
කළමනාකරණ ප්රතිසංසංකකරණ ංසං  කඳවුම්  කුවුනක ංවාා ප්ඳුඳතිකෙුන ෙතිුන ුඳමමළු ු 

දුරංකථ අධ්යයනන ෙනනක්රයන - ශ්රී කසකා ංසුර්ධ්න ප්රිප්ාකන ආයනතිනයන  

201 1 .07.26 
 

න්යාය පත්රය ප 

 

ෙප්.ු. 8.45 ෙප්.ු.  9.00 ංාභාගීුනකනනක කසයනාප්  සචි කිරීම 
 

ෙප්.ු.  9.00 ෙප්.ු.  9.05 ජාතිසක ගීයන 
 

ෙප්.ු.  9.05 ෙප්.ු.  9.10 ප්සළසගඳනීම ාා   නෙයනක ක්රියනාකාරක්  ප්සළස ව  ඳනළ්    ම 

රාජය කළමනාකරණ ප්රතිසංසංකකරණ  අමාතියාසශ ලේ ෙකකක්  

ජී.ෙන.ඩී. අමරුර්ධ්න මාතිා 
 

ෙප්.ු.  9.10 ෙප්.ු.  10.10 විශ ලේරාම ුඳපමප්ක ෙ ප්ාර්තිේ නකති ු ප්රතිසු යූාගති කිරීම ාා ිාී   ක ා ගතික අතික ඳම්්  
ාළුමාුවකරගඳනීම (ඉ  රිප්තික කිරීම ාා ංාකච්ඡාු) 

ෙන.ඒ. තිසකකරතිකන මාතිා - විශ ලේරාම ුඳපමප්ක අධ්යන  ජනරාකක 
 

ෙප්.ු.  10.10 ෙප්.ු.  10.30 ඉ  රි ංඳකංළ්  ාා ුාර්තිා ිවීේ  ප්රගතිසයන ංමාෙක නනයන 

ගීතිාමනී කුවණාරතිකන මාතිකමියන - ෙජය කස ංාකාර ෙකකක්   

රාජය කළමනාකරණ ප්රතිසංසංකකරණ අමාතියාසශ ලේයන 
 

ෙප්.ු.  10.30 ෙප්.ු.  10.45 ෙතික විෙේකයන 
 

ෙප්.ු.  10.45 ෙප්.ු. 11.30 රාජය ආයනතින ප්රතිසු යුාගති කිරීම ප්සළස ව ප්රතිසප්තිකතිස  මාර්ෙග ප්ෙ කශ ලේ ාා අනළගමනයන 
කළයනළති  ක්රියනාප්රිප්ා ඉ ඉ  රිප්තික කිරීම ාා ංාකච්ඡාු  

උප්ෙංකන ෙංකනානායනක මාතිා - උප්ෙ කශ ලේක - ජාතිසක ුඳපමප්ක ාා ෙංකුක ංසඛ්යා 
ෙකාමිංම 
 

ෙප්.ු.  11.30 ප්.ු.  12.30 1)  ෙතිාරති ුව ාළුමාුව කර ගඳනීේ  ක්රමෙේ යනන ෙයන ජනා කිරීම 

ුයනී.ිංක.ආර්.ප්ී.ඒ. ෙකොකකෙකාපමු මයනා - කළමනාකරණ ංාකාර 

රාජය කළමනාකරණ ප්රතිසංසංකකරණ අමාතියාසශ ලේයන 

2)  කළමනාකරණ ප්රතිසංසංකකරණයනනක ෙකකඛ්නගති කිරීම 

ගීතිාමනී කුවණාරතිකන මාතිකමියන - ෙජය කස ංාකාර ෙකකක්   

3)  රාජය ප්රිප්ාකන නක්රෙකකඛ් 6/2006 අනළු ෙංකුා ුයුංකථා ංා  වුා ගඳනීේ  
ප්රිප්ා ඉ ංසෙශ ලේ ධ්නයන කළමනාකරණ ප්රතිසංසංකකරණ ංසං  ාරාා ංීදු කරකීම 

ංළනීකක ප් කමශ ලේානකති මාතිා - අතිසෙර්ක ෙකකක්  - රාජය කළමනාකරණ 
ප්රතිසංසංකකරණ අමාතියාසශ ලේයන 

4)  රාජය ආයනතිනුක කාර්යනයනනක ාා ක්රියනාප්රිප්ා ඉ ංමාෙක නනයන ංීදු කිරීම ප්සළස ව 
ාඳුනකුා   ම 

අමාතියාසශ ලේ ෙකකක්  - ජී.ෙන.ඩී. අමරුර්ධ්න මාතිා 
 

ප්.ු.  12.30 ප්.ු.  1.30 කළමනාකරණ ප්රතිසංසංකකරණ ංසං  ංාමාිකකයීනනකෙගක නීප්මණතිා ංසුර්ධ්නයන ංා 
කළමනාකරණ ප්රතිසංසංකකරණ ංසං  ක්රියනාකාරක්  ංවාා මනං ංකංකකළ ාඳකි 
ආකාරයන 

නීශ ලේානකති කමක ාං මාතිා. කළමනාකරණ උප්ෙ කශ ලේක 
 

ප්.ු.  1.30   ුා ආාාරයන ාා ුඳමංපානක නීමාු 

 


