
විදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශදො දක ියුලයු   අාංශය 
ඉ- සව්ාභිමානී සම්මානදයිය පිදුම්  බයි 

 
2017 නනොවැම්බර් මස 30 වැනි දින න ොළඹ ගලදාරි න ෝටලනේදී පැවැති සත්වැනි ඉ-ස්වාභිමානී 

සම්මාන ප්රදානනෝත්සවනේදී විනේශ  ටයුතු අමාත්ාාංශනේ න ොියුලයුලර්  ටයුතු (ප්රදූතත්  අාංශය 

"රජය ස  පුරවැුලයිය සම්බියධ  රගැනීම" යන ප්රවර්ගය යටනත් සම්මානයකිිය පිදුම් ලැබීය. 

න ොියුලයුලර් නසේවාවිය ලබාදීනම්දී පුරවැුලයිය සම්බියධ  රගැනීනම්  ාර්ය අනුකූලනය 

 රමිිය, නව ිජිටට්  විසැඳුම් ම ජනයා නවත් ලබාදීම පිණිස අියත්ර්ජාලය ඔස්නසේ න් ඛන 

සත්ාපනය කිමේනම් ක්රමය  ඳුියවාදීම අගයමිිය න ොියුලයුලර් නසේවා අාංශයට නමම සම්මානය 

පිරිනැමිණි.  

අියත්ර්ජාලය ඔස්නසේ න් ඛන සත්ාපනය කිමේනම් ක්රමය දදනි ව පුේගලයිය 450  ට අධි  

පුේගලයිය පිරිස ට  ාර්යක්ෂම නසේවාවක් සැපයීමට ඉව ්  වී ඇති අත්ර, එනලස සත්ාපනය 

 රගත් යුතු එක් න් ඛනයක් නවනුනවිය බලා හිඳීමට ුලදුවන  ාලය උපරිම වශනයිය පැය ට 

සීමා කිමේමට සමත්ව ඇත්. පැරණි ක්රමය යටනත් එක් න් ඛනයක් සත්ාපනය කිමේම නවනුනවිය 

පමණක් අවම වශනයිය පැය  ත්ර   ාලයක් ගත්විය. අියත්ර්ජාලය ඔස්නසේ න් ඛන සත්ාපනය 

කිමේනම් ක්රමය, න් ඛන සත්ාපනය කිමේමට ගත්වන  ාලය විශාල නලස අ ක  ර න ොියුලයුලර් 

නසේවාවිය ලබාගැනීමට පැමිනණන ම ජනත්ාවට වඩාත්  ාර්යක්ෂම ස  ඵලදායි නසේවාවක් 

ලබාදීමට උප ාමේ වී තිනේ.  

න ොියුලයුලර්  ටයුතු අාංශය, ම ජනත්ාවට ලබානදන නසේවාවිය වැිජදියුණු  ර අනුකූලනය 

කිමේනම් මාං අඛණ්ඩව නසොයා බලයි. අියත්ර්ජාලය ඔස්නසේ න් ඛන සත්ාපනය කිමේනම් ක්රමය, 

2017 නපබරවාරි 06 වැනිදා එය ආරම්භ  ළ ත්ැිය පටිය  නම් දක්වා න් ඛන 250,000  ට අධි  

සාංඛාවක් සත්ාපනය  ර තිනේ. න් ඛන සත්ාපනය කිමේමට ගත්වන  ාලය අ කවීම මන්ිය  

පැය 750,000   පමණ (එක් න් ඛනයක්  සත්ාපනය කිමේම නවනුනවිය ඉතිරි  රගත් පැය 

තුන   ාලය න් ඛන 250,000 ිය වැිජ කිමේනමිය  සමස්ත්  ාල නේලාවක් නම්  ර ා දැනට 

ඉතිරි  රගැනීමට සමත්ව ඇති බවට ගණිය බලා ඇත්.  

ශ්රී ලාං ා නත්ොරතු ත ත්ාක්ෂණ සියනිනේදන ආයත්නය විුලිය ඉ-ස්වාභිමානී සම්මාන  

ප්රදානනෝත්සවය ආරම්භ  රන ලේනේ 2009 වසනර්දීය. ම ජනයානේ සැබෑ වුවමනාවිය සඳ ා 

විසැඳුම් ලබාදීම අරභයා නිශ්චිත් වශනයියම සමාජ බලපෑම් ුලදු ළ  ැකි ිජිටට්  නයදවුම් 



නිර්මාණය කිමේනම් විශිෂ්ටත්ාව   ඳුනාගැනීම එහි අරමුණ විය. නම් වසනර් ඉ-ස්වාභිමානී සම්මාන 

ප්රදානනෝත්සවය සඳ ා අයැදුම්පත් 205 ක් ඉදිරිපත් න  තණු අත්ර, රජය  ා පුරවැුලයිය සම්බියධ 

 රගැනීම ද ඇතුළුව අාංශ 9 ක් ඔස්නසේ ඒවා භාර ගැනිණි.  

නමම ඉ-ස්වාභිමානී සම්මානය න ොියුලයුලර්  ටයුතු අාංශය විුලිය පසුන්ය මාස කිහිපය තුළ 

දිනාගනු ලැබූ ුලේවැනි සම්මානයයි. රාජ අාංශනේ නත්ොරතු ත  ා සියනිනේදන ත්ාක්ෂණය පිිබබඳ 

විශිෂ්ටත්ා සම්මානය, 19 වැනි ජාති  නත්ොරතු ත  ා සියනිනේදන විශිෂ්ටත්ා ත්ාක්ෂණ සම්මාන 

ප්රදානනෝත්සවනේ රාජ අාංශය සඳ ා  ප්රදානය න නරන ජාති  නත්ොරතු ත  ා සියනිනේදන 

ත්ාක්ෂණය පිිබබඳ විශිෂ්ටත්ා රිය සම්මානය, ස  ිජිටට්  රජය නවනුනවිය පිරිනැනමන 

ඇනසෝෂිනයෝ සම්මානය මීට නපර න ොියුලයුලර්  ටයුතු අාංශය විුලිය දිනානගන තිනේ.  

විනේශ  ටයුතු අමාත්ාාංශනේ රාජ න්  ම් නරේස් ආශිර්වාදම් ම ත්මිය, න ොියුලයුලර්  ටයුතු 

අාංශනේ නජෂ්ඨ අධක්ෂ ජනරා්  එස්. එස්. ගනියගම ආරච්චි ම ත්ා ස  එම අාංශනේ නිලධාමේහූ 

අමාත්ාාංශය නිනයෝජනය  රමිිය නමම සම්මාන ප්රදානනෝත්සවයට ස භාන් ූහ . 

 

විනේශ  ටයුතු අමාත්ාාංශය 

න ොළඹ 

 

2017 නදසැම්බර් 04 වැනිදා  

 


