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විශශ්ේෂ අවශ්යතා  හිතත ම්මාා 

වඩසහහන

හහනා  මාා ්ශමපදශශශ්

නඩඳින්වීමා
විේශ්්ෂල අයශ්ය.නල සහි.ල ම්මන ල යදසසහන ල සහනනල 2018ල යසරහල ලබනදීල ඇතිල ප්රතිළනක ල ිළිබබහල
ේ.නරුරු ලමේේලඅංමලFC/3/2/2018, FC/06/01/2018ලලනනල2017.11.10 දි දතිලලිිළඹලමගින්ලඔබලේය.ල
කදනු්ලදීලඇතිලඅ.ර,ලඒලසහනනලය ලසංක්ෂිප්.ලමනරේමෝළේේශ්ඹල2018ල-ලළානත්ලයනරිමලසදලදස්මලසමස්ල
කිරීමල ිළිබබහල මනරේමෝළේේශ්ේඹහිල “ල විේශ්්ෂල අයශ්ය.නල සහි.ල ම්මන ල සහනනල ප්රකන ”ල ඹහේත්ල කක්ෂයනල
ඇ.
ේමමල යදසසහන ල ක්රිඹනත්මමල කිරීමල ිළිබබහල මනරේමෝළේේශ්ඹක්ෂල ේමමගින්ල ලබනේක ල අ.ර,ල ඒල අනුයල
එඹහල අනුම.ල ේයමින්ල ේමමල යදසසහන ල සදලසු්මරල ක්රිඹනත්මමල කිරීමල සහනනල මහතුරල මර ල ේමන්ල
මනු ණිමයලකන්යනලසිටිමි
විශශ්ේෂ අවශ්යතා  හිතත ම්මාා 

නුන ා මඩීමා

ේමමල යදසසහන ල කිසිඹ්ල මමක්ෂල ේනෝල එකිේ මහල ඹනබකල ම්ල කිහිළඹමල ඇතිල විේශ්්ෂල අයශ්ය.නයඹන්ල
සපුරනලීමල ඉලක්ෂමම.ල විඹලතුරල ේේ ල එබදවින්,ල ළසුගිඹලයරෂයලල ළානත්ල සභනල අරුවකකල ේමන්ම,ල මධායමල
රජේේල මදදිනත්ී්ල ිළිබබහයකල සලමනල බලමින්ල එමල මදදිනත්ී්ල ුරලින්ල සපුරනලීමහල ේ නනදකිීල ඇතිල
විේශ්්ෂලඅයශ්ය.නලසහි.ලම්ලප්රේේශ්ලනුන නලමදීමමලසිුකමාලතුරලේේ ලසුුකසුලනිරණනඹමලනුන නලමනිමින්ලඒල
අනුයලප්රුවත.නයඹන්ලනුන නමදීමමහලනිේඹෝජයලප්රධාන ලේකම්ල(සදලසු්) ේේලප්රධාන ත්යේඹන්ලමහතුරල
කිරීමලඅයශ්යලේේ ල
එමලම්මන යලලජ .නයේේලසමනජලආරිමලමට්හමලයදඩිදිතු ලීමහලඅ.යයශ්යලය ලඹටි.ලලළනසුම්
(ග්රනමීය ඹලමනරම,ලළනීමඹලජලඹ,ලවිුකලිඹ,ලනිෂ්ළනක ලරැස්ල කිරීේ්ලනනලඅේලවිලකිරීේ්ලමධායස්ථන ,ලනිෂ්ළනක ල
සහනනලඅමඹලඑමුරලකිරීේ්ලේළනුකලමධායස්ථන ලඹ නදිඹ)ලසළඹනදීේ්ලඅයශ්ය.නලසහි.ලම්මන ලේමේරහිල
අයධාන ඹලේඹනුවලකිරීමලේමහිදීලයදකමත්ලේේ ල

1

හඩලසු් කිරීමා
ේමමල යදසසහන හල අකනලල යයනළිතිල සහනනල සංමකළල යනර.න,ල ඇස්.ේ්න්ුරල කල ඇුරාත්යල සමස්මරල
ේේශ්ළනල ලඅධිමනරිඹලඇුරළුලළානත්ලබලධානරීන්ලනිසිලළරිදිලකදනු්යත්ලකිරීමහලඔබලවිසින්ලමහතුරලකිරීමල
අේප්ක්ෂෂනල ේමේර ල යයනළිතිල සදලසු්ල කිරීේ්දීල ග්රනමීය ඹල ප්රජනයල කල සනභනගීල මරේම ල සනභනගීත්යල
ප්රේේශ්ඹක්ෂල ුරිබන්ල සංයරධා ල ප්රුවත.නල නුන නමදීමමල ේඹෝමයල ේේ ල එමල සංමකළල යනර.නයල නනල
ඇස්.ේ්න්ුරල සහනනල ප්රතිළත්තිමඹල එමත.නයඹල ලබනමදීමමහල ේකම්,ල ුවකකල ේමනමිෂන්ල සභනයල ේය.ල
ඉදිරිළත්ලමාලතුරලේේ ල
අකනලල සංමකළල ළත්රිමනයල ළක ්ල මරේම ල සමස්ල මරනුල ලබ ල සංයරධා ල සදලදස්මහල අකනලල ආංකමල
ප්රධානීමන්ේේල නිරේේශ්ඹන්ල සහි.යල ප්රධාන ල ේකම්ල විසින්ල ේනෝල ප්රධාන ල ේකම්ල ේයනුයහල නිේඹෝජයල
ප්රධාන ලේකම්ල(සදලසු්)ලවිසින්ලඅනුමදතිඹලලබනදිඹලතුරලේේ
ේමමලයදසසහන ලසහනනලේයන්ලමාලප්රතිළනක ඹන්ලේඹනකනලමනිමින්ලපුේමලලසිජුලප්රකන ල(ේසවිලිල.නඩු,ල
මන ලමදින්,ලයදසිකිිබලේළෝච්චි,ලමිනලතළමරණලආදිඹ)ලේනෝලසමිතිලසමනම්ලසහනනලමිනලභනණ්ස,ලශ්බ්කල
විමනශ් ලඹන්ර,ලඉවු්ලිළහු්ලතළමරණ,ලකූසනර්ලයදනිලකෑලලබනලේ නදිඹලතුරඹ
ක්රි ා මකමාක කිරීමා, ශමාශන ීමා නා  ඇමයීමා
ආංකමලආඹ. ලනරනනලනුන නමත්ලයයනළිතිලක්රිඹනමනරම්ලම නලඒමනබේධා.නයඹකින්ලතුරයලක්රිඹනත්මමල
මරලසමස්.ලයදසසහනේ හිලළරමනරථලාතනමරලමදීමමලඉ.නලයදකමත්ඹ ලනදකිලසෑමලවිහමලප්රජනයේේල්රමල
කනඹමත්යඹල ඒල සහනනල ලබනල මදීමමල ත න්ුකල මාල තුරඹ ල ේ්ල යසරල ුරලදීල ුවළුල ිළරියදඹමල කදරිඹල නදකිල
යයනළිතිලනුන නම.ලතුරලඅ.ර,ලයයනළිතිලක්රිඹනමනරම්ලඅදිඹරලේලසලේයන්ලේ නමාලතුරලේේ
නිේඹෝජයල ප්රධාන ල ේකම්ල (සදලසු්)ල විසින්ල අකනලල ආංකමල ආඹ. ල නරනනල ේමමල යදසසහන ල සමස්.ල
ේමේනත්මරණඹහලලක්ෂකිරීමලඅයශ්යලේේ ලඑබදවින්ලේමමලප්රතිළනක ඹලප්රධාන ලේකම්ලේනෝලනිේඹෝජයල
ප්රධාන ලේකම්ල(සදලසු්)ලඹහේත්ලළයත්යනේම ලනිසිලළරිදිලමාම නමරණඹලකිරීමලයසනත්ලේඹෝමයලේේ
ේමමලයදසසහන ලක්රිඹනත්මමලකිරීේ්දීලම නලේමේනතමක්ෂලසිුකලමාලතුරලඅ.ර,ලයනරිමලයදසසහනේ න්ල
අ ුරු යලසමස්.ලප්රමතිඹ,ලයයනළිතිලප්රමතිඹලනනලාතනමරලමත්ලප්රතිලලලිළිබබහලඅයසන්ලඇමීමමමහලලක්ෂල
කිරීමහත්ලඒලිළිබබහයලුවකකලේමනමිෂන්ලසභනයලකදනුයත්ලකිරීමහත්ලමහතුරලකිරීමලඅමඹලමරමි ලල

ිළහළ.:
i. නිේඹෝජයලප්රධාන ලේකම්(සදලසු්),ලබස් නහිරල/ලමධායමල/ලකුණු ල/ල
යඹ ල/ලතුරු ලමදකල/ලවයල/ලසබරමුවයලළාන.
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