 සිට

ගපාල්ගහ්න්ගගාඩ

ප්රකාශන ලබා

2018.12.31 දක්වා

ප්රධාන අගලවි

ගැනීමට ගකාළඹට

අංශය

පැමිගණන

7,540,095.95

-

ජ්නතාවට ගස්වා
සැපයීම
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ඉහතින් සඳහන් කරන ලද කාර්ෂය ාරය ඉටු කිරීම ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ දැක්ම හා ගමගහවර
ප්රමුඛත්තවගයහිලා සිදු කළ අතර, ඊට අදාළ අරමුණුවලට උචිත පරිදි කාර්ෂය දර්ෂශකයන් හඳුනාගන්නා
ලදි. ගම් ගහ්තුගවන් 2017 වසගර්ෂදී ගමන්ම තවදුරටත්ත අගයයන් ඊට එකතු කරමින් අදාළ කාර්ෂයයන්
ඉටු කිරීමට 2018 වසගර්ෂදී ගදපාර්ෂතගම්න්තුව යත්තන දරණ ලද අතර, එය සාර්ෂථක වූ බව ද විශ්වාස
කරන්ගනමු. ඒ සඳහා එවකට පැවති අමාතයාංශය වූ මුදල් හා ජ්නමාධය අමාතයාංශගයන් ලැබුණු මඟ
ගපන්ීම ද සිහිපත්ත කළ යුතුව ඇත.
ගමගතක් සිදු කළ කාර්ෂයයන් ගමන්ම නව ප්රවණතාවයන් ද හඳුනා ගනිමින් හා ඊට අනුගත
ගවමින් 2019 වසගර්ෂදී ද යහපත්ත මාධය සංස්කෘතියක් ස්ථාපිත කිරීගම් ගදපාර්ෂතගම්න්තු දැක්ම
යථාර්ෂථයක් බවට පත්ත කිරීම රජ්ගේ ප්රවෘත්තති ගදපාර්ෂතගම්න්තුගේ ප්රමුඛතම අභිලාශයයි !
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