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විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
පිළිබඳ සැදකවිනේ 

 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව ශ්රී ලාකාදප පරමු  වයාපිත ිරියාතේමක ිරීම සඳහා අවශය අරමුෙලේ 
(විදෙේශ ය හා දෙේශ ය) සම්පාෙනය ිරීදම් වග්ිරව යුතු ආයතනයක් දමනේම රජදයේ පරතිපතේති රාමුව තළු 
ෙක්වා ඇති සාවර්ධන අරමුණු ඉටකුර ග්ැන ම සඳහා පහසුකම් සලසන පරධාන රාජය ආයතනය දප. 

දමම දෙපාර්තදම්නේතුව ජාතික පරතිපතේත ිහා ආර්ථික කටයුතු අමාතයාාශදයේ සිජු අධීක්ෂණය යටදතේ 
භාණ්ඩාග්ාර දෙපාර්තදම්නේතු සමත සම්බනේධීකරණය ඇතිව රියාතේමක දප. 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව අතිදර්ක අධයක්ෂ ජනරාලේවරුනේ සිපදෙදනකුදග්ේ සහාය ඇතවි 
අධයක්ෂ ජනරාලේවරදයකු යටදතේ පාලනය දප.  ඊට අමතරව අධයක්ෂවරුනේ 11 දෙදනක ුයටදතේ පහත 
සඳහනේ අාශ රියාතේමක දප. 

 ආසියානු සාවර්ධන බැාකු අාශය  
 ෙියුණු ආර්ථික අාශය 

 පරාග්ේධන දවදළඳදපාළ හා ආදයෝජන අාශය  

 චීන හා ආසියානු යටිතල පහසුකම් හා  අදයෝජන බැාකු අාශය 
 ණය කළමනාකරණ අාශය  

 නැදග්නහිර ආසියානු අාශය  

 මැෙදපරෙිග් හා ෙකුණු ආසියානු රටවලේ අාශය 

 දලෝක බැාකුව හා ජාතයනේතර මූලය අරමුෙල අාශය  

 එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ නිදයෝජිතායතනසහ ශ ලේපීය ආධාර අාශය 

 ආාශික  සම්බනේධීකරණ හා කාර්යසාධන අධීක්ෂණ කකකය 
 දතාරතුරු, සම්පතේ සම්බනේධීකරණ සහ පරතිපතේති පර්දයේෂණ අධයයන අාශය 

 දතාරතුරු තාක්ෂණ කකකය 
 පාලන අාශය 

 ග්ිණුම් අාශය 
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කඩිනම් ආර්ථික සාවර්ධනයක් සඳහා අවශය අනේතර්ජාතික ෙැනුම, පරවීණණතාවනේ සහ මූලය 
පහසුකම් සලසා ෙීම මග්ිනේ ශ්රී ලාකාදප අනාග්තය හැඩග්ැසේවීණම 

ෙැක්ම 

 

රට තුල ණය තරිසාරතේවය ෙිග්ුකාලීනව පවතේවාදග්න යාමට උපකාී දවමිනේ ශ්රී ලාකාදප 
ආර්ථික හා සමාජ සාවර්ධනය සඳහා ෙරාග්තහැිර පිරිවැයක් සහිතව හා අවම 
දකානේදෙේසිවලට යටතේව විදෙේශ ආධාර  මූලය පහසුකම් දයෙවීණම. 

දමදහවර 

 

 සාවර්ධන වයාපිති හිතකර දකානේදෙේසි හා නියමයනේ මත අවම පිරිවැයිරනේ හා අඩු 
අවොනමිරනේ යුතුව මුලයයනය ිරීම විදෙේශ මූලය සම්පතේ කකරාශි ිරීම. 

 විදෙේශ සම්පතේ ඵලොය  අනේෙමිනේ හා කාර්යක්ෂම දලස වැයදයෝජනය ිරීමට පහසුවීණම. 
 ෙිග්ුකාලින විදෙේශ ණය තරිසාරභාවදයනේ පවතේවා ග්ැන දමහිලා ොයකවීණම. 
 විදෙේශ පුහුණු අවසේථා ඵලොය  දලස උපදයෝග්  කර ග්ැන ම තුලිනේ රාජය අාශදයේ මානව 

සම්පතේ සාවර්ධනය සඳහා ොයකවීණම. 
 දෙපාර්තදම්නේතුව දවත පැවී ඇත ි වග්කීම් සම්භාරය ඵලොය  දමනේම සාර්ථක දලස 

ඉටුිරීම උදෙසා දෙපාර්තදම්නේතුදප හැිරයාවනේ තවදුරටතේ සවිමතේ ිරීම. 

 

අපදග්ේ අරමණු ු

 

 සියළුම අණපනතේ වලට අවනත දවමිනේ හිෙ සාක්ෂයිට අනකුූලව කටයුතු ිරීම, ඉතා 
උසසේ මට්ටදම් යහපාලනය, විනිවිෙභාවය හා අනාවරණය පිළබිඳ පරතිපතේතනීේ පළිිපෙිමිනේ 
ආචාරශ ලිව කටයුතු ිරීම. 

 උසසේ මට්ටදම් පෙුේග්ල එකමුතුභාවයට අනකුලූතාවයක් ෙක්වමිනේ දපෞෙේග්ලික 
අභිලාෂයනේට වඩා දෙපාර්තදම්නේතුදප අභිලාෂයනේට පරමු සේථානය ෙීම. 

 කාර්ය මණ්ඩලයට සේවකීය උපරිම කාර්යසාධන මට්ටම කරා ළතාවීණමට හැිරවන පරිෙ ි
සහ එම කාර්ය පරෙර්ශනය ිරීමට හැිරවන දලස අදනයෝනය දග්ෞරවදයනේ හා 
විශේවාසදයනේ කටයුතු කළහැිර පරිසරයක් බිහි ිරීම. 

 සතය හා සාධාරණවූතේ, ග්ණුදෙන ු තුළිනේ සාවර්ධනය දකදරහි උනනේදුවක් ෙක්වන 
පාර්ශේවවකරුවනේ සමත ෙගි්ුකලීන යහපතේ සබඳතා පරවර්ධනය ිරීම. 

 සෑම මට්ටමකම කාර්ය මණ්ඩලය සවිබලකරණය හා ඔවනුේදග්ේ කටයුතුවලට මැෙිහතේවීණම 
අවම ිරීම තුළනිේ සේවකීය රාජකාරි සම්බනේධව වග්ිරව යුතු බව කතේත ුග්ැනේවීණම. 

 
 

අපදග්ේ සාරධර්ම 
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1. සමසේත  විග්රහය 

වසර 2025 වන විට ඉනේෙයිානු සාග්රදයේ අපනයන 
ආර්ථික දක්නේද්රසේථානයක් බවට ශ්රී ලාකාව 
පරිවර්තනය ිරීදම් ෙැක්මට අනුග්ත දවමිනේ ශ්රී ලාකා 
රජය රදටහ ිසාර්ව ආර්ථික රාමුව ශක්තිමතේ ිරීමට 
පියවර ිරහිපයක්ම දග්න තදි්ධ. ශ්රී ලාකා මහබැාකුදප 
මෑත වාර්තාවනේට අනුව 2016 සහ 2017 මුලේ භාග්ය 
තුළ ශ්රී ලාකාදප ආර්ථික කාර්ය සාධනය සතුටුොයක 
මට්ටමක පැවතුන ු බව තහවුරු වන අතර, 2017 
වසදර් මුහුණ පෑ දෙේශගු්ණික විපර්යාසයනේ නිසා 
රදටහි සමසේථ ආර්ථික කාර්යසාධනයට අහිතකර 
බලපෑමි ඇති වුවෙ වසදර් මුලේ භාග්ය තළු සියයට 
3.9 ක ෙළ දෙේශ ය නෂිේපාෙිතදයේ වර්ධන දපග්යක් 
පවතේවාදග්න යාමට සමතේව ඇත. 

2017 වසදර්ෙ ී පරකාශයට පතේකළ රජදයේ ෙැක්ම 
“ෙැක්ම 2025” සහ “බලග්තු ශ්රී ලාකාවක්” යන 
පරතිපතේති රාමුවට අනවු ඉෙිරි වසර 3 තුළෙී රජදයේ 
පරධාන ඉලක්ක වනුදයේ කක පෙුේග්ල ආොයම 
ඇමරිකානු එක්සතේ ජනපෙ (ඇ.එ.ජ) දඩාලර් 5000 
ෙක්වා වැඩිිරීමතේ, නව රැිරයා අවසේථාවනේ 
මිලියනයක් නිර්මාණය ිරීමතේ, විදෙේශ ය සිජ ු
ආදයෝජන ඇ.එ.ජ. දඩාලර් බිලියන 5 ෙක්වා  
වැඩිිරීමතේ හා අපනයන දෙග්ුණ කර ඇ.එ.ජ දඩාලර් 
බිලියන 20 ෙක්වා වැඩිිරීමතේය. 

මීට අමතරව මධය කාලීන ණය කළමනාකරණ උපාය 
මාර්ග් යටදතේ ෙළ දෙේශ ය නිෂේපාෙිතයට (ෙ.දෙේ.න)ි 
සාදපේක්ෂව, රාජය ණය අනුපාතිකය 2020 වසර වන 
විට සියයට 70 ෙක්වා අඩු ිරීම හා රාජය ආදයෝජන 
ෙළ දෙේශ ය නෂිේපාෙිතදයනේ සියයට 5 – 6 තේ අතර 
මට්ටමක පවතේවා දග්න යාම රජදයේ පරධාන පරතිපතේත ි
ඉලක්කයනේ අතර දප. දමම රාජය ආදයෝජන පරධාන 
වශදයනේ අධයාපනය, දසෞ ය දසේවා, පර්දයේෂණ හා 
සාවර්ධන, මාර්ග් හා පරවාහන, ජලසම්පාෙන 
බලශක්ති සහ විතේතීය පුහුණු යන ක්දෂේතරයනේදග්ේ 
ආර්ථික යටිතල පහසුකම් සාවර්ධන සහ මානව 
සම්පතේ සාවර්ධන වයාපිති සඳහා දයාමු ිරීමට 
අදපේක්ෂිතය. සාවර්ධන වයාපිත ිසඳහා රාජය ණය 
මත යැපීම අඩුිරීම සඳහා රාජය, දපෞෙේග්ලික 
හවුලේකාීතේව වැන ිවිකලේප මූලය ්රමදපෙයනේ රජය 
විසිනේ ෙිරිග්නේවන අතර, දමම රාජය, දපෞෙේග්ලික 
හවුලේකාීතේව ආකිති (PPP) යටදතේ පරවාහන දසේවා, 
බලශක්ති උතේපාෙනය, පාන ය ජලය සැපය ම, අපද්රවය 
කළමනාකරණය සහ කර්මානේත පරු ආෙී දපාදු 
පහසුකම් සැපය මට අමතරව දසෞ ය, විදපක 
සාචාරක, වරාය හා ග්ුවනේ දසේවා යන ක්දෂේතර ෙ දම් 
යටදතේ සලකා බලනු ඇත. 

රදටහ ිසාවර්ධන කටයුතු සඳහා විදෙේශ මූලයයනයනේ 
කකරාශ  ිරීම සම්බනේධ පරමු තම රාජය ආයතනය 
වශදයනේ විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව විදෙේශ 
මුලයයනය කකරාශ  ිරීම සඳහා පහසුකම් 
සැපය දම්ෙී වැෙග්තේ කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. පසුගි්ය 
ෙශක ිරහිපය තුළෙී ඉතරිිිරීම් සහ රාජය ආදයෝජන 
හිතය පියවමිනේ විදෙේශ මූලයකරණය වයාපිත ි
මූලයකරණදයේ පරධාන මූලාශරයක් බවට පතේ වීණ ඇත.  

පස ුග්යි වසර 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉෙරිි වසර 3… 

3842 3857
4065

2015 2016 2017

කක පුෙේග්ල ආොයම (ඇ.එ.ජ. දඩාලර්)

32.4 34 35.5

45.3 44.9 42.1

2015 2016 2017

මධයම රජදයේ ණය, ද.දේ.නි. % දෙස

විදේශීය දේශීය

10.5
10.3

11.4

2015 2016 2017

අපනයන (ඇ.එ.ජ. දඩාලර් බිලියන)

ෙළ දෙේශ ය නිෂේපාෙිතයට සාදපේක්ෂව, 
රාජය ණය අනුපාතිකය 2020 වසර වන 
විට 70% ෙක්වා අඩු ිරීම 
 

 කක පුෙේග්ල ආොයම  ඇ.එ.ජ දඩාලර් 
5000 ෙක්වා වැඩිිරීම 

 

රැිරයා මිලියනයක් 
නිර්මාණය ිරීම 

විදෙේශ ය සිජු ආදයෝජන ඇ.එ.ජ 
දඩාලර් බිලියන 5 ෙක්වා 
වැඩිිරීම 

අපනයන ඇ.එ.ජ දඩාලර් බිලියන 20 
ෙක්වා දෙග්ුණ ිරීම 
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2017 වසර තුළෙ ී සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ 
හා ණයදෙන ආයතන සමත ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන 5,022.1 ක වටිනාකමිරනේ යුතු විදෙේශ 
මූලයයන ග්ිවිසුම් 52 කට එළඹීම සඳහා විදෙේශ 
සම්පතේ    දෙපාර්තදම්නේතවු පහසුකම් සලසා 
ඇති අතර, මිනේ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 2522.1 
නිල සාවර්ධන ආධාර (ODA) වන අතර, 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 2500 ක් පරාග්ේධන 
දවදළඳ දපාළ ්රමදපෙයනේ ඔසේදසේ උපයාදග්න 
ඇත.  

2017 වසදර්ෙ ී එකත ව ූ මුළු නිල සාවර්ධන 
ආධාර වලිනේ සියයට 21.5 ක් (ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන 542.4) ලබාදෙමිනේ චීන රජය සහ එහි 
ණය දෙන ආයතන පරධාන මූලය සම්පාෙකයා 
බවට පතේව ඇති අතර ජපානය, දලෝක බැාකවු 
හා ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව මුළු නිල 
සාවර්ධන ආධාර වලිනේ පිළිදවලිනේ සියයට 
17.1, 16.9 ක් හා 16.8 ක් ලබාෙ ී ඇත. මීට 
අමතරව ඉනේෙීය රජය, එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ 
ආයතන, සවෙු ිඅරාබියාව, යූදරෝපීය ආදයෝජන 
බැාකුව, යුදරෝපීය පරජාව, ඔසේ්රියාව, 
දනෙර්ලනේතය, ඇමරිකාන ු එක්සතේ ජනපෙය, 
අනේතර්ජාතකි සාවර්ධනය සඳහා වන ඔදපක් 
අරමුෙල, කුදපටය හා දකාරියාව සිය 
තාක්ෂණික හා මූලය ොයකතේවය රදටහ ි
සාවර්ධන අවශයතාවයනේ මූලයයනය ිරීම 
සඳහා 2017 වසදර්ෙ ීලබාෙී ඇත. 

2017 වසදර්ෙී ලබාග්තේ විදෙේශ මූලයයනයනේ 
පරධාන වශදයනේ ජලසම්පාෙන හා 
සන පාරක්ෂක අාශයට (සියයට 27.8) දයෙවීණමට 
අදපේක්ෂිත අතර, පළිිදවලිනේ සියයට 17.7 ක් 
සහ 15.7 ක් පරවාහනය සහ මාර්ග්  පාලම් 
ඉෙිිරීම් ක්දෂේතර සඳහා දයෙවීණමට අදපේක්ෂිතය. 
මීට අමතරව විදෙේශ මූලයයනයනේ සැලිරය යුත ු
පරමාණයක් වාර්මාර්ග්, කිෂිකර්මය සහ 
අධයාපන ක්දෂේතරදයේ වයාපිති සඳහා එකත වීණ 
ඇත. 2017 වසදර්ෙී අධයාපන හා පුහණු ු
ක්දෂේතරය සඳහා මුළු එකතතේවය ඇ.එ.ජ. 

දඩාලර් මිලියන 147.9 ිර. විවිධ සාවර්ධන 
පාර්ශේවකරුවනේ සමත එකත වූ මුළු විදෙේශ 
මූලයයනයනේදග්නේ 2017 වසදර්ෙී උපදයෝජනය 
කළ මුෙල ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 1668.7 ිර. 
2016 වසර හා සනේසනේෙනය ිරීදම් ෙී 2017 
වසදර් විදෙේශ මූලය එකතතාවයනේ සහ 
උපදයෝජනයනේ සේථාවර මට්ටමක පවතේවා 
දග්න ඇත.   

“ෙැක්ම 2025” ට අනුග්ත දවමිනේ අධයාපන, 
දසෞ ය, පර්දයේෂණ හා සාවර්ධන සහ විතේතීය 
පුහුණ ු ක්දෂේතරයනේ සඳහා විදෙසේ මූලයාධාර 
වැඩිකර ග්ැන මට විදශේෂ අවධානයක් දයාමු 
කර ඇත ි අතර, ක සඳහා විවිධ සාවර්ධන 
පාර්ශේවකරුවනේ සමත සම්මුති සාකච්ඡා 
පැවැතේදවමිනේ තිද්ධ.  

පසුගි්ය වසර ිරහිපය තුළ ශ්රී ලාකාව අඩු මැෙ ි
ආොයම් ආර්ථිකයක් බවට පතේවීණදමනේ පසවු, 
විදෙේශ මූලයයනදයේ සායුතිය හා ආකිතිය 
දවනසේ වීණ ඇත. කක පෙුේග්ල ආොයම වැඩිවීණමට 
සමග්ාමීව සාමානයදයනේ අඩු ආොයම් රටවලට 
ලබාදෙන සහනොයි විදෙේශ මූලයයනයනේ ලබා 
ග්ැන දම් හැිරයාව අඩුවීණ ඇත. 2017 වසදර්ෙී ශ්රී 
ලාකාදප පරමු  බහු පාර්ශේවීණය සාවර්ධන 
පාර්ශේවකරුවනේ වන ආසියානු සාවර්ධන 
බැාකුව හා දලෝක බැාකුව ඔවුනදග්ේ සහනොයි 
මූලයයනයනේ ලබා ග්ැන මට ශ්රී ලාකාවට තබි ූ
හැිරයාව ඉවතේ කල බව නිළ වශදයනේ ෙැනමු් 
ෙී ඇත. 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප කාර්ය 
සාධන වාර්තාව - 2017 වසර තුළ සමසේත  
විදෙේශ මූලය  එකතතාවයනේ හා උපදයෝජනයනේ 
දමනේම සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ සමත 
දෙපාර්තදම්නේතුදප පරධාන මැෙිහතේවීණම් සාරාාශ 
ග්ත කර ඇති අතර, ඊට අමතරව 
දෙපාර්තදම්නේතුදප විවිධ අාශයනේදග්ේ කාර්ය 
සාධනය ක ක සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ 
පිළිබඳ වැඩිදුර විසේතර, පරමු  වයාපිත ි වල 
විසේතර හා ඉෙරිි රියාමාර්ග්යනේ පිළිබඳ විසේතර 
ෙ ඇතුලතේ කර ඉෙිරිපතේ කර ඇත. 
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2. විදෙේශ මලූයයන කකරාශ  ිරීම 

 

ශ්රී ලාකාදප සාවර්ධනය සඳහා රජය 
දවනුදවනේ විදෙේශ සම්පතේ කකරාශ  ිරීම 
විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප පරමු  
කාර්යය දප.   ක අනුව, රජය පසුගි්ය ෙශක 
හතරක පමණ කාලපරිච්දේෙයක සටි විවිධ 
ෙේවිපාර්ශේවික හා බහුපාර්ශේවීණය සාවර්ධන 
පාර්ශේවකරුවනේ දමනේම, විදෙේශ දවදළඳදපාළ 
අවසේථා ෙ උපදයෝග්  කරග්නිමිනේ  සහනොය  
ණය, අපනයන ණය, තාක්ෂණික ආධාර, පරූ්ණ 
පරොන හා පරාග්ේධන දවදළඳදපාළ ණය දලස 
විදෙේශ මූලයයන සම්පාෙනය කරදග්න ඇත.       

ශ්රී ලාකාදප ණය කළඹ කාලානුරූපවී 
සැලිරයයුතු විවිධාාග් කරණයට ලක්වීණ ඇත.   
රදට් ආර්ථික සාවර්ධනය දහේතුදවනේ සදිුවන 
කකපෙුේග්ල අොයදම් අනවරත ඉහළයාමට  
සමග්ාමීව ඇතිවන ඉලේලුමට සාදපේක්ෂව  එහි 
පරිමාව සායුතිය සහ වර්ග්ය කාලානුරූපීව 
දවනසේ වීණ ඇත.     මාර්ග්, අිදවග්  මාර්ග්, 
පාළම්, විදුලිබල, වරාය, ග්ුවනේදතාටුදපාළ, ජල 

සම්පාෙනය, වාරිමාර්ග් හා දුම්රිය මාර්ග් ආෙ ී
ආර්ථික යටිතල පහසුකම් සාවර්ධන වයාපිත ි
මූලයයනදයහිලා රජය විශාල දලස විදෙේශ 
අරමුෙලේ දයාෙවාග්නේනා ලෙී. ශ්රී ලාකාව පහළ 
මැෙි ආොයම් රටක් දලස වර්ග් කරණය වීණමතේ 
සමත, පුර්ණ පරොන හා සහනොය  ණය සඳහා 
තිබූ පරදපශය අඩු ව ූ අතර, සහනොය  හා 
සහනොය  දනාවන ණයවල මිශරණයක් හා 
විදෙේශ පරාග්ේධන දවදළඳදපාළ ණය, ණය 
කළදඹහි පරමු  අාග්යක් බවට පතේ විය.       

විදෙේශ සම්පතේ කකරාශ  ිරීදමහිලා විදෙේශ 
සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු, රාජය ණය 
තිරසාරතේවය පවතේවා ග්නිමිනේ රජදයේ මධය 
කාලීන මූලය පරතිපතේත ි රාමුව හා ණය 
උපායමාර්ග් මතිනේ සකසේකර ඇති ඉලක්ක 
සපුරා ග්නිමිනේ රදට් පවතින නනතික 
ස මාවනේට යටතේව සිය කාර්යය නිසියාකාරව 
සිදුකර ඇත.  

 

ණය තරිසාරතේවය  

 
ණය තිරසාරතේව විශේදලේෂණයක් මතිනේ 
ලබාග්නේනා ෙතේත හා දතාරතුරු රජදයේ ණය 
උපායමාර්ග්යනේ තීරණය ිරීම සඳහා 
දයාොග්ැදනේ.     දකටිකාලීන හා ෙරී්ඝකාලීන 
ණය ග්ැන දම්  සැලසුම් අනුව වාර්ෂකි ණය 
ස මාව පාර්ලිදම්නේතුදප අනුමැතියට යටතේව 
තීරණය දකදර්. විදෙේශ ණය ග්ැන ම් පිළබිඳ 
ෙීර්ඝකාලීන සැලසුම් සඳහා, මුළු ණය 
සේකනේධය, ණය දසේවාකරණ අනුපාතය, ෙළ 
දෙේශ ය නෂිේපාෙිතයට සාදපේක්ෂව විදෙේශ ණය 
ග්ැන ම් ආෙ ී ණය කළමනාකරණ නරි්ණායක 
දයාොග්න .  දමම අනුපාතිකයනේට අනවු ශ්රී 
ලාකාව ණය තිරසාරතේවය1 අතිනේ යහපතේ 
සේථාවරයක පවතී. තවදුරටතේ සැලකවූිට, ණය 
තිරසාරතේවදයේ ෙ ී පහත සඳහනේ අරමුණ ු
දපරෙැරි කර ග්න ; 

 වර්තමාන ණය තතේතේවය, එහි පරිණත 
වුහය, ණය ලබාග්තේ දපාලී අනුපාතිකයනේ 
සේථිර දපාලී අනුපාතකියක් ෙ විචලය දපාලී 
අනුපාතිකයක් ෙ යන වග්, ණය හිමියාදග්ේ 
වර්ග්ය  

 ණය වුහදයේ දුර්වලතා හදුනාග්ැන ම දහෝ 
ණය දග්වීණදම් දුෂේකරතා කලේතබා හඳුනා 
ග්ැන ම මතිනේ  ඊට අවශය පරතිපතේතිමය 
දවනසේකම් අවසේථාදවෝචිතව සිදුිරීම 

 එවැනි අවසේථාවක ෙී ණය තතේතේවය 
සේථාවර ිරීදම් විකලේප පරතිපතේති ්රම 
දසායාබැලීම 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 අනේතර්ජාතික මූලය අරමුෙල අනුව ණය තිරසාරතේවය නිර්වචනය කර 
ඇතේදතේ රටක පරතිපතේතිමය අරමුණු සඳහා මුෙලේ දයෙවීණම හා ණය දග්වීණම 

අතර රදට් ආර්ථික සේථාය ථාව අනතුදරහි දහලන විශාල ග්ැලපීමක් සිදු 
ිරීමට සිදුදනාවන දලස රදට් ධාරිතාව පැවතීමයි. 
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ෙළ දෙේශ ය නෂිේපාෙතියට සාදපේක්ෂව රාජය ණය 

 

ෙළ දෙේශ ය නිෂේපාෙිතයට සාදපේක්ෂව ණය 
අනුපාතිකය, රදට් ආර්ථිකයට ණය ආපස ු
දග්වීණදම් හැිරයාව තක්දසේරු කරයි. 

රජය පසුගි්ය වර්ෂ 7 තුළ විදෙේශ අරමුෙලේ 
දයාොග්නිමිනේ උපායමාර්ග්ික සාවර්ධන 
වයාපිතවිල විශාල දලස ආදයෝජන සිදුකළ ෙ   
පරසේතාරය 2.1 හි ෙක්වා ඇති පරිෙි, ෙළ දෙේශ ය 
නිෂේපාෙිතයට සාදපේක්ෂව ණය අනුපාතිකය  
සියයට 35 ක පවතේවා ග්නමිිනේ   පරතපිතේති පාෙක 
ණය බර  ස මාව  මධයම  මට්ටමක  පවතේවා 
ග්ැන මට රජය සමතේ වීණ ඇත.

 

 

 

 

විදෙේශ ණය ෙර්ශක 

 

වග්වු 2.1: විදෙේශ ණය ෙර්ශක පළිබිඳ ස මානේතකි අග්යනේ 

ෙර්ශකය ණය බර ඉහළ 
අග්යයක් 
ග්නේනා රටවලේ 

ණය බර මධයම 
අග්යයක් ග්නේනා 
රටවලේ 

ණය බර පහළ 
අග්යයක් 
ග්නේනා රටවලේ 

ශ්රී ලාකාව 

2010 2013 2014 2015 

DOD / GNP >50 >30 සහ < 50 < 30 33.4 31.6 30.5 32.4 

DOD / XGS >275 >165 සහ <275 <165 197.2 106.6 100.4 109.2 

TDS / XGS >30 >18 සහ < 30 <18 10.2 11.2 9.6 12.3 

INT  /XGS >20 >12 සහ < 20 <12 3.2 3.9 3.7 3.6 

සටහන :  DOD යනු දග්වීණමට ඇති මුළු විදෙේශ ණය පරමාණය, GNP : යනු ෙළ ජාතික නිශේපාෙිතය, XGS: යනු අපනයන ආොයම 
හා විදෙේශ දපරේෂණ ඇතුළතේ සාධක දනාවන දසේවා, TDS: යනු මළුු ණය දසේවාකරණ දග්වීණම්, INT: යනු විදෙේශ ණය සඳහා 
දපාලී දග්වීණම්  
මූලාශර :  Un-ESCAP 2006 මතිනේ පරකාශිත කාර්යක්ෂම ණය කළමනාකරණය පිළිබඳ අතේදපාත සහ ශ්රී ලාකා මහ බැාකුව 
 
 

විදෙේශ ණය කළඹ දකදරහි බලපාන ුලබන අවොනම් අවසේථා 
 
රදට් විදෙේශ ණය කළමනාකරණදයේ ෙ ී
පරතිමූලයකරණය, විනිමය අනුපාත සහ දපාලී 
අනුපාත පිළිබඳ ඇති අවොනම  
කළමනාකරණය කළ යුතුය. විනිමය අනුපාත 
අවොනම,  විනිමය අනපුාතිකදයේ ඇතිවන 
අහිතකර උච්චාවචනයනේ දහේතුදවනේ පැන 
නග්ින අතර, දෙේශ ය මුෙදලහි අවපරමාණවීණම 
දහේතුදවනේ  ණය දසේවාකරණදයේ පිරිවැය හා 
එක් එක් විනිමදයනේ දග්වීණමට ඇති  ණය 
පරමාණදයේ වටිනාකම ඉහළ යයි. ශ්රී ලාකා මහ 
බැාකුව, විනිමය අනුපාත අවොනම අවම ිරීම 
සඳහා මුළු ණය පරමාණයට සාදපේක්ෂව විදෙේශ 
විනිමදයනේ දග්වීණමට ඇති ණය අනපුාතය, 
නිරනේතරදයනේ තක්දසේරු කරනු ලබයි.   2014 

වර්ෂදයේ ෙී  සියයට 41.6 ක් ව ූදමම අනුපාතය 
2015 ෙී 46.3 ෙක්වා වැඩි වීණ ඇති අතර,  2015-
2018 මධයකාලීන ණය තරිසාතේව 
විශේදලේෂදණදයේ ෙී පුදරෝකථනය කළ අග්ය 
අනුව එය සියයට 35ිර. 
 

පරතිපතේති අනපුාත ඉහළ ෙැමීම,  භාණ්ඩාග්ාර 
බිලේපතේ සහ භාණ්ඩාග්ාර බැඳුම්කර 
දවනේදෙේසිදයේ දවදළඳදපාළ පෙනම් කරග්තේ 
යානේතරණය සඳහා  පීඩනය වැඩි වීණම වැනි මූලය 
තතේතේවයනේ ෙැඩි ිරීම දහේතුදවනේ  දෙේශ ය 
දවදළඳදපාදළේ දපාලී අනුපාත ඉහළ යාම 
සිදුවිය.  
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මූලාශරය: ශ්රී ලාකා මහ බැාකුව

පරසේතාරය 2.1: ෙළ දෙේශ ය නිෂේපාෙතියට 
සාදපේක්ෂව රාජය ණය 2010-2016 (%)
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දම් අනවු, අයවැය හිතය මූලයකරණය ිරීම 
විශාල දලස විදෙේශ මූලය මත රැඳීමට සිදුවීණම  
දෙේශ ය අරමුෙලේවලිනේ අයවැය හිතය පියවීණම 
සඳහා ෙැරිය යුතු අික පිරිවැය  හා විදෙේශ 

විනිමදයනේ පියවීණදම් ෙ ී සිදුවන විනිමය 
අවොනම  අතර තුළනයක් පවතේවා ග්ැන ම 
පිළිබඳ      අවධානයක් දයාමුිරීමට සිදුදප. 

 
මූලාශරය: විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
 

විදෙේශ මලූයයන එකතතා හා පරතිල්ධි පිළබිඳ විමසමු  

වදෙේශ ය මූලයයන එකතතා 

ශ්රී ලාකාව පහළ මැෙි ආොයම් තතේතේවයට උතේදශරේණි ග්තවීණමතේ සමත, වාර්ෂික එකතතා පරමාණදයේ 
සුළු වැඩීවීණමක් දපනේනුම් කල ෙ සහනොය  දනාවන ණය හා දවදළඳදපාළ ණය වැඩීවීණදමනේ 
කාලානුරූපවී ණය සායුතයි දවනසේවිය.    

 

 

මූලාශරය: විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 

3,135.2
1,944.7

2,462.9 2,240.1
4,236.2

1,268.4

2,829.2 3,108.4

125.7

180.3

380.9
207.7

79.4

67.2

222.9
240.7

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

පරසේතාරය 2.3: නිල සාවර්ධන සහදයෝග් තා එකතතා උපනතයි 2010-2017 
(ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන) 
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පරසේතාරය 2.2: රුපියලට සාදපේක්ෂව පරධාන විනමියනේදග්ේ උපනතයි
2008- 2017
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පරසේතාරය 2.4 හි ෙක්වා ඇති පරිෙි ,  පසුගි්ය 
වර්ෂ 8 තුළ බහුපාර්ශේවීණය නිල සාවර්ධන 
සහදයෝග් තා එකතතාවනේදග්ේ විශාල 

උච්චාවචනයනේ  සිදු වීණ දනාමැති අතර, 
ෙේවිපාර්ශේවීණය හා දවදළඳදපාළ ණය 
එකතතාවනේදග්ේ සැලිරයයුතු උච්චාවචනයනේ 
සිදුවීණ ඇත.

 
 

  
 
කාර්යසාධනය 2017 

රජදයේ ණය කළමනාකරණ ඉලක්ක හා 
2017-2020 මධයකාලීන මූලය 
ප රතිපතේති රාමුව මතිනේ හඳුනාග්තේ 
රාජය ආදයෝජන මූලයයනදයහිලා 
2017 වර්ෂදයේ ෙ ී  මූලයයන එකතතා 
ග්ිවිසුම් 52 ක් මතිනේ ඇ.එ.ජ.දඩාලර් 
මිලියන 5,022.1 ක් සම්පාෙනය 
කරග්නේනා ලෙී. දමම අග්ය ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන 2,522.1 ක් වන නිල 
සාවර්ධන සහදයෝග් තා හා ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර්  මිලියන 2,500 ිරනේ යුතේ 
ප රාග්ේධන දවදළඳදපාළ ණයවලිනේ 
සමනේවිත දප. 

 
වර්ෂදයේ නිල සාවර්ධන සහදයෝග් තා 
දලස ලබාග්තේ මූලයයන ප රමාණදයනේ 
ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 2,281.4 ක් 
ණය එකතතා ග්විිසුම් 28 ක් මතිනේ 
සම්පාෙනය කරග්නේනා ලෙ අතර, 
ඉතිරිය වන ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 
240.7 ක් ප රොන එකතතා ග්ිවිසුම් 24 
ක් මතිනේ සම්පාෙනය කරදග්න ඇත. 
නිල සාවර්ධන සහදයෝග් තා දලස 
ලබාග්තේ විදෙේශ මූලයයනේට අමතරව, 
ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 1,500 ක 
ජාතයනේතර සේනවීතේව බැඳුම්කර 
නිකුතුවක් මතිනේ ෙ ඇ.එ.ජ.දඩාලර් 
මිලියන 1,000 ක විදෙේශ මූලයයන 
කාලීන මූලය පහසුකම් ණයක් මතිනේෙ 
ජාතයනේතර පරාග්ේධන දවදළඳදපාළ 
භාවිතකර 2017 වර්ෂදයේ ෙ ී
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පරසේතාරය 2.4: එක් එක් සාවර්ධන පාර්ශේවකරු දහෝ ණයදෙන ආයතනය සමග්
ඇතිකරග්තේ එකතතාවනේදග්ේ උපනතයි 2010-2017 (ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන)
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පරසේතාරය 2.5: 2017 ෙී එක් එක් නිල සාවර්ධන
සහදයෝග් තා සාවර්ධන පාර්ශේවකරු සමග් 
ඇතිකරග්තේ එකතතා (ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන)
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ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 2,500 ක විදෙේශ 
අරමුෙලේ සම්පාෙනය කරදග්න ඇත. 2017 
වර්ෂදයේෙ ී නිල සාවර්ධන සහදයෝගි්තා දලස 
ලබාග්තේ එකතතා, පිළිදවළිනේ ඇමුණුම 1 සහ 
ඇමුණුම 2 හි ෙක්වා ඇත. 

පරසේථාරය 2.5 හි ෙක්වා ඇති පරිෙි 2017 
වර්ෂදයේෙ ී නිල සාවර්ධන සහදයෝගි්තා දලස 

ලබාග්තේ එකතතාවලිනේ ඉහළම ප රමාණයනේ 
පිළිදවලිනේ චීනය, ජපානය, දලෝක බැාකුව සහ 
ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව මතිනේ සදිුකර 
ඇත. දමම එකතතා එළදඹන වර්ෂ 3-4 කෙ ී
ප රධාන වශදයනේ ජලසම්පාෙනය හා 
සන පාරක්ෂාව, ප රවාහනය, මාර්ග් හා පාලම් 
සහ වාරිමාර්ග් යන ආර්ථික යටිතල පහසුකම් 
අාශයනේහි උපදයෝජනය වීණමට නියමිතය.

මූලාශරය: විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
සටහන : දවනතේ = මානුෂීය ආධාර, දසෞ ය හා සමාජ සුභසාධනය, විතේතීය පුහුණු, වරාය හා නාවික, ධීවර, කානේතා 
කටයුතු, පරිසරය සහ ආරක්ෂාව 

 

2017 වර්ෂදයේෙී සිදු වූ නිල සාවර්ධන 
සහදයෝගි්තා එකතතා ප රමාණදයනේ ඉහළම 
ප රමාණය ජල සම්පාෙන හා සන පාරක්ෂාව 
අාශය සඳහා සිදුකර ඇති අතර, එය 
ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 701.7 ක් දහෝ මුළු 
එකතතාවනේදග්නේ  සියයට 27.8 ක ප රමාණයිර. 
එම එකතතා මූලික වශදයනේ ජපානදයනේ 
මූලයයනය වන කළු ග්ත ජල සම්පාෙන 
වයාපිතිය (1) (ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 279.5), 
චීනය විසිනේ මූලයයනය කරනු ලබන නවුර 
උතුර පාතදුම්බර කකාබෙේධ ජල සම්පාෙන 
වයාපිතිය (ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 248.8) සහ 
ආසියානු සාවර්ධන බැාකවු මතිනේ මූලයයනය 
වන යාපනය-ිරලිදනාච්චි ජල සම්පාෙන 
වයාපිතිය (ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 120.0) යන 

ප රධාන වයාපිතිවල උපදයෝජනය ිරීමට 
නියමිතය. දෙවනුව ඉහළ ප රමාණයක් එකතතා 
පළකර ඇතේදතේ ප රවාහන අාශයට වන අතර 
එය ඉනේෙියානු ණය මාලාව මතිනේ ක රියාතේමක 
වන ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 318.0 ක දුම්රිය 
මාර්ග් වයාපිතියිරනේ හා දලෝක බැාකුව මතිනේ 
එකතතා පළකර ඇත ි ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 
127.9 ක් වන ප රවාහන සම්බනේධතාවය සහ 
වතේකම් කළමනාකරණ වයාපිතිය සඳහා 
උපදයෝජනය වීණමට නියමිතය. ඊට අමතරව 
2017 වර්ෂදයේ ෙී  ආසියාන ුසාවර්ධන බැාකුව 
මතිනේ ෙ මාර්ග් සහ පාලම් අාශදයේ 
උපදයෝජනය පණිිස ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 
300.0 ක එකතතා පළකර ඇත.
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පරසේතාරය 2.6: 2017 ෙී ඇතිකරග්තේ එකතතා එක් එක් අාශ අනුව (ඇ.එ.ජ.දඩාලර්
මිලියන)
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ජාතයනේතර සේනවීතේව බැඳුම්කර නිකතුවු, විදෙේශ විනමිය කාලනී මලූය පහසකුම් ණය සහ 
සේනවීතේව ඇපකර 
 
 
2017 වර්ෂදයේෙී රජය විසනිේ ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 1,500.0 ක ජාතයනේතර සේනවීතේව බැඳුම්කරයක් 
නිකුතේ කරන ලෙී. පසුගි්ය වර්ෂ 7 තුළ නිකුතේ කර ඇති ජාතයනේතර සේනවීතේව බැඳුම්කර පිළබිඳ 
විසේතරයක් පරසේථාරය 2.7 හි ෙක්වා ඇත. 
 
  

 
මූලාශරය : ශ්රී ලාකා මහ බැාකුව 

 
මීට අමතරව 2017 ෙී රජය විසනිේ 
ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 1,000.0 ක විදෙේශ 
විනිමය කාලීන මූලය පහසුකමක් ලනේඩනේ 
අනේතර් බැාකු අර්පණ අනපුාතයට එකත ුකරන 
ලෙ සියයට 2 ක ස මානේතිකයක් සහිත වාර්ෂකි 
දපාලී අනුපාතකියිරනේ ලබාග්නේනා ලෙී. එය 
2021/02/26 ෙින පරිණත වීණමට නියමිත අතර 
2018/05/22 ෙිදනනේ ආරම්භ වීණ දග්වන ු ලබන 
අර්ධ වාර්ෂික වාරික 6 ිරනේ දග්වා නිමිරීමට 

නියමිතය. තවෙ 2017 වර්ෂදයේෙී රජය, 
ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදවනේ මූලයයනය වන 
සහ ලාකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසිනේ ලබාග්තේ 
ණය සහ චීනය විසනිේ අරමුෙලේ සම්පාෙනය 
කරනු ලබන ශ ර  ලාකා ජල සම්පාෙන මණ්ඩලය 
විසිනේ ලබාග්තේ ණය සඳහා  ඇ.එ.ජ.දඩාලර් 
මිලියන 600 ක සේනවීතේව ඇපකර ලබාෙ ී
ඇත.  
 

 

 
විදෙේශ මලූයයන ප රතලි්ධි හා උපදයෝජනය 
 
විදෙේශ මලූයයන පරතලි්ධි 
 
කඩිනම් යටිතල පහසුකම් සාවර්ධන වයාපිත ි
සහ වැඩසටහනේවල පසුගි්ය වසර හත තුළ සිදුව ූ
ඉහළ උපදයෝජනයනේ දහේතුදවනේ  දමම 
කාලච්දේෙදයේ ෙී සදිුවූ පරතිල්ධධීනේදග්ේ වාර්ෂික 
වැඩිවීණමක් දපනේනුම් කරයි. 
 
 
   
  
      
       මූලාශරය  විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 

සටහන: රාජය වයාපාරයනේහි සිදුවූ පරතිල්ධි හා 
ජාතයනේතර බැඳුම්කර අඩාග්ු දනාදප 
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පරසේතාරය 2.7: සේනවීතේව බැඳුම්කරයක් නිකුතේිරීම් 
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පරසේතාරය 2.8: පරතලි්ධි උපනතයි 2010 - 2017 
(ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන)

ණය ප්රතිෙබ්ධි ප්රදාන ප්රතිෙබ්ධි
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කාර්යසාධනය 2017 

2017 වර්ෂදයේ නිල සාවර්ධන සහදයෝග් තා යටදතේ සදිු ව ූසමසේත උපදයෝජනයනේ සඳහා ෙේපාර්ශේවික 
සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේදග්නේ චීනය, ජපානය සහ ඉනේෙියාව ෙ බහුපාර්ශේවීණය සාවර්ධන 
පාර්ශේවකරුවනේදග්නේ ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව සහ දලෝක බැාකුව යන ආයතනෙ ඉහළ 
ොයකතේවයක් ෙරා ඇත. 
 
එකතතා මත සිදුවන උපදයෝජන වයාපිති ක රියාතේමක වන ප රග්තිය හා එක් එක් වර්ෂදයේ 

පාර්ලිදම්නේතුදවනේ අනුමත වන ණය ස මාවට අනුව  සාමානයදයනේ ඉෙිරි වර්ෂ 4-5 කාලයක් පරුා සදිුදප. 

ක අනුව 2017 වර්ෂදයේ හා ඊට ආසනේන වර්ෂවල එළඹි එකතතා  අනුව, 2017 වර්ෂදයේ ෙී විවිධ 
සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ හා ණය දෙන ආයතන මතිනේ සාවර්ධන වයාපිති හා වැඩසටහනේ 

මූලයයනය පිණිස ලෙ විදෙේශ ප රතිල්ධි ප රමාණය ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 1,668.7ක් වන අතර, දමයිනේ 

ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 1,638.2 ක් ණය එකතතා මත ක රියාතේමක වන වයාපිති හා වැඩසටහනේවල 

උපදයෝජනය පණිිස ෙ, ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 30.5 ක් පූර්ණ ප රොන මත ක රියාතේමකවන වයාපිත ිහා 
වැඩසටහනේවල උපදයෝජනය පිණිස ෙ දයාෙවා ඇත. 
 

2017 වර්ෂදයේ සිදුව ූවිදෙේශ ප රතිල්ධි ප රමාණය, කවා උපදයෝජනය ව ූවයාපිති  වැඩසටහනේ හා කවා 

ලබාග්තේ මූලය නියමයනේ ඇතුළතේ විසේතරයක් ඇමුණුම 3 හි අනේතර්ග්ත දප.

 

වග්වු 2.2 : 2017 ෙ ීනලි සාවර්ධන සහදයෝග් තා දලස ප රතලි්ධි ව ූවිදෙේශ මලූයයන ප රමාණය 

සාවර්ධන පාර්ශේවකරු/ ණය දෙන 
ආයතනය 

ප රතලි්ධි ව ූප රමාණය (ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලයින)  
ණය පරොන2 එකතවු 

ෙේවිපාර්ශේවීණය 1,022.2 10.2 1,032.4 

චීනය 589.8 - 589.8 

ජපානය 156.0 9.6 165.6 

දනෙ(ර්)ලනේතය 15.3 - 15.3 

එක්සතේ රාජධානිය 40.7 - 40.7 

ඉනේෙියාව 62.0 - 62.0 

සේපාඤේඤය 31.8 - 31.8 

දකාරියාව 4.6 - 4.6 

එක්සතේ ජනපෙය 9.4 - 9.4 

දසෞෙි අරාබිය 19.0 - 19.0 

ජ(ර්)මනිය 5.9 0.6 6.4 

කුදපටය 9.8 - 9.8 

දඩනේමා(ර්)කය 14.3 - 14.3 

හාදග්ේරියාව 5.3 - 5.3 

ඔසේ්රියාව 6.7 - 6.7 

දබලේජියම 3.0 - 3.0 

ඔසේදේලියාව 10.0 - 10.0 

ප රාශය 38.6 - 38.6 

බහපුාර්ශේවීණය 616.0 20.3 636.4 

දලෝක බැාකුව  218.8 9.5 228.4 

                                                           
2 විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප ෙතේත පෙේධතිදයේ සටහනේ වූ අග්යයනේ පමණක් නිරූපණය දප. සිජු පරතිල්ධි ලැබීම් 
එක් එක් අාශය සඳහා සකසේ කරන ලෙ පරිච්දේෙ තුළ විසේතර දප.  
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ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව 360.9 - 360.9 

එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ නිදයෝජිතායතන 12.0 10.8 22.8 

ඔදපක් අරමුෙල 24.3 - 24.3 

එකතුව 1,638.2 30.5 1,668.7 

මූොශ රය   විදේශ සම්පත් දදපාර්තදම්න්ුෙ 
සටහන්   විවිධ විනිමදයන් සටහන්ෙන ප රතිෙබ්ධි අගයයන්, එ.ජ.දඩොෙර් බෙට හැරවීදම් දී 2017 දදසැම්බර් 31 දින පැෙති විනිමය 
අනුපාති යන් භාවිත ර ඇත  
රාජය ෙයාපාරයන්  සිදුවූ ප රතිෙබ්ධි අඩැංු  දනොදේ 
- යනු  ප රතිෙබ්ධි සිදුවී දනොමැති බෙයි 

 

වග්වු 2.3: එක් එක් අාශ අනවු 2017 ෙ ීනලි සාවර්ධන සහදයෝග් තා දලස ප රතලි්ධි ව ූප රමාණය  

අාශය 
පරතලි්ධි ව ූප රමාණය  
(ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලයින) 

මාර්ග් හා පාලම් 819.2 

ජල සම්පාෙනය හා සන පාරක්ෂාව 174.9 

විදුලිබල හා බලශක්ති 150.3 

දසෞ ය  හා සමාජ සුබසාධනය 93.0 

දග්ාඩබිම්  ප රවාහනය 77.5 

වාරිමාර්ග් 68.5 

අධයාපනය හා පුහුණු 53.9 

කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසාය 37.5 

කම්කරු හා විතේතීය පුහුණු 35.5 

ආරක්ෂාව 33.4 

පශුසම්පතේ සාවර්ධනය 26.9 

ආපො කළමනාකරණය 22.8 

කිෂිකර්මානේතය 20.8 

නිවාස හා නාග්රික සාවර්ධනය 19.1 

පරිසරය 15.5 

දවනතේ 20.0 

එකතවු 1,668.7 

මූලාශ රය : ිදේශශ ස්පත්ත ේපතාර්ත්ේ්ප්තතුව 

චීනය, 589.8, 35%

ආසියානු සැංෙර්ධන 
බැැංකුෙ, 360.9, 22%

දෙෝ  බැැංකුෙ, 228.4, 
14%

ජපානය, 165.6, 10%

ඉන්දියාෙ, 62.0, 4%

එක්සත් රාජධානිය, 40.7, 
2%

ප්රැංහය, 38.6, 2%

ස්පාඤ්ඤය, 31.8, 2% දෙනත්, 150.9, 9%

පරසේතාරය 2.9: 2017 වර්ෂදයේ  ෙී එක් එක් සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ සමග් 
ඇතිකරග්තේ නිල සාවර්ධන සහදයෝග් තා එකතතා  (ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන)
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දපර වර්ෂදයේ පරිෙිම 2017 
වර්ෂදයේ ප රතිල්ධි වූ මුළු 
ප රමාණදයනේ ඉහළ ප රමාණයක් 
මාර්ග් හා පාළම්, ජල 
සම්පාෙන, විදුලිබල හා 
බලශක්ති හා සමාජ සභුසාධන 
අාශයනේහි වැඩි වශදයනේ 
උපදයෝජනය විය.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 වර්ෂාවසාන වන විට පළ කරන ලෙ එකතතා මත උපදයෝජනය වීණමට නියමිත දශේෂය 
 
සාවර්ධන වයාපිතියක් සඳහා එකතතාවය 
පළකල පස ුසාමානයදයනේ එම අරමුෙලේ වර්ෂ 
3-5 ක් පුරා උපදයෝජනය දප. එදසේ සාවර්ධන 
වයාපිත ි හා වැඩසටහනේ මූලයයනදයහිලා 
විවිධ සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ හා ණය දෙන 
ආයතන සමත පසුගි්ය වර්ෂ 5 තුළ අතේසනේ 
කරන ලෙ ඇ. එ.ජ.දඩා. බිලියන 12.3 ක ණය 
හා ප රොන එකතතා මත, සැලිරයයුතු අරමුෙලේ 
ප රමාණයක් අොළ වයාපිත ිහා වැඩසටහනේවල 
උපදයෝජනය පණිිස ඉෙිරි වර්ෂ ිරහිපය තළු 
ප රතිල්ධිවීණමට නියමිතය. 

2017 වර්ෂය අවසාන වනවිට පළ කරන ලෙ 
එකතතා මත උපදයෝජනය වීණමට නියමිත 
දශේෂය ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 9,053.1 ක් විය. 

පසුගි්ය වර්ෂවල යටිතල පහසුකම් 
සාවර්ධනදයහිලා චීනය සමත සාවර්ධන 
වයාපිත ි මූලයයන එකතතා විශාල දලස 
ඇතිකර ග්ැන ම දහේතුදවනේ, ඉෙිරියට 
උපදයෝජනය වීණමට ඇත ිසමසේත ප රමාණදයනේ 
සියයට 22 ක් පමණ චීනය විසිනේ පළකළ 
එකතතා මත ක රියාතේමක වයාපිතිවල 
උපදයෝජනයවීණමට නියමිතය. එදසේම ජපානය, 
දලෝක බැාකවු හා ආසියාන ුසාවර්ධන බැාකුව 
පළකළ එකතතා අනවු ඉෙිරි වර්ෂ 3-5 
කාලපරිච්දේෙදයේ ෙී උපදයෝජනය ිරීමට 
නියමිත අදනක් ප රධාන සාවර්ධන 
පාර්ශේවකරුවනේ දප. 

 
වග්වු 2.4: 2017 වර්ෂාවසානය වන විට එක් එක් සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ විසනිේ පළකළ එකතතා 

මත උපදයෝජනය වීණමට නයිමිත දශේෂය 
සාවර්ධන පාර්ශේවකරු  ණය දෙන ආයතනය ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 

මිලයින 
% 

ෙේවිපාර්ශේවීණය  5,935.7  65.6 

චීනය 2,015.8 22.3 

ජපානය 1,740.2 19.2 

ඉනේෙියාව 535.8 5.9 

ප රාශය 491.6 5.4 

ඉරානය * 399.4 4.4 

දසෞෙි අරාබිය 162.7 1.8 

රුසියාව 134.7 1.5 

දනෙ(ර්) ලනේතය 129.0 1.4 

කුදපටය 92.9 1.0 

මාර්ග හා 
පාෙම්, 819, 

49%

ජෙ සම්පාදනය
හා 

සනීපාරක්ෂාෙ, 
175, 10%

විදුලිබෙ හා 
බෙශක්ති, 150,

9%

දසෞඛ්ය හා 
සමාජ 

සුභසාධනය, 
93, 6%

ප්රොහනය,
77, 5%

ොරිමාර්ග, 68, 
4%

අධයාපනය හා
පුහුණු, 54, 3%

දෙනත්, 232, 
14%

පරසේතාරය 2.10: එක් එක් අාශ අනුව 2017 ෙී නිල 
සාවර්ධන සහදයෝග් තා දලස ප රතලි්ධි වූ ප රමාණය 

(ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන) 



විදෙේශ මූලයයනය කකරාශ  ිරීම  _____________________________________________________________________________________  
 

කාර්යසාධන වාර්තාව 2017 | විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු _______________________________________________________ 12 

දකාරියාව 87.0 1.0 

ජ(ර්)මනිය 39.6 0.4 

සේපාඤේඤය 30.3 0.3 

ඔසේ්රියාව 26.4 0.3 

දඩනේමා(ර්) කය 20.0 0.2 

පිරසේතානය 14.9 0.2 

එක්සතේ ජනපෙය 10.3 0.1 

එක්සතේ රාජධානිය 3.2 0.0 

ඔසේදේලියාව 1.1 0.0 

දබලේජියම 0.4 0.0 

සේවීණඩනය 0.4 0.0 

බහපුාර්ශේවීණය 3,117.4 34.4 

ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව 1,707.7 18.9 

දලෝක බැාකුදප ජාතයනේතර සාවර්ධන සමායතනය 979.2 10.8 

දලෝක බැාකුදප සාවර්ධනය හා ප රතිසාසේකරණය 
සඳහා වූ අනේතර්ජාතික බැාකුව 

185.1 2.0 

ඔදපක් අරමුෙල 126.6 1.4 

කිෂිකාර්මික සාවර්ධනය සඳහා වූ අනේතර්ජාතික 
අරමුෙල 

59.7 0.7 

යුදරෝපීය ආදයෝජන බැාකුව 59.1 0.7 

එකතවු 9,053.1 100.0 

මූලාශ රය : විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
සටහන:  විවිධ විනිමදයනේ සටහනේවන ණය අග්යයනේ, ඇ.එ.ජ.දඩාලර් හා රුපයිලේ බවට හැරවීණදම් ෙී 2017 දෙසැම්බර් 31 පැවත ි

විනිමය අනුපාතිකයනේ භාවිතකර ඇත.  
*  ඉරානය මත පණවා ඇති සම්බාධක බලපා ඇත.  
රාජය වයාපාර සඳහා ලබාග්තේ ණය මත උපදයෝජනය වීණමට නියමිත ප රතිල්ධි ඇතුළතේ දනාදප. 
 

 

 
 

චීනය
22%

ජපානය
19%

ආසියානු සාවර්ධන 
බැාකුව

19%

දලෝක බැාකුව 
13%

ඉනේෙියාව
6%

පරාශය
6%

ඉරානය
4%

දසෞෙිඅරාබිය
2%

දවනතේ
9%

පරසේතාරය 2.11: 2017 වර්ෂාවසාන වන විට පළකරන ලෙ එකතතා මත  
උපදයෝජනය වීණමට නියමිත දශේෂය - එක් එක් සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ අනවු
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රජදයේ දනාපයි ව ූවිදෙේශ ණය 

සාවර්ධන වයාපිති හා විවිධ ආර්ථික අවශයතා 
සඳහා ලබාග්තේ විදෙේශ අරමුෙලේවලිනේ 2017 
වර්ෂාවසානය වන විට දග්වීණමට තිබ ූ ණය 
ප රමාණය ඇ.එ.ජ. දඩාලර් බිලියන 28.73 විය. 

දමයිනේ සියයට 34 ක් ෙේවිපාර්ශේවික  සාවර්ධන 
පාර්ශේවකරුවනේ සඳහා දග්විය යුතු ණය 
පරමාණය නිදයෝජනය කරනු ලබන අතර,   
සියයට 27 ක් බහුපාර්ශේවීණය ණය හිමියනේ 

සඳහා දග්විය යුතු ණය පරමාණය නිදයෝජනය 
දප.  

රජය ජාතයනේතර පරාග්ේධන දවදළඳදපාළ 
භාවිත කර සිය මූලයයන අවශයතා සපරුා 
ග්ැන මට උතේසකු වීණමක් සමත දග්වීණමට ඇත ි
මුළු ණය සේකනේධදයනේ සියයට 39 ක් 
ජාතයනේතර සේනවීතේව බැඳුම්කර නිකුතවු හා 
විදෙේශ විනිමය කාලීන ණය පහසුකම් 
උපදයෝග් කර ලබා ග්තේ ණය සඳහා දග්වීණමට 
නියමිතය.  

    

මලූාශ රය : විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 

 

පරසේථාරය 2.12 හි ෙක්වා ඇති පරිෙි 2010 වර්ෂදයේ සිට සැලකූවිට සියයට ෙහයිරනේ (දහෝ ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර්  බිලියන 2 ිරනේ විදෙේශ ණය සේකනේධය වාර්ෂකිව වැඩි වීණ ඇත.  

 
පියවීණමට නියමිත ණය සේකනේධදයේ වයවහාර මුෙලේ සායතුයි 

පරසේථාරය 2.14 හි 2017 වර්ෂාවසාන වන විට පැවති ණය සේකනේධදයේ සියයට 94.7 ක් ඇ. එ. ජ. දඩාලර්, 
විදශේෂ ග්ැනුම් හිමිකම්, දයනේ සහ යුදරෝ යන ප රධාන විනිමයනේදග්නේ ලබාග්තේ ණයවලිනේ සමනේවිත විය. 
එයිනේ සියයට 64 ක් ඇ.එ.ජ. දඩාලර් විනිමදයනේ සමනේවිත වූ අතර එය සමසේත ණය සේකනේධදයනේ 
සියයට 61 ිර. 

                                                           
3  රාජය වයාපාර ලබාග්තේ ණය හා භාණ්ඩාග්ාර බිලේපතේ  
බැඳුම්කර මත අදනේවාසික ආදයෝජන අඩාග්ු නැත. 

ේවිපාර්ශව්ි 
, 9,838.9, 

34%

බහුපාර්ශ්වි , 
7,840.1, 27%

දෙදෙඳදපොෙ 
ණය, 

11,084.1, 
39%

පරසේතාරය 2.13: 2017 වර්ෂාවසාන වන විට 
රජදයේ දනාපයි වූ විදෙේශ ණදයහ ිසායුතයි -

අොළ ප රොයක වර්ග්ය  අනවු  
(ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන)
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පරසේතාරය 2.12: ණය සේකනේධදයේ 
උපනතයි 2010-2017 (ඇ.එ.ජ.දඩාලර් 

බිලයින)

ේවිපාර්ශ්වි බහුපාර්ශ්වි දෙදෙඳදපොෙ ණය
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පරසේතාරය 2.14: පියවීණමට ඇතිණය සේකනේධදයේ වයවහාර මුෙලේ සායුතයි
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පරසේථාරය 2.15 හි ෙක්වා ඇති පරිෙි, එක් එක් වර්ෂය තලු එකතු වූ ණය පරමාණදයනේ ඇ.එ.ජ.දඩාල(ර්) 
විනිමදයනේ දග්වන ු ලබන පරමාණය වාර්ෂකිව ඉහළ ග්ිය අතර, විදශේෂ ග්ැනමු් හිමිකම් හා දයනේ 
විනිමයනේදග්නේ දග්වීණමට ඇති පරමාණය අඩු විය. 2017 වන විට ණය සේකනේධදයනේ සියයට 61 ක් 
ඇ.එ.ජ.දඩාල(ර්)  විනිමදයනේ යුක්ත වූ අතර, වි.ග්ැ.හි. හා දයනේ විනිමදයනේ යුක්ත පරමාණය පිළිදවලිනේ 
සියයට 18.2 ක් හා 12.1 ක් විය. 

 

මූලාශ රය : විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
සටහන :  විවිධ විනිමදයනේ සටහනේවන අග්යනේදග්ේ ප රතිශත ග්ණනය ිරීදම්  ෙී එක් එක් වර්ෂදයේ අවසානදයේ පැවති විනිමය 
අනුපාතිකයනේ භාවිත කර ඇත 
 

 
2017 වර්ෂාවසාන වන විට දනාපයි ව ූවිදෙේශ ණය ප රමාණදයේ කලේපිී දම් වුහය 

2027 වන විට ෙැනට ලබාදග්න ඇති ජාතයනේතර බැඳුම්කර නකිුතේිරීම් සියලේල හා විනිමය පහසුකම් 
ණය පරිණත වීණ දග්වීණම් අවසනේ දප. දලෝක බැාකුව, ආසියාන ු සාවර්ධන බැාකුව හා ජපානදයනේ 
ලබාග්තේ සහනොය  ණය අඩාග්ු නිල සාවර්ධන සහදයෝග් තා ණය පරිණතවීණදම් කාල පරාසය විශාල 
වන අතර කවා  වැඩි වශදයනේ පරිණත වනේදනේ තවතේ අවුරුදු 10 ිරනේ පසුවය. 

 

මූලාශ රය : විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
සටහන : ග්ණනය සිදුකර ඇතේදතේ එක් එක් ණදයහි  2017 වර්ෂදයනේ පසු ඉෙිරියට ඇති කලේපිීදම් කාලය සැලකීදමනි. රාජය 
වයාපාර සඳහා ග්තේ ණය හා භාණ්ඩාග්ාර බිලේපතේවල විදෙේශ අදයෝජන අඩාග්ු දනාදප. 
විවිධ විනිමදයනේ සටහනේවන ණය අග්යයනේ, ඇ.එ.ජ.දඩාලර් බවට හැරවීණදම් ෙී 2017 දෙසැම්බර් 31 පැවති විනිමය අනුපාතිකයනේ 
භාවිතකර ඇත. 2017 දෙසැම්බර් 31 සිට ඉෙිරියට ඇති කලේපීදම් කාලය සලකා ඇත. 
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පරසේතාරය 2.16: 2017 වර්ෂාවසාන වනවිට පැවත ිණය සේකනේධදයේ කලේපිීදම් 
වුහය (ඇ.එ.ජ.දඩා.මිලයින)
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පරසේතාරය 2.15 : එක් එක් වර්ෂාවසානදයේ පැවැත ිණය සේකනේධය හා 2012
වර්ෂදයේ සිට එහි උපනතයි

weußldkq tlai;a ckmo fvd,^¾& úfYaI .ekqï ysñlï fhka hQfrda hqwdka fjk;a
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ණය දසේවාකරණ දග්වීණම් 

සාමානයදයනේ ණය ග්ැනුම්කරුදවකුදග්ේ ණය තිරසාරතේවය යනු, ණය පරතිවුහග්ත ිරීම, දග්වීණම් පැහැර 
හැීම දහෝ ෙිග් ුකාලීන ඉලක්ක සහ අරමුණු විශාල දලස දවනසේ ිරීමිරනේ  දතාරව සිය ණය දග්වීණමට 
ඇති හැිරයාවයි. විදෙේශ ය විනිමදයනේ ණය දග්වීණම සඳහා ඇත ිමූලයමය බැඳීම් පියවීණම සඳහා ස මිත 
විකලේපයනේ ඇති බැවිනේ රටක තරිසාර පැවැතේම පවතේවා ග්ැන ම අතයාවශයය. පරසේථාරය 2.17 මතිනේ 
පසුගි්ය අවරුුදු 7 තුළ සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ හා ණය දෙන ආයතන සඳහා සිදුකරනු ලැබ ූණය 
දසේවාකරණය ෙක්වා ඇති අතර ඉෙිරි වසර 13 සඳහා පරක්දෂේපණය ෙැක්දප. 

 

 

මූලාශ රය : විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
සටහන 1 : පුදරෝකථනය සිදුකර ඇතේදතේ ෙැනට ඇති ණය ප රමාණය මත පමණක් පෙනම්ව වන අතර නව ණය ග්ැන ම් අනුව 
එකතුවන ණය  පුදරෝකථනය අග්ග්යනේ එකතුකර නැත 
සටහන 2 : සාවර්ධන ණය, ජාතයනේතර සේනවීතේව බැඳුම්කර හා දවනතේ දවදළඳදපාළ ණය  අග්ග්යනේ අඩාග්ු දප. රාජය 
වයාපාර සඳහා ග්තේ ණය අඩාග්ු දනාදප. 
සටහන 3 : විවිධ විනිමදයනේ සටහනේවන ණය, ඇ.එ.ජ.දඩාලර් බවට පතේිරීදම් ෙී එක් එක් වර්ෂදයේ අවසානදයේ පැවති 
විනිමය අනුපාතිකයනේ භාවිත කර ඇති අතර, පුදරෝකථනය කර ඇතේදතේ 2017 දෙසැම්බර් 31 පැවති විනිමය අනුපාතිකයනේ 
අනුව දප. 
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පරසේතාරය 2.17: 2010-2017 වර්ෂ තුළ සිදුවූ විදෙේශ ණය දසේවාකරණය හා 2030
ෙක්වා පුදරෝකථනය

ණය ොරි  දගවීම් දපොලී දගවීම්
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3. ආසයිාන ුසාවර්ධන බැාක ුඅාශය 

 ආසියානු සාවර්ධන බැාක ුඅාශය විසිනේ 
ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදවනේ සාවර්ධන ආධාර 
දලස ලැදබන වයාපිති ණය සුවිදශේෂ ී
සා යාවිරනේ සමනේවිත, විවිධාාග් කරණය ව ූ 
ආදයෝජන කළඹ උපදයෝජනය ිරීමට  අොල ව ූ
සියලු දමදහයුම් කටයුතු සිදු කරන ු  ලබයි. 
ආසියානු සාවර්ධන බැාකදුප ශරි ලාකාව සඳහා 
වු දෙේශ ය සහදයෝගි්තා උපාය මාර්ග්යනේ පිළිදයල 
ිරීම, දෙේශ ය රියාකාරකම් වයාපාරික සැලැසේම 
සකසේ ිරීම, ණය සම්මුත ිසාකච්ඡා පැවැතේවීණම, 
ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදවනේ ලැදබන මූලයමය 
සහදයෝග්ිතාවය ඵලොය  දලස භාවිතාිරීම 
සඳහා පහසුකම් සැපය ම යනාෙී  රියාකාරකම් 
මීට ඇතුලතේ දප. ආසියාන ුසාවර්ධන බැාකුදවනේ 
ලැදබන සහදයෝග් තාවය වයාපිත ිසහ පරතිපතේත ි
පෙනම් වූ ණය, පරොන, දකාටසේ ආදයෝජන, 
පරතිපතේත ිසාකච්ඡා සහ තාක්ෂණික සහදයෝගි්තා 
ආකාරදයනේ උපදයෝජනය කරනු ලැද්ධ. ක අනුව 
විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප ආසියාන ු
සාවර්ධන බැාකු අාශය, ආසියානු සාවර්ධන 
බැාකුදවනේ ලැදබන  අරමුෙලේ උපදයෝජනය 
ිරීමට අවශය අනුමැතීනේ ලබාග්ැන දම් රියාවලිය 
තහවුරු  ිරීම සිදුකරන අතර ආසියානු 
සාවර්ධන බැාකුව සහ අදනකුතේ පාර්ශේවකරුවනේ 
සමත  සම්බනේධීකරණය සදිුකරනු ලබයි.  

ආසියානු සාවර්ධන බැාකවුට සම්බනේිත ෙකණු ු
ආසියා උප කලාපීය ආර්ථික සහදයෝග් තාවය 
(SASEC) සහ ආසියා පැසිපික් ආපො අවොනම් 
අරමුෙල ආෙී අදනකුතේ මූලාශරවලිනේ ලැදබන 
සම්පතේ සදුුසු පරිෙි වැඩිකර ග්ැන ම සඳහා 
කවාදයහි නියමයනේ හා දකානේදෙේසි ඇග්ය මෙ  
ආසියානු සාවර්ධන බැාක ුඅාශදයේ වග්කීමක් දප. 
මීට අමතරව දමම අාශය  ආසියාන ුසාවර්ධන 
බැාකුදප සේනවී දනාවන ණය පහසුකම් 
දමදහයුම් කටයුතු සෙහාෙ පහසුකම් සලසයි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1963 ෙී ආසියානු ආර්ථික සහදයෝග්ිතාවය පිළිබෙ 
පළමු ඇමති සම්දම්ලනදයේෙී සම්මත වූ දයෝජනාව 

අනුව 1960 ෙශකදයේෙී ආරම්භ කරන ලෙ ආසියානු 
සාවර්ධන බැාකුව අර්ධ ශත වර්ෂයක කාලය තුල 
දග්ෝලීය මූලය දවදළඳදපාදළහි පරමු තම බැාකුව 
බවට පරිනාමය වීණ ඇත.  

 
ෙරිද්රතාවදයනේ දතාර වූ ආසියානු හා පැසිපික් 
කලාපයක් යනේන  ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදප 
ෙැක්ම වන අතර සාවර්ධනය දවමිනේ පවතින 
සාමාජික රටවල ෙිළිදු බව අඩුකර එම රටවල 
ජනතාවදග්ේ ජීවිතවල ග්ුණාතේමක භාවය ඉහළ 
නැාවීණම එහි දමදහවර දප. ආසියානු සාවර්ධන 

බැාකුදප රියාකාරකම්, සියලේලම කැටිකරග්තේ 

ආර්ථික වර්ධනය, පාරිසරික හා තිරසාර වර්ධනය 
සහ කලාපීය කකාග්රතාවය යන අනුපූරක නයාය 
පතරයනේ තුනට සහායවීණම සෙහා නිර්මාණය වීණ ඇත. 
ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව සිය පරතිපතේති සහ 
භාවිතයනේ සෙහා නවීණන උපකරණ හා ්රමදපෙයනේ 
හදුනේවා ෙී ඇති අතර එය සුභවාෙී ණය දශරේණිග්ත 
ිරීදම් අග්යක් ඇති කාදලෝචිත හා අඩු පිරිවැයක් 
සහිත අරමුෙලේ සම්පාෙනය කළ හැිර දග්ෝලීය 

පරාග්ේධන දවදළඳදපාදළහි වැෙග්තේ, සේථාවර හා 
විශේවාසන ය ණය නිකුතේ කරන ආයතනයක් දලස 
එහි පරතිරූපය ඔපේනාවා දග්න ඇත. 

 
ආසියානු හා පැසිපික් කලාපදයේ සේථිර 
සාවර්ධනයක් සමග් ඇතිවූ දවනසේකම් වලට 
පරතිචාර ෙැක්වීණම සඳහා ආසියානු සාවර්ධන 

බැාකුව නව උපායමාර්ග්යක් “උපාය මාර්ග් 2030“ 

දලස සකසේ කරමිනේ සිටී. 

 

1966 සටි ආසයිාන ුසාවර්ධන බැාකවු සමග් සහදයෝග්තිාවය 

ශ්රී ලාකාව සහ ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව එක්ව 50 වසරක සහදයෝග්ිතාවය 2017 වසදර්ෙී සමරනු ලැබීය. 
1966 වසදර් සිටම ආරම්භක සාමාජිකදයකු වශදයනේ ශ්රී ලාකාව, රදටහි සාවර්ධන අවශයතාවයනේ සඳහා 
පරාදයෝග්ික විසදුම් දසවීණමට ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව සමග් ශක්තිමතේ සම්බනේධතාවයක් පවතේවාදග්න 
ග්ිදයේය. 1997 ෙි ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව දනේවාසික දූත මණඩලය පිහිටුවීණමතේ සමග් රජය සහ ආසියානු 
සාවර්ධන බැාකුව අතර සබඳතාව තවදුරටතේ ශක්තිමතේ විය. ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව දවතිනේ ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් බිලියන 8.5 කට වැඩි පරමාණයක් වයාපිති හා පරතිපතේතිමය ණය පරොන සහ තාක්ෂණික ආධාර දලස 
රජය දවත ලැබී ඇති අතර ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදප පරධාන මූලයකරණ ්රම තුලිනේ රාජය අාශය දමනේම 
දපෞෙේග්ලික අාශයෙ පරතිලාභ ලබා ඇත. ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදවනේ ලැබූ මූලය පරතිපාෙන, රදටහි 
සුවිදශේෂි මා සලකුණු බවට පතේවූ වයාපිති දබාදහාමයක් ඇතුළුව වයාපිති 503 ක් සෙහා ආදයෝජනය කර 
ඇත. දමදතක් උපදයෝග් කර ඇති සම්පතේ වලිනේ වැඩි පරමාණයක් පරවාහන අාශය සෙහා (ඇ.එ.ජ.දඩාලර් 
මිලියන 2374ක්) ලබාෙී ඇති අතර ඉනේ අනතුරුව බලශක්ති අාශය (ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 1262 ක්) සහ 
කිෂිකර්ම, සේවාභාවික සම්පතේ, ග්රාමීය සාවර්ධන අාශ සෙහා  (ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 1200 ක් ) ලබාෙී ඇත. 
ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව දවතිනේ ලබාග්තේ මුළු අරමුෙදලනේ ඇ.එ.ජ.දඩාලර් බිලියන 5.89 ක මුෙලක් 
ෙැනටමතේ උපදයෝජනය කර ඇත. 
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කාර්යසාධන වාර්තාව 2017 | විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු _______________________________________________________ 18 

 

 

 

 

2017 වසදර් අවසනේ කළ  පරධාන  වයාපිත ි

වයාපිතයි රියාකාරකම් 

 
පවිිතුරු බලශක්ත ි සඳහා පරදපශයනේ 
වැඩිෙයිුණ ුිරීදම් වයාපිතිය 
කාල ස මාව: 2009-2017  
සමසේත පරිිවැය: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 
164.2 
රියාතේමක කරන ආයතන: 
ලාකා විදුලි බල මණ්ඩලය 
ලාකා විදුලි පුෙේග්ලික සමාග්ම 
අධීක්ෂණ ආයතනය:  
විදුලිබල හා පුනර්ජනන ය බලශක්ති 
අමාතයාාශය 

 
ග්රිඩ් උ උපදපාල 18 ක් ඉෙිිරීම වැඩිෙියුණු ිරීම, හබරන වාලච්දච්න 
සම්දපරේෂණ මාර්ග් ඉෙි ිරීම, කටුනායක, නාවල, ිරරිබතේදග්ාඩ, 
දකාටිකාවතේත, හික්කඩුව සම්දපරේෂන කුළුණු ධාරිතාව වැඩිිරීම 
නාග්රික වීණෙි ආදලෝකනය සඳහා ඉලේලුම් කළමනාකරණය, පෙේධති 
පාලන නවීණකරණය සඳහා උපදෙේශන දසේවා පෙේධතිය ශක්තිමතේ 
ිරීම සහ නැදග්නහිර පළාතේ විදුලි සම්දපරේෂණ ග්රාමීය ග්ිහසේථ විදුලි 
සම්බනේධතාවයනේ 60,000 ඉක්මවූ  පාරි දභෝග්ිකයනේ සා යාවකට ලබා 
ෙීම. 

 
ධරණීය  බලශක්ත ිඅාශදයේ සහාය 
වයාපිතයි   
කාල ස මාව: 2011-2017 
සමසේත පරිිවැය: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන 120 
රියාතේමක කරන ආයතන: 
ලාකා විදුලි බල මණ්ඩලය 
සුනිතය බලශක්ති අිකාරිය 
අධීක්ෂණ ආයතනය:  
විදුලිබල හා පුනර්ජනන ය බලශක්ති 
අමාතයාාශය 

 
ග්රිඩ් උ උපදපාල ඉෙිිරීම වැඩිෙියුණු ිරීම (නව ග්ාලේල ග්රිඩ් උ උපදපාල 
ඉෙිිරීම ඇතුළුව) අම්බලනේදග්ාඩ ග්ාලේල 130 kv, 40 km, සම්දපරේෂණ 
මාර්ග්ය ඉෙිිරීම, මහියාග්නය - වවුනතිප 132 kv, 129 km, ෙේවිතේව 
පරිපථ සම්දපරේෂණ මාර්ග්ය ඉෙිිරීම, දකාතේමදලේ ග්රිඩ් උ උපදපාදලේ සිට 
නව අනුරාධපුර ග්රිඩ් උ උපදපාල ෙක්වා වූ  163 km, 220 kv, සම්දපරේෂණ 
මාර්ග්දයේ දෙවන පරිපථය ඉෙිිරීම, ග්රාමීය විදුලිය දබොහැීදම් 
ජාලය ශක්තිමතේ ිරීම, කුඩා ජලවිදුලි බලාග්ාර සඳහා ණය දයෝජනා 
්රමයක් සහ දමාරදග්ාලේල ජලවිදුලි බලාග්ාරදයේ සවිසේතරාතේමක 
ඉාජිදනේරු සැලැසේම නිර්මාණය ිරීම. 
 
 

 
පළතේ පාලන වැඩිෙයිුණ ුිරීදම් ආාශික 
වයාපිතයි (පරු නැග්මු) 
කාල  ස මාව: 2011-2017  
පරිිවැය: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 52 
රියාතේමක කරන ආයතනය: පළාතේ 
සභා හා පළාතේපාලන අමාතයාාශය 
අධීක්ෂණ ආයතනය: පළාතේ සභා හා 
පළාතේපාලන අමාතයාාශය 
    
 

 
දමමග්ිනේ  ඌන සාවර්ිත පරදෙේශවල පළාතේ පාලන ආයතන 100 ක් 
පමණ වැඩිෙියුණු දකදරති. දම් යටදතේ උප වයාපිති දලස මහා මාර්ග් 
සහ පාලම්, ජල සම්පාෙන හා සන පාරක්ෂක, ජල පරවාහන හා ඝන 
අපද්රවය කළමණාකරනය සෙහාෙ යටිතල පහසුකම් සාවර්ධනය 
සෙහා දසෞ යය මධයසේථාන සහ දපාදු දවළෙ සාකීර්ණ යන අාශ 
සඳහා ආදයෝජනය කරන ලෙී.තවෙ දතාරතුරු තාක්ෂණ පෙේධති 
සාවර්ධනය හා  ෙියුණු ිරීම මතිනේ පළාතේ පාලන ආයතන ශක්තිමතේ 
ිරීදමනේ තිරසාර දසේවා සැපය ම සඳහා සහාය ලබාෙී ඇත. 

 
පළවන සහ දෙවන ශරි ලාකා ග්ාවතරු හා 
නායයෑම්    ආපො පරතචිාර වයාපිතයි 
කාල  ස මාව: 2016 - 2017  
පරිිවැය: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 4 
රියාතේමක ආයතනය: සේවදෙේශ කටයුතු 
අමාතයාාශය  
අධීක්ෂණ ආයතනය: මුෙලේ හා  
ජනමාධයය  අමාතයාාශය 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016 වර්ෂදයේ මැෙ භාග්ය වන විට ශරි ලාකාව පුරා පැතුරුනු ජල 
ග්ැලීම් හා නායයෑම් මතිනේ ෙිසේතරික්ක 22 ක 340150 ජනතාව පීඩාවට 
පතේවිය. නැවතතේ 2017 වර්ෂදයේ මැයි මාසදයේ දමවැනිම 
වයවසනයකට පතේවූ අතර ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව මතිනේ ඉහත 
අවසේථාවනේ දෙදකහිම ජීවිතාරක්ෂක දසේවා සහ හෙිසි උපකරණ, 
නවෙය කට්ටල, ආහාර, දබෝතලේ කල පාන ය ජලය, පිරිපහදු සහ 
සන පාරක්ෂක පෙේධති හා තාවකාලික ආපො සහන මධයසේථාන 
දග්ාඩනැග් ම සඳහා පිළිදවලිනේ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 2 බැග්ිනේ 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 4 ක් පරොනය කරන ලෙී. 
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රාජය දනාවන දමදහයමු් 

 

ආසියානු සාවර්ධන බැාකවු 
(ආ.ස.බැ) විසිනේ මුලය අාශදයේ 
සාවර්ධනය සඳහා එහි රාජය 
දනාවන දමදහයුම් තුලිනේ ග්නුදෙන ු
16 ක් මතිනේ විවිධ බැාකු හා බැාක ු
දනාවන ආයතන දවත සහය ලබා 
ෙී ඇත. දමහිෙී මුලය ආයතන දවත 
ශකයතාවය වර්ධනය සඳහා 
තාක්ෂණික සහය, ණය ලබාෙීම සහ 
දකාටසේ ග්ැන ම මතිනේ ආ. ස. බැ. තම 
සහදයෝග් තාවය ලබා ෙ ී ඇත. ශ ර  
ලාකාදප රැිරයා උතේපාෙනය සහ 
විවිධ අාශවල වර්ධනයට දහේතුවන 
අයුරිනේ නවිාස දග්ාඩනැග් ම සඳහාතේ 
ක්ෂුද්ර, කඩුා හා මධය පරිමාණ ණය 
ලබාෙීම සඳහාතේ කානේතාවනේට හා 
යටිතල පහසුකම් සඳහාතේ ආ.ස.බැ 
මතිනේ ණය උපකාර ලබා ෙී ඇත. 
මීට අමතරව ආ.ස.බැ විසනිේ සවිිලේ 
යුධ ග්ැටුම් අවසාන විමතේ සමතම 
වයාපිත ි හරහා මුලය ොයකතේවය 
උතුරු හා නැදග්නහිර පළාතේ වලට 
ලබා ෙී ඇත. ආ.ස.බැ විසිනේ ඔවුනේදග්ේ 
B - ණය පහසුකම් වැඩසටහන 
හරහා මෑත කාලීනව ලාකා ඔරික්සේ 
සමූහදයේ අනුබෙේිත ආයතනයක් 
වන  LOFC ආයතනය දවත 
ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 40 ක් ලබා 
දෙමිනේ ජාතයනේතර පුෙේග්ලික 
අාශදයේ ණය ලබා දෙනේනනේ 
ආකර්ෂණය කර ග්ැන මට සමතේ වීණ 
ඇත. ආ.ස.බැ විසනිේ එහි දවදළඳ 
මුලයයනය වැඩසටහන (Trade 
Finance Program) හරහා බැාකු 8 ක් 
දයාො ග්නිමිනේ ග්ණුදෙනු 1916 ක් 
දවත ඇ.එ.ජ.දඩාලර් බිලියන 1.68 ක් 
2016 ජුනි මස 30 ෙනි වන විට ලබා 
ෙී ඇත. ඉහත මුෙලිනේ සියයට 54 ක් 
සඳහා පෙුේග්ලික අාශය තම සහය 
ලබා ෙ ීඇත.  

2017 දනාවැම්බර් මස ස . ස දවෝකර්සේ 
කලම්බ ුෂපිේ යාඞ් පෙුේග්ලික ආයතනය 
සමත සහන කාලය අවරුුෙේෙක් සහ 
ණය දග්විදම් කාලය අව.ු 8 ක් වු 
ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 4 ක 
වටිනාකමක් සහිත සිජු ණය 
පහසුකමක් ලබා ෙ ීඇත. 

වර්තමාන ආදයෝජන කළඹ 

ආසියානු සාවර්ධන බැාකුවහි වර්තමාන ආදයෝජන 
කළදඹහ ිසම්පරූ්ණ සහදයෝග්ිතාවය ඇ.එ.ජ. දඩාලර් බිලියන 
3.6 වන අතර එය පරධාන අාශ 8 ක් සඳහා ෙැනට රියාතේමක 
වන ණය ග්ිවිසමු් 46 ක් ෙ පරොන 4 හා තාක්ෂණික 
සහදයෝගි්තා 23 ිරනේ සමනේවිතය.  

 

වග්වු 3.1: අාශ වශදයනේ ආදයෝජන කළඔ 

අාශය 
ආසයිාන ුසාවර්ධන බැාකදුප 
සමසේත  ණය ආදයෝජනය 

(ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මි)  
මාර්ග් හා පරවාහන 892.4 
පරොන සහ තාක්ෂණික 
සහදයෝග්ිතා 40.0 

විදුලිබල හා බලශක්ති 741.0 
ජල සම්පාෙන හා 
සන පාරක්ෂාව  

643.5 

මූලය 455.8 
අධයාපන  නිපුණතා 
මානව සාවර්ධනය  294.0 

වාරිමාර්ග් හා 
කිෂිකර්මානේත  152.0 

 පරාදෙේශ ය සාවර්ධනය  60.0 
ධීවර හා ජලජ සම්පතේ 1.3 

ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව මතිනේ වර්ෂයකෙ ී 
ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලයන 650 ක පමණ එකග්තාවයක් ලබා 
ග්නේනා අතර වාර්ෂික උපදයෝජනය ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 
340 ිර. 2017 ෙී වැඩිම උපදයෝජනය වාර්තාවිය. 
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පරසේතාරය 3.1: එකග්තාවයනේ හා උපදයෝජන
2002-2017

එකග්තාවයනේ / ඇ.එ.ජ.දඩා.මි. උපදයෝජන /ඇ.එ.ජ.දඩා.මි.    
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ආසයිානු සාවර්ධන බැාක ුමලූයනය යටදතේ ෙැනට රියාතේමක වයාපිති   වැඩසටහනේ 

 
දකාළඹ අපජල කළමණාකරන  
වයාපිතයි 
  
කාල ස මාව: 2009 - 2019  
පිරිවැය: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 100 
රියාතේමක ආයතනය: දකාළඹ මහ 
නග්ර   සභාව 
අධීක්ෂණ ආයතනය: පළාතේ සභා හා     
පළාතේපාලන අමාතයාාශය 

 
දමම වයාපිතිය මතිනේ පරධාන අාශ තුනක් සඳහා මැෙිහතේවීණ ඇති 
අතර කවා නම් මහා පරිමාණ අපද්රවය පෙේධතිය පරතිසාසේකරණය 
ිරීම මතිනේ මහ දකාළඹ අපද්රවය සඳහා වන යටිතල පහසුකම් 
වැඩිෙියුණු ිරීමතේ ආයතනික හා දමදහයුම් ධාරිතාව වැඩිෙියුණු 
ිරීමතේ දසේවා සැපයුම්කරුවනේදග්ේ ධාරිතාව වැඩිෙියුණු  ිරීමතේ 
දප. දමම වයාපිතිය මතිනේ මිලියන 1.5 වන නාග්රික ජනයාදග්ේ 
දසෞ යය සහ නාග්රික පරිසර තතේතේවයනේ වැඩිෙියුණු ිරීමතේ 
වැඩිෙියුණු කල සාග්ර හා අභයනේතර ජල තතේතේවයනේ තුලිනේ මහ 
දකාළඹ සන පාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිෙියුණු ිරීමතේ සිදු කරයි. 

 
වියලි කලාපයී නාග්රික ජලසම්පාෙන හා 
සන පාරක්ෂක වයාපිතයි- අතදිර්ක 
මූලයයනය 
 
කාල ස මාව: 2013 - 2018   
පිරිවැය: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 40 
රියාතේමක ආයතනය: ජාතික ජල   
සම්පාෙන හා ජලාපවහන  මණ්ඩලය 
අධීක්ෂණ ආයතනය: නග්ර සැලසුම් සහ  
ජලසම්පාෙන අමාතයාාශය 
 

 
දමම වයාපිතිදයේ අරමුණ වනේදනේ හලාවත පුතේතලම සහ 
වවුනියාව සඳහා නව පවිතරාග්ාර තුනක් ඉෙිිරීම මතිනේ ජල 
සැපයුම පුළුලේ ිරීමතේ පුනරුතේතාපනය ිරීමතේ සන පාරක්ෂක 
කටයුතු වැඩිෙියුණු ිරීමතේය. හලාවත සහ පුතේතලම ජල 
පවිතරාග්ාර පුනරුතේතාපනය ිරීම මතිනේ එම පරදෙේශදයේ 453,000 
පිරිසක් සඳහා පිරිසිදු පාන ය ජලය සැපය මට හැිරයාව ලැද්ධ. 
මූලික වයාපිතිදයේ පිරිවැය ඉහළ යෑම නිසා පරධාන සිවිලේ වැඩ හා 
දකානේතරාතේ කටයුතු නිසි දලස රියාතේමක ිරීම සඳහා අතිදර්ක 
මූලයය පහසුකම් සපයනු ලැද්ධ. 
 
 

 
පළාතේ පාලන වැඩි ෙයිණු ුිරීදම් ආාශික    
වයාපිතයි - අතදිර්ක මූලයයනය 
 
කාල ස මාව: 2016 - 2019  
පිරිවැය: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 60  
රියාතේමක ආයතනය: පළාතේ සභා හා 
පළාතේපාලන අමාතයාාශය  
අධීක්ෂණ ආයතනය: පළාතේ සභා හා 
පළාතේපාලන අමාතයාාශය 
 

 
දමම වයාපිතිය මතිනේ පළාතේ 7 ක ඌන සාවර්ිත පරදෙේශයනේහි 
පළාතේ පාලන ආයතන වල මූලයමය හා තාක්ෂණික ධාරිතාව 
වැඩිෙියුණු ිරීමට දයෝජිත අතර පසුග්ිය වසදර් අවසනේ කරන ලෙ 
පරධාන වයාපිතිය තව දුරටතේ පුළුලේ ිරීමතේ සිදුකරනු ලබයි. 
එමග්ිනේ පරධාන රියාකාරකම් දලස ජල සැපයුම විිමතේ ිරීම 
මතිනේ නිධනේග්ත වකුග්ඩු දරෝග් (CKD) තතේතේවයනේ පාලනය 
ිරීමතේ, පළාතේපාලන ආයතන වල පරතිපතේතීනේ පරතිසාසේකරණය 
ිරීමතේ, ධාරිතාව ඉහල නැාවීණමතේ එම ආයතන වල යටිතල 
පහසුකම් වැඩිෙියුණු ිරීම මතිනේ ඉහල දසේවාවනේ ලබා ෙීමතේ 
අදපේක්ෂිතය. 
 

 
උතුරු පළාතේ තරිසාර ධීවර සාවර්ධන 
වයාපිතයි (සැලසමු් අතේතකිාරම්) 
කාල ස මාව: 2017 - 2018  
පිරිවැය: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 1.3 
රියාතේමක ආයතනය: ධීවර හා ජලජ 
සම්පතේ සාවර්ධන අමාතයාාශය 
අධීක්ෂණ ආයතනය: ධීවර හා ජලජ 
සම්පතේ සාවර්ධන අමාතයාාශය  

 
දමම වයාපිතිදයේ අරමුණ වනේදනේ දෙේශග්ුණික විපර්යාසයනේ සඳහා 
උචිත යටිතල පහසුකම් සාවර්ධනය ිරීමතේ, ජල ජිවීණ 
සාවර්ධනයතේ, ධීවර සමිති හා ක ආශරිත ආයතන ශක්තිමතේ 
ිරීමතේ, කානේතාවනේ ඇතුළු ධීවර පරජාවදග්ේ වයවසායකතේව 
කුසලතා වැඩිෙියුණු ිරීමතේ, දපෝෂණ තතේතේවය ආහාර සුරක්ෂිත 
භාවය සහ ධීවර පරජාවදග්ේ ආොයම ඉහළ නැාවීණමයි. සැලසුම් 
අතේතිකාරම මතිනේ නැාග්ුරම් සේථාන සහ දග්ාඩබැස දම් සේථාන 
පිළිබෙ සවිසේතරාතේමක ඉාජිදනේරු සැලසුමක් පිළිදයල ිරීම, ලාසු 
දලේ න සැකස ම, සමාජ ආරක්ෂන දලේ න සැකස මතේ වයාපිත ි
පිරිවැය යාවතේකාලීන ිරීමතේ සිදුකරනු ලබයි. 
 

 
යාපනය ිරළදිනාච්චි ජලසම්පාෙන  
වයාපිතයි + අතදිර්ක මලූයනය 
කාල ස මාව: 2011 - 2025  
පිරිවැය: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 210 
රියාතේමක ආයතනය: ජාතික  ජල 
සම්පාෙන හා  ජලාපවහන මණ්ඩලය                             
අධීක්ෂණ ආයතනය: නග්ර සැලසුම්           
හා ජලසම්පාෙන අමාතයාාශය 

 
යාපනය අර්ධෙේවීණපදයේ හා එහි අවට ග්රාමීය හා නාග්රික පරදෙේශ 
වල ජනතාව සඳහා (300,000 පමණ) සුරක්ෂිත පාන ය ජල 
සැපයුම් ලබාෙීමතේ ආසනේන වශදයනේ 80,000 පමණ  පිරිසකට 
සන පාරක්ෂක පහසුකම් සැපය මටතේ දමහි පරධාන වයාපිතිය 
මතිනේ සැපය මට නියමිත අතර අතිදර්ක මූලයයනය මතිනේ ෙිනකට 
ජලය ඝන මීටර 24,000 ධාරිතාවයිරනේ යුතේ මුහුදු ජල පරති ආශරැත 
ජල පිරිපහදු යනේතරයක් සේථාපනය කරනු ලබන අතර වයාපිතියට 
සහාය ෙැක්වීණම සඳහා විවිධ සැලසුම් කරන අධයනයනේෙ සමාජ 
ආරක්ෂණය රියාතේමක ිරීම සඳහා අධීක්ෂණ වැඩසටහනේෙ සිදු 
කරනු ලබයි.  
 

 
දකාළඹ ජල හා අපජල කළමනාකරණ 
වැඩිෙයිුණ ුිරීදම් වැඩසටහන අෙියර 1, 
අෙයිර 2, අෙයිර 3   

 
දමම සමසේත වැඩසටහන මතිනේ වැඩි අවධානයක් දයාමුකර 
ඇතේදතේ මහ දකාළඹ පරදෙේශදයේ ජල සම්පාෙන දසේවා වැඩිෙියුණු 
ිරීම මතිනේ ආොයම් දනාලබන ජලය අඩුකර ග්ැන මයි 
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කාල ස මාව: 2013-2020 
පිරිවැය: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 300 
රියාතේමක කරන ආයතන: 
දකාළඹ මහ නග්ර සභාව 
ජාතික ජලසම්පාෙන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලය 
අධීක්ෂණ ආයතනය: පළාතේ සභා හා 
පළාතේපාලන  අමාතයාාශය 
 

(වර්තමානය වන විට මහ දකාළඹ පරදෙේශදයේ ආොයම් දනාලබන 
ජලය පරතිශතයක් දලස 49% සිට 20% ෙක්වා අඩුකර ග්ැන මයි.) 
තවෙ දමම වයාපිතිය මතිනේ අපජල පෙේධතීනේ පුනරුතේතාපනය 
ිරීම සහ අපජල පවිතරාග්ාර ඉෙිිරීම මතිනේ රියාතේමක වන 
කළමනාකරණය වැඩිෙියුණු ිරීමටෙ නියමිතය.   

 
අධයාපන ආාශ ය සාවර්ධන වැඩසටහන 
 
කාල ස මාව: 2013 - 2018  
පිරිවැය: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 200 
රියාතේමක   අධීක්ෂණ ආයතනය:   
අධයාපන අමාතයාාශය  

 
අධයාපන ආාශ ය සාවර්ධන වැඩසටහන යටදතේ අධයාපනදයේ 
සමානාතේමතාවය හා ග්ුණාතේමකභාවය වැඩිිරීම සඳහා 
1. නවීණකරනය වූ ඉහල ග්ුණාතේමකභාවදයනේ යුතේ ෙේවිතීය 
අධයාපනය 
11. සාධාරණීය හා කාර්යයක්ෂම පාසලේ පෙේධතිය 
111. ශක්තිමතේ පාසලේ කළමනාකරණය හා සේවාධීනතේවය  
1v. ඵලොය  වැඩසටහනේ කළමනාකරණය හා සැලසුම් ිරීම යන 
පරථිපල හතර ළතාකර ග්ැන මට අදපේක්ෂිතය. දමම වැඩසටහන 
යටදතේ උසසේදපළ සඳහා තාක්ෂණ විෂය ධාරාව හදුනේවා ෙීම සහ 
විෙයා අධයාපන අවසේථා පුළුලේ කරමිනේ පාසලේ 250 ක තතේතේවය 
ඉහළ නැාවීණම සිදුකරනු ලබයි. දමම වයාපිතිය යටදතේ උපදයෝජන 
සිදුිරීම උපදයෝජන සම්බනේධ ෙර්ශකවලට අොල පරතිඵල 
ළතාකර ග්ැන ම මත සිදුකරනු ලැද්ධ. 
 

 
නපිණුතා ආාශ ය වැඩිෙයිුණ ුිරීදම්  
වැඩසටහන 
 
කාල ස මාව: 2013 - 2018  
පිරිවැය: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 100 
රියාතේමක  අධීක්ෂණ ආයතනය: 
නපිුණතා සාවර්ධන සහ විතේතීය පුහුණු   
අමාතයාාශය 
  

 
අනාග්තදයේ රැිරයා දවදළඳදපාළට ග්ැලදපන පරිෙි දග්ෝලීය 
තරතකාී ශරම බලකායක් නිර්මාණය ිරීම සඳහා අවශය මූලික 
පරතිසාසේකරණ සිදුිරීම සඳහා රජය විසිනේ රියාතේමක කරන 
නිපුණතා සාවර්ධන වැඩසටහනට සහය වීණම නිපුණතා ආාශ ය 
වැඩිෙියුණු ිරීදම් වැඩසටහදනහි අරමුණ දප. එය පරධාන 
වශදයනේ පහත පරතිඵල හතර ළග්ාකර ග්ැන ම මත පෙනම්ව 
රියාතේමක දප. 
1. තිතීයික හා විතේතීය අධයාපන පුහුණු ක්දෂේතරදයේ 
පරතිපාෙනයනේහි ඉහළ ග්ුණාතේමක භාවය. 
11.  එම අාශදයේ සැලසුම් සහ පරතිපාෙන සඳහා කර්මානේත අාශදයේ 
හවුලේකාීතේවය ඉහල නැාවීණම. 
111. එම අාශය සඳහා සහභාග්ිතේවය හා සමානාතේමතාවය 
වැඩිෙියුණු ිරීම 
1v   පරතිපතේති ආයතනික හා දමදහයුම් පරතිසාසේකරණ රියාතේමක 
ිරීම සඳහා ආාශ ය කළමනාකරණය වර්ධනය ිරීම. 
 

 
පවිිතුරු බලශක්ත ිජාල කාර්යක්ෂමතා 
වැඩිෙයිුණ ුිරීදම් ආදයෝජන වයාපිතයි  

කාල ස මාව: 2013 - 2019  
සමසේත පිරිවැය: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 
200 
ණය මුෙල: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 130 
පිවිතුරු බලශක්ති අරමුෙල පරොන: 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 1.5 
රියාතේමක  අධීක්ෂණ ආයතනය: ලාකා 
විදුලි බල මණ්ඩලය  
පුනර්ජනන ය බලශක්ති අිකාරිය 
විදුලිබල හා පුනර්ජනන ය බලශක්ති  
අමාතයාාශය 
 

 
මනේනාරම විදුලි සම්දපරේෂණ සාවර්ධනය ිරීම උතුරු පළාදතේ 
සම්දපරේෂණ  යටිතල පහසුකම් ශක්තිමතේ ිරීමතේ මනේනාරම් 
ෙිසේතරික්කදයේ අනාග්ත සුළා විදුලි උතේපාෙනය ිරීදම් හැිරයාව 
ඇතිිරීම, නව දපාලේපිටිය,  පාදුක්ක, කෑග්ලේල, විදුලිබල 
සම්දපරේෂන සාවර්ධනය මතිනේ සම්දපරේෂණ හා දබොහැීදම් 
කාර්යයක්ෂමතාව වැඩිෙියුණු ිරීම පරතිරියක බලශක්ති  (reactive 
power) කළමනාකරණය සහ මධය දවෝලේටීයතා දබොහැීදම් ජාල 
ෙියුණු ිරීම සඳහා දමම වයාපිතිය පරධාන වශදයනේ අවධානය 
දයාමුකර ඇත. තවෙ මධයම, උතුර, ෙකුණ හා බසේනාහිර පළාතේ 
වල සුතිතය බලශක්ති අිකාරිය මතිනේ වහල මත සවිකරන 
සූර්යය බලශක්ති උතේපාෙනය කරන නියමු වයාපිති අරම්භකර 
එමග්ිනේ එය ජාතික විදුලිබල පෙේධතියට දමග්ා දවාට් එකක් එකතු 
ිරීමටතේ, සූර්යය බලශක්ති සාවර්ධනය සඳහා පුෙේග්ලික අාශදයේ 
තරග්කාී දවළෙපලක් ඇතිිරීමටතේ පිවිතුරු බලශක්ති අරමුෙල 
දවතිනේ ලැදබන පරොනය දයාොග්නු ලැද්ධ. 
 

 
හරිත බලශක්ති සාවර්ධන හා බලශක්ත ි 
කාර්යක්ෂමතා වැඩිෙයිණුු ිරීදම් 
ආදයෝජන වැඩසටහන 
 
කාල ස මාව: 2014 - 2021  
පිරිවැය: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 440 

 
දමම වයාපිතිය අෙියර දෙකක් යටදතේ රියාතේමක දවමිනේ පවතී  
පළමු අෙියර ජල විදුලිබල උතේපාෙනය හා සම්දපරේෂණ යටිතල 
පහසුකම් සාවර්ධනය පිළිබෙ වැඩි අවධානයක් දයාමුකර ඇති 
අතර දෙවන අෙියර සම්දපරේෂණ පෙේධති ශක්තිමතේ ිරීම, මධයම 
දවෝලේටීයතා ජාලය ෙියුණු ිරීම, බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව 
සාවර්ධනය යනාෙිය දකදරහි වැඩිවශදයනේ අවධානය දයාමුකර 
ඇත. 



ආසයිානු සාවර්ධන බැාකු අාශය _____________________________________________________________________________________ 

කාර්යසාධන වාර්තාව 2017 | විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු _______________________________________________________ 22 

රියාතේමක කරන ආයතනය: ලාකා විදුලි 
බල මණ්ඩලය 
අධීක්ෂණ ආයතනය: විදුලිබල හා 
පුනර්ජනන ය බලශක්ති  අමාතයාාශය 
 

 

 
විදුලයි සැපය දම් විසේවසන යතේවය 
වැඩිෙයිුණ ුිරීමට සහයවීණදම් වයාපිතයි 
 
කාල ස මාව: 2016-2021  
සමසේත පිරිවැය: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 
164 
ණය මුෙල: ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 115 
ද්රරිද්රතාවය අඩුිරීම සඳහා වූ ජපනේ 
අරමුෙලර: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 02 
පිවිතුරු බලශක්ති අරමුෙල: ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන 1.8 
රියාතේමක කරන ආයතන: ලාකා විදුලි 
බල මණ්ඩලය, සුනිතය බලශක්ති 
අිකාරිය, ලාකා විදුලි පුෙේග්ලික සමාග්ම,  
ජාතික ජලසම්පාෙන හා ජලාපවහන  
මණ්ඩලය 
අධීක්ෂණ ආයතනය: විදුලිබල හා 
පුනර්ජනන ය බලශක්ති අමාතයාාශය 
 

 
දමම වයාපිතිය පරධාන සාරචක හතරිරනේ යුතේත දප 

  
1. උතුරු පළාදතේ දවනේ දවනේව පිහිටා ඇත ිදූපතේවල දෙමුහුම් 

පුනර්ජනන ය බලශක්ති පෙේධති ඇතිිරීම 
2. මධයම දවෝලේටීයතා ජාලදයේ විශේවාසන යතේවය වැඩිිරීම 
3. ග්රාමීය විදුලියනය සහ දබොහැීදම් කාර්යයසාධනය  

අධීක්ෂණය වැඩිෙියුණු ිරීම 
4. සම්දපරේෂණ පෙේධතිදයේ පරතිරියාකාරක බලශක්ති 

කළමනාකරණය වැඩිෙියුණු ිරීම.  

 
සුළා බලශක්ත ිඋතේපාෙනය ිරීදම් 
වයාපිතයි 
  
කාල ස මාව: 2017-2021  
සමසේත පිරිවැය: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 
256.7 
ණය මුෙල: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 200 
රියාතේමක කරන ආයතන: ලාකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය 
අධීක්ෂණ ආයතනය: විදුලිබල හා 
පුනර්ජනන ය බලශක්ති අමාතයාාශය 
 

 
ජාතික විදුලි ජනන මිශරණදයේ පුනර්ජනන ය බලශක්ති මතිනේ 
උතේපාෙනය කරන පරමාණය ඉහළ නැාවීණම සඳහා දමග්ා දවාට් 100 
ක ධාරිතාවදයනේ යුතු සුළා බලාග්ාරයක් උතුරු පළාදතේ මනේනාරම් 
දූපදතේ ඉෙිකරනු  ලැද්ධ. තවෙ අභයනේතර මධයම දවෝටීයතා 
යටිතල පහසුකම් අභයනේතර මාමාවතේ හා දක්බලේ එලීම ඇතුළු 
සුළා උෙයානදයේ සියළු යටිතල පහසුකම් සාවර්ධනය ිරීම සුලා 
බල පුදරෝකථනය පාලනය හා දමග්ාදවාට් 100 සුළා බල 
උච්චාවචනය කලමනාකරණය ිරීම සඳහා පුනර්ජනන ය 
බලශක්ති පාලන මැෙිරියක් සේථාපිත ිරීම දමම වයාපිතිය යටදතේ 
සිදුදකදර්. 
  
 

 
උතුරු මාර්ග් වයාපිතයි  - අතදිර්ක 
මූලයනය 
 
කාල ස මාව: 2013 - 2018 
මුළු පිරිවැය: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 
112.8 
ක රියාතේමක කරන ආයතනය: මාර්ග් 
සාවර්ධන අිකාරිය, උතුරු පළාතේ 
මාර්ග් සාවර්ධන දෙපාර්තදම්නේතුව 
උතුරු මැෙ පළාතේ මාර්ග් සාවර්ධන 
අිකාරිය 
අධීක්ෂණආයතනය: පළාතේ සභා හා 
පළාතේපාලන අමාතයාාශය, 
උසසේ අධයාපන හා මහාමාර්ග් 
අමාතයාාශය 
 

 
මුලය ණය පහසුකම් මතිනේ සිදුකල ක රියාකාරකම් තවදුරටතේ පුළුලේ 
කරමිනේ උතුරු මැෙ හා උතුරු පලාතේ වල ජාතික මහා මාර්ග් 
පෙේධතිය වැඩිෙියුණු ිරරිමට ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව විසිනේ 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මි. 98 ක් ලබා දෙන ලෙි. වයාපිතිය මතිනේ ජාතික 
මහා මාර්ග් ිර.මී 130 ක ෙිග්ක්ෙ පළාතේ මාර්ග් ිර.මී 123 ෙිග්ක්ෙ 
වැඩි ෙියුණු කරනු ලැද්ධ. 
 

 
ෙකණුු මාර්ග් වයාපිතයි 
 
කාල ස මාව: 2014 – 2018  
මුළු පිරිවැය: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 100 
ක රියාතේමක කරන ආයතනය: මාර්ග් 
සාවර්ධන අිකාරිය  
අධීක්ෂණ ආයතනය: 
උසසේ අධයාපන හා මහාමාර්ග් 
අමාතයාාශය 

 
ෙකුණු පළාතට අයතේ අිදපග්  මාර්ග් ජාලය හා සම්බනේධ  ිර.මී 
33.07 ෙිග්ිනේ යුතේ ජාතික මහාමාර්ග් ෙියුණු ිරීම සඳහා දඩාලර් 
මිලියන 75 ක ණය මුෙලක් ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව මතිනේ 
ලබාෙීඇත. 
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පළම ුහා දෙවන කකාබෙේධ මාර්ග් 
ආදයෝජන වැඩසටහන 
 
කාල ස මාව: 2014 - 2025 
මුළු පිරිවැය: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 
1990.6  
ක රියාතේමක කරන ආයතනය: මාර්ග් 
සාවර්ධන අිකාරිය  
අධීක්ෂණ ආයතනය: 
උසසේ අධයාපන හා මහාමාර්ග් 
අමාතයාාශය 
 

 
පළමු හා දෙවන කකාබෙේධ මාර්ග් ආදයෝජන වැඩසටහන මතිනේ 
පහත පරිෙි මාර්ග් පරතිසාසේකරණය කරනු ලැද්ධ  
පළම ුකකාබෙේධ මාර්ග් ආදයෝජන වැඩසටහන (I Road – 1) 

 පලාත ජාතකි/ිර.මී ග්රාමීය/ිර.මී 

මධයම 36.8 595 

වයඔ 21.79 939 

සබරග්මුව 43.13 472 

බසේනාහිර 
(කළුතර ෙිසේතරික්කය) 15.97 276 

ෙකුණ 70.9 562.7 

උතුරු මැෙ 29.6 495.4 

 එකතුව 218.19 3340.1 

දෙවන කකාබෙේධ මාර්ග් ආදයෝජන වැඩසටහන (I Road – 2) 
 
පලාත ජාතකි/ිර.මී ග්රාමීය/ිර.මී 

උතුරු 114.89 1058 

නැදග්නහිර 155.76 846 

ඌව 72.9 1044 

බසේනාහිර   800 

එකතුව 303.55 3748 
 

 
පරවාහන වයාපිතයි සඳහා වූ පහසුකම් 
 
කාල ස මාව: 2016 - 2022 
මුළු පිරිවැය:ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 
27.70 
ක රියාතේමක කරන ආයතනය: මාර්ග් 
සාවර්ධන අිකාරිය, ශර ිලාකා දුම්රිය 
දෙපාර්තදම්නේතුව, ශර ිලාකා වරාය 
අිකාරිය 
අධීක්ෂණ ආයතනය: 
වරාය හා නාවික අමාතයාාශය, උසසේ 
අධයාපන හා මහාමාර්ග් අමාතයාාශය, 
පරවාහන හා සිවිලේ ග්ුවනේදසේවා 
අමාතයාාශය 

 
2018, 2019 හා 2020 කාල වකවානුවලට ඇති පරමු  පරවාහන 
වයාපිතිවල සූොනම වැඩිෙියුණු ිරීම සඳහා දමය රියාතේමකය. 
දමම ණය පහසුකම මාර්ග්, දුම්රිය හා වරාය යන උප අාශ වල 
ට දයෝග්ය පරිෙි ලබා ෙී ඇත. 
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මුලය අාශය සඳහා දම් වන විටතේ ක රයිාතේමක දවමිනේ පවතින ආසයිානු සාවර්ධන බැාකදුප  සහදයෝග්තිාව 
 
ප රාග්ේධන දවදළඳදපාළ සාවර්ධන වැඩසටහන - ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලයින 250 ක වැඩසටහනේ ණය 

 දමම වැඩසටහදනේ ප රථමික අරමුණ වනේදනේ දවදළෙදපාළ සහදයෝග් තේවය ඉලේලූම් හා සැපයුම් 
ක රියාමාර්ග් හරහා ප රාග්ේධන දවදළඳදපාදළහි ප රමාණය හා ධාරිතාවය ඉහල නැාවීණමයි. 

 

 දමම වයාපිතිදයේ අරමුණ වනේදනේ ශ ර  ලාකාදප ප රාග්ේධන දවදළෙදපාළ වඩාතේ දහාඳිනේ ආර්ථික වර්ධනය 
හා සාවර්ධනයට අනුබල ෙීමට රදටහි ආර්ථික අවශයතාවයනේට සරිලන පරිෙි සම්පතේ ඵලොයි අයුරිනේ 
ලබාග්ැන මයි. මීට අමතරව සම්පතේ රැසේිරීම සඳහා විදශේෂදයනේ ශක්තිමතේ න තිමය හා නියාමන 
රාමුවක් සහිත ඵලොයි සේථාවර හා විනිවිධතාවයිරනේ යුතේ ප රාග්ේධන දවදළඳදපාළක් සාවර්ධනය 
ිරීමෙ අරමුණු කරයි. 

 
රාජය මලූය කළමනාකරණ කාර්යක්ෂමතා වයාපිතයි -  ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලයින 30.8 

 රාජය මූලය කළමනාකරණ කාර්යක්ෂමතා රියාතේමක ිරීදම්  වයාපිතිය මතිනේ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන 30.8 ක ණය මුෙල දයාො ග්නිමිනේ එකාබෙේධ භාණ්ඩාග්ාර රියාවලිය කළමනාකරණ දතාරතුරු 
දමදහයුම් පෙේධතියක් සේථාපනය ිරීම  සහ දෙේශ ය හා විදෙේශ ය පුහුණු වැඩසටහනේ  ලබාෙීම දමම 
වයාපිතිය මතිනේ සිදු කරනු ලැද්ධ. 
 

කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසාය ණය මාලා වයාපිතිය - ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලයින 175 / Women 

Entrepreneurs Finance Initiative (We – Fi) මතිනේ ලබා ෙීමට නියමිත ක ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලයින 12.6 
පරොනය 
 

 2016 වර්ෂදයේ සිට සහභාග්ි වන මුලය ආයතන 10 ක් හරහා සුළු හා මධය පරිමාණ වයවසායකයිනේ 
800 කට ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 175 ක ණය මුෙලක් ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව විසිනේ ලබා ෙී ඇත. 
දමම සුළු හා මධය පරිමාණ වයවසායකයිනේ දකාළඹ ෙිසේත රික්කදයනේ පිටත ක රියාතේමකවනේනනේ, 
කානේතාවනේ විසිනේ පවතේවාදග්න යන දහෝ මුලේවරට බැාකු මතිනේ ණය ලබා ග්නේනා අයදග්නේ සමනේවිතය. 
දමම වයාපිතිදයේ සාර්ථකතේවය මත හිෙිමිනේ 2018 වර්ෂදයේෙී ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව විසිනේ සුළු 
හා මධය පරිමාණ වයවසායකයිනේ මුලයග්ත ිරීදම් අභිදයෝග් වලට මුහුණ ෙීම සඳහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන 75 ක ණය මුෙලක් ලබා දුනේ අතර දමය මාස 18ක් හරහා 2019 වර්ෂදයේ ෙී අවසනේ දප. 
තවදුරටතේ කානේතා වයවසායකයිනේ සඳහා We-Fi  ආයතනය හරහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 12.6 ක 
ප රොන මුෙලක් ලබා ග්ැන මට මුලිකව හැිරවු අතර එය 2018 වර්ෂදයේෙී ආරම්භ වීණමට නියමිතය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

වයාපිතදියේ 
දබාදහෝමයක්  
පරතිලාභ නේ  අතරිනේ 
තම සාර්ථක කථාව 
ඉෙිරිපතේ කළ 
පරතිලාභ නේ 
දෙදෙදනක් 

සම්පතේ සුරාග් මහතා මහ මා ග්ුණවර්ධන මහතේමිය 



_____________________________________________________________________________________ආසයිානු සාවර්ධන බැාකු අාශය 

කාර්යසාධන වාර්තාව 2017 | විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු _______________________________________________________ 25 

 

  

දමාරග්හකනේෙ ජලාශය ෙැනට පවතින 
හුරුළුවැව, මනාකැටිය කරු වැව සහ 
මහකනෙරාව යන ජලාශවලට සම්බනේධ 
ිරීම සෙහා ිර.මී. 62 ක ෙිග්ිනේ යුතු 
(ිර.මී.28 ක උමා මාර්ග්යක්ෙ ඇතුළුව) 
ඉහළ ඇළහැර මාර්ග්ය ඉෙිිරීම. 
 

 

ිර.මී.96 ක නව සහ වැඩිෙියුණු 
කළ ඇළ මාර්ග් (මීටර 940 ක 
උමග්ක්ෙ ඇතුළුව) මීටර 25 ක් 
උස දපලි දෙකක් මහ ිරතුල 
හා මහ ිරරුල ජලාශ සෙහා 
ඉෙිිරීම 

 

දමම වැඩසටහදනහි දෙවන අෙියර 
රියාතේමකවීණමතේ සමග් ආසියානු සාවර්ධන 
බැාකුදප මූලයාධාර යටදතේ රියාතේමක වන 
යාපනය ිරළිදනාච්චි ජල සම්පාෙන 
වයාපිතිය ෙ ඇතුළුව එම පරදෙේශ සෙහා 
පාන ය ජලය දලස මහවැලි ජලය ලබාග්ත 
හැිරවනු ඇත. 

Suppl y Proj ect 

ිර.මී. 74 ක වම් ඉවුර ඇළ 
පුනරුතේතාපනය ිරීම 

මිණිදපේ අමුණ මීටර 3.5 ක් 
එසවීණම 

කළුග්ත ජලාශදයේ සිට දමාරග්හකනේෙ 
ජලාශයට ජලය දග්න කම සෙහා 
ිර.මී.8.8 ක කළුග්ග් දමාරග්හකනේෙ ඇල 
මාර්ග්ය ඉෙිිරීම. 

මහවැල ිජල සරුක්ෂතිතා ආදයෝජන වයාපිතයි 

දමම වැඩසටහදනේ දෙවන අෙියර 2021 
වර්ෂදයේ ආරම්භ ිරීමට අදපේක්ෂති 
අතර එමගි්නේ මහවැල ිග්දතේ අතිදර්ක 
ජලය උතුරු මැෙ පළාදතේ ෙැනට 
පවතනි අතිදර්ක ජලාශ සෙහා 
ලබාදෙමිනේ පෙේධතයි තව දුරටතේ 
වයාපේත ිරීම. 

සමසේථ ආදයෝජනය: ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 675 
ආසියානු සාවර්ධන බැාකු ොයකතේවය: ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 453 ිර. 
එය බහු අෙියර මුලයයන පහසුකම යටදතේ අෙියර තුනිරනේ ලබාදෙනු 
ඇත. 
රියාතේමක කරන ආයතනය: මහවැලිසාවර්ධනහාපරිසරඅමාතයාශය 
කාලස මාව: 2015- 2024 
 

පරතලිාභ 
 උතුරු මැෙ, මධයම හා වයඹ පළාතේ වල කිෂිකාර්මික ඵලොය තාවය හා 

තිරසාර ආර්ථික වර්ධනය ඉහළ නැාවීණම. 
 කනේන දෙදකහිම දහක්ටයාර 36,000 ක ඉඩම් පරමාණයක් වග්ාිරීම සෙහා ජල 

සුරක්ෂිතතාවය ඇතිිරීම. 

 ආරක්ෂිත පාන ය ජලය සැපය ම දමම පරදෙේශදයේ දවදසන ජනතාවදග්ේ නිෙනේග්ත 
වකුග්ඩු දරෝග්ය වළක්වා ග්ැන මට දහේතු වනු ඇත.   

 නව හා වැඩිෙියුණු කරන ලෙ ජල පරවාහන හා ග්බඩාිරීදම් යටිතල පහසුකම්  

 ජල සම්පතේ කළමනාකරණය සෙහා වැඩිෙියුණු කළ පෙේධති. 

 පරතිලාභ නේ - දග්ාවිපවුලේ 80,000. 
 

අරමුණ:  
වාරිමාර්ග්, පාන ය හා වාණිජ කටයුතු 
සෙහා මහවැලි ග්දතහි අතිරික්ත ජලය 
හැරවීණම මග්ිනේ ශරි ලාකාදප උතුරු වියලි 
කලාපදයේ ආර්ථික රියාකාරකම් කඩිනම් 
ිරීදම් පරධාන වයාපිති තුන 
*ඉහළ ඇලහැර මාර්ග් වයාපිතිය 
*වයඹ ඇල වයාපිතිය 
*මිණිදපේ වම් ඉවුර ඇල පරතිසාසේකරණය 

ිරීදම් වයාපිතිය.    
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වග්වු 3.2: ආසයිාන ුසාවර්ධන බැාකවු මතනිේ ෙැනට රියාතේමක වන තාක්ෂණික සහයනේ සහ පරොන 

 වයාපිතයි තාක්ෂණික 
සහදයෝග්තිාව 
 පරොන   
(ඇ.එ.ජ. දඩාලර්) 

1  පිවිතුරු බලශක්ති හා ජාල කාර්යක්ෂමතා වැඩිෙියුණු ිරීදම් වයාපිතිය 1,500,000.00 

2  විදුලි සැපය දම් විශේවාසන යතේවය වැඩිෙියුණු ිරීමට සහය වීණදම් වයාපිතිය 1,800,000.00 

3  කුඩා හුෙකලා දුපතේ සඳහා ඵලොය  බලශක්ති භාවිතය 2,000,000.00 

4  ශර ිලාකාදප ග්ාවතුර හා නායයෑම් ආපො සඳහා පරතිචාර (දෙවන අෙියර) - පරොන 2,000,000.00 

5 ජල සම්පාෙන හා සන පාරක්ෂක දසේවා සැපය ම් කටයුතු සඳහා අවශය ධාරිතා වැඩි 
ෙියුණු ිරීම 

600,000.00 

6  මානව පරාග්ේධන සාවර්ධන ධාරිතාව රියාතේමක ිරීම සඳහා සහාය 2,350,000.00 

7  ෙකුණු අිදපග්  මාර්ග් ආදයෝජන වැඩසටහන 1,000,000.00 

8  කකාබෙේධ මාර්ග් සාවර්ධන ආදයෝජන වැඩසටහන 1,000,000.00 

9  යාපනය සඳහා විකලේප ජල පරභවයනේ (මුහුදු ජල පරති ආශරැත ජල පිරිපහදු යනේතරය 
සඳහා දපග්වතේ තක්දසේරුව)  

225,000.00 

10  වයාපිති සූොනම සහ කළඹ කළමනාකරණය වැඩිෙියුණු ිරීම 1,000,000.00 

11  ජාතික ජලසම්පාෙන හා ජලාපරවහන මණ්ඩලදයේ ආයතනික සාවර්ධනය 1,000,000.00 

12  දකාළඹ අර්ධ නාග්රික දුම්රිය වයාපිතිය 1,450,000.00 

13  උතුරු පළාතේ තිරසාර ධීවර  සාවර්ධන වයාපිතිය 600,000.00 

14  දතාරතුරු සාවර්ධන හා සුළු හා මධයම පරිමාණ මූලය කටයුතු නවීණකරණය 2,000,000.00 

15  සුළා බළශක්ති නිෂේපාෙන වයාපිතිය. 2,000,000.00 

16  ශර ිලාකාදප අරමුෙලේ සම්පාෙනය 500,000.00 

17  ජාතික වරාය සැලසුම 1,500,000.00 

18  පරාග්ේධන දවදළඳදපාළ සාවර්ධනය ිරීම 2,200,000.00 

19  TA 9454-SRI: උපාය මාර්ග්ික ෙැනුම විසොග්ැන ම සඳහා සහාය වීණම 225,000.00 

20  TA 9460-SRI: බලශක්ති පෙේධතිදයේ විශේවාසනියතේවය ශක්තිමතේ ිරීදම් වයාපිතිය 1,500,000 

21  TA 9399-SRI: දසෞ යය පෙේධතිය වැඩිෙියුණු ිරීදම් වයාපිතිය සැකස ම 500,000.00 

22  TA 9389-SRI: සූර්යය බලශක්ති නිෂේපාෙන රියාතේමක ිරීදම් සහාය 1,000,000.00 

23  යාපනදයේ ජල ක්දෂතරයනේහි ආයතන වල ධාරිතා වර්ධනය 500,000.00 

24  TA 9382-SRI:පරධාන දුම්රිය සැලැසේම 1,500,000.00 

25  TA 9335-SRI: අිකරණ ක්දෂේතරදයේ කාර්යයක්ෂමතාව ශක්තිමතේ ිරීම (වාණිජ න තිය     
ආදයෝජන හා දකානේතරාතේ බලාතේමක ිරීම. 

750,000.00 

26  සූර්යය බලශක්ති නිෂේපාෙන වයාපිතිය 225,000.00 

 එකතුව 30,925,000.00 
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2017 වර්ෂදයේ කාර්යසාධනය 

රදටහ ිවැඩසටහනේකරණය 

ශරි ලාකාදප වාර්ෂික වැඩසටහනේකරණය 
සැකස ම සඳහා වූ සාකච්ඡා පරධාන වශදයනේ 
දෙේශ ය සහදයෝගි්තා උපාය මාර්ග් (2018-2022) 
මත සහ ශ්රී ලාකාව ඉහළ මැෙි ආොයම් රටක් 
බවට පතේවීණමතේ සමත රදටහි දවනසේවන 
අවශයතා වලට ග්ැලදපන පරිෙි ආසියාන ු
සාවර්ධන බැාකුදප දමදහයුම් සකසේ ිරීම 
යන කරුණ ුපෙනම් කරදග්න සිදු කරන ලෙී.  

රදටහි වැඩසටහනේකරණය පිළබිඳ 
සාකච්ඡාවනේහිෙ ීආසියානු සාවර්ධන බැාකුදප 
මුලය සහාය අවශය වන රජදයේ පරමු තම 
දක්ෂේතර පිළිබෙ වැඩි අවධානයක් දයාමුවිය. 
දෙේශ ය වයාපාර දමදහයුම් සැලැසේදමහි 
(Country Operations Business Plan) රැිරයා 
මිලියනයක් ඇතිිරීම, ආොයම් අවසේථා 
වැඩිිරීම, ග්රාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමතේ ිරීම, 
කලාපීය සාවර්ධන පරදපශයනේ 3 ක් නිර්මාණය 
ිරීම, මූල යමය අනේතර් ග්රහණය, නව 
ආදයෝජන වැඩිෙියුණ ු ිරීම, දග්ෝලීය 
දවදළඳදපාළ සඳහා ොයකතේවය සැපය ම, 
කිෂකිර්ම හා ධීවර අාශය නවයකරණය, 
පාන ය ජලය සැපය ම, නව වයාපාර අවසේථා 
සඳහා පහසුකම් සැලස ම, මානව සම්පතේ 
ශක්තිමතේ ිරීම, මානව පරාග්ේධනය වැඩිෙියුණ ු
ිරීම, ආර්ථික කටයුතු සඳහා කානේතා 
සහභාග්ිතේවය වැඩිිරීම, සමාජ ආර්ථික 
අභිමානය සහ තිරසාර සාවර්ධන අරමුණ ු
ශක්තිමතේ ිරීම, දවදළඳ කටයුතු වැඩිෙියුණ ු
ිරීම, සහ අපජල පවිතරකරණය වැඩිෙියුණ ු
ිරීම, ආෙී කරුණු රියාතේමක ිරීමට අොල 
වයාපිත ි දකදරහි වැඩි අවධානයක් දයාමුවීණ 
ඇත. 

 

 

ශර ි ලාකා දෙේශ ය සහදයෝග්තිා උපායමාර්ග් 
(2018-2022)  

 
2018-2022 කාලය තුලෙී ශ්රී ලාකාව සමත 
ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව ඇතිකරග්තේ 
පරතිපතේතිමය පුළුලේ එකතතාව මත දෙේශ ය 
සහදයෝගි්තා උපාය මාර්ග් (2018-2022) 2017 ෙ ී
සකසේකර අවසනේ කරන ලෙ.ී රජදයේ පරතපිතේතිමය 
පරමු තාවයනේ අදනකුතේ සම මට්ටදම් ආර්ථික 
වශදයනේ නැග්  එන රටවලේ හා දලෝකදයේ 
අදනකුතේ රටවල ආර්ථික සාවර්ධන කටයුතු හා   
ශ්රී ලාකා රජදයේ අෙහසේ සැලිරලේලට දග්න 
දෙේශ ය සහදයෝගි්තා උපාය මාර්ග් සකසේදකාට 
ඇත. 

දෙේශ ය වයාපාර දමදහයමු් සැලැසේම (2018-

2020) 

 
දමය 2018-2020 සඳහා ව ූදෙේශ ය සහදයෝගි්තා 
උපාය මාර්ග් යටදතේ සකසන ලෙ  පරථම දෙේශ ය 
වයාපාර දමදහයුම් සැලැසේම දප. දෙේශ ය 
සහදයෝගි්තා උපාය මාර්ග් (2018-2020) යටදතේ 
හඳුනාග්තේ උපාය මාර්ග් දයෝජිත කාලරාමුව තුල 
රියාතේමක ිරීම සඳහා ණය සහ ණය දනාවන 
වැඩසටහනේ විසේතර කර ඇත. 2018-2020 කාලය 
තුලෙී සේනවී දමදහයුම් සඳහා ඇ.එ.ජ.දඩාලර් 
මිලියන 2797.8 ක මුෙලක් හා කලාපීය දසෞ යය 
ආරක්ෂණ අරමුෙල යටදතේ  ඇ.එ.ජ.දඩාලර් 
මිලියන 12.5 ක පරොනයක් ෙැනට දවනේ කර ඇත. 
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ප්රස්ත්ාරය 3.2: 2018-2020 පක්වා සමස්ත් ණය ආේයෝජනේයහි අාංශ වශේය්ත වාප්තිය
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2017 වර්ෂය තලු ණය සම්මතු ිසාකච්ඡා 
අවසනේ කළ හා අතේසනේ කරන ලෙ ණය  
 
ඇඑ.ජ..දඩාලර් මිලියන 956. 3 ක මුෙලක් ලබා 
ග්ැන ම උදෙසා ණය ග්ිවිසුම් 11 ක් ණය 
සම්මුති සාකච්ඡා අවසනේ කරන ලෙ අතර 
ණය ග්විිසුම් 7 ක් අතේසනේ කරන ලෙි. මිට 
අමතරව ආසියා පැසිපික් ආපො ප රතිධාර 
අරමුෙල හරහා ඇඑ.ජ.දඩාලර් මිලියන 2 ක 
ප රොනයක් 2017 වර්ෂදයේ ඇතිවු ග්ාවතුර හා 
නායයෑම් වලිනේ විපතටපතේ ජනතාවට 
කඩිනමිනේ ආධාර සැපය ම සඳහා ලබාග්නේනා 
ලෙි.  
 
දමම අතේසනේ කරන ලෙ ණය ග්ිවිසමු් හා 
ප රොන ග්ිවිසුම්  හරහා ඇඑ.ජ..දඩාලර් මිලියන 
623.3 ක මුෙලක් ලබාග්නේනා ලෙ.ි 
 
2017 වර්ෂදයේ එකතතා හා උපදයෝජන 
 
ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදප ණය කළඹ තුල 
දමදතක් වාර්තා වු ඉහලම උපදයෝජනය වන 
ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 386. 3 ක අග්ය 2017 
වර්ෂය තුල වාර්තා විය. ආ.ස. බැ මුලයයනය 
වන එම වර්ෂදයේ ක රියාතේමක වු වයාපාරවලට 
අොලව ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 406.88 ක 
වටිනාකමක් සහිත දකානේත රාතේ ප රොනය කරන 
ලෙි.  
 
 
  

 

වග්වු 3.3: ආසයිාන ුසාවර්ධන බැාකු සටහන 2017 වර්ෂය 
තුළ ණය සම්මුත ි සාකච්ඡාඅවසනේ කළ වයාපිත ි

 

වයාපිතයි 

මුළු ණය 
මුෙල ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් 
මිලියන  

සඵලොය  
දපාළ ි

අනපුාතකිය 

සුළා බලශක්ති නිෂේපාෙන 
වයාපිතිය 

 
200 

 
2.02% 

සූරිය බලශක්ති නිෂේපාෙන 
වයාපිතිය 

 
50 

 
     2.20% 

යාපනය  
ිරලිදනාච්චි ජල 
සැපයුම් වයාපිතිය 
-  අතිදර්ක 
මූලයනය 

 
25 

 
     2.03% 

 
95 

 
      2.24% 

කකාබෙේධ මාර්ග් ආදයෝජන 
වැඩසටහන – හතර වන අෙියර 

 
150 

 
       2.26% 

දෙවන කකාබෙේධ මාර්ග් 
ආදයෝජන වැඩසටහන – පළමු 
අෙියර 

 
90 

 
       2.24% 

  
60 

 
       2.03% 

සුළු හා මධය පරිමාණ ණය 
මාලාව –අතිදර්ක මූලයනය 

 
75 

 
      2.03% 

මහවැලි ජල ආරක්ෂක 
ආදයෝජන වැඩ සටහන දෙවන 
අෙියර 

 
179 

 
       2.30% 

 
31 

       2.03% 

උතුරු පළාතේ තිරසාර 
ිවරසාවර්ධන වයාපිතිය 

 
1.3 

 
       1.30% 

එකතවු 956.3  

වසර 2017 ෙ ී ෙකණු ු ආසයිාදප ආර්ථික 
සහදයෝග්තිාව සඳහා ආසියානු සාවර්ධන 
බැාකදුප රියාකාීතේවය 
 
කලාපීය සමිෙේිය, ආර්ථික අවසේථා 
වැඩිෙියුණු ිරීම සහ උප කලාපදයේ ජනතාව 
සඳහා වඩා දහාඳ ජීවන තතේවයක් දග්ාඩ 
නැග් ම ෙකණුු ආසියානු උප කලාපීය ආර්ථික 
සහදයෝගි්තා වැඩසටහදනේ (SASEC) අරමුණ 
දප. එහි සාමාජික රටවලේ වනේදනේ 
බාග්ලාදෙේශය, භුතානය, ඉනේෙියාව,  
මියනේමාරය, දනේපාලය හා ශරි ලාකාවයි. 
රටවලේ අතර අනේතර්ජාතික සහදයෝග් තාව 
ඉහළ නැාවීණම සඳහා වයාපිත ි පාෙක 
කරග්තේ සහදයෝග් තාව පරවර්ධනය ිරීම 
සඳහා එම රටවලේ සමත නිරනේතර 
උපදෙේශන දසේවා සපයනු ලබන අතර 
මියනේමාරය, අග්ේනිෙිග් ආසියාව, චීනය, 
ඔසේදසේ දලෝක දවදළඳදපාළ සඳහා විිමතේ 
සම්බනේධතාවයක් වර්ධනය කර ග්ැන ම සදිු 
කරයි. 

SASEC පරධානතම වැඩසටහනක් වන ශ්රී ලාකාදප 
LPG නැප ග්ත ිරීදම් හා ග්බඩා දක්නේද්රසේථානයක් 
දලස කටයුතු නිීක්ෂණය සඳහා දුත දමදහයුමක් 
සහභාග්ි ව ූ අතර ග්ෑසේ පරවාහනය සඳහා අවශය 
ශකයතා අධයනය ආරම්භ ිරීම සඳහා වැඩමුළුවක් 
පවතේවන ලෙී. 
 
2017 දනාවැම්බර්; ශ්රී ලාකාව තුල LPG පිළිබඳ 
පරදපශයක් පිළිදයල ිරීම සඳහා ආසියානු සාවර්ධන 
බැාකුදප දූත දමදහයුමක් සහභාග්ි විය. 
 
2017 ඔක්දතෝම්බර්; SASEC සන පාරක්ෂක සහ දවළෙ 
ජාතික නිෂේචයනය පළිබිෙ තාක්ෂණික බාධා 
සම්බනේධදයනේ ජාතකි අනමුාන රැසේවීණම් පැවැතේවීණම. 
 
2017 අපරිදයලේ; නවෙිලේලි නුවර පැවති SASEC 
සාමාජික මුෙලේ ඇමතිවරුනේදග්ේ රැසේවීණම සඳහා මුෙලේ 
ඇමතිවරු සහභාග් ිවූහ. 
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2017 වසදර් විදශේෂ අවසේථා 

 

 2017 මැයි - ආසියාන ුසාවර්ධන බැාකුදප 50 වන වාර්ෂික රැසේවීණම ජපානදයේ දයෝදකෝහාමා හිෙ ී
පැවැතේවිණි. 

 ඉහල දපදලේ උපදෙේශක කටයුතු සඳහා පැමිණි දූත කණ්ඩායම් 
- ආසියානු සාවර්ධන බැාකදුප ෙකණුු ආසියානු දෙපාර්තදම්නේතුදප අධයක්ෂ ජනරාලේ හුනේ කීම් 

මහතාදග්ේ සාචාරය (දපබරවාරි 6-8) 
- ආසියානු සාවර්ධන බැාකදුප විධායක අධයක්ෂ දකාචී හසග්ාවා මහතාදග්ේ සාචාරය (මාර්තු 

13-19) 
- ආසියානු සාවර්ධන බැාකදුප ඩිනේඩිනේ ටැාග්ේ (සභාපති අනුකූලතා සමාදලෝචන කමිට ු උප 

සභාපති මට්වම) සහ ජිදවනේද්ර ෂා (විදශේෂ වයාපිති පහසුකම් සැපයුම්කරු අධයක්ෂ ජනරාලේ 
මට්ටම) මහතුනේදග්ේ සාචාරය (ජූලි 20-21) 

- ආසියානු සාවර්ධන බැාකදුප විධායක අධයක්ෂ දඩ් උවිඩ් උ මර්චනේසනේ සහ විකලේප විධායක 
අධයක්ෂ මයිකලේ සේටපුසේ මහතුනේදග්ේ සාචාරය (ජූලි 31 සිට අදග්ෝසේතු 04) 

- ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදප භාණ්ඩාග්ාරික දපරි වැනේ දපදටදග්ම් මහතාදග්ේ සාචාරය 
(අදග්ෝසේතු 28-සැපේතැමබර් 01) 

- ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදප දේම්සේ දවාරනේ ඉවනේසේ (විදශේෂ වයාපිත ිපහසුකම් සැපයුම්කරු 
අධයක්ෂ ජනරාලේ මට්ටම) මහතාදග්ේ සාචාරය (ඔක්දතෝම්බර් 27-28) 

- ආසියානු සාවර්ධන බැාකදුප උප සභාපති දවනේකකායි සැාග්ේ මහතා සහ පරොන උපදෙේශක 
දචනේදචනේ මහතාදග්ේ සාචාරය (දනාවැම්බර් 22-24) 

- ආසියානු සාවර්ධන බැාකදුප ෙකණුු ආසියානු දෙපාර්තදම්නේතුදප අධයක්ෂ ජනරාලේ හුනේ ිරම් 
මහතාදග්ේ සාචාරය (දෙසැම්බර් 01) 

 “ශ්රී ලාකාදප ආර්ථිකය-නව පාඨමාලා හැෙෑීම” සඳහා ව ූනිශේචය අධයනය එලිෙැක්වීණම 2017 
ඔක්දතෝම්බර් මාසදයේෙී සදිුවිය 

 “ශ්රී ලාකාව හා ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදප 1966- 2016 සහදයෝගි්තාවදයේ 50 වන සාවතේසරය” 
සඳහා ව ූග්රනේථය එළිෙැක්වීණම දනාවැම්බර් මස සදිුවිය. 
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දුම්රිය දසේවාව සඳහා මලූය ආදයෝජනය 
 

 
ශර ිලාකා රජය විසිනේ  දුම්රිය දසේවාදප ඇති ආර්ථික පරතිලාභ වඩ වඩාතේ සාර්ථකව උපදයෝජනය ිරීදම් 
අරමුණිනේ,  කරනු ලබන ආදයෝජනවලට පරමු තාවයක් ලබා ෙී ඇත. දම් අනුව ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදප 
සහය ඇතිව දම් වන විට දුම්රිය අාශදයේ පරධාන සැලැසේම පිළිදයළ කරනු ලබන අතර දමමතිනේ හඳුනා 
ග්ැන මට අදපේක්ෂිත ආදයෝජනවලට අමතරව ෙැනට විවිධ සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේදග්ේ සහය ඇතිව දමම 
ක්දෂේතරදයේ කරනු ලබන වයාපිතිවල සාරාාශයක් පහත ෙැක්දප.  
 
චීන රජය හා චීන අපනයන හා අනයන බැාකවු 

 පළමු අෙියර යටදතේ මාතර සිට දබලිඅතේත ෙක්වා දුම්රිය මාර්ග්ය ඉෙි කරනු ලබයි. 2 වන අෙියර 
යටදතේ දබලිඅතේදතේ සිට වීණරවිල ෙක්වාතේ, තුනේවන අෙියර යටදතේ වීණරවිල සිට කතරග්ම ෙක්වාතේ 
දුම්රිය මාර්ග්ය ඉෙි ිරීමට අදපේක්ෂිතය.  

 චීන ආනයන හා අපනයන බැාකුව මතිනේ වයාපිතිදයේ පළමු අෙියර මුළු පිරිවැය වු ඇ.එ.ජ. දඩාලර්. 

මිලියන 278.2 ක් අග්ය සහනොයි දකානේදෙේසි යටදතේ වරණීය ග්ැණුම්කරුවනේදග්ේ ණය පහසුකමිනේ 
හා චීන රජය විසිනේ ලබා දෙන සහනොයි ණයක් යන ක රමදපෙය හරහා ලබාෙීමට එකත වීණ ඇත. 

 ශ ර  ලාකාදප දුම්රිය වයාපිතිය යටදතේ උඩරට දුම්රිය මාර්ග්ය සඳහා ඩීසලේ බලදපග් කට්ටල 9 ක් 
ප රසම්පාෙනය ිරීම, මිලෙී ග්ැන ම හා සැපය ම.  

 
ඉනේෙයිාන ුඅපනයන  හා ආනයන බැාකවු 
 

 කළුතර සිට මාතර ෙක්වා දවරළබඩ දුම්රිය මාර්ග්ය ප රතිසාසේකරණය ිරීම හා දුම්රිය එනේජිනේ 
ඩීසලේ බලදපග් කට්ටල මිලෙී ග්ැන ම සඳහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර්. මිලියන 167.4 ක මුෙලක් ලබා ෙීම.  

 මැෙවච්චිදයේ සිට මඩු, මඩු සිට නතදලයිමනේනාරම හා ඕමනේදතේ ෙක්වා මුලු ෙිග් ිර.මී 196 ක් වු 
දුම්රිය මාර්ග් ඉෙිකර අවසනේ ිරීම. 

 ඇ.එ.ජ. දඩාලර්. මිලියන 382.37 ක් දයාො ග්නිමිනේ 2012 ෙී පදලයි සිට කනේකසනේතුදර් ෙක්වා ිර.මී 
56 ෙිග් දුම්රිය මාර්ග් ඉෙි ිරීම. උතුරු මාර්ග්දයේ අනුරාධපුරදයේ සිට ඇති දුම්රිය සාඥා හා විදුලි 
සාදෙේශ පෙේධතිය නවීණකරණ කටයුතු සම්පූර්ණ ිරීම. 

 ශ ර  ලාකා දුම්රිය දසේවාව සඳහා ඩීසලේ අිබලැති කට්ටල ප රතිසම්පාෙනය ිරීම. 

 දපාලේග්හදවල සිට කුරුණෑග්ල ෙක්වා දුම්රිය මාර්ග්ය ෙේවිතේව මාර්ග්යක් දලස දග්ාඩනැාවිම.  
 
මීට අමතරව 2017 වර්ෂදයේ ජූනි 6 වන ෙින ශ ර  ලාකා රජය විසිනේ දුම්රිය ක්දෂේත රය ඉහළ නැාවිම සඳහා 
ඉනේෙියානු අපනයන හා ආනයන බැාකුවතේ සමත ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  318 ක ණය ග්ිවිසුමක් අතේසනේ 
කරන ලෙී. 
 
ඉහත ණය මුෙල උපදයෝග්ි කරග්නිමිනේ පහත රියාකාරකම් සිදු ිරීමට අදපේක්ෂිතය.   
 

 මහව සිට ඕමනේදතේ ෙක්වා දුම්රිය මාර්ග්ය ප රතිසාසේකරණය ිරීම.  

 රතේමලාන දුම්රිය වැඩදපාල වැඩිෙියුණු ිරීම.  

 ශ ර  ලාකා දුම්රිය දසේවාව සඳහා දුම්රිය මැෙිරි 160 ක් මිලෙී ග්ැන ම.  
 මහව සිට අනුරාධපුර ෙක්වා වු දුම්රිය මාර්ග්දයේ සාඥා පෙේධතියක් සේථාපනය ිරීම.  

 දපාලේග්හදවල සිට කුරුණෑග්ල ෙක්වා ෙේවිතේව මාර්ග් දග්ාඩනැාවිදම් ඉතිරි දකාටස මුලයයනය ිරීම.  
 

ආසයිානු සාවර්ධන බැාකවු 

 කැලණිවැලි මාර්ග්දයේ මරොන සිට පාදුක්ක ෙක්වා ෙේවිතේව මාර්ග්යනේ ඉෙිිරීම හා පාදුක්ක සිට 
අවිසේසාදපලේල ෙක්වා ෙැනට පවතින මාර්ග්ය ප රතිසාසේකරණය ිරරිම.  

 මරොන සිට රාග්ම ෙක්වා ප රධාන මාර්ග්ය දුම්රිය මාර්ග් 4 ක් දලස සාවර්ධනය ිරීම, රාග්ම සිට 

දපයනේදග්ාඩ ෙක්වා දුම්රිය මාර්ග් 3 ක් දලසතේ දපයනේදග්ාඩ සිට රඹුක්කන ෙක්වා වු ෙැනට පවතින 
ෙේවිතේව මාර්ග්ය ප රතිසාසේකරණය ිරීම සිදු කරනු ලැද්ධ.  

 දකාළඹ දකාටුව සිට පානදුර ෙක්වා වු දවරළබඩ දුම්රිය මාර්ග්ය මාර්ග් 3 ක් දලස සාවර්ධනය 
ිරීම හා පානදුර සිට කළුතර ෙක්වා ඇති ෙැනට පවතින දුම්රිය මර්ග්ය ප රතිසාසේකරණය ිරීම.  



_____________________________________________________________________________________ආසයිානු සාවර්ධන බැාකු අාශය 
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 පුතේතලම් මාර්ග්දයේ රාග්ම සිට මීග්මුව ෙක්වා ෙේවිතේව මාර්ග්ය සාවර්ධනය ිරීම මතිනේ එය 
කටුනායක බණ්ඩාරණායක ජාතයනේතර ග්ුවනේදතාටුපළට සම්බනේධ ිරීම. 

 ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව මතිනේ  ලබාග්නේනා ලෙ ඇ. එ. ජ දඩාලර් මිලියන 1.5 ක මූලය පරොනය 
හා තාක්ෂණික ආධාර යටදතේ දුම්රිය දසේවාදප පරධාන සැලැසේම සකසේිරීම. 

 
2018 වර්ෂදයේ ආරම්භ වීණමට නයිමිත දකාළඹ නග්රාශරිත දුම්රිය කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිෙියණු ු ිරීදම් 
වයාපිතයි යටදතේ පහත උප වයාපිතනීේ රියාතේමක වීණමට නයිමිතය. 
 

 දුම්රිය විදුලි සාදෙේශ සනේනිදපෙන පෙේධතිය 

 ෙීප වයාපේත පරදපශ පතර නිකුතේ ිරීදම් හා ආසන දවනේ ිරීදම් පෙේධතිය 

 දුම්රිය පුහුණු ආයතනය (වැඩිෙියුණු ිරීම හා  දුම්රිය එනේජිනේ සමාකිතියක් සැපය ම 

 පරධාන දුම්රිය පාලක මැෙිරි දග්ාඩනැග්ිලේල  සහ දමදහයුම් මධයසේථානය  

 තාක්ෂණික ග්මනේ වාර සඳහා මරොන හා මාලිග්ාවතේත අතර අතිදර්ක දුම්රිය මාර්ග් ඉෙි ිරීම. 

 රතේමලාන පරධාන දුම්රිය වැඩදපාළ වැඩිෙියුණු ිරීම (නව බලදපග් කට්ටල වැඩදපාළක් හා 
උපකරණ මිලෙී ග්ැන ම). 

 වයාපිතිය නිසා බලපෑමට ලක්වන පුෙේග්ලයිනේ නැවත පෙිාචි ිරරිම සඳහා නිවාස සාකීර්ණ ඉෙි 
ිරීම 
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4. දපරෙගි් ආසයිාන ුරටවලේ සමත පවතේනා සහදයෝග් තාව 

 
විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප දපරෙිග් ආසියානු අාශය මතිනේ, දමරට සාවර්ධන වයාපිති රියාතේමක 
ිරීම සඳහා ජපානය, දකාරියානු ජනරජය, තායිලනේතය, වියට්නාමය, සිාග්පේපූරුව හා මැදලේසියාව යන 
රටවලිනේ නිල සාවර්ධන සහදයෝග් තාවය සපයා ග්ැන දමහි දමනේම එම රටවලේ හා සම්බනේධව හැිරයාවනේ 
වර්ධනය ිරීදම් වැඩසටහනේ රියාතේමක ිරීදමහිලාෙ වග්කීම ෙරණු ලබයි.  
 

ජපාන රජදයේ සාවර්ධන සහදයෝග් තාවය, ජපාන ජාතයනේතර සහදයෝග් තා ආයතනය (JICA)  මතිනේ  
දමරටට ලබාදෙන අතර, දකාරියානු රජදයේ ණය ආධාර, දකාරියානු අපනයන ආනයන බැාකුදප ආර්ථික 
සාවර්ධන සහදයෝග් තා අරමුෙල (EDCF) හරහාෙ, පරොන ආධාර දකාරියානු අනේතර්ජාතික සහදයෝග් තා 
නිදයෝජිතායතනය (KOICA) මතිනේෙ දමරටට ලබාදෙේ. 
 

ඉහත පරධාන ෙේවිපාර්ශේවීණය සහදයෝග් තාවයනේට අමතරව අදනකුතේ රටවල නිල සාවර්ධන සහදයෝග් තාවය, 
මූලිකවම හැිරයාවනේ වර්ධනය ිරීදම් වැඩසටහනේ උදෙසා ලබා දෙේ.  

        
4.1 ජපානය 
 
ජපානය සමත පවතේනා 
සාවර්ධන 
සහදයෝග් තාවය 
 

 
ශ්රී ලාකාව හා ජපානය අතර පවතින සුහෙශ ලී 
ෙේවීණපාර්ශවික මිතරතේවය 1950 ෙශකය ෙක්වා 
ෙිදවන ෙිග්ු ඉතිහාසයකට හිමිකම් ිරයයි. ශ්රී 
ලාකාව, ජපානදයනේ ලෙ පළමු සාවර්ධන 
සහදයෝග් තාවය 1954 වර්ෂදයේෙී ලැබී ඇති අතර 
එය දකාළඹ ්රමය යටදතේ ලැබුණු තාක්ෂණික 
සහදයෝග් තාවයක්  දප. ආරම්භදයේෙී, ශ්රී ලාකා 
ජපාන රජදයේ සහදයෝග් තාවය යටදතේ, පරධාන 
වශදයනේම දවදළඳ භාණ්ඩ සහ දපාදහාර 
යනාෙිය ජපානදයනේ ආනයනය කර ඇති අතර 
පසුකාලීනව ජපානදයනේ දයනේ ණය මුෙලේ (Yen 
Loan) ලබාග්ැන ම 1958 වසදර්ෙී ෙ පරොන ආධාර 
සහදයෝග් තාවය 1969 වසදර්ෙී ෙ ආරම්භ කර 
ඇත. 

  
ක අනුව, ණය හා පරොන වයාපිති දලස ශ්රී 
ලාකාව තුළ ආදයෝජනය කරනු ලැබ ඇති විදෙේශ 
මූලයනයනේදග්නේ සැලිරය යුතු පරතිශතයකට 
හිමිකම් ිරයන ජපානය, 2017 වසදර් සමසේත 
විදෙේශ ණය එකතතාවදයනේ ශ්රී ලාකාදප දෙවන 
පරධානතම සාවර්ධන පාර්ශවකරු බවට පතේව 
ඇත. 
 
ජපාන රජදයේ නිල සාවර්ධන සහදයෝග් තාවය 
මූලික වශදයනේ, දයනේ ණය පැදක්ජය, පරොන 
ආධාර, ක්දෂේතර සාවර්ධන සැලසුම් සකසේිරීම, 
ශකයතා අධයනයනේ සිදුිරීම සහ තාක්ෂණික 
සහදයෝග් තා   වැඩසටහනේ සඳහා සහය යන 
අාශයනේදග්නේ සමනේවිත දප. 
 

මීට අතදිර්ක වශදයනේ, ජපාන රජය විසිනේ 
වයාපිති දනාවන පරොන ආධාර යටදතේ 
ජපානදයේ නිෂේපාෙිත උපකරණ සාවර්ධන 
අවශයතාවයනේ සඳහා දමරටට ලබාෙීමට 

කටයුතු කරන අතරම තිරසාර සාවර්ධනය 
සඳහා වන විෙයා, තාක්ෂණ හා පර්දයේෂණ 
සහදයෝග් තාවය යන වැඩසටහන හරහා 
කකාබෙේධ පර්දයේෂණ වැඩසටහනේ සිදුිරීමටෙ 
ඉඩපරසේථා සලසා දෙනු ලබයි. 

 

උසසේ තාක්ෂණික විදශේෂඥ ෙැනුම සහ මූලය 
සහදයෝග්ය හරහා ලැදබන ජපාන නිල 
සාවර්ධන සහදයෝග්ය, පරධාන වශදයනේ නව 
තාක්ෂණය ලබා ග්ැන මට හා ෙැනුම හුවමාරු 
කරග්ැන ම යනාෙියට ඉතා වැෙග්තේ දප. දමම 
කරුණු සැලිරලේලට දග්න, රජය ජපානදයනේ 
ලබාග්නේනාවූ විදෙේශ මූලයයනයනේ, සාවර්ධන 
කටයුතු සඳහා දයෙවීණදම්ෙී පහත සඳහනේ 
ක්දෂේතරයනේහි සාවර්ධන වයාපිති රියාතේමක 
ිරීම සඳහා පරමු තාවය ලබාදෙේ. 
 

 ජාතික සහ පළාතේ මාර්ග් සහ පාලම් 
ඉෙිිරීම 

 නාග්රික පරවාහනය 
 විදුලිබල හා බලශක්ත ි

 ජල සම්පාෙනය 
 වරාය හා ග්ුවනේ දසේවා 

 
ෙියුණු තාක්ෂණික උපකරණ සහ උපාාග් 
සැපය ම, ජපාන වයාපිතීනේවල පරමු සේථානයක් 
හිමිවන බැවිනේ දබාදහාමයක් ජපාන ණය 
වයාපිති සඳහා ජපාන නෂිේපාෙන හා දසේවා 

දයෙවීණම සිදුදප.  

 
දතෝරාග්තේ ආර්ථික අාශයනේ සඳහා ලබාදෙනු 
ලබන අ ණ්ඩ මූලයමය සහදයෝග් තාව 
සාසනේෙනාතේමකව විශාල පරමාණදයේ මූලය 
සම්පතේ කළඹක් ලබාෙීම සහ තාක්ෂණික 
සහදයෝග් තාවය ලබාෙීම යනාෙියෙ ඇතුළු 
ජපාන නිල සාවර්ධන සහදයෝග් තාවනේදග්ේ 
පවතින විදශේෂීතාවනේ දහේතුදවනේ ජපානය 
සමග් වන සාවර්ධන සහදයෝග් තේවය සුවිදශේෂ ී
සේවභාවයක් ෙරයි. 
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ජපාන සාවර්ධන මූලයයනයනේදග්නේ සියයට 90 
කට වැඩි පරමාණයක් වන දයනේ ණය දයෝජනා 
්රමය මතිනේ මාර්ග් හා පාලම්, විදුලිබල හා 
බලශක්ති, ජලසම්පාෙන හා ජලාපවාහන, 
වරාය හා ග්ුවනේ දසේවා, දසෞ යය පහසුකම්, 
කිෂි කර්මානේතය හා වාරිමාර්ග්, ආපො 
කළමනාකරණය, විදුලි සාදෙේශනය හා ග්රාමීය 
සාවර්ධනය වැන ි පුළුලේ පරාසයක 
විහිදෙනේනාවූ පරමු  ක්දෂේතරයනේ රැසක් 
ආවරණය කරනු ලබයි. 
 

මීට අමතරව ජපාන පරොන අධාර දයෝජනා 
්රමය යටදතේ දපාදු පරොන, සාසේකිතකි 
වැඩසටහනේ යටදතේ වන පරොන හා වයාපිත ි
දනාවන පරොනයනේ හරහා මානව සම්පතේ 
සාවර්ධනය, දසෞ යය හා නවෙය දසේවා 
වැඩිෙියුණ ු ිරීම, කිෂ ි කර්මානේතය, සමුද්ර ය 
කටයුතු සාවර්ධනය ිරීම හා ආපො 
කළමනාකරණය යන ක්දෂේතරයනේ සඳහා 
පරමු තේවය ලබා ෙ ීතිද්ධ. 
 
නවීණන උපකරණ හා ක ආශරති පුහුණවු ලබාෙීම, 
විදශේෂඥ ෙැනුමැති පිරිසේ ජපානදයනේ දමරටට 
දග්නේවා ග්ැන ම සහ ක මතිනේ නවීණන තාක්ෂණික 
ෙැනුම, අතේෙැකීම් හා නිපණුතාවයනේ දබොහො 
ග්ැන මට දමරට රාජය නලිධාීනේට අවකාශ 
සැලස ම ජපාන තාක්ෂණික සහදයෝග් තාවදයේ 
අරමුණ දප. 
 
ජපාන මලූයමය සහදයෝග් තාවය මත ෙැනට 
රියාතේමක වයාපිත ිකළඹ 
 
ජපාන මූලයමය ොයකතේවය මත රියාතේමක 
වන වයාපිත ි කළඹ 2017 වසදර් අග්භාග්ය 
වන විට ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 3,187 ක 
පමණ මුළු වටිනාකමිනේ යුතු ණය හා පරොන 
වයාපිතනීේ 34 ිරනේ සමනේවිත විය. ශ්රී ලාාකීය 
සමාජය ය හා ආර්ථික සාවර්ධනයට පරමු  
ොයකතේවයක් සපයමිනේ ග්ුවනේ දසේවා, වරාය, 
විදුලිබල හා බලශක්ති, ජල සම්පාෙන, මාර්ග් 
හා පාලම්, දසෞ යය, ආපො කළමනාකරණය, 
සමුද්ර ය ආරක්ෂාව, විදුලි සාදෙේශනය හා ග්රාමීය 
සාවර්ධනය වැනි පරමු  ක්දෂේතරයනේ රැසකට 
ජපානය තම ආදයෝජනයනේ පුළුලේ කර ඇත. 
 
 
වාර්ෂකි එකතතාව, 2012 – 2017 
 
2008 වසරට දපර, ජපාන දයනේ ණය 
පැදක්ජදයහි එකතතාවය ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන 300 ක සාමානය අග්යක් දපනේනුම් 
කළෙ, පසකුාලීනව ජපාන ශ්රී ලාකා 
ෙේවීණපාර්ශවික සහදයෝග් තාවය ශක්තිමතේ 
කරමිනේ එය ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 400 කට 
ඉහළ නැාවුණු අතර මැෙ ිආොයම් ආර්ථිකයක 
යටිතල පහසුකම් සාවර්ධනදයේ ඇත ි

වැෙග්තේකම අනවු එම පරමාණය අනාග්තදයේෙ ී
තවදුරටතේ පුළුලේ වීණම අදපේක්ෂා දකදර්.  
 

 
 
2012 සිට 2017 කාල පරාසය තුළ ණය හා 
පරොනයනේහි මුළු ජපාන එකතතාවය ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන  2, 139 ිර. තවෙ, 2012 – 2017 
කාල ස මාව තුල වාර්ෂකි ණය හා පරොන 
එකතතාවය ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 356 ක 
සාමානය අග්යක් පවතී. 
 
2017 වසදර් ජපාන නිල සාවර්ධන 
සහදයෝග් තාවදයේ මුළු එකතතාවය ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන  427.06 ක් ව ූඅතර එය ජල 
සම්පාෙනය, ග්රාමීය සාවර්ධනය, වරාය 
සාවර්ධනය, මහජන ආරක්ෂාව ශක්තිමතේ 
ිරීම හා ආපො කළමනාකරණය වැන ි
හඳුනාග්තේ පරමු  සාවර්ධන ක්දෂේතරයනේ 
දකදරහි දයාමුව ඇත.  
 

පහත සඳහනේ වයාපිත ි මූලයයනය සඳහා 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  393.32 ිරනේ යුතේ 
සහනොය  ණය ආධාර 2ක් සහ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන  33.74 ක් වන පරොන ආධාර 3 ක් සඳහා 
2017 වසදර්ෙ ීග්ිවිසුම් අතේසනේ කරන ලෙී. 
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පරසේතාරය 4.1 : ජපාන වාර්ෂකි 
එකතතා 2012 -2017 (ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 

මිලියන)
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2012-2017, වාර්ෂකි උපදයෝජනය  
 

2012 - 2017 කාලස මාව තුල ජපාන ආධාර 
යටදතේ රියාතේමක වයාපිතිවල සමසේත 
උපදයෝජනදයහි සාමානය අග්ය ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන  248 ක් පමණ වූ අතර 
අනාග්තදයේෙී උපදයෝජනදයනේ ආරම්භිරීමට 
නියමිත වයාපිතීනේ හා සලකන විට එම අග්ය 
ඉෙිරිදයේෙ ීඉහළ යන ුඇතැයි අදපේක්ෂා දකදර්. 
පසුගි්ය වසර පහක කාලස මාව තුල එවකට 
රියාතේමක වයාපිතිවල තිබූ පරසම්පාෙන 

කටයුතු වල පරමාෙවීණම් දහේතුදකාටදග්න 
වාර්ෂකි උපදයෝජනයනේහි පසුබෑමක් ෙක්නට 
ඇත. 
 
2017 වසදර් ණය උපදයෝජනය ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන 175 ක් වන අතර ඉනේ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන 78.25 ක උපරිම උපදයෝජනය දපනේනුම් 
කරනුදයේ මාර්ග් හා පාලම් ක්දෂේතරයයි.

ජපාන 
සාවර්ධන 

සහදයෝග් තාවය
2017

ණය ආධාර

කඵ ග්ත ජල 
සම්පාෙනය පුළුලේ 
ිරීදම් වයාපිතිය

ජපනේ දයනේ මිලියන
31,810 

කළු ග්ත ජල සම්පාෙන පහසුකම් පුළුලේ ිරීම හා
ජලය දබොහැීදම් පෙේධතිය නවීණකරණය ිරීම මතිනේ 
බසේනාහිර පළාදතේ ෙකුණු පරදෙේශයනේට පිරිසිදු පාන ය 

ජලය ලබාෙීම දමනේම දෙහිවල හා දමාරටුව 
පරදෙේශයනේහි ජලය දබොහැීදම් පෙේධතිය වැඩි ෙියුණු 

ිරීම

පිබිදෙන කලාපයනේහි 
ග්රාමීය යටිතල 
පහසුකම් 

සාවර්ධනය ිරීදම්
වයාපිතිය 

ජපනේ දයනේ මිලියන
12,957 

දමරට ග්රාමීය ආර්ථිකය නග්ා සිටුවීණමට දමනේම 
පරදෙේශ ය විෂමතාවනේ අවම ිරීමටෙ ොයක දවමිනේ 
උතුරු, නැදග්නහිර, මධයම හා ඌව පළාතේවල 
අතයාවශය මූලික යටිතල පහසුකම් වන ග්රාමීය 
මාර්ග්, මධයම හා කුඩා පරිමාණදයේ වාරිමාර්ග් හා 
ග්රාමීය ජල සම්පාෙන පහසුකම් වැඩිෙියුණු ිරීම 
මතිනේ ජනතාවදග්ේ ජීවන මාර්ග්යනේ දමනේම ජීවන

තතේවයෙ ඉහල නැාවීණම 

පරොන 
ආධාර

තරිකුණාමලය වරාය 
කටයුතු වැඩිෙියුණු
ිරීම සඳහා 

වයාපිති දනාවන 
පරොන ආධාර 

ජපනේ දයනේ බිලියන
1

වරාය සාවර්ධන කටයුතු වැඩිෙියුණු ිරීම හා ශ්රී 
ලාකාදප තරිකුණාමලය වරාය සාවර්ධනය ිරීම 
දවනුදවනේ ජපාන නිෂේපාෙන සම්පාෙනය ිරීම

මහජන ආරක්ෂාව 
සැපය ම ශක්තිමතේ
ිරීම සඳහ වන 
පරොන ආධාර

ජපනේ දයනේ මිලියන 
250 

ශ්රී ලාකාදප මහජන ආරක්ෂාව වැඩිෙියුණු ිරීම හා 
තරසේත විදරෝධී කටයුතු ශක්තිමතේ ිරීම දවනුදවනේ 

ජපාන නිෂේපාෙන සම්පාෙනය ිරීම. 

ශ්රී ලාකාදප 
දඩාපේලර් දර්ඩාර්
ජාලයක් සේථාපනය 
ිරීම දවනුදවනේ 
පරොන ආධාර

ජපනේ දයනේ මිලියන
2,503

කාලග්ුණ විෙයා දෙපාර්තදම්නේතුව මග්ිනේ නිකුතේ කරනු 
ලබන කාලග්ුණික දතාරතුරු වල හා අනාවැිර වල
ග්ුණාතේමකභාවය වැඩිෙියුණු ිරීම මග්ිනේ වයසනකාී 
කාලග්ුණික සාසිෙේධීනේ දහේතුදවනේ ඇතිවන උපද්රවවල 
අහිතකර බලපෑම් කාර්යක්ෂම දලස අවම කර ග්ැන ම
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ඉහත සඳහනේ කරන ලෙ ජපාන ආධාර 
වයාපිති යටදතේ 2017 වසදර් සමසේත 
උපදයෝජනය, මාර්ග් හා පාලම් සාවර්ධනය 
සඳහා ව ූඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 78.25 ිරනේෙ, 
විදුලිබල හා බලශක්ති ක්දෂේතරය සඳහා ව ූ
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 67.11 ිරනේෙ, 
ජලසම්පාෙනය හා සන පාරක්ෂාව සඳහා ව ූ

ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  13.08 ිරනේෙ, දසෞ ය 
සඳහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර්. මිලියන 6.54, සමුද්ර ය 
ආරක්ෂාව සඳහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර්. මිලියන 8.05 
ක් සහ මානව සම්පතේ සාවර්ධනය හා පුහුණවු 
සඳහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 1.55 ිරනේ 
සමනේවිත දප. 

 

 

2017 වසදර් රියාතේමක පරධාන ණය වයාපිත ි
 
 

 
කැළණි ග්ත හරහා නව පාලමක් ඉෙිිරීදම් වයාපිතයි 
 
 

ෙැනට කැළණි පාලම ආශරතිව පවතේනා රථ වාහන 
තෙබෙයට පිළියමක් දලස හා දකාළඹ නග්රයට 
පහසුදවනේ ඇතළුුවීණම හා පටිවීණම සඳහා ජපාන රජදයේ, 
ජපාන දයනේ මිලියන 35,020 ක මූලය පරතපිාෙන යටදතේ 
මාතීරු 6 ිරනේ සමනේවිත වන දලස නව කැළණි පාලමක් 
ෙැනට පවතේනා පාලමට ආසනේනව ඉෙිිරීමට සැලසමු් 
කර ඇත. දමම වයාපිතයි 2020 වසර අග්භාග්ය 
වනවිට නිමිරීමට අදපේක්ෂිතය. 
 
දකාළඹ කටනුායක අිදපග්  මාර්ග්ය හා සම්බනේධ වන 
දමම නව පාලම දකාළඹ පිටත වටරවුම් මාර්ග්ය හරහා 
ෙක්ෂිණ අිදපග්  මාර්ග්ය දමනේම ඉෙිදකදරමිනේ 
පවතේනා මධයම අිදපග්  මාර්ග්යට ෙ පිවිසුමක් දප.  
තවෙ, ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදප මලූය පරතිපාෙන 

මත රියාතේමක ිරීමට නියමිත වරාය පිවිසුම් මාර්ග්ය හා බසේනාහිර පළාතේ දමග්ාදපාලිසේ සාවර්ධන 
සැලැසේම යටදතේ නව කැළණි පාලදම් සිට රාජගි්රිය ෙක්වා ඉෙිිරීමට දයෝජිත අිදපග්  මාර්ග්යෙ දමම 
නව කැළණි පාලදමනේ ආරම්භ දප. 
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පරසේතාරය 4.3: ජපාන වාර්ෂකි 
උපදයෝජන

2012-2017 (ඇ.එ.ජ. දඩාලර්. මිලියන)
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දයෝජිත නව කැළණි පාලදම් සැලැසේම 
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මහනවුර නග්රදයේ අපජල කළමනාකරණ වයාපිතයි 

 
පසුගි්ය ෙශකය තුළ දමරට සිදුවූ ස ඝර ආර්ථික සාවර්ධනය දමනේම නාග්ීකරණය සළකා බලන විට, 
මහනුවර නග්රදයේ මළාපවහන පෙේධතිය එයට සමග්ාමී දලස වැඩිෙියුණු වීණ දනාමැත. නවිාස හා 
කර්මානේත ආශරති අපජලය, පිරිපහදු ිරීමිරනේ දතාරව ග්ාතා හා ඇල දොළ වැන ිජල මලූාශර වලට 
නිෙහසේ ිරීදමහි පරතඵිලයක් දලස මහනුවර නග්රදයේ පරධාන ජල මලූාශරය වන මහවැලි නෙිය හා ක 
ආශරිත ජල මලූාශරවල ජලදයේ ගු්ණාතේමකභාවය පිරිහ මට දහේතු දප. 
 
ක අනුව මහවැලි නෙිය හා නුවර වැදප ජලදයේ ගු්ණාතේමකභාවය ආරක්ෂා කරග්ැන දම් අරමණුිනේ නවීණන 
අපජල පවිතරාග්ාරයක් හා පිරිපහදු කරන ලෙ අපජලය බැහැර ිරීදම් පෙේධතියක් ඉෙිිරීම උදෙසා 
ජපාන රජය විසිනේ, ජපාන දයනේ මිලියන 14,087 ක ොයකතේවයක් ලබාෙී තිද්ධ. දමම පහසුකම යටදතේ, 
නිවාස කකක 9,147ක හා කර්මානේත හා අදනකුතේ දසේවා ආයතන 2,997 ක් ආශරිත පොිචිකරුවනේ 55,000 
ක් පමණ බැහැර කරන අපජලය පිරිපහදු ිරීමට අදපේක්ෂා දකදර්. ජාතික ජල සම්පාෙන හා 
ජලාපවාහන මණ්ඩලය හා මහනුවර මහනග්ර සභාව එක්ව දමම වයාපිතිය රියාතේමක කරනු ලබයි.  
 
 

 
         ඔක්සිකරණ පෙේධතිය ඉෙිිරීම                                අවසාෙිත ටැාිර ඉෙිිරීම 

 
බණ්ඩාරනායක ජාතයනේතර ග්වුනේදතාටදුපාළ සාවර්ධනය ිරීදම් වයාපිතයි - අෙයිර 11 ( 1 ) හා  

අෙයිර 11 (2) 
 
කලාපදයේ පරධාන වාණිජමය සහ දවදළඳ දක්නේද්රසේථානය බවට ශ්රී ලාකාව පරිවර්තනය ිරීදම් අරමණු 
දපරෙැරි කරග්නිමිනේ, වසරකට අමතර මග් නේ මිලියන 9 කට දසේවා පහසුකම් සැලස මට හැිරවන දලස 
බණ්ඩාරනායක ජාතයනේතර ගු්වනේ දතාටුදපාළ නවයකරණය ිරීම සඳහා ගු්වනේ දතාටුපල හා ගු්වනේ 
දසේවා (ශ්රී ලාකා) සමාග්ම සහ ජපනේ ජාතයනේතර සහදයෝග් තා ආයතනය අතර රජදයේ ඇපකර සහිතව  
පහත ණය ගි්විසුම් අතේසනේ කර ඇත. 
 

BIA අෙයිර  II (1)   -  ජපනේ දයනේ මිලයින 28,969 
BIA අෙයිර  II (2)   -  ජපනේ දයනේ මිලයින 45,428 

 
බණ්ඩාරනායක ජාතයනේතර ග්ුවනේ දතාටුදපාළ සාවර්ධනය ිරීදම් වයාපිතිදයේ විෂය පථය පහත පරිෙි දප. 
 
(අ) පරදපශ දොරටු 8 හා ග්ුවනේ මග්  පාලම් 14 ඇතුළු පරධාන මග්  පර්යනේතය 
(ආ) කණු මත ඉෙිවන මාර්ග්, පිටවීණදම් ග්ුවනේ පාලම්, නවීණන බහු මහලේ රථග්ාලේ සාකීර්ණය  
(ඇ) විදුලිබල පෙේධතිය, ජල සැපයුම් පෙේධතිය හා අපද්රවය බැහැර ිරීදම් පෙේධතිය ඇතුළු උපදයෝග් තා   

පහසුකම්  
(ඉ) දකාම්දපාසේට් අාග්නයක් සහ ජීව වායු ග්ෑසේ පෙේධතියක් සහිත භෂේමකයක් 
(ඊ) නැවතුම් සේථාන 23 ක් සහිත ග්ුවනේ යානා නැවතුම් පරදෙේශ(වර්ග් මීටර 210,000), පිවිසුම් පථය (වර්ග් 
මීටර 17,000) හා, වැසි ජලය බැහැර කීීදම් කවුළු සහ ධාවන පථදයේ මග් දපනේවීණම් සඳහා  විදුලි 
ආදලෝක පෙේධතිය 
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ජාතකි විදුලබිල සම්දපරේෂණ හා දබොහැීදම් ජාල සාවර්ධනය සහ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැාවීණදම් 

වයාපිතයි 
 
ශ්රී ලාකාදප ජාතික විදුලබිල අවශයතාවය පසුගි්ය ෙශකය තුළ වාර්ෂිකව සියයට 5 -7ක සාමානය 
අග්යිරනේ ඉහළ යමිනේ පවතේනා අතර ආර්ථික වර්ධනය දහේතුදවනේ දමම තතේතේවය ඉෙිරියටතේ පැවතීම 
අදපේක්ෂා දකදර්. තවෙ, ඉෙිරි වසර 20 ක කාලස මාව තුළ දමම ඉලේලුම වාර්ෂිකව සියයට 6.67 ක් දලස 
ඉහළ යන බව පුදරෝකථනය කර ඇති අතරම ලාකා විදුලබිල මණ්ඩලදයේ (2013-2032) ෙිගු්කාලනී ජනන 
සැලැසේමට අනුව ඉහත ඉලේලුම සපුරාලමී සඳහා වර්ෂ 2020 වන විට ආසනේන වශදයනේ දමග්ාදවාට් 
1,143 ක අතිදර්ක ධාරිතාවයක් සේථාපිත කළ යුතුය. ක අනුව, විදුලිබල සම්දපරේෂණ හා දබොහැීදම් 
ජාලය සාවර්ධනයට සමග්ාමීව විදුලබිල සම්දපරේෂණ හානිය අවම කරග්නිමිනේ විදුලබිල උතේපාෙනය ඉහළ 
නැාවීණදම් උපායමාර්ග් වලට අනුග්ත වීණම අතයවශය දප.  
 
ජපාන රජය විසිනේ ඉහත වයාපිතිය රියාතේමක ිරීම සඳහා ජපනේ දයනේ මිලියන 24,930 ක ණය මුෙලක් 
ලබාෙී ඇති අතර එමතනිේ මහ දකාළඹ හා ක ආශරිත පරදෙේශයනේහි සේථානග්ත ජාතික විදුලිබල සම්දපරේෂණ 
හා දබොහැීදම් ජාලදයහි ධාරිතාවය හා කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැාවීණම හරහා විදුලිබල සම්දපරේෂණ 
හා දබොහැීදම් පෙේධතිය තලුවන හානිය අවම ිරීම සඳහා පියවර ග්ැන මට නියමිතය. ඉහත වයාපිතයි 
රියාතේමක වීණම හරහා සම්දපරේෂණ රැහැනේ, උපදපාළවලේ සහ විදුලිය දබොහැීදම් රැහැනේ ඉෙිිරීම සහ 
වැඩිෙියුණු ිරීම මතනිේ දමරටට වඩා විශේවාසන ය වූ හා කාර්යක්ෂම වූෙ විදුලිබල සැපයුමක් ලබාෙමීට 
අදපේක්ෂතීය.  

 

 
2017 වසදර්ෙ ීරියාතේමක පරොන ආධාර වයාපිත ි 
 
සමදු්ර ය ආරක්ෂක හැිරයාවනේ වර්ධනය ිරීම දවනදුවනේ පරොන ආධාර 
 
ශ්රී ලාකාව ඉනේෙියානු සාග්රදයේ උපායමාර්ග්ිකව වැෙග්තේ සේථානයක පිහිටා තිබීම සහ ශ්රී ලාකාවට හිමිව 
තිදබන විදශේෂ සමදු්ර ය ආර්ථික කලාපය ආවරණය ිරීම සඳහා ශ්රී ලාකා දවරළ ආරක්ෂක 
දෙපාර්තදම්නේතවු ශක්තමිතේ ිරීම අතයවශය දප. දමම වයාපිතිය මතනිේ ශ්රී ලාකා දවරළ ආරක්ෂක 
දෙපාර්තදම්නේතුදවහි හැිරයාව වර්ධනය ිරීම තුළිනේ දෙපාර්තදම්නේතුව මතනිේ ෙැනට නිීක්ෂණය කරන ු
ලබන මුහුදු සැතපුම් පරමාණය හා වසරකට සිදුකරනු ලබන නෙනික මුරසාචාර සා යාව වැඩිිරීමට 
අදපේක්ෂතිය. එමතිනේ හෙසිි අවසේථාවනේහි සිදුකරනු ලබන ග්ලවා ග්ැන දම් දමදහයුම් සඳහා සහ දසෝෙසි ි

දමදහයුම් සඳහා කඩිනම් පරතිචාර ෙැක්වීණදම් 
හැිරයාව වර්ධනය දප. ඊට අමතරව දවරළ 
ආශරිත දහාරබඩු සහ මතේද්රවය ජාවාරම්, අනවසර 
මසුනේ ඇලේලීම් හා න ති විදරෝධී මිනිසේ සා්රමණ 
වැනි සමුද්ර ය අපරාධ පිළිබඳ විමර්ශනය සඳහාෙ 
අවශය පහසුකම් සැලදසනු ඇත. 
 
දවරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තදම්නේතුදප හැිරයාව 
වර්ධනය ිරීම උදෙසා දමම වයාපිතිය යටදතේ 
ජපනේ රජය විසිනේ ිරදලෝදවාට් 1,440 ක 
ජවයිරනේ යුතේ ඩීසලේ එනේජිනේ මතනිේ බල 
ග්ැනේදවන මීටර් 30 ක පමණ ෙිගි්නේ යුතු මරු 
සාචාරක යාතරා 02 ක් දවරළ ආරක්ෂක 
දෙපාර්තදම්නේතවු දවත පරොනය ිරීමට 
නියමිතය. ජපනේ දයනේ මිලියන 1,830 ක් (ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන  17.82) වන දමම පරොන 
වයාපිතිය යටදතේ ලබාදෙනු ලබන මුර සාචාරක 
යාතරා 02 ක් 2018 වර්ෂදයේෙී දවරළ ආරක්ෂක                  
දෙපාර්තදම්නේතුදප දසේවයට එක්ිරීමට 
නියමිතය. 

1,440 kW  ඩීසලේ බලදයනේ යුතේ ඩීසලේ මුර සාචාරක යාතරාවනේ 
 
ශ්රී ලාකාව තළු දඩාපේලර් දර්ඩාර් ජාලයක් සේථාපනය ිරීම සඳහා වන වයාපිතයි 
 
වර්තමානදයේ හඳුනාදග්නේ ඇත ිසේවාභාවික විපතේ සිදුවීණදම් රටාව සහ පරවණතාවය ඉහළ යෑම දහේතුදවනේ 
වයසනකාී කාලගු්ණික සාසෙිේධීනේ ඉක්මනනිේ හඳුනාග්ැන මට හා එවැනි කාලගු්ණික තතේතේවයනේ පිළිබඳව 
ඉතාමතේ නිරවෙය වූ දතාරතරුු ජනතාවට ලබාෙමී රජදයේ මූලික වග්කීමක් දලස හඳුනා දග්න ඇත. ශ්රී 
ලාකා රජය හා ජපාන රජය අතර ඇති වූ සාකච්ඡාවනේහි පරතිඵලයක් දලස ශ්රී ලාකාව තුල දඩාපේලර් 
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දර්ඩාර් ජාලයක් සේථාපනය ිරීම ිරීම සඳහා ජපාන දයනේ මිලියන 2,503 පරොන ආධාරයක් ලබාෙමීට 
ජපනේ රජය විසනිේ එකතතාවය පළකර ඇත. 
 
දමම වයාපිතිය යටදතේ, දඩාපේලර් කාලගු්ණික දර්ඩාර් 
ජාලය සේථාපනය ිරීම සඳහා පුතේතලම හා දපාතුවිලේ 
යන සේථානවල දර්ඩාර් කුළුණ ු සහිත දග්ාඩනැගි්ල ි
ඉෙිිරීමට අදපේක්ෂිත අතර දමම දර්ඩාර් ජාලය C-
band සේපනේෙ සම්පණි්ඩිත ෙේවිධ්රැවීණය දඩාපේලර් 
කාලගු්ණික දර්ඩාර් පෙේධතිය, කාලගු්ණික දර්ඩාර් 
මධයම සැකසුම් පෙේධතිය, කාලගු්ණික විෙයා දර්ඩාර් 
ෙතේත විකාශන පෙේධතිය සහ කාලගු්ණික විෙයා ෙතේත 
සනේනිදපෙන පෙේධතිය යන අාශයනේදග්නේ සමනේවිත දප. 
තවෙ, දමම වයාපිතිය යටදතේ උපද්රවකාී කාලගු්ණික 
විෙයා සාසිෙේධීනේ අධීක්ෂණය ිරීදම් හැිරයාව 
වැඩිෙියුණු ිරරිම සඳහා කාලගු්ණ විෙයා 
දෙපාර්තදම්නේතුදප කාර්යය මණ්ඩලයට තාක්ෂණික 
පුහුණුවක්ෙ ලබාෙීමට නියමිතය.  
 

 
 

මහනවුර නග්රදයේ නාග්රික සැලැසේම සකසේ ිරීදම් වයාපිතයි  
 

මහනුවර නග්රය ශ්රී ලාකාදප ඇති පරධාන දලෝක උරුම නග්රයක් දමනේම පූජන ය නග්රයක් වන අතර 
දලෝක සාචාරක ෙර්ශකයනේහි වැෙග්තේ සාසේකිතික සාචාරක ග්මනානේතයක් දලසෙ පරසිෙේියක් උසුලය.ි 
දම් දහේතුදවනේ මහනුවර නග්රය එයට උරුම  දපරෞඩ සාසේකිතික උරුමය ආරක්ෂා කරග්නිමිනේ මධයම 
පළාදතහි පරධාන නග්රය දලස සාවර්ධනය ිරීදමහි ඇති වැෙග්තේකම රජය විසනිේ හදුනාදග්න ඇත. 
 
ඉහත කරුණ ු සැලිරලේලට ග්නිමිනේ, මහනුවර නග්රය ශ්රී ලාකාදප සාසේකිතකි අග්නග්රය දලස 
සාවර්ධනය ිරීම සඳහා අවශය සවිසේතරාතේමක සැලැසේම සකසේ ිරීම සඳහා තාක්ෂණික 
සහදයෝග් තාවය ලබාෙීමට ජපාන රජය ඔවුනේදග්ේ එකතතාවය පළකර ඇත. එදසේම දපෞරාණික 
සාසේකිතික අනනයතාවය දනානැදසන පරිෙි නව නග්රයක් දලස මහනුවර නග්රය සාවර්ධනය ිරීම 
සඳහා අවශය ෙැනමු හා අතේෙැකීම් හුවමාරු කරග්ැන මටෙ දමහිෙී එකතවීණ ඇත.  
 
ජපනේ ජාතයනේතර සහදයෝග් තා ආයතනදයේ තාක්ෂණික සහදයෝග් තාවය යටදතේ මහනුවර නග්රදයේ පැරණි 
නාග්රික අනනයතාවය නැවත සේථාපනය ිරීම මතිනේ මහනුවර නග්රය දඵතිහාසික හා සාචාරක 
නග්රයක් දලසට ලබා ඇති අග්ය හා ආකර්ශනය වැඩි කරග්ැන මට සැලසුම්කර ඇත. තවෙ දම් 
සම්බනේධදයනේ ජපානය සතු අතේෙැකීම් හා ෙැනුම භාවිත කරමිනේ නග්රදයේ ඇති සාසේකිතික වටිනාකම්  
හා දඵතිහාසික සේථාන සාරක්ෂණය තුලනිේ මහනවුර නග්රය ශ්රී ලාකාදප පරධාන සාසේකිතික නග්රය 
දලස සාවර්ධනය ිරීමට අදපේක්ෂා දකදර්. 
 
දමම වයාපිතිය යටදතේ වන නග්ර සාවර්ධන ෙැක්ම අනවු අදනකුතේ සාවර්ධන වයාපිති සමත අනුරූප ී
වන පරිෙ ිසවිසේතරාතේමක නග්ර සාවර්ධන සැලැසේමක් ඇතිිරීම මතිනේ මහනුවර නග්රය නඵතිහාසික 
හා සාසේකිතික සාචාරක ග්මනානේතයක් දලස ඇති ආකර්ශනය ඉහළ නැාවීණම අදපේක්ෂා දකදර්. තවෙ, 
වර්තමානදයේෙී මහනුවර නග්රය ආශරිතව පැන නැග්  ඇති නග්ර සාවර්ධන ග්ැටළු වලට පලිියම් දලස 
පුරාවිෙයා සේමාරක හා දලෝක උරුම සේථාන සරුැකීම සඳහා සවිසේතරාතේමක සාරක්ෂණ සැලැසේමක් සකසේ 
ිරීමටෙ නියමිතය.  

 
යාපනය විශේව විෙයාලදයේ කිෂකිර්ම පඨීදයේ පර්දයේෂණ හා පහුණු ුදග්ාඩනැග්ලි ිසාකීර්ණයක් ඉෙිිරීම 
දවනදුවනේ පරොන ආධාර  

 
යාපනය විශේව විෙයාලදයේ කිෂිකර්ම පීඨදයේ පර්දයේෂණ හා පුහුණ ු
දග්ාඩනැග්ලි ිසාකීර්ණයක් ඉෙිිරීම දවනුදවනේ ජපනේ දයනේ මිලියන 
1,667 ක පරොනයක් ලබාෙමීට ජපාන රජය එකතතාවය පලකර ඇත. 
දමම වයාපිතිය මතිනේ උතරුු පළාත තලු වියළි කලාපීය කිෂිකර්මය 
පිළිබඳ පර්දයේෂණ, අධයාපනික හා පරවර්ධන වැඩසටහනේ සිදුිරීම  
අරමණු දප. දමමගි්නේ කිෂිකර්ම විෂය ධාරාදවනේ විශේවවිෙයාල 
අධයාපනය හොරණ සිසුනේට පුළුලේ ක්දෂේතර ෙැනමුක් මත පෙනම්ව 
කිෂිකර්ම ක්දෂේතරදයහි විදශේෂඥ ෙැනමු වර්ධනය කරග්ැන මට 
හැිරයාව ලැද්ධ.  
 

 

 

 

 

 

Proposed new Buliding Complex  
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___________________________________________________________________________________________  දපරෙිග් ආසයිානු අාශය 

කාර්යසාධන වාර්තාව 2017 | විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු _______________________________________________________ 39 

ශ්රී ලාකාදප මහජන ආරක්ෂාව තරිරීම හා තරසේත විදරෝධී කටයතු ුශක්තමිතේ ිරීම සඳහා 
වයාපිත ිදනාවන ජපාන පරොන ආධාර

 
ශ්රී ලාකාව හා ජපාන රජය අතර පවතේනා ෙීර්ඝ 
කාලීන ආර්ථික සහදයෝග් තාවය මුලේකර 
ග්නිමිනේ ශ්රී ලාකාදප මහජන ආරක්ෂාව 
වැඩිෙියුණ ු ිරීම හා රජදයේ තරසේත විදරෝධී  
කටයුතු ශක්තිමතේ ිරීම දවනුදවනේ ආර්ථික හා 
සමාජය ය සාවර්ධන වැඩසටහන - 2017 
යටදතේ වයාපිත ිදනාවන පරොන ආධාර දලස 
ජපාන දයනේ මිලියන 250 ක පරොනයක් ජපාන 
රජය විසිනේ ලබාෙ ීඇත.  

 

දමම වයාපිතිය යටදතේ දපාලිසේ භට 
කණ්ඩායම් පරවාහන රථ 11 ක්, ශ්රී ලාකා දපාලිසේ 
දරෝහල දවත ශේවසන ආධාරක යනේතර 02 ක්, 
1300 cc එනේජිනේ ධාරිතාවය සහිත මුරසාචාරක 
යතුරු පැෙ ි 10 ක්, 250cc එනේජිනේ ධාරිතාවය 
සහිත දපාලිසේ යතුරුපැෙ ි10 ක් න තිය, සාමය 
හා ෙක්ෂණි සාවර්ධන අමාතයාාශය හරහා ශ්රී 
ලාකා දපාලීසිය හා විදශේෂ කාර්යය බලකාය 
දවත ලබාෙ ීඇත.  
 

එදසේම, ග්ුවනේ මග් නේදග්ේ ආරක්ෂාව තහවුරු 
ිරීම වැඩිිරීම සඳහා    ද්රව පුපරුණශ ලී  ද්රවය 
අනාවරක 08 ක්, ග්ුවනේ මග් නේදග්ේ ශීර 
උෂේණතේවය මැන දම් පෙේධති 02 ක් , අි 
සා යාත සනේනිදපෙන පෙේධතියක්, ග්ිලනේ රථ 
02 ක්, කාර්යමණ්ඩල පරවාහන රථ 05 ක් හා 
ග්ුවනේ දසේවා කාර්යමණ්ඩලදයේ රුිරදයේ ඇති 
මධයසාර සානේද්රණය පීක්ෂා කළහැිර 
උපකරණ 03 ක් ෙ දමම වයාපිතිය මතිනේ  
ස මාසහිත ශ්රී ලාකා ග්ුවනේ දතාටුපල හා ග්ුවනේ 
දසේවා සමාග්ම සහ ශ්රී ලාකා සවිිලේ  ග්ුවනේ 
දසේවා අිකාරිය දවත පරොනය කර ඇත.

 
 
තරකිණුාමල වරාය සඳහා නාවික සැලසුම් ආධාර ලබාෙමී සඳහා වන වයාපිත ිදනාවන පරොන 
ආධාර 
 
වරාය සාවර්ධනය ආර්ථිකදයේ එක් පරධාන 
අාශයක් වන ජාතයනේතර දවළඳාම හා 
සම්බනේධ එක් වැෙග්තේ පියවරක් දප. 
තරකිුණාමල වරාය යාතරා විශාල සා යාවක් 
නැාග්ුරම් ලා තැබීමටතේ, කුඩා, මධයම හා 
විශාල පරමාණදයේ භාණ්ඩ පරවාහන දනෞකාවනේ 
හැසිරවීණමට පරමාණවතේ ග්ැඹුරිරනේ හා 
වපසරියිරනේ යුක්ත වීණම නිසා නැප සඳහා 
ඉනේධන සැපය මටතේ පරදෙේශදයේ කර්මානේත 
සඳහා පහසුකම් සැලස මටතේ හැිරයාව පවත.ී   
  
තරකිුණාමල වරාදයේ වරාය කටයුතු වැඩිෙියුණ ු
ිරීමට හා එම වරාය සාවර්ධනයට ජපාන 
නිෂේපාෙන සැපය ම සඳහා වයාපිති දනාවන 
පරොන ආධාර යටදතේ ජපනේ දයනේ බිලියන 1 ක 
පරොනයක් 2017 වර්ෂදයේෙ ීජපනේ රජය විසනිේ 
ලබාෙීමට එකතවිය.  

 
ක අනුව වරාය හා නාවික කටයතු ු
අමාතයාාශදයේ එකතතාවය මත නවීණකරණය 
කරන ලෙ වරාය දවත පිවිදසන නාවික යාතරා 
සඳහා රාතර  මග් දපනේවීණදම් උපකරණ 
පෙේධතියක් සථාපිත ිරීමටතේ වරාය ආශරිත 
පරදෙේශදයේ දවරළාශරිතව නැප නවතේවා තැබීදම් 
පහසුකම් වැඩිෙියුණු ිරීදම් නාවික කටයුතු, 
පරෙීපාග්ාර සඳහා දුරසේථ පාලක පෙේධතියක් 
සේථාපිත ිරීමටතේ හා දර්ඩාර් පෙේධතිය 
සේථාපිත ිරීමටතේ යන කාර්යයනේ සඳහා 
අවශය උපකරණ දග්නේවා ග්ැන මටතේ හා මීටර් 
17 ක් ෙිග් නියමු යාතරාවක් ලබාග්ැන මටතේ 
නියමිතය. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දපොලිස් යුරුපැදි දබදාදීදම් උත්සෙය 
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2018 වර්ෂදයේෙ ීආරම්භ ිරීමට අදපේක්ෂති සාවර්ධන වයාපිත ි

1. දකාළඹ නග්රදයේ සැහැලේලු දුම්රිය සා්රමණ පෙේධතියක් සේථාපනය ිරීදම් වයාපිතයි ( දකාටුව - 
මාලදේ) 
48 වන දයනේ ණය පැදක්ජය - 2018 වර්ෂය සඳහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 300 ක් (මුළු ණය 
මුෙල  ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 1825) 

 
බසේනාහිර මහනග්ර සාවර්ධන කලාපය ආශරිත 
පරදෙේශවල දපාදු පරවාහනය සඳහා ඇතිවන  
ඉලේලුමට විසඳුමක් වශදයනේ සැහැලේලු දුම්රිය 
සා්රමණ පෙේධතියක් හදුනේවා ෙීම බසේනාහිර 
කලාපීය මහනග්ර සවිසේතරාතේමක 
කළමනාකරණ සැලැසේදමහි ඇතුලතේ දප. දම් 
අනුව දකාළඹ පරධාන දවදළඳ කලාප හා 
අදනකුතේ පරිපාලන අග්නග්ර එිරදනක 
සම්බනේධ වන දලස මාලදේ සිට දකාටුව ෙක්වා 

සම්පූර්ණදයනේ කණ ුමත රියාතේමක වන සැහැලේලු 
දුම්රිය සා්රමණ පෙේධතියක් දලස දමය 
ඉෙිිරීමට නියමිතය. වයාපිතිදයහි ශකයතා 
අධයයනය පරොන ආධාරයක් දලස ජපාන 
ජාතයනේතර සහදයෝග් තා ආයතනය මතනිේ සිදුකරන 
ලෙී. වයාපිතිය රියාතේමක ිරීම සඳහා අවශය නලි 
සාවර්ධන සහදයෝග්ිතාව ජපාන ජාතයනේතර 
සහදයෝග් තා ආයතනය ආයතනය මතිනේම 
ලබාග්ැන මට අවශය කටයුතු රියාතේමක දවමිනේ 
පවතී. 
එදසේම, දමම වයාපිතිය මතිනේ දකාළඹ නාග්රික 
පරදෙේශදයේ පරවාහන කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැාවීණමට දමනේම දපාදු පරවාහන දසේවය වැඩිෙියුණු ිරීමටෙ 
අදපේක්ෂතිය. බසේනාහිර කලාපීය මහනග්ර සවිසේතරාතේමක සැලැසේමට අනුව ඉෙිවන සැහැලේලු දුම්රිය 
සා්රමණ පෙේධත ි05 නේ පළමු අෙියර දකාළඹ දකාටුදප සිට මාලදේ ෙක්වා (ිර. මී. 15.8ක) ජපාන ණය 
ආධාර යටදතේ ඉෙිිරීමට නයිමිතය. 
 
2. දසෞ යය හා නවෙය දසේවා වැඩිෙයිණු ුිරීදම් වයාපිතයි 
       (48 වන දයනේ ණය පැදක්ජය) - ඇ.එ.ජ. දඩාලර්. මිලියන 100.25   
 
ජාතික දසෞ ය පරතපිතේතිය (2016 -2025) අනුව හිෙ ආශරති දරෝග් සඳහා සැමට සමාන පරතිකාර ලබාෙමී 
සඳහා පරමු තේවයක් ලබා ෙීදම් වැෙග්තේකම හඳුනාදග්න ඇත. ක අනුව දබෝ දනාවන දරෝග් හඳුනා ග්ැන ම 
හා ක ආශරිත දසෞ ය දසේවා වැඩිෙියුණු ිරීමටතේ, විදශේෂදයනේ හිෙ දරෝග් සඳහා සියළු ශ්රී ලාාිරක 
පුරවැසියනේට සමානාතේමතාවදයනේ යුතු උසසේ තතේතේවදයේ ගු්ණාතේමක පරතිකාර ලබා ග්ැන මට හැිරවන 
පරිෙ,ි තිතියික මට්ටදම් දරෝහලේ 5 ක් හා නවෙය නිලධාීනේ සඳහා වූ දසෞ යය පුහුණු ආයතන වැඩිෙියුණ ු
ිරීමටතේ කවා සඳහා නව උපකරණ ලබාෙීමතේ දමම වයාපිතිය යටදතේ ජපාන රජය විසිනේ ඔවනුේදග්ේ 
අනුග්රහය හා සහදයෝග්ය ලබාෙමීට නියමිතය.  
 
3. මධයම අිදපග්  මාර්ග්දයේ 3 වන දකාටස ඉෙිිරීදම් වයාපිතයි - දපාතහුැර සටි ග්ලදග්ෙර 
 
දපාතුහැර සිට දපාලේග්හදවල හා රඹුක්කන හරහා 
ග්ලදග්ෙර ෙක්වා වන මධයම අිදපග්  මාර්ග්දයේ තුනේවන 
දකාටදසහි මළුු දුර පරමාණය ිර.මී. 32.5 ක් දප. දමම 
අෙියදරහි ශකයතා අධයන හා මලූික සැලැසේම දම් වන 
විට අවසනේ වීණ ඇති අතර ඉඩම් අතේපතේ කරග්ැන ම 
සිදුකරමිනේ පවතී. දමම වයාපිතිය සඳහා අවශය ජපාන 
දයනේ බිලියන 100 ක ණය මුෙල ලබාග්ැන ම උදෙසා 
විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව සහ ජපානදයේ 
දතෝිරදයෝ මිට්සබුිෂී බැාකුව සමත සම්මතු ිසාකච්ඡා දම් 
වන විට සිදුදකදරමිනේ පවතී. 

 

 

 

 

සැහැල්ලු දුම්රිය සැංක්රමණ සැං ල්පය 
 



___________________________________________________________________________________________  දපරෙිග් ආසයිානු අාශය 

කාර්යසාධන වාර්තාව 2017 | විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු _______________________________________________________ 41 

 

 

වග්වු 4.1: 2017 වසදර් රියාතේමක පරධාන වයාපිත ි
 

වයාපිතදියේ නම 
මෙුල 

(ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලයින) 

ණය වයාපිත ි

මහනුවර නග්රදයේ අපජල කළමනාකරණ වයාපිතිය 152.38 
මහ දකාළඹ නාග්රික පරවාහන සාවර්ධන වයාපිතිය - අෙියර 2 390.97 
කඵ ග්ත ජල සම්පාෙනය පුළුලේ ිරීදම් වයාපිතිය 279.48 
පිබිදෙන කලාපයනේහි ග්රාමීය යටිතල පහසුකම් සාවර්ධනය ිරීදම් වයාපිතිය  113.84 
හබරණ දපයනේදග්ාඩ සම්දපරේෂණ රැහැනේ වයාපිතිය 115.33 
මහ දකාළඹ සම්දපරේෂණ හා දබො හැීදම් නාසේතිය අවම ිරීදම් වයාපිතිය 166.38 
ජාතික මාර්ග් ජාලදයේ පරධාන පාලම් ඉෙිිරීදම් වයාපිතිය 129.23 
නාය යෑදම් ආපො වලිනේ ජාතික මාර්ග් ජාලය ආරක්ෂා කරග්ැන දම් වයාපිතිය 79.52 

අනුරාධපුර උතුර ජල සම්පාෙන වයාපිතිය - අෙියර 1 53.92 
 

අනුරාධපුර උතුර ජල සම්පාෙන වයාපිතිය - අෙියර 2 212.16 
බණ්ඩාරනායක ජාතයනේතර ග්ුවනේ දතාටුපල සාවර්ධන වයාපිතිය - අෙියර 2 (1) 272.89 
බණ්ඩාරනායක ජාතයනේතර ග්ුවනේ දතාටුපල සාවර්ධන වයාපිතිය - අෙියර 2 (11) 427.94 
කැළණි ග්ත හරහා නව පාලමක් ඉෙිිරරිදම් වයාපිතිය 342.85 
දභෞමික රූපවාහින  විකාශන කටයුතු ඩිජිටලේකරණය ිරීදම් වයාපිතිය 132.10 

ජාතික විදුලිබල සම්දපරේෂණ හා දබොහැීදම් ජාල සාවර්ධනය සහ කාර්යක්ෂමතාව 
ඉහල නැාවීණදම් වයාපිතිය  

200.07 
 

පිබිදෙන කලාප ඉලක්ක කරග්තේ මූලික සමාජ දසේවා වැඩිෙියුණු ිරීදම් වයාපිතිය  47.40 

පරොන 

යාපනය විශේවවිෙයාලදයේ කිෂිකර්ම පීඨදයේ පර්දයේෂණ හා පුහුණු දග්ාඩනැග්ිලි 
සාකීර්ණය ඉෙිිරීම 15.70 

සමුද්ර ය ආරක්ෂක හැිරයාවනේ වර්ධනය ිරීම දවනුදවනේ පරොන ආධාර 17.05 

ශ්රී ලාකා රූපවාහින  සාසේථාදප ජපාන රූපවාහින  වැඩසටහනේ වැඩිෙියුණු ිරීම 0.52 

ශ්රී ලාකාදප දඩාපේලර් දර්ඩාර් ජාලයක් සේථාපනය ිරීම දවනුදවනේ පරොන ආධාර 23.58 
ශ්රී ලාකාදප ග්ැටුම් වලට ලක් වූ පරදෙේශ වල පරජා සාවර්ධනය සඳහා නිලධාීනේ 
පුහුණු ිරීදම් වයාපිතිය 1.08 

වයාපිත ිදනාවන පරොන ආධාර 

තරකුිණාමලය වරායට නාවික සැළසුම් ආධාර ලබාෙීම සඳහා වයාපිති දනාවන ආධාර   9.13 
ජපාන වයාපිති දනාවන පරොන ආධාර යටදතේ මහජන ආරක්ෂාව තරිරීම හා 
තරසේතවාෙී මර්ධන කටයුතු ශක්තිමතේ ිරීම 

2.22 

තාක්ෂණික සහදයෝග් තාවය  

පාලම් කලමනාකරණය පිළිබඳ හැිරයා වර්ධනය ිරීදම් වයාපිතිය  
පරධාන ජල මූලාශරවල ජල ග්ුණතේවය අධීක්ෂණය ිරීදම් වයාපිතිය 
මළාපවහන උපායමාර්ග්ික පරධාන සැලැසේම සඳහා වන වයාපිතිය 
මහනුවර නාග්රික සැලැසේම සකසේිරීදම් වයාපිතිය 
නායයෑම් අවම ිරීදම් වයාපිතිය  
දබෝ දනාවන දරෝග් කළමනාකරණය වැඩිෙියුණු ිරීදම් වයාපිතිය 
ශ්රී ලාකාදප විදශේෂ අවශයතා සහිත ෙරුවනේදග්ේ අධයාපනය ශක්තිමතේ ිරීදම් වයාපිතිය  
වාණිජ දග්ාවිතැන හා අග්ය එකතු ිරීම පිලිබඳව පරතිපතේති රියාතේමක ිරීම වැඩිෙියුණු ිරීම සඳහා 
විදශේෂඥයනේ ලබාෙීම 
ආදයෝජන පරවර්ධන උපදෙේශනය සඳහා විදශේෂඥදයක් ලබාෙීම 
ඝන අපද්රවය කළමනාකරණදයේ පරිසර දූෂණය පාලනය හා අවම ිරීම සඳහා විදශේෂඥදයකුදග්ේ සහය 
ලබාග්ැන ම 
ශ්රී ලාකාදප ආපො අවධානම් අඩුිරීදම් උපදෙේශනය සඳහා විදශේෂඥයනේදග්ේ සහය ලබාෙීම  



දපරෙිග් ආසයිානු අාශය ____________________________________________________________________________________________ 
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4.2 දකාරියාන ුජනරජදයහ ිසාවර්ධන සහදයෝග් තාවය 

 
ශ්රී ලාකාව හා දකාරියානු ජනරජය අතර 
රාජයතානේතරකි සම්බනේධතා 1977 වසදර් 
ආරම්භ වීණදමනේ පසු දෙරට අතර සාවර්ධන 
සහදයෝග් තාවදයහි ්රමික වර්ධනයක් ඇතවිිය. 
විවිධ ක්දෂේතරයනේහි විහෙිී ග්ිය සාවර්ධන 
සහදයෝග් තාවයනේ ඔසේදසේ පසුගි්ය වසර 40 තුළ 
දකාරියාන ු ජනරජය ශ්රී ලාකාදප පරමු  
ෙේවීණපාර්ශවීණය සාවර්ධන සහදයෝග් තාකරුවක ු
දලස ඉෙිරියට පැමිණ ඇත. දකාරියාන ු
ජනරජය දම් වන විට සහන ණය, පරොන, 

තාක්ෂණික සහදයෝග්යනේ, ෙැනුම හුවමාරු 
කරග්ැන දම් වැඩසටහනේ, සාසේකිතික 
කණ්ඩායම් හුවමාරු කරග්ැන දම් වැඩසටහනේ, 
විදශේෂඥ සහය වීණම්, සේදපච්ඡා දසේවකයනේ 
හුවමාරු කරග්ැන දම් වැඩසටහනේ ඇතුළතේව 
විවිධ ක්දෂේතර ඔසේදසේ ශ්රී ලාකාවට සාවර්ධන 
සහදයෝග් තාවයනේ සපයනු ලැද්ධ. තවෙ 
දකාරියානු රජය වාර්ෂකි පුහුණු වැඩසටහනේ 
ඔසේදසේ විශාල වශදයනේ රාජය නිලධාීනේදග්ේ 
අධයාපනකි හා විතේතීමය කුසලතා පරවර්ධනය 
සඳහා අවසේථා සපයනු ලබයි. 

ආර්ථික සාවර්ධන සහදයෝග් තා අරමුෙල (EDCF) 

දකාරියානු අපනයන ආනයන බැාකුදප ආර්ථික 
සාවර්ධන සහදයෝග් තා අරමුෙල ඔසේදසේ 
දකාරියානු රජය ශ්රී ලාකාවට සහන ණය 
ආධාර සපයනු ලබයි. ආර්ථික සාවර්ධන 
සහදයෝග් තා  අරමුෙදලේ ණය ආධාර මත ශ්රී 
ලාකාදප රියාතේමක කරන ලෙ පරථම වයාපිතිය 
වූ ග්ාලු දකාළඹ මාර්ග්ය නවීණකරණය ිරීදම් 
වයාපිතිය සඳහා 1990 ෙ ීදකාරියාන ුඅපනයන 
ආනයන බැාකුදප අනුමැතිය හිමිවිය. එතැනේ 
සිට දම් ෙක්වා දකාරියාන ුආර්ථික සාවර්ධන 
සහදයෝග් තා අරමුෙල ඔසේදසේ ශ්රී ලාකාව තුළ 
වයාපිත ි29 ක් රියාතේමක ිරීම සඳහා ඇ.එ.ජ.  
දඩාලර් මිලියන 785.07 ක මුෙලක් අනුමත කර 
ඇත. දමම මුෙලිනේ සියයට 49 ක පරමාණයක් 
එනම් ඇ.එ.ජ. දඩාලර්. මිලියන 385 වැයකර 
ඇතේදතේ පරවාහන ක්දෂේතරදයේ වයාපිත ි
රියාතේමක ිරීම සඳහායි. දමම අරමුෙලේ පරධාන 
දලසම ලාකාදප ජාතික මාර්ග් පෙේධතිදයහි 
සාවර්ධනය සඳහා වැයකර ඇත. ලාකාව පරුා 
රියාතේමක දකරුණු ජල හා සන පාරක්ෂක 
ක්දෂේතරයට අොළ වයාපිති සඳහා වැයකර ඇත ි 
මුෙල ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 205 වන අතර 
එය සමසේත  සාවර්ධන ආධාර වලිනේ සියයට 
26 ක් නිදයෝජනය කරයි. 

 
 
 
ආර්ථික සාවර්ධන සහදයෝග් තා අරමුෙල මතිනේ 
ලබාදෙන ණය ආධාර රාජයයනේ දෙක අතර 
අතේසනේ කරනු ලබන කාර්යයරාමු 
එකතතාවයනේ පරකාරව ලබාදෙනු ලැද්ධ.

දකාරියානු ආර්ථික සාවර්ධන සහදයෝග් තා අරමුෙල මතිනේ ලබාදුනේ ණය ආධාර 
 

වග්වු 4.2: දකාරියාන ුආර්ථික සාවර්ධන සහදයෝග් තා අරමෙුල මතනිේ ලබාදුනේ ණය ආධාර 

 කාර්යය රාම ුඑකතතාවය කාල ස මාව වටිනාකම (ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලයින) 

1 පරථම කාර්යයරාමු එකතතාවය 2008-2009 140 

2 දෙවන කාර්යයරාමු එකතතාවය 2009-2012 200 

3 දතවන කාර්යයරාමු එකතතාවය 2012-2015 290 

4 සිපවන කාර්යයරාමු එකතතාවය 2016-2018 300 

5  පසේවන කාර්යයරාමු එකතතාවය  2017-2019  500 

 

පරවාහන
49%

ජලය හා 
සන පාරක්ෂාව

26%

පාලනය
4%

දතාරතුරු හා
සනේනිදපෙන 
තාක්ෂණය

6%

පරිසරය
6%

අධයාපනය
4%

දසෞ යය
3%

බලශක්තිය
2%

පරසේතාරය 4.5 : දකාරියාන ුආර්ථික සාවර්ධන 
සහදයෝග් තා අරමෙුල මතනිේ ලබාදුනේ ආධාර වල 

ක්දෂේතර අනුව විහිෙමී



___________________________________________________________________________________________ දපරෙිග් ආසයිානු අාශය 

කාර්යය සාධන වාර්තාව 2017| විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව  ______________________________________________________43 

දෙරට අතර රාජය තානේතරකි සබඳතාවයනේහි  
වසර 40 පිීම සනටිුහනේ කරනු වසේ දකාරියාන ු
ආධාර සඳහා වන මුළු එකතතා මුෙල ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන 300 සිට 500 ෙක්වා 2017-2019 
කාලය සඳහා වන කාර්යයරාමු එකතතාවය 
මතිනේ ඉහළ නැාවීණමට දකාරියානු රජය එකත 
විය. ක අනුව 2017 දනාවැම්බර් මස දයදුණ ු
අතිග්රු ජනාිපතිතුමාදග්ේ දකාරියාන ු
සාචාරදයේෙී දෙරට අතර ආර්ථික 
සහදයෝග් තාවය සහ සහුෙතාවය තවදුරටතේ 
වර්ධනය කරමිනේ දමම කාර්යරාමු ග්විිසුමට 
අතේසනේ කරන ු  ලැබිණි.  

 
රූපය: දෙරදට් ජනාිපතිවරුනේ විසිනේ කාර්යයරාමු එකතතා සඳහා එළඹීම 
 
 

 
 

දෙරදටහි සාවර්ධන පරමු තා වලට සමපාත දවමිනේ පරවාහනය, ජල කළමනාකරණය සහ 
සන පාරක්ෂාව, අධයාපනය, ග්රාමීය සාවර්ධනය යන ක්දෂේතරයනේහි වයාපිති මූලයනය ිරීම සඳහා දමම 
අරමුෙලේ උපදයෝජනය කරග්ැන මට අදපේක්ෂිතය. 

 
මහනුවර නග්රදයේ මාර්ග් තෙබෙය අවම ිරීම සඳහා වන උමා මාර්ග් වයාපිතයි 
 
මහනුවර නග්රදයේ මාර්ග් තෙබෙය බැහැර ිරීම 
සඳහා ිර. මි. 5.5 ෙිග් උමා මාර්ග්යක් මහනුවර - 
දකාළඹ මාර්ග්දයේ සුදුහුම්දපාළ සහ මහනුවර - 
මහියාග්නය මාර්ග්දයේ තැනේදනකුඹරු යා වන 
අයුරිනේ ඉෙිිරීම සඳහා මූලය ආධාර දකාරියාන ු
අපනයන ආනයන බැාකුදප ආර්ථික සාවර්ධන 
සහදයෝග් තා අරමුෙල ඔසේදසේ සැපය මට 
දකාරියානු රජය එකතතාවය පලකරනු ලැබිණි. 
තවෙ දමම පරධාන උමා මාර්ග්ය අම්පිටිය හා 
දබෝග්ම්බර දවත පිවිසමු් සහිතව සැලසුම් කරන ු
ලැබ ඇත. දමම වයාපිතිය මහනුවර නග්රය 
සාවර්ධනය ිරීදම් වැඩසටහදනහි අාග්යක් 
දලස රියාතේමක ිරීමට දයෝජනා ව ූඅතර එමග්නිේ 
මහනුවර නග්රදයේ පවතින ෙැඩි වායු දූෂණය හා 
කාර්යය බහුල දවලාවනේහෙිී පවතේනා ෙැඩි මාර්ග් 
තෙබෙය අවම ිරීමට අදපේක්ෂා කරන ලෙී. වයාපිතියට අොල ශකයතා අධයනයනේ දකාරියාන ු
අපනයන ආනයන බැාකුදප මූලය සහය මත මතිනේ සිදුකරන ලෙ අතර දම් වන විටතේ දකාරියානු රජය 

                                                           
4 දකාරියානු කුඩා හා මධය පරිමාණ වයාපාරිකයනේදග්නේ මිලෙී ග්නුලබන යනේතර හා උපකරණ මූලයනය ිරීම සඳහා දමම 
වැඩසටහන රියාතේමක දප. 

වග්වු 4.3: දකාරියාන ුආර්ථික සාවර්ධන සහදයෝග් තා අරමෙුල විසනිේ ලබාදෙන ණය ආධාරවල 
වතේමනේ නයිමයනේ හා දකානේදෙේස ි

නයිමයනේ හා 
දකානේදෙේස ි

සාමානය 
දකානේදෙේස ි

දකාරියාන ුවිදශේෂඥ 
සහය සමත 

සායකු්ත ණය4 

දපාලී අනපුාතය 0.20% 
0.15% 

 
0% 

නැවත දග්වීණම වසර 30 වසර 40 වසර 30 

සහන කාලය වසර 10 

ණය මුෙදලේ 
වටිනාකම මුළු වයාපිති පිරිවැදයනේ 100%ක් ෙක්වා 

මුෙල දකාරියානු දවානේ 

ශකයතා අධයනය සඵලොය  වයාපිති සඳහා ආධාර පෙනම මත සම්මත ආකිතිය පරිෙි 



දපරෙිග් ආසයිානු අාශය ___________________________________________________________________________________________  

 

2017 කාර්යය සාධන වාර්තාව | විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව        __________________________________________________44 

දමකී වයාපිතිය මූලයනය ිරීම සඳහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර්. මිලියන 199.27 ක සහනොය  ණය මුෙලක් 
අනුමතකර ඇත. 

ශ්රී ලාකාදප ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය සඳහා දකාරියාන ුරජදයේ සහදයෝග්ය 

පරාදෙේශ ය පාලන ආයතන මග්ිනේ වර්තමානදයේ 
රියාතේමක දකදරන නාග්රික විවිත පරදෙේශ 
දවත කසල බැහැර ිරීදම් ්රමදපෙය 
දහේතුදකාටදග්න උග්ර දසෞ යය ග්ැටළු රැසක් 
පැනනැග්  ඇත ිඅතර ජීවිත හා දෙේපල විශාල 
පරමාණයක් හානිව ූ මීදතාටමුලේල කසල කඳු 
නායයෑම වැන ි වයසනයනේ සඳහාෙ දහේතු වීණ 
ඇත. එදසේ දහයිනේ ලාකාදප ්රමිකව බරපතල 
ග්ැටළුවක් බවට වර්ධනය දවමිනේ පවතේනා ඝන 
අපද්රවය කළමනාකරණය සඳහා නවීණන 
තාක්ෂණය හා භාවිතයනේ හඳුනේවාදෙමිනේ 
තිරසාර වැඩපිළිදවලක් රියාතේමක ිරීම 
සඳහා මැෙිහතේ වීණදම් අවශයතාවය රජය විසිනේ 
අවදබෝධ කරදග්න ඇත.  

දකාරියානු රජය ශ්රී ලාකාදප ඝන අපද්රවය 
කළමනාකරණ ක්දෂේතරය විිමතේ ිරීම සඳහා 
පරමු  සේථානයක් ලබාෙ ී ඇත. දකාරියාන ු
ජාතයනේතර සහදයෝග් තා ආයතනදයේ (KOICA) 
මූලයමය හා තාක්ෂණික සහදයෝග්දයනේ 
සන පාරක්ෂක බිම් පරිවමු් වයාපිතියක් දලස 
බසේනාහිර පළාදතේ දොම්දපේ නග්රදයේ ඉෙකිරන 
ලෙ කසළ රඳවන වයාපිතයි ෙැනට රියාකාී 
මට්ටදම් පවතී. තවෙ දමබඳු සන පාරක්ෂක බිම් 
පිරවීණදම් කසළ අාග්න හතරක් ආර්ථික 
සාවර්ධන සහදයෝග් තා අරමුෙදලේ ණය අධාර 
ොයකතේවය යටදතේ අනුරාධපුරය, ග්ාලේල, 
යාපනය, හා දපාදළානේනරුව යන ෙිසේතරික්ක 
වල පිහිටු වීණමට කටයතුු දම් වන විට 
සැලසුම්කර ඇත. 

 
ලාකාදප පරාදෙේශ ය පාලන ආයතන සඳහා කසළ එකතිුරීදම් යනේතර 190 ක් සැපය ම 

පරාදෙේශිය පාලන ආයතන වල කසළ කළමනාකරණ ්රමදපෙය තවදුරටතේ ශක්තිමතේ ිරීදම් අරමුණිනේ 
කසළ එකත ුිරීදම් යනේතර 190 ක් දකාරියානු ආර්ථික සාවර්ධන සහදයෝග් තා අරමුෙදලේ සායුක්ත 
ණය වැඩසටහන හරහා දපාලී රහිත ණය මුෙලක් 
ඔසේදසේ සැපය මට දකාරියානු රජය එකත වීණ ඇත. ශ්රී 
ලාකා රජය දමකී කසළ එකතු ිරීදම් උපකරණ 
ලාකාදප සියළුම පළාතේ ආවරණය වන අයුරිනේ 
පරාදෙේශ ය පාලන ආයතන වල කසළ එකතු ිරීදම් 
හා පරවාහනය ිරීදම් ධාරිතාවය වර්ධනය ිරීදම් 
අරමුණිනේ දබොෙීමට නියමිතය. දමම වයාපිතිය 
පළාතේ සභා හා පළාතේපාලන අමාතයාාශය මතිනේ 
රියාතේමක දකදරන අතර 2018 වසදර් අවසානය වන 
විට දමම නව කසළ එකතු ිරීදම් යනේතර දසේවදයේ 
දයෙවීණමට අදපේක්ෂිතය.  

 

වග්වු 4.4: 2008 – 2017 කාලය තළු දකාරියාන ුසාවර්ධන සහදයෝග් තා අරමෙුල හරහා මලූයයනය කළ 
වැඩ අවසනේ කළ හා අනමුත කරන ලෙ වයාපිත ි 

ක්දෂේතරය වයාපිතයි 
අනමුත 

කළ ෙනිය 

මෙුල 
(ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් 
මිලයින) 

දතාරතුරු 
තාක්ෂණය 

ලාකා රාජය ජාලය පිහිටුවීණදම් වයාපිතිය ( අෙියර 2) 2008 6.65 

පරවාහනය 
පාදෙණිය අනුරාධපුර මාර්ග්ය සාවර්ධනය ිරීදම් 
වයාපිතිය 2008 55.00 

ජල සැපයුම රුහුණුපුර ජල සැපයුම් වයාපිතිය 2008 76.34 

පරවාහනය හැටනේ නුවර එළිය මාර්ග් සාවර්ධන වයාපිතිය 2009 40.00 

පාරිසරික 
ඝන අපද්රවය අපහරණය ිරීදම් පහසුකම් 
දග්ාඩනැාවීණදම් වයාපිතිය 2010 33.54 

අධයාපන 
මැෙ දකාළඹ විතේතීය පුහුණු මධයසේථානය හා 
ග්ම්පහ කාර්මික විෙයාලය සේථාපනය ිරීදම් 
වයාපිතිය 

2011 26.05 

පරවාහන 
පාදෙණිය අනුරාධපුර මාර්ග්ය සාවර්ධනය ිරීදම් 
වයාපිතිය (අතිදර්ක ණය) 2012 11.13 

ජල සැපයුම ෙැදුරු ඔය ජල සැපයුම් වයාපිතිය 2013 58.16 

ජල සැපයුම රුවනේ වැලේල ජල සැපයුම් වයාපිතිය 2014 20.53 



___________________________________________________________________________________________ දපරෙිග් ආසයිානු අාශය 

කාර්යය සාධන වාර්තාව 2017| විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව  ______________________________________________________45 

පරවාහනය 
හැටනේ නුවර එළිය මාර්ග් සාවර්ධන වයාපිතිය 
(අතිදර්ක ණය) 2014 17.14 

පරවාහනය නුවර උමා මාර්ග්ය ඉෙිිරීදම් වයාපිතිය 2017 199.27 

පාරිසරික 
ශ්රී ලාකාදප ෙකුණු පරදෙේශය සඳහා කසළ 
එකතුිරීදම් යනේතර සැපය දම් වයාපිතිය 2017 7.00 

පාරිසරික 
ශ්රී ලාකාදප මධයම හා උතුරු පරදෙේශ සඳහා කසළ 
එකතුිරීදම් යනේතර සැපය දම් වයාපිතිය 2017 7.00 

එකතවු 557.81 

 
 
දකාරියාදවනේ හමිිවන පරොන 
 
දකාරියානු රජය මතිනේ ලබාදෙන ු ලබන 
පරොනයන පරමු  දලස දකාරියානු ජාතයනේතර 
සහදයෝග් තා ආයතනය (KOICA) හරහා 
ලබාදෙනු ලබයි. දමම ආධාර කුඩා පරිමාණදයේ 
වයාපිත ි රියාතේමක ිරීම, තාක්ෂණික 
සහදයෝග් තා වැඩසටහන රියාතේමක ිරීම, 
රාජය නිලධාීනේදග්ේ ධාරිතා සාවර්ධන 
වැඩසටහනේ රියාතේමක ිරීම විදශේෂඥයිනේ 
දසේවදයේ දයෙවීණම සහ (දලෝක දකාරියාන ු
මිතරතේව) සේදපච්ඡා දසේවකයනිේ දසේවදයේ දයෙවීණම 
ආෙී කටයුතු  සඳහා දයාෙවනු ලැද්ධ. දම් 
ආකාරදයේ පරථම වයාපිතිය 1993 වසදර් 
රියාතේමක වූ ෙින සටි දම් ෙක්වා දකාරියාන ු
ජාතයනේතර සහදයෝග් තා ආයතනය ශ්රී ලාකාව 
තුළ වයාපිත ි 23 ක් හා තාක්ෂණික 
සහදයෝග් තාවයනේ 6 ක් සඳහා ආධාර පරොනය 
කර ඇත. වයාපිත ි හා තාක්ෂණික 
සහදයෝග් තාවයනේ මූලයනය ිරීමට අමතරව 
1900 කට අික රාජය නලිධාීනේ පරමාණයක් 
සඳහා විවිධ ක්දෂේතරයනට අොළ පුහණුු අවසේථා 
ලබාෙීමට කටයුතු කර ඇති අතර 1500 ට අික 
දකාරියාන ු සේදපච්ඡා නිලධාීනේ පිරිසක්  
ලාකාදප විවිධ ප රදෙේශ වල ජනතා අවශයතා 
හඳුනා ග්නිමිනේ දසේවා සැපය ම සඳහා කටයුතු 
කර ඇත. 
 
තවෙ දකාරියානු අනේතර්ජාතික සහදයෝග් තා 
ආයතනය හෙිස ිආපො අවසේථා වලෙ ී සහන 
සැපය ම හා ග්ලවා ග්ැන දම් දමදහයුම් ෙියතේ 

ිරීම සඳහාෙ සේවකීය ොයකතේවය සපයා ඇත. 
පසුගි්ය වසර 25 ක කාලය තුල දකාරියාන ු
ජාතයනේතර සහදයෝග් තා ආයතනය මතිනේ 
සපයන ලෙ ආධාර වල එකතුව ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන 143 වන අතර එය විවිධ ක්දෂේතර 
ඔසේදසේ විහෙිී ඇත. 
 
අිකරණ නවෙය ක්දෂේතරදයේ නවීණන දවෝහාරික 
පීක්ෂණ ්රම පරවර්ධනය ිරීම සඳහා ව ූ
වයාපිතිය 

රජදයේ අිකරණ නවෙය විෙයා 
පීක්ෂණාග්ාරය වන රජදයේ රස පීක්ෂක 
දෙපාර්තදම්නේතුව සහ අිකරණ නවෙය විෙයා 

වයාපිති
48%

දලෝක 
දකාරියානු 
මිතරතේව 
සේදපච්ඡා 
දසේවය
30%

අිශිෂයතේව
වැඩසටහනේ 

11%

තාක්ෂණික 
සහදයෝග්ය

4%

රාජය දනාවන
සාවිධාන වල
සහදයෝග් තාව

3%

බහුපාර්ශේවීණය 
සහදයෝග් තාව

1%

හෙිසි පරතිචාර
2%

විදශේෂඥ 
දසේවා සැපය ම 

1%

උපකරණ 
සැපය ම
0.20%

පරසේතාරය 4.6: දකාරියාන ුජාතයනේතර සහදයෝග් තා 
ආයතනය දවතනිේ ලබා ෙී ඇති ආධාර කවාදයහ ි

සේවරූපය අනවු විහිෙී ඇති ආකාරය

අධයාපනය
35%

කර්මානේත හා
බලශක්ති

23%පාලනය
14%

හෙිසි 
පරතිචාර

10%

දසෞ යය
9%

කිෂිකාර්මික 
හා ිවර

6%

අදනකුතේ 
3%

පරසේතාරය 4.7 : දකාරියාන ුජාතයනේතර 
සහදයෝග් තා ආයතනය ලබා ෙී ඇති 

ොයකතේවය කවාදයහ ික්දෂේතර අනවු විහිෙී 
ඇති ආකාරය
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පීක්ෂණ පැවැතේවීණදම් ධාරිතාවය වර්ධනය 
ිරීම සඳහා නවීණන දවෝහාරික පර්දයේෂණ 
තාක්ෂණය හඳුනේවාෙීදම් අවශයතාවය රජය 
විසිනේ ෙීර්ඝ කාලයක සටි හඳුනාදග්න තිබණුි. 
 
දකාරියාන ු ජාතයනේතර සහදයෝග් තා 
ආයතනදයේ සහදයෝග්ය මත 2015-2017 ෙක්වා 
රියාතේමක කරන ලෙ වයාපිතිය මතිනේ වඩාතේ 
විශේවාසන ය දවෝහාරික අිකරණ නවෙය විෙයා 
පර්දයේෂණ පෙේධතියක් දග්ාඩනැග් ම, නවීණන  
විශේදලේෂණ විෙයාග්ාර හතරක් සහ පරිග්ණක 
සර්වර් පෙේධතියක් රජදයේ රස පීක්ෂක 
දෙපාර්තදම්නේතුදවහි සේථාපිත ිරීම, විෙුතේ 
සාක්ෂි විෂේදලේෂණය ිරීදම් හැිරයාව සහිත 
සියළුම පහසුකම් වලිනේ සමනේවිත පුහණු ු
මධයසේථානයක් අපරාධ පීක්ෂණ 
දෙපාර්තදම්නේතුදප (CID) සේථාපිත ිරීම සහ 
රජදයේ රස පීක්ෂක දෙපාර්තදම්නේතුදප 
පවතේනා   DNA ෙතේත විශේදලේෂණ 
මධයසේථානයට නවීණන උපකරණ සැපය ම මතිනේ 
නවීණකරණය ිරීමෙ සදිුකරන ලෙී. තවෙ 
වයාපිතිය මතිනේ දකාරියාදප ජාතික අිකරණ 
නවෙය දසේවදයහි විදශේෂඥයනේ ඔසේදසේ රජදයේ 

රස පීක්ෂක දෙපාර්තදම්නේතුදප හා අපරාධ 
පීක්ෂණ දෙපාර්තදම්නේතුදප නිලධාීනේදග්ේ 
ධාරිතාවයනේ වර්ධනය ිරීම සඳහා 
දකාරියාදප මාස 03 ක පුහුණවුක් හා 
ලාකාදපෙ ී පවතේවන ලෙ දසේවාසේථ පුහණු ු
වැඩසටහනේ මතිනේ දකාරියාදප දමම 
ක්දෂේතරයට අොළ ෙැනුම හා අතේෙැකීම් සිජුවම 
දබොහො ග්ැන මට අවසේථාව විවර කරන ලෙී. 
 
රජදයේ රස පීක්ෂකවරුනේදග්ේ ධාරිතාවය ඉහළ 
නැාවීණම අතිනේ වයාපිතිය ඉහළ සාර්ථකතේවයක් 
අතේපතේ කරග්තේ අතර 2017 ජනවාරි මස 
ආරම්භ වන විට DNA විශේදලේෂණ වාර්තා 
නිකුතේ ිරීම සියයට 620 ිරනේ වර්ධනය වීණ 
තිද්ධ. තවෙ අළුතිනේ විවිත කළ ඩිජිටලේ 
දවෝහාරික  අිකරණ නවෙය විෙයා 
පීක්ෂණාග්ාරය දවත පරථම මාසය තුළ  
පමණක් පීක්ෂණ වාර්තා ඉෙරිිපතේ ිරරිම 
සඳහා ඉලේලීම් 60 කට වැඩි පරමාණයක් ලැබී 
තිබිණි. දකාරියාන ු ජාතයනේතර සහදයෝග් තා 
ආයතනය දමම ක්දෂේතර දයහි තවදුරටතේ  
සිදුකල හැිර සාවර්ධනයනේ සඳහා සහදයෝග්ය 
ෙැක්වීණමට එකත වීණ ඇත. 

 
 

ශ්රී ලාකාදප සාග්ර විශේවවිෙයාලය පිහිටුවීණම  සඳහා තාක්ෂණික සහදයෝග්ය ලබාෙීම 
 
ශ්රී ලාකාව සමුද්රාශරිත සම්පතේ වලිනේ ග්හණ 
සාග්ර කලාපය පිහටිා ඇතිමුතේ එම සම්පතේ 
අවශය  පරිෙි උපදයෝජනය කරග්ැන මට 
පරමාණවතේ අයුරිනේ සමුද්රාශරිත කර්මානේත 
සාවර්ධනය වීණ දනාතිබීම ග්ැටළුවක් දලස 
හඳුනා ග්තහැිරය. සමුද්ර ය හා නාවික විෙයාවනේ 
පිළිබඳව විදශේෂ පුහණුුවක් ලබාෙිය හැිර උසසේ 
අධයාපන ආයතනයක් පහිිටුවීණදම් අරමුණිනේ 
2015 වසදර්ෙී රජය එදතක් පැවති ජාතික 
මතේසය හා නාවික ඉාජිදනේරු ආයතනය 
දවනුවට ශ්රී ලාකා සමුද්ර විශේවවිෙයාලය 
දකාරියානු තාක්ෂණික හා මූලයමය සහය 
යටදතේ සේථාපිත කරන ුලැබිණි. 
 
දම් වන විට දකාරියානු ජාතයනේතර 
සහදයෝග් තා ආයතනදයේ තාක්ෂණික සහය මත 
ශ්රී ලාකා සමුද්ර විශේවවිෙයාලය වැඩිෙියුණ ු 
ිරීදම් අරමුණිනේ පළුුලේ සැලැසේමක් නිර්මාණය 
ිරීමට කටයුතු ආරම්භකර ඇත. දකාරියාන ු
විදශේෂඥයනේ දමම පරධාන සැලැසේම නිර්මාණය 
ිරීම මතිනේ දයෝජිත සමුද්ර ය විශේවවිෙයාලදයේ 
ශාසේතර ය අධයාපන සාවර්ධනය සඳහා ඉෙරිි  
ග්මනේ මග් සැලසුම් ිරීම, දයෝජිත වැඩසටහනේ 

සඳහා අොළ විෂය නරි්දෙේශ සාවර්ධනය ිරීම, 
අවශය දග්ාඩනැගි්ලි, යනේදතරෝපකරණ හා 
අදනකුතේ පහසුකම් සඳහා වන සැලැසමු් 
නිර්මාණය ිරීම සඳහා සහය ලබාදෙේ. තවෙ 

සමුද්ර ය විශේවවිෙයාලදයේ ආචාර්ය මණ්ඩලය 
සඳහා පශේචාතේ උපාි අධයයන අවසේථාවනේ 
ලබාෙීම දමනේම රජදයේ නිලධරයනේට දකටි 
කාලීන පුහුණ ු අවසේථා සලසා ෙීම හරහා 
ධාරිතා වර්ධනය සඳහාෙ දමම වයාපිතිය 
ඔසේදසේ ොයකතේවය සපයන ුඇත.  

 



___________________________________________________________________________________________ දපරෙිග් ආසයිානු අාශය 

කාර්යය සාධන වාර්තාව 2017| විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව  ______________________________________________________47 

දග්ෝලීය කාලග්ුණික දවනසේවීණම්වල බලපෑමට ලක්වූ ජනතාව දවත සහන සැලස ම
 
ග්ැටුම් හා සේවාභාවික වයසන දහේතුදකාටදග්න 
විපතට පතේවු හා අඩු ආහාර සරුක්ෂිතභාවයක් 
සහිත ජනතාව යළි නග්ාසිටුවීණම අරමුණ ු
කරදග්න දකාරියානු ජාතයනේතර සහදයෝග් තා 
ආයතනය හා දලෝක ආහාර වැඩසටහන (WFP) 
එක්ව මානව සම්පතේ සාවර්ධනය, අතිදර්ක 
ආොයම් මාර්ග් නිර්මාණය කර ෙීම ආෙ ී
වැඩසටහනේ රියාතේමක ිරීම සඳහා 2016 
වසදර් සිට ොයකතේවය සපයා ඇත. දමම 
වයාපිතිය මතිනේ ඉලක්ක කරන ලෙ නිවැසියනේ 
හා දග්ාවීණනේ දවත වැසි ජලය රැසේකර ග්ැන ම 
සහ ඵලොය  දලස උපදයෝජනය කරග්ැන ම 
සඳහා පහසුකම් සැලස ම, පරජා ජල 
වැඩසටහනේ රියාතේමක ිරීම, ග්ාවතුර පාලක 
බැමි ශක්තිමතේ ිරීම, ඵලොය  සම්පතේ 
නිර්මාණය ිරීම දමනේම ආොයම් ඉපැයිය හැිර 
විතේතීමය කුසලතා සාවර්ධනය සඳහා අවශය 
පහසුකම් සැපය ම ආෙ ීක්දෂේතර ඔසේදසේ පරජා  

 

සාවර්ධනය සඳහා ොයකතේවය සපයා ඇත. 
දමම රියාකාරකම් සඳහා කාලග්ුණික 
විපර්යාස දහේතුදකාට දග්න බලපෑමට ලක්වීණදම් 
පරවණතාවය සහිත පරජාව, ෙැනුම හා කුසලතා 
සාවර්ධනය ඔසේදසේ ෙරිද්රතාවදයනේ හා 
තවදුරටතේ විපතට පතේවීණදමනේ වළකා ග්ැන මට 
අදපේක්ෂා දකදර්. 

 
 

වග්වු 4.5: දකාරියාන ුජාතයනේතර සහදයෝග් තා ආයතනදයේ ොයකතේවදයනේ රියාතේමක කරන ලෙ පරොන 
වයාපිත ි

 වයාපිතයි වයාපිතදියේ 
වටිනාකම 

(ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලයින) 

1 හම්බනේදතාට ජාතයනේතර සම්මනේතරණ ශාලාව 8.7 

2 මාතර මහානාම පාලම ඉෙිිරීම හා නවීණකරණය 7.0 

3 මාතර දග්ාඩග්ම දකාරියානු ශ්රී ලාකා මිතරතේව දරෝහල ඉෙිිරීදම් වයාපිතිය 6.7 

4 දොම්දපේ සන පාරක්ෂක කසල රඳවන වයාපිතිය ඉෙිිරීම 4.5 

5 
තාක්ෂණික විෙයාලයනේහි දමෝටර් ඉාජිදනේරු මධයසේථාන නවීණකරණය ිරීම හා 
වැඩිෙියුණු ිරීම 3 

6 
දකාළඹ මහ නග්ර ස මාව තුළ ෙියුණු රථවාහන කළමනාකරණ පෙේධතියක් සේථාපිත 
ිරීම සඳහා තාක්ෂණික සහය සැපය ම 2.5 

7 
ශ්රී ලාකා අිකරණ නවෙය විෙයා ආයතනදයේ හා අොළ නිලධාීනේදග්ේ ධාරිතාවය 
ඉහළ නැාවීණදම් වයාපිතිය 3.2 

 
 

වග්වු 4.6: ෙැනට රියාතේමක වන වයාපිත ි

අමාතයාාශය වයාපිතදියේ නම /කාලය /මෙුල 

නිපුණතා සාවර්ධන හා විතේතීය 
පුහුණු අමාතයාාශය 

තාක්ෂණික විෙයාලයනේහි දමෝටර් ඉාජිදනේරු මධයසේථාන නවීණකරණය 
ිරීම හා වැඩිෙියුණු ිරීම (2013-2017/ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 3 

උසසේ අධයාපන හා මහාමාර්ග් 
අමාතයාාශය 

දකාළඹ මහ නග්ර ස මාව තුළ ෙියුණු රථවාහන කළමනාකරණ 
පෙේධතියක් සේථාපිත ිරීම සඳහා තාක්ෂණික සහය සැපය ම (2013-
2017/ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 2.5) 

අිකරණ අමාතයාාශය 
අිකරණ නවෙය තාක්ෂණය නවීණන හා විෙයාතේමක පීක්ෂණ ්රම 
වර්ධනය ිරීම සඳහා වූ වයාපිතිය (2015-2017/ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන 3.2) 

අධයාපන අමාතයාාශය 
නව තාක්ෂණික විෂය මාලාව සඳහා ජාතික අධයාපන ආයතනයක් 
හා ග්ුරු පුහුණු වැඩසටහනක් සේථාපිත ිරීදම් වයාපිතිය(2015-2022 
/ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 13) 

කඳුරට නව ග්ම්මාන හා යටිතල 
පහසුකම් සාවර්ධන අමාතයාාශය 
UN-HABITAT 

බලග්ැනේවීණම හා ජනපෙ සාවර්ධනය ඔසේදසේ වතුකර ජනතාවදග්ේ 
මානව සාවර්ධන ෙර්ශකයනේ ඉහළ නැාවීණදම් වයාපිතිය (2016-2017/ 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 2) 

දසෞ ය හා දෙේශ ය නවෙය 
අමාතයාාශය 

මාතර ෙිසේතරික් දරෝහලේ මාති හා ළෙරු කකකය සාවර්ධනය ිරීදම් 
වයාපිතිය  
(2016-2020 / ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 8.5) 
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නිපුණතා සාවර්ධන හා විතේතීය 
පුහුණු අමාතයාාශය 

ශ්රී ලාකාදප සාග්ර විශේව වෙයාලය පිහිටුවීණම සඳහා තාක්ෂණික 
සහය (2017-2021/ මිලියන 2.5) 

ජාතික පරතිපතේති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාතයාාශය, 
දලෝක ආහාර වැඩසටහන 

විතේතීය පුහුණුව හා මානව සම්පතේ සාවර්ධනය හා ජීවන මාර්ග් 
සාවර්ධනය ිරීදම් වයාපිතිය 
(2016-2018 / ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 4) 

Good Partners (NGO) 
සාචාරක පරවර්ධන වයාපිතිය - වතේතල 
(2017-2019) 

The lamp (NGO) 
ශ්රී ලාකාදප වැලිඔය හා මුලතිවු ෙිසේතරික්ක වල ජලදයේ 
ග්ුණාතේමකභාවය වැඩිෙියුණු ිරීදම් වයාපිතිය (2017-2019) 

දලෝක ෙැක්ම ( රාජය දනාවන 
සාවිධාන) 

වාහරයි සහ දකාරදලයිපතේතු පරදෙේශවල සේවාභාවික දග්ාවිතැන සහ 
කුඩා පරිමාණ දග්ාවීණනේට වයාපාරික අවසේථා වර්ධනය ිරීදම් 
වයාපිතිය (2016-2018) 

වාර්ෂකි එකතතාවයනේ හා උපදයෝජන 
 
පසුගි්ය වසර 10 ක කාලය තුල දකාරියාන ු
රජදයනේ එකත වීණ ඇති ආධාර පරමාණය ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන 700.86 ිර. ඉනේ දඩාලර් මිලියන 
557.81 පරමාණයක් ආර්ථික සාවර්ධන 
සහදයෝග් තා අරමුෙල (EDCF) මතිනේ ලබාදුනේ 
ආධාර වන අතර ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 
143.5 දකාරියාන ු ජාතයනේතර සහදයෝග් තා 
ආයතනදයනේ (KOICA) ලෙ පරොනයනේ දප. 

දකාරියාන ුසාවර්ධන ආධාර   ජල සැපයුම්, 
විතේතීය පුහණුු, ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය, 
මාර්ග් සාවර්ධන, දසෞ යය අධයාපනය, උසසේ 
අධයාපනය, රාජය පරිපාලනය, දතාරතුරු 
තාක්ෂණය හා ක්දෂේතරයනේහි උපදයෝජනය කර 
ඇත.  

 
 

 
මූලාශරය: විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
 

දකාරියාන ුජාතයනේතර සහදයෝග් තා ආයතනදයේ ආධාර උපදයෝජනය 

මූලය වර්ෂය 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

උපදයෝජනය  9.63 4.33 10.43 8.93 6.80 11.99 9.72 9.43 14.16 9.56 

මූලාශරය:  දකාරියානු ජාතයනේතර සහදයෝග් තා ආයතනය (KOICA) 
 

ණය ආධාර සඳහා 2017 වසදර් ඇතිකරග්නේනා 
ලෙ එකතතාවයනේ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 14 
වන අතර එය කසළ රැසේිරීදම් යනේතර 190 
ලාකාව පුරා විහෙිීග්ිය පරාදෙේශ ය පාලන 
ආයතන 84 අතර දබොෙීම සඳහා සැලසුම් කළ 

වයාපිතියිර. 2017 වසදර් ණය ආධාර වලිනේ 
උපදයෝජනය කරඇති මුෙල ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන 4.6 වන අතර ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 
9.56 ආධාර මුෙලේ පරමාණයක් එම වසර තලු 
උපදයෝජනය කර ඇත. 
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පරසේතාරය 4.8. : ආර්ථික සාවර්ධන සහදයෝග් තා අරමෙුදලේණය උපදයෝජනය 
2007 - 2017
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5. දලෝක බැාක ුහා ජාතයනේතර මලූය අරමෙුල අාශය  
 
හැඳිනේවීණම 
 
විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප දලෝක 
බැාකු අාශය විසිනේ ආයතන 5 ිරනේ සැදුම්ලතේ 
දලෝක බැාක ු සමූහය ජාතයනේතර සාවර්ධන 
සමායතනය (IDA), පරතිසාසේකරණය හා 
සාවර්ධනය සඳහා වන ජාතයනේතර බැාකුව 
(IBRD), ජාතයනේතර මූලය සාසේථාව (IFC), 
බහුපාර්ශේවීණය ආදයෝජන ඇපකර 
නිදයෝජිතායතනය (MIGA) සහ ආදයෝජන 
පිළිබඳ ආරවුලේ සමථයකට පතේිරීම සඳහා 
වන ජාතයනේතර මධයසේථානය (ICSID) දවතිනේ 
ලබාදෙන මූලයමය හා තාක්ෂණික සහායයනේ 
සම්බනේධීකරණය කරනු ලබයි. 

දලෝක බැාකවු හා ශ්රී ලාකාව අතර 
සහදයෝග් තාවදයේ සමාරම්භය වසර 1950 ෙ,ී ශ්රී 

ලාකාව සාවර්ධනය හා පරතිසාසේකරණය 
සඳහා වන ජාතයනේතර බැාකුදවහි 
සමාජිකතේවය ලබා ග්ැන ම සමත සනටිුහනේ විය. 
එතැනේ සිට පරුා ෙශක 6 ක්   ශ්රී ලාකාව සිය 
රාජය ආදයෝජන වැඩසටහදනේ අනේතර්ග්ත 
වයාපිති සඳහා අවැසි මූලය සහය දලෝක 
බැාකුදවනේෙ ලබා ග්නේනා ලෙේදෙේ තරතකාී 
ශක්තිමතේ දමනේම සහභාග් තේව ආර්ථිකයක් 
දග්ාඩනැග් දම් අරමුණෙ දපරෙැරිවය. වසර 
2017 අවසානදයේෙ,ී  ආාශික ආදයෝජනයනේ 
වශදයනේ ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 1976.7 ක 
සමසේත  ආදයෝජන පරමාණයක් විවිධ දලෝක 
බැාකු මූලය පහසුකම් යටදතේ රියාකාීව පවතී. 

 
වග්වු 5.1: 2017 වසදර් දලෝක බැාක ුආධාර යටදතේ රියාතේමක දවමිනේ පවතනි වයාපිත ි

 
වැඩසටහන/වයාපිතයි 

  

පරමාණය 
(ඇ.එ.ජ.දඩාලර් 
මිලයින) 

නිපුණතා සාවර්ධන වයාපිතිය  101.5 
උපායමාර්ග්ික නග්ර සාවර්ධන වයාපිතිය 147.0 
හෙිසි දෙේශග්ුණික ආපො සඳහා වන වි දශේෂ ණය (සාවර්ධන පරතිපතේති ණය) 102.0 
දෙේශග්ුණික අවබලපෑම් අවම ිරීදම් වයාපිතිය   110.0 
දෙේශග්ුණික අවබලපෑම් අවම ිරීදම් වයාපිතිය  - අතිදර්ක මූලයයනය  42.0 
අධයාපන ආාශිය සාවර්ධන රාමුව සහ වැඩසටයහ යටදතේ පාසැලේ අධයාපන ෙැනුම 
දක්නේද්ර කරග්තේ අධයාපන ්රමයට පරිවර්තනය ිරීදම් වයාපිතිය   

100 

දෙවන දසෞ යය අාශය සාවර්ධන වයාපිතිය  200.0 
දකාළඹ අග්නග්රය ආශරිත නාග්රික සාවර්ධන වයාපිතිය  213.0 
දපලි ආරක්ෂණ හා ජල සම්පතේ කළමනාකරණ වයාපිතිය-අතිදර්ක මූලයයනය 83.0 
පූර්ව ළමාවිය සාවර්ධන වයාපිතිය  50.0 
ජල සැපයුම් හා සන පාරක්ෂාව වැඩිෙියුණු ිරීදම් වයාපිතිය  165.0 
උතුරු නැදග්නහිර පළාතේ පාලන දසේවාවනේ වැඩි ෙියුණු ිරීදම් වයාපිතිය-අතිදර්ක 
මූලයනය 

20.0 

උපායමාර්ග්ික නග්ර සාවර්ධන වයාපිතිය අතිදර්ක මූලයයනය 55.0 
පරිසර පෙේධති සාරක්ෂණය හා කළමනාකරණ වයාපිතිය 45.0 
කාෂිකාර්මික ආාශිය නවීණකරණ වයාපිතිය 125.0 
උසසේ අධයාපනය පුළුලේ ිරීදම් සහ සාවර්ධනය දපග්වතේ ිරීදම් වයාපිතිය 100.0 
පරවාහන සම්බනේධතා සහ වතේකම් කළමනාකරණ වයාපිතිය 125.0 
මූලය අාශය නවීණකරණ වයාපිතිය 75.0 
සමාජ ආරක්ෂණ ජාල වයාපිතිය 75.0 
ෙරිද්රතාවය ඇසේතදම්නේතු ිරීම ඉහළ නැාවීණදම් වයාපිතිය 0.16 
අධයාපන ආාශිය සාවර්ධන රාමුව සහ වැඩසටයහ යටදතේ පාසැලේ අධයාපන ෙැනුම 
දක්නේද්ර කරග්තේ අධයාපන ්රමයට පරිවර්තනය ිරීදම් වයාපිතිය   

37.0 

මළාපවහන දසේවාව සඳහා ග්ිහසේථ පරදපශතාවය වැඩි ෙියුණු ිරීම වයාපිතිය  5.1 
දකාළඹ අග්නග්රය ආශරති නාග්රික සාවර්ධන වයාපිතිය  0.9 
එකතවු 1,976.7 
මූලාශය: විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
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 අාශය පරමාණය 
(ඇ.එ.ජ.දඩාලර් 
මිලියන) 

නාග්රික සාවර්ධනය 415.9 

ආපො කළමනාකරණය 254.0 

අධයාපනය සහ 
නිපුණතා සාවර්ධනය 

338.5 

දසෞ යය 200.0 

කිෂිකර්මානේතය සහ 
වාරිමාර්ග් 

208.0 

ජලය සහ 
සන පාරක්ෂාව 

170.1 

ග්රාමීය සාවර්ධනය 20.0 

පරවාහනය සහ 
අිදපග්  මාර්ග් 

125.0 

මූලයයනය 75.0 

සමාජ සුබසාධනය 125.2 

පරිසර සාරක්ෂණය  45.0 

 

මූලාශරය: විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 

 

දලෝක බැාක ුසමූහය 

දලෝක බැාක ුසමූහය යනු සාවර්ධනය දවමිනේ 
පවතින රාජයයනේහි සමිිමතේ බව පරවර්ධනය 
ිරීම දමනේම දුග්  බව තරුනේිරීම අරමුණ ුදකාට 
දග්න රියාතේමක වන ආයතන පහක දග්ෝලීය 
සහදයෝග් තාවයිර. ජාතයනේතර සාවර්ධන 
සමායතනය (IDA), පරතිසාසේකරණය හා 
සාවර්ධනය සඳහා වන ජාතයනේතර බැාකවු 
(IBRD), ජාතයනේතර මූලය සාසේථාව (IFC), 
බහුපාර්ශේවීණය ආදයෝජන ඇපකර 
නිදයෝජිතායතනය (MIGA), ආදයෝජන පිළිබඳ 
ආරවුලේ සමථයකට පතේිරීම සඳහා වන 
ජාතයනේතර මධයසේථානය (ICSID).   

දමයිනේ ජාතයනේතර සාවර්ධන සමායතනය 
(IDA), පරතිසාසේකරණය හා සාවර්ධනය සඳහා 
වන ජාතයනේතර බැාකවු (IBRD) විශාල 
පරාසයක ණය හා ණය දනාවන මූලය පහසුකම් 
සම්පාෙනය කරයි. එදමනේම ජාතයනේතර මූලය 
සාසේථාව (IFC), දපෞෙේග්ලික අාශදයේ පරවර්ධනය 
පිණිස ආදයෝජන අවසේථා උො කරයි. දලෝක 
බැාකු සමූහය 189 ක් වූ සයි සාමාජික රාජයයනේ 
දවත ඇ.එ.ජ.දඩාලර් බිලියන 45.9 ක මූලයාධාර 
ලබා ෙී ඇත ිඅතර දම් යටදතේ වයාපිත ි12000 

ක් පමණ මූලයයනය කර ඇත.  

 

මූලාශය: දලෝක බැාකු සමූහය 
 
 
 
 
 
 

 

IBRD

දෙෝ දේ විශාෙතම 
සැංෙර්ධන බැැංකුෙ ෙන 
ප්රතිසැංස් රණය හා 
සැංෙර්ධනය සදහා ෙන 
ජාතයන්තර බැැංකුෙ දෙොෙ 
පුරා රටෙෙ දිලිදු බෙ ුරන් 
කිරීම හා සියල්ෙන් දෙත 
තිරසාර සැංෙර්ධනදේ 
ප්රතිඵෙ සැෙසීම පිණිස මූෙය 
සහය හා ප්රතිපත්ති 
උපදේශයයන් ෙබා දදයි.

IDAෙඩාත්ම දිළිදු 
රාජයයන්   
ආර්ථි  ෙර්ධනය
ුලින් දුගීබෙ 
ුරන් කිරීම,
අසමානතාෙ 
දුරලීම හා 
ජනතාෙදේ ජීෙන
තත්ෙය ඉහෙ 
නැැංවීම පිණිස
සහය දදන දෙෝ 
බැැංකු අැංශයයි.

IFC
සැංෙර්ධනය
ෙන රටෙෙ
දපෞේගලි 
අැංශය
ප්රෙර්ධනය
අරමුණු
 රගත්
විශාෙතම
දගෝලීය
සැංෙර්ධනයයි.MIGA

දේශපාෙනි  හා ොනිජ 
දනොෙන අෙදානම් ෙෙ 
බෙපෑදමන් සැංෙර්ධනය 
දෙමින් පෙතින  රටෙල්
දෙත ඇදදන සෘජු 
විදේශ ආදයෝජන 
අදප්ක්ෂා  රයි.

 

ආදයෝජන 
මතදේද 
නිරා රණය 
සඳහා ෙන දෙොෙ 
ප්රමුඛ්තම 
ආයතනයයි. 

නාගරි  
සැංෙර්ධනය

21%

ආපදා 
 ෙමනා රණය

13%

අධයාපනය සහ
නිපුණතා
සැංෙර්ධනය

17%

දසෞඛ්යය

10%

 ෘෂි ර්මාන්තය 
සහ ොරිමාර්ග

10%

ජෙය සහ 
සනීපාරක්ෂාෙ

9%

දෙනත්

20%

පරසේතාරය 5.1: ණය කළදේ සායුතිය - 2017
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දලෝක බැාකදුප ශ්රී ලාකා සහදයෝග් තා ්රදමෝපාය 2017-2020 
 
දලෝක බැාක ු සමූහදයේ 2017-2020 ෙක්වා ශ්රී 
ලාකාව සඳහා වන සහදයෝග් තා ්රදමෝපාය, 
දලෝක බැාකුදප ෙේවිතේව ඉලක්ක වන ද්රරිද්රතාව 
තුරනේ කරලීම හා තිරසාර සහභාග් තේව 
සමිෙේිමතේ බව අරමුණ කර ග්නිමිනේ ්රමවතේ 
දතාරතුරු පාෙක හා වරණාතේමක සාවර්ධන 
්රමදපෙයක් ෙ ඉලක්ක කරග්නිමිනේ සැකස  
ඇත.  

ශ්රී ලාකාව සිය සාවර්ධන මා දපදතහි මුහුණ 
දෙන තීරණාතේමක අභිදයෝග් දමනේම 
අවසේථාවනේ දලෝක බැාකවු විසිනේ 2015 වසදර්ෙ ී
සිදු කරනලෙ විිමතේ අධයයනයිරනේ 
අනාවරණය කරග්නේනා ලෙී. එම අනාවරණය 

මත පෙනම්ව 2017-2020 සහදයෝග් තා 
්රදමෝපාය  සකසේ වීණ ඇති අතර එය දපෞෙේග්ලික 
අාශදයේ රැිරයා උතේපාෙනය සඳහා සහය 
ෙැක්වීණම, ආොයම් මට්ටම ඉහල නැාවීණම, ග්රාමීය 
ආර්ථික සාවර්ධනය, ග්රාමීය හා වතු ආශරිත 
පරදෙේශයනේහ  ඉඩම් අයිතිය විිමතේ ිරීම ශ්රී 
ලාකාදප දග්ෝලීය අනේතර් සම්බනේධතා 
වර්ධනය ිරීම, පරිපාලනය වැඩි ෙියුණු ිරීම 
මානව සාවර්ධනය හා සමාජ අනේතර්ග්රහනය 
ඉහල නැාවීණම සහ සාවර්ධනය පරිසර 
සාරක්ෂණය අතර සමතුලිතභාවයක් ඇත ි
ිරීම යන අරමුණු දපරෙැරිව නිර්මාණය වීණ 
ඇත. 

 
දලෝක බැාක ුසමූහදයේ ශ්රී ලාකා සහදයෝග් තා ්රදමෝපාය පහත මූලික කරුණු මත පෙනම් ව ඇත; 
 

 1   තරතකාරිතේවය හා සාර්ව - රාජය මූලය සේථාවරතේවය ඉහල නැාවීණම 

 2  ආර්ථික සහභාග් තේවය හා අවසේථාවනේ පරවර්ධනය ිරීම  

 3  හරිත ආර්ථික සාවර්ධන අවසේථා ඇති ිරීම, පරිසර කළමනාකරණය වැඩි 
ෙියුණ ුිරීම, විපර්යාසයනේට අනවුර්තනය වීණම හා වැලැක්වීණදම් ශකයතාව ඉහල 
නැාවීණම  

 
දම් යටදතේ උප අරමුණු ෙහයක් හඳුනාදග්න 
ඇත. දමම සනේෙර්භය තලු දලෝක බැාක-ුශ්රී 
ලාකා සහදයෝග් තා ්රදමෝපාය මතිනේ ශ්රී ලාකා 
රජදයේ රාජය මූලය කළමනාකරණය, රාජය 
දපෞෙේග්ලික හවුලේකාරිතේවයනේ තුලිනේ යටිතල 
පහසුකම් සාවර්ධනය ිරීම, අධයාපන හා 
පුහුණු ්රමදපෙ වැඩි ෙියුණ ුිරීම, දසෞ යය හා 
සමාජ ආරක්ෂණ පෙේධත ි වැඩි ෙියුණු ිරීම 

දමනේම දෙේශගු්ණික විපර්යාසයනේට ඔදරාතේත ු
ෙීම හා ආපො කළමනාකරණය ඉහළ නැාවීණම 
වැනි කරුණු  සඳහා ජාතයනේතර සාවර්ධන 
සමායතනය, පරතිසාසේකරණය හා සාවර්ධනය 
සඳහා වන ජාතයනේතර බැාකුව, ජාතයනේතර 
මූලය සාසේථාව යන ආයතන සමත රජය අතර 
සබඳතාව වඩාතේ ශක්තිමතේ වනු ඇත.   

 
 
ශ්රී ලාකාව ජාතයනේතර සාවර්ධන සමායතනය සටි  පරතිසාසේකරණය හා සාවර්ධනය 
සඳහා වන ජාතයනේතර බැාකවු දවත සා්රමණය වීණම 
 
ශ්රී ලාකාව මැෙි ආොයම් ලබන රටක් බවට පතේ 
වීණමතේ සමත ජාතයනේතර සාවර්ධන 
සමායතනය  දවතිනේ මිශර මූලය පහසුකම් ලබා 
ග්ැන දම් අවසේථාව ්රමදයනේ අහිමිවන අතර 
පරතිසාසේකරණය හා සාවර්ධනය සඳහා වන 
ජාතයනේතර බැාකුව දවතිනේ දවදළඳදපාළ 
අනුපාතයනේ  පෙනම් කරග්නිමිනේ මූලය 
පහසුකම් ලබා ග්ැන දම් අවසේථාවනේ විවර විය. 
ක අනුව,  2017 ජූලි මස ශ්රී ලාකාව ජාතයනේතර 
සාවර්ධන සමායතනය දයෝග්යතාවදයනේ 
පරතිසාසේකරණය හා සාවර්ධනය සඳහා වන 
ජාතයනේතර බැාකවු දයෝග්යතාවය ෙක්වා 
සා්රමණය විය. ජාතයනේතර සාවර්ධන 
සමායතනය  පනේතිදයේ සිට පරූ්ණ 
පරතිසාසේකරණය හා සාවර්ධනය සඳහා වන 
ජාතයනේතර බැාකුව පනේතයි ෙක්වා සා්රමණය 
වීණදම්ෙ ී සහායක් දලස ජාතයනේතර සාවර්ධන 
සමායතනය විසිනේ දකටි කලක් සඳහා සිය 
අරමුෙලේ ශ්රී ලාකාව දවත ලබා ෙීමට එකතවීණ 
ඇත. අනේතර්කාලීන ජාතයනේතර සාවර්ධන 

සමායතනය පහසුකම දලස හැෙිනේදවන දමය 
මතිනේ සමසේත  මූලයයනය පහල යාම 
කළමනාකරණය කර ග්ැන ම සඳහා අවසේථාව 
ලැද්ධ.  
                                                                                            
ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 440 ක වටිනාකමිරනේ 
යුතේ ජාතයනේතර සාවර්ධන සමායතනය  
අනේතර්කාලීන පැදක්ජය හා ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන 900 ක වටිනාකමිරනේ යුතේ 
පරතිසාසේකරණය හා සාවර්ධනය සඳහා වන 
ජාතයනේතර බැාකවු මූලයනයනේ 2017 ජූලි 01 
ෙින සටි 2020 ජනුි 30  (IDA 18 Cycle) ෙනි 
ෙක්වා ශ්රී ලාකාව දවත හිමි වන ුඇත. එබැවිනේ 
දමම ආයතන 2 හරහා වසරකට ආසනේන 
වශදයනේ ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 447 ක 
මූලයයනයක් අදපේක්ෂා දකදර්. 
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2017-2020 සඳහා වන දයෝජිත දලෝක බැාක ු
වයාපිත ි සහනොය  ජාතයනේතර සාවර්ධන 
සමායතන මූලයයනදයේ සිට දවදළඳදපාළ 
පාෙක පරතිසාසේකරණය හා සාවර්ධනය සඳහා 
වන ජාතයනේතර බැාකුව මූලයයනය ෙක්වා 
සා්රමණය වීණදමනේ ඉහළ යන පරිිවැය ග්ැන 
විදශේෂ අවධානයක් ෙක්වමිනේ දපළග්සේවා ඇත. 
දම් අතරතරු කාලදයේ ශ්රී ලාකාව දවත 
අනේතර්කාලීන ජාතයනේතර සාවර්ධන 
සමායතනය පහසුකම් ලබා ෙී ඇතතේ, එය 
පරතිසාසේකරණය හා සාවර්ධනය සඳහා වන 
ජාතයනේතර බැාකුව හි දපාළී අනුපාතකියනේට 
සමාන දප.      
 

එබැවිනේ දයෝජිත වයාපිත ිදපළ, විවිධ ක්දෂේතර 
තුළ පැතිරි යන පරිෙ,ි ඉහල මැෙි ආොයම්ලාභ  
රටකට සරිලන පරතිපතේත ිපරතිවයූහග්ත ිරීදම් 
ආයතනින සවිබල ග්ැනේවීණම අරමුණු කර 
ග්නිමිනේ ෙ රජයට අනාග්තදයේෙී ෙැීමට සදිු විය 
හැිර පරතිමූලයයන පිරිවැය අවම කරග්නිමිනේෙ 
සකසේ වීණ ඇත. දම් අනවු, දයෝජිත ආදයෝජනයනේ 
දග්නේ සියයට 26 ක්ම සාවර්ධන පරතිපතේත ි
මූලයයනය සඳහා දවනේ වීණ ඇත. මීට අමතරව, 
දසෞ යය ක්දෂේතරය හා කිෂකිාර්මික හා 
වාරිමාර්ග් යන ක්දෂේතර දවත සියයට 15 බැග්ිනේ 
දවනේව ඇත. 
 

 

  
මූොශ්රය: විදේශ සම්පත් දදපාර්තදම්න්ුෙ 

 
ජාතයනේතර සාවර්ධන සමායතනය, පරතිසාසේකරණය හා සාවර්ධනය සඳහා වන ජාතයනේතර බැාකවු 
යන ආයතන දෙකම සාවර්ධන වයාපිති සඳහා මූලය සහය  දමනේම විශේදලේෂණ හා උපදෙේශන 
දසේවාවනේ සඳහා තාක්ෂණික සහය ෙ ලබා දෙයි. ජාතයනේතර සාවර්ධන සමායතනය 17 කාල ස මාව 

(IDA 17 Cycle) (2014-2017 ෙක්වා) ශ්රී ලාකාව ජාතයනේතර සාවර්ධන සමායතනය දවතිනේ 
ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 660 ක වටිනාකමිරනේ යුතේ මූලය සහය ලබාදග්න ඇත. 

ආදයෝජන වයාපිත ිමූලයයනය වැන ිසාම්පරොයික මූලයයනය ්රමදපෙයනේට අමතරව, දලෝක බැාකුව 
විසිනේ සාවර්ධන පරතිපතේත ිමූලයනය (IPL) හා පරතිඵල පාෙක වැඩසටහනේ (PforR) වැනි නවය මූලයයන 
කුමදපෙයනේ ෙ ශ්රී ලාකාව දවත අවසේථාදනෝචිතව හඳුනේවා ෙ ීඇත. ක අනවු, ශ්රී ලාකාව 2016 වසදර්ෙ ී
තරග්කාීතේවය, විනිවිෙභාවය, හා රාජය මූලය තරිසාරතේව සාවර්ධන පරතපිතේති මූලයන වැඩසටහන 
සඳහා ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 100 ක මුෙලක් ලබා ග්නේනා ලෙී. 
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පරසේතාරය 5.2: දයෝජිත වයාපිති දපළග්ැසේම 2017-2020 ආාශික  පරතිපාෙන

ආපො කළමනාකරණය අධයාපනය සහ නිපුනතා සාවර්ධනය දසෞ යය

වාරිමාර්ග් සහ කිෂිකර්මය ග්රාමීය සාවර්ධනය පරවාහනය සහ මහාමාර්ග්

පරිසර සාරක්ෂණය පාලනය කර්මානේත සහ නව නිපයුම්

දවනතේ

පරතසිාසේකරණය හා සාවර්ධනය සෙහා වන ජාතයනේතර බැාකවු (IBRD) 
 

පරතිසාසේකරණය හා සාවර්ධනය සෙහා වන ජාතයනේතර බැාකවු සාමාජික රාජයයනේ 189 ිරනේ 
සමනේවිත දලාව විශාලතම සාවර්ධන බැාකුවයි. දෙවන දලෝක යුෙේධදයනේ පසු යුදරෝපය 
දග්ාඩනැාවීණදම් රියාවලියට සහය වීණම සඳහා දමම ආයතන 1944 ෙී සේථාපනය කරන ලෙී. 
පරතිසාසේකරණය හා සාවර්ධනය සෙහා වන ජාතයනේතර බැාකවු, මැෙ ිආොයම්ලාභ  රාජයයනට 
හා සේථාවර අඩු ආොයම්ලාභ  රාජයයනේ දවත මූලය පහසුකම් මග්ිනේ දමනේම ෙැනමු හුවමාරු කර 
ග්ැන ම හරහා ෙ සහය ෙක්වයි. දමම මූලය පහසුකම් අතර ණය, ඇපකර හා අවොනම් 
කළමනාකරණ මූලයයනයනේ ෙ අනේතර්ග්ත දප. තවෙ උපදෙේශණ දසේවා හා කලාපයී හා දග්ෝලීය 
අභිදයෝග්යනට අොල සම්බනේධීකරණයනේ වැන ිෙැනුම හුවමාරු ිරීදම් වැඩසටහනේ ෙ රියාතේමක 
දප. පරතසිාසේකරණය හා සාවර්ධනය සෙහා වන ජාතයනේතර බැාකුවහි ණය දශරේණිග්ත ිරරිම 
AAA වන අතර, දග්ෝලීය මූලය දවදළඳදපාළ මතිනේ සිය අරමුෙලේ සම්පාෙනය කරනු ලබයි. 
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මධ් ආපාය්පලාභී
රාජය්ත ේලස 
ජාතයන්තර 
සැංෙර්ධන 

සමායතනය සිට 
ප්රතිසැංස් රණය හා 
සැංෙර්ධනය සදහා 
ෙන ජාතයන්තර 

බැැංකුෙ 

වග්වු 5.2:  IBRD ණය සඳහා වන ණය අනපුාතකියනේ සහ ණය අය ිරීම්1 
විචලය විසේතාරය2  

පරිශ ලන අනපුාතය  මාස 6  - LIBOR 
සාමානය කලේපිී දම් 
කාලය4  
 

අවුරුදු 
8 ෙක්වා 
 

අවුරුදු 8 
තේ 10 තේ 
අතර 
කාලයක් 
 

වසර 10 සිට 
12 ෙක්වා  
 

අවුරුදු 12 
සිට 15 
ෙක්වා  

අවුරුදු 15 

තේ 18 තේ 
අතර 
කාලයක් 
 

අවුරුදු 18 

සිට 20 
ෙක්වා  
 

ග්ිවිසුම්ග්ත විසේතාරය 
 

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 

වාර්ෂික කලේපිීදම් 
වාරිකය 

0 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% 

සතය අරමුෙලේ 
සම්පාෙනය 
 

-0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% 

සම්පූර්ණ විසේතාරය 
 

0.46% 0.56% 0.66% 0.76% 0.86% 0.96% 

සේථාවර විසේථාරය3 
පරිශ ලන අනපුාතය මාස6 -LI BOR 
සාමානය කලේපිී දම් 
කාලය  
 

අවුරුදු 
8 ෙක්වා 
 

අවුරුදු 8 
තේ 10 තේ 
අතර 
කාලයක් 
 

වසර 10 සිට 
12 ෙක්වා  
 

අවරුුදු 12 
සටි 15 
ෙක්වා 

අවුරුදු 15 
තේ 18 තේ 
අතර 
කාලයක් 
 

අවුරුදු 18 
සිට 20 
ෙක්වා  
 

ග්ිවිසුම්ග්ත විසේතාරය 
 

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 

වාර්ෂකි කලේපිීදම් 
වාරිකය 

0 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% 

දවදළඳදපාළ අවොනම් 
වාරිකය 

0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.15% 0.15% 

පරක්දෂේපිත අරමුෙලේ 
පිරිවැය 

0.10% 0.20% 0.20% 0.30% 0.35% 0.35% 

සම්පූර්ණ විසේතාරය 0.70% 0.90% 1.00% 1.20% 1.40% 1.50% 

ජාතයන්තර සැංෙර්ධන සමායතනය පිළිබඳෙ 

සැ වින් …. 

 ප්රදාන හා ඉහත සහනදායි ණය 
පහසු ම් ෙබා දදයි  

 දරිද්රතාෙ පිුදදැීමම මූලි  අිලොෂයයි 
 යම්  ාෙ රාමුෙක් (IDA cycle) 
සඳහා නිශ්චිත ප්රතිපාදන ප්රමාණයක් 
ෙබා දදයි. 

 
ජාතයන්තර සැංෙර්ධන සමායතනදය  
සාමානය පහසු ම් 
 දීර්ඝ  ල්පිරීදම්  ාෙයක්( ෙසර 30 ) 
 ස්ථාෙර දපොළී අනුපාතය 
 ස්ථාෙර නැෙත දගවීදම් ද ොන්දේසි 

 
ජාතයන්තර සැංෙර්ධන සමායතන විස්තීරණ 
පහසු ම 
 ෙසර 30 දක්ො  ල් පිරීදම්  ාෙය 
 දෙෙදදපොෙ පාද  දපොලී 

අනුපාතයන්  
 නමයශීලි නැෙත දගවීදම් ක්රම 

ප්රතිසාංස්කරණය හා සාංවර්ධ්නය සපහා වන 
ජාත්්තත්ර ැංකාංුවව ිළිබැංවව සකකිද්ත .... 
 

 

 මධය ආදායම් ෙබන හා ස්ථාෙර පහෙ 
ආදායම් ෙබන රාජයයන් දෙත ණය 
ෙබා දදයි.. 

 

 මූෙය දෙෙදපදෙ  දෙනත් මූෙය 
ප්රභෙයනට ෙඩා තරඟ ාරී දමන්ම 
නමයශීලී දේ.  

 

ප්රතිසාංස්කරණය හා සාංවර්ධ්නය සවහා 
වන ජාත්්තත්ර ැංකාංුවේවහි නමශීලී  ණය 
තහසුක්ප: 
 ෙසර 30 දක්ො  ල් පිරීදම්  ාෙයක් 
 දෙදෙඳදපොෙ පාද  දපොළී අනුපාත 
 නමයශීලී නැෙත දගවීදම් ක්රම 
 විනිමය අෙදානම් හා දපොලී අනුපාති  

අෙදානම්  ෙමනා රණය සදහා වූ 
ක්රම දේද 
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මූලාශරය: දලෝක බැාකුව 
 

1. දබාදහෝ මුෙලේ වර්ග් වල IBRD දයෝජිත ණය සඳහා මූලික ණය ෙීදම් අනුපාතය ෙැනට පවතින මුෙල දලස 6 
මාස LIBOR (ලනේඩනේ අනේතර් බැාකු දපාලී අනුපාතය) අොළ මුෙල ලනේඩනේ දතාග් දවලඳදපාදලහි අදනකුතේ 
බැාකු වලිනේ අනාරක්ෂිත අරමුෙලේ ලබා ග්ැන මට බැාකුවලට හැිර වන අනුපාතිකය යුදරෝ බැාකු ග්ිණුදම් ණය 
පරමාණය යුදරෝ අනේතර් බැාකු බැාකු දපාලී අනුපාතිකය, යුරිදබෝර් ආර්එසේඑසේ, මූලික ණය ෙීදම් අනුපාතිකය 
දලස ඇත. 

2. 2017 අදපරේලේ මස 01 වන විට, විචලය විසේතාරය සාමානය අරමුෙලේ වයාපේත සාරචකය කාර්තුමය වශදයනේ 
ග්ණනය කර ඇත. 

3. සේථාවර වයාපේතිය ණය අතේසනේ ිරීදම්ෙී තීරණය කරනු ලැද්ධ. 
4. ණය ෙී ඇති සාමානයය ණය ආපසු දග්වීණදම් කලේ පිීම මතිනේ මනිනු ලැබූ (එනම් මණ්ඩල අනුමැතිය). DDO 

සඳහා සාමානය දග්වීණම් කලේ පිීම ග්ණනය ිරීම අොළ නියමිත කලේපිීදම් වාරික නිර්ණය ිරීම සඳහා ණය 
ඵලොය තාවදයනේ ආරම්භ දප. 

5. වාර්ෂිකව දග්වන විට, දපර දග්වුම් ග්ාසේතුව වසර 18 ක සාමනය දග්වීණමිරනේ කලේ ඉකුතේවීණම සඳහා වාර්ෂිකව 
සියයට 0.03% එකතු කරයි. 

6. විදපචනාතේමක පරදභේෙ විකලේපය සහිත සාවර්ධන පරතිපතේති ණය 
7. හෙිසි ආපො සඳහා වන විදශේෂ වැඩසටහන 

 

එකතතාවයනේ 
 
ශ්රී ලාකාව 2017 වසර තලු ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 427 ක වටිනාකමිරනේ යුතේ ණය පහසුකම් 
ලබාග්නේනා ලෙී. දමය දපර වසරට සාදපේක්ෂව සියයට 20 ක ඉහලයාමිර. 
 
 

වග්වු 5.3: දලෝක බැාක ුඑකතතා - 2017 

වයාපිතයි රියාතේමක 
කරන ආයතනය  

පරමාණය 
(ඇ.එ.ජ.දඩාලර් 
මිලයින) 

අරමණු ු

කිෂිකාර්මික නවීණකරණ 
වයාපිතිය 
 
රියාතේමක කරන ුලබනේදනේ: 
කිෂිකර්ම අමාතයාාශය 
පරාථමික කර්මානේත 
අමාතයාාශය 
 

125 කිෂි ඵලොය තාව ඉහල නැාවීණම,  දවදළඳපල අවසේථා වැඩි 
ෙියුණු ිරීම, වයාපිති පරදෙේශ තුල දග්ාවීණනේදග්ේ හා කිෂි 
වයවසායකයනේ අතර අග්ය එකතු ිරීම පරචලිත ිරීම 
අරමුණ කර ග්නිමිනේ රියාතේමක දප. දමම ඉලක්ක, කිෂ ි
අග්ය ොම සාවර්ධනය, ඵලොයිතාව ඉහල නැාවීණම, හා 
විවිධාාග් කරණ නිෙර්ශණයනේ මතිනේ සාක්ෂාතේ කරග්නු ඇත. 

උසසේ අධයාපනය පුළුලේ 
ිරීම සහ සාවර්ධනය 
ිරීම දපග්වතේ ිරීදම් 
වයාපිතිය  
 
රියාතේමක කරන ුලබනේදනේ: 
උසසේ අධයාපන හා මහා 
මාර්ග් අමාතයාාශය  

100 පරමු  විෂයනේ සඳහා පරදපශය ඉහල නැාවීණම, උපාි 
වැඩසටහනේ වල ග්ුණාතේමකභාවය ඉහල නැාවීණම, උසසේ 
අධයාපන ක්දෂේතරදයේ පර්දයේෂණ හා නදවෝතේපාෙන 
පරවර්ධනය ිරීමට ොයක දප. දමයට අමතරව, දමම 
වයාපිතිය මතිනේ උපායමාර්ග්ික පරතිපල 3 ක් ළග්ා කර 
ග්ැන මට අදපේක්ෂිතය: උසසේ අධයාපනයට පරදපශය ඉහළ 
ෙැමීම, නවීණන ඉදග්නුම්, ඉග්ැනේවීණම් ්රම පුළුලේ ිරීම තුලිනේ 
ග්ුණාතේමක හා සමාජීය කුසලතා ඔපේ නැාවීණම, ආර්ථික 
සාවර්ධනයට සහායවිය හැිර කර්මානේත හා දසේවා වැඩි 
ෙියුණු ිරීමට ඉවහලේ වන ශක්තිමතේ පර්දයේෂණ හා 
නදවෝතේපාෙන සාසේකිතියක් පරවර්ධනය ිරීම එම අරමුණු 
දප. 
 

 
ණය ග්ාසේත ු

දපර-අනේත ග්ාසේතුව5 0.25% 
අරම්භක ග්ාසේතුව 0.25% 

DPL DDO ග්ාසේතුව6 0.25% දපර - අවසාන ග්ාසේතුව; 0.50%  සේථාවර ග්ාසේතු 
Cat DDO ග්ාසේතුව7 0.25% දපර- අවසාන ග්ාසේතුව 0.50%  අළුතේ ිරීදම් ග්ාසේතුව 



______________________________________________________________________ දලෝක බැාකු හා ජාතයනේතර මලූය අරමුෙල අාශය 
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පරවාහන සම්බනේධතා සහ 
වතේකම් කළමනාකරණ 
වයාපිතිය 
 
රියාතේමක කරන ුලබනේදනේ: 
උසසේ අධයාපන හා මහා 
මාර්ග් අමාතයාාශය  

125 වයාපිතිය මාර්ග් සාවර්ධන අිකාරිදයේ වතේකම් 
කළමණාකරණ ශකයතාවය වැඩිෙියුණු ිරීම අරමුණු කර 
ග්නිමිනේ රියාතේමක දප. දම් යටදතේ ජා-ඇල සිට පුතේතලම 
ෙක්වා A003 මහා මාර්ග්ය පරතිඵල හා කාර්යසාධනය පාෙක 
මහාමාර්ග් දකානේතරාතේතුවක් යටදතේ වැඩිෙියුණු කරනු ලැද්ධ. 
තවෙ, නිර්මාණ ඉෙිිරීම්-නඩතේතු (DBM) ්රමදපෙය තිරසාර 
හා පුළුලේ දලස OPRC සාකලේපය ඇසුරිනේ ඉෙිිරීම් 
ක්දෂේතරයට හා මාර්ග් සාවර්ධන අිකාරිය දවත හඳුනේවා 
ෙීමට අවශය ආයතනික හා ්රමදපෙයනේහ  දවනසේ කම් 
සිදුිරීමෙ තවතේ අරමුණිර. 
 

මූලය අාශ නවීණකරණ 
වයාපිතිය  
 
රියාතේමක කරන ුලබනේදනේ: 
මුෙලේ හා ජන මාධය 
අමාතයාාශය 
ශ්රී ලාකා මහ බැාකුව 
ශ්රී ලාකා සුරකුම්පතේ හා 
විනිමය දකාමිෂනේ සභාව 
ශ්රී ලාකා රක්ෂණ 
මණ්ඩලය 

75 මූලය දවළෙපල කාර්යක්ෂමතාවය හා කුඩා හා මධය 
පරිමාණ වයවසායනේ (SMEs), තනි පුෙේග්ලයනේ අතර මූලය 
දසේවාවනේ භාවිතය ඉහල නාවාලීමට අදපේක්ෂිතය. ක අනුව 
පළමු සාරචකය මතිනේ පරතිඵල පෙනම් කරග්තේ මූලයනය 
තුලිනේ දතෝරාග්තේ මධය මට්ටදම් පරතිසාසේකරණයක් සඳහා 
සහාය වීණමට අදපේක්ෂිතය. දෙවන සාරචකය යටදතේ නියාමන 
ආයතන වල (ශ්රී ලාකා මහ බැාකුව, ශ්රී ලාකා සුරකුම්පතේ 
හා විනිමය දකාමිෂනේ සභාව, ශ්රී ලාකා රක්ෂණ මණ්ඩලය) 
නනතික හා නියාමන රාමුව ෙියුණු ිරීම, ආයතනික 
ශකයතාවය ඉහල නැාවීණම හා දවදළඳදපාළ යටිතල 
පහසුකම් නවීණකරණය සඳහා නියමිතය . 

මූලාශරය: විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
 
 
 
 
 

 
මූලාශරය: විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
 
 
 

නාග්රික සාවර්ධනය
20%

ආපො කළමනාකරණය
12%

අධයාපනය සහ 
නිපුණතා සාවර්ධනය

18%
දසෞ යය

9%
කිෂිකර්මානේතය සහ 

වාරිමාර්ග්
10%

ජලය සහ 
සන පාරක්ෂාව

8%

ග්රාමීය සාවර්ධනය
2%

පරවාහනය සහ අිදපග්  
මාර්ග්  6%

මූලයයනය
4%

සමාජ සුබසාධනය4%

පරිසර සාරක්ෂණය 
2% පාලනය

5%
කර්මානේත හා 
නදවෝතේපාෙන 1%

පරසේතාරය 5.3: ආාශික උපදයෝජනය 2012-2017
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2012 සිට2017 තුල ඇතකිරග්තේ එකතතාවයනේ අතරිනේ සියයට 20 ක පමණ ඉහල පරමාණයක් නාග්රික 
සාවර්ධනය සඳහා දවනේ වූ අතර සියයට 19 ක් අධයාපනය හා නිපණුතා සාවර්ධනය සඳහා දවනේ 
විය.  
 
 

 
 
මූලාශරය: විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
 
2017 වසර  තුල දලෝක  බැාකුව මූලයයනය කරන ලෙ වයාපාති සඳහා ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 228 ක 
මුෙලක් උපදයෝජනය කරන ලෙ අතර ඉනේ සියයට 27 ක්ම දසෞ යය ක්දෂේතරය සඳහා දයෙවින. අධයාපන 
නිපුණතා සාවර්ධනය හරහා දයෙවුන පරතිශතය සියයට 18 ිර.  
 
 

නව සාවර්ධන මලූාරම්භයනේ 

 
දලෝක බැාකුව මතනිේ මලූයයනය කරනු ලබන වයාපිත ිසඳහා වැඩසටහනේ සකසේ ිරීදම් 
අතේතකිාරම (PPA) 
 
වයාපිති පිළිදයල ිරීමට සහ ආරම්භ ිරීමට 
ෙිග්ු කාලයක් ග්තවීණම, වයාපිතිදයේ නියමිත 
පරතිඵල ළතාකර ග්ැන මට අහිතකර දලස 
බලපාන බව ශ්රී ලාකා රජය විසිනේ හඳුනාදග්න 
ඇති අතර, එබැවිනේ වයාපිති දග්ාඩනැත දම්ෙ,ී 
වයාපිත ිපිළිදයල ිරීම හා මූලික රියාකාරකම් 
ඉටු ිරරිම සඳහා ණය  ග්ිවිසුම් අතේසනේ ිරීමට 
දපර මූලයාධාර ලබාෙීම අතයාවශය දප. 

 

ක අනුව ජාතික පරතිපතේති හා ආර්ථික කටයතු ු
අමාතයාාශදයේ, ජාතික සැලසුම් 
දෙපාර්තදම්නේතුදප අධීක්ෂණය යටදතේ 
වැඩසටහනේ සකසේිරීදම් අතේතිකාරම (PPA) 
සේථාපිත ිරීමට ශ්රී ලාකා රජය සහ දලෝක 
බැාකුව එකත වීණ ඇත ිඅතර ෙැනට දම් සඳහා 
වයාපිත ි09 ක් හඳුනාදග්න ඇත. දමම මූලය  

 
පහසුකම ඇති ිරීදම් මූලික අරමුණ ු වනේදනේ 
වයාපිත ිආරම්භය පරමිතිදයනේ ඉහළ නැාවීණම, 
රියාතේමක ිරීදම් යානේතරණය වැඩිෙියුණ ුිරීම, 
සම්මත වයාපිති වාර්තා, සටහනේ සකසේ ිරීමට 
වයාපිත ිරියාතේමක ිරරිදම් රාජය ආයතන තුළ 
හැිරයාවනේ වැඩිෙියුණු ිරීමයි. 
 
වැඩසටහනේ සකසේ ිරීදම් අතේතිකාරම (PPA) 
පහසුකම, වැඩසටහනේ රියාතේමක ිරීදම් (PIU) 
සකසේ ිරීදම් කකකය මතිනේ රියාතේමක කරන ු
ලබන අතර නව PIU සේථාපනය සඳහා අරමුෙලේ 
සම්පාෙනය ිරීම මතිනේ වයාපිත ි සකසේ 
ිරීදම් කටයුතු සමාදලෝචනය, ඇග්ය ම, 
අධයයනයනේ හා විශේදලේෂණය, වයාපිත ි
කළමනාකරණය හා සැලසුම්කරණය, 
පරසම්පාෙනය, මූලය කළමනාකරණය, පාරිසරික 
හා සාමාජ ආරක්ෂණ කටයුතු, පුරවැසි 

නාග්රික 
සාවර්ධනය

9% ආපො 
කළමනාකරණය 

11%

අධයාපන සහ 
නිපුණතා සාවර්ධන

18%

දසෞ යය
27%

වාරිමාර්ග් සහ 
කිෂිකර්මය

17%

ජලය සහ 
සන පාරක්ෂාව

16%

සමාජ 
සුබසාධනය

1%

පරිසර 
සාරක්ෂණය 

1%

පරසේතාරය 5.4: ආාශික උපදයෝජනය 2017
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සහභාග් තේවය, සනේනිදපෙනය, අධීක්ෂණය හා 
ඇග්ය ම සහ වයාපිතිය වැඩි ෙියුණු ිරීදම් 
අදනකුතේ තාක්ෂණික කරුණු, වයාපිත ි
අධීක්ෂණ කමිට ු පිහටිවුීණම හා වයාපිත ි
රියාතේමක ිරීදම් අතේදපාත හා දතාරතුරු 
පෙේධත ි සකසේ ිරරිම දමනේම සූොනම් ිරරිදම් 
කටයුතු සඳහා උපදෙේශකයිනේ සහ විෙේවතුනේ 
බඳවා ග්ැන මට කටයතුු ිරීම වැන ි
රියාකාරකම් වැඩිෙියුණ ුිරීමට අදපේක්ෂිතයි. 
 
PPA පහසුකම මූලයමය වශදයනේ ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන 4 ක් වන අතර, වයාපිතිදයේ 

අරමුණු හා අදපේක්ෂිත රියාකාරිතේවයනේ මත 
පෙනම්ව රජය සහ දලෝක බැාකුව විසනිේ 
හඳුනා ග්නේනා ලෙ අවශයතා මත දමම අග්ය 
ඇසේතදම්නේත ුකර ඇත. දමම මූලය පහසුකම 
2017 ජූලි සටි 2020 ජූන ිෙක්වා රියාතේමක වන 
අතර, ෙැනට පවතේනා දලෝක බැාකුව හා රදට් 
හවුලේකාරිතේව රාමුව අවසානදයේෙී (2020 ජූන)ි 
නිමවනු ඇත. 
 
 

 
 
අල ි- මිනසිේ ග්ැටමු් නරිාකරණය 

- පරිසර පෙේධතනීේ සාරක්ෂණය හා කළමනාකරණ වයාපිතයි 
දම් වන විට අලි මිනිසේ ග්ැටුම් වඩාතේ උතේසනේන වීණ ඇත. ඔවුනේදග්ේ 
වාසසේථාන ෙිනපතා අඩු දවමිනේ පවතින අතර අලි ඇතුනේදග්ේ 
භූමිභාග්ය මිනිසා විසිනේ අතේපතේ කරග්නිමිනේ සිටි. ක සමතම ෙිළිඳු 
දග්ාවීණනේ සිය නෙනික ජීවිතය අලි ඇතුනේදග්ේ රියාකලාපය නිසා 
දවනසේ දනාකරන දහයිනේ සිය වග්ාවනේ සහ ග්ම්මාන දමම අලි 
ඇතුනේදග්ේ තර්ජනයට ලක්ව ඇත. මෑතක සිට ශ්රී ලාකාදප අලි ඇතුනේ 
විදශේෂදයනේම ඇතුනේ ආරක්ෂා ිරීම පිළිබඳ පරසිෙේධ සාවාෙයක් 
පැවතිනි. ((Elephas maximus maximus) ශ්රී ලාකාවට පමණක් 
ආදපණික විදශේෂයිර). 
දමම ග්ැටළුව සඳහා ඉක්මනේ විසඳුමක් දලස, දර්ඩිදයෝ දකාලරයක් 
ඇතුනේට පළො එහි චලනයනේ අධීක්ෂණය කරනු ලැද්ධ. පරිසර 

ආරක්ෂණ හා කළමණාකරණ වයාපිතිය යටදතේ 2018 මාර්තු මාසදයේ ෙී පළමු කණ්ඩායමට දකාලර දබොදෙන 
ලෙී. ඊට අමතරව සේථීර හා ෙිග්ුකාලීන විසඳුම් ිරහිපයක් ඉක්මනිනේ රියාතේමක ිරීමට නියමිතයි. (අලි ඇතුනේදග්ේ 
වාසභූමි වැඩි ෙියුණු ිරීම, අලිනේදග්ේ පැතිීම හා හැසිීම මත පෙනම් වූ විදුලි වැටවලේ) 
 
ණය පරමාණය: ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 45 ිර 
රියාතේමක ිරීදම් කාල පරිච්දයෙය : 2016 – 2021 
 
 

 

රටවැසයිනේ බලග්ැනේවීණම සඳහා සමාජ සබුසාධන වැඩසටහනේ ලයිාපොිචි ිරීදම් වැඩ පළිදිවල 
- සමාජ ආරක්ෂණ ජාල වයාපිත ි
ශ්රී ලාකාදප විවිධ අමාතයාාශ 11 ිරනේ රියාතේමක වන සුභසාධන වැඩසටහනේ 
30 කටතේ වැඩි පරමාණයක් සතුය. එක් මධයග්ත ෙතේත ග්බඩාවක් දනාමැති 
දහයිනේ හා කවා සම්බනේධීකරණය, අධීක්ෂණය ිරීම සහ ඇග්ය ම, වාචා 
වැලැක්වීණම සහ කළමනාකරණය නිසි දලස සිදු දනාදප. සුභසාධන 
වැඩසටහනේ ්රම ්රමදයනේ වැඩිවන නමුතේ එවැනි වැඩසටහනේ වල 
ඵලොය තේවය අදපේක්ෂිත මට්ටමට ළග්ා වීණ දනාමැත. 
එබැවිනේ, දමම වයාපිතිය යටදතේ දමම ග්ැටළුව විසඳීම සඳහා සමාජ 
සුබසාධන වැඩසටහනේ ලියාපෙිාචි ිරීමට අොළ දතාරතුරු පෙේධතියක් සකසේ 
කරනු ලැද්ධ. දමය පවුලේ වුහය හා ආර්ථික ලක්ෂණ පිළිබඳ දතාරතුරු 
සහිත පුරවැසියනේදග්ේ අනනය දතාරතුරු දලේ නයක් දප. දමම වයාපිතිය 
මතිනේ සමාජ වියෙම් වඩාතේ තිරසාරව සිදු ිරීමට අදපේක්ෂිත අතර  ඉලක්කග්ත කුටුම්භවල වැඩසටහනේ 
වලිනේ පූර්ණ පරතිලාභ ලැදබනු ඇත. 
 
ණය පරමාණය : ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 75 ක් 
රියාතේමක ිරීදම් කාල පරිච්දයෙය : 2016 – 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 



දලෝක බැාකු හා ජාතයනේතර මූලය අරමුෙල අාශය ______________________________________________________________________ 

කාර්යසාධන වාර්තාව 2017 | විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු _______________________________________________________ 58 

නවීණන දපළදපාතේ: ඉෙරිි පයිවරක් තැබීම දවනවුට පැන ම 

සාමානය අධයාපන නවීණකරණ වයාපිතයි 
ශ්රී ලාකාදප ජාතික අධයාපන දකාමිෂනේ සභාව අධයාපන ක්දෂේතරය 
තුළ ග්ුණාතේමක හා විචක්ෂණශ ලි අාශයක් බවට පතේ ිරරිම සඳහා 
දපාදු අධයාපනය පිළබිඳ ජාතික පරතිපතේති රාමුව සඳහා පුළුලේ 
දයෝජනා මාලාවක් රදට් අධයාපන අවශයතා දවනුදවනේ ග්ුරු 
විතේතිය, ග්ුරු දසේවය හා විෂයමාලා සාවර්ධනය පෙනම් කර දග්න 
සකසේ කරනු ලැද්ධ. 
දයෝජිත සාමානය අධයාපන නවීණකරණ වයාපිතිය මතිනේ සාමානය 
අධයාපනදයේ විෂය මාලාව යාවතේකාලීන ිරීම හා විවිධාාග් කරණය 
ිරීම අරමුණු කර ග්නිමිනේ ග්ණිතය සහ ඉාග්ර සි පිළිබඳ වැඩි 
අවධානයක් දයාමු කරමිනේ ශ්රී ලාකාදප සමාජය ය හා ආර්ථික 

දවනසේකම් සමත වඩාතේ ග්ැළදපන සිසුනේදග්ේ ඉදග්නුම් අතේෙැකීම් සපයමිනේ රියාතේමක ිරීමට නියමිතය. තවෙ 
විෂය මාලා නවීණකරණය හා විවිධාාග් කරණය ිරීම තුළිනේ අ.දපා.ස. උසසේ දපළ කලා හා කළමනාකරණ සිසුනේ 
සඳහා ග්ණිතය හඳුනේවාදෙනු ලැද්ධ. ඵලොය  ඉාග්ර සි භාෂා ඉදග්නුම් වැඩිෙියුණු ිරීදම් වැඩසටහනක් 
රියාතේමක කරමිනේ ඉාග්ර සි විෂය නිර්දෙේශය, දපළදපාතේ සහ ඉග්ැනේවීණම් උපාාග් සාදශෝධන ිරීමට දමමතිනේ 
දයෝජනා වීණ ඇත. අති නවීණන ඩිජිටලේ දපළදපාතේහි අනේතර්ග්ත (PPT) ඉෙිරිපතේ ිරීම්, ශ්ධෙදකෝෂ, රියාකරකම් 
හා දපරහුරු විභාග් සිසුනේට පහසු සේවයා අධයනයනේට ඉඩ සලසයි. මීට අමතරව දමම වයාපිතිය පාසලේ 
පෙනම් කරග්තේ විතේතීය ග්ුරු සාවර්ධනය සහ ග්ුරු දසේවයට බැදඳනේනනේ සඳහා ෙ සහාය වන අතර පාසලේ 
පෙේධතිදයේ ග්ුණාතේමකභාවය සහතික ිරරිමට ොයකවනු ඇත. 
  
2018 ෙී ණය සාකච්ඡා ිරීමට නයිමිතය.ි 
ණය පරමාණය : ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 100ක් 
රියාතේමක කාලපරිච්දේෙය  : 2018-2024 
 

 

නවීණන වාරිමාර්ග් : 

කාලග්ණුික විපර්යාස වලට ඔදරාතේත ුදෙන වාරිමාර්ග් කිෂකිර්ම වයාපිතයි 

පුරාණ ශ්රී ලාකාදප වාරිමාර්ග් තාක්ෂණය රි. පූ. 300 ඉතිහාසයක් 
ෙක්වා ෙිවයයි. ජලය ග්බඩා ිරීම සඳහා මුළුමනිනේම කිතිම ජලාශ 
පළමුවම දග්ාඩනැාවූවනේ අතර ශ්රී ලාාිරකයනේෙ දප. දමම වාරිමාර්ග් 
ජාලයනේ හා අනේතර්සම්බනේිත මධයම හා කුඩා පරිමාණ වැප 
ආධාරදයනේ දමම එලේලාග්ා පෙේධතිය නිර්මාණය කර ඇති අතර 
පරදෙේශවාස නේ මුහුණ දෙන කාලග්ුණික  දවනසේකම් හා සේවාභාවික 
දුෂේකරතා මතහැරවීණම සඳහා සැලසුම් කර ඇත. වඩාතේම වැෙග්තේ 
කරුණ නම්, පරතිලාභ නේ  ඔවුනේදග්ේම ජනපරවාෙයනේ, චාරිතර, 
සම්පරොයනේ සහ න තිීති අනුව දමම පෙේධතීනේ කළමණාකරණය 
ිරීමයි. 
 
දමම සාකලේපය නවීණන වාරිමාර්ග් තාක්ෂණදයේ ස මාවනේ තරණය  
ිරීම සඳහා විකලේප ්රමයක් වනු ඇත. එදමනේම දෙේශග්ුණික 
විපර්යාස දහේතුදවනේ ෙැඩි දලස දවනසේවන කාලග්ුණ රටාවනේ සහිත රටක දග්ාවි පරජාව ඊට ඔදරාතේතුෙීමටතේ  
ඵලොයිතාව වර්ධනය ිරීමටතේ දමම සාකලේපය දබදහවිනේ ඉවහලේ දප. (වැඩි විසේතර සඳහා පිටු අාක 61 හි 
ලිපිය බලනේන.) 
 
2018 ෙ ීණය සාකච්ඡා ිරීමට නයිමිතය ි
ණය පරමාණය : ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 100 ක් 
රියාතේමක කරන කාලපරිච්දේෙය : 2018 – 2023  
 

 

දරෝග් නේ වාර්තා ිරීදම් ්රමදපෙය 

- තනුේවන දසෞ යය අාශය සාවර්ධන වයාපිතයි 

නිෙහසිනේ පසුව ශ්රී ලාකා රජය නිෙහසේ දසෞ යය පරතිපතේතියක් 
අනුග්මනය කල අතර, එමතිනේ සමාජ ෙර්ශක අග්යනේ ඉහළ 
නැාවීණමට ොයකදප. දසෞ යය පෙේධතිදයේ සාර්ථකතේවය රඳා 
පවතිනේදනේ ෙිවයින පුරා පිහිටි ජාතික හා මූලික දරෝහලේ මතිනේ 
ලබාදෙන ඵලොය  හා නිෙහසේ දසෞ යය දසේවාවක් දමනේම දබෝවන 
දරෝග්, දපෝෂණය සහ පාලනය පිළිබඳ උපදෙසේ සපයන ග්ිහසේථ 
මට්ටදමනේ දසේවය සපයන නිලධාීනේදග්ේ කාර්යභාරය මතය. 
දරෝග් නේ වාර්තා ිරීදම් ්රමදපෙය පරාථමික දසෞ යය පෙේධතිය 
ඉෙිරියට දග්නයාදම් පියවරක් දලස සැලිරය හැිර අතර දමමතිනේ 
පුරවැසියනේට සාග්ිහිත දසෞ යය දසේවා සැපය මතේ, පරතිලාභ  



______________________________________________________________________ දලෝක බැාකු හා ජාතයනේතර මලූය අරමුෙල අාශය 
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සහදයෝග්ය තුළිනේ දතාරතුරු පෙේධති වැඩිෙියුණු ිරීමටතේ අදපේක්ෂිතය.  
 
2018 ෙ ීණය සාකච්ඡා ිරීමට නයිමිතය ි
ණය පරමාණය : ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 200 ක් 
රියාතේමක කරන කාලපරිච්දේෙය : 2018 - 2023 
 

 

විශේවවිෙයාලවල STEM  සාකලේපය හා පර්දයේෂණ 

- උසසේ අධයාපන වයාපිත ිහා සාවර්ධන වයාපිත ිකඩිනම් ිරීම 
ශ්රී ලාකා රජය සියලු පුරවැසියනේ සඳහා විශේවවිෙයාල මට්ටම 
ෙක්වා නෙිහසේ අධයාපනය ලබාදෙන අතර එහි පරතිඵලයක් දලස 
සාක්ෂරතා අනුපාතය හා පාසලේ අධයාපන සහභාග් තේවය 
වර්ධනය විය.  දකදසේ දවතතේ, ශ්රී ලාකාදප විශේවවිෙයාලවල 
පර්දයේෂණ හා නදවෝතේපාෙනයනේ ඉහළ මැෙි ආොයම් රටක 
අදපේක්ෂා කරන මට්ටමට පරමාණවතේ දනාවන අතර ක අනුව 
උසසේ අධයාපන ක්දෂේතරය  ෙියුණුිරීම සඳහා ඉක්මනේ 
අවශයතාවයක් පවතී. එදමනේම විෙයාව, තාක්ෂණය, ඉාජිදනේරු 
විෙයාව හා ග්ණිතය යන විෂය ක්දෂේතරයනේට (STEM)  ඇතුළතේ 
වූ සිසුනේදග්ේ අධයාපනය ඉහළ ආර්ථික වටිනාකමිරනේ යුතේ 
කර්මානේත හා දසේවාවනේ හරහා අනාග්ත ආර්ථික වර්ධනය 
දකදරහි  සතුටුොයක බලපෑමක් ඇති දනාකරයි. 
 
ඉහත සඳහනේ කරුණු සඳහා ඉක්මනේ විසඳුමක් දලස දමම වයාපිතිය මතිනේ විශේවවිෙයාලවල පර්දයේෂණ හා 
සාවර්ධනය, නවීණකරණය සහ වාණිජකරණය යන ක්දෂේතරයනේ සාවර්ධනය කරනු ඇත. රාජය විශේවවිෙයාලවල 
ෙැනට පවතේනා සහ නව පීඨවල උසසේ තාක්ෂණික ආයතනවල STEM උපාි පාඨමාලා සඳහා බඳවා ග්ැන ම 
පරවර්ධනය කරනු ඇත. සියලුම රාජය විශේවවිෙයාල, ශ්රී ලාකා උසසේ තාක්ෂණ අධයාපන ආයතනය සහ 
දපෞෙේග්ලික උසසේ අධයාපන ආයතන දමම වයාපිතිය යටදතේ පරතිලාභ ලබනු ඇත. 
 
2017 ෙ ීණය සාකච්ඡා ිරීමට නයිමිතය ි
ණය පරමාණය : ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 100 ක් 
රියාතේමක ිරීදම් කාල පරිච්දයෙය : 2017 – 2023 
 

 

ග්ැලපමු් ෙමීනා 

- කිෂකිර්ම අාශ නවීණකරණ වයාපිතයි 
ජනග්හනදයනේ තුදනනේ එකක් පමණ කිෂිකාර්මික කටයුතුවල 
නිරත වුවෙ සමසේත ෙළ දෙේශ ය නිෂේපාෙිතදයනේ සියයට 10 ක් 
සහ සමසේත අපනයනවලිනේ සියයට 24 කට  පමණක් දමම 
අාශය  ොයක දප. කිෂිකාර්මික අාශය සාදපේක්ෂ වශදයනේ අඩු 
ඵලොයිතාව, අඩු විවිධාාග්කරණය, අවම ස මිත ධාරිතාව සහ 
කුඩා දතේ වතු දග්ාවීණනේදග්ේ ඵලොයිතාවය වැඩි ෙියුණු ිරීම හා 
විවිධාාග් කරණය ිරීම සඳහා ඇති ස මිත තාක්ෂණික 
දතෝරාග්ැන ම් වැනි ලක්ෂණයනේදග්නේ සමනේවිතයි. නිෂේපාෙකයිනේ 
සහ දෙේශ ය හා විදෙේශ ය දවදළඳදපාළ අතර සාදපේක්ෂ වශදයනේ 
දුර්වල සම්බනේධතා පැවතීම, අඩු ශරම සූරාකෑම හා අඩු අග්ය 
එකතු ිරීමක් ඇතිවීණමට දහේතු දප. 
 
ක අනුව කිෂි වයාපාර, ධීවර, පශුසම්පතේ හා කුකුළු ආහාර 
සඳහා ෙිරිෙීමනා පරොනය ිරීදම් වැඩපිළිදවළක් සම්පාෙනය 

ිරීම තුළිනේ දග්ාවීණනේ ෙිරිග්ැනේවීණම් සහ වාණිජ හා අපනයන-කිෂිකර්මය නාවාලීමට අදපේක්ෂිතය. ඉහත සඳහනේ 
ආධාර සපයනු ලබනේදනේ දපෞෙේග්ලික අාශදයේ ආදයෝජන පහසුකම් සැපය ම, තාක්ෂණික සහාය සැපය ම, දග්ාවි 
සාවිධාන නිෂේපාෙකයිනේ ශක්තිමතේ ිරීම සහ කුඩා දතේ වතු-කිෂි වයාපාරික හවුලේකරුවනේ පරවර්ධනය ිරීම 
තුළිනේ වටිනාකම් ොමදයේ වඩාතේ ආකර්ෂණීය වයාපාරික හවුලේකරුවනේ බවට පතේකර ඔවුනේදග්ේ තරතකාරිතේවය, 
වයාපාර ෙිශානතිය හා දවදළඳදපාළ තතේතේවය වර්ධනය ිරීම අරමුණු කර දග්නයි. 
 
2016 ෙ ීණය සාකච්ඡා කරන ලෙ ී
ණය පරමාණය : ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 125 ක් (යුදරෝපා සාග්මදයේ සමූපකාර ොයකතේවය: යූදරෝ මිලියන 30) 
රියාතේමක කරන කාල පරිච්දයෙය : 2016 – 2021 
 

 

 



දලෝක බැාකු හා ජාතයනේතර මූලය අරමුෙල අාශය ______________________________________________________________________ 

කාර්යසාධන වාර්තාව 2017 | විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු _______________________________________________________ 60 

රාජය දපෞෙේග්ලකි හවලුේකාරිතේවය (PPP) 

- රාජය දපෞෙේග්ලකි හවලුේකාරිතේවය (PPP) 

2008 වසදර් මූලය අර්බුෙදයනේ පසු රාජය සම්පතේ සහ රාජය මූලය 
අවකාශයට මුහුණපා ඇති බාධා නිසා රාජය හා දපෞෙේග්ලික 
අාශයනේහි හවුලේකාරිතේව සඳහා උනනේදුව වැඩි විය. දමහිෙී 
ආර්ථික වර්ධනය සඳහා ොයකවන යටිතල පහසුකම් සාවර්ධනය 
උදෙසා වන ආදයෝජනයනේදග්ේ වැෙග්තේකම හඳුනාග්ැන ම, අරමුෙලේ 
හිතය පියවීණම සඳහා සේවාධීන මූලය මූලාශරයක් දලස දපෞෙේග්ලික 
අාශදයේ ආදයෝජනයනේ හඳුනාදග්න තිද්ධ. 
 
PPP වයාපිතිය සැලසුම් කර ඇතේදතේ ශ්රී ලාකාදප ශක්තිමතේ සහ 
තිරසාර PPP වැඩසටහනක් නිර්මාණය ිරීම අරමුණු කරදග්න දප. 
දම් යටදතේ PPP වයාපිතිවල ශක්තිමතේ රියාකාී සැලැසේමක් 
සකසේ ිරීම, ශකයතා අධයයනය සහ මූලය ග්නුදෙනු වුහග්ත 
ිරීම සඳහා සහායවීණම සහ වයාපිති ච්රය හරහා ආධාර සැපය ම 
මතිනේ  PPP සඳහා සුදුසු පරිසරයක් සේථාපිත ිරීමට සහායවන ු
ඇත. 
 
2018 ෙ ීණය සාකච්ඡා ිරීමට නයිමිතය ි
ණය පරමාණය : ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 25 ක් 
රියාතේමක කරන කාල පරිච්දයෙය : 2018 - 2023 
 

 

වග්වු 5.4: 2017 වසදර්ෙ ීදලෝක බැාක ුසමහූදයේ තාක්ෂණික සහයක දූත මණ්ඩල 

දමදහවර ෙනිය 
වඩාතේ හිතකර ආදයෝජන වාතාවරණයක්, අනුග්රාහක දවදළඳ 
පරතිපතේතියක් සහ දවදළඳ පහසුකම් සැපය දම් රාමුවක් සහ වඩා 
රියාශ ලී නදවෝතේපාෙන හා වයවසායකතේව පරිසරයක් නිර්මාණය ිරීම 
තුළිනේ ශ්රී ලාකාදප තරතකාීතේවය වැඩි ෙියුණු ිරීම. 
- ආදයෝජන රාමුව සහ නියාමනය සරල ිරීම වැඩිෙියුණු ිරීම; 
දවදළඳ ශකයතාව ඉහළ නැාවීණම; 
- තිරසාර වර්ධනයක්, ඵලොයිතාව හා රැිරයා සඳහා සහාය වීණම. 
 

ජන 16-28, 2017 
මාර්ු 13-17, 2017  
මාර්ු 27-31, 2017 
මැයි 2-9, 2017  
මැයි 8-20, 2017 

දසප් 4- ඔක් 20, 2017 
දනොෙැ 13 – ජන26, 2018  

ඔක් 25-27, 2017 
සේථාවර හා කාර්යක්ෂම මූලය අාශයක් සහතික ිරීම සඳහා ශ්රී ලාකා 
මහ බැාකුව පරධාන න ති යාවතේකාලීන ිරීම හා වැඩි ෙියුණු ිරීම සඳහා 
සහදයෝග්ය ෙැක්වීණම. 
 

ජුනි 19-28, 2017 

ෙරිද්රතාවය සහ සුභසාධනය මැන ම සහ විශේදලේෂණය වැඩි ෙියුණු ිරීම 
සඳහා තාක්ෂණික සහාය සහ පරතිපතේති පරතිසාසේකරණ හා දමදහයුම් 
වල සුභසාධන බලපෑම පිළිබඳ සාධක දග්ාඩ නැග් ම. 
 

ජන 16-27, 2017 
මැයි 2-12, 2017 
සැප් 18-23, 2017 
මාර්ු 1- 17, 2018 

පරතිපතේති පරතිසාසේකරණ හා ආදයෝඡනය පිළිබඳ කකාබෙේධ ෙර්ශනයක් 
සඳහා වැඩසටහනේ රියාමාර්ග්යක් සැකස ම සහ දකාළඹ නග්ර සභාදප 
තිරසාර සාවර්ධනය සඳහා පරමු තාවය සහ අනු්රමය අනුග්මනය ිරීම. 
 

දනොෙැ 2-10, 2017 
 

ශ්රී ලාකාදප පරධාන සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහනේ සඳහා පරතිපාෙන 
පරතිසාසේකරණය හා ශක්තිමතේ ිරීම. 
 

ජන23-27, 2017 
අදගෝ 21-සැප්  1, 2017 

කලාපීය සහ දග්ෝලීය ෙැනුම ලිහිලේ ිරීම මතිනේ ශ්රී ලාකාදප දතාරතුරු 
වලට ඇති අයිතිය (අයිතීනේට) රියාතේමක ිරීම සඳහා සහාය ෙැක්වීණදමනේ 
වග්වීණම ශක්තිමතේ ිරීම. 
 

ජන 12-23, 2017 
දනොෙැ 20-29, 2017 

මූලය පරදපශය හා යටිතල පහසුකම් වැඩිෙියුණු ිරීම, මූලය පෙේධති සහ 
දවදළඳදපාළ ශක්තිමතේ ිරීම සඳහා ශ්රී ලාකා මූලය ක්දෂේතරය ශක්තිමතේ 
ිරීම. 
 

මැයි 8-12, 2017 
ජුනි 12-30, 2017 
සැප් 12-22, 2017 

දනොෙැ 27-දදසැ 8, 2017 
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සාම්පරොයකි එලේලාග්ා වැප පෙේධත ියල ිසේථාපනය ිරීම 
 
ශ්රී ලාකාදප සාම්පරොයික එලේලාග්ා වැප පෙේධතිය, වියළි කලාපදයේ කිෂ ිකර්මානේතය සඳහා වසර 
2000 කට වැඩි කාලයක් ජල කළමනාකරණදයහි වැෙග්තේ භූමිකාවක් ඉටකුර ඇති විශාල ජලාශවලට 
සම්බනේධ කුඩා වැපවල එකතුවිර. එලේලාග්ාවක් යන ුවියළි කලාපදයේ භූග්ත ජල සාචිතයක් තුලිනේ, 
සාචිත Rivulet සිට ජලය ග්බඩාිරීම, පරවාහනයිරීම, ඇතුලතේව සාවිධානය කරනලෙ ග්ම්මාන 
හා බැඳ ිවැපපෙේධත ිදලසය (Madduma Bandara 1985). 
 
ෙිවයින පරුා පිහිටි වග්ාවනේට ජලය සැපදයන කුඩා වැප 14,200 ක් පමණ ඇත. එලේලාග්ා වැප 
පෙේධතිය පරුාවිෙයාතේමක, සමාජීය, ආර්ථික හා සාසේකිතකි පරිසරය සමත අනේතර් සම්බනේධව 
පුරවැසියනේදග්ේ සාම්පරොයික ඥාණය තුළිනේ ඉෙිරියට ග්මනේ කර ඇත. 
 
දකදසේ දවතතේ, 1832 ෙී බ්රිතානය පාලකයනේ විසිනේ “රාජකාරි ්රමය” අදහෝසි ිරීදමනේ පසු දමම 
පෙේධත ිකළමනාකරණය හා නඩතේතු ිරීම දුර්වල විය. වර්තමානදයේ ෙ ීවියළි හා අතරමැෙ ිකලාපදයේ 
ඇති කුඩා වැප අෙ ෙින පරමාණවතේ තරම් ජලය සැපය මට අදපාදහාසතේ වීණ ඇත. මීට දහේතූනේ දලස 
ඉහළ ජල ටැාිරවල ජල හිතය හා ජල දපෝෂිත පරදෙේශවල පිහිටීම දවනසේිරීම දහේතුදකාට දග්න 
වාෂේපවීණම ඉහළ යාම ග්ත හැිරය. දමම අවාසිොයක තතේතේවයනේ නිසා වාරි ඉඩම්වල අඩු අසේවැනේනක් 
ඇතවිීණමට දහේතු විය. 
 
දෙේශගු්ණික විපර්යාස වැඩිෙියුණු ිරීම සඳහා දමම එලේලාග්ා වැප පෙේධත ි පුනරුතේථාපනය, 
පරතිසාසේකරණය හා යථා තතේතේවයට පතේිරීමට, සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේදග්ේ සහදයෝග්ය ඇතිව 
පහත සඳහනේ වාරිමාර්ග් වයාපිත ිආරම්භ කර ඇත. 
 

දෙේශග්ණුික වශදයනේ සපුරිි වාරිමාර්ග් හා කිෂකිර්ම වයාපිතයි (ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලයින 100) 

දයෝජිත කාළගු්ණික විපර්යාසවලට ඔදරාතේතු දෙන වාරිමාර්ග් හා කිෂකිර්ම වයාපිතිය දලෝක 
බැාක ුමූලයයනය තුළිනේ දෙේශගු්ණික පරජාවනේදග්ේ දෙේශගු්ණික සමතුලිතතාව වැඩි ෙියුණ ුිරීම සහ 
දතෝරාග්තේ දෙේශගු්ණික තතේතේවයනේදග්නේ ඇති අවොනම් සහිත පරදෙේශවල (Hot Spot) ඵලොයිතාවය 
ඉහළ නැාවීණමට අදපේක්ෂා දකදර්. දමම වයාපිතිය කිෂිකර්ම අමාතයාාශය විසිනේ රියාතේමක කරන ු
ලැද්ධ. 

 දෙේශග්ණුික විපර්යාසයනේ සඳහා යටිතල පහසකුම් සැළසමු් ිරීම, සාවර්ධනය ිරීම සහ 
කළමනාකරණය ිරීම  
දම් යටදතේ දෙේශගු්ණික වශදයනේ අනේතරාොය  පරදෙේශ සාවර්ධනය ිරීම (hot spot) 
සාවර්ධනය ිරීම, පරතිසාසේකරණය, නවීණකරණය හා යටිතල පහසුකම් වැඩිෙියුණු ිරීම සහ 
රාජය ආයතන හා ධාරිතාව වැඩිෙියුණු ිරීම, සැලසමු් ිරීම සහ කාලග්ණුික විපර්යාස 
වලට ඔදරාතේතු දෙන යටිතල පහසුකම් කළමනාකරණය ිරීම සිදු කරන ුලැද්ධ. 

 

 කාලග්ණුික විපර්යාස වලට ඔදරාතේත ුදෙන කිෂකිාර්මික නෂිේපාෙන පෙේධත ිසහ වටිනාකම් 
ොම ෙරිිමතේ ිරීම.  
දවදළඳදපාළ යටිතල පහසුකම් සාවර්ධනය ිරීම, ආෙර්ශන සැලසුම් සේථාපිත ිරීම, 
කිෂකිාර්මික වටිනාකමිරනේ යුතු කර්මානේතශාලා තුළ පුෙේග්ලයනේ හා ආයතනකි ධාරිතාව 
දග්ාඩනැාවීණම, නිෂේපාෙන කණ්ඩායම්වල වයාපාරික සැලසුම් (BPs) සාවර්ධනය ිරීම හා 
මූලයකරණය ිරීම දපග්වතේ ිරීමට අදපේක්ෂිතය. 
 

ක අනවු වයාපිතිය අවසානදයේෙී වාරිමාර්ග්, යටිතල පහසුකම් වැඩිෙියුණ ු ිරීම, දෙේශගු්ණික 
විපර්යාසය, කිෂිකාර්මික ්රමදපෙයනේ හා තාක්ෂණයනේ වැඩි ෙියුණ ු ිරීම, කිෂිකාර්මික 
ඵලොයිතාව ඉහළ නැාවීණම සහ ඉලක්කග්ත කුඩා ඉඩම් හිමි දග්ාවි පරජාවනේ දවත පරදපශය වැඩි 
ිරීමට අදපේක්ෂිතය. 
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කළුග්ත වම් ඉවරු සාවර්ධන වයාපිතයි (ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලයින  45) 

රජදයේ පුනරුතේථාපන හා පරතිසාසේකරණ කටයුතු යටදතේ ිරළිදනාච්චි ජලාශය ඉෙිිරීම, ජනරාජන 
වැව ධාරිතාව වැඩි ිරීම හා කුඩා මධය පරිමාණ වැප වැඩි ෙියුණු ිරීම, වාරිමාර්ග් ඇළ පෙේධතිය 
සාවර්ධනය ිරීම මතිනේ තරකිුණාමල ෙිසේතරික්කදයේ ිරනේනියා හා කනේතදලේ පරාදෙේශ ය දලේකම් 
දකාට්ඨාශවලට හා දපාදලානේනරුව ෙිසේතරික්කදයේ මැෙිරිග්ිරිය පරාදෙේශ ය දලේකම් දකාට්ඨාශයට 
වාරිමාර්ග් කටයුතු සඳහා ජලය සැපය මට අදපේක්ෂිතය. දමම වයාපිතිය වාරිමාර්ග් හා ජල සම්පතේ 
කළමණාකරණ අමාතයාාශය මතිනේ සවෙුි අරමුෙදලහි මූලයාධාර යටදතේ රියාතේමක කරන ුලබයි. 
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උතරුු මැෙ පළාත ඇල මාර්ග් ආශරති එලේලාාග්ා පෙේධතයි සාවර්ධන සැලැසේම සකසේ ිරී දම්  
වයාපිතයි (ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලයින 1.76) 

ජපාන ජාතයනේතර සහදයෝග් තා ආයතනය දවතනිේ ලැදබන මූලය ආධාර යටදතේ දමම වයාපිතිය 
මහවැලි සාවර්ධන හා පරිසර අමාතයාාශය විසිනේ රියාතේමක කරනු ලැද්ධ. දමම වයාපිතිදයේ මූලික 
අරමුණ වනේදනේ කිෂිකාර්මික කටයුතු පරවර්ධනය ිරීම මතිනේ ඉලක්කකරග්තේ පරදෙේශවල කඳුකර 
පරජාවදග්ේ ජීවදනෝපාය මාර්ග් වැඩිෙියුණු ිරීම සඳහා උතරුුමැඳ පළාදතේ ඇළ මාර්ග් වයාපිතිය 
තුලිනේ (NCPCP) යටිතල පහසුකම් සාවර්ධනය ිරීම, ග්ාවතුර හා නියත කළමනාකරණය ිරීමය. 
 
ඊට අමතරව NCPCP ඇළ මාර්ග්දයේ සිට එලේලාග්ා පෙේධතියට ෙිදවන මූලික ජල සම්පාෙන සැලැසේම 
සමාදලෝචනය දකදරන අතර, පවතේනා එලේලාග්ා පෙේධතිය ආශරති යටිතල පහසුකම් පනුරුතේථාපන 
හා වැඩිෙියුණු ිරීදම් සැලැසේමක්, නඩතේතු සැලැසේම, එලේලාග්ා පෙේධතිය සාවර්ධනය ිරීම සඳහා 
රියාකාී සැලැසේමක්, කිෂකිාර්මික හා පශු සම්පතේ සැලසුම සකසේ කරන ුලැද්ධ. 
 

සළුු වාරිමාර්ග් සාවර්ධන වයාපිතයි 

 
2017 ෙී සුළු වාරිමාර්ග් පුනරුතේථාපනය ිරීම සඳහා ආසියානු සාවර්ධන බැාකු ආධාර ලබාග්ැන ම 
සඳහා මූලික සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇත. වග්ා කනේන දෙදකහිෙීම කිෂකිර්මානේතය සුරක්ෂිත ිරීම 
සඳහා ජල දපෝෂක කළමනාකරණය, කකාබෙේධ සාවර්ධනය ඇතළුුව එලේලාග්ා පෙේධත ිපෙනම් ව ූ
වාරිපෙේධති වැඩිෙියුණ ුිරීමට දම් යටදතේ අදපේක්ෂිතය. 
 
කිෂි ඵලොයිතාව ඉහළ නැාවීණමට අමතරව, දමම වයාපිතිය මතිනේ දෙේශගු්ණික විපර්යාස සඳහා 
අනුග්තවීණම වැඩිෙියුණු කරනු ඇත. තවෙ, දයෝජිත වයාපිතිය යටදතේ කිෂිකාර්මික මාර්ග් සහ ක 
ආශරති ග්ම් යටිතල පහසුකම් සාවර්ධනය ිරීම මතිනේ පරිසර සාචාරක වයාපාරය සහ කිෂ ි
වයාපාර පරවර්ධනය කරන ුඇත. 
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6. චීන හා ආසයිාන ුයටිතල පහසකුම් ආදයෝජන බැාක ුඅාශය 

මහජන චීන සමූහාණ්ඩුදප ණය ලබා දෙන 
ආයතන හරහා දමරට පරමු  සාවර්ධන 
වයාපිත ි රියාතේමක ිරීම සඳහා අවශය 
විදෙේශ ය සම්පතේ කකරාශි ිරීම චීන හා 
ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාක ු
අාශදයේ පරධාන කාර්යභාරය දප. සඵලොය  
සම්බනේධීකරණයක් තළුිනේ සාවර්ධන 
වයාපිතවිල සුමට රියාකාීතේවය තහවරුු 
ිරීමෙ දමම අාශදයනේ ඉටුවන සුවිදශේෂ ි
කාර්යභාරයිර.  

1957 වසදර්ෙ ීශ්රී ලාකාව හා චීනය අතර රාජය 
තානේතරකි සම්බනේධතා සේථාපනය කළ ෙින සටිම 
චීනය හා ශ්රී ලාකාව අතර ව ූ ෙේවීණපාර්ශේවීණය 
සම්බනේධතාවදයේ ධනාතේමක වර්ධනයක් 
දපනේනුම් කර ඇත. ශ්රී ලාකාව හා චීනය අතර 
වූ රාජය තානේතරකි සම්බනේධතාවදයේ 60 වන 

 

මූලාශරය - විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 

 

සාවතේසරය 2017 වසදර් සමරන ලෙී. දෙරට 
අතර ෙේවීණපාර්ශේවීණය සම්බනේධතාව ශ්රී ලාකාදප 
ආර්ථික, සමාජීය හා සාසේකිතකි යන විවිධ 
අාශයනේ සඳහා පරතිලාභ සලසමිනේ යටිතල 
පහසුකම් සාවර්ධනය, දවදළඳ හා සාචාරක 
ක්දෂේතරයනේදග්ේ වර්ධනයට මහතේ දසේ ඉවහලේ වීණ 
ඇති අතර එය දෙරට අතර ෙේවීණපාර්ශේවීණය 
සම්බනේධතා ශක්තිමතේ ිරීමටෙ මහතේ 
පිටුබලයක් වීණ ඇත. අිදපග්  මාර්ග්, වරාය, 
ග්ුවනේදතාටුපල, විදුලිබල හා බලශක්ති යන 
ක්දෂේතරයනේෙ ඇතුලතේව දමරට යටිතල 
පහසුකම් සාවර්ධනය චීන රජදයේ සවුිදශේෂ ි
ොයකතේවය ලැබූ ඉතා වැෙග්තේ අාශයිර. 

2001 සිට 2017 ෙක්වා ඇ.එ.ජ.දඩාලර් බිලියන 
9.2 ක අරමුෙලේ ලබාෙමීට එකතතාවයනේ 
පළකරමිනේ, චීනය ශ්රී ලාකාදප පරධාන 
සාවර්ධන පාර්ශේවකරුදවක් බවට පතේව ඇත. 
ශ්රී ලාකාව මැෙි ආොයම් තතේවයට පතේවීණදමනේ 
අනතුරුව සහනොය  මූලය පහසුකම් අඩුවීණදම් 
පරවණතාවය මධයදයේ වුවෙ අඩු දපාලී 
අනුපාතිකයනේ හා ෙරී්ඝ පරිණත කාලයක් 
යනාෙී සහනොය  මූලය පහසුදවහි නියමයනේ හා 
දකානේදෙේස ි සහිත සහනොය  මූලයයන 
පහසුකම් චීන රජදයනේ ලැබීම ඉතා සුවිදශේෂ ී
කරුණිර. ක අනුව 2001 සිට 2017 ෙක්වා 
චීනදයේ මූලය ආයතන වලිනේ ලබාදුනේ මූලය 
පහසුකම් වලිනේ සියයට 61ක් එනම් ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර්  බිලියන 5.5 ක් පරොනය කර ඇතේදතේ 
සහනොය  ණය දකානේදෙේස ියටදතේය. 

ණය හා ආධාර වශදයනේ චීනය විසනිේ 
සාවර්ධන සහදයෝග් තාවයනේ ලබා දෙනු ලැද්ධ. 
මහජන චීන සමූහාණ්ඩුදප දවදළඳ හා ආර්ථික 
සහදයෝග් තාවය පිළිබඳ අමාතයාාශය චීන 
රජදයනේ ලබා දෙන සියලුම සාවර්ධන 
සහදයෝග් තාවයනේ සඳහා වග්ිරයන රාජය 
ආයතනය වන අතර, චීන මහජන 
සමූහාණ්ඩුදප තානාපති කාර්යාලදයේ ආර්ථික 
හා දවදළඳ උපදෙේශක කාර්යාලය ශ්රී ලාකාව 
සඳහා ලබා දෙන චීන ආධාර සඳහා වග්ිරයන 
ආයතනය දප.

සටහන - සම්පූර්ණ එකතතාවය සමත රාජය වයාපාර  විසිනේ ලබාග්තේ ණය ෙ ඇතුලතේය. 

 
 
 

සම්පූර්ණ එකතතාවය 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 9194 

සහනොය  ණය
61%

ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 
5584

වරණීය ග්ැණුම්කරුදග්ේ ණය     
60%

ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 3677

රජදයේ සහනොය  ණය               
34%

ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 1907 

වාණිජ ණය                          
39%

ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 
3609 
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මූලාශරය - විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
සටහන - රාජය වයාපාර විසිනේ ලබාග්තේ මූලයාධාර ෙ ඇතුලතේය. 

 
ශ්රී ලාකාව සඳහා ලබා දෙන ණය පහසුකම් 
චීනදයේ පරධාන රාජය බැාකුව වන චීනදයේ 
අපනයන - ආනයන බැාකවු හා චීන සාවර්ධන 
බැාකුව තුළිනේ ලබා දෙනු ලැද්ධ. චීනදයේ 
අපනයන - ආනයන බැාකුව ශ්රී ලාකාදප 
යටිතල පහසුකම් සාවර්ධනදයේ පරධාන 
පාර්ශේවකරුදවිර. රජදයේ ණය ලබා ග්ැන දම් 
උපාය්රම වලට අනුග්ත දවමිනේ චීනදයේ 
අපනයන - ආනයන බැාකුදවනේ ලබා ග්නේනා 
අරමුෙලේ වලිනේ වැඩි පරතිශතයක් දමරට පරමු ම 
සාවර්ධන වයාපිති සඳහා ආදයෝජනය කර 
ඇත. මීට අමතරව චීන සාවර්ධන බැාකුදවනේ 
ලබාග්තේ මූලය පහසුකම්, වාණිජමය වශදයනේ 

වැෙග්තේ වයාපිති සඳහා දයාෙවා ඇත. 
වාණිජමය ණය සම්බනේධදයනේ දමරටට හිතකර 
ණය නියමයනේ හා දකානේදෙේසි ලබා ග්ැන ම 
අරමුණු කර ග්නිමිනේ චීනදයේ වාණිජ ණය ලබා 
දෙන ආයතන ිරහිපයක් නව ණය ලබා දෙන 
ආයතන දලස හඳුනාග්නේනා ලෙී. විදශේෂදයනේම 
වාණිජ ණය උපදයෝග්  කරදග්න රියාතේමක 
ිරීමට අදපේක්ෂිත වයාපිති සඳහා අවශය 
මූලය පහසුකම් ලබා ග්ැන ම සඳහා චීනදයේ 
කර්මානේත හා වාණිජ බැාකුව, චීන බැාකවු හා 
දහාාදකාා හා ෂනේහයි බෑනේිරනේ දකෝපදර්ෂනේ 
ලිමිටඩ් උ නව ණය ලබා දෙන ආයතන දලස 
හඳුනාග්නේනා ලෙී.    

                      2001 -2007 වසරවල චීනදයනේ ලැබනු සම්පරූ්ණ ොයකතේවය 

 

මූලාශරය - විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
සටහන - රාජය වයාපාර විසිනේ ලබාග්තේ මූලයාධාර ෙ ඇතුලතේය. 
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ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන

පරසේතාරය 6.1: චීනදයනේ ලබාග්තේ සහනොය  ණය 2010 - 2017

ඇ.එ.ජ.දඩා.
මි. 9193

චීන සාවර්ධන
බැාකුව

ඇ.එ.ජ.දඩා.මි. 
1861

චීනදයේ අපනයන 
හා ආනයන 
බැාකුව 

ඇ.එ.ජ.දඩා.මි. 7218

දහාාදකාා හා 
ෂනේහයි බෑනේිරනේ

දකෝපදර්ෂනේ ලිමිටඩ් උ

ඇ.එ.ජ.දඩා.මි. 44

චීනදයේ 
කර්මානේත හා 
වාණිඡ බැාකුව

ඇ.එ.ජ.දඩා.මි. 70
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චීනදයේ මූලය ආයතනවලිනේ ලබා ග්නේනා මූලය 
පහසුකම් දමරට පරමු  සාවර්ධන ක්දෂේතරයනේ 
වන අිදපග්  මාර්ග්, විදුලිබල හා බලශක්ති, 
වාරිමාර්ග් හා වරාය සාවර්ධන යන 
ක්දෂේතරයනේහි ආදයෝජනය කර ඇත. දමරට 
සුවිදශේෂී දග්ාඩනැගි්ලි ඉෙිිරීම් හා 
පුනරුතේථාපනය ිරීම සඳහා චීන රජදයනේ ලෙ 

පරොන අරමුෙලේ දයාෙවා ඇති අතර 
බණ්ඩාරනායක සම්මනේතරණ ශාලාව චීන රජදයේ 
සහදයෝග් තාවදයනේ ඉෙිකරන ලෙ ෙිශයමාන 
සාදක්තයිර. ඊට අමතරව, දශරේෂේඨාිකරණ 
දග්ාඩනැගි්ලි සාකීර්ණය, දනලුම් දපාකණු 
රතහල චීන රජදයේ පරොන අරමුෙලේ වලිනේ ඉෙ ි
කළ තවතේ සුවිදශේෂ ීවයාපිති ිරහිපයිර.  

 

 චීන අපනයන - ආනයන බැාකදුවනේ ලබාග්න ුලබන සාවර්ධන ආධාර 

ශ්රී ලාකාවට සාවර්ධන ආධාර ලබාදෙන ු
ලබන විශාලතම ෙේවීණපාර්ශේවීණය මූලය 
ආයතනය වශදයනේ චීන අපනයන - ආනයන 
බැාකුව විසනිේ 2017 වසදර් දෙසැම්බර් වන 
විට ආසනේන වශදයනේ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් බිලියන 
7.2ක පමණ එකතතාවයනේ පරමාණයක් ලබා ෙී 
තිද්ධ. වරණීය ග්ැනමු්කරුදග්ේ ණය සහ චීන 
රජදයේ සහනොය  ණය වශදයනේ වරණීය 
පහසුකම් දෙආකාරයිරනේ සහනොය  ණය 
ලබාදෙන එකම චීන මූලය ආයතනය චීන 
අපනයන - ආනයන බැාකවු දප. දමම වරණීය 
පහසුකම් ආකාර දෙක චීන රජය විසිනේ 

සාවර්ධනය දවමිනේ පවතනි රටවලේ සඳහා 
සහනොය  මූලය පහසුකම් මතිනේ සහාය 
ෙැක්වීණමට සකසේ කරන ලෙ විිවිධානයිර. 
දමයට අමතරව, සේවභාවදයනේ වාණිජමය ණය 
පහසුකමක් වන ග්ැනුම්කරුදග්ේ ණය පහසුකම 
ෙ චීන අපනයන - ආනයන බැාකුව විසිනේ ලබා 
දෙනු ලබන අතර දමය වාණිජමය වශදයනේ 
ශකයතාවයිරනේ යුතු වයාපිත ි මූලයයනය 
සඳහා මිශර ණය පහසුකම් වශදයනේ ලබා දෙනු 
ලබයි. චින රජය විසිනේ එවනේ පහසුකම් 
රියාතේමක ිරීම සඳහා නම් කරන ලෙ එකම 
බැාකුව චීන අපනයන - ආනයන බැාකුව දප.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
  

 
  

 
  මූලාශරය - විදෙේශ  සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව  
  සටහන - රාජය වයාපාර විසිනේ ලබාග්තේ මූලයාධාර ෙ ඇතුලතේය. 
 
 
 

 

 

•සැලිරය යුතු ඉහළ පරොන 
මාතරාවක් සහිත රාජය ආධාර.

•අඩු දපාළී අනුපාතිකයක් සහ
ෙිග්ුකාලීන ණය ආපසු දග්වීණදම්
කාල ස මාවක්.

•දරනේමිනේබි යුආනේ මතිනේ ලබා 
දෙේ. 

•සාමාන යදයනේ වාණිජමය 
දකානේතරාතේතුදප අග්දයනේ
සියයට සියයක පරතිශතයක් 
ආවරණය කරනු ලබයි.

චීන රජදයේ 
සහනොය  ණය 
පහසුකම (චී.ර.ස.ණ.ප)

•නිශේචිත වරණීය දකානේදෙේසි 
සහිත ණය පහසුකමිර.

• මූලය පහසුකදම් වයවහාර 
මුෙලේ වර්ග්ය ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් දප.

•අඩු දපාළී අනුපාතිකයක්
සහ ෙිග්ුකාලීන ණය ආපසු
දග්වීණදම් කාල ස මාවක් 
සහිත පහසුකමිර.

•වාණිජමය දකානේතරාතේතුදප 
අග්දයනේ සියයට අසූපහක 
පරතිශතයක් ෙක්වා 
මූලයයනය කරනු ලබයි.
වරණීය 
ග්ැනුම්කරුදග්ේ  
ණය පහසුකම 
(ව.ග්ැ.ණ.ප)

•විදෙේශ ය ආනයනකරුවනේට 
චීන නිෂේපාෙන ආනයන 
ිරීමට, තාක්ෂණය හා 
දසේවාවනේ දමනේම විදෙේශිය 
ඉෙිිරීදම් වයාපිති මතිනේ චීන 
උපකරණ, ඉෙිිරීදම් 
යනේදතරෝපකරණ අපනයනයට 
පහසුකම් සැලස මට දමනේම
තාක්ෂණික හා කළමනාකරණ
විදශේෂඥ දසේවා ලබා ග්ැන මට 
මැෙිකාලින හා ෙිග්ුකාලීන ණය 
පහසුකම් ලබා දෙනු ලබයි.

ග්ැනුම්කරුදග්ේ   
ණය පහසුකම 
(ග්ැ.ණ.ප)

ග්ැ.ණ..ප
23%

ව.ග්ැ.ණ..ප
51%

චී.ර.ස.ණ..ප
26%

පරසේතාරය 6.2: චීන අපනයන - ආනයන බැාකදුවනේ
ලබාදෙන ුලබන ණය වර්ග්
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 2001 වසදර් සිට 2017 වසර ෙක්වා කාල 
ස මාව තුළ රජයට අයතේ වයවසායනේ මතිනේ 
ලබාග්තේ ණය ආධාර ෙ ඇතුළතේව චීනදයනේ 
ලබා ග්නේනා ලෙ මුළු ණය ආධාරයනේදග්නේ 
ආසනේන වශදයනේ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 
7,218 ක පරමාණයක් චීන අපනයන - ආනයන 
බැාකුව දවතිනේ ලබා දග්න තිද්ධ. චීන රජදයේ 
සහනොය  ණය පහසකුම යටදතේ ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන 1,907ක් ෙ, වරණීය 
ග්ැනුම්කරුදග්ේ ණය පහසුකම යටදතේ ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන 3,677ක් ෙ, ග්ැනුම්කරුදග්ේ 
ණය පහසුකම යටදතේ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන 1,634ක් ෙ, චීන අපනයන - ආනයන 
බැාකුව දවතිනේ ලබා දග්න තිද්ධ. දමම ණය 
ආධාර පුතේතලම ග්ලේ අතුරු බලාග්ාර 
වයාපිතිය, හම්බනේදතාට වරාය සාවර්ධන 
වයාපිතිය,  පිටත වටරවමු් අිදපග්  මාර්ග් 
වයාපිතිය - අෙියර 111, ෙක්ෂිණ අිදපග්  
මාර්ග්ය ෙීර්ඝ ිරීදම් වයාපිතිය (මාතර සිට 
හම්බනේදතාට), දකාළඹ දනළුම් කුලුණ 
වයාපිතිය වැනි මහාපරිමාණ සුවිදශේෂ ී
වයාපිතීනේ රියාතේමක ිරීම සඳහා ලබාදග්න 
තිද්ධ. දමයට අමතරව මධයම අිදපග්  මාර්ග් 

වයාපිතිදයේ පළමු අෙියර සඳහා චීන 
අපනයන - ආනයන බැාකදුවනේ මූලය ආධාර 
ලබා ග්ැන මට අොළ සම්මුත ිසාකච්ඡාවනේ දම් 
වන විට රියාතේමක දවමිනේ පවතින අතර එය 
චීන අපනයන - ආනයන බැාකුව විසිනේ එක් 
වයාපිතියක් සඳහා ලබා දුනේ විශාලතම, 
සහනොය  ණය මුෙල බවට පතේ වනු ඇත.       
  
චීන අපනයන - ආනයන බැාකුදවනේ ලබා 
ග්නේනා මූලයාධාර පරධාන වශදයනේ 
මහාමාර්ග්, විදුලිබලය, වරාය, වාරිමාර්ග්, 
ජලසම්පාෙන ග්ුවනේදතාටපුළ හා විදුලි 
සාදෙේශ වැනි විවිධ ආර්ථික අාශයනේහි 
සාවර්ධන වයාපිති රියාතේමක ිරීමට දයාො 
දග්න තිද්ධ. ශරි ලාකාවට සවුිදශේෂී ආර්ථික හා 
සාමාජීය පරතිලාභ නිර්මාණය කරමිනේ ජාතකි 
මාර්ග් පෙේධතිය හා සම්බනේධ වන අිදපග්  
මාර්ග් හා දවනතේ පරමු තා මාර්ග් 
දග්ාඩනාවමිනේ චීන අපනයන - ආනයන 
බැාකු මූලයනයනේදග්නේ ආසනේන වශදයනේ 
සියයට පනහක පමණ පරතශිතයක් මාර්ග් හා 
පරවාහන අාශදයහි ආදයෝජනය කර තිද්ධ.   

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 මූලාශරය: විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
 සටහන: රාජය වයාපාර විසිනේ ලබාග්තේ මූලයාධාර ෙ ඇතුලතේය 

 
ඉහතිනේ ෙැක්ව ූඑකතතාවයනේට අමතරව, 2018 
වර්ෂදයේෙ ී පහතිනේ ෙැක්දවන උපායමාර්ග්කි 
වශදයනේ වැෙග්තේවන වයාපිති සඳහා චීන 
අපනයන - ආනයන බැාකුදවනේ මූලයාධාර 
ලබාග්ැන ම අවසනේ ිරීමට බලාදපාදරාතේතු දප.  

 
දමම වයාපිති සුවිදශේෂී සමාජීය හා ආර්ථික 
පරතිලාභ උතේපාෙනය ිරීම සඳහා ශ්රී ලාකාදප 
යටිතල පහසුකම් වඩා ශක්තිමතේ ිරීම 
අරමුණු කරග්තේ රජදයේ වඩාතේම පරමු  
වයාපිත ිදප. 

 

 වයාපිතදියේ නම ණය මෙුල  
(ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  

මිලයින) 

1 මධයම අිදපග්  මාර්ග් වයාපිතිදයේ පළමු අෙියර  1,164 

 “රජරට නදවෝෙය - ජනපති වැඩසටහන – පිබිදෙමු දපාදළානේනරුව ෙිසේතරික් 
සාවර්ධන වැඩසටහන 2016-2020“ 

 

2 කිෂි-පාෙක කර්මානේත සහ කිෂි නිෂේපාෙන අදලවි යටිතල පහසුකම් 
පරවර්ධන වයාපිතිය  

234 

3 නැදග්නහිර නග්ර දපාදළානේනරුව ජල සම්පාෙන වයාපිතිය  355 

4 මාදුරු ඔය ෙකුණු ඉවුර සාවර්ධනය ිරීදම් වයාපිතිය 475 

මාර්ග් හා පරවාහන 
47%

විදුලිබල හා බලශක්ති
23%

වරාය හා නාවික
19%

ජලසම්පතේ හා 
වාරිමාර්ග්

7%

ග්ුවනේදතාටුපළ 
හා ග්ුවනේ දසේවා

3%
විදුලි සාදෙේශ               

1%

පරසේතාරය 6.3: චීන අපනයන - ආනයන බැාක ුමූලයනයනේහ ිආාශකි 
වයාපේතයි
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  චීන සාවර්ධන බැාකදුවනේ ලබාදෙන ණය ආධාර  

 
ශ්රී ලාකා රජය චීන සාවර්ධන බැාකුදවනේ 
සැලිරය යුතු මූලයාධාර ලබාදග්න ඇත. 
වර්තමානදයේ ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන  1,862 
ක බැඳීමක් ඇති, චීන සාවර්ධන බැාකුව 
දෙවැනියට විශාලතම චීන මූලයාධාර සපයන 
ආයතනය වන අතර දමය චීනදයේ අපනයන - 
ආනයන බැාකුවට පමණක් දෙවැන ිදප. චීන 
සාවර්ධන බැාකවු, දලෝකදයේ විශාලතම 
සාවර්ධන මූලය ආයතනවලිනේ එකක් දලස ශ්රී 
ලාකාව තුළ හෙිසි හා පරමු තා සාවර්ධන 
වයාපිත ිිරහිපයක් සඳහා මූලයාධාර ලබා ෙී 
ඇත.   චීන සාවර්ධන බැාකුදප ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර්  මිලියන  214.2 ක මූලයාධාරදයනේ 
සාර්ථකව නිම කරන ලෙ දමාරග්හකනේෙ 
ජලාශ වයාපිතිය දමයට දහාඳම 
උොහරණයිර.    

චීන අපනයන - ආනයන බැාකුදප සහනොය  
ණය සහ වරණීය ග්ැනමු්කරුවනේදග්ේ ණය 
දවනුවට, චීන සාවර්ධන බැාකුව විසනිේ 
විචලය දපාළී අනුපාතයනේ සහිත වාණිජ ණය 
සපයයි. වාණිජමය සේවභාවය දහේතුදවනේ 
දමම ණය වඩාතේ සුදුසු වනේදනේ ජලසම්පාෙන, 
බලශක්ති, වාරිමාර්ග් වැනි වාණිජමය 
වටිනාකමක් ඇති වයාපිත ිරියාතේමක ිරීම 
සඳහා දප. මීට අමතරව, චීන සාවර්ධන 
බැාකුව ඔවුනේදග්ේ ණය සඳහා ලබාග්නේනා 
පිරිසැකසමු් කාලය සැලිරය යුතු දලස අඩුය. 

එබැවිනේ, කඩිනමිනේ රියාතේමක කළයුතු ඉහළ 
පුමු තාවයිරනේ යුක්ත වයාපිත ි රියාතේමක 
ිරීම සඳහා ෙ දමම ණය දයෝජනා කළහැක. 
ණය පහසුකම් පිළබිඳ සාකච්ඡා ිරීදම්ෙ ී
බැාකුදවහි නමයශ ලී සේවභාවය ඉතා 
පරශාසන යය.  

චීන සාවර්ධන බැාකුව විසනිේ ශ්රී ලාකාව තුළ 
මූලයයනය කරන ලෙ වයාපිත ි පරධාන 
වශදයනේ බලශක්ති උතේපාෙන, මාර්ග් 
පුනරුතේථාපන, ජල සම්පාෙන හා වාරිමාර්ග් 
යන අාශයනේට අයතේ දප. වසර 2017 ෙී 
සම්පූර්ණ කරන ලෙ දමාරග්හකනේෙ 
වයාපිතිය චීන සාවර්ධන බැාකුව විසනිේ 
අරමුෙලේ සපයන ලෙ පරධාන වාරිමාර්ග් හා 
බලශක්ති උතේපාෙන වයාපිතියක් දප. චීන 
සාවර්ධන බැාකුව විසිනේ මූලයයනය කරන ු
ලබන ජලසම්පාෙන වයාපිත ි පහක 
වැඩකටයුතු ෙැනට රියාතේමක දවමිනේ පවතී. 
එනම්,    

1.ග්ම්පහ, අතේතනග්ලේල සහ මිනුවනේදග්ාඩ 
කකාබෙේධ ජල සම්පාෙන ්රමය  
2. කටාන ජල සම්පාෙන වයාපිතිය  
3. තඹුතේදතේග්ම ජල සම්පාෙන වයාපිතිය   
4. වාලච්දච්න ජල සම්පාෙන වයාපිතිය සහ  
5.බණ්ඩාරදවල, ෙියතලාව සහ හපුතදලේ  ජල 
සම්පාෙන වයාපිතිය.  
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පරසේතාරය 6.4: චීන සාවර්ධන බැාකවු විසිනේ අරමෙුලේ සම්පාෙති  
වයාපිතවිල ආාශික වයාපේතයි - 2017
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2017 වසදර් චීනදයේ විදශේෂ ොයකතේවය 
 
    

 
  

 

  තඹතුේදතේග්ම ජල සම්පාෙන 
වයාපිතයි 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලයින 102.5 

      චීන සාවර්ධන බැාකුව 

 
පටිත වටරවමු් මහාමාර්ග් 
වයාපිතයි - III වන අෙයිර  
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලයින 494 
චීන අපනයන - ආනයන බැාකුව 
 
 
 
ජාතකි දරෝහදලේ බාහරි දරෝග්  
අාශ දග්ාඩනැග්ලිේලක් ඉඳිිරීම  
ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලයින 138 
(ආධාර) 
චීන රජය  

 

 
කටාන ජල සම්පාෙන වයාපිතයි 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලයින 54.8 
චීන සාවර්ධන බැාකුව 

 

 
ග්ම්පහ, අතේතනග්ලේල සහ 
මිනවුනේදග්ාඩ කකාබෙේධ ජල 
සම්පාෙන ්රමය 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලයින 195 
 

චීන සාවර්ධන බැාකුව 

 

 
දමාරග්හකනේෙ සාවර්ධන වයාපිතයි 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලයින 214 
චීන සාවර්ධන බැාකුව 
 

 

 
පරම ුතා මාර්ග් පනුරුතේථාපනය සහ 
වැඩිෙයිණු ුිරීදම් වයාපිතයි - 3 
(අෙයිර 1 සහ 2) 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලයින 300 සහ 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලයින 100  
චීන සාවර්ධන බැාකුව  

 
හම්බනේදතාට වරාය සාවර්ධන 
වයාපිතයි - අෙයිර 2  
ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලයින 158 
චීන අපනයන - ආනයන බැාකුව 
 

 
ෙක්ෂණි අිදපග්  මාර්ග්ය ෙරී්ඝ ිරීදම් 
වයාපිතයි - මාතර සටි හම්බනේදතාට 
ෙක්වා  
අෙියර 1  - ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 683 
අෙියර 2 - ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලයින 360 
අෙියර 3 - ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලයින 252 
අෙියර 4 - ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලයින 412 
චීන අපනයන - ආනයන බැාකුව 
 

 
මාතර සටි කතරග්ම ෙක්වා 
දුම්රිය මාර්ග්ය ෙරී්ඝ ිරීදම් 
වයාපිතදියහ ිමාතර සටි 
දබලඅිතේත ෙක්වා දකාටස 
ඉඳිිරීම 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලයින 283 
චීන අපනයන - ආනයන බැාකුව 
EXIM Bank of China  

විසලේ කරුුණෑග්ල ජල සම්පාෙන 
හා සන පාරක්ෂක වයාපිතයි  
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලයින 79 
චීන අපනයන - ආනයන බැාකුව 
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තඹුතේදතේග්ම ජල සම්පාෙන වයාපිතිය

මුළු ඇසේතදම්නේතුග්ත පිරිවැය - ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 120.5

චීන සාවර්ධන බැාකුදප ොයකතේවය (85%) - ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 102.5

ලාකා බැාකුදප ොයකතේවය (15%) - ඇ.එ.ජ. දඩොෙර් මිලියන 18

කටාන ජල සම්පාෙන වයාපිතිය 

මුළු ඇසේතදම්නේතුග්ත පිරිවැය - ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 64.5

චීන සාවර්ධන බැාකුදප ොයකතේවය (85%) - ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 54.8

ලාකා බැාකුදප ොයකතේවය (15%) - ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 9.7

පරමු තා ජල සම්පාෙන වයාපිති සඳහා මිලියන 400 ක දශේෂ පහසුකම

මුළු ඇසේතදම්නේතුග්ත පිරිවැය - ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 242.7

චීන සාවර්ධන බැාකුදප ොයකතේවය (100%) - ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 242.7

වයාපිති රියාතේමක ආයතනය - ජාතික ජල සම්පාෙන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය

මහනුවර උතුර - පාතදුම්බර කකාබෙේධ ජල සම්පාෙන වයාපිතයි

මුළු ඇසේතදම්නේතුග්ත පිරිවැය - ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 254.5

චීන අපනයන - ආනයන බැාකුදප ොයකතේවය (100%) - ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 
254.5

තලේපිටිග්ල ජලාශ වයාපිතයි 

මුළු ඇසේතදම්නේතුග්ත පිරිවැය - ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 174

චීන අපනයන - ආනයන බැාකුදප ොයකතේවය (85%) - ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 
147.9

මහජන බැාකුව (15%) - ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 26.1

ෙක්ෂිණ අිදපග්  මාර්ග්ය ෙීර්ඝ ිරීදම් වයාපිතදියේ සිවිලේ වැඩ ඉෙිිරීම් අධීක්ෂණය 
සහ සැලසුම් නිර්මාණය විමර්ශනය සඳහා උපදෙේශන දසේවා (ර.ස.ණ)

මුළු ඇසේතදම්නේතුග්ත පිරිවැය - ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 87.7

චීන අපනයන - ආනයන බැාකුදප ොයකතේවය (100%) - ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 
87.7

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාතයනේතර ග්ුවනේදතාටපුදලේ සිට ධාවන පථය නැවත 
ආසේතරණය හා ක ආශරිත කටයුතු

දහාාදකාා හා ෂනේහයි බෑනේිරනේ දකෝපදර්ෂනේ ලිමිටඩ් උහි ොයකතේවය - ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන 44.1

උඩරට දුම්රිය මාර්ග්දයේ දමදහයමු් කටයුතු සඳහා ශ්රී ලාකා දුම්රිය 
දෙපාර්තදම්නේතවු දවත ඩීසලේ බලදපග් කට්ටල 09ක් පරසම්පාෙනය, මිලෙී ග්ැන ම හා 
දබොහැීදම් වයාපිතයි 

මුළු ඇසේතදම්නේතුග්ත පිරිවැය - ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 93.9

දහාාදකාා හා ෂැනේහයි බෑනේිරනේ දකෝපදර්ෂනේ ලිමිටඩ් උහි ොයකතේවය (85%) -
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 79.8
හැටනේ නැෂනලේ බැාකදප ොයකතේවය - ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 14.1

2017 වසදර් අතේසනේ කරන ලෙ ණය ග්විිසුම් 
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එකතතා 
 

 

2017 වසර තුළ චීන රජදයේ 
මූලය ආයතන විසිනේ ශ්රී 
ලාකාදප විවිධ වයාපිති 
රියාතේමක ිරීම සඳහා 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 
987ක් ලබා ෙී ඇත. ඉනේ 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 929 
ක් මූලයයමය ණය දලසෙ 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 58 
ක් පරොන වශදයනේෙ ලබා ෙ ී
ඇත. දමම අරමුෙලේ ණය 
ග්ිවිසුම් හතක් හා පරොන 
ග්ිවිසුම් එකක් තුළිනේ ලබා 

දග්න ඇත. 2017 වසදර් චීන රජදයනේ පළකල මුළු එකතතා මුෙලේ 
2016 වසරට වඩා සියයට 44 ක වර්ධනයක් දපනේනමු් කරයි. 2017 
වසර තුළ චීනදයනේ ලබා ග්තේ දමම අරමුෙලේ දමරට ජලසම්පාෙන, 
වාරිමාර්ග් හා අිදපග්  මාර්ග් යන අාශයනේදග්ේ සාවර්ධන 
වයාපිති සඳහා ආදයෝජනය කර ඇත. 2017 වසදර් මුළු 
එකතතාවලිනේ සියයට 49 ක් දහවතේ ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 
485ක් චීන අපනයන හා ආනයන බැාකුව විසිනේ ලබා ෙීමට එකත 
වීණ ඇත ි අතර, චීන සාවර්ධන බැාකුදප එකතතාවය ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර්  මිලියන 400ිර.  බණ්ඩාරනායක  අනේතර්ජාතික   
ග්ුවනේදතාටුපදළේ ධාවන පථය නැවත ආසේතරණය හා ක ආශරිත 
කටයුතු සඳහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 44ක මුෙලක් ලබා ෙීමට 
දහාාදකාා හා ෂාහයි බෑනේිරනේ දකෝපදර්ෂනේ ලිමිටඩ් උ විසිනේ 
එකතතාවය පරකාශ කර ඇත.   

උපදයෝජන  
 
2017 වසදර් චීන රජය 
වයාපිත ි සඳහා කළ මුළු 
උපදයෝජනය ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  
මිලියන 590.5ිර. එය ඉතා 
සුවිදශේෂී වන අතර දපර වසර 
හා සසඳන විට 24%ක 
වර්ධනයිර. දමදසේ චීනදයේ 
සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ 
විසිනේ උපදයෝජනය කළ 
අරමුෙලේ මහාමාර්ග්, 
වාරිමාර්ග්, ජලසම්පාෙන හා 
පරවාහන අාශදයේ සාවර්ධන 
වයාපිත ි සඳහා ආදයෝජනය 
කර ඇත.    

              

 මූලාශරය: විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
 සටහන: රාජය වයාපාර විසිනේ ලබාග්තේ මූලයාධාර ෙ ඇතුලතේය 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මූලාශරය: විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
සටහන: රාජය වයාපාර සඳහා කළ එකතතා හා උපදයෝජනයනේ ෙ ඇතුලතේය 

 

මහාමාර්ග 89%

පරවාහනය 3%

ජලය 3%

වාරිමාර්ග් 5%

පරසේතාරය 6.5: ආාශකි උපදයෝජන දබොහැීම - 2017
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පරසේතාරය 6.6: 2005-2017 වර්ෂයනේහ ිඋපදයෝජන සහ එකතතා

උපදයෝජනය එ ඟතා
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කිෂකිාර්මික 
නිෂේපාෙන
මධයම සහ උතුරුමැෙ             
පළාතේවල අක්කර 82,000ක් 
වන ඉඩම් සඳහා අවශය 
වාරි ජලය සැපය ම සහ  
වසරකට අතිදර්ක වීණ 
දමට්රික් දටානේ 66,000 
නිෂේපාෙනය ිරීමට 
බලාදපාදරාතේතු දප.

විදුලි උතේපාෙනය

ජාතික විදුලිබල පෙේධතියට 
දමග්ා දවාට් 25ක ජලවිදුලිය 
උතේපාෙනය ිරීමට දමම 
ජලාශදයනේ ලබාග්නේනා 
ජලය උපදයෝග්  කරග්නු 
ඇත.

පාන ය ජල පහසුකම්
වයාපිති පරදෙේශය තුළ
කාර්මික හා ග්ිහසේත ජල
අවශයතාවය දමම ජලාශදයේ
කකරාශ වන අතිරික්ත 
ජලදයනේ සපුරාලීම.
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නිෙනේග්ත වකගු්ඩ ුදරෝග්දයනේ ආරක්ෂාවීණම උදෙසා සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේදග්ේ  
ොයකතේවය 

පාන ය හා ආහාර පසි දම් කටයතු ු
සඳහා සරුක්ෂති ජලය සම්පාෙනය 

ිරීම. 
 චීන සාවර්ධන බැාකුදප 

ොයකතේවදයනේ තඹුතේදතේග්ම ජල 
සම්පාෙන වයාපිතිය 

 චීන අපනයන - ආනයන 
බැාකුදප ොයකතේවදයනේ 
නැදග්නහිර නග්ර 
දපාදළානේනරුව ජල සම්පාෙන 
වයාපිතිය   

 ආසියානු සාවර්ධන බැාකුදප 
ොයකතේවදයනේ පළාතේ පාලන 
ආයතන වැඩිෙියුණු ිරීදම් 
වයාපිතිය 

 දකාරියානු රජදයේ 
ොයකතේවදයනේ ෙැදුරු ඔය ජල 
සම්පාෙන වයාපිතිය 

 ජපාන රජදයේ ොයකතේවදයනේ 
අනුරාධපුර උතුර ජල සම්පාෙන 
වයාපිතිය - අෙියර 1  

 ජපාන රජදයේ ොයකතේවදයනේ 
අනුරාධපුර උතුර ජල සම්පාෙන 
වයාපිතිය - අෙියර 11  

 

දරෝග්ය සඳහා නෙිනේග්ත ව ූදහේත ුහඳුනාග්ැන ම සඳහා ව ූ
පර්දයේෂණ  

 

 චීන රජදයේ ොයකතේවදයනේ ජල තාක්ෂණය සඳහා 
වූ චීන - ශ්රී ලාකා කකාබෙේධ පර්දයේෂණ හා 
පරතිපාෙන මධයසේථානයක් පහිිටුවීණම 

 
 

නවිාරණ රියාමාර්ග් 
 

 චීන රජදයේ ොයකතේවදයනේ දපාදළානේනරුදප 
නිෙනේග්ත වකුග්ඩු දරෝග්ය සඳහා දරෝහලේ 
සාකීර්ණයක් හා විෙයාග්ාරයක් ඉඳිිරීම. 
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චීන රජය විසනිේ ලබාදෙන පරොන ආධාර  
 
ශ්රී ලාකාදප විවිධ සාවර්ධන කටයුතු සඳහා මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව විසිනේ පරොන ආධාර 
සපයනු ලැද්ධ. දමවැනි පරොන වැඩි වශදයනේ ලබාදෙනු ලබනේදනේ ආොයම් ඉපැය දමනේ දතාර, 
රාජය අාශදයේ දසේවා වන දසෞ ය අාශදයේ වයාපිති දහෝ දෙරට අතර මිතර සම්බනේධතාවය සඳහා 
වැෙග්තේවන අදනකුතේ සවුිදශේෂී පරමු සේථාන වන බණ්ඩාරනායක අනුසේමරණ ජාතයනේතර 
සම්මනේතරණ ශාලාව, දනළුම් දපාකණු ජාතික කලා රාග් පීඨය සහ උපරිමාිකරණ සාකීර්ණය 
වැනි වයාපිත ිසඳහාය. 
 

 

 

දපාදළානේනරුදප නෙිනේග්ත වකගු්ඩ ුදරෝග්ය සඳහා  
නව රසායනාග්ාරය හා දරෝහලේ සාකීර්ණය 
ඉෙිිරීම.  

පසුගි්ය ෙශකය තුළ, උතුරුමැෙ පළාත හා ක අවට 
ෙිසේතරික්කයනේහි නිෙනේග්ත වකුග්ඩු දරෝග්ය 
දහේතුදකාටදග්න දරෝග්ාතුරවීණම් සහ මරණ පරමාණය 
ස ඝර දලස ඉහළ දග්ාසේ තිද්ධ. දමම දරෝග්යට දහේතුව 
තවමතේ දසායාදග්න දනාමැති දහයිනේ, දමම 
දරෝග්දයනේ පීඩාවිඳනිේනනේට නිස ිපරතකිාර ලබා ෙීම 
එක් විසඳුමිර. දරෝග් නේට ඵලොය  දලස පරතිකාර 
ිරීම සඳහා ෙැනට පවතින දසෞ ය දසේවා පහසුකම් 
පරමාණවතේ දනාවන බැවිනේ, ජීවිත ග්ලවාග්ැන ම ඉතා 
අස රු කාර්යයක් බවට පතේව ඇත.  

ඉහළයන නෙිනේග්ත වකගු්ඩු දරෝග් නේ පාලනය 
ිරීමට අවශය යටිතල පහසුකම්, උපකරණ සහ 
මානව සම්පතේ යන පහසුකම්වලිනේ සම්පරූ්ණ තිතීය 
මට්ටදම් සතේකාර දසේවා මධයසේථානයක 
අවශයතාවයක් පැන නැගු්නි.  

අතිග්රු ජනාිපතිතුමා 2015 වසදර් මාර්තු මාසදයේෙ ී
චීනදයේ කරන ලෙ සාචාරය අතරතරු දසෞ ය 
ක්දෂේතරදයේ සහදයෝග් තාව සඳහා අවදබෝධතා 
ග්ිවිසුමක් අතේසනේ කරන ලෙ අතර නිෙනේග්ත 
වික්කදපෙ දරෝහල, එහි අනේතර්ග්ත වයාපිත ි
අතරිනේ එකක් විය.  

2017 වසර තුළ දර්ඛීය අමාතයාාශය හා චීන 
සැලසුම් නරි්මාණ කණ්ඩායම අතර සාකච්ඡා 
පැවැතේ වූ අතර එහිෙී සැලැසේම නිර්මාණය අවසනේ 
කරන ලෙී. 2017 වසදර් දෙසැම්බර් මස දමම 
වයාපිතිය රියාතේමක ිරීම සෙහා මුලේග්ල තබන 
ලෙී. දමම වයාපිතිදයේ පරිිවැය ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  
මිලියන 100ක් පමණ දප. දමම වයාපිතිය යටදතේ 
රුිර කානේදු දපරන යනේතර 150ක්, ශලයාග්ාර 8ක්, 
ඇෙනේ 20 බැග්ිනේ වන හෙිසි පරතකිාර කකක 2ක්, 
ඇෙනේ 20ිරනේ සමනේවිත ඉහළ යැපීම් කකකයක් 
ඇතුලතේ ඇෙනේ 500ිරනේ සමනේවිත දරෝහලක් 
ඉෙිිරීමට දයෝජිතව ඇත.  

චීන - ශ්රී ලාකා කකාබෙේධ ජල 
පර්දයේෂණ හා නිී ක්ෂණ මධයසේථානය 
 

ශ්රී ලාකාදප උතුරුමැෙ පළාදතේ 
පවතින නිෙනේග්ත වකුග්ඩු දරෝග්දයහි 
පැතිීම හා වයාපේතිය සෙහා බලපෑ 
හැිර දහේතු සාධක තහවරුු ිරීම හා 
දමම දරෝග්ය පැතිීම පාලනය ිරීම 
සෙහා ක්ෂණික, මධය හා ෙිග්ුකාලීන 
විසදුම් දයෝජනා ිරීම දමම 
වයාපිතිදයේ අරමුණ දප. දමම 
වයාපිතිය හරහා උතුරුමැෙ, වයඹ, 
ඌව, නැදග්නහිර, මධයම හා උතරුු 
පළාතේවලට පරදපශ වීණදම් දක්නේද්ර ය 
සේථානයක් වන මහනවුර ජල 
විෙයාතේමක පර්දයේෂණ සඳහා නවීණන 
විශේදලේෂණ විෙයාග්ාර පහසුකම් සහිත 
පර්දයේෂණ මධයසේථානයක් පිහිටුවීණමට 
සැලසුම් කර ඇත.  
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ජාතකි දරෝහදලේ බාහරි දරෝග්  අාශය ඉඳිිරීම 

ශ්රී ලාකාදප ජාතික දරෝහල අග්ේනෙිිග් ආසියාදප විශාලතම දරෝහල දප. එහි ඇඳනේ 3300ක ධාරිතාවක් 
පවතින අතර, වාට්ටු 95ිරනේ, ශලයාග්ාර 39ිරනේ හා ෙැඩි සතේකාර කකක 12ිරනේ සමනේවිත දප. දමම 
දරෝහල මලුිනේම පිහිටුවන ලෙේදෙේ 1864 ෙී වන අතර, 1948 ෙී එය වර්තමාන තතේවයට දග්න එන ලෙී. 
එම පරිශරදයහි පිහිටා ඇත ිබාහිර දරෝග්  අාශය ෙිනකට දරෝග් නේ 5000කදග්ේ පමණ නවෙය පරතිකාර 
අවශයතා සපුරාලයි. සාමානය බාහිර දරෝග්  අාශයට ෙිනකට දරෝග් නේ 2000ක් පැමිදණන අතර නවෙය 
ශලයකර්ම සායනයට ෙිනකට පැමිදණන දරෝග් නේ ග්ණන 3000ක් පමණ දප. බාහිර දරෝග්  අාශය, ෙැනට 
අවම පහසුකම් යටදතේ සැලිරය යුතු අලුතේවැඩියාවක් දනාමැත ි පැරණි දග්ාඩනැගි්ලේදලහි වසර 
ග්ණනාවක් මළුුලේදලේ ෙවදසේ පැය 24 පුරා වසදර් ෙින 365 ෙීම රියාතේමක දවමිනේ පවතී.  

දම් සඳහා විසඳුමක් වශදයනේ, නව බාහිර දරෝග්  අාශයක් ඉඳිිරීම සඳහා, පරොන ආධාර යටදතේ මලූය 
පහසුකම් සැපයිමට චීන රජය එකතතාව පළකරන ලෙ.ී දමම වයාපිතිදයේ වැඩකටයුතු වසර 2017 ෙ ී
ආරම්භ කරන ලෙ අතර ෙැනට එම ඉෙිිරීම් සිදුදවමිනේ පවතී. දමම වයාපිතිදයේ පිරිවැය ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර්  මිලියන 138 ක් දලස ඇසේතදම්නේත ුකර ඇත. මහලේ 9ිරනේ යුතේ දමම බාහරි දරෝග්  කකකයට 
හෙිසි පරතිකාර දෙපාර්තදම්නේතුවක්, බාහිර දරෝග්  දෙපාර්තදම්නේතවුක්, සායන (පරසව, නාරිදපෙ හා බාල 
චිිරතේසාව හැර), නවෙය හා තාක්ෂණ කාමර, පරවාහන සහ පරිපාලන කාර්යාල සහ දග්වන වාට්ටුවක් 
ඇතුලතේ දප. දමම වයාපිතිදයේ සැලසුම් කර ඇති භූමි පරමාණය හා ෙළ භූමි පරමාණය දහක්ටයාර් 1.49 

ක් හා වර්ග් මීටර් 49,150 ක් දප. 

 

 
 
චීන - ශ්රී ලාකා මිතරතේව ග්ම්මානය - අරණායක 

 
දමම වයාපිතිය ආරම්භ කරන ලෙේදෙේ 2016 මැයි 
මාසදයේ අරණායක සමසේථ ග්ම්මානයක්ම 
සමතලා කරමිනේ ඇති ව ූ බිහිසණුු නායයාම 
දහේතුපාෙක කරදග්නය. දමම වයවසනදයනේ පසු 
මහජන චීන සමහුාණ්ඩුව, ශ්රී ලාකාදප එම 
තානාපති කාර්යාලය හරහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  
මිලියන 1.5ක් හෙිසි ආධාර දලස පරිතයාග් කරන 
ලෙී. පසුව, එම වයවසනදයනේ නිවාස අහිමි ව ූ
ජනතාව සඳහා නිවාස ඉෙිිරීමට තීරණය කර 
ඇත.  
 
ක අනුව, අරණායක නායයෑම දහේතුදවනේ අවතැනේ 
වු පවලුේ සඳහා චීන රජදයේ ආධාරදයනේ දෙමහලේ 
නිවාස 60ක් ඉෙිකරන ලෙ.ී දමම වයාපිතිදයේ    
මුළු පිරිවැය ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 1.95ක් දප.   
දමම ඉෙිිරීම් කටයුතු ෙැනේ අවසනේ කර ඇති 
අතර එම නිවාස අනාග්තදයේ හිමිකරුවනේට ලබා 
ෙීමට සුොනම් කර ඇත. 

 
 

 

 

 

 

ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ වයාපිතදියේ 
සැකස ම් කටයතු ුසඳහා පරොනය 

ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුව 
විසිනේ ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ වයාපිතිදයේ 
මූලික කටයුතු සඳහා බැාකුදවහි වයාපිත ි
සැකස දම් විදශේෂ අරමුෙල යටදතේ ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  
700,000ක පරොන ආධාරයක් ලබාදෙන ලෙ.ී දමම 
පරොන ගි්විසුම 2017 දෙසැම්බර් 27 ෙනි අතේසනේ 
කරන ලෙී. දමම විදශේෂ අරමෙුදලේ පරමාර්ථය 
වනේදනේ පරොන පෙනම මත වයාපිති සඳහා 
තාක්ෂණික  ආධාර සැපය මයි. අ) උපදෙේශන 
දසේවා (තාක්ෂණික පිරිවිතර සකසේිරීම සඳහා 
තාක්ෂණික උපදෙේශක සහාය, වයාපිතිදයේ 
දතෝරාග්තේ උප සාරචක සඳහා දයෝජනා හා ලාසු 
පතරිකා පිළිදයල ිරීම, පාරිසරික කළමනාකරණ 
සැලසමු් සහ සමාජ බලපෑම් තක්දසේරු ිරීම සහ 
වයාපිතිදයේ පරධාන උප සාරචක නිසි කාලරාමවු 
තුළ ආරම්භ ිරීම සහතික ිරීම සඳහා අවශය 
ආරක්ෂිත තක්දසේරු ිරීම සහ වයාපිත ි
සම්පාෙනය ිරීදම්ෙී වයාපිති කළමනාකරණ 
කකකදයහි දමදහයුම් සඳහා සහයට 
උපදෙේශකයිනේ සැපය ම ආ) වයාපිත ි
කළමනාකරණ කකකදයහි ශකයතා වර්ධනය, 
අධයයන සාචාර සහ අදනකුතේ අවශය පුහණු ු
වැඩසටහනේ ඇතුලුව සහ ඇ) වයාපිති සැකස ම 
පිළිබඳ අදනකුතේ ආනුෂාගි්ක වියෙම් ඇතුලතේවන 
ශකයතා දග්ාඩනැාවීණම මූලයයනය ිරීමට දමම 
පරොන ආධාරය භාවිතා කළ හැක. 
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ආසයිාන ුයටිතල පහසකුම් ආදයෝජන බැාකවු 

ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුව යනු ආසියාදප අස මිත යටිතල පහසුකම් අරමුෙලේ පරතරයට 
පිළියම් දයෙීම සහ එමතිනේ සමාජය ය සහ ආර්ථික පරතිඵල ආසියාව සහ ඉනේ ඔ්ධබට වැඩිෙියුණු ිරීම 
සඳහා රටවලේ කකාබෙේධ ිරීම අරමුණු කරග්තේ බහුපාර්ශේවීණය සාවර්ධන බැාකුවිර.  

ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුව චීනදයේ බීජිා මූලසේථානය කරග්නිමිනේ, සිය දමදහයුම් 2016 
ජනවාරි මාසදයේෙී ආරම්භ කරන ලෙ අතර ෙැනට දලාව පුරා අනුමත සාමාජිකයිනේ අසූ හතරදෙදනකු ෙක්වා 
වර්ධනය වීණ ඇත. සාමාජික රටවලේ අසූහතරක ශක්තියක් සහිත ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන 
බැාකුවට විවිධාාග්ිකවන දග්ෝලීය දකාටසේ හිමියනේදග්නේ ෙැඩි සහදයෝග්ය ලැබී තිද්ධ. ආසියානු යටිතල 
පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුව ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  බිලියන 100ක පරාග්ේධනයක් සහිත වන අතර ඉනේ 20%ක් දග්වූ 
පරාග්ේධනයට පැවී ඇත. වර්තමානදයේ තිරසාර යටිතල පහසුකම් සහ අදනකුතේ ඵලොය  අාශයනේහි 
ආදයෝජනය ිරීදමනේ ජනතාව, දසේවා සහ දවදළෙදපාලවල සම්බනේධතා වැඩිෙියුණු ිරීම තුලිනේ ආසියානු 
යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුව බිලියන ග්ණනක ජනතාවදග්ේ ජීවන තතේවය ඉහළ නැාවීණමට හා එතුලිනේ 
වඩා දහාඳ අනාග්තයක් දග්ාඩනැග් මට අදපේක්ෂා කරයි.   

ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුව මාස 15ක සහභාග් තේව රියාවලියකට පසුව 2016 ජනවාරි 16 
ෙින සිය දමදහයුම් ආරම්භ කරන ලෙී. දමම සහභාග් තේව රියාවලිදයේෙී බැාකුදප ආරම්භක සාමාජිකයිනේ 
ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුදප මූලික ෙර්ශනය, මූලධර්ම, පරතිපතේති, වටිනාකම් පෙේධතිය 
සහ දමදහයුම් දපෙිකාව හැඩග්ැසේවීණම සඳහා සහදයෝග් ව වැඩ කරන ලෙී. ශ්රී ලාකාව ආසියානු යටිතල 
පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුදවහි ආරම්භක සාමාජිකයිනේ අතරිනේ එකිර. ආසියානු යටිතල පහසුකම් 
ආදයෝජන බැාකුදවහි මූලික මූලධර්ම, විවිතභාවය, විනිවිෙභාවය, සේවාධීනතේවය හා වග්වීණම වන අතර එහි 
දමදහයුම් ආකාරය "Lean, Clean and Green", යනුදවනේ හැඳිනේදප. 

ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුව, විදුලිබල හා බලශක්ති, පරවාහන සහ විදුලි සාදෙේශ, ග්රාමීය 
යටිතල පහසුකම් සහ කිෂිකර්ම සාවර්ධනය, ජලසම්පාෙනය සහ සන පාරක්ෂාව, පාරිසරික ආරක්ෂාව, 
නාග්රික සාවර්ධනය සහ පරවාහනය යන ක්දෂේතරවල ශක්තිමතේ සහ තිරසාර වයාපිති සඳහා සේනවී සහ 
සේනවී දනාවන ණය ලබා දෙේ. ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුව, ෙකුණු, මධයම හා අග්ේනිෙිග් 
ආසියානු කලාපවල වයාපිති 24ක් මූලයයනය සඳහා අවශය කටයුතු සම්පූර්ණ කර ඇත. තවෙ, 2018 සහ 
2019 මූලය වර්ෂ සඳහා වයාපිති 71ක් දපළග්සේවා ඇත.   

තවෙ, ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුව, දලෝක බැාකුව, ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව, 
පරතිසාසේකරණය හා සාවර්ධනය සඳහා වන යූදරෝපීය බැාකුව, යුදරෝපීය ආදයෝජන බැාකුව, අනේතර් 
ඇමරිකානු සාවර්ධන බැාකුව සහ අනේතර් ඇමරිකානු ආදයෝජන සාසේථාව සහ නව සාවර්ධන බැාකුව වැනි 
දවනතේ විවිධ බහුපාර්ශේවීණය මූලය ආයතන සමත හවුලේකාීතේවයනේ පවතේවාදග්න යනු ලබයි. ආසියානු යටිතල 
පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුව දපෞෙේග්ලික මූලය ආයතන සමත හවුලේ වීණ ඇති අතර අදනකුතේ රාජය සහ රාජය 
දනාවන අාශවල හවුලේකරුවනේ සමත සහදයෝග් තාවදයනේ කටයුතු කරයි.     

ශ්රී ලාකාව, ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුදප ඇග්ැය ම සඳහා වයාපිති දයෝජනා ිරහිපයක් 
ඉෙිරිපතේ කර ඇත. වර්තමානදයේ ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුව අදනකුතේ බහුපාර්ශේවීණය 
ආයතන සමත වයාපිති ිරහිපයක් සම මූලයයනය ිරීමට කටයුතු කරදග්න යයි. කවා නම්; 

1. දකාළඹ අග්නග්ර ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ වයාපිතිය - දලෝක බැාකුව සමත 
2. අනුරාධපුර මළාපවහන වයාපිතිය - සාර්ධනය පිලිබඳ පරාශ නිදයෝජිතායතනය 
3. දෙේශග්ුණික පරතයාසේථිතිය ෙියුණුිරීදම් වයාපිතිය  

දමම වයාපිතීනේට අමතරව, ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුව පහත ෙැක්දවන වයාපිති 
මූලයයනය ිරීම සඳහා මූලික විශේදලේෂණ කටයුතු සිදුකරමිනේ පවතී; 

1. මහනග්ර හා බසේනාහිර සාවර්ධන අමාතයාාශදයේ නාග්රික පුනරුතේථාපන වැඩසටහන යටදතේ 
බසේනාහිර පළාදතේ අඩු ආොයම් නිවාස ඉෙිිරීම.  

2. නායයෑදම් අවොනම අවම ිරීදම් වයාපිතිය. 

ශ්රී ලාකාව, ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුදවහි පරාරම්භක සාමාජික රටවලේ අතුරිනේ එකක් විය. 
ශ්රී ලාකාව අයතේවනේදනේ ඉනේදුන සියානු ඡනේෙ දකාට්ඨාශයටය. සවුෙි අරාබිය, තුර්ිරය, රුසියාව, තායිලනේතය, 
චීනය, ඊජිපේතුව, ඉනේෙියාව, ඕසේදේලියාව, එක්සතේ රාජධානිය, ජර්මනිය සහ දකාරියානු ජනරජය අදනකුතේ 
දකාට්ඨාශ දප. ඉනේදුන සියානු දකාට්ඨාශදයේ අදනකුතේ සාමාජික රටවලේ වනේදනේ කාම්දබෝජය, ඉනේදුන සියාව, 
ලාඕ මහජන පරජාතනේතරවාෙී ජනරජය සහ මියනේමාරය දප. ශ්රී ලාකාව සහ ලාඕසේ, ඉනේදුන සියානු 
දකාට්ඨාශදයේ විකලේප අධයක්ෂ තනතුරු ෙරයි. ශ්රී ලාකා රජය දවනුදවනේ දමම තනතුර ෙරනු ලබනේදනේ විදෙේශ 
සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප අධයක්ෂ ජනරාලේ ආර්.එම්.පී. රතේනායක මහතාය. 
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මධයම අිදපග්  මාර්ග් වයාපිතයි 
 

යටිතල පහසුකම් සඳහා සිදුකරනු ලබන ආදයෝජනයනේ දබාදහෝ නැග්  එන ආර්ථිකයනේහි ආර්ථික 
වර්ධන දපග්ය තහවුරු කරනු ලබයි. ආර්ථික සාවර්ධනය සඳහා සිජු ොයකතේවයක් සැපය ම දමනේම 
විවිධ ආර්ථික අාශයනේහි ඵලොය තාවය හා කාර්යක්ෂමතාවය නැාවීණම හරහා ව්රාකාර පරතිඵලයනේෙ 
ඇති කරන බැවිනේ අනේතර් සම්බනේධතාවයනේ සහිත අිදපග්  මාර්ග් ජාලය ෙ ඇතුළුව යටිතල පහසුකම් 
සාවර්ධනය ිරීම සඳහා ශ්රී ලාකා රජය විසනිේ ෙ ඉහළ වැෙග්තේකමක් ලබා ෙී තිද්ධ. ෙැනට පවතින 
අිදපග්  මාර්ග් ජාලයට ඌන පූර්ණයක් වශදයනේ  කුරුණෑග්ල හරහා දකාළඹ නග්රය, මහනුවර හා 
සම්බනේධ ිරීදම් අරමුණ ඇතිව මධයම අිදපග්  මාර්ග් වයාපිතිය දයෝජනා වීණ තිද්ධ. 
 
මධයම අිදපග්  මාර්ග් වයාපිතදියේ අෙයිරයනේහ ිසාරාාශය 

 
 
 
කඩවත අනේතර් හුවමාරුව මතිනේ පිටත වටරවුම් අිදපග්  මාර්ග්ය අෙියර 11 හා අෙියර 111, දකාළඹ - 
කටුනායක අිදපග්  මාර්ග්ය හා මධයම අිදපග්  මාර්ග්ය යන අිදපග්  මාර්ග් හතර සම්බනේධ වන 
කඩවත නග්රදයනේ මධයම අිදපග්  මාර්ග්දයේ පළම ුඅෙයිර ආරම්භ දප. ආර්ථික වශදයනේ වැෙග්තේ 
වන වරාය, ග්ුවනේදතාටපුළ හා වාණිජමය නග්ර සහ විවිධ පළාතේ සම්බනේධ කරමිනේ හම්බනේදතාට සිට 
කටුනායක දහෝ හම්බනේදතාට සිට නුවර ෙක්වා වන දනාබිඳුනු සම්බනේධතාවයක් දමමග්ිනේ නිර්මාණය 
කරනු ඇත. සහනොය  මූලය පහසුකම් යටදතේ චීන ආනයන හා අපනයන බැාකුව මතිනේ මධයම 
අිදපග්  මාර්ග් වයාපිතිදයේ පළමු අෙියර මූලයයනය ිරීමට අදපේක්ෂා දකදර්. වයාපිතිදයේ මුළු පිරිවැය 
රුපියලේ බිලියන 158.4 ිර. 
 
මධයම අිදපග්  මාර්ග් වයාපිතදියේ දෙවන 
අෙයිර පරධාන මාර්ග් දකාටසක් හා සම්බනේධතා 
මාර්ග්යිරනේ සමනේවිත දප. පරධාන මාර්ග් 
දකාටස මීරිග්ම සිට දපාතුහැර හරහා 
කුරුණෑග්ල ෙක්වා ෙිදවන ිර.මී. 39.7ක ෙිග්නිේ 
යුතේ මාතීරු හතරක අිදපග්  මාර්ග්යක් දලස 
ඉෙිදකදර්. පරධාන මාර්ග් දකාටදසේ පිහිටි මීරිග්ම 
උතුර අනේතර් හුවමාරුදප සිට අදේපුසේස 
ෙක්වාවන සම්බනේධතා මාර්ග්ය ිර.මී. 9.3ක 
ෙිග්ිනේ යුතු මාතරීු දෙකක මහාමාර්ග්යක් දලස 
ඉෙි දප. 
 
  

දයෝජිත කඩවත හුවමාරුව 

 

අෙයිර දුර 
ආසනේන/
ිර.මී 

අෙියර 1 
කඩවත - මීරිග්ම 

37.0 

අෙියර 2 
මීරිග්ම - දපාතුහැර 
හරහා කුරුණෑග්ල 
(අදේපුසේස 
මාසනේි ය ඇතළුුව) 

49.0 

අෙියර 3 
දපාතුහැර - 
ග්ලදග්ෙර 

32.5 

අෙියර 4 
කුරුණෑග්ල - ෙඹුලේල 

60.2 

මධයම අිදපග්  මාර්ග්ය 
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අිදපග්  මාර්ග් ඉෙිිරීදම් පළපුරුෙේෙ, දෙේශ ය දකානේතරාතේකරුවනේහට ලබාෙීදම් අරමුණිනේ, දමම දෙවන 
අෙියර දකානේතරාතේතුව දෙේශ ය බැාකුවලිනේ ලබාග්තේ අරමුෙලේවලිනේ මූලයයනය ිරීම යටදතේ දෙේශ ය 
දකානේතරාතේකරුවනේ දොදළාසේදෙදනකුදග්නේ සමනේවිත වයාපාර සමූහ හතරකට පරොනය ිරීමට රජය 
විසිනේ තීරණය කරන ලෙී. එො දමො තරු, අිදපග්  මාර්ග් ඉෙිිරීම සඳහා දෙේශ ය අරමුෙලේ සහ 
රටතුළවන ධාරිතාවය භාවිතා ිරීදම් පළමු පියවර දලස දමම අිදපග්  මාර්ග් වයාපිතිදයේ දෙවන 
අෙියර හඳුනාග්ත හැිරය.  
 
වයාපිතියට අොළ දතාරතරුු සාරාාශයක් පහත පරිෙ ිදප; 
 
ඇසේතදම්නේතගු්ත මළුු පරිිවැය 

සවිිලේ වැඩ දකානේතරාතේත ු ඉඩම් අතේපතේ කරග්ැන ම ඉෙිිරීම් අධීක්ෂණය සඳහා 
උපදෙේශන දසේවා 

රුපි.බිලි. 6.5 රුපි.බිලි. 137.10 රුපි. බිලි. 2.24+ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලි 
5.86 

දකානේතරාතේ පැදක්ජ අෙයිර දකානේතරාතේකරු 
ක පැදක්ජය  මීරිග්ම - රිදලෝලුව (ිර.මී. 9.71) අයිස ස  ඇක්සසේ නවදලෝක සහ 

දක්ඩීඊඑසේඑච් වයාපාර සමූහය 
බී පැදක්ජය රිදලෝලුව - රනේග්ලේදලේදපාළ 

(ිර.මී. 10.20) 
සියරා සහ ඔලිම්පසේ  තුඩාදප සහ 
ස ඊස  කකාබෙේධ වයාපාර සමූහය 

ස  පැදක්ජය රනේග්ලේදලේදපාළ - හිර්පිටිවල හා 
දෙවටදග්ෙර - මෙිටියවල   
(ිර.මී.  10.88) 

 

දක්ඩීකඩ්ධ  එනේඊඑම්  එඩ් උවඩ් උ සහ 
රිසේටි වයාපාර සමූහය 

ඩී පැදක්ජය මෙිටියවල - කුරුණෑග්ල    
(ිර.මී. 8.50) 

මාග්ා - ස එම්එලේ  වීණවීණදක්-දහාවාලේ 
වයාපාර සමූහය 

අදපේක්ෂති වයාපිත ිකාලය: 2017 ජනවාරි සිට 2019 අදග්ෝසේතු ෙක්වා 

2017.12.31 ෙනිට පරග්තයි 
දභෞතකි 7.2% 
මලූය 20.5% 

 

දපාලේග්හදවල හා රඹුක්කන අනේතර් හුවමාරු මධයසේථාන දෙකක් සහිතව දපාතුහැර සිට ග්ලදග්ෙර 
ෙක්වා වන මධයම අිදපග්  මාර්ග්දයේ තනුේවන දකාටදසේ ඉෙිිරීම් ඇසේතදම්නේතුව රුපියලේ බිලියන 
137.7 ිර. දටෝිරදයෝ මිට්ෂබුිසි යූඑෆේදේ බැාකුව හරහා ජපානදයනේ ජපනේ දයනේ බිලියන 100 ක මූලය 
පහසුකමක් හරහා වයාපිතයි ඉෙිිරීම සඳහා ජපාන සහ ශරි ලාකා රජයනේ එකත වීණ ඇත. 

ශකයතා අධයනය හා මූලික සැලැසේම ෙැනටමතේ අවසනේකර ඇති අතර ිර.මී. 32.5 ක් වන දමම අිදපග්  
මාර්ග් දකාටදසේ, උපරිම රියාකාී දපග්ය සහ කඳුකර භමූිනේ හි අවම පාරිසරික බලපැම සහතික 
ිරීම සඳහා, පාලම් මතිනේ ඉෙිවන ෙිග් ිර.මී 5ක දකාටසක් හා ෙිග් මීටර් 690 ක උමo සහිතව සැලසුම් 
කර  තිද්ධ.මධයම අිදපග්  මාර්ග්දයේ තුනේවන දකාටස සඳහා ඉෙිිරීම් දකානේතරාතේකරු සහ ඉෙිිරීම් 
අධීක්ෂණ උපදෙේශක දතෝරාදග්න ඇති අතර, 2021 වන විට මධයම අිදපග්  මාර්ග්දයේ තුනේවන දකාටස 
හරහා දකාළඹ සහ මහනවුර අතර සම්බනේධතාවය සේථාපිත ිරීමට අදපේක්ෂිතය. 
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ජල සම්පාෙන හා සන පාරක්ෂාව 

 

වඩා දහාඳ දසෞ යයක් සහ සමාජ ආර්ථික සාවර්ධනයක් සඳහා අතයාවශය වන සුරක්ෂිත පාන ය 
ජලය සපයා ෙීදම් සවුිදශේෂ ීවැෙග්තේකම හඳුනාග්නිමිනේ, රට පරුා ජලසම්පාෙන වයාපිති ග්ණනාවක් 
රියාතේමක කරමිනේ හා ආරම්භ කරමිනේ පවතී. දම් වන විට, ශ්රී ලාකාදප ජනග්හනදයනේ සියයට 86 
ක පමණ පරිිසක් ආවරණය වන පරිෙි සුරක්ෂිත පාන ය ජල පහසුකම් පවතින අතර ජනග්හනදයනේ 
සියයට 46 ක පමණ දකාටසකට නල ජල පහසුකම් ලැබී තිද්ධ. වර්තමානදයේ, ජාතික ජල                                                                                                                                                                                                                                                                                      
සම්පාෙන හා ජලාපවහන මණ්ඩලදයේ ජාතික ජලනල වයාපිති ජාලය හා සම්බනේිත ජනග්හනය 
සියයට 35.2 ක් පමණ වන අතර, පළාතේ පාලන ආයතන හා පරජාමූල සාවිධාන හරහා නල ජල 
පහසුකම් ලබා ග්නේනා පරතිශතය ජනග්හනදයනේ සියයට 10.8 ක් පමණ දප. සන පාරක්ෂාව 
සම්බනේධදයනේ සැලකීදම්ෙී, ජනග්හනදයනේ සියයට 2.4ක පරතිශතයක් ආවරණය කරමිනේ රදට් නළ 
මළාපවහන පෙේධතියට 97,000 ක් පමණ වන කසළ නල පරමාණයක් සම්බනේධ වීණ ඇති අතර 
ජනග්හනදයනේ ඉතිරි පරතිශතය දපෞෙේග්ලික සන පාරක්ෂක පෙේධතනීේ භාවිතා කරනු ලබයි. 
 

මෑතකෙ ීවැඩ අවසනේ කරන ලෙ ජල සම්පාෙන වයාපිත ි2012 - 2017 
 

 වයාපාතදියේ නම මලූයයනය ණය මෙුල 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  

මිලයින 

කාල 
පරිච්දයෙය 

1 විසලේ කුරුණෑග්ල ජල 
සම්පාෙන වයාපිතිය 

චීනදයේ අපනයන -  ආනයන 
බැාකුව 

79.0 2013-2017 

 
2 
 

 
බදුලේල - හාලිඇල සහ 
ඇලේල කකාබෙේධ ජල 
සම්පාෙන වයාපිතිය 
 

ඇමරිකාදප 
අපනයන - ආනයන  බැාකුව 

64.9 2013-2017 

 
හැටනේ නැෂනලේ බැාකුව 

 9.3 

3 
 

දමානරාග්ල - බුතේතල  
කකාබෙේධ ජල සම්පාෙන 
වයාපිතිය 

 

දක්බීස  බැාකුව - දබලේජියම 17.6 2014-2018 

හැටනේ නැෂනලේ බැාකුව 12.2 

4 දකාදලානේන - බලාදග්ාඩ 
ජල සම්පාෙන වයාපිතිය  

දෆාටිසේ එනේවීණ බැාකුව - දබලේජියම  13.9 2011-2017 
මහජන බැාකුව 14.8 

විසලේ කරුුණෑග්ල ජල සම්පාෙන 
වයාපිතයි 

බදුලේල - හාලඇිල සහ ඇලේල 
කකාබෙේධ ජල සම්පාෙන වයාපිතයි 

දමානරාග්ල - බතුේතල  කකාබෙේධ 
ජල සම්පාෙන වයාපිතයි 
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යාපනය සහ ිරලදිනාච්චිය ජල 
සම්පාෙන සහ සන පාරක්ෂක 
වයාපිතයි  
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 210 
ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව  

වියල ිකලාපයී නාග්රික ජල 
සම්පාෙන හා සන පාරක්ෂක 
වයාපිතයි - අතදිර්ක මලූයයනය  
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 40 
ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව  
                          

අනරුාධපරු උතරු  ජල සම්පාෙන 
වයාපිතයි - අෙයිර 1 සහ 11  
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 266.08 
ජපාන ජාතයනේතර සහදයෝග්ිතා 
ආයතනය (ජයිකා) 

          
තඹතුේදතේග්ම ජල සම්පාෙන 
වයාපිතයි 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 102.5 
චීන සාවර්ධන බැාකුව 

විසලේ ෙඹලුේල ජල සම්පාෙන 
වයාපිතයි 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 60.69  
ඉනේෙියානු අපනයන - ආනයන 
බැාකුව 

 
විසලේ මාතදලේ ජල සම්පාෙන 
වයාපිතයි 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 123.7  
ද්රඩිට් ඇග්ේරිදකෝලේ දකෝපදර්ට් 
ඇනේඩ් උ ඉනේදවසේට්මනේට් බැාකුව 

ෙැදුරු ඔය ජල සම්පාෙන 
වයාපිතයි  
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 58.16  
දකාරියානු ආර්ථික සාවර්ධන 
සහදයෝග්ිතා අරමුෙල  

ආනමඩවු කකාබෙේධ  ජල 
සම්පාෙන වයාපිතයි 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 32.95 
සේපාඤේඤ රජය 
 

දපාලේග්හදවල, දපාතහුැර සහ 
අලපව කකාබෙේධ  ජල සම්පාෙන 
වයාපිතයි 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 91.8 
ඉනේෙියානු අපනයන - ආනයන 
බැාකුව 

 

ග්ම්පහ, අතේතනග්ලේල සහ 
මිනවුනේදග්ාඩ කකාබෙේධ ජල 
සම්පාෙන ්රමය 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 195 
චීන සාවර්ධන බැාකුව 

කටාන ජල සම්පාෙන වයාපිතයි 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 54.8 
චීන සාවර්ධන බැාකුව 

කැලණි ෙකණු ුඉවුර ජල 
සම්පාෙන වයාපිතයි  
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 95.79 
ද්රඩිට් ඇග්ේරිදකෝලේ දකෝපදර්ට් 
ඇනේඩ් උ ඉනේදවසේට්මනේට් බැාකුව 

මහ දකාළඔ ජල හා අපජල 
කළමනාකරණ වැඩිෙයිුණ ුිරීදම් 
වැඩසටහන 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 300 
ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව  
 

අඹතදලේ ජල සම්පාෙන පෙේධත ි
වැඩිෙයිුණ ුිරීදම් හා බලශක්ත ි
ඉතරුුම් වයාපිතයි 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 70 
පරාශ සාවර්ධන ආයතනය 

අලුතේග්ම, මතගු්ම සහ අග්ලවතේත 
කකාබෙේධ  ජල සම්පාෙන 
වයාපිතයි 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 164.9  
ඉනේෙියානු අපනයන - ආනයන 
බැාකුව 

 
මාතර ජල සම්පාෙන වයාපිතයි - 
අෙයිර - IV  
රුපියලේවලට සමාන ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර්  මිලියන 76.83 + ශ්රී ලාකා 
රුපියලේ මිලියන 2,448.81 
ජාතික සාවර්ධන බැාකුව  

කුණ්ඩසාදලේ - හාරග්ම ජල 
සම්පාෙන වයාපිතයි 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 146.31  
ඉනේෙියානු අපනයන - ආනයන 
බැාකුව 

 
කළුග්ග් සාවර්ධන පළුුලේිරීදම් 
වයාපිතයි 1  
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 279.48 
ජපාන ජාතයනේතර සහදයෝග්ිතා 
ආයතනය (ජයිකා) 
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7. මැෙ දපරෙිග් සහ  ෙකුණු ආසියානු රටවලේ අාශය 
 
මැෙ දපරෙිග් සහ ෙකණුු ආසියාන ුසාවර්ධන 
පාර්ශවකරුවනේ විසනිේ ලබා දෙනු ලබන ණය 
ආධාර සහ පරොන ආධාර මතිනේ රියාතේමක 
කරනු ලබන සාවර්ධන වයාපිත ි
සම්බනේධීකරණය ිරීම මතිනේ ශ්රී ලාකාව තුල 
ආර්ථික හා සමාජීය සාවර්ධනයක් ඇති ිරීම 
දමම අාශදයේ මූලික අරමුණ හා වග්කීම දප. 
මැෙ දපරෙිග් සහ ෙකණුු ආසියානු කලාපදයේ 
පරධාන සාවර්ධන පාර්ශවකරුවනේ  වනේදනේ 

ඉනේෙියාව, පාිරසේථානය, සාවර්ධනය සඳහා 
වන දසෞෙි අරමුෙල (දසෞෙ ි අරමුෙල), 
අනේතර්ජාතකි සාවර්ධනය සඳහා වන ඔදපක් 
අරමුෙල (ඔදපක් අරමුෙල), අරාබි ආර්ථික 
සාවර්ධනය සඳහා වන කුදපට් අරමුෙල 
(කුදපට් අරමුෙල) සහ ඉරාන අපනයන 
සාවර්ධන බැාකවු දප. 

7.1. මැෙ දපරෙිග් රටවලේ 
 
1970   ෙශකදයේ මැෙ භාග්දයේ සිට සහනොය  
මූලය පහසුකම් ලබාදෙමිනේ ශ්රී ලාකාදප 
සමාජීය හා ආර්ථික සාවර්ධනය ඉහළ නැාවීණම 
දකදරහි සාවර්ධන  පාර්ශවකරුවනේ විසනිේ 
කැපී දපදනන දමදහයක් සිදු කරන ුලබයි. 

මැෙ දපරෙිග් ෙේවීණපාර්ශවීණය සාවර්ධන  
පාර්ශවකරුවනේ වන සාවර්ධනය සඳහා වන 
දසෞෙි අරමුෙල (දසෞෙි අරමුෙල), අරාබි ආර්ථික 
සාවර්ධනය සඳහා වන කුදපට් අරමුෙල 
(කුදපට් අරමුෙල) සහ ඉරාන අපනයන 
සාවර්ධන බැාකුව දමනේම බහුපාර්ශේවීණය 
ආයතන වන  අනේතර්ජාතික සාවර්ධනය 
සඳහා වන ඔදපක් අරමුෙල (ඔදපක් අරමුෙල) 
සහනොය  ණය සහ අපනයන ණය පහසුකම් 
හරහා ශ්රී ලාකාව දවත සිය මහතු ොයකතේවය 
ලබාදෙයි. එදමනේම බහදරනේ රජය, කසකසේථාන 
රජය සහ ඕමාන රජය විසිනේ ෙ පෙුේග්ලයිනේ 
නැවත පෙිාචි ිරරිම සඳහා නිවාස ඉෙිිරීමට 
ඔවුනේදග්ේ පරොන ආධාර ලබා ෙ ී ඇත. තවෙ,  
මැෙ දපරෙිග් කලාපීය සාවර්ධන 
පාර්ශවකරුවනේ සමත ෙේවීණපාර්ශේවීණය සබඳතා 
තව දුරටතේ පුළුලේ කරග්ැන දම් අරමුණ 
දපරෙැරිව ඊශරායලය, අබුඩාබි සහ කටාර් 
රාජයයනේ සමත මූලික සාකච්ඡා ආරම්භ කර 
ඇත. 

මැෙ දපරෙිග් කලාපීය සමසේත  සාවර්ධන 
සහදයෝග් තාවය සැලකීදම් ෙී 2017 වර්ෂය 
අවසනේවන විට ඉරාන අපනයන සාවර්ධන 
බැාකුව විසිනේ සියයට 37 ක ඉහළම මුලය 
ොයකතේවයක් ලබා ෙී ඇත. එදසේ වුව ෙ, 
අනේතර්ජාතික සම්බාධක දහේතුදවනේ එකත වූ 
සම්පතේ දබාදහාමයක් අදපේක්ෂා කළ අරමුණ ු
සඳහා දයාොග්ත දනාහැිර විය.  සියයට 25 ක 
මූලය ොයකතේවයක් වාර්තා කරමිනේ සාවර්ධනය 
සඳහා වන දසෞෙි අරමුෙල කලාපදයේ දෙවන 
විශාලතම මූලය සම්පාෙකයා බවට පතේව ඇත.     

 දම් අතර,  අරාබි ආර්ථික සාවර්ධනය සඳහා 
වන කුදපට් අරමුෙල සහ අනේතර්ජාතකි 
සාවර්ධනය සඳහා වන ඔදපක් අරමුෙල විසිනේ 

මුළු සහදයෝග් තාවදයනේ සියයට 19 ක පරමාණයක් 
ලබාදෙමිනේ දතවැනි විශාලතම සාවර්ධන  
පාර්ශවකරුවනේ බවට පතේවීණ ඇත. මැෙ දපරෙිග් 
කලාපදයනේ ලබා දෙන  ණය අරමුෙලේ 
දබාදහාමයක් වාරිමාර්ග්, මාර්ග් හා පාලම්, 
බලශක්ති හා දසෞ ය ක්දෂේතර සඳහා 
ආදයෝජනය කර ඇත. දමම ණය පහසුකම් වලට 
අොළව සහනොය  දපාළී අනුපාතික, සේථාවර 
මූලය දකානේදෙේසි, ෙීර්ඝ නැවත පියවීණදම් කාලය 
සහ නමයශ ලී පරසම්පාෙන නිර්දෙේශයනේ 
දහේතුදවනේ  මැෙ දපරෙිග් ෙේවීණපාර්ශේවීණය 
සාවර්ධන  පාර්ශේවකරුවනේ විසනිේ ලබා දෙන 
මූලය පහසුකම් ශ්රී ලාකාව දවත වඩා 
වාසිොයක දප.  

ඉරාන අපනයන 
සාවර්ධන බැාකුව, 
533.4, 37%

දසෞෙි අරමුෙල , 370.9,
25%

ඔදපක් අරමුෙල ,
282.7, 19%

කුදපට් අරමුෙල
, 279.6, 19%

පරසේතාරය 7.1: සාවර්ධන 
පාර්ශේවකරුවනේ දවතනිේ ලෙ 
එකතතාවයනේ (ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 

මිලියන)
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පරසේතාරය 7.2: උපදයෝජනයනේ
2007-2017 (ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන )

උපදයෝජනයනේ (ඇ.දඩා. මිලියන )
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අරාබි ආර්ථික සාවර්ධනය සඳහා වන කදුපට් අරමුෙල (කදුපට් අරමෙුල ) 
 
1975 වර්ෂදයේ ෙ ී අරාබි ආර්ථික සාවර්ධනය 
සඳහා වන කුදපට් අරමුෙල විසිනේ යූරියා 
දපාදහාර නිෂේපාෙන වයාපිතිය සඳහා වන මුළු 
පිරිවැදයනේ පදහනේ එකක් ආවරණය කරමිනේ 
කුදපට් ඩිනාර් මිලියන 7.5 ක ණයක් ශ්රී ලාකාවට 
දෙමිනේ ඔවුනේදග්ේ ණය ලබාෙීම ආරම්භ කර ඇත. 
දම් වන විට වයාපිති  14ක් සඳහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන  279.6 ක ණය ආධාර  කුදපට් අරමුෙල 
විසිනේ ලබා ෙී ඇත.  තවෙ දමාරග්හකනේෙ 
සාවර්ධන  වයාපිතිදයහි ශකයතා අධයනය සහ 
දමාරදග්ාලේල ජල විදුලි බලාග්ාර වයාපිතිය (27 

mW) සඳහා  ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 1.85ක 
පරොනයක්ෙ ලබා ෙ ීඇත.  

 
 
සාවර්ධනය සඳහා වන දසෞෙ ිඅරමෙුල (දසෞෙ ිඅරමුෙල ) 
 
1981 වර්ෂදයේ ෙී දෙවන ජල අාශ සහ 
සන පාරක්ෂක වයාපිතිය සඳහා ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන 29.7 ක ණය ආධාර 
ලබාදෙමිනේ සාවර්ධනය සඳහා වන දසෞෙ ි
අරමුෙල විසිනේ  විසනිේ ශ්රී ලාකා රජය දවත සිය 
මූලය සහදයෝග් තාවය ලබාෙීම ආරම්භ කර 
ඇත. 2017 වර්ෂය අවසනේ වනවිට මාර්ග්, 
දසෞ යය, වාරිමාර්ග්, පරජා සාවර්ධනය යන 
පරමු  ක්දෂේතරයනේ සඳහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන  370.9 ක පමණ ණය ආධාර දසෞෙ ි
අරමුෙල මතිනේ ශ්රී ලාකාව දවත ලබාෙ ීඇත.  

 
 
 
අනේතර්ජාතකි සාවර්ධනය සඳහා වන ඔදපක් අරමුෙල (ඔදපක් අරමුෙල) 
 
1976 වර්ෂදයේ ෙ ී දපදරෝලියම් අපනයනය කරන 
රටවල සාමාජික රජයනේ විසිනේ අනේතර්ජාතකි 
සාවර්ධනය සඳහා වන ඔදපක් අරමුෙල (ඔදපක් 
අරමුෙල) සේථාපිත කරන ලෙී. ඔදපක් අරමුෙල විසිනේ 
රාජය අාශදයේ ණය පහසුකම් දලස ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන 282.68 ක ණය ලබා ෙී ඇති අතර ඉනේ වැඩි 
පරමාණයක් මාර්ග් සාවර්ධනය සඳහා ලබා ෙී ඇත.  
ඔදපක් අරමුෙදලහි අදනකතුේ පරමු තා ක්දෂේතර වනේදනේ 
වාරිමාර්ග්, විදුලිබල හා බලශක්ති, දතේ කර්මානේත 
සාවර්ධනය සහ විෙයා හා තාක්ෂණයයි.  

 

 
ඉරාන අපනයන සාවර්ධන බැාකුව

උමා ඔය සාවර්ධන බහු කාර්ය වයාපිතිය සහ 
ග්රාමීය විදුලියනය වයාපිතයි - 8 සඳහා මුලය 
ආධාර දලස ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 530ක 
ණය මුෙලක් ඉරාන අපනයන සාවර්ධන 
බැාකුව විසිනේ ශ්රී ලාකා රජය දවත ලබා ෙ ී

ඇත. උමා ඔය සාවර්ධන බහුකාර්ය 
වයාපිතිදයේ මුළු පිරිවැදයනේ සියයට 85ක් එනම් 
ඇ.දඩා මිලියන 450 ක් ලබා ෙීමට ඉරාන රජය 
විසිනේ එකතතාවය පළ කර තිබණු ෙ ඉරානදයේ 
ජාතයනේතර සබෙතා සඳහා සම්බාධක පැනවීණම 

බෙශක්ති
4%

මහාමාර්ග
18%

ොරිමාර්ග 
සහ 

 ෘෂි ර්ම
52%

අධයාපන
26%

පරසේතාරය 7.3: 1975 සිට කුදපට් 
අරමෙුල දවතනිේ ලෙ  ආාශකි 

එකතතාවයනේ

ජල හා ජලාපවහන
8%

වාරිමාර්ග්
31%

දසෞ යය
13%

බලශක්ති
5%

මාර්ග්
35%

අධයාපන
8%

පරසේතාරය 7.4: 1981 සිට දසෞෙි අරමෙුල
දවතනිේ ලෙ  ආාශකි එකතතාවයනේ

දග්වුම් 
දශේෂ 
සහාය, 

6%

බලශක්ති, 7%කිෂි සහ 
වැවිලි 

කර්මානේතය,
5%

අධයාපන
, 5%

වාරිමාර්ග්, 12%

මාර්ග්, 
65%

පරසේතාරය 7.5: 1976 සිට ඔදපක් 
අරමෙුල දවතනිේ ලෙ  ආාශකි 

එකතතාවයනේ
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දහේතදුවනේ දමම වයාපිතයි සඳහා අරමුෙලේ 
ලබාෙීම නතර වීණම සදිුවිය. දම් ෙක්වා, ඉරාන 
රජය විසිනේ දමම වයාපිතිය සඳහා ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන 50.62 ක් පමණ උපදයෝජනය 
කර ඇත. ඉරානය සහ  ශ්රී ලාකාව අතර 
ෙේවිපාර්ශේවික සබෙතා තහවුරු ිරීම සඳහා 
ඉරාන දකානේතරාතේකරුවනේ දයාෙවා ශ්රී ලාකා 
රජදයේ අරමුෙලේ මතිනේ දමම වයාපිතිදයේ 
කටයුතු තවදුරටතේ කරදග්න යාමට  රජය 
තීරණය කරන ලෙී. තවෙ, ඉරාන මූලය ආධාර 
යටදතේ යූදරෝ මිලියන 77.14 ක වියෙමිනේ 
″ග්රාමීය විදුලියනය වයාපිතිය -8″ වයාපිතියෙ 
ආරම්භ කර ඇත. එම වයාපිති වියෙමිනේ 
සියයට  75ක  පරමාණයක් එනම් යූදරෝ ම්ලියන 
57.85 ක් මූලයයනය ිරීමට ඉරානය සිය 
එකතතාවය ලබා ෙ ී ඇත. එදසේම දමම 

වයාපිතිය සඳහා ඉරානය විසිනේ  යූදරෝ ම්ලියන 
31.74 ක් උපදයෝජනය කර ඇත.  

ඉරානය දවත පනවන ලෙ සම්බාධක 
දහේතුදවනේ, ශ්රී ලාකව හට ඉරාන බැාකු සමත 
ග්ණුදෙනු පවතේවාදග්න යාමට දනාහැිර 
තතේතේවයක් උො වීණ ඇත. එමනිසා නැවත 
දග්වීණදම් කාල රාමුවට අනුව ඉහත සඳහනේ ණය 
පහසුකම් වලට අොල දග්වීණම් නියමිත දලස 
සිදුකල දනාහැිර විය. දකදසේ වුවතේ,   
සම්බාධක ඉවතේ ිරීදමනේ පසු ශ්රී ලාකා රජය 
විසිනේ  ඉරාන අපනයන සාවර්ධන බැාකවු 
දවත දග්වීණමට තබිූ සියළුම හිත දග්වීණම් 2018 
දපබරවාරි මාසදයේ මැෙ භාග්දයේ ෙ ී පියවීණමට 
සියළු කටයුතු සදිු කරන ලෙී. තව ෙ, නැවත 
දග්වීණදම් කාල රාමුවට අනකුූලව ඊළත දග්වීණම් 
නියමිත දලස සිදුිරීමටෙ අදපේක්ෂිතය.  

 
කටාර් හ ිෙේවිපාර්ශේවික සහදයෝග් තාවය

2017 ෙී ශ්රී ලාකාව අතේවිෙ ි ෙරුණ ු නියතය 
සමත සාර්ථකව කටයුතු ිරීම උදෙසා කටාර් 
අරමුෙල විසිනේ ශ්රී ලාකාවට ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
500,000 ක පරිතයාග්යක් කර ඇත.  

දම් දහේතුදවනේ ශ්රී ලාකා රජය විසිනේ  නියතදයේ 
බලපෑමට ලක්වූ පවුලේ සඳහා උපකාර ිරීමට 
විශේවාසන ය සහ කාර්යක්ෂම නියා සහන 

දබො හැීදම් යානේතරණයක් සේථාපිත කරන ලෙී. 
ක අනුව,  සාවර්ධනය සඳහා වන කටාර් 
අරමුෙල මතිනේ ලබාදුනේ අරමුෙලේ දයාොග්නිමිනේ 
නියතදයනේ පීඩාවට පතේ පවුලේ සඳහා සැලිරය 
යුතු මට්ටමක සහනයක් දම් වන විට ලබා ෙ ී
ඇත. 

 

වර්තමානදයේ මැෙ දපරෙිග් සාවර්ධන හවුලේකරුවනේ දවතිනේ මුෙලේ දයෙවීණම සදිුකරන පරධාන වයාපිත ි

 
නැදග්නහරි විශේවවිෙයාලදයේ දසෞ ය රක්ෂණ විෙයා පඨීය සඳහා දග්ාඩනැග්ලි ිසාකීර්ණයක් ඉෙිිරීම 
 

නැදග්නහිර විශේවවිෙයාලදයේ දසෞ ය රක්ෂණ විෙයා 
පීඨය අධයයනාාශ 6 ිරනේ සමනේවිතව වර්ෂ 2004 ෙ ී
පිහිටුවන ලෙී. දමම පීඨය මඩකලපුව ෙිසේතරකි්කදයේ 
පිහිටා ඇති අතර වර්තමානදයේ නවෙයදපෙී උපාිය, 
ශලය නවෙයදපෙී උපාිය (MBBS) හොරණ ශිෂය 
කණ්ඩායම් පහක් සිටින අතර දහෙ විෙයාදපෙී උපාිය 
හොරණ ශිෂය කණ්ඩායම් හතරක්  සිටිති. වර්තමානදයේ 
දමම පීඨය තුළ ශිෂයයනේ 510 දෙදනකු අධයාපනය 
ලබන අතර කාර්ය මණ්ඩලය 68 දෙදනක් දසේවදයේ දයෙ ී
සිටිති. 2017 දෙසැම්බර් 31 වනවිට නවෙය උපාිධාීනේ 

204 ක් සහ දහෙ උපාිධාීනේ 56 ක් දමම පීඨදයනේ සාර්ථකව උපාිය අවසනේ කර ඇත. 
 
දකදසේ වුවෙ, ෙැනට දමම පඨීය පවතේවා දග්න යනු ලබනේදනේ වීණ අදලවි මණ්ඩලදයනේ ලබාග්තේ තාවකාලකි 
දග්ාඩනැග්ලිිවලය. වීණ ඇඹරුම්හල හා වීණ ග්බඩා නවීණකරණය දකාට විෙයාග්ාර සහ දෙේශනශාලා දලස 
පවතේවාදග්න යනු ලබයි. එමනිසා, අධයයනයනේදග්ේ ගු්ණාතේමකභාවය වැඩිෙියුණු ිරීම දමනේම ශිෂයයනේ 
සහ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා හිතකර ජීවන පරිසරයක් දග්ාඩනැාවීණම අතයාවශය වීණ ඇත. එය දපරෙැරිව 
ඉහළ ගු්ණාතේමකභාවදයනේ යුතු නවෙය හා දහෙ උපාිධාීනේ බිහිිරීම සහතික කරනු වසේ විශේව විෙයාල 
සිසුනේ සඳහා වැඩි ගු්ණාතේමකභාවයිරනේ යුතේ අධයාපනකි රියාකාරකම් හා ජීවන තතේතේවයනේ ලබාෙමී 
දවනුදවනේ උසසේ අධයාපන හා මහාමාර්ග් අමාතයාාශය විසිනේ නව දග්ාඩනැගි්ලි සාකීර්ණයක් ඉෙිිරීමට 
දයෝජනා කර ඇත. 

 
ශ්රී ලාකා රජය විසිනේ දමම වයාපිතිය සඳහා මලූය සහාය ලබා දෙන දලස අරාබි ආර්ථික සාවර්ධනය 
සඳහා වන කුදපට් අරමෙුල දවතිනේ ඉලේලමීක් කරන ලෙී. එයට පරතචිාර වශදයනේ කුදපට් ඩිනාර් 10ක 
(ආසනේන වශදයනේ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  34) ණය පහසුකමක් ලබාෙමීට ඔවුහු එකතතේවය පල කළහ. 
දමම වයාපිතිය ශ්රී ලාකා නැදග්නහිර විශේවවිෙයාලය විසිනේ රියාතේමක කරනු ලබයි. වයාපිතිය 2020 
වර්ෂය අවසනේ වනවිට නිමිරීමට අදපේක්ෂිතයි. 
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කළු ග්ත සාවර්ධන වයාපිතයි 
 
කළු ග්ත සාවර්ධන වයාපිතිය,  මහවැල ි සාවර්ධන 
වැඩසටහදනහි දකාටසක් වන අතර දමාරග්හකනේෙ වයාපිතයි 
සමත එකට ඈඳුනු වයාපිතියිර. වාරි සහ  පාන ය ජලදයහි 
පවතින ධාරිතාවයනේ ඉහල නැාවීණමතේ, කළු ග්ත නිම්නදයේ වාරි 
පරදෙේශ පළුුලේ ිරීමතේ, සහ එමගි්නේ ආහාර නිෂේපාෙනය ඉහල 
නැාවීණමතේ සහ මාතදලේ, අනුරාධපුර, දපාදළානේනරුව සහ 
තරිකුණාමල ෙිසේතරික්කයනේහි ජීවන මට්ටම ඉහළ නැාවීණමතේ දමම 
වයාපිත ිඅරමණු ුදප. දමම වයාපිතිය මහවැලි අිකාරිය විසිනේ 
රියාතේමක කරනු ලබයි. 2018 වර්ෂය අවසේථාව වන විට 
වයාපිතිය නමි ිරීමට බලාදපාදරාතේතු දප.  
 
දමම වයාපිතිය දසෞෙි අරමුෙල, කුදපට් අරමුෙල සහ ඔදපක් 
අරමෙුදලහි මලූය සහාය ඇතිව රියාතේමක කරනු ලබයි.  
 
 
 
දකාළඹ ජාතකි මහාමාර්ග් වයාපිතයි 

දකාළඹ ෙිසේතරික්කය තුළ විදශේෂදයනේ ම දකාළඹ මහ නග්ර ස මාව 
තුළ පවතින අික තෙබෙය වාහන ධාවනය දපග්ය අඩුවීණමටතේ, 
ග්මනේකාලය සහ දසේවා ලබාෙීදම් පිරිවැය ඉහළ යාමටතේ, පරිසර 
දූෂණය, අනතරුු, ඉනේධන නාසේති වීණම් දමනේම ආරක්ෂිත රියාවලයි 
පුළුලේ වීණම වැලැක්වීණමටතේ දහේතු වීණ ඇත. පාලනයිරනේ දතාරව 
මාර්ග් සාවර්ධනයතේ, පටු මාර්ග් හා නිසි පරිෙි පාලනය දනාවන 
මාසනේි  දහේතුදවනේ දමවැනි තතේවයනේ නිීමාණය වීණ ඇත.   
දකාළඹ ෙිසේතරික්කය තුළ  ආරක්ෂිත රියාවලිය දකදරහි දකාළඹ 
මාර්ග් ජාලදයහි දමම සිණාතේමක බලපෑම සැලිරලේලට ග්තේ  
අනේතර් ජාතික සාවර්ධනය සඳහා වන ඔදපක් අරමුෙල දකාළඹ 
ජාතික මහාමාර්ග් වයාපිතයි මූලයයනය සඳහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන  50 ක් ලබා ෙී ඇත. දමම වයාපිතිය තුළ 

දකාළඹ ෙිසේතරකි්කය තුළ මාර්ග් දකාටසේ 13 ක් සාවර්ධනය ිරීම සහ නාවල පාලම පරතසිාසේකරණය 
ිරීමතේ අනේතර්ග්ත දප. දමම වයාපිතිය මාර්ග් සාවර්ධන අිකාරිය විසිනේ රියාතේමක කරනු ලබයි. 2020 
වනවිට වයාපිතිය නමි ිරීමට අදපේක්ෂිතය. 
 
 
අපසේමාර දරෝහලේ වයාපිතයි 
 
අපසේමාර දරෝහලේ වයාපිතිය දසෞෙි අරමුෙල 
විසිනේ මූලයයනය කරනු ලබන අතර ශ්රී ලාකාදප 
හි අපසේමාර දරෝග් නේ සඳහා පරතිකාර ලබා ෙමී 
දවනුදවනේ සැලසුම් කර තිද්ධ.  දකාළඹ, ශ්රී ලාකා 
ජාතික දරෝහලේ පරිශරය තුළ නවීණන තාක්ෂණයනේ 
සහ නවෙය චිිරතේසක උපකරණ සහිත අට මහලේ 
දරෝහලේ දග්ාඩනැගි්ලේලිරනේ දමම වයාපිතිය 
අනේතර්ග්ත දප. දමම දරෝහල 2017 ඔක්දතෝම්බර් 
මස ෙී අතිග්රු ජකාධ්පතිතමුා විසිනේ 
උතේසවාකාරදයනේ විවිත කරන ලෙ.ී දමම උතේසව අවසේථාව සඳහා දසෞෙි අරමෙුදලහි නලිධාීනේ ෙ 
සහභාග්  විය. වයාපිතිය දසෞ ය, දපෝෂණ හා දෙේශ ය නවෙය අමාතයාාශය විසිනේ රියාතේමක කරන ලෙී.  
 
 
A 05 මාර්ග්දයේ බදුලේල සටි දචනේකලාඩි ෙක්වා පරතසිාසේකරණය ිරීදම් වයාපිතයි 
 
මඩකළපුව සිට බදුලේල හරහා දපේරාදෙණිය ෙක්වා ග්මනේ ග්නේනා රථ වාහන දබාදහාමයක් භාපතා කරන 
නැදග්නහිර පළාත සහ මධයම පළාතේ යා කරන පරධාන මහා මාර්ග් අතරිනේ එකක් දලස දපේරාදෙණිය- 
බදුලේල- දචනේකලාඩි මාර්ග්ය හඳුනාදග්න තිද්ධ.  ෙැනට පවතින බදුලේල - දචනේකලාඩි මාර්ග්ය ඉතාමතේ 
පටු වූව ෙ අවහිරතා සහිත අබලනේ වූ මාර්ග්ය පිෂේඨයනේ සහිත මාර්ග්යිර.  එමනිසා බදුලේල සහ 
දචනේකලාඩි අතර ග්මනාග්මනය වැඩි ෙියුණු ිරීම සඳහා A 05 මාර්ග්දයේ දමම  දකාටස සාවර්ධනය 
ිරීම අතයවශය වීණ ඇත 
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දමම වයාපිතිදයහි මළුු පිරිවැය 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  140 ිර.  
සාවර්ධනය සඳහා වන දසෞෙි අරමුෙල 
සහ අනේතර් ජාතික සාවර්ධනය සඳහා 
වන ඔදපක් අරමුෙල ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන  60 බැගි්නේ ලබා දෙනු ලබන 
අතර ඉතිරි  ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  
20  ශ්රී ලාකා රජය විසිනේ සපයන ු
ලැද්ධ. දමම  වයාපිතිය රියාතේමක 
කරනු ලබනේදනේ මාර්ග් සාවර්ධන 
අිකාරිය විසින.ි  වයාපිතිය 2020 වන 
විට අවසනේ ිරීමට නියමිතය.    

 
2017 ෙ ීපළුුලේ ව ුසහදයෝග් තාවයනේ 

දනාසලකන ලෙ භූදග්ෝල තතේවයනේ දහතුදවනේ 
අතේතිවාරම්වල සදිුව ු දවනසේවීණම් සහ 
සැලසුම්වල සිදුවූ අතයවශය සාදශෝධනයනේ 
දහේතුදවනේ කළුග්ත සාවර්ධන වයාපිතිදයහි 
පිරිවැය ඉහළ යාමක් සිදුවිය. දම් දහේතුදවනේ,   
කළුග්ත සාවර්ධන වයාපිතිය සඳහා අතිදර්ක 
අරමුෙලේ සම්පාෙනය ිරීම දවනුදවනේ ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන 16.5 ක ණය මුෙලක් ලබාෙීමට  
අරාබි ආර්ථික සාවර්ධනය සඳහා වන කුදපට් 
අරමුෙල එකත වීණ ඇති අතර  අනේතර්ජාතකි 
සාවර්ධනය සඳහා වන ඔදපක් අරමුෙල 

විසිනේෙ ක සඳහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 18 
ක ණය මුෙලක් ලබාෙීමට  එකත වීණ ඇත. තවෙ 
ඉතිරි හිත මුෙල සාවර්ධනය සඳහා වන දසෞෙ ි
අරමුෙල මතිනේ ආවරණය ිරීමටෙ නියමිතය. 
මීට අමතරව උසසේ අධයාපන හා වාරිමාර්ග් 
ක්දෂේතරයනේ හි වයාපිති දෙකක් රියාතේමක 
ිරීම සඳහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 73 ක 
ණය පහසුකමක් ෙ සාවර්ධනය සඳහා වන 
දසෞෙි අරමුෙල මතිනේ ලබා ෙී ඇත. 

 

 
2017 වර්ෂය තුළ මැෙ දපරෙිග් සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේදග්ේ එකතතාවයනේ පහත පරිෙි දප. 
  
 

 
 

•2017 වර්ෂදයේෙී  ෙැඩි 
නියග්ය නිසා ඇති වූ 
පීඩාදවනේ අතේමිෙීම 
සඳහා ලබාදුනේ කඩිනම්
පරොනය (ඇ.එ.ජ. දඩාලර්
මිලියන  0.5)

•කළුග්ත සාවර්ධන 
වයාපිතිය -අතිදර්ක
මූලයයනය (ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන  16.5)

•කළුග්ත සාවර්ධන 
වයාපිතිය -අතිදර්ක 
මූලයයනය (ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන  18)

•වයඹ විශේවවිෙයාල 
නාග්රිකය සාවර්ධන 
වයාපිතිය (ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන  28)

•කළුග්ත වම් ඉවුරු 
සාවර්ධන වයාපිතිය 
(ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  
45) දසෞෙි 

අරමුෙල
ඔදපක් 
අරමුෙල 

සාවර්ධනය 
සඳහා වන 
කටාර් 
අරමුෙල

කුදපට් 
අරමුෙල
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2017 හ ිඋපදයෝජනයනේ 
 
2017 වර්ෂදයේෙී මැෙදපරෙිග් සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ දවතනිේ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 53 ක් 
උපදයෝජනය වීණ ඇත.  

මැෙදපරෙගි් සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේදග්ේ වර්තමාන ආදයෝජන කළඹ 
 
වග්වු 7.1: මැෙදපරෙගි් සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේදග්ේ වර්තමාන ආදයෝජන කළඹ 

 
වයාපිතදියේ නම සාවර්ධන 

පාර්ශේවකරු 
ණය මුෙල (ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලයින ) 

බදුලේල සිට දචනේකලාඩි ෙක්වා පරතිසාසේකරණය ිරීදම් 
වයාපිතිය 

දසෞෙි අරමුෙල  60 

ඔදපක් අරමුෙල 60 

මාර්ග් ජාල සාවර්ධන වයාපිතිය 
දසෞෙි අරමුෙල  60 

ඔදපක් අරමුෙල 40 

දකාළඹ ජාතික මහාමාර්ග් වයාපිතිය 
 

ඔදපක් අරමුෙල 50 

බසේනාහිර පළාතේ සාවර්ධන වයාපිතිය ඔදපක් අරමුෙල 17 

පාලම් 25 පරතිසාසේකරණ වයාපිතිය කුදපට් අරමුෙල  34 

අපසේමාර දරෝහල සහ දසෞ ය මධයසේථාන වයාපිතිය දසෞෙි අරමුෙල  32 

කළුග්ත සාවර්ධන වයාපිතිය  
 

දසෞෙි අරමුෙල  46 

ඔදපක් අරමුෙල 34 

කුදපට් අරමුෙල  51 

කළුග්ත වම් ඉවුරු සාවර්ධන වයාපිතිය  
 

දසෞෙි අරමුෙල  45 

නැදග්නහිර විශේවවිෙයාලදයේ දසෞ ය රක්ෂණ විෙයා පීඨය 
සඳහා දග්ාඩනැග්ිලි සාකීර්ණයක් ඉෙිිරීම 

කුදපට් අරමුෙල  34 

වයඹ විශේවවිෙයාල නාග්රිකය සාවර්ධන වයාපිතිය 
 

දසෞෙි අරමුෙල  28 

අග්ේනිෙිග් විශේවවිෙයාලය සාවර්ධනය ිරීදම් වයාපිතිදයේ 
පළමු අෙියදර් 'ආ' දකාටස 
 

කුදපට් අරමුෙල  11.1 

 
මැෙදපරෙගි් සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේදග්ේ අනාග්ත ආදයෝජනයනේ 
 

 
 

1

•කළුග්ත සාවර්ධන වයාපිතිය -අතිදර්ක මූලයයනය (දසෞෙි අරමුෙල) -ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  
16

2

•ශ්රී ලාකා තාක්ෂණික අධයාපන සාවර්ධන වැඩසටහන (ඔදපක් අරමුෙල) -ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  
50

3

•රක්වාන දෙනියාය මාර්ග්ය සහ කලවාන-රක්වාන මාර්ග්දයේ මාර්ග් දකාටසේ පරතිසාසේකරණය 
ිරීම (ඔදපක් අරමුෙල) -ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 78
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7.2.  ෙකණු ුආසයිානු රටවලේ 
 
ඉනේෙයිාව 
 
ඉනේෙියානු රජය, ශ්රී ලාකාවට ෙකණුු ආසියාන ු
කලාපදයහි සටිින පරධාන සාවර්ධන 
පාර්ශේවකරුවනේදග්නේ එක් පරමු  
පාර්ශේවකරුදවක් දප. ඉනේෙියානු රජය විසනිේ 
වර්ෂ 1973ෙී ඉනේෙියාන ු රුපියලේ මිලියන 
46.35ක් වටිනා භාණ්ඩ ආනයන ණය මුෙලක් 
පරොනය කරමිනේ පළමු ණය පහසුකම සපයා 
ඇත.  

 
වර්තමානදයේෙී, පරධාන වශදයනේම ආර්ථික 
යටිතල පහසුකම් පළුුලේ ිරීම, ජීවදනෝපාය 
සාවර්ධනය, අධයාපනය, දසෞ ය, ධාරිතා 
සාවර්ධනය, ආර්ථික නවීණකරණය යන ක්දෂේතර 
සඳහා ණය, පරොන සහ තාක්ෂණික ආධාර යන 
්රමදපෙ ඔසේදසේ ඉනේෙියානු සාවර්ධන සහායනේ  
ශ්රී ලාකාව දවත ග්ලා එනු ලබයි.     

ඉනේෙයිාන ුපරොන මලූාරම්භයනේ  
 
වර්තමානදයේ, ඉනේෙියානු ණය ආධාර ඉනේෙියානු රජදයේ නිල ණය සම්පාෙකයා වන ඉනේෙියානු අපනයන-
ආනයන බැාකුව විසිනේ සම්පාෙනය කරන ුලබන අතර පරොන ආධාර ඉනේෙියාන ුරජය විසිනේ විදශේෂ 
සාවර්ධන වයාපිති සහ කඩුා සාවර්ධන වයාපිත ිදයෝජනා ්රම තුලිනේ සම්පාෙනය කරනු ලබයි. 

 
2008-2017 ආාශකි එකතතා  
 

සැළිරලේලට බඳුනේවන කාලපරිච්දයෙය 
තුලෙී, මුළු ඉනේෙියාන ුණය එකතතා පරමාණදයනේ 
සියයට 56 ක එකතතා දුම්රිය අාශය 
සාවර්ධනය සඳහා ලබා ෙ ීඇත. මීට අමතරව 
පිළිදවලිනේ සියයට 20 ක සහ සියයට 12 ක 
එකතතා ලබාදෙමිනේ ජල සම්පාෙනය සහ 
සන පාරක්ෂාව දමනේම ජීවදනෝපාය අාශ සඳහා 
සහදයෝග්ය ලබා ෙ ීඇත. 
  

 
 
 
 

•හෙිසි පූර්ව දරෝහලේ ග්ිලනේ රථ දසේවාව- ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  22.6ිර.
•උතුරු, නැදග්නහිර, මධයම සහ ඌව පළාතේවල නිවාස කකක 50,000ක් ඉෙිිරීම 
- ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  267.

•අදනකුතේ පරොන වයාපිති වග්ු අාක 7.2 හි ලැයිසේතු ග්ත දකාට ඇත.

පරොන

ආපසු දග්වීණමක් අවශය දනාවන 
අරමුෙලේ, භාණ්ඩ දහෝ දසේවාවනේ දලස 
සිදුකරනු ලබන සා්රාම පරොන දප.

•තරිවිධ හමුොවට  සහ දපාලීසියට උපකරණ සැපය ම/මිලෙී ග්ැන ම.ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන  100.

•ෙක්ෂිණ දුම්රිය මාර්ග්ය පුළුලේ ිරීම, සහ බලදපග් කට්ටල සහ දුම්රිය 
එනේජිනේ මිලෙී ග්ැන ම. ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  167.

•උතුරු දුම්රිය මාර්ග්ය යළි ඉෙිිරරිම.  ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  416 ක් හා
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  382ක්.

•දුම්රිය ක්දෂේතරය සාවර්ධනය ිරීම.  ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  318ක්.

ණය මාලාව

ණය මාලාවක් යනු අනුමත උපරිම
ස මාවක් තුල අවශයතාවය පරිෙි
දකාටසේ වශදයනේ ග්ැන ම සඳහා 
විදෙේශ බැාකුවක් දහෝ ණය දෙන
ආයතනයක් විසිනේ සපයනු ලබන 
ණය පහසුකමිර. එම ස මාව තුලිනේ
ග්නු ලබන ණය මුෙල සඳහා 

පමණක් දපාලී අයකරනු ලබන අතර 
උපදයෝජනය කල මුෙල පමණක් 

ආපසු දග්විය යුතු දප.

•විසලේ ෙඹුලේල ජල සම්පාෙන වයාපිතිය. ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  60.69
•ශ්රී ලාකා නාවික හමුොවට අි තාක්ෂණික දනෞකා මිලෙී ග්ැන ම. ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන  124

•අලපව, දපාතුහැර සහ දපාලේග්හදවල කකාබෙේධ ජල සම්පාෙන වයාපිතිය. 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  91.8

• කුණ්ඩසාදලේ-හාරග්ම ජල සම්පාෙන වයාපිතිය. ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 146.31
•අළුතේග්ම, මතුග්ම සහ අග්ලවතේත කකාබෙේධ ජල සම්පාෙන වයාපිතිය. 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  164.9

ග්ැනුම්කරුදග්ේ  ණය පහසුකම්

භාණ්ඩ දහෝ දසේවාවනේ  මිලෙී ග්ැන ම 
සඳහා සම්පාෙනය කරනු ලබන ණය 

පහසුකමිර.

දවනතේ, 
224 , 10%

දුම්රිය 
දසේවය, 

1,284 , 56%

දසෞ ය 
සහ 

අධයාපන, 
26 , 1%

ජීවදනෝපා
ය 

සාවර්ධන, 
287 , 12%

වරාය, 20 , 
1%

ජල 
සම්පාෙන, 
464 , 20%

පරසේතාරය 7.6: 2008-2017 ආාශික 
එකතතාවයනේ
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විදශේෂ සාවර්ධන වයාපිත ි

ඉනේෙියාන ුරජය විසිනේ පරොන ආධාර දයෝජනා 
්රමය යටදතේ වයාපිත ිග්ණනාවක් මූලයයනය 

දකාට ඇත. උතරුු, නැදග්නහිර, මධයම සහ 
ඌව පළාතේවල නිවාස කකක 50,000 ක් 
ඉෙිිරීම සඳහා විදශේෂ සාවර්ධන වයාපිත ි
දයෝජනා ්රමය යටදතේ ශ්රී ලාකා රජය දවත 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  267 ක පරොන ආධාර 
ලබා ෙ ීඇත.  

 

දමම වයාපිතිය UNHABITAT, අනේතර් ජාතික 
රතුකරුුස සාවිධානය (IFRC), Habitat for 
Humanity Sri Lanka සහ ජාතික නවිාස 
සාවර්ධන අිකාරිය විසනිේ රියාතේමක කරන ු
ලබයි. 
 

 
 

 
ශ්රී ලාකාව තලු හෙසි ිපරූ්ව දරෝහලේ පරතකිාර ග්ලිනේ රථ දසේවාවක් සේථාපති ිරීම 
 

ශ්රී ලාකාව තුල මාර්ග් අනතුරු, හිෙ දරෝග්, විෂ ශීර 
ග්තවීණම්, හෙසි ආපො තතේවයනේ, ක්ෂතිය (traumas) ආෙී 
විවිධ දහේතුනේ නිසා හෙිස ි නවෙය පරතකිාර සඳහා වන 
අවශයතාවය දපග්දයනේ ඉහල යමිනේ පවතී. දමම තතේවය 
තුල හෙිසි අවසේථාවනේට දග්ාදුරුවූවනේදග්ේ ජීවිත රැක ග්ැන ම 
සඳහා වහාම නවෙය පරතිකාර ලබා ෙීම අතයවශය 
කරුණිර. දමම අවශයතාවය හඳුනාග්තේ ශ්රී ලාකා රජය, 
ඉනේෙියානු රජදයේ සහදයෝග්ය ඇතිව, ශ්රී ලාකාව තුළ හෙිස ි
පූර්ව දරෝහලේ පරතකිාර ග්ිලනේ රථ දසේවාවක් සේථාපිත ිරීම 

සඳහා මූලික අඩිතාලම ෙමන ලෙී. ඉනේෙියාන ු අග්රාමාතයවරයා විසනිේ 2015 මාර්තු මාසදයේ ෙ ී ශ්රී 
ලාකාදප සදිු කළ සාචාරදයේ ෙී හෙිසි පූර්ව දරෝහලේ පරතිකාර ග්ිලනේ රථ දසේවාවක් ඇරඹීම සඳහා 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 7.6 ක පරොන ආධාර (රු. මිලියන 1000) ලබාෙීමට එකත විය. 
 
ග්රු  ඉනේෙියාන ුඅග්රාමාතයතුමාදග්ේ  ශ්රී ලාකා නිල සාචාරය අතරතරු දමම වයාපිතිදයේ පළමු අෙියර 
සඳහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 7.6 ක (රු. මිලියන 1000) පරොනයක් ලබාෙීමට එකත විය. වයාපිතිදයේ 
පළමු අෙියර යටදතේ බසේනාහිර හා ෙකණු ුපළාතේ ආවරණය කරන ුලබන අතර, ක සඳහා ග්ිලනේ රථ 
88 ක් දසේවදයේ දයාෙවා ඇත. වයාපිතිදයේ පළමු අෙියදර් සාර්ථකතේවය මත ඉතිරි අෙියරයනේ 
රියාතේමක කරනු ඇත. දමම වයාපිතිය 2016 ජූලි 
මස 28 වන ෙින ග්රු ශ්රී ලාකා අග්රාමාතයවරයාදග්ේ 
පරධානතේවදයනේ ෙියතේ දකරිණි. ග්රු ඉනේෙීය  
අග්රාමාතයවරයා ෙ චනේද්රකිා තාක්ෂණය ඔසේදසේ දමම 
අවසේථාවට සජීවීණව සහභාග්  විය. දමම  වයාපිතිය 
ෙිවයිදනේ අනකිුතේ පළාතේ වලට වයාපේත ිරරිදම් 
අරමුණ ඇතවි ඉනේෙියානු රජය විසනිේ තවතේ 
වර්ෂයක කාලයක් සඳහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  
15.2 ක අතිදර්ක පරොන ආධාරයක් සම්පාෙනය 
ිරීමට එකත විය.   දමම වයාපිතිය ෙිවයනි පරුා 
ග්ිලනේ රථ 297 ක් දසේවදයහි දයාෙවමිනේ අෙියර 
හතරක් යටදතේ රියාතේමක ිරීමට අදපේක්ෂා දකදර්. 

දුනේසිනාදනේ නිවාස වයාපිතිය - මධයම පළාත 
 

සලම්බයිකුලම් නිවාස වයාපිතිය - වපනියාව 
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අනාග්තදයේ ෙී දමම වයාපිතිය පාර්ලිදම්නේතුදප පනතක් මතිනේ සම්මත කරනු ලබන "1990 සවුසැරිය 
පෙනම" මතිනේ පාලනය කරනු ඇත. දමම පෙනදම් මුලික අරමුණ වනේදනේ අවශය දරෝග් නේ පහසුදවනේ 
පරවාහනය ිරීම සඳහා ග්ාසේතු අයිරීමිරනේ දතාරව ෙීපවයාපේත ග්ිලනේ රථ දසේවාවක් ලබාෙීමයි. 2018 
වර්ෂදයේ පළමු කාර්තවු තළු ෙ ී "1990 සුවසැරිය පෙනම" පනතේ දකටමු්පත පනතක් දලස න තිග්ත 
ිරීමට අවශය මූලික විි විධාන සම්පාෙනය දකාට ඇත.  

  
 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  10 ක පරොන ආධාර 
යටදතේ ඇඳනේ 150 ිරනේ සමනේවිත හැටනේ-ෙික්ඔය 
මූලික දරෝහල ඉෙිිරීම නමි දකාට ඇති අතර 
2017 වසදර් ෙී එම දරෝහල උතේසවාකාරදයනේ 
විවිත දකාට ජනතා අයිතියට පතේ ිරීම ශ්රී ලාකා 
අතිග්රු ජනාිපතිතුමාදග්ේ සහ ඉනේෙීය ග්රු 
අග්රාමාතයතුමාදග්ේ පරධානතේවදයනේ සිදු දකරුණි. 
දමම වයාපිතිය දසෞ ය, දපෝෂණ හා දෙේශ ය 
නවෙය අමාතයාාශය විසනිේ රියාතේමක කරන ලෙී. 
 
 
 
 
කුඩා සාවර්ධන පරොන වයාපිත ි
 
ඉනේෙියානු රජය විසනිේ කුඩා සාවර්ධන වයාපිති කාණ්ඩය යටදතේ වයාපිතියක් සඳහා උපරිමය රුපියලේ 
මිලියන 300 ෙක්වා පරොන ආධාර ලබාදෙනු ලබයි. දමම කාණ්ඩය යටදතේ පහත සඳහනේ අාශ දකදරහි 
විදශේෂ සැළිරලේලක් දයාමු කරමිනේ වයාපිති රියාතේමක කර ඇත. එම අාශ වනේදනේ නැවත පෙිාචි 
ිරීම, නවිාස, ජිවදනෝපාය සාවර්ධනය, ධීවර, රැිරයා ලබාෙීම, කානේතාවනේ සවි බල ග්ැනේවීණම, විතේතීය 
පුහුණුව, අධයාපනය හා පර්දයේෂණ, සාසේකිතකි රියාකාරකම්, රීඩා, කර්මානේත සාවර්ධනය, දරෝහලේ 
සහ නවෙය මධයසේථානයනේහි යටිතල පහසුකම් සාවර්ධනය සහ නවෙය උපකරණ සැපය ම යන 
අාශයනේය. 
 

වග්වු 7.2: මෑතකෙ ීඅතේසනේ තබන ලෙ පරොන වයාපිත ිපහත සඳහනේ පරිෙ ිඉෙරිිපතේ කළ හැක 

 වයාපිතදියේ නම  පරොනදයේ 
වටිනාකම 
(රු. මිලයින) 

2017. 12. 31 
ෙනිට 

උපදයෝජනයනේ 
(රු. මිලයින) 

 

තතේතේවය 

යාපනය නව  සාසේකිතික මධයසේථානය 
ඉෙිිරීම 

1,600 454 2019 දපබරවාරි මස 
නිමිරීමට අදපේක්ෂිතය. 

උතුරු පළාදතේ පාසැලේ 27ක් පරතිසාසේකරණය 
ිරීම 

250 79.5 2018 ජූනි මස නිම ිරීමට 
අදපේක්ෂිතය. 

මඩකළපුව ශික්ෂණ දරෝහදලේ ශලය කර්ම 
කකකයක් ඉෙිිරීම සහ  
නවෙය උපකරණ සැපය ම 

275 - දටනේඩර් පරිපාටිය 
රියාතේමක දවමිනේ පවතී. 

වපනියාව ෙිසේතරික් දරෝහදලේ ඇෙනේ 200ිරනේ 
සමනේවිත වාට්ටු සාිරර්ණයක් ඉෙිිරීම සහ 
නවෙය උපකරණ සැපය ම 

254 187 දග්ාඩනැග්ිලේල ඉෙිිරීම 
නිමදකාට ඇත. උපකරණ 
සැපය ම 2018 අදපරේලේ මස 
නිම කරනු ඇත. 

මුලතිප ධීවරයිනේ සඳහා  
ධීවර දබෝට්ටු 150ක් සහ 
උපකරණ සැපය ම 

75 - 2018 ජූනි මස නිම ිරීමට 
අදපේක්ෂිතය. 

හම්බනේදතාට ෙිසේතරික්කදයේ ධීවර සහ දග්ාප 
ජනතාවදග්ේ ජිවදනෝපාය  සාවර්ධනයට 
සහදයෝග්ය ලබා ග්ැන ම 
 

300 _ සැපය ම් ඇණවුම් නිකුතේකර 
ඇත. 2018 මැයි මස 
සැපය ම් සම්පූර්ණ කරනු 
ලැද්ධ. 

මහනුවර, පලේදලකැදලේ ෙළඳා මාලිග්ාව 
සඳහා පුහුණු පාසලක් සේථාපිත ිරීම 
 

145 - 2018 මාර්තු මස ඉෙිිරීම් 
දකානේතරාතේතුව පරොනය  
ිරීමට නියමිතය. 



______________________________________________________________________ මැෙ දපරෙිග් සහ  ෙකුණු ආසියානු රටවලේ අාශය 
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යාපනය විශේව විෙයාලදයේ 
ඉාේදනේරු හා කිෂිකර්ම පීඨයනේ සඳහා 
දග්ාඩනැග්ිලි සාකීරණයක් සහ අවශය 
පහසුකම් සම්පාෙනය ිරරිම 
 

 
600 

 
533 

දග්ාඩනැග්ිලි ඉෙිිරීම 
අවසනේ අතර උපකරණ 
සපයා ඇත. නිපුනතා 
සාවර්ධන සාරචකය 
රියාතේමක දවමිනේ පවතී. 

රුහුණු විශේව විෙයාලය සඳහා නවීණන 
ශරවනාග්ාරයක් ඉෙිිරීම 
  

 
265 

 
- 

2018 අදපරේලේ මස නිම 
ිරීමට අදපේක්ෂිතය. 

මූලාශරය: ඉනේෙියානු රජය 
 

 
 

ශ්රී ලාකාවට ණය ආධාර 
 
ඉනේෙියානු රජය විසිනේ, ඉනේෙියානු අපනයන-
ආනයන බැාකවු හරහා ණය මාලාවනේ සහ 
ග්ැණුම්කරුදග්ේ ණය පහසුකම් යන දයෝජනා 
්රම යටදතේ ණය ආධාර සපයනු ලැද්ධ. 
ඉනේෙියාන ු රජය විසිනේ ඉනේෙියාන ු අපනයන-
ආනයන බැාකවු හරහා දුම්රිය ක්දෂේතරය 
සාවර්ධනය සඳහා ණය මාලාවනේ සම්පාෙනය 
දකාට ඇත. උක්ත කාර්ය සඳහා ඉනේෙියාන ු
අපනයන-ආනයන බැාකුව විසිනේ වර්ෂ 2008 
සිට දම් ෙක්වා ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  1,285 

ක් වටිනා මූලය ආධාර ණය මාලාවනේ හතරක් 
යටදතේ සම්පාෙනය දකාට ඇත ිඅතර, එම ණය 
ෙකණුු සහ උතරුු දුම්රිය මාර්ග් වැඩි ෙියුණ ු
ිරීම සඳහා උපදයෝජනය දකාට ඇත. 
තවදුරටතේ, ඉනේෙියාන ු අපනයන-ආනයන 
බැාකුව විසිනේ ශ්රී ලාකාදප ජල සම්පාෙන 
අාශය සාවර්ධනය සඳහා ග්ැණුම්කරුදග්ේ ණය 
පහසුකම යටදතේ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  
463.7ක් වටිනා ණය පහසුකම් හතරක් පරොනය 
දකාට ඇත.  

 
ශ්රී ලාකා නාවික හමෙුාවට අි තාක්ෂණික දනෞකා 2ක් මිලෙ ීග්ැන ම 
 
ශ්රී ලාකාව අවට මුහුදෙේ ආරක්ෂාව සහ  ශ්රී ලාකා දවරළ ආසනේනදයනේ ජාතයනේතර මුහුදු මාර්ග් ඔසේදසේ  
ග්මනේ කරන දනෞකාවලට ආරක්ෂාව සැපය ම  අරමුණු දකාටදග්න ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  124.03ක් 
වටිනා අි තාක්ෂණික දනෞකා දෙකක් මිලෙී ග්ැන ම සඳහා 2013 දනාවැම්බර් මස 11 දවනි ෙින 
ඉනේෙියාන ුරජය සමත ග්ැණුම්කරුදග්ේ ණය පහසුකම් ග්ිවිසුමකට එළ දඹන ලෙී. දම් යටදතේ පළමු   අි 
තාක්ෂණික දනෞකාව 2017 වර්ෂදයේ ඉෙිදකාට ශ්රී ලාකා නාවකු හමුොවට භාර දෙන ලෙී. දමම 
වයාපිතිය ශ්රී ලාකා නාවුක හමුොව විසිනේ රියාතේමක කරනු ලබයි. දෙවන අි තාක්ෂණික දනෞකාදප 
ඉෙිිරීම් කටයුතු 2018 මාර්තු මස නිම ිරීමට නියමිතය. 
 
2017 වර්ෂදයේ  එකතතා 
 
ශ්රී ලාකා රජය ඉනේෙියාන ු රජය සමත පහත 
සඳහනේ වයාපිතිවලට පරොන ආධාර ලබා 
ග්ැන ම සඳහා ආසනේන වශදයනේ රු. බිලියන 
1.8 ක් වටිනා අවදබෝධතා ග්ිවිසුම් වලට එළඹ 
ඇත.  
 

 යාපනය ෙිසේතරික්කදයේ වැසිජල 
එකතුිරීදම් පෙේධති 3,000ක් ඉෙිිරීම (රු. 
මිලියන 300) 

 ආෙර්ශ ග්ම්මාන නවිාස වයාපිතිය යටදතේ 
ශ්රී ලාකාදප ෙසිේතරික්ක 25 තලු නිවාස 600ක් 
ඉෙිිරීම (රු. මිලියන 300) 

 නුවරඑළිය, පුසේසැලේලාව සරසේවත ී
පෙයාලය වැඩි ෙියුණු ිරීම (රු. මිලියන 95) 

 අනුරාධපුර දසෝභිතහිමි ග්ම්මානදයේ නිවාස 
153ක් ඉෙිිරීම සහ යටිතල පහසුකම් 
සම්පාෙනය ිරරිම (රු. මිලියන 296.5) 

 දපාදලානේනරුව, කදුරුදවල නතරභාෂා 
පාසැලක්  ඉෙිිරීම (රු. මිලියන 300) 

 හැටනේ දතානේඩමනේ විතේතීය මධයසේථානය 
නවීණකරණය ිරීම (රු. මිලියන 199) 

 ෙකණු ුපළාදතේ ෙිළඳිුකම පටිු ෙැිරදම් ග්රාම 
ශක්ති නිවාස වයාපිතිය (රු. මිලියන 300)  

 
 
තවදුරටතේ, දුම්රිය ක්දෂේතරය සාවර්ධනය ිරරිම 
සඳහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  318ක් 
ලබාග්ැනිමට ශ්රී ලාකා රජය, ඉනේෙියාන ු
අපනයන-ආනයන බැාකුව සමත ග්ිවිසුමකට 
එළ ඹ ඇත. උක්ත සාවර්ධන සහායනේට 
අමතරව,  ඉනේෙියාන ුරජය නියා සහ ග්ාවතරු 
සහන සඳහා ආධාර සපයා ඇත. 
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2017 වර්ෂදයේ උපදයෝජනයනේ 
 
2011 – 2013 කාලපරිච්දයෙය තුළ එක් එක් 
වර්ෂදයේ වාර්ෂික උපදයෝජනයනේ ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන  200 ඉක්මවා ඇති අතර, 2012 
වර්ෂදයේ ෙී ඉහළම උපදයෝජනය වන ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන  301 වාර්තා වීණ ඇත. දමම 
විශිෂේඨ මට්ටදම් උපදයෝජනයට පරධානම දලස 
බලපෑ සාධක වීණ ඇතේදතේ සුනාමියට හානවි ු
ෙකණු ු දුම්රිය මාර්ග්ය යලි ඉෙිිරීම, තරිවිධ 
හමුොවට සහ ශ්රී ලාකා දපාලීසියට උපකරණ 
 සැපය ම් පරසම්පාෙනය ිරීම, නිවාස ඉෙිිරීම 
සහ ජීවදනෝපාය  සාවර්ධනය සහ යුෙේධදයේ 
බලපෑමට ලක්ව ූ  උතුරු දුම්රිය මාර්ග්ය යලි 
ඉෙිිරීම දප.  

 
2017 වර්ෂදයේ ණය සහ පරොන දලස සිදුවි ඇත ි
සමසේත උපදයෝජනය ආසනේන වශදයනේ ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන  112 දප.  

 

මූලාශරය: විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 

වග්වු 7.3: ඉනේෙයිාන ුසහාය මත ෙැනට රියාතේමක වයාපිත ි
වයාපිතදියේ නම 
 

දවනේකර ඇත ිමෙුල 
(ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලයින ) 

ණය මාලාවනේ 
තරවිිධ හමුොවට සහ ශ්රී ලාකා දපාලීසියට උපකරණ සැපය ම් පරසම්පාෙනය ිරීම  
                                          

100 

උතුරු දුම්රිය මාර්ග්ය නැවත  ඉෙිිරීම  
                                              

 ඕමනේදතයි-පනල 
 මැෙවචිචිය-මඩු, මඩු-තනලමනේනාරම 
 පනල සිට කනේකසනේතුරය ෙක්වා දුම්රිය මාර්ග්ය සාවර්ධනය   
 අනුරාධපුරය සිට කනේකසනේතුරය සහ මැෙවච්චිය සිට තනලමනේනාරම 

ජැටිය ෙක්වා සාඥා සහ විදුලි සාදෙේශ පෙේධතිය  
 දුම්රිය එනේජිනේ 10 ක් මිලෙී ග්ැන ම 
 දුම්රිය බලදපග් කට්ටල 6ක් මිලෙී ග්ැන ම 
 බසේ රථ එනේජිනේ 500 ක් මිලෙී ග්ැන ම 
 භාණ්ඩ පරවාහන මැෙිරි 20ක් සහ දතලේ පරවාහන ටැාිර 30ක් සැපය ම 

 

798 

දුම්රිය ක්දෂේතරය සාවර්ධනය 
                                                         

 මහව සිට ඕමනේනත ෙක්වා දුම්රිය මාර්ග්ය නවීණකරණය ිරීම 
 (අෙියර 2, මහව-අනුරාධපුර, අනුරාධපුර-වපනියාව) 
 අනුරාධපුර-ඕමනේනත දුම්රිය මාර්ග්දයේ සාඥාපෙේධති සේථාපිත ිරීම 
 ශ්රී ලාකා දුම්රිය දසේවයට මග්  පරවාහන මැෙිරි 160ක් සැපය ම 

 

318 

ග්ැණමු්කරු ණය පහසකුම් 
 
විසලේ ෙඹුලේල ජල සමිපාෙන වයාපිතිය                                                
 

60.7 

ශ්රී ලාකා නාවුක හමුොවට අි තාක්ෂණික දනෞකා 2ක් මිලෙී ග්ැන ම 
                  

124 

අලපව, දපාතුහැර සහ දපාලේග්හදවල කකාබෙේධ ජල සම්පාෙන වයාපිතිය  
                

91.8  

කුණ්ඩසාදලේ-හාරග්ම ජල සම්පාෙන වයාපිතිය  
 

146.3   

අළුතේග්ම, මතුග්ම සහ අග්ලවතේත ජල සම්පාෙන වයාපිතිය 
                           

164.9  

පරසේතාරය 7.7 : උපදයෝජන 2008- 2017 (ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන )
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අනාග්ත ඉනේෙයිාන ුසහායනේ 
 
කනේකසනේතදුර් වරාය පරතසිාසේකරණය ිරීම 
 
කනේකසනේතුදර් වරාය පරතසිාසේකරණය ිරීම 
මතිනේ, අතීතදයේ පැවති දෙේශ ය සහ කළාපීය 
වාණිජ සබඳතා පරවර්ධනය, උතුදර් දවළඳාම 
ශක්තිමතේ ිරීමක් වශදයනේ  ආර්ථික 
රියාකාරකම් සඳහා ෙිරිෙමීක් සිදුවීණම ආෙියට 
ොයකතේවයක් ලැදබන ු ඇතැයි රජය 
හඳුනාදග්න ඇත. ඉනේෙියාදප සියළුම 
නැදග්නහිර වරායනේට දමනේම මියනේමාරය හා 
බාග්ේලාදෙේශයට ෙ ආසනේන වරාය 
කනේකසනේතුදර් වනු ඇත.  

කනේකසනේතුදර් වරාය, වාණිජ වරායක් බවට 
පතේ ිරීමට සහ ශ්රී ලාකාව කළාපීය නාවකු 
මධයසේථානයක් බවට පතේ ිරරිදම් රජදයේ වෑයම 
ශක්තිමතේ ිරීමක් වශදයනේ ඉනේෙියාන ු රජය 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  45.3ක ණය මාලාවක් 
සම්පාෙනය ිරරිමට එකත වීණ ඇත. දමම ණය 
පහසුකම 2018 ජනවාරි මාසදයේ මුලේ භාග්දයේ 
ෙී අතේසනේ ිරීමට අවශය සියළු කටයුතු 
සම්පාෙනය දකාට ඇත.

  
 
දපාලේග්හදවල සටි කරුුණෑග්ල ෙක්වා ෙේවීණතේව දුම්රිය මාර්ග්යක් ඉෙිිරීම 
 
ඉනේෙියානු මූලය ආධාර යටදතේ සාවර්ධනය 
කරනු ලැබූ උතුරු සහ නැදග්නහිර දුම්රිය 
මාර්ග් සහ දුම්රිය සා යාව ඉහළ නැාවීණදම් 
තිරසාරතේවය පවතේවා ග්ැන ම සඳහා තවතේ 
දුම්රිය මාර්ග්  ිරහිපයක් වැඩිෙියුණ ු ිරීම 
අතයවශය බව ශ්රී ලාකා රජය විසිනේ 
හදුනාදග්න ඇත.  
 
දකාළඹ සිට උතරුු සහ නැදග්නහිර දුම්රිය 
මාර්ග්යනේ සම්බනේධ ිරීදම් ෙී දපාලේග්හදවල 
සහ කරුුණෑග්ල අතර පවතින මාර්ග් අවහිරය 
මග්හරවා ග්ැන ම සඳහා එම මාර්ග්ය ෙේවීණතේව 
මාර්ග්යක් බවට පතේ ිරීම අතයවශය වීණ ඇත. 
ඉහත පළාතේ තුල නාග්රික සහ උප-නාග්රික 

නග්ර පරසාරණය වීණමතේ සමත දකාළඹ 
අග්නග්රය සමත අනේතර් සම්බනේධතා පවතේවා 
ග්ැන මට ඉහළ ඉලේලුමක් ඇතිදප. දමම පසුබිම 
තුළ, පවතින ණය මාලාවනේදග්ේ ඉතුරුම් භාවිතා 
දකාට දමම වයාපිතිය මූලයයනය කරන දලසට 
ශ්රී ලාකා රජය විසිනේ ඉනේෙියානු රජය දවත 
ඉලේලීමක් ඉෙිරිපතේ දකාට ඇත. 
 
ශ්රී ලාකා දුම්රිය දෙපාර්තදම්නේතුව විසිනේ දම් 
වන විටතේ මූලික වයාපිත ිසැකස දම් කටයුතු 
ආරම්භ දකාට ඇත. දමම වයාපිතිදයේ 
ඇසේතදම්නේතුග්ත පිරිවැය ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන  50ක් පමණ වන ුඇත. 

 
 

පාිරසේථානය 
 
ශ්රී ලාකාව ණය සහ පරොන වශදයනේ 
පාිරසේථානදයනේ ආධාර ලබාදග්න ඇත. 
පාිරසේථානදයනේ ලබාග්තේ පරථම ණය ආධාරය 
වන ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  5 ක් 1991 
වර්ෂදයේ ෙී දුම්රිය බලදපග් කට්ටල මිලෙ ී
ග්ැන ම සඳහා ලබා දග්න ඇත. තවදුරටතේ, 
පාිරසේථාන ුරජය විසිනේ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  
50 ක් වන ණය මාලාවක් වර්ෂ 2006 ෙී පිරිනමා 
ඇත. වර්ෂ 2014 ෙී මනේනාරම සහ වපනියා 
ෙිසේතරික්ක වල අවතැනේවූවනේ සඳහා වූ නිවාස 
වැඩසටහනට ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  1 ක 
පරොන ආධාර පාිරසේථානදයනේ ලබා දග්න ඇත. 
මීට අමතරව, සාවර්ධන වයාපිත ි 6ක් 
රියාතේමක ිරරිම සඳහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර්. 
350,000 ක පරොන ආධාර 2014 වර්ෂදයේ ෙ ී
පරොනය දකාට ඇත.  
 
තවදුරටතේ ජාතික පරමු තා අනුව; ඉෙිිරීම්, 
විෙයා හා තාක්ෂණ, මාර්ග්, පශු සම්පතේ 
සාවර්ධනය, යන අාශ වල සාවර්ධන වයාපිත ි
රියාතේමක ිරීම සඳහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 

මිලියන  200ක ණය පහසුකම් ලබා ෙීමට 
පාිරසේථානු රජය එකතතාවය පළ දකාට ඇත. 
දම් සඳහා වූ ෙේවීණපාර්ශේවික සාකච්ඡා  
පාිරසේථානදයේ ඉසේලාමාබාෙේ නුවර සිදු කර 
ඇත. 

පරවාහන
9%

ජාතික 
ආරක්ෂාව

89%

අධයාපන
0.4%

නිවාස සහ
ජීවදනෝපා

ය 
සාවර්ධන

2%

පරසේතාරය 7.8: 1991 සිට ආාශික 
එකතතාවයනේ
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8. ෙයිණු ුආර්ථික අාශය 

 

බටහරි රටවල සාවර්ධන සහය 

 

සම්බනේිත සාවර්ධන සහදයෝග් තා ආයතන 
සා යාව සහ සම්බනේධීකරණය කරනු ලබන 
සහදයෝග් තාවයනේහි සේවරූපය සැලිරලේලට 
ග්නේනා විට ෙියුණු ආර්ථික අාශය විදෙේශ 
සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප වඩාතේ 
විවිධාාග් කරණය වූ අාශය දප. මූලික වශදයනේ 
බටහිර අර්ධදග්ෝලදයේ සහ ඕෂනියා කලාපය 
තුල පිහිටා ඇති රටවලිනේ ලැදබනේනාවූ මූලය 
සහ තාක්ෂණික සහදයෝග් තාවයනේ දමම අාශය 
විසිනේ සම්බනේධීකරණය කරනු ලැද්ධ. අොල 
රටවලනිේ ලැදබන සහදයෝග්යනේ අතරට 
සහනොය  ණය, පරොනයනේ, අපනයන ණය 
පහසුකම් සහ තාක්ෂණික සහදයෝග් තාවයනේ 
ඇතුලතේදප.  
 
20 වන ශතවර්ෂය තුලෙ ීආර්ථික සහ සමාජ 
යටිතල පහසුකම් සාවර්ධනය ිරීදම් අරමුණ 
ඇතිව විශාල වටිනාකමිරනේ යුත ු පරොනයනේ 
යුදරෝපීය රටවලිනේ ශ්රී ලාකාව දවත ලබාදෙන ු
ලැබීය. දකදසේවුවෙ, ශ්රී ලාකාදප සාවර්ධන 
තතේවය මැෙි ආොයම් ලබන රටක තතේවයට 
පතේවීණමතේ සමත අොල බටහිර රටවලිනේ ලැබනු ු
ලැබුනු පරොන සහ සහනොය  ණය පරමාණය 

පහත වැටුන ු අතර එය රටවලේ සහ 
අනේතර්ජාතකි ආයතන ිරහිපයකට ස මාවිය. 
දග්ෝලීය ආර්ථික අර්බුෙය සහ යුදරෝපයී 
කලාපීය අර්බෙු දමම පරොන සහ සහනොය  
ණය පරමාණය ්රමදයනේ පහත යාම දකදරහි 
දහේතු වූවාෙ විය හැිරය.  
 
වර්තමානදයේ ශ්රී ලාකාව දවත බටහිර රටවලිනේ 
ලැදබන මූලය සහදයෝග් තාවයනේදග්නේ 
බහුතරයක් අපනයන ණය සේවරූපදයනේ 
ලැදබන අතර අොල ණය පහසුකම් මූලික 
වශදයනේ සහනොය  දනාවන සේවරූපදයනේ දප. 
දකදසේ වුවෙ, ෙියුණු තාක්ෂණ සහ ග්ුණාතේමක 
යටිතල පහසුකම් ඇතුළු අදනකුතේ අොල 
පරතිලාභ එවැනි සහනොය  දනාවන 
සාරචකයනේහි බලපෑම අවම ිරීමට දහේතුදප.   
දබාදහෝමයක් දමවැනි සහදයෝග් තාවයනේ 
දසෞ ය, පාලම් සහ ග්වුනේ පාලම්,  ජලසම්පාෙන 
සහ අපජල කලමනාකරණ , විදුලිබල සහ 
බලශක්ත,ි පරවාහන සහ දවනතේ උසසේ 
තාක්ෂණික අාශයනේ තුල සාවර්ධන වයාපිත ි
රියාතේමක ිරීම සඳහා උපදයෝග්  කරග්න ු
ලැද්ධ. 
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එකතතාවයනේ සහ උපදයෝජනයනේ

2008 වසදර් සිට 2017 වසර ෙක්වා වන 
ෙශකයක කාල පරිච්දයෙය තුල බටහරි 
රටවලනිේ ලැබණුු සම්පූර්ණ එකතතාවයනේදග්ේ 
පරමාණය ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 3400 පමණ 
දප. මූලය සහදයෝග් තාවයනේදග්නේ වැඩි 
පරමාණයක් ජලසම්පාෙන සහ සන පාරක්ෂක 
වයාපිත ි සාවර්ධනය ිරීම සඳහා දයාෙවන 
ලෙී. තවෙ පාලම් ෙ ඇතළුුව පරවාහන අාශය, 
බලශක්ති සහ දසෞ ය යන අාශ සඳහාෙ අොල 
සහදයෝග්යනේදග්නේ සැලිරය යුතු පරමාණයක් 
ආදයෝජනය කර ඇත.  

පසුගි්ය වසර 10 තුල බටහරි රටවල සාවර්ධන 
සහදයෝගි්තාවයනේදග්ේ සම්පූර්ණ උපදයෝජනය 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 2,700 පමණ දප.  

2017 වසර තුලෙී වාර්තාකරන ලෙ ඉහලම 
උපදයෝජනය එක්සතේ රාජධාන  අපනයන ණය 
ආයතනදයේ සහදයෝග් තාවය යටදතේ රියාතේමක 
කරනු ලබන ග්රාමීය පාලම් 537 ක් ඉෙිිරීදම් 
වයාපිතිය යටදතේ සටහනේ විය. 

 

මූලශරය: විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව  

  

 

මූලශරය: විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
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පරසේතාරය 8.1: එකතතා සහ උපදයෝජනයනේදග්ේ විචලනය - 2006 සිට 2017 ෙක්වා 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ප්රදාන 54.03 57.63 64.77 4.76 0.114 14.73 17.62 9.48 0 4.277 65.04 60.75

ණය 319.89 284.9 369.75 55.87 547.33 81.07 224.98 456.83 412.23 217.52 550.03 116.64
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පරසේතාරය 8.2: ණය සහ පරොන - 2006 සිට 2017 ෙක්වා 

ප්රදාන ණය
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වග්වු 8.1:  2017 වර්ෂදයේෙ ීසදිුකරන ලෙ එකතතාවයනේ 

 
සාවර්ධන සහකරු 

 
වයාපිතයි 

වටිනාකම            
(ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් 
මිලයින) 

ණය පහසකුම් 

දනෙර්ලනේතදයේ රදබෝ 
බැාකුව 

දතෝරාග්තේ ෙිසේතරික්ක 3 ක භූග්ත ජල විමාසන ජාලයක් 
සේථාපනය ිරීදම් නියමු වයාපිතිය 

20.81 

යුදරෝපීය ආදයෝජන 
බැාකුව  

මහ දකාළඹ ජල සහ අපජල කළමණාකරනය වැඩි ෙියුණු 
ිරරිදම් වැඩසටහදනහි දතවන අෙියර 

53.37 

දරයිදෆයිසනේ බෑනේක් 
ඉනේටර්නැෂනලේ 

කටුනායක ඉාජිදනේරු තාක්ෂණ ආයතනය ෙියුණු ිරීම සහ 
ඉහළ නැාවීණම 
 

11.07 

රජදයේ දරෝහලේ සඳහා ග්ිලනේ රථ 100 ලබාග්ැන ම 11.72 

ජර්මනිදයේ පුනර්නිර්මාණී 
(KFW) බැාකුව 

ග්ාලේල මහදමෝෙර මාති දරෝහදලේ වැඩ අවසනේ ිරීම - 
අතිදර්ක මූලයාධාර ලබාග්ැන ම 

15.97 

හැටනේ නැෂනලේ බැාකුව දතෝරාග්තේ ෙිසේතරික්ක 3 ක භූග්ත ජල විමාසන ජාලයක් 
සේථාපනය ිරීදම් නියමු වයාපිතිය 

3.67 

උප එකතවු (ණය)  116.64 

 
 

පරොන  

ඇමරිකා එක්සතේ ජනපෙය  සහසර අභිදයෝග් සාසේථාව සහ ශ්රී ලාකා රජය අතර පරොනය 
ිරීදම් හා රියාතේමක ිරීම  
 

7.40 

සමාජ කකාබෙේධතාවය සහ පරජාතනේතරකි පරතිසාසේකරණය 
උදෙසා වූ සහදයෝග් තාවය ශක්තිමතේ ිරීදම් වැඩසටහන 
 

8.50 

යුදරෝපා හවුල ශ්රී ලාකාදප පරතිසාධාන රියාවලිය ශක්තිමතේ ිරීදම් 
වැඩසටහන 
 

12.81 

ශ්රී ලාකාදප කිෂිකාර්මික අාශය නවීණකරණ සහදයෝග් තා 
වැඩසටහන 

32.03 

උප එකතවු (පරොන)  60.75 

සම්පරූ්ණ එකතතාවයනේ  177.27 

 

අපජෙ 
 ෙමනා රණය

30%

ෙෘත්තීය පුහුණු
6%

දසෞඛ්යය
16%

ජෙ  ෙමනා රණය
14%

සැං ඳියාෙ
12%

 ෘෂි ර්මාන්තය
18%

දෙනත්
4%

පරසේතාරය 8.3: ආාශික එකතතාවයනේ 2017
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2017 වර්ෂය තලුෙ ීණය සම්මතු ිසාකච්ඡා නමි කරන ලෙ වයාපිත ි 
 
 

බටහිර රටවලේවල ණය ආධාර යටදතේ රියාතේමක ිරීම සඳහා 2017 ෙ ීණය සම්මුත ිසාකච්ඡා පවතේවන 
ලෙ වයාපිත ිලැයිසේතුව පහත පරිෙි දප. 
 
 

වග්වු 8.2: 2017 වර්ෂය තලුෙ ීණය සම්මතු ිසාකච්ඡා නමි කරන ලෙ පරධාන වයාපිත ි

 

සාවර්ධන සහකරුවනේ 
 

වයාපිතයි 
වටිනාකම     
(ඇඑ.ජ.
දඩා. මි) 

පරාශ රජය කුඩා පරිමාණදයේ ිරරි සැකස දම් මධයසේථාන සාවර්ධනය ිරීදම් 
වයාපිතිය 

17 

පරාශදයේ අයි.එනේ.ජී. 
බැාකුව 

දෙහිවල ග්ලේිරසේස පරදෙේශදයේ නල මලාපවහන ආවරණය පුළුලේ 
ිරීම රියාතේමක ිරීම 

112 

යුනිද්රඩිට් බෑනේක් ක. ජී. ිරරම - කටුවන කකාබෙේධ ජල සම්පාෙන වයාපිතිය 13 

ඔරුදග්ාඩවතේත අඹතදලේ මාර්ග් සාවර්ධන වයාපිතියට සමග්ාමීව 
ජලනල මාර්ග්ය වැඩිෙියුණු ිරීදම් වයාපිතිය 

62 

රජරට හා නැදග්නහිර විශේව විෙයාලවල නවෙය විෙයා පීඨ වලට 
සහ දපේරාදෙනිය විශේව විෙයාලදයේ සම දසෞ ය විෙයා පීඨයට 
අවශය නවෙය උපකරණ සැපය දම් වයාපිතිය 
 

6 

දුම්රිය මාර්ග් ජාලය නඩතේතු ිරීම හා පරසාරණය ිරීම සඳහා 
දුම්රිය පාලම් හා හැරවුම් දම්ස සහ ආධාරක දසේවා සැපය දම් 
වයාපිතිය 

9.4 

Erste Bank der 
oesterreichischenSparkas
sen AG 

ශලයාග්ාර සහ ෙැඩි සතේකාර කකක වැඩි ෙියුණු ිරීම 12 

දනෙර්ලනේතදයේ රදබෝ 
බැාකුව 

දතෝරාග්තේ ෙිසේතරික්ක 3 ක භූග්ත ජල විමාසන ජාලයක් සේථාපනය 
ිරීදම් නියමු වයාපිතිය 

22 

පරාශ සාවර්ධන 
ආයතනය  

හරිත බලශක්ති සාවර්ධන හා බලශක්ති කාර්යක්ෂමතා වැඩිෙියුණු 
ිරීදම් ආදයෝජන වැඩසටහන - දෙවන අෙියර 
 

32 

රතේමලාන   දමාරටුව අපජල බැහැර ිරීදම් වයාපිතිය 90 

එක්සතේ රාජධානිදයේ 
අපනයන මූලයය 
ආයතනය 

නුවරඑළිය ඉහළ උනේනතාාශ රීඩා සාකීර්ණය ඉෙිිරීදම් වයාපිතිය 
– වාණිජ ණය පහසුකම  

56 

සේටෑනේඩර්ඩ් උ චාටර්ටඩ් උ 
බැාකුව 

ෙ දසායිසා මාති දරෝහදලහි ළෙරු සහ පරසව විමර්ෂණ 
මධයසේථානයක් සේථාපනය ිරීදම් වයාපිතිය 
- අපනයන ණය පහසුකම 
 

22 

සම්පතේ බැාකුව ෙ දසායිසා මාති දරෝහදලහි ළෙරු සහ පරසව විමර්ෂණ 
මධයසේථානයක් සේථාපනය ිරීදම් වයාපිතිය 
- අපනයන ණය පහසුකම 
 

10 

මහජන බැාකුව  නුවරඑළිය ඉහළ උනේනතාාශ රීඩා සාකීර්ණය ඉෙිිරීම – වාණිජ 
ණය පහසුකම 
 

21 

ඔරුදග්ාඩවතේත අඹතදලේ මාර්ග් සාවර්ධන වයාපිතියට සමග්ාමීව 
ජලනල පෙේධතිය වැඩිෙියුණු ිරීම 
 

9 

එකතවු  495 
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මෑතෙ ීනමිකරන ලෙ සාවර්ධන වයාපිත ි

වයාපිතයි   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පරාදෙේශ ය පාලම් ඉෙිිරීදම් 
වයාපිතයි - අෙයිර 2 

බ්රිතනය පවුම් මිලයින  45 
ECGD ආයතනදයේ ඇපකරයක් 
යටදතේ HSBC බැාකුව           
කාලස මාව - 2013-2017 

විසලේ රතේනපරු ජලසම්පාෙන 
දයෝජනා ්රමය                                               
යුදරෝ මිලියන 25.8  
CESCE  ආයතනදයේ ඇපකරයක් 
යටදතේ සේපාඤේඤදයේ BBVA 
බැාකුව  
කාලස මාව -2011-2017 

 

උතරුු පළාදතේ වාතේතයී පහුණු ු
මධයසේථානයක් සේථාපනය ිරීදම් 
වයාපිතයි  

ඇ.එ.ජ.දඩා.මි 10.5 
ජර්මානු රජය  
කාලස මාව - 2013-2015 

දකාදලානේන බලාදග්ාඩ 
ජලසම්පාෙන දයෝජනා ්රමය 

ඇ.එ.ජ.දඩා.මි 13.9 
Fortis Bank NV / Fortis Banque SA  
කාලස මාව - 2011-2017 
 
 

 

මිලේදකෝ ආයතනදයේ කර්මානේත 
ශාලා නවිකරණය ිරීදම් 
වයාපිතයි  

ඇ.එ.ජ.දඩා.මි 43 
EKF ආයතනදයේ ඇපකරයක් 
යටදතේ  HSBC බැාකුව  
කාලස මාව -2013-2015 

 

ග්රාමීය පාලම් 210 ඉෙිිරීදම් 
වයාපිතයි                                    
බ්රිතනය පවුම් මිලයින 35  
ECGD ආයතනදයේ ඇපකරයක් 
යටදතේ HSBC බැාකුව           
කාලස මාව - 2011-2015 

ිරරි එළදෙනනුේ ආනයනය ිරීදම් 
වයාපිතයි - අෙයිර 1 සහ 2          
ඇ.එ.ජ.දඩා.මි  33.67 
EFIC ආයතනදයේ ඇපකරයක් 
යටදතේ දනෙර්ලනේතදයේ රදබෝ 
බැාකුව                                
කාලස මාව - 2013-2016 
 

 

දමාණරාග්ල - බතුේතල ජල 
සම්පාෙන වයාපිතයි                                        
යුදරෝ මිලියන 23.98 
දබලේජියදම් KBC බැාකුව 

කාලස මාව - 2014-2018 

 

පර්යනේත දලේ බැාක ුනවිකරණය 
ිරීදම් වයාපිතයි 

යුදරෝ මිලියන  21.68  
Atradius ආයතනදයේ ඇපකරයක් 
යටදතේ දනෙර්ලනේතදයේ රදබෝ 
බැාකුව              
කාලස මාව - 2012-2016 

බදුලේල හාල ිඇල හා ඇලේල 
ජලසම්පාෙන දයෝජනා ්රමය 

ඇ.එ.ජ.දඩා.මි 64 
ඇමරිකා එක්සතේ ජනපෙදයේ 
අපනයන ආනයන බැාකුව 
කාලස මාව - 2013-2016 
 

 
 

නවුරඑළයි මහදරෝහල 
සාවර්ධනය ිරීදම් වයාපිතයි  

යුදරෝ මිලියන  41.66  
Atradius ආයතනදයේ ඇපකරයක් 
යටදතේ දනෙර්ලනේතදයේ රදබෝ 
බැාකුව              
කාලස මාව - 2013-2017 
 

 

රාජග්රිිය ග්වුනේ පාලම                   
යුදරෝ මිලියන 28.57  
සේපාඤේඤය රජය සහ BBVA 
බැාකුව 
කාලස මාව - 2016-2018 
 

 



_____________________________________________________________________________________________  ෙියුණු ආර්ථික අාශය 
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පරාශය  

1971 වසදර් සිට සනේනිදපෙන, බලශක්ති, 
ජලසම්පාෙන, අපජල කළමනාකරණය, දසෞ ය 
සහ මහා මාර්ග් යන අාශයනේහි සාවර්ධන 
වයාපිති ග්ණනාවක් සඳහා පරාශදයේ මූලය 
සහදයෝග් තාවය ශ්රී ලාකාව දවත ලබාෙී ඇත. 
සුනාමි වයාසනදයනේ අනතරුුව 2005 වර්ෂදයේෙ ී
අොල නැවත ඉෙිිරීම් කටයුතු සඳහා 
ොයකතේවය ෙැක්වීණදම් අරමුණිනේ පරාශ රජය 
විසිනේ එහි සහදයෝග් තාවයනේහි පරමාණය ඉහළ 
නාවන ලෙී.  
 
පරාශ සහදයෝග් තාවයනේ මූලික වශදයනේ පහත 
මාර්ග් තුලිනේ ලබාදෙේ.  
 

1. පරාශ සාවර්ධන ආයතනය (AFD) 
2. පරාශ රජදයේ සහනාොය  ණය පහසුකම් 
3. Bpifrance ආයතනදයේ ඇපකර යටදතේ 

ලබාදෙනු ලබන අපනයන ණය 
පහසුකම්  
 

දබාදහෝ අවසේථාවලෙී, පරාශ ආයතනයනේහි 
තාක්ෂණික සහය සහ විදශේෂඥතාවය අවශය 
වන සාවර්ධන වයාපිත ි රියාතේමක ිරීම 
සඳහා පරාශදයේ මූලයමය සහදයෝග් තාවය 
ලබාදෙන ු ලැද්ධ. පරාශ සාවර්ධන ආයතනය 
සහ පරාශ රජය විසිනේ සාදපේක්ෂව සහනොය  
සේවරූපදයේ ණය දකානේදෙේස  යටදතේ මූලයමය 
පහසුකම් ලබාදෙේ.  

2017 වර්ෂදයේ කුඩා පරමාණදයේ ිරරි සැකස දම් 
මධයසේථාන 6 ක් සාවර්ධනය ිරීදම් වයාපිතිය 
රියාවට නැාවීණම සඳහා යුදරෝ මිලියන 13.9 ක 

සහනොය  ණය පහසුකමක් ලබාග්ැන ම 
දවනුදවනේ මූලය එකතතා ග්ිවිසුමකට ශ්රී ලාකා 
රජය සහ පරාශ රජය අතර එළදඹන ලෙී.  

දයෝජිත වයාපිතිය මතිනේ කුඩා පරිමාණදයේ 
ිරරි නෂිේපාෙන සැකස දම් සමූපකාර සමිත ිසහ 
සාවිධාන 6 ක් නවීණන උපකරණ සේථාපනය ිරීම 
මතිනේ පූර්ණ දලස නවීණකරණය ිරීමට 
අදපේක්ෂිතය. ඊට අමතරව, අභිජනන රියාවලිය 
වැඩිෙියුණු ිරීදම් අරමුණිනේ පරාශදයේ ලාභ 
අරමුණ ුකර දනාග්තේ ආයතනයක් දග්ාවීණනේ දවත 
ලබාදෙනු ලබන තාක්ෂණික සහදයෝග් තාවය 
සහ ශ්රී ලාකාදප ිරරි නිෂේපාෙන ක්දෂේතරදයේ සදිු 
ිරීමට අදපේක්ෂිත විිමතේ දවදළඳදපාළ 
ග්දපශනයක්ෙ දමම වයාපිතිය යටදතේ 
සිදුකරනු ඇත. දමම වයාපිතිය, 2020 වර්ෂය 
වන විට ිරරි ආශරිත නිෂේපාෙනයනේදග්නේ 
සේවයාදපෝෂිත වීණම සඳහා වූ රජදයේ ඉලක්කය 
සඳහා දමනේම ිරරි ආශරිත නිෂේපාෙන සඳහා 
වන දෙේශ ය ඉලේලුම සහ සැපයුම අතර වන 
පරතරය අවම ිරීම සඳහා ොයකතේවය 
ෙක්වනු ඇත ිබවට අදපේක්ෂිතය. 
 

ඊට අමතරව, පරාශ සහදයෝග් තාවය යටදතේ 
රියාවට නැාවීණදම් අරමුණිනේ වාරිමාර්ග්, ිවර 
කකාබෙේධ නාග්රික සාවර්ධන ඇතළුු නව 
දවනතේ අාශයනේහි දතෝරා ග්තේ වයාපිත ි
ිරහිපයකට අොල මූලික අධයනයක් දම් වන 
විට සිදුදකදරමිනේ පවතී. අොල වයාපිති 2019 
– 2024 කාලපරිච්දයෙය තලු රියාවට නැාවීණමට 
අදපේක්ෂිතය.  

 

 

 

  වග්වු 8.3:  පරාශ ආධාර යටදතේ වර්තමානදයේ රියාතේමක වන වයාපිත ි
වයාපිතයි පරමාර්ථ වටිනාකම    (ඇ.එ.ජ. 

දඩාලර් මිලයින) 
අඹතදලේ ජල සම්පාෙන  පෙේධතිය 
වැඩිෙියුණු ිරීදම්  හා බලශක්ති  
කාර්යක්ෂමතා  වයාපිතිය -  පරාශ 
සාවර්ධන ආයතනය 
 

මහ දකාළඹ  පරදෙේශදයේ   ජල සැපයුම සඳහා 
පරදපශකතාවය  සහ ජල සැපයුම් පෙේධතිදයේ 
තිරසාරකතේවය ඉහළ ෙැමීම . 
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පුනර්ජනන ය බලශක්ති අවදශෝෂණය  
සම්දපරේෂණ  සාවර්ධන  වයාපිතිය -  
පරාශ සාවර්ධන ආයතනය 

මධයම පළාත තුල ෙැනට ඉෙිදවමිනේ පවතින කුඩා 
හා මධයම පරිමාණ  බලාග්ාරයනේදග්ේ අතිදර්ක 
ධාරිතාවය ජාතික පෙේධතියට අවදශෝෂණය 
කරග්ැන ම 

37 

බලශක්ති සාවර්ධන හා බලශක්ති 
කාර්යක්ෂමතා වැඩිෙියුණු ිරීදම් 
ආදයෝජන         වැඩසටහන -  පරාශ 
සාවර්ධන ආයතනය 

ජාතික විදුලි ජාලදයේ  සම්දපරේෂණ  යටිතල 
පහසුකම්  ධාරිතාවය   වැඩි ෙියුණු ිරීම. 

27 

නාග්රික දසෞ යරක්ෂණ සහ 
සන පාරක්ෂණ මුලපිීම් වයාපිතිදයේ 
පළමු අෙියර ( ණය) - පරාශ සාවර්ධන 
ආයතනය 

මීග්මුව නාග්රික ස මාදප අපජල රැසේිරීදම් සහ 
පිරිපහදු ිරීදම් පෙේධතිය වයාපේත ිරරිම, අොල 
පරදෙේශදයේ ජීවතේවන 73,000 ක් පමණ වන 
ජනතාවකට සන පාරක්ෂක පහසුකම් සඳහා වන 
පරදපශකතාවය ඉහල ෙැමීම, ෙිළිඳුකම පිටුෙැකීම 
දවනුදවනේ පරතිපතේති සම්පාෙනය මතිනේ අඩු 
ආොයම්ලාභ  කුටුම්භයනේට අපජල කළමනාකරණ 
දසේවාවනේ සඳහා පරදපශවීණමට අවසේථාව සැලස ම  
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ශ්රී ලාකාව තලු පරාශ සාවර්ධන ආයතනදයේ සහදයෝග් තාවය පරාශ සාවර්ධන ආයතනදයේ 
ඇසනිේ 

2004 වසදර් ඇතිවූ සුනාමි වයාසනයට අනතුරුව 
පරාශ සාවර්ධන ආයතනය දමරට කටයුතු සඳහා 
මැෙිහතේ විය. ෙේවිපාර්ශේවිය සාවර්ධන 
සහකරුදවක් දලස පරතිපතේති, ඉාජිදනේරු, 
උපකරණ සහ ඉෙිිරීදම් අාශ දවත පරාශ 
තාක්ෂණික සුවිදශේෂතාවයනේ ලබාග්ැන ම දකදරහි 
පරාශ සාවර්ධන ආයතනය අවධානය දයාමු 
කරනු ලැද්ධ. පසුග්ිය වසර 7 පුරාවට යුදරෝ 
මිලියන 50 ක වාර්ෂික වටිනාකමිරනේ යුතේ 
සහනොය  ණය පහසුකම් සඳහා එකතතාවයනේට 
එළඹ ඇත.  

 

 

පරාශ සාවර්ධන ආයතනදයේ දග්ෝලීය පසේ අවුරුදු 
උපාය ්රමදයේ මූලික අරමුණ වනුදයේ හරිත 
වර්ධනය සහ සමාජ කකාබෙේධතාවය පරචලිත 
ිරීමයි. ක යටදතේ, ආර්ථික සාවර්ධනය, සමාජ 
කකාබෙේධතාවය සහ පරිසර ආරක්ෂණය සඳහා 
ොයකතේවය සලසනු ලබන ජාතික හා පරාදෙේශ ය 
මට්ටදම් සාවර්ධන වයාපිති රියාතේමක ිරරිම, 
ජාතික පරතිපතේති සඳහා සහදයෝග්ය ෙැක්වීණම, 
ධාරිතා වර්ධනය සහ ශ්රී ලාකා රජදයේ සහ 
දවනතේ රාජය ආයතන රියාතේමක කරනු ලබන 
වයාපිති මූලයයනය ිරීම ඇතුලතේ දප.  
 
පරාශ සාවර්ධන ආයතනදයේ මූලය ොයකතේවය 
දෙේශග්ුණික විපර්යාස අවම ිරීම දහෝ 
අනුවර්තනය සම්බනේධව ්රමිකව අවධානය 
දයාමුකරනු ලැද්ධ. වයාපිති සඳහා වන බලපෑම 
ඉහල නැාවීණම සඳහා යුදරෝපා දකාමිසම (දපාදු 
පරතිපතේති සැකස ම දවනුදවනේ පරොන ලබාෙීම 
දවනුදවනේ), ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව සහ 
ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජන බැාකුව 
සමත  සහදයෝග් තාවයනේට එළඹීමට නියමිතය. 

 

 

 

  

 වාර්ෂික උපදෙේශන රැසේවීණම 2017 

 

 

සහ දවරළ සහ සාග්ර පරිසර පෙේධතිය සුරක්ෂිත 
ිරීම සහ නජව විවිධතේවය පවතේවා ග්ැන ම. 

නාග්රික දසෞ යරක්ෂණ සහ 
සන පාරක්ෂණ මුලපිීම් වයාපිතිදයේ 
පළම ු අෙියර (පරොනය) - යුදරෝපා 
දකාමිසම පරාශ සාවර්ධන ආයතනය 

ජාතික ජලසම්පාෙන හා ජලාපවහන මණ්ඩලදයේ 
අපජල කළාමනාකරණ අාශය දකදරහි විදශේෂ 
අවධානයක් සහිතව මණ්ඩලදයේ ඉෙිරි කටයුතු 
පුළුලේ ිරීම් සඳහා වඩාතේ සුදුසු ආයතනික 
පසුබිමක් සහතික ිරීදම් අරමුණිනේ ජාතික ජල 
සම්පාෙන හා ජලාපවහන මණ්ඩලදයේ 
අවශයතාවයනේහි විසේතරාතේමක විශේදලේෂණයක් 
සිදු ිරරිම 

7 

අනුරාධපුර කකාබෙේධ නාග්රික 
සාවර්ධන වයාපාතිය -  පරාශ සාවර්ධන 
ආයතනය 

සාසේකිතික හා සේවභාව උරුමයනේ රැකග්නිමිනේ 
අනුරාධපුර නග්රදයේ පූජන ය සහ නවීණන දකාටසේ 
අතර සහසාවර්ධනය දවනුදවනේ වූ තුලිත 
්රමදපෙයක් පරචලිත ිරීම 

64 

විසලේ මාතදලේ ජල සම්පාෙන දයෝජනා 
්රමය රියාතේමක ිරීම -  ද්රඩිට් 
ඇග්රිදකෝලේ දකෝපදර්ට් ඇනේඩ් උ 
ඉනේදවසේට්මනේට් බැාකුව ,  යුනිද්රඩිට් 
බැාකුව, බී.එනේ.පී  පැරිබසේ    බැාකුව 
සහ නැටික්සිසේ  බැාකුව 
 

මාතදලේ ෙිසේතරික්කය තුල වර්තමාන ජලසැපයුම් 
ධාරිතාවය ඉහල නැාවීණම, පාන ය ජලදයේ ග්ුණතේවය 
පිළිග්ත හැිර මට්ටමකට දග්න කම සහ 
ජලසම්පාෙන ජාලය පුළුලේ ිරීම 

152 

කැළණි ෙකුණු ඉවුර ජල සම්පාෙන 
දයෝජනා ්රමදයහි දෙවන අෙියර -  
ද්රඩිට් ඇග්රිදකෝලේ දකෝපදර්ට් ඇනේඩ් උ 
ඉනේදවසේට්මනේට් බැාකුව 
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දමම පසේ අවුරුදු උපාය්රමය රියාතේමක ිරීමට, ශ්රී ලාකාවට සහ ශ්රී ලාාිරක ජනතාවට පරතිලාභ අතේකර 
ෙිමට, වාර්ෂික එකතතාවය යුදරෝ මිලියන 100 ෙක්වා ඉහල ෙැමීමට පරාශ සාවර්ධන ආයතනය සුොනම්ය. 

2017 වර්ෂය තලුෙ ීපරාශ සාවර්ධන ආයතනය: 
 රතේමලාන - දමාරටුව පරදෙේශයනේහි වාසය කරන ජනතාවට පරතිලාභ අතේකර ෙීම දවනුදවනේ යුදරෝ මිලියන 

75 ක අපජල කළමනාකරණ වයාපිතියක් සඳහා එකතවන ලෙී; 
 

 ශ්රී ලාකා රජය සමත වන වාර්ෂික උපදෙේශන රැසේවීණම් පැරිසේ අග්නුවරෙී පැවැතේවීණමට අනුග්රහය ෙැක්වීණම; 
 

 ශ්රී ලාකා රජදයේ ඉහල දූත මණ්ඩලයකට ී-යුනියනේ ෙිවයිදනේ (පරාශයට අයතේ ඉනේෙියනේ සාග්රදයේ පිහිටා 
ඇති ෙිවයිනක්) අධයයන සාචාරයක් සාවිධානය ිරීම; 

 

 ශ්රී ලාකාව සඳහා 2017 – 2021 සඳහා වන උපාය්රමය අවසානයට පතේිරීම. 

පරාශ සාවර්ධන ආයතනදයේ දග්ෝලයී අරමණු ුඉටකුර ග්ැන ම සඳහා පහත සේවරූපදයේ රියාකාරකම් 
සඳහා සහදයෝග්ය ෙක්වන ුලැද්ධ.  
ආකර්ෂණිය සහ 
අනේතර්ග්ිහිත 
නග්ර සඳහා 
තිරසාර 
සාවර්ධනය 
පරචලිත ිරීම  

 

ඉෙිරි වසර ිරහිපය තුල ග්නු ලබන මූලික ආදයෝජන තීරණයනේ ඉෙිරි ෙශකය තුල 
නාග්රික ග්මනේ මග් සහ එහි දෙේශග්ුණය මත වන බලපෑම, ආර්ථිකමය ග්මයතාවය 
සහ සමාජ අනේතර්ග්තය යන අාශයනේ පිළිබඳව තීරණය කරනු ඇත. පරාශ සාවර්ධන 
ආයතනය විසිනේ අවධානම් වැලැක්වීණම හා දෙේශග්ුණික රියාකාරකම් සැලසුම් ිරීම 
දවනුදවනේ වන සැලසුම් සඳහා එක් නග්රයකට දහෝ නග්ර ිරහිපයක් සඳහා තම 
ොයකතේවය ලබාදෙනු ඇත. සාචාරක කර්මානේතය දහේතුදවනේ දපග්දයනේ සාවර්ධනය 
වන සාරක්ෂණය කල යුතු නාග්රික දහෝ ඓතිහාසික උරුමයනේ පවතින, සාචලතා 
සම්බනේධදයනේ අවහිරතාවයනේට මුහුණ දෙන දහෝ දෙේශග්ුණික අවධානම් වලට ලක්වන 
සරීය නග්ර සඳහා පරාශ සාවර්ධන ආයතනදයේ උපාය්රමික ආදයෝජන ලබාෙීමට 
අදපේක්ෂිතය 

ජලාධාර 
මට්ටම්වල 
කකාබෙේධ 
කළමනාකරණය 
සඳහා සහය 
ෙැක්වීණම 
 

රටතුල සහ වර්ෂය පුරාවට ජලසම්පත අසමාන දලස දබෙි තිදබන සාෙර්භයක් තුල 
සහ ජලභාවිතය සම්බනේධදයනේ ග්ැටුම් පවතින සහ වර්ධනය වන පසුබිමක් තුල පරාශ 
සාවර්ධන ආයතනය කකාබෙේධ සම්පතේ කළමනාකරණය සම්බනේධදයනේ වන වයාපිති 
සඳහා ජලය ග්බඩා ිරීදම් ධාරිතාවය, සහ නියාමනය වැඩිිරීම සඳහා වන 
බහුකාර්යය ආදයෝජන, තීරණ සහය උපකරණ සහ බහුපාර්ශවීණය පිවිසුමක් මතිනේ 
සහදයෝග්ය ෙක්වනු ඇත. කිෂිකර්මානේතය පරධාන රැිරයා උතේපාෙන අාශය වන රටක 
දෙේශග්ුණික විපර්යාස සඳහා ඔදරාතේතු දෙන වග්ා්රම පරචලිත ිරීමෙ සාවර්ධනය 
දකදරනු ඇත.  

හරිත බලශක්ති 
සහ බලශක්ති 
කාර්යක්ෂමතාවය 
වර්ධනය  

සම්පූර්ණ බලශක්ති මිශරය තුල හරිත බලශක්ති පරභවයනේදග්ේ දකාටස වැඩිිරීම සඳහා 
දමනේම සම්දපරේෂණදයේෙී බලශක්ති හානිය අවම ිරීමටෙ පරාශ සාවර්ධන ආයතනදයේම 
සහය ඉෙිරියට ලබාදෙනු ඇත. බලශක්ති ඉතිරි ිරීම සහ ලාකා විදුලිබල මණ්ඩලදයේ 
මූලයය කාර්යසාධනය ඉහල නැාවීණමට සුදුසු ජාල පෙේධතියක් පරචලිත ිරීම පරවර්ධනය 
ිරීමට සිදුකරනු ඇත.  
 

න ල ආර්ථික 
විභවතාවය ඉහළ 
නැාවීණම 

න ල ආර්ථිකය විදෙේශ විනිමය සඳහා වන පරධාන මූලාශරයක් වන අතර ආහාර 
සුරක්ෂිතතාවය සහ රැිරයා උතේපාෙනය සම්බනේධදයනේ මූලික දප. එදසේම එය පාරිසරික 
කාරණා සම්බනේධදයනේ අභිදයෝග්ාතේමක වන අතර තිරසාරභාවය සම්බනේධදයනේෙ විභව 
දප. සියයට 70 ක් පමණ වන වර්තමානදයේ මිලියන 2.2 පමණ සහ 2020 වන විට මිලියන 
4 වන සාචාරකයනේදග්ේ පරමු  දතේීම දමම දවරළ තීරය වනු ඇත. උපාය්රමික අාශයක් 
වන ධීවර අාශයෙ රජදයේ සහ ධීවරයනේදග්ේ ඌණ ආදයෝජනයට ලක්ව ඇත. තවෙ, 
මිලියන 10 ක් පමණ වන නාග්රික ජන සා යාදවනේ ¼ කට වඩා වැඩි පරමාණයක් දවරදළේ 
සිට ිරදලෝමීටරයකට වඩා අඩු පරදෙේශයක් තුල වාසය කරනු ලැද්ධ. එවැනි තතේවයක් 
තුල මිනිසේ රියාකාරකම්හි අවාසිොයක බලපෑම් අවම ිරරිමටතේ (ජලදූෂණය වැනි) න ල 
ආර්ථික විභවතාවය ඉහල නැාවීණමතේ අරමුණු කරදග්න පරාශ සාවර්ධන ආයතනය 
වයාපිති සඳහා සහදයෝග්ය ෙක්වනු ඇත.   
 
අපජල කළමනාකරණය  - අපජල කලමනාකරණය ශ්රී ලාකා රජදයේ අවධානයට ලක්කර 
ඇති  පරමු තම අාශයක් දප. අාශය තුල ඉහත ආදයෝජනයනේ සිදුිරරිම සඳහා ඉතා 
ෙැඩි  අවශයතාවයක් පවතී. පරාශ සාවර්ධන ආයතනය ෙැනටමතේ දමම අාශය තුල 
ආදයෝජනය කර ඇති අතර අොල පරමාණය නැාවීණමටෙ අදපේක්ෂිතය. මහජන ෙැනුවතේ 
ිරීදම් වැඩසටහනේ තුලිනේ දපාදු දසෞ ය ග්ැටළු පිළිබඳව කටයුතු ිරීමටෙ අදපේක්ෂිතය.  
 
ධීවර කර්මානේතය  
ධීවර අාශදයේ නව රැිරයා, තිරසාරතේවය ඉහල නැාවීණම අරමුණු දකාට දග්න 
ධීවරයනේදග්ේ ආොයම් මට්ටම ඉහල නැාවීණමට අවසේථා ඇති ිරීමට දමනේම ක්දෂේතරදයේ 
තිරිසාරභාවය ඇති ිරීමට උපාය්රමයනේ රියාතේමක ිරීමට පරාශ සාවර්ධන 
ආයතනය ශ්රී ලාකා රජය දවත සහදයෝග්ය ෙක්වනු ඇත.  
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ඔසේදේලයිාව 
 

 

 

1950 වර්ෂදයේෙී දකාළඹ ්රමය පිහිටුදම් සිට අෙ 
ෙක්වාම ඕසේදේලියාව දවතිනේ සාදයෝග් තාවයනේ 
ලැදබමිනේ පවතින අතර එය දෙරට අතර වන 
වසර 70 ක් පමණ වන සාවර්ධන සාදයෝග් තාවය 
මනාව පිළිඹිබු කරනු ලැද්ධ.  
 
ඕසේදේලියානු විදෙේශ සබඳතා සහ දවදළඳ 
දෙපාර්තදම්නේතුව මතිනේ ලබාදෙන තාක්ෂණික 
හා අදනකුතේ පරොනයනේෙ ඇතුළුව ශ්රී ලාකා රජය 
දවත ඕසේදේලියානු රජය විසිනේ ලබාදෙන ලෙ 
සාවර්ධන සහයනේදග්නේ සුවිදශේෂී පරතිලාභ 
රැසක් ලබා ඇත.  
 
වර්තමානදයේෙී ශ්රී ලාකාව තුල රියාතේමක වන 
ඕසේදේලියානු ආධාර වැඩසටහන ආර්ථික 
සහදයෝග් තා පිවිසුමක් යටදතේ කළමනාකරණය 
කරනු ලබන අතර එය ශ්රී ලාාිරකයනේ උදෙසා 
ආර්ථික අවසේථා ඇතිිරීම දමනේම 2030 තිරසාර 
සාවර්ධනය දමනේම තිරසාර සාවර්ධන සඳහා 
වන නයාය පතරය අභිමතාර්ථ ලතා කර ග්ැන ම 
මූලික දප. ලබාදෙන සහදයෝග්දයේ සේවරූපය මත 
දබාදහෝමයක් ඕසේදේලියානු ආධාර වැඩසටහනේ 
දලෝක බැාකුව, අනේතර්ජාතික මූලය සමායතනය 
දහෝ එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ සාවිධානය වැනි 
බහුපාර්ශේවීණය ආයතන, ආසියානු පෙනම වැනි 
අනේතර්ජාතික රාජය දනාවන සාවිධාන දහෝ 
කළමනාකරණ දකානේතරාතේකරුවනේ මතිනේ 
රියාතේමක දකදර්.  
 

ඕසේදේලියානු රජය, ශ්රී ලාකාදප රාජය අාශදයේ 
නිලධාරිනේට දමනේම දපෞෙේග්ලික අාශදයේ සහ 

පරජා අාශදයේ පුෙේග්ලයිනේට ඕසේදේලියානු පරොන 
වැඩසටහන යටදතේ ෙිග්ුකාලීන ශිෂයතේව 
ලබාදෙනු ලබන පරධාන ොයකයා දප. ඉහල 
ෙැනුමිරනේ සහ කුසලතාවයිරනේ යුක්තව 
පරතිපතේති සම්පාෙන සහ තීරණ ග්ැන දම් 
රියාවලිය සඳහා සහභාග් වීණමට කානේතාවනේ 
ෙිරිග්ැනේවීණම දමම වැඩසටහදනේ මූලික අරමුණ 
දප. වර්තමානය වන විට 60 ට ආසනේන සිසුනේ 
පිරිසක් ඕසේදේලියාදප පිළිග්තේ විශේව 
විෙයාලයනේහි තම පශේචාතේ උපාි පාඨමාලා 
හාොරමිනේ සිටිනු ලැද්ධ.  
 
ශ්රී ලාකා රජදයේ සාවර්ධන වයාපිති රියාතේමක 
ිරීම සඳහා සැලිරය යුතු වටිනාකමිරනේ යුතේ 
අපනයන පහසුකම් ඕසේදේලියාදප අපනයන 
මූලය රක්ෂණ සමාග්ම මතිනේ ලබාදෙනු ලැද්ධ. 
1999 වසදර්ෙී පළමු අපනයන ණය පහසුකම 
අම්පාර කකාබෙේධ ජල සම්පාෙන දයෝජනා 
්රමදයේ පළමු අෙියර රියාතේමක ිරීම සඳහා 
ලබාදෙන ලෙී. මෑතකෙී අතේසනේ කරන ලෙ ණය 
ග්ිවිසුමක් මතිනේ ග්රාමීය ආර්ථික අමාතයාාශයට 
විදෙේශ ය ිරරි එළදෙනුනේ ශ්රී ලාකාව දවත 
ආනයනය ිරීමට හැිරවිය. වර්තමානදයේ EFIC 
ආයතනදයේ සහදයෝග්ය ඇතිව අතයාවශය 
දරෝහලේවල සායනික අපද්රවය කළමනාකරණ 
මධයසේථාන පිහිටුවීණදම් වයාපිතිය රියාතේමක 
දවමිනේ පවතී.  
 

පහත ඕසේදේලියානු ආධාර යටදතේ රියාතේමක 
වැඩසටහනේ සඳහා පාලිත ග්ිවිසුම් මෑතකෙී 
අතේසනේ කරන ලෙී.   
 

 

වග්වු 8.4:  මෑතෙ ීඕසේදේලයිාව සමත අතේසනේ කරන ලෙ පාලති ග්විිසමු් 

වයාපිතයි පරොන 
වටිනාකම 

(ඕසේදේලයිාන ු
දඩාලර් 
මිලයින  

(ඕ.දඩා.මි)) 

රියාතේමක 
ිරීදම් ආයතන 

පරමාර්ථ 
 

දවදළඳදපාළ 
සාවර්ධන 
වයාපිතිය 

ඕ.දඩා.මි 12 සාචාරක 
සාවර්ධන සහ 
රිසේතියානු 
සබඳතා 
අමාතයාාශය 

පසුග්ාමී පරදෙේශයනේහි සාචාරක කර්මානේතය සඳහා වන 
ආර්ථික පෙනම ඉහත නැාවීණම මතිනේ දුපේපතේකම අවම 
ිරීම. ශ්රී ලාකාදප දග්ෝලීය පරතිරූපය ඉහල නැාවීණම 
සහ සාචාරකයිනේ ඉහල සා යාවක් ආකර්ශණය කර 
ග්ැන ම. සාචාරක කර්මානේතය තුල රැිරයා අවසේථා හා 
ආොයම් මට්ටම ඉහත ෙැමීම. 
 

අනේතර්ග්ිහිත 
ආර්ථික 
වර්ධනය 
සඳහා 
නිපුණතා 
 

ඕ.දඩා.මි. 15 නිපුණතා 
සාවර්ධන සහ 
විතේතීය පුහුණු 
අමාතයාාශය 

අම්පාර, මඩකලපුව, තරිකුණාමලය සහ දපාදළානේනරුව 
ෙිසේතරකි්කයනේහි සාචාරක අග්ය ොමය තුල 
හඳුනාග්නේනා ලෙ ආර්ථික අවසේථා හා සාවර්ධන  
දසේවාවනේ සඳහා වන පරදපශය පරවර්ධනය ිරීම 

වර්ධනය 
සඳහා 
යහපාලනය 
වැඩසටහන 

ඕ.දඩා.මි. 31 මුෙලේ හා 
ජනමාධයය 
අමාතයාාශය  

දමම වැඩසටහන මතිනේ ශ්රී ලාකාදප ආර්ථික වර්ධනය 
සඳහා වන පරයතේනය සඳහා සහය ෙැක්වීණම දමනේම 
දුපේපතේකම සහ විෂමතාවය අවම ිරරිම දවනුදවනේ 
ආර්ථික වර්ධනදයේ පරතිලාභ දබොහැීම සඳහා 
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ශර ිලාකා ආධාර වැඩසටහන 2017 - 2018 (ඕසේදේලයිාන ුමහ දකාමසාරිසේ කාර්යාලදයේ 
වාර්තාවිර)

 

2017 – 2018 කාලස මාව සඳහා ශ්රී ලාකාව 
දවත ලබාදෙන ඕසේදේලියානු විදෙේශ 
සාවර්ධන සහදයෝග් තාවදයේ පරමාණය ඕ.දඩා. 
මි. 27.7ක් පමණ දප. දමම වටිනාකමිනේ ඕ. 
දඩා. මි 19.9 ක් ෙේවිපාර්ශේවික අරමුෙලේ දවතනිේ 
සහ ඕ.දඩා.මි. 7.8 ක් පරාදෙේශ ය සහ දග්ෝලීය 
අරමුෙලේ දවතිනේ ලබාෙී ඇත.  

ශ්රී ලාකාව සඳහා වන පහත ආධාර පරමාර්ථ 
තුනට අනකුූලව ඕසේදේලියානු පරොනයනේ 
ලබාදෙේ.  

 

 

 

මූලික ආදයෝජන: 

අඩ ු ආොයම්ලාභ නේ සඳහා ආර්ථික අවසේථා 
(ඕසේදේලයිාන ුදඩාලර් මිලයින (ඕ.දඩා.මි) 32 -  

2014 – 2022) 

 
 දවදළඳදපාළ වර්ධන වැඩසටහන 
(Market Development Facility) 

  
අනේතර්ග්ිහති ආර්ථික වර්ධනය සඳහා 
කසුලතා වැඩසටහන (Skills for Inclusive 
Economic Growth)  
 

 පරාදෙේශ ය සවිබල ග්ැනේවීණම මතනිේ 
ආර්ථික වර්ධනය (Local Empowerment 
through Economic Development) 

 

දමම වයාපිතිය මතිනේ උතුරු පළාදතේ ධීවර 
සහ කිෂිකාර්මික සමූපකාර සමිත ිඅපනයන 
සැපයුම් ොමයට සම්බනේධ ිරීම සාර්ථකව 
සිදුකර ඇත.  

 
සාවර්ධනය සඳහා යහපාලනය ආදයෝජනය - 
ඕ.දඩා.මි. 31 -  2016-2021 

 

 තරිසාර සහ අනේතර්ග්ිහති වර්ධනය 
සඳහා වන බාධාවනේ අවම ිරීම (දලෝක 
බැාකවු මතනිේ රියාතේමක කරන ුලැද්ධ.) 

 
දවදළඳ පරතපිතේති සහ දවළඳාම සඳහා 
පහසුකම් සැලස ම, ආදයෝජන සඳහා හිතකර 
වයාපාරික පරිසරයක් ඇති ිරීම, රජය සත ු
වයාපාර පරතසිාසේකරණය ිරරිම, සාචාරක 
කර්මානේතදයේ සාවර්ධනය නදවෝතේපාෙනය 
සහ වයවසායක සාවර්ධනය මතිනේ 
දපෞෙේග්ලික අාශදයහි විභවතාවය ඉහල 
නැාවීණමට සහය ෙැක්වීණම මතිනේ ශ්රී ලාකා 
රජදයේ ආර්ථක පරතිසාසේකරණ රියාවලියට 
ොයක වීණම.  

දපෞෙේග්ලික අාශය මූලික කරග්තේ වර්ධනය 
මතිනේ දුපේපතේකම අවම ිරීමට අදපේක්ෂිතය. 
වයාපිත ිතරතිේවයිරනේ සමනේවිතදප:

1
•අඩු ආොයම් ලාභ නේ සඳහා
ආර්ථික අවසේථා පුළුලේ ිරීම

2

•පුරවැසයිනේදග්ේ සහ පුෙේග්ලකි 
අාශදයේ අවශයතා සඳහා 
රජදයේ පරතිචාරකතාවය ඉහල 
නැාවීණම සඳහා සහය ෙැක්වීණම

3
•සේතර  පුරුෂ සමානතාවය ඉහල 
නැාවීණම

සහදයෝග්ය ෙැක්වීණමට අරමුණු දකාට දග්න ඇත. 
එදසේම, දමම වැඩසටහන මතිනේ ශ්රී ලාකා රජදයේ 
ජාතික‚ පළාතේ සහ පරාදෙේශ ය මට්ටම්හි  අනේතර්ග්ිහිත  
ආර්ථික වර්ධනය සම්බනේධදයනේ සිදුකරනු ලබන 
පරතිපතේති සැකස දම් සහ දබොහැීදම් ශකයතාවය 
සම්බනේධ රියාකාරකම් වැඩිෙියුණු ිරීම සඳහා 
සහදයෝග්ය ෙක්වනු ඇත. 
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 උපජාතකි යහපාලන ශක්තමිතේ ිරීදම් 
වැඩ සටහන (ආසයිාන ු පෙනම මතනිේ 
රියාතේමක කරන ුලැද්ධ)  
 
ආර්ථික වර්ධනය පරචලිත ිරීම, බදුපෙනමට 
ඉහල නැාවීණම, දසේවා සම්පාෙනය සහ 
පුරවැසියනේට පරතචිාර ෙැක්වීණම ඉහල නැාවිම 
මතිනේ පළාතේ සභා සහ පළාතේ පාලන 
ආයතනයනේට සහය ෙැක්වීණම සිදුකරනු ලැද්ධ.  
 

 පළාතේ පාලන ආයතන වල කානේතා 
නදියෝජනය 
 
මැතිවරණ ්රමය සඳහා අනේතර්ජාතික 
පෙනමට සහ දපාදු බිමක් දසවීණදම් ආයතනයට 
පළාතේපාලන ආයනයනේහි කානේතා 
නිදයෝජිතයනේදග්ේ සහභාග් තේව පරතශිතය 
සියයට 4 සිට සියයට 25 (2018 ජුන ි
අවසානදයේෙී) ක් ෙක්වා ඉහල නැාවිම සඳහා 
මැතිවරණ දකාමිසම ශ්රී ලාකා දපාලිස ය සහ 
මාධය ආයතන සමත කටයුතු ිරරිම සඳහා 
සහය ෙැක්වීණම සදිුකරනු ලැද්ධ.  
 
 
 

වැඩබිදම් කානේතාවනේ (ඕ.දඩා.මි. 15 2016 – 2020) 

දමම වැඩසටහන මතිනේ මධය පරිමාණදයේ සටි 
මහා පරිමාණදයේ සමාග්ම් දවත ඉහල 
කානේතාවනේ සා යාවක් බඳවා ග්ැන ම සඳහා 
වන අවදබෝධය ඉහල නැාවීණම. ක්ෂුද්ර, සළුු හා 
මධයම පරිමාණ වයාපාර පවතේවා දග්න යනු 
ලබන කානේතාවනේට මූලය පරදපශයනේ සඳහා වන 
අවහිරතා අවම ිරීම හා අොල ආයතනවල 
කානේතා ශරම ොයකතේවය ඉහල නැාවීණම සහ 
කානේතාවනේ සහ ඔවුනේදග්ේ සැපයුම් ොම දවත 
ආදයෝජන සිදුිරීමට මහාපරිමාණ සමාග්ම්හි 
අභිදපරේරණය ඉහල නැාවීණම අරමුණු දකදර්.  

 
දවනතේ වර්තමාන ෙේවිපාර්ශේවික වැඩසටහනේ  

 ඕසේදේලයිාන ු සම්මාන ශෂියතේව සහ 
අිශෂියතේව (ඕ.දඩා. මි. 3.9 - 2017 – 

2018)  
 
2017 වර්ෂදයේෙ ීශ්රී ලාාකීක සිසුනේ 150 
ක් දවත ඕසේදේලියාදපෙී අධයයන 
කටයුතු සදිුිරීම සඳහා දකටිකාලීන 
සහ ෙිග්කුාලින ශිෂයතේව පරිිනමා ඇත. 
2018 වර්ෂය තුලෙී එවැනි ශිෂයතේව 208 
ක් පිරිනමනු ඇත ි බවට අදපේක්ෂිතය. 
දමම වැඩසටහන විදෙේශ සම්පතේ 
දෙපාර්තදම්නේතුව සමත රියාවට 
නාවනු ලැද්ධ.  
 
 
 
 

 
 සේදපච්ඡා දසේවකයනිේ 

 
2015 – 2017 කාල ස මාව තුලෙ ී
අනේතර්ජාතකි සාවර්ධනය සඳහා 
ඕසේදේලියානු සේදපච්ඡා දසේවදයේ 
වැඩසටහන යටදතේ සේදපච්ඡා 
දසේවකයිනේ 32 කු ශ්රී ලාකාව තුල දසේවය 
කරමිනේ සටිී. 2018 වර්ෂය සඳහා වන 
සේදපච්ඡා දසේවකයනිේ සා යාව දමදතක් 
තීරණය කර දනාමැත. විදෙේශ සම්පතේ 
දෙපාර්තදම්නේතුව දමම වැඩසටහදනේ ශ්රී 
ලාාිරක සහකරු දලස කටයුතු කරන ු
ලැද්ධ. 
 

 2017 වර්ෂදයේ ෙ ීඇතවි ූදඩාග් ුඋවදුර 
සඳහා පරතචිාර ෙැක්වීණම 
 
අොල වැඩ සටහන දලෝක දසෞ ය 
සාවිධානය (ඇ.එ.ජ.. දඩා. මි. 500,000) 
මතිනේ රියාවට නාවන ලෙ අතර 
ෙීර්ඝකාලීන පර්දයේෂණ සබඳතා 
වැඩසටහනක් දමානෑෂේ දලෝක මදුරු 
වැඩසටහන සහ ශ්රී ලාකා දසෞ ය 
දෙපාර්තදම්නේතුව එක්ව රියාවට 
නාවමිනේ පවතී. 
 

 සාහඳියිාව සඳහා වන සහයනේ 
 
ඕ. දඩා. මි. 1.5 ක ආධාර යටදතේ 
රියාතේමක ිරරිමට නයිමිත දමම 
වැඩසටහන යටදතේ අතරුුෙහනේවුවනේ 
සඳහා වන කාර්යාලයක් සේථාපනය 
ිරීම සඳහා තාක්ෂණික ආධාර 
ලබාෙීමට නියමිතය. 
 

 

සාවර්ධනය සඳහා යහපාලනය වැඩසටහන සඳහා 
පාලිත ග්ිවිසුමට අතේසනේ ිරීම. 



_____________________________________________________________________________________________  ෙියුණු ආර්ථික අාශය 
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දග්ෝලයී සහ පරාදෙේශ ය වැඩසටහනේ 
 

 ඕසේදේලියාව විසිනේ දසෞ ය, අධයාපන, සහ 
පරිසර යන අාශ දවනුදවනේ දග්ෝලීය 
අරමුෙලේ මතිනේ ශ්රී ලාකාව දවත සහදයෝග්ය 
ෙක්වනු ලැද්ධ. උොහරණ දලස කඩ් උසේ, ක්ෂය 
දරෝග්ය සහ මැදලේරියාව දවනුදවනේ වන 
දග්ෝලීය අරමුෙල මතිනේ ලබාදෙන ලෙ 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන 12.4 ක පරොනය 
(2017 – 2019) සහ දලෝක පරිසර පහසුකම 
(2014 – 2018) මතිනේ නජව විවිධතේව, පාාශු 
 ාෙනය සහ දෙේශගු්ණික විපර්යාස 
සම්බනේධ වයාපිති රියාතේමක ිරීම සඳහා 
ලබාදෙන ලෙ ඇ.එ.ජ. දඩාලර්  මිලියන  11 
ක පරොනය ෙැක්විය හැක. 
 

 ඕසේදේලයිාන ු රාජය දනාවන සාවිධාන 
වැඩසටහන යටදතේ 2017 – 2018 කාලස මාව 
තුල ඕ. දඩා. මි. 14.04 ක මුෙලක් ශ්රී ලාකාව 
තුල රියාතේමක වන  Caritas Australia, 
Oxfam Australia, Plan International, 
World Vision and Palmera Projects වැනි 
ඕසේදේලියානු රාජය දනාවන සාවිධාන දවත 
ලබාෙී ඇත. 

 

 සාවර්ධනය සඳහා රාජයයනේ දෙක අතර 
සහදයෝග් තාවයනේ (ඕ. දඩා. මි. 3.6 2014 – 

2018) 
 
    ඉනේෙියාන ු සාග්රදයේ ජාතික ග්දපශන සහ 

මුෙවාග්ැන දම් දසේවය වර්ධනය ිරීම සඳහා 
ඕසේදේලියානු නාවික ආරක්ෂක අිකාරිය 
සහ ශ්රී ලාකාදප අොල ආයතන අතර ඇතිවූ 
සහදයෝග් තාවය සහ ඕසේදේලියානු බටහිර 
විශේවවිෙයාලය සහ ශ්රී ලාකාදප දතෝරාග්තේ 
විශේවවිෙයාල තරතිේවයක් අතර පරජා මූලික 
අපදුවය කළමනාකරණය සම්බනේධදයනේ 
ඇතිවූ එකතතාවයනේ. 

 
 දපෞෙේග්ලකි ආදයෝජන සාවර්ධන සමහූය  

(Private Infrastructure Development 
Group) මතනිේ 

 
    ඕසේදේලියානු ආධාර වැඩසටහන 

සිාග්පේපූරුව මුලික කරග්තේ  InfraCo Asia 
Development ආයතනයට ශ්රී ලාකාදප 
දකෝට්දට්  පරදෙේශදයේ අපද්රවය තුලිනේ 
බලශක්තිය නිපෙවන වයාපිතියකට 
ආදයෝජනය ිරීම සඳහා සහය ෙක්වන ලෙී. 
දමම වයාපිතිය මතිනේ දකාළඹ නාග්රික 
පරදෙේශදයේ අපද්රවයයනේදග්නේ අඩක් පමණ 
දමග්ාදවාට් 10 ක් පමණ වන 
බලශක්තියකට පරිවර්ථනය කරනු ඇත. 

 

 දසෞ ය මලුපිී ම සඳහා ෙතේත (Bloomberg 
Data for Health Initiative) 

 
    දමම වැඩසටහදනේ වර්තමාන අෙියර (2015 

– 2019) රියාවට නැාවීණම සඳහා  
ඕසේදේලියදප විදෙේශ සබඳතා සහ දවදළඳ 
අමාතයාාශය/innovation Xchange විසිනේ 
දවනේකරන ලෙ ඕ. දඩා. මි. 4 ක මුෙලිනේ ඕ. 
දඩා. මි. 500,000 ක මුෙලක් දම් සඳහා 
දවනේකරන ලෙී. දමම වැඩසටහන මතිනේ 
කාර්යක්ෂම දසෞ ය පරතිපතේතියක් 
රියාතේමක ිරීම සඳහා පූර්ණ දසෞ ය 
ෙතේත රැසේ ිරරිම සිදුකරනු ලැද්ධ. 

 

 නෙිනේග්ත වකගු්ඩ ුදරෝග්දයනේ වැලකීම 
 
    2017 වර්ෂය තුලෙ ී හඳුනා දනාග්තේ 

නිෙනේග්ත වකුග්ඩු දරෝග්යට පිළියම් දසායා 
ග්ැන ම පිණිස ඕසේදේලියාදප නයෂේිකක විෙයා 
සහ තාක්ෂණික සාවිධාන විසනිේ ශ්රී 
ලාකාදප ක හා සම්බනේධ ජනාිපති 
කාර්යය සාධන බලකාය අතර එකතතා 
ග්ිවිසුමකට එළදඹන ලෙී. දමම 
සහදයෝග් තාවය වර්ධනය කරග්ැන ම සඳහා 
2017 දනාවැම්බර් මස පැවති 
සැලසුම්ිරීදම් වැඩමුළුව දමම වැඩසටහන 
මතිනේ මූලයයනය කරන ලෙ.ී

එක්සතේ රාජධානිය  

දපාදු රාජය මණ්ඩලයට එක්වීණමතේ සමත ශ්රී 
ලාකාව සහ එක්සතේ රාජධානිය අතර 
සාවර්ධන සහදයෝග් තාවය ආරම්භ විය. 1979 
වර්ෂදයේෙී වික්දටෝරියා දපලේල සහ 
විදුලිබලාග්ාරය ඉෙිිරීම සඳහා ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර්  247.1 ක වටිනාකමක් දවනුදවනේ ඇත ි
කරග්නු ලැබ ූග්ිවිසුම එක්සතේ රාජධානිය සමත 
ඇති කරග්තේ පළමු ෙේවිපාර්ශේවික ග්ිවිසුම දප. 
එතැනේපටනේ පරොන, ණය ආධාර සහ අපනයන 
ණය පහසුකම් යන සේවරූපයනේ යටදතේ 
ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 925 ක පමණ මූලය 

සහදයෝග් තාවයනේ එක්සතේ රාජධානිය දවතිනේ 
ලබා ෙී ඇත. පාලම් වැනි ආර්ථික යටිතල 
පහසුකම් එක්සතේ රාජධානිදයේ ආධාර යටදතේ 
රියාතේමක ිරීම සඳහා රජය විසිනේ අවධානය 
දයාමු කර ඇත. පසුගි්ය වසර ිරහිපය තුල මුළු 
රටම ආවරණය වන පරිෙි පාලම් වයාපිත ි
ිරහිපයක් රියාතේමක ිරීම සඳහා එක්සතේ 
රාජධානිය විසනිේ වාණිජ බැාක ු හරහා 
අපනයන ණය පහසුකම් ිරහිපයක්ම ලබාදෙන 
ලෙී. 
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ඊට අමතරව එක්සතේ රාජධානිදයේ අපනයන 
මූලය ආයතන එහි සිජු ණය පහසුකම් 
දයෝජනාවලිය ශ්රී ලාකාව දවත ලබාදෙන අතර 

ක යටදතේ ඉෙිරිදයේෙී රියාතේමක ිරීමට දයෝජිත 
පරමු  වයාපිත ි ිරහිපයක් සම්බනේධදයනේ 
සම්මුති සාකච්ඡා පවතේවමිනේ සිටින ුලැද්ධ.

     

 
 

 
ග්රාමීය පාලම් ඉෙිිරීදම් වයාපිතයි  
 
 

දුරසේථ ග්ම්මානයනේට පරතිලාභ ලබාෙීම දමනේම පරමු  සාවර්ධන වයාපිතීනේහි පරතිලාභ ග්ලායාම අරමුණ ු
දකාට දග්න රජය විසිනේ රටතුල සම්බනේධතාවයනේ ඉහල නැාවිම සඳහා ඉහළ අවධානයක් දයාමුකර 
ඇත. එවැනි තතේවයක් යටදතේ පාලම් 1210 ක් අෙියර තුනක් යටදතේ ඉෙිිරීම මතිනේ ග්රාමිය පරදෙේශ, 
නාග්රික පරදෙේශයනේට සම්බනේධ ිරීම ග්රාමීය පාලම් ඉෙිිරීදම් වයාපිතිය මතිනේ අදපේක්ෂිතය.  

වයාපිතිදයේ අෙියර 01 යටදතේ බ්රිතානය පවුම් 45 ක් වැය කර මීටර් 06 සිට 30 ක ෙිග්ිරනේ යුතු සේථිර 
වාදනේ පාලම් 210 ක් ෙැනටමතේ ඉෙිකර ඇත.  

වයාපිතිදයේ ඉතිරි අෙියරයනේ රියාතේමක ිරීම සඳහා පාලම් 618 ක් ඉෙිිරීම දවනුදවනේ පවුම් මිලියන 
100 ක වටිනාකමිනේ යුතු දකානේතරාතේ ග්ිවිසුමක් බ්රිතානයදයේ Cleveland Bridge UK Ltd සමතිනේ සහ 
පාලම් 475 ක් ඉෙිිරීම දවනුදවනේ යුදරෝ මිලියන 105 ක් වටිනාකමිනේ යුතේ දකානේතරාතේතු ග්ිවිසුමක් 
දනෙර්ලනේතදයේ Janson Bridging ආයතනය සමතතේ ඇතිකරදග්න ඇත. පිළිදවලිනේ දඩායිෂේ බැාකුව 
ක ජී ලනේඩනේ ශා ාව සහ දනෙර්ලනේතදයේ රාදබෝ බැාකුව අොල වයාපිතිය මූලයයනය ිරරිම සඳහා 
මූලයමය සහදයෝග් තාවය ලබාෙී ඇත.  
 
දමම වයාපිතිය සම්පූර්ණ විමතේ සමත පවුලේ 12,0000 කට පමණ පහසුකම් සැලදසනු ඇති අතර පරධාන 

දසේවාවනේ ලබා ග්ැන මට ග්මනේ කල යුතු සාමානය 
දුර ිර.මී. 7.3 නේ පමණ අවමවනු ඇති බවට 
අදපේක්ෂිතය. එක් පාලමක් මතිනේ ධාවන 
ිරදලෝමිටරයක් සඳහා ඉතිරිවිය හැිර වියෙම රු.34 
ක් පමණ වියහැිර අතර ෙිනකට වාහන 400 කට 
පමණ දසේවාවනේ ලබාෙිය හැක.  

ඊට අමතරව වර්තමානදයේ රියාතේමක වන 
වැඩසටහදනේ ෙිග්ුවක් දලස නව පාලම් 4000 ක් 
ඉෙිිරීම සඳහාෙ රජය විසිනේ අවධානය දයාමුකර 
ඇත. දමම සමසේත  වයාපිති මතිනේ පරවාහන 
සම්බනේධතාවය වැඩිෙියුණු වීණම මත ග්රාමීය පරජාවට 
දවදළඳදපාළ, අධයාපන සහ දසෞ ය පහසුකම් 
සඳහා පරදපශකතාවය ඉහල යෑම දහේතුදවනේ ග්රාමිය 

පරජාවදග්ේ ජීවන තතේවයෙ ඉහත යා හැිර බවට අදපේක්ෂිතය.  

වර්තමාන රජදයේ දමම අභිදයෝග්ාතේමක ඉලක්කය ඉටුකර ග්ැන ම සඳහා දනෙර්ලනේත, දබලේජියම්, 
ඔසේ්රියානු, හාදග්ේරියානු සහ එක්සතේ රාජධානි  පාර්ශේවයනේ විසනිේ එහි මූලය සහයනේ ලබාෙීමට 
එකතතාවය පල දකාට ඇත.  

වග්වු 8.5: එක්සතේ රාජධානදියේ මලූයාධාර යටදතේ රියාතේමක කල වයාපිත ි2012 -  2017 
 

 වයාපිතයි අරමණු වටිනාකම    
(ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 

මි)  

2012 ශ්රී ලාකාව තුල ග්රාමීය පාලම් 
210 ඉෙිිරීම 

මිටර් 6 – 30 ෙක්වා ෙිග්ිනේ යුතේ සේථිර වාදනේ පාලම් 
210 ක් සැලසුම් ිරීම, නිෂේපාෙනය, සැපයුම, 
සේථාපනය ිරීම සහ පැවීම 

44.14 

2013 පරාදෙේශිය පාලම් ඉෙිිරීදම් 
වයපිතිය අෙියර I I   

පාලම් 104 ක් ඉෙිිරීම මතිනේ ජාතික මාර්ග් 
පෙේධතිදයේ දුබල පාලම් ඉවතේ ිරීම සහ පෙේධතිදයේ 
ධාරිතාවය ඉහල නැාවීණම  

70.67 

2014 ග්රාමිය වාදනේ පාලම් 618 ක් 
ඉෙිිරීදම් වයාපිතිය 

මිටර් 6 – 30 ෙක්වා ෙිග්ිනේ යුතේ සේථිර වාදනේ පාලම් 618 
ක් සැලසුම් ිරීම, නිෂේපාෙනය, සැපයුම, සේථාපනය 
ිරීම සහ පැවීම 

161.72 



_____________________________________________________________________________________________  ෙියුණු ආර්ථික අාශය 
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සේපාඤේඤය 
 
දපරසවි වාදනේ පාලම් සැපය ම සහ ඉෙිිරරිම 
දවනුදවනේ 2006 වසදර්ෙ ීයුදරෝ මිලියන 14.6 ක් 
වටිනා ණය ග්විිසුමක් අතේසනේ ිරීමතේ සමත ශ්රී 
ලාකාව සහ සේපාඤේඤය අතර සාවර්ධන 
සහදයෝග් තාවය ආරම්භ විය.  
 
පසුකාලීනව දපයනේදග්ාඩ ග්ුවනේ පාලම 
ඉෙිිරීම (යුදරෝ මිලියන 11.2) විසලේ රතේනපරු 
ජල දයෝජනා ්රමය (යුදරෝ මිලියන 21.9) 
ඉෙිිරරිම වැන ි විවිධ අාශයනේ තුල වැෙග්තේ 
යටිතල පහසුකම් වයාපිති රියාතේමක ිරීම 
සඳහා සේපාඤේඤදයේ වාණිජ බැාක ු සමත 
අපනයන ණය ග්විිසුම් අතේසනේ ිරීමතේ සමත 
දමම සාවර්ධන සහදයෝග් තාවය තවදුරටතේ 
ශක්තිමතේ විය.  
 
ඊට අමතරව රාජගි්රිය, දපාලේග්හදවල සහ 
ග්දනේමුලේල ග්ුවනේ පාලම් ඉෙිිරීදම් වයාපිතිය 

(යුදරෝ මිලියන 37.6) සහ ආණමඩුව කකාබෙේධ 
ජලසම්පාෙන දයෝජනා ්රමය (යුදරෝ මිලියන 
29.5)     රියාතේමක ිරීම සඳහා සේපාඤේඤය 
රජය විසිනේ එහි සහනොය  මූලයය දයෝජනා 
්රමය මතිනේ ශ්රී ලාකා රජය දවත තම 
සහදයෝග්ය ලබාදෙන ලෙී. 

 
          මෑතකෙී ඉෙිිරීම් නිමකරන ලෙ දපාලේග්හදවල ග්ුවනේපාලම 
 
 
 
 

 
 
 
දනෙර්ලනේතය 
 
ධීවර, වැවිලි, මාර්ග් සහ පාලම්, ග්රාමීය 
සාවර්ධනය, ජල සම්පාෙනය, සුනාමි නැවත 
ඉෙිිරීම්, දසෞ ය සහ ආපො කළමනාකරණය 
යන විවිධ ක්දෂේතර ආවරණය වන පරිෙ ි
දනෙර්ලනේත රජදයේ සාවර්ධන සහයනේ ණය 
පරොන සහ අපනයන ණය පහසුකම් යන මාර්ග් 
ඔසේදසේ ශ්රී ලාකාව දවත ලැබී ඇත. 1975 
වර්ෂදයේ සිට ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 360 ක් 

වටිනා පරොන සහ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 84 
ක් වටිනා ණය පහසුකම් දනෙර්ලනේත රජය 
විසිනේ ශ්රී ලාකාව දවත ලබාෙ ී ඇත. ඊට 
අමතරව, දනෙර්ලනේතදයේ රාදබෝ බැාකුව සහ 
අයි. එනේ. ජී. බැාකවු විසනිේ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන 418 ක් සහ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 35 
ක් වටිනා අපනයන ණය පහසුකම් පිලිදවලිනේ 
ලබාෙී ඇත.    
 

වග්වු  8.6:  සේපාඤේඤ මලූයාධාර යටදතේ රියාතේමක කල වයාපිත ි2006 - 2017 
වර්ෂය වයාපිතයි අරමණු වටිනාකම    

(ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් 
මිලයින) 

2012 දපයනේදග්ාඩ ග්ුවනේපාලම 
ඉෙිිරීදම් වයාපිතිය 
 

මග් නේට ග්මනේ කල හැිර මා තීරුවලිනේෙ යුක්තව  
මාතීරු දෙකිරනේ යුතේ මිටර 255 ක ෙිග්ිනේ යුතේ සහ 
මිටර 11.9 ක පළලිනේ යුතේ ග්ුවනේ පාලම ඉෙිිරීම  

14.14 

2013 විසලේ රතේනපුරය ජලසම්පාෙන 
දයෝජනා ්රමය රියාතේමක 
ිරීම 

ෙිනක ධාරිතාවය ඝ.මී. 13,000 ක් වන ජල 
පවිතරාග්ාරයක් සහ අොල දබොහැීදම් මාර්ග්යක් 
ඉෙිිරීම  
 

29.37 

2015 රාජග්ිරිය, ග්දනේමුලේල සහ 
දපාලේග්හදවල ග්ුවනේ පාලම් 
ඉෙිිරීදම් වයාපිතිය 
 

එක් ෙිශාවකට මනේතීරු දෙකක් බැග්ිනේ මාතීරු 
හතරිරනේ යුතේ රාජග්ිරිය ග්ුවනේපාලම ඉෙිිරීම සහ 
මාතීරු දෙකිරනේ යුතේ ග්ුවනේ පාලම් දෙකක් ග්දනේමුලේල 
හ දපාලේග්හදවල දුම්රිය හරසේ මාර්ග්යනේහි ඉෙිිරීම 

58.91 

2016 ආණමඩුව කකාබෙේධ ජල 
සම්පාෙන දයෝජනා ්රමය 
රියාතේමක ිරීම 

ෙිනක ජලධාරිතාවය ඝනමීටර් 11,000 ක් වන නවීණන 
ජල පිරිපහදුව සහ අොල යටිතල පහසුකම් ඉෙිිරීම. 
ිර.මී. 61 ක් ෙිග් පිරිපහදු ජලය රැදග්න යන 
නලමාර්ග්ය හා ිර.මී. 328 ක් ෙිග්ැති ජල සම්දපරේෂණ 
මාර්ග්යක් ඉෙිිරීම.  

32.95 
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දනෙර්ලනේත ආධාර යටදතේ දසෞ ය අාශදයේ 
වයාපිති ිරහිපයක් වර්තමානදයේ රියාතේමක 
දවමිනේ පවතී. 
 

 
 

මෑතකෙී ඉෙිකරන ලෙ නුවරඑළිය මහ දරෝහල
  
දනෙර්ලනේත වයවසාය ආයතනදයේ සහනොය  ණය පහසුකම් 
 

  
දනෙර්ලනේත රජය විසනිේ එහි “DRIVE” 
වැඩසටහන (සාවර්ධනය හා බැඳුනු යටිතල 
පහසුකම් ආදයෝජන වැඩසටහන) යටදතේ 
සහනොය  මූලය පහසුකම් ශ්රී ලාකාව දවත 
ලබාෙීමට මැතකෙ ී එකතවන ලෙී. DRIVE 
වැඩසටහන යනු අයදුම්කරු මූලික 
වැඩසටහනක් වන අතර ක යටදතේ දමම 
වැඩසටහන රියාතේමක ිරීම සඳහා 
දතෝරාදග්න ඇති රටවල යුදරෝ මිලියන 5 සටි 
60 ෙක්වා (මූලය වියෙම් ඇතුළුව) දපාදු යටිතල 
පහසුකම් ඉෙිිරීම සඳහා අදපේක්ෂා කරන ු
ලබන වයවසායකයිනේට දම් සඳහා අයදුම් කල 
හැිරය.    

දමම වැඩසටහදනේ පරධාන අරමුණු දලස 
සාවර්ධනය වන රටවල ආර්ථික සහ සමාජ 
යටිතල පහසුකම්හි ආදයෝජනයනේ සඳහා 
සහදයෝග්ය ෙැක්වීණම මතිනේ තිරසාර ආර්ථික 
සාවර්ධනය පරචලිත ිරීම සහ වයාපාරික 
පරිසරය වර්ධනය ිරීම ෙැක්විය හැිරය. දමම 
වැඩසටහන මතිනේ පරාග්ේධන උපකරණ මිලෙ ී
ග්ැන ම දහෝ දසේවාවනේ දවනුදවනේ ලබාදෙන ු
ලබන පරොනයනේ දහේතුදවනේ සාවර්ධනය වන 
රටවල දතෝරාග්තේ වයාපිතීනේහි පරිිවැය අවම 
වීණම සිදුදප. අනේතර්ජාතික සම්මතයනේට අනවු 
දමම පරොනයනේ නිල සාවර්ධන සහයනේ 
(Official Development Assistant) දලස 
වර්ග් කරණය කල හැක.  

සුදුසුකම් ලබන පරොන මට්ටම අොල රදට් 
ආොයම් වර්ග් කරණය (OECD-DAC 
classification) මත තීරණය දප. වැඩසටහන 
යටදතේ රියාතේමක ිරරිමට දයෝජිත වයාපිතිදයේ 
නාමික වටිනාකම මත පෙනම් වන පරතිශතයක් 
දලස දමම පරොනයනේ ෙක්වනු ලැද්ධ. රට 
අයතේවන වර්ග් කරණය මත පෙනම්ව දමම 
වටිනාකම සියයට 20 සටි 50 ෙක්වා පමණ දප.  
සියළුම මූලයය වියෙම් (ඇපකර හා රක්ෂණ 
වැනි) වයාපිතිදයේ මුළු පිරිවැය යටදතේ ෙැක්විය 
යුතු අතර දමදහයුම් සහ නඩතේතු වියෙම් දම් 
යටදතේ ආවරණය දනාදප.  

දමම වැඩසටහනේ යටදතේ පහත වයාපිතනීේ ශ්රී 
ලාකාව තුල රියාතේමක ිරීමට දයෝජිතය.  

 ග්රාමීය පාලම් ඉෙිිරීදම් වයාපිතිය 
 දපාදළානේනරුව විතේතීය පුහුණ ුආයතනය 
ඉෙිිරීදම් වයාපිතිය 

 උතුරු පළාතේ තුල දසෞ ය දසේවා ශක්තිමතේ 
ිරීදම් වයාපිතිය 

 ශ්රී ලාකා ධීවර වරාය න තිග්ත සාසේථාවට 
Cutter Section Dredgers සැපය දම් 
වයාපිතිය 

 ජාතික මාර්ග් පෙේධතිය මත පාලම් 
ඉෙිිරීදම් වයාපිතිය

වග්වු 8.7: දනෙර්ලනේත මලූයාධාර යටදතේ රියාතේමක කල වයාපිත ි2012 - 2017 
වර්ෂය වයාපිතයි අරමණු වටිනාකම    

 (ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මි) 

2012 නුවරඑළිය මහදරෝහල 
සාවර්ධනය ිරීදම් 
වයාපිතිය 

ඇඳනේ 600 ිරනේ සමනේවිත වන මහලේ 06 
ිරනේ යුතේ දරෝහලේ සාකීර්ණයක් ඉෙිිරීම 
ඇතුළුව නව වාට්ටු සාකීර්ණයක් 
ඉෙිිරීම. 

47.00 

හම්බනේදතාට මහ 
දරෝහල නවිකරණය 
ිරීදම් වයාපිතිය 

ඇඳනේ 850 ිරනේ සමනේවිත මහලේ 10 ිරනේ 
යුතේ දරෝහලේ සාකීර්ණයක් ඇතුළුව නව 
වාට්ටු, ශලයාග්ාර, පරිපාලන මධයසේථානය, 
නව දරෝග් විනිෂේචය සහ පරතිකාර 
මධයසේථාන සහ සියළු වර්ග්යනේදග්ේ 

55.50 
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දසේවකයිනේ සඳහා නවාතැනේ පහසුකම් 
සේථාපනය ිරීම 

2013 නවීණන තාක්ෂණයනේ 
සමත ජාතික රුිර 
පාරවිලයන දසේවාව 
නවීණකරණය ිරීම 

උතුරු සහ නැදග්නහිර පරදෙේ ශදවත 
විදශේෂ අවධානය දයාමුකරමිනේ නවීණන 
තාක්ෂණයනේ සේථාපනය ිරීම මතිනේ 
ජාතික රුිර පරවිලයන දසේවාව 
නවීණකරණය ිරීම 
 

32.60 

ජාතික රුිර 
පාරවිලයන දසේවාව 
යටදතහිලා ග්ැදනන 
පර්යනේත දලේ බැාකු 
නවීණකරණය ිරීම 

දපාකුරු රුිර පාරවිලයන මධයසේථාන 5 

කට, දෙවැනි දපළ දලේ බැාකු 20 කට සහ 

දතවැනි දපල දලේ බැාකු 5 කට 
දග්ාඩනැග්ිලි ඉෙිිරීම. හඳුනාග්තේ 
පර්යනේත මධයසේථාන දවත අතයාවශය 
උපකරණ සහ වාහන සැපය ම 
 

24.71 

2014 ග්රාමීය වාදනේ පාලම් 

475 ක් ඉෙිිරීදම් 
වයාපිතිය 

මීටර් 6 – 30 ෙක්වා ෙිග්ිනේ යුතේ සේථිර වාදනේ 

පාලම් 475 ක් සැලසුම් ිරීම, නිෂේපාෙනය, 
සැපයුම, සේථාපනය ිරීම සහ පැවීම 

129.95 

2016 කළුතර මහ දරෝහල 
විදශේෂිත මාති සහ 
ළමා දරෝහලක් දලස 
සාවර්ධනය ිරීදම් 
වයාපිතිය 

අතයාවශය පහසුකම් සේථාපනය ිරීම 
මතිනේ කළුතර මහදරෝහල මාති සහ 
ළෙරු විදශේෂිත දරෝහලක් දලස 
සාවර්ධනය ිරීම 
 

27.21 

2017 දතෝරාග්තේ ෙිසේතරික්ක 
තුනක භූජල විමර්ෂණ 
ජාලයක් ඉෙිිරීදම් 
නියමු වයාපිතියක් 
රියාතේමක ිරීම  

අනුරාධපුර, දපාදළානේනරුව සහ 
දමාණරාග්ල ෙිසේතරකි්යනේහි භූ ජල 
විමර්ෂණ ජාලයක් සේථාපනය ිරීම සහ 
අොල වයාපිතිය නියමු වයාපිතියක් දලස 
රියාතේමක ිරීම 
 

20.81 

 

 

ඔසේ්රියාව 

 

ශ්රී ලාකාව 1995 ෙී ඔසේ්රියාව සමත සිය 
ෙේවිපාර්ශේවීණක සහදයෝග් තා ආරම්භ කරන ලෙ.ී 
එතැනේ සිට ඔසේ්රියාව දසෞ ය, ජල සම්පාෙන, 
අපජල කළමණාකරනය, යටිතල පහසුකම් සහ 
විදුලිබල උතේපාෙනය යන පරධාන අාශයනේ 
ආවරණය වන පරිෙ ිසහන ණය ්රමයක් මතිනේ 
ආර්ථික සහ තාක්ෂණික සහදයෝගි්තාවයනේ 
ලබාෙී තිද්ධ. එම ණය ඔසේ්රියානු වාණිජ බැාක ු
මතිනේ දපාලී රහිතව ලබාෙමී ඔසේ්රියානු සහන 
ණය ්රමදයහි වඩා වැෙග්තේ ලක්ෂණය දවයි.  
දමම බැාකු, කළමණාකරන ග්ාසේතු හා එකතතා 

ග්ාසේතු දවනුදවනේ, ලබාදෙන ණය මුෙදලනේ 
සියයට එකකට අඩු නාමික අග්යක් අයකරන ු
ලබයි.  

 

ශ්රී ලාකා රජය පාන ය ජලය සම්පාෙනය සහ 
මලපවහන ිරීදම් ඔසේ්රියානු විදශේෂඥතාව 
සැලිරලේලට ග්නිමිනේ විදශේෂදයනේම 
ජලසම්පාෙන හා මලාපවහන පහසුකම් ෙියුණ ු
ිරීම සඳහා ඔසේ්රියානු සාවර්ධන 
සහදයෝග් තාවයනේ ලබාදග්න තිද්ධ. 

 

  වග්වු 8.8: ඔසේ්රියාව විසනිේ මලූයයනය කරන ලෙ පරධාන වයාපිතනීේ 2013 - 2017 

වර්ෂය වයාපිතයි අරමණු මෙුල 
(යදුරෝ මිලයින) 

2013 ජාතික දරෝහදලහි හිෙ 
දරෝග් කකකය සඳහා හිෙ 
කැතීටකරණ පෙේධතියක් 
සහ හිෙ උරසේ යනේතර 
ලබාෙීම  

ජාතික දරෝහදලහි හිෙ දරෝග් නේ සඳහා නවීණන 
පරතිකාර පහසුකම් සැපය ම  

3.1 
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 මා ඔය මතනිේ දකාච්චිකදඩ් උ පාලම නැවත ඉෙිිරීම 

 
පරදෙේශදයේ සදිුවන සාවර්ධන රියාකාරකම් 
දහේතුදවනේ පෑලියදග්ාඩ පුතේතලම (A3) 
මාර්ග්දයහි වාහන තෙබෙය වැඩිවනු ඇතැයි 
අදපේක්ෂා දකදර්. පට ු සහ දුර්වල දමනේම 
වාගු්වක පිහිටා ඇත ි පැරණි පාලම, දමම 
මාර්ග්දයේ ධාවනය වන වාහන පරමාණයට 
සරිලන පරිෙි නැවත ඉෙිිරීම දමමග්ිනේ 
සිදුදකදර්.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 
 

 

මහියාග්න ජල සම්පාෙන 
වයාපිතිය 

රිෙීමාලියැෙේෙ පරාදෙේශ ය දලේකම් දකාට්ඨාශදයේ සහ 
මහියාග්න පරාදෙේශ ය දලේකම් දකාට්ඨාශදයේ නල 
ජලය සපයා දනාමැති පරදෙේශ වල ජිවතේවන 
ජනතාවට පාන ය ජලය ලබාෙීම සඳහා ිර.මි. 250 
ක සැපයුම් පෙේධතියක් සහ ෙිනකට ඝන මිටර් 

6500 ක ධාරිතාවය ඇති ජල පිරිපහදු 
සාකීර්ණයක් ඇති ිරීම. 

13.5 

2014 කතරග්ම මලාපවහන 
යටිතල පහසුකම් ෙියුණු 
ිරීම 

ෙිනකට ඝණ මිටර් 3000 ක ධාරිතාවයිරනේ යුතේ 

මලාපවහන කකකයක් සහ ිර.මී. 16 ක අප ජලය 
රැසේිරීදම් පෙේධතියක් ඉෙිිරීම. 

10.5 

2015 මා ඔය හරහා 
දකාච්චිකදඩ් උ පාලම 
ඉෙිිරීම 

පෑලියදග්ාඩ - පුතේතලම මාර්ග්දයේ වාහන 
තෙබෙයක් ඇතිිරරිමට දහේතුවීණ ඇති මා තීරු 
දෙකිරනේ යුතේ මා ඔය හරහා ඇති පාලම් අාක 

38.3 නැවත ඉෙිිරීම 

8.7 

2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

කටුනායක ඉාජිදනේරු 
තාක්ෂණ ආයතනය ෙියුණු 
ිරීම සහ ඉහල නැාවීණම 

ජාතික විතේතීය සුදුසුකම් 6 මට්ටමට (NVQ 6) 
සමානවූ ඩිපේදලෝමාධාී මධයම මට්ටදම් කාර්මික 
නිලධාීනේ සඳහා  ඇති විශාල ඉලේලුම සපුරාලීම 
සඳහා ොයකතේවය ලබාෙීම උදෙසා කටුනායක 
ඉාජිදනේරු තාක්ෂණ ආයතනය ෙියුණු ිරීම සහ 
ඉහල නැාවීණම 

9.5 

රජදයේ දරෝහලේ සඳහා 

ග්ිලනේ රථ 100 ක් 
ලබාග්ැන ම 

දරෝග් නේ සඳහා පළමු පැය තුලෙී දසෞ ය සතේකාර 
ලබාෙීම මතිනේ මරණයනේ වලක්වා ග්ැන ම, 
තුවාලවීණම්  ආබාෙිතවීණම් අවම ිරීම සහ අවශය 
දසෞ ය සතේකාර පහසුකම් වලිනේ සමනේවිත ලතම 
පිහිටි දරෝහල දවත දරෝග් නේව කාර්යක්ෂමව සහ 
ආරක්ෂාකාීව පරවාහනය ිරීම 

9.8 

මූලයයකරණය ඔසේ්රියානු 
දරයිෆයිසනේ බෑාකුව 

Raffeisen Bank 
International AG 

දකානේතරාතේකරු ඔසේ්රියාදපM/s 
MCE GmbH 

ණය මුෙල යුදරෝ මිලියන 8.7 
මධයදයේ සිට 
පාලදම් පලල  

මීටර් 1.55 

පාලදම් ෙිග්  මීටර් 105 
මග්  මා තීරුව පාලම දෙපස මීටර් 

1.5 
  

 

මා ඔය හරහා මා තීරු 4 ක නව පාලම ඉෙිිරීම 
- ඉෙිිරීම සිදුවන ආකාරය 
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USAID මග්නිේ ශ්රී ලාකාවට ලබාදෙන ලෙ සාවර්ධන සහ මානෂුයී ආධාර  

2017 මුලය වසර තුල (2016 ඔක්දතෝබර් - 2017 සැපේතැම්බර්) ජාතයනේතර සාවර්ධනය උදෙසා වන 
එක්සතේ ජනපෙ නිදයෝජිතායතනය (USAID) ආර්ථික වර්ධනය ශක්තිමතේ ිරීම, යහපාලනය 
වර්ධනය ිරීම, පරතිසාධාන වර්ධනය ිරීම සහ මානුෂීය ආධාර සැපය ම මග්නිේ ශ්රී ලාකා රජයට 
සහදයෝග්ය ෙක්වා තිද්ධ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමරිකා එක්සතේ ජනපෙය 
 

ඇමරිකා එක්සතේ ජනපෙය 1950 අග් භාග්දයේ 
සිට පරොන ආධාර සහ පී. එලේ. 480 තිරිතු පටිි 
සඳහා වන ණය ලබාෙීම මතිනේ ශ්රී ලාකාදප 
ෙිග්ුකාලීන සාවර්ධන සහකරුදවක ුබවට පතේව 
තිද්ධ. 
 
එතැනේ පටනේ එක්සතේ ජනපෙ සහදයෝග් තාවය 
ශ්රී ලාකාදප කිෂකිර්ම, වයාපාර, පරිසර, 
දසෞ ය, අධයාපන, යටිතල පහසුකම්, සහ 
ග්මනාග්මනය වැනි අාශයනේහි වර්ධනයක් 
අතේකර ග්ැනිමට ොයක වීණ තිද්ධ.  දමම ආධාර 
වැඩි වශදයනේ එක්සතේ ජනපෙ රජදයේ 
සාවර්ධන කකකය වන ජාතයනේතර 
සාවර්ධනය සඳහා වන එක්සතේ  ජනපෙ 
නිදයෝජිතායතනය (USAID), මතිනේ ලබාෙී ඇත ි
අතර එම ආධාර බහුපාර්ශේවික 
නිදයෝජිතායතන සහ රාජය දනාවන සාවිධාන 
හරහාෙ ලබාෙ ී තිද්ධ. වර්ථමානදයේෙ ී එක්සතේ 
ජනපෙ ආධාර භාවිත කරමිනේ දුග්  ජනතාව 
සඳහා සමාජ දසේවා වර්ධනය ිරීම , රාජය 
අාශදයේ පරිපාලනය ශක්තිමතේ ිරීම, සාමය 
සහ ආරක්ෂාව තහවරුු ිරීම, සමාජ 
කකාබෙේධතාවය සඳහා සහදයෝගි්තාවය 
ශක්තිමතේ ිරීම, බිම්දබෝම්බ සහ පුපරුන දුවය 
වලිනේ ජනතාව ආරක්ෂා ිරීම සහ පැතිරුණ 

ආර්ථික සාවර්ධනයක් ඇත ිකරග්ැන මට ොයක 
වීණම සිදුදප.  

මූලික වශදයනේ එක්සතේ ජනපෙය ශ්රී ලාකාවට 
ආහාර ආනයනය, කිෂිකර්මානේතය, ජල 
විදුලිබලය නපිෙවීණම, දපාදහාර ආනයනය, 
ආපො කලමණාකරනය, නාග්රික සාවර්ධනය, 
මහවැලි සාවර්ධනය, ආරක්ෂාව සහ දසෞ ය 
වැනි ක්දෂේතර සඳහා ණය පහසුකම් ලබාෙ ී
තිද්ධ.

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Livelihoods 

 
ආර්ථික පාලන පරතිසාසේකරණ 

නවීණන දූෂණ විදරෝධී ්රමදපෙයනේ පිළිබඳව රාජය දෙපාර්තදම්නේතු 37 
ක සහ අමාතයාාශ 54 ක රාජය නිලධාීනේ 515 කට අභයනේතර 
විග්ණනය පිළිබඳ පුහුණුවක් USAID මග්ිනේ රාජය මලූය 
කළමණාකරනය ඉහල නැාවිම අරමුණු කරදග්න සපයා ඇත. 1998 
රාජය පුෙේග්ලික හවුලේ වයාපාර මාර්දග්ෝපදෙේශය යාවතේකාලීන ිරරිමට 
සහ රජදයේ නිලධාීනේ 1,600 ක් පරසම්පාෙන සම්පතේොයකයනේ දලස 
කටයුතු ිරීම සඳහා පුහුණු ිරරිමට USAID ොයකතේවය ලබාෙී තිද්ධ. 
රාජය මූලය කළමණාකරනය හා සම්බනේධ න තමිය දලේ ණ 13 ක් 
දකටුම්පතේ ිරීම සඳහා USAID ොයකතේවය රජයට ලබාෙී ඇති 
අතර එයිනේ සමහරක් දම් වනවිට අනුමත කර ග්ැසට් මග්ිනේ පරකාශයට 
පතේකර තිද්ධ. ශ්රී ලාකා සාචාරක සාවර්ධන අිකාරියට ආදයෝජන 
අනුමැතීනේ ලබාෙීම ්රමවතේ ිරීම අරමුණු කරග්නිමිනේ විනිවිෙභාවය 
වර්ධනය ිරීමටතේ, වියෙම අවම ිරීමටතේ සාචාරක ක්දෂේතරදයේ 
ආදයෝජන අනුමැතිය සඳහා ග්තවන කාලය අවම ිරරිමටතේ  USAID 
සහදයෝග්ය ලබාෙී තිද්ධ. 

USAID මග්ිනේ රියාතේමක කරන ලෙ වයවසාය සාවර්ධන වයාපිතිය 
මග්ිනේ සිජු රැිරයා 778 ක් ජනිත කර ඇති අතර පුෙේග්ලයිනේ 6263 ක් 
සඳහා අොයම් ඉපය දම් අවසේථාවනේ උොකර තිද්ධ. එදමනේම එය 
පවුලේ 1,091 ක් සඳහා උපකාර කර ඇති අතර ක්ෂුද්ර කර්මානේත සහ 
කර්මානේතකරුවනේ 457 කට පරතිලාභ අතේකර ෙී තිද්ධ. ිරරිග්වයිනේ 
ලබාෙීදම් වැඩසටහන මග්ිනේ ග්ම්මාන 42 ක ජීවතේවන ග්ැමි 
කානේතාවනේ 504 දෙදනකු සවිබල ග්නේවා තිද්ධ. USAID මග්ිනේ 
රියාතේමක ිරරි ආහාර වයාපිතිය යටදතේ ෙිසේතරික්ක 13 ක ිරරි 
නිෂේපාෙකයිනේ 1,233 කට ඔවුනේදග්ේ ිරරි නිෂේපාෙන සියයට 32 ිරනේ හා 
ආොයම සියයට 25 ිරනේ ඉහල නැාවීණමට ොයකවූ ිරරිදෙනුනේ 
දපෝෂණය ිරීම හා වැඩිෙියුණු ිරීදම් කාර්යය සඳහා ොයකතේවය 
ෙක්වන ලෙී. 

ජීවදනෝපාය 

සහශර අභදියෝග්තා තලුනය ිරීදම් වැඩ 
සටහන 

සහශර අභිදයෝග්තා තුලනය ිරීදම් වැඩසටහන 
සකසේිරීම සහ රියාතේමක ිරීම සඳහා 2017 
වසදර්ෙී සහශර අභිදයෝග්තා සහදයෝග් තාවය 
සහ ශ්රී ලාකා රජය අතර පරොන ග්ිවිසුමක් 
අතේසනේ කරනු ලැබීය. රදටහි ෙිග්ුකාලීන 
සාවර්ධන බාධාවනේ මතහැීම සඳහා සිදුකරනු 
ලබන ආදයෝජනයනේ එකක් දහෝ ිරහිපයක් 
දමමග්ිනේ රියාතේමක දප. දමම පරොන 
වැඩසටහන යටදතේ  සාවර්ධන ක්දෂේතරදයේ 
පරමු  ආදයෝජන සඳහා වසර 5 ක කාලයකට 
ශ්රී ලාකාවට පරොනයනේ ලැදබනු ඇත.  

ජීවදනෝපාය 
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පරජාතානේතරික යහපාලනය 

 

තම පරජාව තුල සාමය වර්ධනය කරමිනේ ග්ැටුම් වලක්වා  ග්ැන ම සඳහා 

ෙිසේතරික් 16ක අනේතර් ආග්මික කමිටු වලට දබෞෙේධ, හිනේදු, මුසේලිම් සහ 

කදතෝලික ආග්මික නායකයිනේ කකරාශි ිරීම සඳහා USAID 
ොයකතේවය ලබාදෙන ලෙී. එයට අමතරව පරතිසාධානය සහ දයෝජිත 
සා්රමන ය විනිශේචය ්රමදපෙය සම්බනේධව ෙැනුවතේ ිරීම සඳහා 
රටපුරා සිවිලේ සාවිධාන 16 ක් පිහිටුවන ලෙී. ශ්රී ලාකාදප ආග්ම් අතර 
සහ ජාතීනේ අතර ග්ැටුම් වැලැක්වීණම සඳහා උචිත රියාමාර්ග් පිළිබඳ 
වූ පර්දයේෂණ නිබනේධන හයක් එලිෙැක්වීණම සඳහා දෙේශ ය චිනේතකයිනේට 
සහාය වූ අතර ග්ැටුම් අවම ිරීමට සම්බනේධ දකටි චිතරපට 12 ක් 
සඳහාෙ සහාය ෙක්වන ලෙී.  

 

පාර්ලිදම්නේතු අයවැය කාර්යාලය සකසේ ිරීම, පාර්ලිදම්නේතු 
දසේවකයිනේ විවිත යහපාලන මූලධර්ම පිළිබඳ සහ දතාරතුරු 
ෙැනග්ැන දම් රියාවලිය පිළිබඳ පුහුණු ිරීම සහ මහජන සනේනිදපෙන 
වර්ධනය ිරීම ඇතුළු වැඩසටහනේ වලට විවිධ පහසුකම් සපයන ලෙී. 
USAID මතිනේ විනිශේචයකරුවනේ සඳහාවූ නඩු කළමණාකරන සහ 
අිකරණ සේවයාරීයකරණ පරතිසාසේකරණ පිළිබඳ වැඩමුළුවක් 
පැවැතේවූ අතර විනිශේචයකරුවනේ සඳහා අවශය වන සම්පතේ, 
නඩුවාර්තා සහ පරධාන වයවසේථාපිත න තීනේ ඇතුලතේ අනේතර්ජාලය සහ 
සම්බනේධවූ ෙතේත පෙේධතියක් නිර්මාණය කරන ලෙී. USAID 
පාර්ලිදම්නේතු මනේතර වරියනේ සහ අාශික අධීක්ෂණ කමිටු සමත පළාතේ 
පාලන ආයතන වල සියයට 25 කානේතා නිදයෝජනය සම්බනේධව 
ෙැනුවතේ ිරීදම් වැඩසටහනේ සඳහා කටයුතු කරන ලෙී. රජදයේ 2018 
වසර අයවැය සඳහා සේතර  පුරුෂභාවයට සාදපෙී අයවැය සැකස දම් 
්රමදපෙය අයවැය සැකස ම සඳහා  හඳුනේවාෙීමට ජාතික අයවැය 
දෙපාර්තදම්නේතුවට, ජාතික ්රමසම්පාෙන දෙපාර්තදම්නේතුවට සහ 
වයාපිති කළමණාකරණ සහ අධීක්ෂණ දෙපාර්තදම්නේතුවට USAID 
සහදයෝග්ය ලබාදෙන ලෙී. එදමනේම ඡනේෙ දකාමිසමට එහි 
උපායමාර්ග්ික සැලැසේම සැකස ම සඳහාතේ දූෂණ විදරෝධී දකාමිසමට 
එහි දූෂණ වැලැක්වීණදම් වැඩපිළිදවල රියාතේමක ිරීම සඳහාතේ USAID 
ොයකතේවය ලබාදෙන ලෙී. 

 
සමාජ කකාබෙේධතාවය 

 
මානුෂීය ආධාර 

උතුරු පලාදතේ ඉඩම් නිෙහසේ ිරීමතේ සමග්ම අභයනේතරව අවතැනේ වූ 

පුෙේග්ලයිනේ 1,397 දෙදනකු නැවත පෙිාචි ිරීම සඳහා USAID මග්ිනේ 
ජීවනාධාර ලබාදෙන ලෙී. කම්පන තතේවයනේට ලක්ව සිටි 2,385 කට එම 
තතේවදයනේ මිෙීමට උපදෙේශනය සැපය ම, නවෙයාධාර සැපය ම සහ 
දභෞත චිිරතේසාව සපයන ලෙ අතර පහසුකම් සලසනේනනේ 267 
දෙදනකුදග්ේ හැිරයා වර්ධනය ිරීමට ොයක වන ලෙී. 2017 වර්ෂදයේ 
ඇතිවූ ජලග්ැලීම් තතේවදයේෙී 40,000 ක පමණ පිරිසකට ආහාර දනාවන 
ආධාර සහ කුඩාරම් සැපය මටතේ, ජල සහ සන පාරක්ෂක 
අවශයතාවයනේ සඳහාතේ සහාය වූ අතර රජදයේ දරෝහලේ වලට, 
ග්ාවතුරිනේ හානිවූ ෙිසේතරික්ක වල දඩාග්ු දරෝග්ය වයාපේත වීණම පාලනය 
ිරීමට උපකාර කරන ලෙී. නල ජල සැපයුම් 1,029 ක් සහ වර්ෂා ජලය 
රැසේිරීදම් ටැාිර 129 ක් සැපය ම මග්ිනේ පරෙේග්ලයිනේ 13,819 කට ්රමවතේ 

ජලසම්පාෙනයක් ලබාග්ැන මට USAID උපකාර කරන ලෙී.  
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වග්වු 8.9: ශ්රී ලාකාවට ලබාදෙන ලෙ ඇමරිකා එක්සතේ ජනපෙ ආධාර  

ආධාර ලබාදුනේ ආයතනය වයාපිතයි 

එක්සතේ ජනපෙ 
භාණ්ඩාග්ාර 
දෙපාර්තදම්නේතුව 

ශ්රී ලාකා මහබැාකුව සහ මුෙලේ අමාතයාාශදයේෙී උපදෙේශක වැඩසටහනේ 
තුනක් ආරම්භ කරන ලෙී.   
 

එක්සතේ ජනපෙ වාණිජ 
දෙපාර්තදම්නේතුව, වාණිජ 
න ති සාවර්ධන වැඩසටහන 
(CLDP) 

නිෂේපාෙිත රට හඳුනාග්ැන ම සහ ෙියුණු පාලනයක් සඳහා ශ්රී ලාකා දර්ග්ුවට 
සහ වාණිජ දෙපාර්තදම්නේතුවට සහදයෝග්ය ලබාදෙන ලෙ අතර දවළඳාම 
පහසුිරීම සඳහා වන දලෝක දවලඳ සාවිධානදයේ ග්ිවිසුම රියාතේමක ිරීම 
සඳහා සහාය වන ලෙී. බුෙේිමය දෙේපල අයිතිය සුරැකීම ශක්තිමතේ ිරීම 
සඳහා උපකාර කරන ලෙ අතර ශ්රී ලාකාදප නව දසායාග්ැන ම් සඳහා 
දපළඹවීණම් සිදුකරන ලෙී. පුහුණු වැඩ සටහනේ මතිනේ වාණිජ අතරමැෙිකරණය 
ශක්තිමතේ ිරීම සඳහා කටයුතු කරන ලෙී. 
 

එක්සතේ ජනපෙ රාජය 
දෙපාර්තදම්නේතුව 
සම්පරොයික අවි විනාශ 
ිරීම (CWD)  

පුපුරා දනාග්ිය ආයුධ, බිම්දබෝම්බ, පුපුරණ දුවය ඉවතේ ිරීම සඳහා රාජය 
දනාවන සාවිධාන වලට සහදයෝග්ය ෙක්වන ලෙී. අවොනම් සහග්ත පරජාවනේ 
සඳහා පුපුරන දුවය පිළිබඳ ෙැනුමක් ලබාදුනේ අතර ශ්රී ලාකා හමුොව දවත 
දබෝම්බ හඳුනාග්ැන දම් සුන යිනේ පිළිබඳ විදශේෂඥ ෙැනුම ලබාදෙන ලෙී.   
 

එක්සතේ ජනපෙ රාජය 
දෙපාර්තදම්නේතුව මානව 
හිමිකම් සහ කම්කරු 
කාර්යාශය (DRL) 

පරතිසාවිධාන කාර්යයනේ සඳහා සහදයෝග්ය ෙක්වන ලෙී. “ශ්රී ලාකා මතකය” 
(The Sri Lankan Memory) වයාපිතියට සහදයෝග්ය ෙක්වන ලෙී. ශ්රී ලාකාදප 
ෙකුණු, නැදග්නහිර සහ උතුරු පළාතේ වල දවනේවූ ජනදකාටසේ, තරුණ පිරිසේ 
සහ යුෙේධදයනේ පීඩාවට පතේවූ පරජාවනේ සවිබල ග්ැනේවීණම සඳහා වයාපිතියක් 
ආරම්භකරන ලෙී.  
 

එක්සතේ ජනපෙ රාජය 
දෙපාර්තදම්නේතුව 
ජාතයනේතර මතේද්රවය සහ 
න ති රියාතේමක ිරීම 
පිළිබඳ කාර්යාශය (INL) 
 

ශ්රී ලාකා රජදයේ ජාතික හානි සහ සාක්ෂිකරුවනේදග්ේ ආරක්ෂාව සඳහා 
රියාවලිය රියාතේමක ිරීම සඳහා UNDP දවත උපකාර ිරීම සහ කානේතා 
හිාසනයට දග්ාදුරුවූවනේට ආධාර ිරීම ශක්තිමතේ ිරීමට ොයක වීණම. 

එක්සතේ ජනපෙ රාජය 

දෙපාර්තදම්නේතුව, 
ජාතයනේතර යුධ අධයාපනය 
සහ පුහුණුව (IMET) 
 

ෙළ වශදයනේ ශ්රී ලාකා ශිෂය නිලධාීනේ ෙහහතර දෙදනකු වාර්ෂිකව එක්සතේ 
ජනපෙ විතේතීය යුධ අධයාපන පාඨමාලා සඳහා සහභාග්  දවති. 

එක්සතේ ජනපෙ රාජය 
දෙපාර්තදම්නේතුව, 
අපනයන පාලන සහ ක 
සම්බනේධ දෙේශ ස මා 
ආරක්ෂාව (EXBS) 

ශ්රී ලාකා රජය සමත අනාග්ත අපනයන පාලන සහදයෝග් තාවය තහවුරු 
ිරීම පිණිස පරතිපතේති හුවමාරු දෙේශනයක් පැවැතේවූ අතර අ ණ්ඩ ෙැනුවතේ 
ිරීදම් පුහුණුවිම් සිදුකරනු ලබයි.  
 
ශ්රී ලාකා දර්ග්ුව සහ දවරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තදම්නේතුව සමත සමීපව 
කටයුතු කරනු ලබන අතර ඉලක්ක ිරීම් සහ අවධානම් කළමනාකරණය, 
නාවුක න තිය රියාතේමක ිරීම සහ යාතරා ිරීදම් නිලධාී රියා පරිපාටිය 
සහ උපාය මාර්ග්ික දවදළඳ පාලන රියා පිළිබඳ පුහුණු ලබාදෙන ලෙී. 
 

ආරක්ෂක 
දෙපාර්තදම්නේතුව  
මානූෂීය ආධාර වයාපිති 

2017 වර්ෂදයේ ජලග්ැලීම්වලට අොලව ශ්රී ලාකා පරජාවනේ සමත සේථාවර 
තතේවයකට පතේවීණදම් මානුෂීය ආධාර වයාපිතීනේ සඳහා කටයුතු කල අතර 
ජනතාවදග්ේ මූලික අවශයතාවයනේ සම්පූර්ණ ිරීමට අවශය සැලසුම් 
සකසේිරීම, මානුෂිය ආධාර සැපය ම සහ ආපොවනේදග්නේ මුෙවා ග්ැනිම 
සිදුකරන ලෙී. 
 

ආරක්ෂක 
දෙපාර්තදම්නේතුව  
මානූෂීය  දබෝම්බ 
ඉවතේිරීදම් කටයුතු  
(HMA) 

ශ්රී ලාකා ආරක්ෂක හමුො සමත දබෝම්බ ඉවතේ ිරීදම් පුහුණුවීණම් පවතේවන 
ලෙී. 
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යදුරෝපා සාග්මය 
 

යුදරෝපා සාග්මය 1994 වර්ෂදයේෙී, එහි ශ්රී 
ලාකා පරදපශයතේ සමතම සේවභාවික විපතේ සහ 
ග්ැටුම් දහේතුදවනේ හානයිට පතේ පරදෙේශ 
පරතිසාසේකරණය ිරරිමටතේ, නග්ාසිටවුීණමටතේ 
ආධාර සපයමිනේ ශ්රී ලාකාදප ෙිග්කුාලීන පරධාන 
සාවර්ධන සහකරුදවක ුබවට පතේව තිද්ධ.  
 
යුදරෝපා ආදයෝජන බැාකුව (EIB) මතිනේ 
සපයනු ලබන ණය සහ යුදරෝපා සාග්මය 
මතිනේ සපයනු ලබන පරොන ආධාර ශ්රී ලාකාව 
සහ යුදරෝපා සාග්මය අතර පවතින සාවර්ධන 
සහදයෝග් තාවය ශක්තිමතේ කරන ු ලබයි. ශ්රී 
ලාකාදප උතුරු නැදග්නහිර පළාතේවල 
ෙිග්ුකාලීන සාවර්ධනය සඳහා සහ හෙසි ි
අවශයතා සම්පූර්ණ ිරීමට සහ 
පරතිසාසේකරණය සඳහා ෙේවිපාර්ශේවික 
සහදයෝග්ය තුලිනේ අතීතදයේෙී පරොන ආධාර 
සපයන ලෙී. හිමිකාීතේවය සහ හවුලේකාරිතේවය 
යන මූලධර්මයනේට අනකුලූ දවමිනේ දම් අනවු 
යුදරෝපා සාග්මදයේ සහදයෝග් තාවය මානුෂයි 
උපකාර වල සටි ෙිග්කුාලීන සාවර්ධන 
සහදයෝග් තාවය ෙක්වා දවනසේ වීණ තිද්ධ. ශ්රී 
ලාකාව සහ යුදරෝපා සාග්මය අතර 
සහදයෝග්ිතාවය තවදුරටතේ ශක්තිමතේ කරමිනේ 
ඉෙිරිදයේෙී රියාතේමක වන කිෂකිාර්මික අාශය 
නවිකරණය ිරීදම් වයාපිතිය සහ රාජය මුලය 

කළමනාකරණය සඳහා සහදයෝග්ය ෙැක්වීණදම් 
වයාපිතිය රජදයේ පරතිසාසේකරණ රියාවලියට 
සහදයෝග් ෙැක්වීණම අරමුණු කරනු ලබයි.    
 
2017 වර්ෂදයේෙී, යුදරෝපා සාග්මදයේ සාවර්ධන 
සහදයෝග් තාවයනේ පරධාන වශදයනේම යුදරෝ 
මිලියන 60 ක පරොන මත වර්ෂ 5 ක් රියාතේමක 
වන ෙිසේතරික් සාවර්ධන සැලසුම් සඳහා 
සහදයෝග්ය වයාපිතිය (Support to District 
Development Plans) මතිනේ රියාතේමක විය. 
යුදරෝපා සාග්මදයේ කලාපීය සහ දග්ෝලීය 
සම්පතේ සහදයෝග් තාවය මතිනේ රියාතේමක 
අදනකුතේ වැඩසටහනේ මතිනේ අඩු පහසුකම් 
සහිත ජනතාවට උපකාර ිරීම, පරිසරය, 
දවළඳාම, සමාජ සාවිධාන සඳහා උපකාර 
ිරීම, කානේතා අයිතීනේ හා සවිබලග්ැනේවීණම් සහ 
මානව අයිතීනේ සහ පරජාතනේතරවාෙය 
ෙිරිග්ැනේවීණම යන ක්දෂේතර දකදරහි අරමුෙලේ 
සපයා ඇත.  
 
එදමනේම  යුදරෝපා සාග්මය සමාජ සාවිධාන,  
රාජය දනාවන සාවිධාන, දලෝක බැාකවු, 
එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ සාවිධානය වැනි ජාතයනේතර 
සාවිධාන  සහ යුදරෝපා සාග්මදයේ සාමාජික 
රටවලේ සමත ශ්රී ලාකාවට ආධාර සැපය ම 
සම්බනේධව සමීපව කටයුතු කරනු ලබයි.   

 

 
 

 

 

යුදරෝපා ආදයෝජන බැාකවු මතිනේ සපයන ුලැබ 
ඇති ණය මතිනේ පුෙේග්ලික අාශයට සහ කුඩා 
හා මධය පරිමාණ වයවසායකයිනේට අවශය 
මූලය පහසුකම් දමනේම අමතර උතේදතේජනයනේෙ 
සපයා ඇත. ක අනවු DFCC දග්ෝලීය ණය 
(යුදරෝ මිලියන 40) හා SME and Green Energy 
(යුදරෝ මිලියන 90) පශේචාතේ සුනාමි දර්ඛීය ණය 
- දකානේතරාතේ “අ” සහ “ආ” (පිලිදවලිනේ යුදරෝ 
මිලියන 60 ක් සහ 20 ක්) DFCC දග්ෝලීය ණය 

I I  (යුදරෝ මිලියන 50) 2017 වර්ෂයට  දපර 
ලබාෙී  තිද්ධ. දම් යටදතේ ලබාදෙන ලෙ අරමුෙලේ 
කුඩා හා මධය පරිමාන වයවසායකයනේදග්ේ  
කාර්මික, ඵලොය  යටිතල  පහසුකම්, සාචාරක, 
කැන ම් අාශය සහ  සම්බනේිත දසේවාවනේ 
සැපය ම හා සම්බනේධ වයාපිතනීේ සඳහාතේ 
දසෞ ය  සහ කාලග්ණු විපර්යාස අවමිරීදම් 
වයාපිතනීේ  සඳහාතේ පරතිමූලය පහසුකම් 
ලබාෙීම සඳහා දයාෙවා ඇත.  තවෙ සුනාමි 
වයසනදයනේ සිජුව බලපෑමට ලක්ව ූ

සහ 

 

සහ 

 

යුදරෝපා සාග්මය 
පරොන ආධාර 

සපයමිනේ ශ්රී ලාකාදප 
පරධාන සාවර්ධන 
සහකරුදවකු බවට 
පතේවීණ ඇති අතර දම් 
ෙක්වා යුදරෝ මිලියන 
760 කට ආසනේන  

පරොනයනේ (2005- 

2015) සපයා තිද්ධ.  

 

යුදරෝපා සාග්මදයේ 
වර්තමාන ්රමදපෙය 

අනුව පරධාන 
ඉලක්කග්ත අාශයනේ 
දලස පරදෙේශ ය 
සාවර්ධනය සහ 
පරජාතනේතරික 
යහපාලනය හා 

පරතිසාවිධානය යන 
අාශ දෙක 

හඳුනාදග්න තිද්ධ. 

2014-2020 කාලය 
සඳහා යුදරෝපා 
සාග්මදයේ 

ෙේවිපාර්ශේවික පරොන 

යුදරෝ මිලියන210 ක් 
වන අතර එයිනේ 

මිලියන 20 ක් 
ආදයෝජන වයාපිති 
සඳහා දවනේකර 

තිද්ධ.  
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දපෞෙේග්ලික වයාපාරයනේ සඳහා දග්ාඩනැගි්ලි, 
යනේතරසූතර සහ උපකරණ වැනි පරාග්ේධන භාණ්ඩ 
සැපයිම දමම ණය මුෙලේ භාවිතදයනේ සිදුකර 
තිද්ධ. 2017 වසදර්ෙී යුදරෝ  මිලියන 50 ක ණය 

මුෙලක් ආසියානු සාවර්ධන බැාකවු මතිනේ 
රියාතේමක මහදකාළඹ අපජල කළමණාකරන 
වයාපිතිදයහි 3 වන අෙියර රියාතේමක ිරීම 
සඳහා ලබාෙී තිද්ධ.   

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

වග්වු 8.10: යදුරෝපා සාග්මය සහ යදුරෝපා ආදයෝජන බැාකවු මලූයයනය කරන ලෙ පරධාන වයාපිතනීේ 
2016 - 2017 

වර්ෂය වයාපිතයි අරමණු ු පරමාණය 

(යදුරෝ 
මිලයින) 

2016 ශර ි ලාකාදප මධයම හා 
ඌව පළාතේහි වඩාතේ 
පසුග්ාමී ෙිසේතරික්කයනේහි 
කකාබෙේධ ග්රාමීය 
සාවර්ධනය සඳහා සහාය 
වැඩසටහන (EU) 

දමාණරාග්ල, බදුලේල, නුවරඑළිය සහ මාතදලේ යන 
ෙිසේතරකි්කයනේහි වඩාතේ පසුග්ාමී ග්රාමීය සහ වතු 
පරජාවනේ සඳහා කකාබෙේධ තිරසාර, දෙේශග්ුණයට  
ග්ැලදපන සමාජ ආර්ථික සාවර්ධනයක් ඇති ිරීම 

30 

ශ්රී ලාකාදප 
අභයනේතරිකව අවතැනේවූ 
ජනතාව සඳහා නිවාස 
නැවත ඉෙිිරීම සඳහා 
සහාය ෙැක්වීණම   – 
Homes not Houses (EU) 

නැවත පැමිදණනේනනේට සහ සතේකාරක පරජාවනේ 
සඳහා ෙැරිය හැිර සහ අවශයපරිෙි වැඩිෙියුණු කර 
දග්ාඩනග්ා ග්ත හැිර පරිෙි සැලසුම් කරන ලෙ 
නිවාස ඉෙිිරීම, සමාජ යටිතල පහසුකම් සහ 
ජීවදනෝපාය ආරක්ෂා ිරීම සඳහා සහාය ෙැක්වීණම 

14 

2017 ශ්රී ලාකාදප දවළඳාම 
සම්බනේිත වු සහායනේ 
සඳහාවූ වැඩසටහන 
(EU) 

ශ්රී ලාකාවට දග්ෝලීය සහ කලාපීය දවදළඳ ්රමය 
සමත තවදුරටතේ කකාබෙේධ වීණම තුලිනේ පරතිඵල 
දනලාග්ැන ම සඳහා උපකාර ිරීම 

8 

ශ්රී ලාකාදප කිෂි කාර්මික 
අාශය නවීණකරණ 
සහදයෝග් තා වැඩසටහන 
(EU) 

දුග් බවිනේ දපදලන ෙිසේතරික්කයනේහි සුළු පරිමාණ 
දග්ාවීණනේ ශක්තිමතේ ිරීම සඳහා තිරසාර, නමයශ ලී 
හා ඵලොය  කිෂිකර්මානේතයක් ඇති ිරීම සඳහා 
ොයක වීණම 

30 

ශ්රී ලාකාදප පරතිසාධාන 
රියාවලිය ශක්තිමතේ ිරීම 
(EU) 

භාෂාව නිසා ඇතිවන බාධාවනේ අවම ිරීම, මදනෝ 
සමාජීය සහදයෝග්ය සහ නවිකරණය ඇතුලතේව 
පරතිසාධාන රියාවලිදයහි සහ වලක්වා ග්ැන දම් 
රියාවලිදයහි පරධාන අාග්යනේ ආවරණය ිරීම 
සඳහා කාර්යක්ෂම සම්බනේධීකරන යානේතරණයක් 
ඇති ිරීමට පහසුකම් සැපය ම මතිනේ ශ්රී ලාකාදප 
පරතිසාධාන රියාවලිය දපග්වතේ ිරීම 

12 

මහ දකාළඹ ජල හා 
අපජල කළමණාකරණ 
වැඩිෙියුණු ිරීදම් 
වැඩසටහන  (EIB) 

මහ දකාළඹ බල පරදෙේශය තුල ජීවතේවන සහ 
වැඩකරන ජනතාවට සන පාරක්ෂක පහසුකම් පූර්ණ 
වශදයනේ සැලස ම සඳහා දකාළඹ අග්නග්රදයේ 
මලාපවහන පෙේධතීනේ වැඩිෙියුණු ිරීමට සහ 
වයාපේත ිරීමට උපකාර ිරීම 

50 
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2017 වසදර් යදුරෝපා සාග්මදයේ සාවර්ධන සහදයෝග් තාවය සහ විදශේෂති කරුණ ු

 

 

2017 වර්ෂදයේෙී 
යුදරෝපා සාග්මය 
වයපිතී 36 ක් 

සඳහා ෙල වශදයනේ
යුදරෝ මිලියන 27 ක්
උපදයෝජනය කර 

ඇත.  

ජනසමාජයට සහ 
මූලික මිනිසේ 
අයිතිවාසිකම් 
සුරැකීම සඳහා 
උපකාර ිරීම 
පිණිස වයාපිතීනේ 
8 ක් රියාතේමක
කරන ලෙී (යුදරෝ 
මිලියන 6) 

කකාබෙේධ ග්රාමීය
සාවර්ධනය ඉලක්ක 
කරග්නිම්නේ ඌව සහ
මධයම පළාතේවල 
යුදරෝ මිලියන 30 ක
වටිනාකමිනේ යුතේ 
වයාපිතිනේ 5 ක් 
ආරම්භ කරන ලෙී. 
(යුදරෝ මිලියන 30) 

ශ්රී ලාකාව සහ යුදරෝපා 
සාග්මය අතර සිදුවන 

පරතිපතේතිමය 
සාකච්ඡාවනේහෙීි 

පරතිසාධානය පරධාන 
කරුණක් වන අතර එම 
සාකච්ඡාවල පරතිඵලයක් 
දලස වයිපිතීනේ 2 ක්
ආරම්භ කරන ලෙී 
(යුදරෝ මිලියන 20) 

ශ්රී ලාකාදප කිෂි
කාර්මික නවීණකරණ 
සහදයෝග් තා 

වැඩසටහන (යුදරෝ 
මිලියන 30) සහ ශ්රී
ලාකාදප පරතිසාධාන 
රියාවලිය ශක්තිමතේ 
ිරීම (යුදරෝ මිලියන 
12) සඳහා ග්ිවිසුම් 
අතේසනේ කරන ලෙී. 

2016 වසදර්ෙී ආරම්භ
කරන ලෙ ශ්රී 

ලාකාදප දවළඳාම
සම්බනේිත වූ 

සහායනේ සඳහා වූ 
වැඩසටහන (යුදරෝ 
මිලියන 8) රියාතේමක 

විය.

ග්ැලදපන ආර්ථික හා
නියාමන පරතිපතේතීනේ 
දතෝරා ග්ැන ම, අනුග්ත 
ිරීම සහ රියාතේමක 

ිරීම සඳහා 
සහදයෝග්ය ෙක්වමිනේ

SWITCH Asia පරතිපතේති 
සාරචක වයාපිතිය
(යුදරෝ මිලියන 1.8) 

තවදුරටතේ රියාතේමක 
විය. 

යුදරෝපා සාග්මදයේ
යුදරෝ මිලියන 60 ක

ආධාර මත 
රියාතේමක වන 
ෙිසේතරික් සාවර්ධන 
වැඩසටහන එහි 
රියාතේමක වන 
අවසනේ වසර කරා 

එලඹිදයේය.

මීග්මු නග්රදයේ ජල හා 
සනිපාරක්ෂක පහසුකම් 
සම්බනේධ ග්ැටළු ඉලක්ක
කර ග්ැන ම සඳහා 
ආසියානු ආදයෝජන 
පහසුකම (The Asia 

Investment Facility) යුදරෝපා
සාග්මදයේ අරමුෙලේ සමත
එක්ව රියාතේමක විය. 
(යුදරෝ මිලියන 5.7) 

සාවර්ධන සහදයෝග් තාවය සඳහා ශ්රී ලාකාව සහ යදුරෝපා සාග්මය අතර වන රියාකාී කමිටවු  

 සාවර්ධන සහදයෝග් තාවය සඳහා ශ්රී ලාකාව සහ යුදරෝපා සාග්මය අතර 2 වන රියාකාී 
කමිටු රැසේවීණම 2018 ජනවාරි 17 ෙින දකාළඹ ෙී පවතේවන ලෙී.  

 මූලය ආධාර ලබාෙීම සහ සහදයෝග්ිතාවය සැපය දම් ්රමදපෙය දවනුවට රජදයේ 
හිමිකාීතේවය සහිත හවුලේ රියාවලියක් තුල සාවර්ධන වැඩසටහනේ රියාතේමක ිරීදම් නව 
්රමදපෙයක් යුදරෝපා සාග්මය හඳුනේවාදෙන ලෙී. 

 නව බහුවාර්ෂික ෙර්ශක වැඩසටහදනහි පරමු  අාශය වන පරජාතානේතරික පාලනය සහ 
පරතිසාධානය දවනුදවනේ දවනේකර ඇති මුෙල යුදරෝ මිලියන  80 ක් වන අතර එයිනේ යුදරෝ 
මිලියන 22 ක් සඳහා දම් වනවිට එකත වීණ තිද්ධ.  

 දෙවන පරමු  අාශය දලස පරජාතානේතරික පාලනය සහ පරතිසාධානය ඇතුලතේ ිරීම සඳහාතේ 
භූදග්ෝලීය වශදයනේ සමසේථ ශ්රී ලාකාවම වැඩසටහනට ඇතුලතේ කර ග්ැන ම සඳහාතේ යුදරෝපා 
සාග්මය සහ ශ්රී ලාකාව එකත වන ලෙී. බහුවාර්ෂික ෙර්ශකය වැඩසටහදනහි පරධාන පරමු  
ක්දෂේතරය දලස කකාබෙේධ ග්රාමීය සාවර්ධනය තවදුරටතේ සලකනු ලබයි.  

 අොල අාශ සඳහා අයවැය සඳහා පහසුකම් ලබාෙීම හඳුනේවා ෙීම උදෙසා සාමුහිකව 
කැපවීණ කටයුතු ිරීමට පාර්ශේවයනේ දෙකම එකත වන ලෙී. 
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ශ්රී ලාකාදප සමාජ ආර්ථික සාවර්ධනය උදෙසා දනෝර්දප මලූය සහදයෝග් තාවය 

 
වයාපිතයි 

2017 වර්ෂය තලු 
උපදයෝජනය කරන 
ලෙ මෙුල  (NOK) 

1 දනෝර්දප - ශ්රී ලාකා සාග් ත සහදයෝග් තාවය 2014 - 2017 1,500,000 

2 පරතිසාධානය තුලිනේ ජීවදනෝපාය සාවර්ධනය සහ රැිරයා උතේපාෙනය 9,900,000 

3 කානේතා හිාසනය පිටුෙැකීම සහ LGBT අයිතීනේ ලබාග්ැන ම සඳහා 
උපදෙේශණය සහ සහදයෝග්ය  

1,200,000 

4 සතය සහ යුක්තිය ඇති ිරීදම් රියාවලිය සහ කානේතා හිාසනයට එදරහි 
රියාවලියට උතුර සහ නැදග්නහිර කානේතා සහභාග් තේවය  

947,000 

5 පරකාශන නිෙහස දවනුදවනේ දපන  සිටීම සහ මාධයදපෙී විතේතීය වර්ධනය 550,000 

6 ආපො අවධානම අඩුිරීම සඳහා දනෝවීණජියානු භූතාක්ෂණ ආයතනය සහ 
ජාතික දග්ාඩනැග්ිලි පර්දයේෂණ සාවිධානය අතර තාක්ෂණික 
සහදයෝග් තාවය  

1,500,000 

7 යහපාලනය සඳහා සිවිලේ සමාජදයේ ොයකතේවය ශක්තිමතේ ිරීම  600,000 

8 විවිත සහ සියලේලනේ ආවරණය වන යහපාලනයක් සහ දූෂණ විදරෝධය 
මතිනේ පරජාතනේතරවාෙය ශක්තිමතේ ිරීම 

927,000 

9 විදෙේශග්ත ශ්රී ලාිරකයනේ සාවර්ධනදයේ සහකරුවනේ බවට පතේකර ග්ැන ම 69,000 

10 පර්දයේෂණ ආයතන බිහිිරීම සහ හැිරයා වර්ධනය 1,414,000 

11 නායයාම් සහ ග්ාවතුරිනේ බලපෑමට ලක්වූ ෙරුවනේ සහ ඔවුනේදග්ේ පවුලේවලට 
හෙිසි සහ මැෙිකාලීන අවශයතා සපුරාලීම 

5,000,000 

12 අලුතිනේ නිෙහසේ කරන ලෙ පරදෙේශවල නැවත පෙිාචි ිරීම   8,190,000 

13 ශ්රී ලාකාදප මතේසය සම්පත කළමනාකරණය වර්ධනය සඳහා තාක්ෂණික 
සහදයෝග්ය  

1,107,000 

14 ශ්රී ලාකාව සහ දනෝර්දප අතර සනේනිදපෙන තාක්ෂණ කර්මානේත වර්ධනය 300,000 

15 ශ්රී ලාකාව සඳහා නව ධීවර සහ ජලජ සම්පතේ පරතිපතේතියක් නිර්මාණය 
ිරීම 

3,391,000 

16 ශ්රී ලාකාදප අමාතයවරුනේ සහ පාර්ලිදම්නේතු මනේතර වරුනේ සඳහා ඔසේදලෝ 
දවත අධයාපන චාරිකාවක් සාවිධානය 

526,000 

17 යහපාලනය සහ තිරසාර පරජාතනේතරවාෙය උදෙසා සහදයෝග් තාවය 300,000 

18 පරධාන අාශ සඳහා තාක්ෂණික සහාය. උමාඔය බහුකාර්යය සාවර්ධන 
වයාපිති 

200,000 

19 ආකලේප පරිවර්ථනය. ආවරණය වූ පාලනයක් - දෙේශපාලනය තුල කානේතා 
නිදයෝජනය වර්ධනය ිරීම 

630,000 

20 මහෙේවිපික තටාකදයේ ස මාවනේ සඳහා වූ එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ දකාමිසම දවත 
ශ්රී ලාකාදවහි ඉලේලීම් තහවුරු කර ආරක්ෂා ිරීම සඳහා තාක්ෂණික 
සහදයෝග්ය  

550,000 

 එකතවු (දනෝර්වීණජියානු දකෝහාර්) 38,801,000 

දමම ආධාර සිජවුම වයාපිත ිරියාතේමක කරන ආයතන සමත සම්බනේධවීණ ලබාෙ ීඇත ිබැවිනේ විදෙේශ සම්පතේ 
දෙපාර්තදම්නේතදුවහ ිෙතේත පෙේධතයිට ඇතලුතේ දකාට නැත. 

 

දබලේජියම් 
 
1977 ෙී  විවිත ආර්ථිකය හඳුනේවා ෙීදමනේ පස ු
සාවර්ධන සහදයෝග් තාව පිළිබඳ ග්ිවිසුමෙ, 
1982 ෙ ීආදයෝජන සුරක්ෂතිතා ග්ිවිසුමක් ෙ හා 
1983 ෙී ෙේවිතේව බදු වැළැක්වීණම ග්ිවිසුම් වැන ි

ග්ිවිසුම් ග්ණනාවකට එළදඹමිනේ ශ්රී ලාකාව 
සමත සබඳතා ශක්තිමතේ කරග්තේ පළමු 
රටවලේවලිනේ එකිර. 1998 වර්ෂදයේ ෙ ී රටවලේ 
දෙක ග්ුවනේ යානා පරවාහන ග්ිවිසුමකට අතේසනේ 
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තැබූ අතර 2001 ෙී ආදයෝජන වර්ධනය ිරීම 
සහ තාක්ෂණ හා මූලය සහදයෝග් තාවනේ සඳහා 
ෙේවිපාර්ශේවික සහදයෝග් තාව වර්ධනය ිරීම 
සඳහා ගි්විසමු් දෙකක් අතේසනේ කරන ලෙී. 
 
2004 සුනාමි වයසනදයේ ෙී, ශ්රී ලාකාවට ආධාර 
ලබා දුනේ පළමු රටවලේ අතුරිනේ එකක් දබලේජියම 

විය. දබලේජියාන ුහමුොදප දසබළුනේ ශ්රී ලාකා 
ෙක්ෂණි දවරළ පරතිසාසේකරණ වැඩසටහදනේ 
නියැලී සිටි අතර  දබලේජියම් ආධාර මත  
දමදහයුම් රියාතේමක ිරීම තක්දසේරු ිරීම 
සඳහා සුනාමි පරතිසාධනය සඳහා සහදයෝග්ය 
ලබා දෙන ලෙී. 

හාදග්ේරියාව 
 
ලබුග්ම සහ කලටුවාව ජල සම්පාෙන වයාපිති 
පුනරුතේථාපනය ිරීම සඳහා හාදග්ේරියාව විසිනේ 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 46 ක සහන ණය මුෙලක් 
ශ්රී ලාකාවට ලබා ෙී ඇත. හාදග්ේරියාදප EXIM 
බැාකුව හරහා හාදග්ේරියාව  මුෙලේ ආධාර ලබා 
දෙනු ලැද්ධ. 
 
ශ්රී ලාකාදප  රජදයේ සාවර්ධන වයාපිති සඳහා 
අරමුෙලේ සැපය ම සඳහා හාදග්ේරියානු රජය 
විසිනේ ආධාර ණය වැඩසටහනක් (Tied aid credit 
Programme) ලබා ෙීමට එකත වීණ ඇත. දමම 
ණය වැඩසටහන ආර්ථික සහදයෝග් තාව හා 

සාවර්ධනය පිළිබඳ සාවිධානය (OECD) 
නියමයනේ යටදතේ පිරිනමනු ලැද්ධ. දම් 
සම්බනේධදයනේ හාදග්ේරියානු රජය සහ ශ්රී ලාකා 
පරජාතානේතරකි සමාජවාෙී ජනරජදයේ රජය අතර 
2017 දෙසැම්බර් මස 22 වැනි ෙින මූලය 
සහදයෝග්ිතාව සඳහා රාමු වැඩ සටහනක් 
සේථාපිත ිරීදම් ග්ිවිසුමක් අතේසනේ කරන ලෙී. ක 
අනුව, හාදග්ේරියානු රජය විසිනේ වග්ු අාක 8.10 
හි සඳහනේ වයාපිති මූලයයනය ිරීමට එකත වීණ 
ඇත. 
 

 

වග්ුව 8.12 :  සේථාපති කරන ලෙ රාමවු වැඩසටහනේ ග්විිසමු යට දතේ මලූයයනය ිරීමට එකත වයාපිත ි
වයාපිතයි රියාතේමක කරන 

ආයතනය 
අරමණු වටිනාකම 

(යදුරෝ 
මිලයින) 

විෙුතේ අිකරණ කළමනාකරණ 
පෙේධතිය 

අිකරණ 
අමාතයාාශය 
 

01. පූර්ණ සේවයාරියව නඩතේතු 
කළමණාකරණ පෙේධතියක් සැකස ම. 
02. අිකරණදයේ වඩාතේ කාර්යක්ෂම සහ 
කඩිනම් පර දපශය තහවුරු ිරීම.  
03. අිකරණ දසේවදයේ ග්ුණාතේමකභාවය 
සහ අිකරණ පෙේධතිදයේ 
කාර්යක්ෂමතාවය තහවුරු ිරීම. 
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දුම්රිය හරසේ මාර්ග් සඳහා 
දබලේ සහ ආදලෝක ආරක්ෂණ 
පෙේධතියක් සේථාපනය ිරීම 

දුම්රිය 
දෙපාර්තදම්නේතුව 
 

දුම්රිය පරවාහනදයේ ආරක්ෂාව වැඩි ිරීම 
සහ ආරක්ෂිත මට්ටදම් හරසේ මාර්ග් 300 
ක් වැඩි ෙියුණු ිරීම 

12 

ග්ුවනේ පාලම් තුනක් (දකාහුවල, 
ිරරුළපන, යාාග්ලේදමෝෙර 
(කුරුණැග්ල)) 

මාර්ග් සාවර්ධන 
අිකාරිය 
 

මාර්ග් භාවිතා කරනේනනේ සඳහා විය හැිර 
ආරක්ෂණ අවොනම සහිතව රථවාහන 
ග්මනාග්මනය සහ   දහෝ සේථානයක් දලස 
සැලදකන ිරරුළපන, දකාහුවල, 
යාාග්ලේදමෝෙර ග්ුවනේ පාලම් තුනක් 
ඉෙිිරීම. 

52 

බිාග්ිරිය - උඩුබෙේොව ජල 
සම්පාෙන වයාපිතිය 

ජලාපවහන 
මණ්ඩලය 

ජාතික ජල සම්පාෙන හා වයාපිතිදයේ 
පරදෙේශයට සුරක්ෂිත හා විශේවසන ය ජලය 
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වග්වු 8.11 :   අදග්ෝසේත ු2012 සටි 2017 ෙක්වා කාලය තළු දබලේජියදම් ආරම්භ කරන ලෙ වයාපිත ි
 

වර්ෂය වයාපිතයි අරමණු වටිනාකම 
(යදුරෝ 
මිලයින) 

2012 BNP PARIBAS දුම්රිය පාලම් 07 ක් 
පරතිසාසේකරණය 

වැලේලවතේතල දපාලේග්දහවල, නාරාදහේනේ 
පිට, ග්දණ්වතේත, කටුදග්ාඩ, දෙහිවල, 
අතුලාන යන දුම්රිය පාලම් 
පරතිසාසේකරනය ිරීම. 
 

                  
44.38 

2014 බුතේතල - දමාණරාග්ල කකාබෙේධ ජල 
සම්පාෙන වයාපිතිය දබලේජියදම් දක්බීස  
බැාකුව 
 

මසකට ඝන මීටර් 3000 / ෙිනක පිරිපහදු 
බලාග්ාරයක් සහ ිරදලෝමීටර් 26 ක 
දබොහැීදම් මාර්ග්යක් ඉෙි දකදර්. 
 

                  
23.98 
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 සැපය ම මතිනේ ජල සම්පාෙන දයෝජනා 
්රමය සාවර්ධනය ිරීම මතිනේ 
වයාපිතිදයේ අරමුණ වනේදනේ ජනතාවදග්ේ 
ජීවන තතේතේවය ඉහළ නැාවීණම සහ 
වයාපිති ක්දෂේතරදයේ කාර්මික සාවර්ධනය 
හා ආර්ථික වර්ධනය සඳහා ොයකතේවය 
ලබා ෙීමයි 

  

 
 

ජර්මනිය 
 
ශ්රී ලාකා රජය හා ජර්මනිදයේ දෆඩරලේ සමූහාණ්ඩුව අතර සාවර්ධන සහදයෝග්ිතාවය 1966 ෙක්වා ෙිව 
යනේනිර. ඇඹිලිපිටිය කඩොසි කම්හල ඉෙිිරීම (1973 ෙී), දුම්රිය එනේජිනේ 11 ක් මිලට ග්ැන ම (1978), 
රනේදෙණිග්ල හා රනේටැදේ ජලාශ ඉෙිිරීම (1981 සහ 1986 ) ශ්රී ලාකාව හා ජර්මානු දෆඩරලේ සමූහාණ්ඩුව 
අතර 1966 සිට  පැවති කැපීදපදනන සාවර්ධන සහදයෝග් තාවනේ අතරිනේ ිරහිපයිර. දෙරට අතර සාවර්ධන 
සහදයෝග් තාවයනේ පරධාන වශදයනේම පරොන, ණය සහ තාක්ෂණික ආධාර සේවරූපයනේ දග්නේ සමනේවිත වීණ 
ඇත. 
     
වර්තමානය වන විට ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 487.02 ක පමණ වූ ආධාර පරධාන වශදයනේ  කිෂිකර්මානේතය, 
අධයාපනය, පුහණුුව, පරිසරය, මුෙලේ, රක්ෂණ, ධීවර, භූග්ත පරවාහන, දසෞ ය හා සමාජ සුබසාධන, නිවාස 
හා නාග්රික සාවර්ධන, දපෞෙේග්ලික අාශදයේ සාවර්ධන, පශු සම්පතේ සාවර්ධන, කම්කරු හා විතේතීය 
සාවර්ධනය, කළමනාකරණය හා ආයතනික සාවර්ධනය, කර්මානේත සාවර්ධන, වැවිලි, ග්රාම සාවර්ධන, 
පුනරුතේථාපන, විෙයා හා තාක්ෂණ,  දවළඳාම, සුනාමි පුනරුතේථාපන, කානේතා කටයුතු, ජලසම්පාෙන යන 
අාශ ආවරණය වන පරිෙි ජර්මනිය විසිනේ GIZ හරහා ලබා ෙී ඇත.  
 
කිෂිකර්ම, බලශක්ති (විදුලිබල), මුෙලේ හා රක්ෂණ, දග්ාඩබිම් පරවාහන, දසෞ ය හා සමාජ සුබසාධන, 
පුෙේග්ලික අාශ සාවර්ධනය, වාරිමාර්ග් හා අොළ කටයුතු, කර්මානේත සාවර්ධන, ජලසම්පාෙන හා 
ජලාපවහන යන අාශයනේ සාවර්ධනය සඳහා ණය වශදයනේ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 808.66 ක් ලබා ෙී 
ඇත.දම් අතරිනේ මහදමෝෙර මාති දරෝහල ඉෙිිරීම (යුදරෝ මිලියන 41) සහ විලේපතේතු ජාතික උෙයානය 
සහ එහි ආරක්ෂිත කලාප කළමණාකරණය (යුදරෝ මිලියන 8)  වැෙග්තේ වයාපිති දෙකක් දප. 
 

වග්වු 8.14 :  2015 සටි 2017 ෙක්වා ජර්මනදියේ ආධාර ලබන වයාපිත ි
වර්ෂය වයාපිතයි අරමණු වටිනාකම 

(ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලයින) 

2015 විලේපතේතු ජාතික 
වදනෝෙයානය සහ එහි 
ආරක්ෂීත කලාප 
කළමනාකරණය 
 

විලේපතේතු ජාතික උෙයානය සඳහා 
කළමණාකරන සැලසුමක් සාවර්ධනය 
ිරීම, පරධාන පාර්ශේවකරුවනේ සඳහා 
ධාරිතාව සාවර්ධනය සහ කලාපදයේ 
ජීවදනෝපාය සාවර්ධනය පරවර්ධනය ිරීම 
සඳහා ආරම්භක පියවරයනේ. 

2.2 

2016 විලේපතේතු ජාතික 
වදනෝෙයානය සහ එහි 
ආරක්ෂීත කලාප 
කළමනාකරණය 

කළමණාකරණ සැලැසේදම් පරමු තා 
පරවර්ධනය සඳහා සහදයෝග්ය ෙැක්වීණම 
 

6.58 

වග්වු 8.13:  2013 සටි 2017 ෙක්වා හාදග්ේරියාන ුආධාර සහති වයාපිත ි
වර්ෂය වයාපිතයි අරමණු වටිනාකම 

(ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් 
මිලයින) 

2013 ලබුග්ම ජල පවිතරාග්ාරය 
පුනරුතේථාපනය ිරීම. 
 
 

මහ දකාළඹ සහ තොසනේන පරදෙේශවලට පිරිසිදු ජලය 
සැපය ම සඳහා ෙැනට පවතේනා ජල පිරිපහදු බලාග්ාරය 
ෙිනකට ඝන මීටර් 40,000 සිට ෙිනකට ඝන මීටර් 60,000 
ෙක්වාවැඩි ිරීම. 

22.5 
 

 

 කලටුවාව ජල  
පවිතරාග්ාරය 
පුනරුතේථාපනය 

මහ දකාළඹ සහ අවට පරදෙේශවලට ජලය සැපය ම වැඩි 
ිරීමට ෙැනට පවතේනා ජල පිරිපහදු බලාග්ාරය ෙිනකට 
ඝන මීටර් 71,000 සිට ෙිනකට ඝන මීටර් 90,000 ෙක්වා 
ඉහළ නතින පරිෙිජල සැපයුම වැඩි ිරීම සඳහා 

23.4 
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2016 SME අාශ සාවර්ධනය I I   විලේපතේතු ජාතික වදනෝෙයානය සහ එහි 
ආරක්ෂිත කලාපදයේ පරිපූර්ණ හා පරිසර 
හිතකාමී සුළු හා මධය පරිමාණ 
වයවසායක සාවර්ධනය ිරීම ආරම්භ 
ිරීම 

2.63 

2016 සමාජ කකාබෙේධතාවය 
සහ  පරිවර්ථනය ිරීම 
සඳහා වූ සහන (FLICT) 
 

කකාබෙේධතාව, ජාතික සාවාෙයනේ හා 
සාහිඳියාව වැඩිෙියුණු ිරීම සඳහා රජය 
සහ රාජය දනාවන රියාකාීනේ සඳහා 
පහසුකම් සැලස ම 

0.65 

2016 ශ්රී ලාකාදප උතුරු හා 
නැදග්නහිර විතේතීය 
පුහුණුව (VTN) 
 

විලේපතේතුව ජාතික වදනෝෙයානදයේ අවට 
පරදෙේශවල ජීවතේවන ජනතාව සඳහා 
කානේතාවනේදග්ේ හා තරුණ තරුණියනේ 
සඳහා වැඩිෙියුණු කළ අවශයතා පෙනම් 
කරග්තේ පුහුණු අවසේථා දමම වයාපිතිය 
මතිනේ සපයයි. 

4.38 

2017  මහදමෝෙර මාති දරෝහල 
ඉෙිිරීම (අතිදර්ක මූලය) 
 

වර්ග් අඩි 400,000 ක් සහිත නව මහලේ 6 
ිරනේ සහ ඇඳනේ 600 ක් යුතේ මහදමෝෙර 
මාති දරෝහල ඉෙිිරීම  

14.25 

 

 
නව මහ දමෝෙර මාති දරෝහල ග්ාලේල 
  

2004 වර්ෂය අවසානදයේ ෙී විනාශකාී සුනාමිදයනේ පසු ශ්රී ලාකාදප නිරිත ෙිග් දවරළ තීරය තුළ ග්ාලේල නග්රදයේ 
නව මාති දරෝහලක් ඉෙි ිරීදම් පෙනම ආරම්භය විය.  
 

 
ජර්මාන ුසාවර්ධන සහදයෝග්තිා වයාපිතයි "ශ්රී ලාකාව තළු විලේපතේත ුජාතකි උෙයානය සහ එහ ිආරක්ෂති කලාප 
කළමණාකරනය සඳහා සහාය ෙමී 

 

වයාපිති කාලය 11/2016 – 10/2020 
 

තාක්ෂණීක සහදයෝග් තාව යූදරෝ මිලියන 8  

අිකාරිය ආර්ථික සහදයෝග්ිතාව සහ සාවර්ධනය පිළිබඳ දෆඩරලේ 
අමාතයාාශය (BMZ) 

රියාතේමක ිරීම වන ජීවීණ සාරක්ෂණ දෙපාර්තදම්නේතුව සහ GIZ 

වයාපිති කලාපය විලේපතේතු ජාතික වදනෝෙයානය සහ එහි බලපෑම් කළාප: 
මනේනාරම, වපනියාව, අනුරාධපුරය සහ පුතේතලම යන 
ෙිසේතර ක්කයනේ 

දර්ඛීය අමාතයාාශය ජාතික පර තිපතේති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාතයාාශය; 
තිරසාර සාවර්ධනය හා වනජීවි අමාතයායාාශය 

 
පසබුිම  
විලේපතේතු ජාතික වදනෝෙයානදයනේ දහක්ටයාර් 131,667 ිරනේ සමනේවිත වන අතර එය විශාලතම හා පැරණිම රක්ෂිත 
පරදෙේශයිර. ජාතික වදනෝෙයානදයේ පර්යනේතදයේ විවිධ ජන දකාටසේ සේවභාවික සම්පතේ මත රඳා පවතින අතර, පරධාන 
වශදයනේ යැපුම් කිෂිකර්මානේතය මත ජීවතේ දප. ආොයම් හා රැිරයා විකලේපයනේ තවමතේ ස මිතයි. දමම දහේතුව නිසා 
උෙයානය දකදරහි ඉහළ නජව පීඩනයක් ඇති ිරීමට, විදශේෂදයනේ මුහුදු බැරෑරුම් රියාවනේ වල දයෙීම, න ති විදරෝධී 
මසුනේ අලේලා ග්ැන ම, කිෂිකාර්මික ඉඩම් වයාපේතිය සහ ෙැව ඉවතේ ිරීමට දපළඹී ඇත. විලේපතේතු ජාතික උෙයානය 
ආර්ථික සාවර්ධනය සඳහා සහ විවිධ පරජාවනේදග්ේ සාමකාමී සහජීවනය සඳහා අවසේථාවක් සපයයි. 
  
අරමණු 
විලේපතේතු ජාතික උෙයානය සහ එහි බලපෑම් කළාප සමාජීයව කකාබෙේධ ිරීම සහ තිරසාර කළමණාකරනය සඳහා 
අවශය වන අවශයතා නිර්මාණය ිරීම දමම වයාපිතිදයේ අරමණුු දප. 
 
පරදපශය 
දමම වයාපිතියට රියාකාරකම් හතරක් අයතේ දප. 

1) සහභාග් තේවදයනේ කළමනාකරණ සැළැසේමක් සකසේ ිරීම 
2) විවිධ පාර්ශවකරුවනේ සඳහා ධාරිතා සාවර්ධනය 
3) දෙේශ ය ජනග්හනදයේ සමාජ හා ආර්ථික තතේතේවයනේ වැඩිෙියුණු             
   ිරීම සඳහා නියමු වැඩ සටහනේ (උො: ජල පවිතරකරණය,     
   පාරිසරික සාචාරක සාකලේපය) 
4) කළමනාකරණ සැලැසේදමහි දතෝරාග්තේ රියාකාරකම් රියාතේමක ිරීම 
 



_____________________________________________________________________________________________  ෙියුණු ආර්ථික අාශය 
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ඉනේ අනතුරුව ජර්මනිදයේ KFW බැාකුදප (Kerditanstalt fur Weideraufdau) යුදරෝ මිලියන 28 ක ණය මුෙලක් ලබා 
ග්ැන ම සඳහා 2012 අදග්ෝසේත ු16 වනො ණය ග්ිවිසුම් ග්ත වීණ ඇත. 

 

දමම වයාපිතිය යටදතේ, බාහිර දරෝග්  අාශය (OPD) දරෝග් නේ 800 ක් පරතිකාර ිරීදම් පහසුකම් සහිතව සහ  ඇඳනේ 
600 ක ධාරිතාවිරනේ යුක්තව දරෝහල පරතිසාසේකරණය ිරීම මතිනේ ෙකුණු පළාදතේ කානේතා ජනග්හනය සඳහා මාති 
හා නාරිදපෙ දසෞ ය දසේවා සැපය ම සිදු කරනු ලැද්ධ. දමම වයාපිතිදයහි මුළු දභෞතික පරග්තිය සියයට 56 ිර. 
 

තවෙ, ඉහත වයපිතිය සඳහා මූලයාධාර සඳහා යුදරෝ මිලියන 13 ක අතිදර්ක ණය මුෙලක් ලබාග්ැන ම සඳහා අතිදර්ක 
ණය පහසුකම් ග්ිවිසුමක් ජර්මනිදයේ KFW (Kerditanstalt Fur Weideraufbau) සමත ශ්රී ලාකා රජය විසිනේ 2017 
දෙසැම්බර් මස 19 වන ෙින අතේසනේ කර ඇත. 2018 දෙසැම්බර් මස අවසානය වන විට දමම වයාපිතිය අවසනේ 
ිරීමට නියමිතය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ග්ාලේල නව මාති දරෝහල සැලසුම් ිරීම                   ග්ාලේල මාති දරෝහදලේ ඉෙිිරීම් කටයුතු 
 
 
 
දඩනේමාර්කය 
 

 
1968 ෙී දඩනේමාර්කය සමත ෙේවිපාර්ශේවික 
සාවර්ධන සහදයෝග් තාව ආරම්භ කර ඇත. 1979 
ෙී දඩනේමාර්කය සමත අතේසනේ කරන ලෙ 
සාවර්ධන සහදයෝග් තා ග්ිවිසුම 2003 වර්ෂදයේෙ ී
සමාදලෝචනය කරන ලෙී. ක අනුව ශ්රී ලාකාව තුළ 
සාවර්ධන රියාකාරකම රියාතේමක ිරීම සඳහා 
දඩනේමාර්කය විසිනේ  මූලය ආධාර, ද්රවයමය 
සම්පතේ, අපනයන ණය සහ පුහුණු අවසේථා ලබා 
ඇත. 1968 ෙී ෙේවිපාර්ශේවික සහදයෝග් තාව 
ආරම්භ වූ ො සිට දඩනේමාර්කය විසිනේ ඇ.එ.ජ.  
දඩාලර් මිලියන 336.5 ක් වටිනා මූලයාධාරයක් 
ලබා ෙී ඇත. සම්පූර්ණ මූලයාධාරවලිනේ අපනයන 
ණය ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 208.9 ක් වන අතර, 
ණය  වශදයනේ ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 79.26 ක් 
සහ ආධාර මිලියන දඩාලර් 48.34ක් දප.  

ජල සම්පාෙන හා ජලාපවාහන පහසුකම් 
වැඩිෙියුණු ිරීම  සම්බනේධව දඩනේමාර්ක්  
විදශේෂඥතාව සලකා බලා ශ්රී ලාකා රජය විසිනේ 
ජල සම්පාෙන හා ජලාපවහන පහසුකම් 
වැඩිෙියුණු ිරීම  සඳහා දඩනේමාර්ක ආධාර ලබා 
දග්න ඇත. 

දකාළඹ ජලාපවහන පුනරුතේථාපනය, නුවර 
ෙකුණු පරදෙේශ ජල සම්පාෙන වයාපිතිය, 
නුවරඑළිය ෙිසේතරික්කදයේ ජල සම්පාෙන 
වයාපිතිය සහ කැළණි ෙකුණු ඉවුදර් ජල 
පිරිපහදු වයාපිති දඩනේමාර්කදයේ අපනයන ණය 

පහසුකම් යටදතේ ශ්රී ලාකා රජය  මතිනේ 
රියාතේමක කරන ලෙී. 

තවදුරටතේ, කලාපීය අසමතුලිතතාවයනේ අඩු 
ිරීම සඳහා වැෙග්තේ ආදයෝජනයක් වන ඔලුවිලේ 
වරාය ඉෙිිරීම සහ සාවර්ධනය ිරීම සඳහා 
දඩනේමාර්කය රජදයනේ යුදරෝ මිලියන 46 ක 
ණයක් ලබාදග්න ඇත. මීටර් 8 ග්ැඹුර මට්ටම් 
ඉක්මවන ටැාිර සහිත විශාල දනෞකා සඳහා 
පහසුකම් සැලස මට දමම වයාපිතිය රියාතේමක 
දප. 

යුදරෝ මිලියන 33.7 ිරනේ යුතේ මිලේදකෝ (පුෙේග්ලික) 
සමාග්දම් සැකසුම් කර්මානේත ශාලා නවීණකරණය 
ිරීදම් වයාපිතිය දඩනේමාර්කදයේ අපනයන ණය 
පහසුකම් යටදතේ රියාතේමක වන තවතේ වැෙග්තේ 
වයාපිතියිර. නාරාදහේනේපිට, අදේදවල, 
දපාදලානේනරුව සහ ෙිග්න පිහිටි  
කර්මානේතශාලා (මිලේදකෝ) හතරක පිහිටි ෙැනට 
පවතේනා යනේතර සහ උපකරණ අවුරුදු 30 - 40 ක් 
පැරණි වන අතර එය ිරරි නිෂේපාෙන 
කාර්යක්ෂමතාවයට ෙීර්ඝ කාලීනව දබාදහෝ 
දසයිනේ බලපා ඇත. එබැවිනේ, මිලේදකෝ සමාග්දම් 
නිෂේපාෙන කර්මානේත ශාලා නවීණකරණය ිරීම 
රදට් පශු සම්පතේ ක්දෂේතරදයේ සාවර්ධන 
ඉලක්කයනේ සපුරා ග්ැන ම සඳහා හෙිසි 
අවශයතාවයක් වීණ තිද්ධ. ක අනුව දමම වයාපිතිය 
යදටතේ ෙිග්න, දපාදලානේනරුව හා අදේදවල 
පිහිටි කර්මානේතශාලා නවීණකරණය කරන ලෙී. 

වග්වු  8.15 :  2012 සිට 2017 ෙක්වා දඩනේමාර්කය ආධාර කළ වයාපිත ි
වර්ෂය වයාපිතයි අරමණු වටිනාකම 

(ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන) 

2015 බඩලේග්ම නව ිරරි 
සැකසුම් මධයසේථානය 
පිහිටුවීණම 

බඩලේග්ම නව කර්මානේතශාලාව තුළ 
පැසේටීකරණය කළ ිරරි, දයෝග්ට්, අයිසේරීම්, 
බටර්, චීසේ ආෙිය නිෂේපාෙනය ිරීම. 

36.96 
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2017 වර්ෂදයේෙ ීශ්රී ලාකාව ලැබ ූකැදනේඩියාන ුජාතයානේතර සහය 
 

කැනඩාව සහ ශ්රී ලාකාව අතර ෙේවීණපාර්ශේවික සබඳතාවය වසර 70 කට ආසනේන කාලයක සිට දපාදු රාජය 
මණ්ඩලදයේ සහ එක්සතේ ජාතීනේ වැනි අදනකුතේ බහුපාර්ශේවීණය සාසෙවල සහභාග් තේවදයනේ සහ ග්ැඹුරු 
මානව සබඳතාවයක් සහිතවූවිර.  
2017 වර්ෂදයේ ජුනි මාසදයේෙී එළිෙැක්වුණු කැදනේඩියානු ජාතයනේතර කානේතා  සහදයෝග්ිතා පරතිපතේතිමාලව 
Feminist International Assistance Policy (FIAP) ට අනුව කැනඩාව කානේතාවනේ සහ ග්ැහැනු ළමුනේ 
ජාතයනේතර සහදයෝග් තාවදයේ ඉහලම සේථානයක තබමිනේ, ඔවුනේ දවනසක් සිදු කළ හැිර නිදයෝජිතයිනේ බවට 
හඳුනා දග්න ඇත. 
2017 කැදනේඩියාන ුසහදයෝග්තිා වයාපිතනිේදග්ේ අනේතර්ග්තය: 
 

සේතර  පරුුෂ සමානාතේමතාවය හා කානේතාවනේ සහ ග්ැහැන ුළමනුේ සවිබලග්ැනේවීණම 
ලිාග්ික හා සේතර  පුරුෂ සමාජ භාවය පෙනම් කරග්තේ හිාසනය පිලිබඳ රාජය ආයතන මතිනේ ෙැනුවතේ ිරීදම් 
වයාපිතිය (2017-2020, කැදනේඩියානු දඩාලර් 900,000, UNFPA), 
 
බහජුන යහපත පෙනම් කරග්තේ වර්ධනයක් 

 ආර්ථික පරිවර්තනයක් සඳහා සුවිදශේෂී කුසලතා වර්ධනය 
ිරීදම් වයාපිතිය. 
(2014-2019, කැදනේඩියානු දඩාලර් මිලියන 11.5, කැදනේඩියානු 
දලෝක විශේවවිෙයාල දසේවය): රැිරයා විරහිත තරුණ 
තරුණියනේ සඳහාවූ ඉහල ඉලේලුමක් ඇති රැිරයා ක්දෂේතර 
සඳහා වූ නිපුණතා වර්ධනය ිරීම් හා විතේතීය පුහුණුව 
 

 වයවසායක මූලය පරවීණණතා මධයසේථානයක් සේථාපිත ිරීම 
(2016-2021, කැදනේඩියානු දඩාලර් මිලියන 8.6, Development 
International Desjardins) දපෞෙේග්ලික අාශදයේ වයාපාරවල 
වර්ධනයක් ඇති ිරීමතේ රැිරයා අවසේථා බිහිිරීමතේ සඳහාක් 
ක්ෂුද්ර, කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසායකයනේ, විදශේෂදයනේම  
කානේතාවනේ සතු වයාපාර සඳහා උපකාර ිරීම.  

 කිෂ ිආර්ථිකය නාවාලීදම් වයාපිතිය (2014-2018, කැදනේඩියානු දඩාලර් මිලියන 6, UNDP සහ 

FAO): උතුරුපළාදතේ අවතැනේ වූවනේ නැවත සේථිර සාර කිෂිකර්ම හා කිෂි වයාපාරවල නියැලීමට 
උපකාර ිරීම. 

 
පශේචාතේ-යධු සාහෙියිාව 
 උතුරු පළාදතේ අවතැනේවූවනේ නැවත පෙිාචිිරීම සහ 

ජීවදනෝපායනේ යථා තතේතේවයට පතේිරීම සඳහාවූ බිම්දබෝම්බ 
ඉවතේිරීදම් වයාපිතිය.(2017-2019, කැදනේඩියානු දඩාලර් 
මිලියන 1.9, The HALO Trust) උතුරු පළාදතේ දබෝම්බ 
ඉවතේිරීමට සහය ෙැක්වීණම. 

 ශ්රී ලාකාව සහ ඉනේ ඔ්ධබට වූ මානව හිමිකම් පරවර්ධනය සහ 
ආග්මික සහජීවනය ඇතිිරීම (2016-2019, කැදනේඩියානු දඩාලර් 
660,000): පරචණ්ඩ ග්ැටුම්වලට විදරෝධය පෑමට පරජාව 
සවිබලග්ැනේවීණම. අනේතර් ආග්මික ග්ැටුම් අවම ිරීම සඳහා වූ 
දෙේශ ය බලදපග් සඳහා සහය වීණම සහ මානව හිමිකම්  
අධයාපනය.  

 
මානෂුයී සහන 
 2017 වසදර් ෙගී්ාවතුර, දඩාග් ුඋණ වැලැක්වීණම සඳහා වූ හෙිස ිසහය ලබා දෙමිනේ කටයුත ුිරීම. 

(කැදනේඩියානු දඩාලර් 624,000) 
2017 වර්ෂදයේ ලතාකරග්තේ පරතිඵල සඳහා උොහරණ ිරහිපයක් 
 වර්ග් ිරදලෝමීටර් 154,325 ක භුමි පරදෙේශයක් බිම් දබෝම්බ වලිනේ දතාර කලාපයක් ිරීම. යාපනය සහ 

ිරලිදනාච්චි ෙිසේතරික්ක වල පුෙේග්ල නාශක බිම්දබෝම්බ 1,058 ක් විනාශ දකරිණි. 

 දතාරතුරු තාක්ෂණ විෂය ක්දෂේතරදයේ, ඉෙිිරීම් අාශදයේ, කාර්මීක අාශදයේ සහා දහෝටලේ ආශ ත අාශදයේ 
රැිරයා විරහිත කානේතාවනේ හා පිරිමිනේ 1,500 කට පමණ අවශය පුහුණුව සහ ජාතික විතේතීය පුහුණු 
ඩිපේදලෝමා පරොනය ිරීම. 

 
 

 

 

 

උතුරු පළාදතේ බිම් දබෝම්බ ඉවතේ ිරීම් 
කටයුත ු

පනිේතරු සැකස ම : HALO Trust 

රථ වාහන අලුතේවැඩියාව පිලබිඳ විතේතයී 
පහුුණවුක් ලබමිනේ 

පිනේතුර සැකස ම : WUSC/ Lorenzo Moscia 
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දසෞ ය අාශය සඳහා විදෙේශ සාවර්ධන සහදයෝග් තාවය 
 

දසෞ ය අාශය සඳහා රාජය පරතිපතේතිය වනුදයේ දසෞ ය සම්පනේන ජාතියක් ඉලක්ක කර ග්නිමිනේ 
අතයාවශය ආයතනික සහ පරතිපතේති සාදශෝධන සහ දසෞ ය අාශය සඳහා ආදයෝජන ඉහල නැාවීණම 
සමතනිේ ජාතික දසෞ ය දසේවය වර්ධනය ිරීමයි. 
ඉහත පරතිපතේතියට අනුකලූව වයාපිති ග්ණනාවක් පසුගි්ය වසර ිරහිපය තලු රියාවට නාවන ලෙී. 2012-
2017 කාල සිමාව තලු විදෙේශ අරමුෙලේ යටදතේ රියාවට නාවන ලෙ එවැනි වයාපිති ිරහිපයක් පහත පරිෙ ි
ෙැක්විය හැක. 

 
 
 
දසෞ ය අාශදයේ වයාපිත ි ග්ණනාවක් විදෙේශ මූලය යටදතේ ිරයාතේමක ිරීම සඳහා අතයවශය 
රියාමාර්ග් පසුග්ිය වසර ිරහිපය තුල දග්න ඇත. 

වයාපිතයි 
 

සාවර්ධන සහකරු 
/ ණය දෙන 
ආයතනය 

වටිනාකම 
(ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් 
මිලයින ) 

ආරම්භය 

රජදයේ දරෝහලේ සඳහා ග්ිලනේ රථ 100 ක් 
ලබාග්ැන ම 

ඔසේ්රියාව 12 2018 

ශලයාග්ාර සහ ෙැඩි සතේකාර කකක වැඩි 
ෙියුණු ිරීම 

ඔසේ්රියාව 11.5 2018 

දසෞ ය  අාශදයේ සාවර්ධන වැඩසටහන - 
දතවන අෙියර  

දලෝක බැාකුව 200 2019 

දසෞ ය අාශදයේ සහදයෝග්ිතා වැඩසටහන ආසියානු සාවර්ධන 
බැාකුව 

50 2018 

දසෞ ය සහ නවෙය දසේවා වැඩිෙියුණු ිරීදම් 
වයාපිතිය 

ජපනේ ජාතයනේතර 
සහදයෝග්ිතා 
ආයතනය 

95 2018 

වර්තමානදයේ 
රියාතේමක වන
පරධාන දරෝහලේ
සාවර්ධන 
වයාපිති

හම්බනේදතාට මහ
දරෝහල 

නවිකරණය 
ිරීදම් වයාපිතිය
යුදරෝ මිලියන

49.22
දසෞ ය අාශදයේ
සාවර්ධන 
වැඩසටහන -
දෙවන අෙියර

ඇ.එ.ජ.දඩා.මි 200

ජාතික දරෝහදලේ
බාහිර දරෝග්  
අාශය ඉෙිිරීම
ඇ.එ.ජ.දඩා.මි 138

කළුතර මහ 
දරෝහල විදශේෂිත
මාති සහ ළමා 
දරෝහලක් දලස 
සාවර්ධනය 

ිරීදම් වයාපිතිය
යුදරෝ මිලියන

28.77

ජාතික රුිර 
පාරවිලයන 
දසේවාව 

යටදතහලිා 
ග්ැදනන පර්යනේත 

දලේ බැාකු 
නවීණකරණය ිරීම
යුදරෝ මිලියන 

21.68

නව මහ දමෝෙර 
මාති දරෝහල 
ඉෙිිරීදම් 
වයාපිතිය

යුදරෝ මිලියන 32

නවීණන 
තාක්ෂණයනේ 
සමත ජාතික 

රුිර පාරවිලයන
දසේවාව 

නවීණකරණය ිරීම
ඇ.එ.ජ.දඩා.මි

32.59

නැග්  එන පරදෙේශ 
ඉලක්ක කරග්තේ 
මූලික සමාජ 

දසේවා වැඩිෙියුණු 
ිරීදම් වයාපිතිය
ඇ.එ.ජ.දඩා.මි 47.4

දරෝහලේවල 
සායනික අපද්රවය
කළමනාකරණ 

පෙේධති පිහිටුවීණදම් 
වයාපිතිය

ඇ.එ.ජ.දඩා.මි 16.8 

නුවරඑළිය 
මහදරෝහල 
සාවර්ධනය 

ිරීදම් වයාපිතිය
යුදරෝ මිලියන

41.66 
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ෙ දසායිසා මාති දරෝහදලහි ළෙරු සහ 
පරසව විමර්ෂණ මධයසේථානයක් සේථාපනය 
ිරීදම් වයාපිතිය 

සේටෑනේඩර්ඩ් උ චාටර්ඩ් උ 
බැාකුව / සම්පතේ 

බැාකුව 

29 2019 

පානදුර මූලික දරෝහල වැඩිෙියුණු ිරීදම් 
වයාපිතිය 

ජර්මනිදයේ 
COMMERZBANK / 

ලාකා බැාකුව 

120 2019 

උතුරු පළාදතේ පිහිටි දතෝරාග්තේ දරෝහලේ 
සාවර්ධනය (ෙිසේතරික් මහ දරෝහල  වපනියාව, 
මනේනාරම සහ ිරලිදනාච්චිය මූලික දරෝහල 
දපේදුරු තුඩුව සහ  මානේකුලම්) 

දනෙර්ලනේතය 66 2019 

රාග්ම ශික්ෂණ දරෝහලට MRI සේකෑනේ 
යනේතරයක් ලබාෙීදම් වයාපිතිය  

චීනය 2 2018 

ශ්රී ලාකාදප දතෝරාග්තේ දරෝහලේවල දසෞ ය 
පහසුකම් වැඩි ෙියුණු ිරීදම් වයාපිතිය 

චීනය 85 2018 

රාග්ම මාති සහ ළමා දරෝහලක්        
ඉෙිිරීදම් වයාපිතිය 

චීනය 32 2018 
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9. එක්සතේ ජාතනීේදග්ේ නදියෝජිතායතන හා තාක්ෂණික ආධාර අාශය 

එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ නදියෝජිතායතන 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප එක්සතේ 
ජාතීනේ හා තාක්ෂණ සහාය අාශය, රජදයේ 
සාවර්ධන පරයතේනදයේ දකාටසක් දලස විවිධ 
වයාපිති හා වැඩසටහනේ රියාතේමක ිරීම 
සඳහා, මූලය හා තාක්ෂණික සහාය ලබා 
ග්ැන මට එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ නිදයෝජිතායතන 
විශාල සා යාවක් සමත සම්බනේධීකරණ 
කටයුතු සදිුකරන බැවිනේ, එක්සතේ ජාතීනේ හා 
තාක්ෂණ සහාය අාශය දමම 
දෙපාර්තදම්නේතුදප වඩාතේ විවිධාාග් කරණය ව ූ
අාශයනේදග්නේ එකක් දලස සලකන ුලැද්ධ. විවිධ 
පාර්ශේවකරුවනේ විසිනේ ලබාදෙන ු ලබන 
විදෙේශ ය පුහුණ ු අවසේථා හා සේදවච්චා 
දසේවකයනේදග්ේ දසේවාවනේ එක්රැසේ ිරරිදම් 
කටයුතුවල නිරතව සටිී.  

ශ්රී ලාකා රජය (GOSL) රදට් සමාජ හා ආර්ථික 
සාවර්ධනය සඳහා 1955 වසදර් සිට එක්සතේ 
ජාතීනේදග්ේ සහාය ලබාදෙන වැඩසටහනේ මතිනේ 
පරතිලාභ ලබා ග්නිමිනේ සිටීයි. එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ 
වැඩසටහනේ විදශේෂදයනේම ෙරිද්රතාවදයනේ 
දපදලන අයදග්ේ අවශයතා ඉටුිරීම දමනේම 
වඩාතේ අනතුරුොයක තතේතේවයනේට පතේවූවනේ 
හා තරුණ තරුණියනේ සඳහා අවසේථාවනේ 
උතේපාෙනය ිරීමෙ සදිු දකදර්.  

එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ සාවිධානය එහි විදශේෂිත 
නිදයෝජිතායතන, අරමුෙලේ, වැඩසටහනේ හා ශ්රී 
ලාකාදප ඇත ිකාර්යාල හරහා සෑම වසර 5 ක 
කාලයක් සඳහාම ශ්රී ලාකා රජය හා එක්සතේ 

ජාතීනේ විසිනේ කකාබෙේධව අතේසනේ කරනු ලබන 
“සාවර්ධන සහාය රාමුව” යටදතේ හඳුනාග්න ු
ලබූ වයාපිත ිහා වැඩසටහනේ රියාතේමක ිරීම 
මතිනේ ශ්රී ලාකා රජයට සහාය ලබා දෙන ු
ලැද්ධ. දමම රාමුව මතිනේ එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ 
එක් එක් නිදයෝජිතායතන සඳහා විදශේෂති 
ඉලක්ක හා විසේතරාතේමක රියාතේමක ිරීදම් 
වැඩසටහනේ සහිතව දමරදට් වැඩසටහනේ 
සකසේ ිරීම සඳහා මාර්දග්ෝපදෙේශ ලබා දෙන 
අතරම වයාපිති හා වැඩසටහනේ රියාතේමක 
ිරීම සඳහා ශ්රී ලාකා රජය සමත සමීපව 
කටයුතු ිරීම සඳහා එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ 
සාවිධානවලට උපාය මාර්ග්ික උපදෙසේ ලබා 
දෙේ.  

ශ්රී ලාකා රජය හා එක්සතේ ජාතීනේ අතර ඇත ි
වතේමනේ හවුලේකාරිතේවය රජදයේ ජාතික 
පරමු තාවයනේට අනුයුක්තව ශ්රී ලාකාදප ඇත ි
එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ කාර්යයනේ සඳහා  පළුුලේ 
රාමුවක් සපයන “එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ  තිරසාර 
සාවර්ධන රාමුව” 2018-2022 සමත අ ණ්ඩව 
රියාතේමක දප. එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ 
නිදයෝජිතායතන වැඩසටහනේ විවිධ අාශ 
ඔසේදසේ විසිී  පවතී. 

පසේ වසර සාවර්ධන සහාය රාමුව යටදතේ වන 
වැඩසටහනේ හා වයාපිතනීේ ජාතික රියාතේමක 
ිරීදම් ආකාරය, සිජු රියාතේමක ිරීදම් 
ආකාරය ආෙී  රියාතේමක ිරීදම් ආකාර 
ග්නණාවක් හරහා සිදු කරනු ලැද්ධ. 

එක්සතේ ජාතනීේදග්ේ සාවර්ධන සහය රාමුව (UNDAF) (2013-2017)

වසර  2013 සිට 2017 ෙක්වා වූ කාලස මාව 
සඳහා වන එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ සාවර්ධන 
සහාය  රාමුව (UNDAF)‚ එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ 
නිදයෝජිතායතන හා ශ්රී ලාකා රජය අතර 2012 
ඔක්දතෝබර් මාසදයේෙී අතේසනේ කරණ ු ලැබීය. 
දමම රාමුව උසසේ තතේතේවදයනේ යුතු සමාජ 
දසේවා සඳහා සාධාරණ පරදපශයක්‚ ශක්තිමතේ 
වු මානව හැිරයාවනේ හා සොකාලික සාමය 
සඳහා සාහිෙියාව  සහිත තිරසාර හා අාග් 
සම්පූර්ණ ආර්ථීක වර්ධනය, යන පුළුලේ අරමුණ ු
වටා සාකලේපනය වීණ ඇත.  

රදට් එවක පැවති ජාතික පරමු තාවයනේට අනුව 
සකසේ කරනු ලැබූ දමම සාවර්ධන සහාය  
රාමුව, 2015 ෙ ී පවතේවන ු ලැබූ පාර්ලිදම්නේත ු
මැතිවරණයට පසුව රදට් සාවර්ධන 
පරමු තාවයනේහි සිදුවූ දවනසේකම්ෙ ඇතුලතේ 
කර සාදශෝධනය කර ඇත. 2015 සැපේතැම්බර් 
මාසදයේ ෙී 2015  පසුව සාවර්ධන නයාය 

පතරයට 2015 සැපේතැම්බර් මාසදයේෙී ඉෙරිිපතේ 
කරනු ලැබ ූ තරිසාර සාවර්ධන ඉලක්කවලට 
(SDGs) ඇතුලතේ ව ූ දග්ෝලීය දවනසේකම් ෙ 
සලකා බලනු ලැබීය. තිරසාර සාවර්ධන 
ඉලක්කයනේ, සහසර සාවර්ධන ඉලක්කයනේ 
(MDGs) එහි සමානතේවය හා හිමිකම් 
සාධාරණතේවය මත පෙනම් ව ූපරදපශයනේ හා 
මිනිසුනේ හා පිතුවිය යන දෙකම ආරක්ෂා ිරීම 
වැනි ඉලක්ක එහි පුළුලේ නයායපතරයට 
ඇතුලතේකර ග්නමිිනේ එහි පරාසය පළුුලේ 
කරදග්න ඇත. දමම රාමුව 2013-2017 කාල 
ස මාව තුල එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ නිදයෝජිතායතන 
මතිනේ දමරට සඳහා වන වැඩසටහනේ හරහා 
රටට ලබාදෙන පරොනයනේ හා තාක්ෂණ සහයනේ 
දලස ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 312. 04  (එක්සතේ 
ජාතීනේදග්ේ ෙතේත අනුව) පමණ ආදයෝජනය කර 
ඇත.  
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2018-2022  ාෙසීමාෙ සඳහා වූ ශ්රී ෙැං ාදේ සැංෙර්ධන ප්රමුඛ්තාෙන් ද දර් අෙධානය දයොමු රන ෙද 

එක්සත් ජාතීන්දේ  සහාය එක්සත් ජාතීන්දේ  තිරසාර සැංෙර්ධන රාමුෙ (UNSDF) සඳහා 2017 අදගෝස්ු 
3 ෙන දින ශ්රී ෙැං ා රජය හා එක්සත් ජාතීන්දේ නිදයෝජිතායතන විසින් අත්සන්  රනු ෙැබීය. ඒ හා බැඳුනු 
සැංෙර්ධන රාමුෙ ඉදිරි  ාෙදේදී එක්සත් ජාතීන්දේ නිදයෝජිතායතනෙෙ සහදයෝගිතා  ාර්යයන් සඳහා 
මගදපන්ෙනු ඇත. දමම රාමුෙ එක්සත් ජාතීන්දේ එක් එක් නිදයෝජිතායතන විසින් දමරට ක්රියාත්ම   රන 
ෙැඩසටහන් මගින් ක්රියාත්ම  ෙන අතර ඒො ශ්රී ෙැං ා රජදේ හා එක්සත් ජාතීන්දේ නිදයෝජිතායතනෙෙ 
ඒ ාබේධ නාය ත්ෙය යටදත් අධීක්ෂණය  රනු ෙැදබ්. එය පහත දැක්දෙන ප්රධාන ක්දෂේ්ර හතර යටදත් 
දපොදු උපාය මාර්ගයක් දෙස  ටයුු ද දර්. 
 

  

  

 

 

 

 

  

 

ඉදිරි මාෙත         : එක්සත් ජාතීන්දේ තිරසාර සැංෙර්ධන රාමුෙ (2018-2022)

ධාෙ ය 1

•ෙැඩිදියුණු  රන ෙද දත්ත, දැනුම  ෙමණා රණය 
සහ සාක්ෂි මත පදනම් වූ ප්රතිපත්තිය

ධාෙ ය 2

•තිරසාර සාමයක් උදදසා නදෙෝත්පාදන රාජය 
ආයතන ශක්තිමත් කිරීම හා ඒ සඳහා මැදිහත් විම  

ධාෙ ය 3

•මානෙ සුරක්ෂිතභාෙය සහ සමාජ ආර්ථි  
ප්රතයස්ථතාෙ

ධාෙ ය 4

•දේහු ණි  විපර්යාස හා ආපදා සඳහා ඔදරොත්ු 
දීදම් ෙැඩිදියුණු කිරීම සහ පරිසර  ෙමනා රණය 
ශක්තිමත් කිරීම

 -
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පරසේතාරය 9.2: දපාදු අයවැය රාමවු   - ආයතනකි දබො ෙැක්වීණම

මුළු අයෙැය(ඇ.දඩො.මි) පෙතින අරමුදල් ප්රමාණය(ඇ.දඩො.මි) 
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Common Budgetary Framework - Agency Breakdown 

එක්සත් ජාතීන්දේ  තිරසාර සැංෙර්ධන රාමුෙ (UNSDF) සඳහා වූ ෙසර 5  ාෙ සීමාෙක් සඳහා 
ඇස්තදම්න්ුගත අයෙැය ඇ.එ.ජ. දඩොෙර් මිලියන 366.84 කි. දමම පිරිෙැදයන් සියයට 44 ක් එක්සත් 
ජාතීන්දේ  තිරසාර සැංෙර්ධන රාමුෙ ක්රියාත්ම  වීම ආරම්භදේදී ෙබාගතහැකි ෙනු අතර ඉතිරි සියයට 
55 එක්සත් ජාතීන්දේ  තිරසාර සැංෙර්ධන රාමුෙ  ක්රියාත්ම  ෙන අතරුරදී සැංචලී රණය දේ. එක්සත් 
ජාතීන්දේ  තිරසාර සැංෙර්ධන රාමුෙ හා එක්සත් ජාතීන්දේ නිදයෝජිතායතන ෙශදයන් මාර්ග 4ක් 
යටදත් ෙැඩසටහන්ගත ප්රතිථෙ ෙඟා රගැනීම සඳහා අෙශය  රණ සමස්ත සම්පත් ප්රමාණය 
පිලිදෙලින් ප්රස්තාර අැං 9.1 හා ප්රස්තාර අැං  9.2 දෙස සාරාැංශ ගත  ර ඇත.  

 

  

මාර්ග 1
7%

මාර්ග 2
13%

මාර්ග 3
39%

මාර්ග 4
41%

පරසේතාරය 9.1: UNSDF 2018-2022
හරහා එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ 

ආදයෝජන 

“එත්සත් ජාතීන්දේ සැංවිධානය ෙසර 60 ට ෙැඩි  ාෙය  සිට ශ්රී ෙැං ා රජය සමඟ සමීපෙ  ටයුු  රනු ෙබයි. 
අප තිරසාර සැංෙර්ධනයක් ෙඟා රගැනීමට  ැපවි සිටින අතර සාම ාමී හා දසෞභාගයමත් ශ්රී ෙැං ාෙක් 
දගොඩනැගීම සඳහා එරට රජය හා ජනතාෙ සමඟ අඛ්ණ්ඩෙ  ටයුු  රනු ඇත.” 

- නැසීගිය  Una McCauley දමය,  ටපු  UN දන්ොසි  සම්බන්ධි ාර  හා  UNDP දන්ොසි  

නිදයෝජිත 
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එකතතා  සහ උපදයෝජනයනේ  

පසුගි්ය වසර පහක කාලපරිච්දයෙය තළු 
එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ නිදයෝජිතායතනයනේදග්නේ 
ලෙ ආධාර, පරධාන වශදයනේ කිෂකිාර්මික 
ඵලොයිතාවය වැඩිෙියුණ ු ිරීම, ධීවර 
සාවර්ධන කටයුතු, ග්රාමීය පරජාවනේදග්ේ ජීවන 
තතේතේවය වැඩිෙියුණ ු ිරීම, මාති හා ළමා 
දසෞ ය වැඩිෙියුණ ු ිරීම, මුලේ ළමාවිය 
සාවර්ධනය ිරීම හා පරාථමික අධයාපනය, 
ග්රාමීය සාවර්ධනය, ආපො සහන සැලස ම, 
පාරිසරික සරුක්ෂිතතාවය, කානේතා කටයුතු 
ආෙී ක්දෂේතරයනේ ඉලක්ක කර ග්නිමිනේ ව ූ
විදශේෂිත වයාපිති හරහා පරධාන වශදයනේ 
සමාජ හා පරජා සාවර්ධනය දවනුදවනේ සහන, 
පුනරුතේතාපන සහ පරතිසාසේකරණ 
රියාකාරකම් සිදු ිරීම සඳහා උපදයෝජනය 
කර ඇත. වාර්තා වීණ ඇති අනේෙමට මුළු 
උපදයෝජනයනේදග්නේ වැඩිම පරමාණය  
කිෂකිාර්මික සාවර්ධනය සඳහා වන 
ජාතයනේතර අරමුෙල, එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ ළමා 
අරමුෙල සහ දලෝක ආහාර වැඩසටහන යන 
සාවිධාන මතිනේ මූලයනය කරන ලෙ 

විදශේෂදයනේම කිෂිකර්මානේතය, ළමා හා මාති 
දසෞ ය, අධයාපනය, ජලය හා සන පාරක්ෂාව  
වැනි ක්දෂේතරයනේහි රියාතේමක වූ වැඩසටහනේ 
දවතිනේ වාර්තා වීණ ඇත.  
 
2017 ෙී එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ සාවර්ධන 
වැඩසටහන (UNDP)  විසනිේ වැඩිෙියුණු කරන 
ලෙ ජල කළමනාකරණය තලිුනේ වියලි කලාපදයේ 
කුඩා පරිමාණ දග්ාවීණනේදග්ේ, විදශේෂදයනේම 
කානේතාවනේදග්ේ ජීවිතය ශක්තිමතේ ිරීම  හා 
ජීවදනෝපාය වැඩිෙියුණු ිරීම  අරමුණ ුකරග්තේ 
“දෙේශගු්ණික පරතයසේථිතිය කකාබෙේධ ජල 
කළමනාකරණ වයාපිතිය (CRIWMP)” සඳහා 
2017 ෙී, එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ සාවර්ධන 
වැඩසටහන විසිනේ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 
38.08 ක් වන විශාල පරොන දකාටසක් සඳහා 
(හරිත පාරිසරික අරමුෙල හරහා) එකතතාව 
පළ කර ඇත. 
 

 

 
මූලාශරය  - විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
සටහන : විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව හරහා සිදු කරන ලෙ එකතතා හා උපදයෝජනයනේ පමණක් ඇතුලතේ කර ඇත.  
නමුත්  ෙැනට කටයුතු දකදරමිනේ පවතින ඉහත ෙක්වා ඇති  එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ සාවර්ධන වැඩසටහන එකතතා  විදෙේශ 
සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප වාර්තාවලට ඇතුලතේ කරග්ැන මට කටයුතු සලසේවමිනේ පවතී. (සිජුවම රියාතේමක කළ 
වයිපිතනිේ ඇතුළතේ කර දනාමැත). 
 
එක්සතේ ජාතනීේදග්ේ ළමා අරමුෙල (UNICEF) 

සුරක්ෂිත පාන ය ජලය සහ සන පාරක්ෂක 
පහසුකම් ලබා දෙම්නේ, සියළුම ළමයිනේට 
ග්ුණාතේමක අධයාපනයකට පරදපශ වීණමට සමාන 
අවසේථාවක් ලබා ෙීම තහවුරු ිරීම සඳහා 
එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ ළමා අරමුෙල විසනිේ 
මූලයනය කරනු ලබන වැඩසටහනේ ශ්රී ලාකාව 
තුළ ඉතා රියාකාී දලසනිේ රියාතේමක දප. 
2018-2022 කාලපරිච්දයෙය සඳහා ව ූ දෙේශ ය 
වැඩසටහනේ රියාකාී සැලැසේම (CPAP) ශ්රී 
ලාකා රජය සහ එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ ළමා 
අරමුෙල විසිනේ 2017 දෙසැම්බර් මස 05 වන 
ෙින අතේසනේ තබන ලෙී. එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ 
තිරසාර සාවර්ධන රාමුදවහි ඇතුලතේ පරධාන 

ධාවකයනේ (Drivers) හතදරනේ එක් එක් 
ධාවකයනේ සඳහා ම සිජුවම ොයකතේවය ලබා 
දෙන ශ්රී ලාකා රජදයේ සහ එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ 
ළමා අරමුෙදලහි එකතතාවදයනේ සකසේ කරන 
ලෙ වැඩසටහනේ හා වයාපිතීනේ දමම රාමුව තුළ 
ඇතුළතේ දප. දමම දෙේශ ය වැඩසටහනේ 
රියාකාී සැලැසේදමහි විසේතරාතේමකව ෙක්වා 
ඇති රියාකාරකම් සඳහා සහදයෝග්ය 
ෙැක්වීණමට එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ ළමා අරමුෙදලහි 
විධායක මණ්ඩලය පසනිේ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන 57.235කට දනාවැඩි ව ූ එකතතාවක් 
අනුමත කර ඇත. 
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පරසේතාරය 9.4 :2017 වසර එකතතා
(ඇ.දඩා.මිලයින)
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පරසේතාරය 9.3: 2017 වසර

උපදයෝජනයනේ (ඇ.දඩා.මිලයින)
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මූලාශරය : දෙේශ ය වැඩසටහනේ රියාකාී සැලැසේම (CPAP) for 2018-2022 

  
ආහාර හා කාෂකිර්ම සාවිධානය (FAO) 

කිෂකිර්මානේතය, පශ ුසම්පතේ, ධීවර සහ වන 
සම්පතේ වැනි ක්දෂේතරයනේහි පවතින  ග්ැටළු 
නිරාකරණය ිරීම සහ පරමු තාවනේ සඳහා 
රජය විසිනේ ෙරන ුලබන උතේසාහයනේට ආහාර 
හා කාෂිකර්ම සාවිධානය මතිනේ සිය 
සහදයෝග්ය ෙැක්වීණම සිදුකරනු ලබයි. එදමනේම 
විවිධ වූ සේවභාපක ආපොවනේහිෙ,ි හෙිසි සහ 
ඵලොයි සහනාධාර ලබා ෙීදමනේ දමම 
සාවිධානදයේ හෙිසි සහනාධාර වැඩසටහනේෙ 
ඉතා වැෙග්තේ භූම්කාවක් සිදු කරන ුලබයි. ක 
අතරම, ආහාර හා කිෂිකර්ම සාවිධානය 
මතිනේ මූලයනය කරන ු ලබන දෙේශ ය හැිරයා 
වර්ධන වැඩසටහනේ දමනේම විදෙේශ ය පුහණු ු
වැඩසටහනේ සහ ජාතයනේතර සම්දම්ලනවලට 

සහභාග්  වීණමටෙ ශ්රී ලාාිරකයනේ විශාල 
පිරිසකට අවසේථාව හිමි දප. මීට අතිදර්ක 
වශදයනේ,  කිෂකිර්මානේතය,  ධීවර, වන සම්පතේ 
සහ පශු සම්පතේ ආෙී ක්දෂේතරයනේහි පවතනි 
පරතරය පරිවීණමටෙ දමම සාවිධානය පසනිේ 
තාක්ෂණික ආධාර සපයනු ලබයි. 

ආහාර සහ දපෝෂණ සරුක්ෂිතතාවය පිළබිඳව 
රජදයේ පළුුලේ උපාය මාර්ග්යනේට අනුකූලව 
පසුගි්ය වසර පහක කාලය තුළ ආහාර හා 
කාෂිකර්ම සාවිධානය මතිනේ මූලයනය කර 
රියාතේමක කරන ලෙ වයාපිත ි සාරාාශයක් 
පහත ඉෙිරිපතේ කර ඇත. 

වග්වු 9.1 : 2013 – 2017 කාලපරිච්දයෙය තළු ආහාර හා කාෂකිර්ම සාවිධානය විසනිේ මලූයනය කරන 
ලෙ පරම ු වයාපිතනීේ 
වසර වයාපිත ිනාමය  

2013 ශ්රී ලාකාදප කිෂිකර්මානේතය තුළ කිම්නාශක භාපත හා බැඳුනු කළමණාකරණය අවොනම  

උතුරු පළාදතේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ඇති ිරීම 

2014  ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ඇති ිරීම සඳහා ක්වානා (Quinoa) නැමැති දබෝග්ය හඳුනේවා ෙීම 
සඳහා තාක්ෂණික ආධාර ලබා ෙීම 
 සාර්ක් කලාපීය රටවල උයනේවතු ොමයනේහි පසු අසේවනු හානි අවම කර ග්ැන දම් වැඩසටහන 

 ිරරි ග්වයනේ සඳහා සුදුසු දපෝෂණ තාක්ෂණ ්රමදපෙයනේ පරවර්ධනය ිරීදම් වැඩසටහන 

ශ්රී ලාකාදප කුඩා මතේසය සම්පතේ වැඩිෙියුණු ිරීදම් වයාපිතිය  

2015 කිෂි ආර්ථික වයාපිතිය   

2016 ඊ කිෂිකාර්මික පරිසරය ශක්තිමතේ ිරීම සහ ආසියානු පැසිපික් කලාපීය රටවලේ සඳහා ITC 
මැෙිහතේ වීණම මත කිෂිකාර්මික විසඳුම් ලබා ෙීම 
මධයම කඳුකරදයේ නුවර, බදුලේල සහ නුවරඑළිය ෙිසේතර ක්කයනේහි හායනයට පතේ කිෂිකාර්මික 
ඉඩම් පුනරුතේථාපනය ිරීම 
ජාතික නජව විවිධතේව රාමුව රියාතේමක ිරීම  

2017  තිරසාර දබෝග් නිෂේපාෙන සඳහා සේථාන ය පදශේෂිත දපාදහාර කළමණාකරණ පෙේධති 
සාවර්ධනය ිරීම 
නියතදයනේ පීඩාවට පතේ වූ පවුලේවලට කිෂිකාර්මික ජීවදනාපායනේ නැවත සේථාපනය ිරීම 
සඳහා හෙිසි ආධාර ලබා ෙීම  
ආසියාදප නිලේ ආර්ථිකය ෙියුණු ිරීම සඳහා නවයකිත ආකාරයට වීණ සමත කුඹුරුවල මතේසය 
වග්ාව පරචලිත ිරීම හා දෙේශග්ුණික තතේතේවයනේට ඔදරාතේතු දෙන දලස දපාකුණු තුළ තිලාපියා 
මසුනේ වග්ා ිරීම 
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පරසේතාරය 9.5: දෙේශය වැඩසටහදනහ ිඅයවැය සාරාාශය
2018-2022
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 ශ්රී ලාකාදප දෙේශයි වැඩසටහනේ රාමවු  

2018 – 2022 
කාලපරිච්දයෙය  තුළෙ ී
ආහාර හා කිෂකිර්ම 
සාවිධානය මතිනේ 

මූලයයනය කරනු ලබන වයාපිත ි සහ 
වැඩසටහනේ රියාතේමක ිරීම සඳහා ආහාර හා 
කිෂකිර්ම සාවිධානය මතිනේ දෙේශ ය 
වැඩසටහනේ රාමුව සකසේ කර ඇත. දමම 
රාමුදවහි පරධාන අරමුණ වනේදනේ ආහාර 

සුරක්ෂිතතාවය අඩු ිරීම, මනේෙදපෝෂණය හා 
අවොනම අවම ිරීම සහ රදටහි සේවභාවික 
සම්පතේ තිරසාර  දලස  කළමණාකරණය ිරීම 
සහ භාවිතය දප. දමම දෙේශිය වැඩසටහනේ 
රාමුව රියාතේමක  ිරීම සඳහා අවශය වන 
ඇසේතදම්නේතුග්ත සම්පතේ පරමාණය ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන 28ිර. දමම රාමුව පහත 
ෙැක්දවන පරිෙි දෙේශ ය පරතඵිලයනේ තුනක් වටා 
රියාතේමක දප.

 

 

දලෝක ආහාර වැඩසටහන (WFP) 

1968 සිට විිමතේ ්රමදපෙයනේ අනුග්මනය 
කරමිනේ රටපුරා ආහාර සරුක්ෂිතතාව 
වැඩිෙියුණු ිරීම සඳහා ෙරුවනේදග්ේ හා 
ිරරිදෙන මපවරුනේදග්ේ දපෝෂණය‚ කිෂි වතේකම් 
පරතිසාසේකරණය හා හෙිසි තතේතේවයනේහි ෙී සහ 
විවිධ සාවර්ධන අෙියරයනේහි ෙී ආහාර සැපය ම  
ආෙී වැඩසටහනේ සඳහා දලෝක ආහාර 
වැඩසටහන ශ්රී ලාකාව දවත සහදයෝග්ය ලබා 
දෙයි. ආහාර සරුක්ෂිතතාව වර්තමාන රජදයේ 
සාවර්ධන පරතපිතේති රාමුව යටදතේ ඇත ිඑක් 
පරධාන දතේමාවක් වන බැවිනේ‚ අවශයතා ඇත ි
පුෙේග්ලයිනේ සඳහා ආහාර සුලබ ිරීම සහ ක 
සඳහා ඔවනුේට පරදපශ විය හැිර වීණම වැඩි ිරීම 
සඳහා රජය හා දලෝක ආහාර වැඩසටහන 
ඵලොය  ්රදමෝපායනේ රැසක් දග්න ඇත. දලෝක 
ආහාර වැඩසටහදනේ සහදයෝග්ය ඇතිව 
රියාතේමක වන පාසලේ ආහාර වැඩසටහන 
(SMP) අධයාපන පෙේධතිය නැවත සේථාපනය 
ිරීමට උපකාර කරමිනේ යුෙේධදයනේ වඩාතේ 
බලපෑමට ලක් වූ ෙිසේතරකි්කයනේහි රියාතේමක 
කරනු ලබන සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහනේ 
අතරිනේ එක් පරධාන වැඩසටහනක් දලස 
රියාතේමක දප. දමම පාසලේ ආහාර වැඩසටහන 
මතිනේ 2017 වනවිට උතුරු පළාත තුළ පාසලේ 
ෙරුවනේ 160‚000කට පමණ උපකාර දකාට 
ඇත.  
 

කිෂකිර්මානේතය පෙනම් කරග්තේ ජීවදනෝපායනේ 
වැඩිෙියුණ ු ිරීමට ආොයම් උතේපාෙන 
රියාකාරකම් හා  ඵලොය  වතේකම් ඇතිිරීම 
මතිනේ කාලග්ුණික කම්පනයනේට ලක්ව ූ
පරජාවනේදග්ේ ක සඳහා ඔදරාතේතු ෙීදම් 
හැිරයාව  දග්ාඩනැාවීණම සඳහා දලෝක ආහාර 
වැඩසටහන මතිනේ ශ්රී ලාකාව දවත ධාරිතා හා 
තාක්ෂණික සහාය ෙ ලබා දෙයි. 
 
ආහාර දපෝෂණීකරණය ිරීම (සහලේ) හා 
දෙේශිය ව නිෂේපාෙනය කරනු ලබන දපෝෂයොය  
ආහාර (තරිදපෝෂ) පරමාණාතේමකව හා 
ග්ුණාතේමකව ඉහළ නැාවීණම සඳහා තාක්ෂණික 
සහදයෝග්ය ලබාෙීම ෙ දමම සාවිධානය මතිනේ 
සිදු කරයි. මීට අමතරව‚ දපෝෂණ පරතපිතේති 
සමාදලෝචනය හා පාසලේ ළමුනේ හා ග්ර්භන  
කානේතාවනේ සඳහා ෙීප වයාපේත ව දපෝෂණ 
සමික්ෂණයනේ සදිු ිරීමට ෙ අොළ සහාය 
දලෝක ආහාර  වැඩසටහන මතිනේ ලබා දෙයි. 
 
හෙිසි අවසේථාවනේ සඳහා සූොනම් වීණම හා 
පරතිචාර ෙැක්වීණදම් ෙී‚ දුරසේථ සාදපෙක 
තාක්ෂණය සහ PRISM දලස දකටිදයනේ 
හඳුනේවනු ලබන තතය කාල සේථාන ය අධීක්ෂණ 
දපෙකිාව උපදයෝග්  කර ග්නිමිනේ හෙිස ි
අවසේථාවනේ ඇග්ය ම‚ සේථාන ය රියාකාරකම් හා 
දපර අනතුරු ඇග්ය ම් පෙේධත ි සඳහා දලෝක 

ප්රතිඵෙය
1

•ආහාර සහ දපෝෂණ සුරක්ෂිතතාෙය සහ ආදායම් උත්පාදනය සඳහා ආහාර පේධතියට සිදු  රන 
දාය ත්ෙය ඉහෙ නැැංවීම

ප්රතිඵෙය 2

•දේශු ණි  විපර්යාස සහ  ම්පනයන්ට, ස්ෙභාවි  ආපදාෙෙට දේශු ණි විචෙතාෙන් දහේුදෙන් 
අෙදානමට ෙක්විය හැකි අය එයට ඔදරොත්ු දීම සැෙකිල්ෙට ගනිමින් පරිසරය, ස්ෙභාවි  සම්පත්,
ෙනාන්තර හා පරිසර පේධති ෙඩාත් තිරසාර දෙස  ෙමණා රණය කිරීම ඉහෙ නැැංවීම

ප්රතිඵෙය 3

•සාක්ෂි මත පදනම් වූ තීරණ ගැනීම සඳහා ප්රතිපත්ති සම්පාදනය සහ දත්ත එ ු කිරීම, විශ්දල්ෂණය සහ 
උපදයෝගී  රගැනීම හා දතොරුරු යනාදිය  භාර ගැනීම සඳහා සෙ ා බෙනු ෙබන පාර්ශෙ රුෙන්දේ 
ධාරිතාෙ ඉහෙ නැැංවීම

අතේසනේ 
ිරීමට 
නයිමිත 
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ආහාර වැඩසටහන විසිනේ සිය සහදයෝග්ය ලබා 
දෙේ.  
 
තතය කාල දතාරතුරු හා සේථාන ය අධීක්ෂණ 
දපෙකිාව(PRISM) යනු මෑතක ෙී සාවර්ධනය 
දකාට ශ්රී ලාකා රජදයේ ආපො කළමනාකරණ 

අමාතයාශදයහි සේථාපිත කර ඇත ි ආපො 
කළමනාකරණ දතාරතරුු පෙේධතියිර. දමය 
ඉනේදුන සියාදප සේථාපිත පරාදෙේශ ය සිදුවීණම්හ ි
බලපෑම් ආපොවලට ලක්වීණම් විශේදලේෂණ 
අධීක්ෂණ දපෙකිාව (VAMPIRE) නම් ව ූ
පෙේධතිය පාෙක දකාට දග්න නිර්මිත ය. 

  
 
 

හෙිසි දමදහයුම් වැඩසටහන යටදතේ දලෝක ආහාර වැඩසටහදනේ සහදයෝග් තාව 

නියා ආධාර 
                                                                

ශ්රී ලාකා රජදයේ ඉලේලීමට අනුව නියතය දහේතුදවනේ  
අික ව හානියට පතේ වූ දමාණරාග්ල‚ කුරුණෑග්ල‚ 
වවුනියාව හා මනේනාරම යන ෙිසේතරික්කවල ඉතා ෙිළිඳු 
හා ඉතා පීඩාවට පතේ වූ පවුලේ 6‚250 ක් (ආසනේන 
වශදයනේ පරතලිාභ නේ 25‚000) සඳහා දලෝක ආහාර 
වැඩසටහන සිය සහදයෝග්ය හා උපකාරය ලබා ෙමීට 
එකත විය. ක අනුව‚ මිනේ දපර නියා ආධාර දනාලෙ 
කානේතා මූලික සමිෙේි  පරතලිාභ  පවලුකට මසකට රු 
10‚000 ක මුෙලක් වාරික 4ක් යටදතේ හිමි විය. ජාතික 
පරතිපතේති හා ආර්ථික  කටයුතු අමාතයාාශදයේ 
අනුග්රහදයනේ ආපො කළමනාකරණ අමාතයාාශදයේ හා 
කිෂිකර්ම අමාතයාාශදයේ සහදයෝග්දයනේ සමාජ 
සවිබලග්ැනේවීණම්‚ සුබසාධන හා කනේෙ උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාතයාාශය යටදතේ දමම වැඩසටහන 
රියාතේමක දප. මීට අොළ අවදබෝධතා ගි්විසුම 2017 මැයි මස 12 වන ෙින ශ්රී ලාකා රජය හා දලෝක ආහාර 
වැඩසටහන අතර අතේසනේ කරන ලෙී. 
 
ග්ා වතුර ආධාර 
 
ඉහත සහදයෝග්යට අමතර ව මැයි මස අවසන හා ජූන ිමස මලුේ කාල පරාසය තලු ශ්රී ලාකාවට බලපැවැතේ 
වූ  ග්ාවතුර හා නාය යෑම් දහේතුදවනේ හානියට පතේ වූ කුටුම්ඹයනේ සඳහා දලෝක ආහාර වැඩසටහන විසිනේ 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර්. මිලියන 2.4 පරොනයක් සිදු කරන ලෙී. ක අනුව‚ අමතර ෙිසේතරික්ක 4ක් (මාතර‚ රතේනපුර‚ 
කඵතර‚ ග්ාලේල) ඇතුළතේ වන පරිෙ ිමිට දපර අතේසනේ කරන ලෙ අවදබෝධතා ගි්විසුමට අමතර උපග්රනේථය 
ක 2017 ජූන ිමස 28 වන ෙින ශ්රී ලාකා රජය හා දලෝක ආහාර වැඩසටහන අතර අතේසනේ කරන ලෙ.ී 
දමමගි්නේ පරතලිාභ නේහට මාස 2ක් සඳහා මසකට  රු.  10‚000 බැගි්නේ  හිමි විය. ආපොව ඇති වූ වහාම 
ග්ාවතුර හා නාය යෑම් නිසා හානියට ලක් වූ පරදෙේශයනේහි සේථාපිත කරන ලෙ අනාථ කඳවුරු වල සටිි 
75‚000කට ආසනේන ජනතාවකට ක්ෂණික ආධාර දලස එක් පෙුේග්ලදයකුට ෙින 3ක් සඳහා ග්ේරෑම් 100 
බැගි්නේ ධානය (පරිපේපු) ලබාදෙන ලෙී. ක අනුව‚ දලෝක ආහාර වැඩසටහන මතනිේ නියතය හා ග්ා වතුරවලට 
පරතිචාර දලස  පවුලේ 25‚000ක (ආසනේන වශදයනේ පරතලිාභ නේ 100‚000කට) පිරිසකට පරතිලාභ සපයා ඇත. 
 

 

 

වග්වු 9.2 :  2013 සටි 2017 ෙක්වා  දලෝක ආහාර  වැඩසටහන විසනිේ මලූයනය කරන ලෙ පරම ු 
වයාපිතනීේ   
වසර වයාපිත ිනාමය 

2013 මහවැලි ග්ාතා දද්රෝණිදයේ ජීවතේ වන පරජාවයනේ දකදරහි පාරිසරික විපර්යාසයනේහි බලපෑම 

2014 ෙිග්ුකාලීන සහන සහ  පරතිෂේඨාපන දමදහයුම් වැඩසටහන (PRRO) 

2015 ෙිග්ුකාලීන සහන සහ  පරතිෂේඨාපන දමදහයුම් වැඩසටහන 

2016 දෙේශ ය වැඩසටහනේ රියාතේමක ිරීදම් සැලැසේම  (CPAP)- (2016-2017) 

හෙිසි දමදහයුම් වැඩසටහන  (EMOP) 

2017 හෙිසි දමදහයුම් වැඩසටහන  (EMOP)-  නියතය හා ග්ා වතුර 
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 2018-2022 සඳහා ව ූශ්රී ලාකා උපායමාර්ග්කි සැලැසේම 

 

 දලෝක ආහාර 
වැඩසටහන විසිනේ 
ශ්රී ලාකා රජදයේ 

ජාතික පරමු තා හා එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ 
තිරසාර සාවර්ධන රාමුවට (UNSDF) 
අනුකූල වන පරිෙ ිජාතික පරතිපතේති හා 
ආර්ථික  කටයුතු අමාතයාාශදයේ සමසේත  
සමාදයෝජනදයනේ හා අදනකුතේ අොල 
දර්ඛීය  අමාතයාාශ,  දෙපාර්තදම්නේත ුහා 
නිදයෝජිතායතනයනේහි උපදෙේශනදයනේ‚ 
2018 -2022 සඳහා ව ූ ශ්රී ලාකා උපාය 
මාර්ග්ික සැලැසේම පිලිදයල කරන ලෙ 
දමම උපායමාර්ග්කි සැලැසේම මතිනේ 
පහත උපායමාර්ග්ික පරතිඵල ළතා 
කරග්ැන මට අදපේක්ෂා දකදර්. මාස 60 ක් 
වූ දමම වැඩසටහන දවනදුවනේ ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර්. මිලියන 46.8 ක අයවැයක් 
අදපේක්ෂා දකදර්. 
 
 
  
එක්සතේ ජාතනීේදග්ේ ජනග්හන අරමෙුල (UNFPA) 
 

නවීණන පවුලේ සැලසුම් ්රම, උපදෙේශනය හා 
ලිාග්ිකව සම්දපරේශණය වන දරෝග් සඳහා 
පරතිකාර ්රම යනාෙිය සඳහා පරදපශ වීණම 
වැඩිෙියුණ ුිරීම මතිනේ ආරක්ෂිත මාතිතේවයක් 
පරවර්ධනය ිරීම සහ මාති හා ළමා දසෞ ය 
දසේවාව වැඩිෙියුණ ු ිරීම සඳහා 1969 වසදර් 
සිට එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ ජනග්හන අරමුෙල සිය 
සහදයෝග්ය ශ්රී ලාකාවට ලබා දෙයි. 2017 

ෙක්වා රියාතේමකව පැවති දෙේශ ය වැඩසටහනේ 
සඳහා වූ රියාකාී සැලැසේම මතිනේ පරජනන 
දසෞ ය සහ පරිපරූ්ණ  පරජනන දසෞ ය 
අධයාපනයක් ලබා ෙීම, තරුණයිනේ  සවිබල 
ග්ැනේවීණම සහ සාමය දග්ාඩනැාවීණම, සේතර  
පුරුෂභාවය මත පෙනම් ව ූ පරචණ්ඩතේවය 
වැළැක්වීණම සහ ක සඳහා පරතිචාර ෙැක්වීණම සහ 
ජනග්හන ග්තිකය යන ක්දෂේතරයනේහි පරතිපතේත ි
හා උපදෙේශනය දකදරහි වැඩි අවධානයක් 
දයාමු කර ඇත.  

  
2018 -2022 කාලයට අොල දෙේශ ය වැඩසටහනේ රියාකාී සැලැසේම 

2018 – 2022 
කාලපරිච්දයෙය සඳහා ශ්රී 
ලාකාවට සහදයෝග්ය ලබා 
ෙීම සඳහා ඔවනුේදග්ේ 9 වන 
දෙේශ ය වැඩසටහනේ  
රියාකාී සැලැසේම 

එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ ජනග්හන අරමුෙල විසිනේ 
සකසේ කරමිනේ සිටී. දමම වැඩසටහන එක්සතේ 
ජාතීනේදග්ේ තිරසර සාවර්ධන රාමුදවහි 01, 02 
සහ 03 ධාවකයනේ සඳහා සිජුවම ොයකතේවය 
සපයනු ලබයි. ශ්රී ලාකා දෙේශ ය වැඩසටහන 
සඳහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  4ක ආධාර 
එකතතාවක් එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ ජනග්හන 
අරමුෙදලේ විධායක මණ්ඩලය විසිනේ අනුමත කර 
ඇත .

 

 

අතේසනේ ිරීමට 

නයිමිත 

 

අතේසනේ 
ිරරිමට 
නයිමිත 

ඉතා අෙදානම් 
තත්ත්ෙදේ පසුෙන ශ්රී
ොැංකි යින් සඳහා
ෙසර පුරා ආහාර 

සැපයීම 

(ඇ.එ.ජ. දඩො ම් 15)

ආහාර සපයා 
ගැනීම අවිනිශ්චිත
ප්රදේශෙෙ පාසල් 

ෙයදසේ පසුෙන දරුෙන්
සඳහා ෙසර පුරා ආහාර 

සුෙබ කිරීම

(ඇ.එ.ජ. දඩො ම් 13)

ශ්රී ෙැං ාදේ 
ෙයස අවුරුදු 5ට අඩු 

දරුෙන්, නෙ 
දයෞෙනවිදේ පසුෙන 
දැරියන් හා ප්රජන 
ෙයදසේ පසුෙන 

 ාන්තාෙන් සඳහා 2025 
දී දපෝෂණ මට්ටම් ඉහෙ 
නැැංවීම(ඇ.එ.ජ. දඩො ම්

4)

ෙසර පුරා අනුරුදාය  
තත්ත්ෙදේ පසුෙන 
ප්රජාෙදේ හා කුඩා
පරිමාණ දගොවීන්දේ
ජීෙදනෝපාය මාර්ග 
ශක්තිමත් කිරීම සහ
 ම්පන හා ආතතීන් 

සඳහා ප්රතයස්ථතාෙ ඇති 
කිරීම 

(ඇ.එ.ජ. දඩො ම් 14)

නෙ දයොවුන්විය හා තරුණවිය

(ඇ.දඩො.මිලියන 1.8)

ස්ත්රී පුරුෂ සමානාත්මතාෙය සහ 
 ාන්තා සවිබෙගැන්වීම

(ඇ.දඩො.මිලියන 1.5)

ජනගහන ගති ය

(ඇ.දඩො.මිලියන 0.5) 

ෙැඩසටහන් සම්බන්ධී රණය
සහ සහාය 

(ඇ.දඩො.මිලියන 0.3)

https://www.google.lk/url?url=https://www.iconfinder.com/icons/784384/2018_appointment_calendar_page_diary_poster_leaf_schedule_year_calendar_icon&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwizzbjXuejZAhWENo8KHbKBCKsQwW4IIzAH&usg=AOvVaw0l9_5K-UoVEHqKu4CMrODl
https://www.google.lk/url?url=https://www.iconfinder.com/icons/784384/2018_appointment_calendar_page_diary_poster_leaf_schedule_year_calendar_icon&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwizzbjXuejZAhWENo8KHbKBCKsQwW4IIzAH&usg=AOvVaw0l9_5K-UoVEHqKu4CMrODl
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එක්සතේ ජාතනීේදග්ේ සාවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) 

එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ සාවර්ධන හසේතය දලස 
සැලදකන එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ සාවර්ධන 
වැඩසටහන (UNDP) ආර්ථික, සාමාජීය හා 
පාරිසරික වශදයනේ තරිසාර මානව සාවර්ධනය 
ලතාකර ග්ැන ම සඳහා 1967 වසදර් සිට ශ්රී 
ලාකාවට සහය ෙක්වා ඇත.  

එමග්ිනේ රියාතේමක ිරීදම් විවිධ ආකාර 
දයාොග්නිමිනේ ජාතික, කලාපීය හා දෙේශිය 
මට්ටමිනේ රජය හා සවිිලේ සමාජය දමනේම 

දපෞෙේග්ලික අාශය සමත ෙ කටයුතු කරන ු
ලැද්ධ. 

UNDP මග්ිනේ අවධානය දයාමුකරන ලෙ පරධාන 
ක්දෂේතර සඳහා ආර්ථික සාවර්ධනය, 
ෙරිද්රතාවය අඩු ිරීම හා පරජාතනේතරකි පාලනය 
හා රාජය අාශදයේ දසේවා සපයන ආයතන 
ශක්තිමතේ ිරීම, ආපො සඳහා පරතයසේථිතිය හා 
දෙේශගු්ණික විපර්යාස වලට අනවුර්තනය වීණම 
ඇතුලතේදප. 

                  වග්වු 9.3: 2013 සටි 2017 ෙක්වා UNDP ආධාර ලැබ ූපරධාන වයාපිත ි
වසර වයාපිතයි 

2013 ආයතනික ශක්තිමතේිරීම අෙියර IX 

 UN/REDD ජාතික වැඩසටහන 
 නජව සේකනේධ බලශක්ති නිෂේපාෙනය පරවර්ධනය ිරීම. 
 වයාපිති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තදම්නේතුව උපාය මාර්ග්ිකව සේථානග්ත ිරීම 
 න තිය, සාධාරණතේවය හා සමාජ කකාබෙේධතාවය සඳහා පරදපශය 
 දෙේශිය ආර්ථීක සාවර්ධනය සඳහා පාලනය 
 ජාතික නජව විවිධතේව උපායමාර්ග්ික රියාකාී සැලැසේම 

2014 සාකීර්ණ ආපො කළමනාකරණ වැඩසටහන 
 ශ්රී ලාකාදප පශේචාෙේ ග්ැටුම් යථාතතේවයට පතේිරීදම් පරතයාසේථිතිය ශක්තිමතේ ිරීම හා 

කාලග්ුණ දවනසේවීණදම් අවොනම සාවර්ධනය ිරීම 
2015 පාරිසරික වශදයනේ සාදපෙී පරදෙේශවල නජව විවිධතේවය සාරක්ෂණය වැඩිෙියුණු ිරීම හා 

පරිසර පෙේධති දසේවා පවතේවාදග්නයාම.  
  දග්ෝලීය පාරිසරය පිළිබඳ සලකාබැලීම හා පරශසේත රියාමාර්ග් 
 ශ්රී ලාකාදප බලශක්ති උතේපාෙනය සඳහා විකලේප හා අවසානයට භාවිතා කරනේනනේදග්ේ 

අාශ සඳහා සුදුසු ලිහිලේිරීම් විකලේප  
 ආයතනික ශක්තිමතේිරීම අෙියර XI 
2016 පාරිසරික දවනසේවීණම් පිළීබඳ එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ රාමුව (UNFCC) සඳහා තුනේවන ජාතික 

සනේනිදපෙනය 
2017 ජල කලමනාකරණය සඳහා කකාබෙේධ පරදපශයක් තුලිනේ වියලි කලාපදයේ කුඩා පරිමාණ 

දග්ාවීණනේදග්ේ කාලග්ුණීක දවනසේවීණම් හා දුෂේකර අවසේථා සඳහා වන පරතයාසේථීතිය 
ශක්තිමතේිරීම.  

(** සිදුදකදරමිනේ පවතින වයාපිති සුළු පරමාණයක් ERD වාර්තා සඳහා ඇතලතේවිය යුතුව තිද්ධ)  

 
කිෂකිාර්මික සාවර්ධනය සඳහා වන ජාතයනේතර අරමෙුල (I FAD) 

කිෂකිාර්මික සාවර්ධනය සඳහා වන 
ජාතයනේතර අරමුෙල (IFAD) මග්ිනේ 1978 
වසදර්ෙී ආධාර කරනු ලැබූ “ිරරිඳි ඔය 
වාරිමාර්ග් හා පනුරුතේථාපන වයාපිතිය”  
සඳහා ආධාර කරනු ලැබ එතැනේ පටනේ ෙරී්ඝ 
කාලයක් තිසේදසේ ශ්රී ලාකාදප සමාජීය හා 
ආර්ථික සාවර්ධනය සඳහා කටයුතු  දකදර්. 
IFAD මතිනේ 1978 වසදර් සටි දම් ෙක්වා 
ග්රාමීය ෙරිද්රතාවය අඩුිරීම සඳහා ණය හා 
පරොනයනේ දලස (වයාපිති 18 සඳහා) ශ්රී ලාකාව 
සඳහා ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 297.5 ක්  ලබාෙ ී
ඇත. 

කිෂකිාර්මික  අාශය සඳහා ණය වශදයනේ 
ලබාෙී ඇත ිරියාකාරි IFAD ණය කළඹ ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මිලියන 65.64 ක් පමණ දප. ඉතා 
මෑතක ශ්රී ලාකාව සඳහා ආරම්භ කරන ලෙ 

IFAD, රදට් උපායමාර්ග්ික අවසේථා 
වැඩසටහන (COSOP) මතිනේ 2015-2020 
කාලස මාව ආවරණය දකදර්. එය ශ්රී ලාකාව 
මධයම ආොයම්ලාභ  රටක් දලස ශ්රී ලාකාදප 
දවනසේවන සාවර්ධන සාෙර්භය තුල එය 
සකසේකර ඇත.  

මෑත කාලයක් වනදතක්ම IFAD මතිනේ මිශර 
නියමයනේ සහ දකානේදෙේස ිමත ණය පහසුකම් 
ලබාෙ ීඇත.   ෙැනට රියාතේමකදවමිනේ පවතින 
හා සරීය ණය කලඹ සඳහා මිශර නියමයනේ මත 
පරොනය කර ඇති ණය සඳහා දග්වීණමට ඇත ි
දපාලිය මූලික මුෙල මත 1.25ක සේථාවර දපාලී 
අනුපාතයක් සහිතව වසර පහක (5) සහන 
කාලයක් සමත වසර විස ිපහක (25) කලේපිී දම් 
කාලයක් ලබාදෙන ු ලැද්ධ. ඊට අමතරව 
විධායක මණ්ඩලදයේ අනුමැතිය ලබා දුනේ ෙිනදයේ 
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සිට පටනේ සියයට 0.75ක දසේවා ග්ාසේතුවක් අය 
දකදර්.  නමුතේ 2018 ජනවාරි 01 ෙින සිට ශ්රී 
ලාකාව සඳහා සාමානය නියමයනේට ඇතුලතේ 
කර ඇත.  

ඉෙිරි 2019-2022 (IFAD 11) කාල ස මාව සඳහා 
වන IFAD වයාපිති ච්රදයේ  හා වැඩසටහනේ 

හා අොල මූලයමය නියමයනේ සම්බනේධදයනේ ශ්රී 
ලාකා රජය හා IFAD අතර සාකච්ජා කරමිනේ 
පවතී. IFAD 11 යටදතේ ලබාග්ත හැිර සම්පතේ 
පරමාණය ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 40-50 පමණ 
වන බව ඇසේතදම්නේත ු කර ඇත ි නමුතේ ක 
පිලිබඳව IFAD මතිනේ තහවුරු කර නැත.  

වග්වු 9.4 : රියාතමිකදවමිනේ පවතනි IFAD වයාපිත ි
අාකය වයාපිතයි ණය මෙුල 

(ඇ.එ.ජ.දඩාලර් 
මිල.ියන) 

වයාපිත ි
කාලස මාව 

වයාපිතදියේ අරමණු ු

1 ශ්රී ලාකාදප කුඩා 
පරිමාණ දතේ හා 
රබර් 
වග්ාකරුවනේ  
පුනර්ජනනය 
ිරීදම් වයාපිතිය 

25.76 2016.04.26-
2022.11.26 

කුඩා පරිමාණ දතේ හා රබර් වග්ාකරුවනේදග්ේ 
ආොයම වැඩිිරීමට හා තිරසාර ලාභොයි 
දග්ාවිපල වයාපාර දග්ාඩනැග් ම මතිනේ 
ඔවුනේදග්ේ පරතයසේථිතිය ශක්තිමතේ ිරීම සඳහා 
සහයවීණම.  

2 කුඩා පරිමාණ 
කිෂි වයාපාර 
හවුලේකාරිතේව 
වැඩසටහන 

39.88 2017.06.26-
2023.06.30 

ශ්රී ලාකාදප කුඩා පරිමාණ වග්ාකරුවනේදග්ේ 
ෙිළිදුකම අවම ිරීම හා තරතකාරිතේවය 
සඳහා ොයකවීණම සඳහාදප. දම 
වැඩසටහදනහි සාවර්ධන අරමුණ වනේදනේ 
නිෂේපාෙන කණ්ඩායම් හා සාවිධාන ඇතිිරීම 
හා හැිරයාවනේ ඉහලනැාවීණම තුලිනේ හා 
දපෞෙේග්ලික අාශදයේ හවුලේකාරිතේවය යටදතේ 
දවදළඳජාලය ශක්තිමතේ ිරීම මතිනේ 
දවදළඳදපාළ වානිජමය වශදයනේ නැඹුරු 
නිෂේපාෙන හා අදලවිකරණ පෙේධති වල නියුතු 
57,500 ක් වන කුඩා පරිමාණ වග්ාකරුවනේදග්ේ 
ආොයම හා ආහාරදයහි ග්ුණාතේමකභාවය 
තිරසාර දලස ඉහල නැාවීණමදප.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2017 නිම රන ෙද IFAD-සහය ෙබාගත් ෙයාපෘති ෙෙ සාරාැංශය

ඉරණමඩ ුවාරිමාර්ග් සාවර්ධන වයාපිතයි (IIDP) 

 
ඉරණමඩු වැව ආශරිත පරදෙේශදයේ ජීවතේවන පවුලේ 7,000 කට පමණ (පුෙේග්ලයනේ 22,000  පමණ) ෙිළිදුකම අවම 
ිරීම සහ ආොයම වැඩිිරීම දමම වයාපිතිදයේ ඉලක්කයදප  (දහක්ටයාර 8,455 ) (ිරලිදනාච්චි ෙිසේතරික්කය) 
 
වයාපිති කාලස මාව : 2012.11.06 –2017.03.30 (ණය අවසනේ කළ ෙිනය- 2017.09.30) 
IFAD ණය මුෙල  : ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 19.58  
රියාතේමක කරන ආයතනය : පළාතේ සභා හා පළාතේ පාලන අමාතයාාශය 
සම්පූර්ණ ණය උපදයෝජනය : 98.6% 
 
 

සාරචක ලබා ඇත ිපරග්තයි දකටිදයනේ 
යටිතල 
පහසුකම් 
සාවර්ධනය 

 දහක්ටයාර 8,450 සඳහා වාරිමාර්ග් පහසුකම් ලබාෙීම සඳහා වාරි පෙේධතිය 
පුනරුතේථාපනය කරණු ලැබීය. ක අනුව ිර.මී.235 ක පරමාණයක් වූ ඇලමාර්ග් 
පුනරුතේථාපනය කර ඇත  ිර.මී.45 ෙිග්ිනේ යුතේ දග්ාවිපල මාර්ග් සාවර්ධනය කර ඇත. 

 පරවාහන හා අදලවිකරණ පහසුකම් සැපය ම සඳහා දවනතේ යටිතල පහසුකම් ෙ 
සාවර්ධනය කරනු ලැබීය. ක අනුව දග්ාවි සාවිධාන සඳහා වීණ ග්බඩා 3ක්, වියළුම් බිම් 

19ක් ඉෙිකරනු ලැබීය. වග්ා ලිා 17 ක් හා නල ලිා 5ක් ෙ ඉෙිකරනු ලැබීය.  
 

නිෂේපාෙනය හා 
අදලවිකරණය 

 නිෂේපාෙන හා අදලවිකරණ ක්දෂේතරදයේ ක්ෂුද්ර මූලය කණ්ඩායම්, ක්දෂේතර ඇල කණ්ඩායම්, 

දභෝග් නිපෙවීණදම් කණ්ඩායම් 900ක් ශක්තිමතේ කරණු ලැබීය. කානේතාවනේ 246, වීණ දනාවන 

දබෝග් වග්ාකරණ තරුණ කණ්ඩායම් 7ක් ඇති කරණු ලැබීය. දග්ාවීණනේ  1,658  දෙදනක් 

සඳහා ජල පරමාණ දවනේිරීම පිළිබඳ ව පුහුණුවීණම් ලබාදුනේ  අතර දග්ාවීණනේ 14,929 දෙදනකු 
සඳහා දවනතේ කිෂිකාර්මික පුහුණු ලබාදෙනු ලැබීය. 

 නිෂේපාෙන හා අදලවිකරණ වැඩසටහනේ යටදතේ දභෝග් විවිධාාග්ිකරණය හා දග්ාවිපල 
වල නිරූපනයනේ සිදුකරණු ලැබීය. 

 

 



 එක්සතේ ජාතනීේදග්ේ නිදයෝජිතායතන හා තාක්ෂණික ආධාර අාශය _________________________________________________________ 
 

 

කාර්යසාධන වාර්තාව 2017 | විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු ____________________________________________________ 134 

 

 

 

කුඩා පරිමාණ වැවිල ිවයවසායකතේව සාවර්ධන වැඩසටහන  
 

දමම වැඩසටහදනහි ඉලක්කය වනේදනේ හෙබිම හා රදට් මධයම පරදෙේශදයේ මහවැලි පරදෙේශවල නැවත පෙිාචි 
කරන ලෙ දනාසලකා හැර ඇති කුඩා පරිමාණ දතේ නිෂේපාෙකයිනේදග්ේ හා දමාණරාග්ල අතරමැෙි කලාපදයේ 
රබර් නිෂේපාෙනය ිරීමට කැමැතේතක් ෙක්වන දුපේපතේ කඳුකර දග්ාවීණනේදග්ේ ජීවදනෝපාය හා සමාජ තතේවය 

උසසේිරීමදප.  
 

වයාපිති කාලස මාව : 2007.11.06 - 2016.12.31 (ණය අවසනේ කළ ෙිනය 2017.06.30) 
IFAD ණය මුෙල  : ඇ.එ.ජ.දඩාලර් මිලියන 15.25  
සම්පූර්ණ ණය උපදයෝජනය : 91% 
රියාතේමක කරන ආයතනය :  වැවිලි කර්මානේත අමාතයාාශය 
 
සාරචක ලබා ඇත ිපරග්තයි දකටිදයනේ 
පරජා සාවර්ධනය 
හා මූලික මට්ටදම් 
ආයතන 

 වයවසායක කණ්ඩායම් 243 ක් සහ රබර් සාවර්ධන දපාකුරු සාසෙ 132 ක්, ඉතිරි 
ිරීදම් හා ණය කණ්ඩායම් 380 ක් පිහිටුවා  ඇති අතර ඔවුනේ දතේ සිටුවීණම, දභෝග් 
විවිධාාග්ිකරණය, ඉඩම් භාවිතය සැලසුම් ිරීම, ඉඩම් ්රමාණුකූල ිරීම, පරජා 
පරසම්පාෙනය, ඉතිරිිරීම් ආෙී කටයුතු වලෙී රියාකාී දලස සහාය දෙනු ලැබීය. 

 දමමග්ිනේ දමාණරාග්ල පරදෙේශදයේ සිටින පරතිලාභ නේ 290 දෙදනක් සඳහා (රු.මිලි. 13ක 
අග්යිරනේ යුතේ) හා රදට් මධයම පරදෙේශදයේ (මහනුවර හා නුවර එළිය) පරතිලාභ නේ 796 
දෙදනක් සඳහා (රු.මිලි. 32.5ක අග්යිරනේ යුතේ) ග්ැලදපන පරොනයනේ සඳහා පහසුකම් 
සලසනු ලැබීය.  

දභෝග් 
විවිධාාග්ිකරණය 
හා සාවර්ධනය  

 මධයම පරදෙේශදයේ දහක්ටයාර 250ක් පමණ (ග්රාම නිලධාරි වසම් 69ක විසිී සිටින 
2500ක් පමණ වන පරතිලාභ නේ සා යාවක්) දතේ නැවත සිටුවීණම මග්ිනේ වැඩිෙියුණු කළ 
අතර දතේ දහක්ටයාර 540ක් පමණ දතේ අඩුපැල සිටුවීණම මග්ිනේ වැඩිෙියුණු කරනු 
ලැබීය. 

 දමාණරාග්ල පරදෙේශදයේ දහක්ටයාර 5,087 ක් පමණ රබර් නැවත සිටුවීණම මග්ිනේ 
වැඩිෙියුණු කරන ලෙ අතර දහක්ටයාර 3,215 ක් පමණ වන ඉඩම් කුළුබඩු, පලතුරු, 
දපාලේ හා දභෝග් සාවර්ධනය මග්ිනේ වැඩිෙියුණු කරන ලෙී. (දෙමුහුනේ බඩ ඉරිතු හා 
වැලේ දොඩම් නිෂේපාෙනය ඉහලයාමතේ සමත දග්ාවීණනේ 4,750ක් පමණ පරතිලාභ ලැබීය)  

පිරිසැකසුම් 
ිරීම හා 
අදලවිකරණය 
 

 මධයම හා දමාණරාග්ල පරදෙේශදයේ පිරිසැකසුම් මධයසේථාන 42 පමණ සේථාපනය 
කරනු ලැබීය. පුෙේග්ලයනේ 3,100 පසු-නිෂේපාෙනය හා අදලවිකරණය සම්බනේධයනේ 
පුහුණු කරනු ලැබීය. පුෙේග්ලයනේ 1,702ිරනේ සමනේවිත අදලවි කණ්ඩායම් ඇතිකර 
පුහුණු කරනු ලැබූ අතර තවතේ අදලවි කණ්ඩායම් 48ක් කානේතා නායකතේවය යටදතේ 
ශක්තිමතේ කරනු ලැබීය. පුෙේග්ලයනේ 4,036ක් සඳහා වයාපාර හා වයාවසායකතේව 
පුහුණුව ලබාදෙනු ලැබීය. 

 වයාවසායකතේව සාවර්ධනය සඳහා එළුවනේ 700ක් ලබාදෙන ලෙ අතර එළු ග්ාලේ 
සහ ග්වයනේ 946ක් මග්ිනේ වයාවසායකයිනේ සඳහා සහය දෙනු ලැබීය. 

ග්රාමීය මූලයනය 
හා ණය (උප 
වැඩසටහනේ 
දෙකිර) 

 පරතිලාභ නේ ග්ණනාවක් සඳහා කිෂිකර්මානේතය සම්බනේධදයනේ ඔවුනේදග්ේ ආොයම් 
උපයන රියාකාරකම් ඇතිිරීමට සහනොය  ණය ලබාදෙනු ලැබීය. (2016 මැෙ වන 
විට පරතිලාභ නේ 3,704ක් විය) 

 පරතිලාභ නේ 3,700ක් පමණ වන සුදුසු මූලය ආයතන සඳහා ණය ලබාෙීදම් හැිරයාව 
සහ වඩාතේ දහාඳ පරදපශය වැඩිෙියුණු කරනු ලැබීය. 
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ජාතකි කිෂ ිවයාපාර සාවර්ධන වැඩසටහන (NADeP) 

දමම වැඩසටහදනහි ඉලක්කය වනේදනේ දග්ාවීණනේ සඳහා දහාඳ මිලක් ලබාෙීම, දග්ාවිපල ථලොයිතාවය 
වැඩිිරීම හා පිරිසැකසුම් කරන ලෙ දග්ාවිපල නිෂේපාෙන සඳහා අග්ය එකතුිරීම යන සුසාදයෝග්ය 

තුලිනේ දග්ාවිපල හිමියනේදග්ේ හා විදශේෂදයනේම ඉඩම් දනාමැති තරුණයිනේදග්ේ ආොයම 20% -30% ිරනේ ඉහල 
නැාවිමයි. 

වයාපිති කාලස මාව : 2009.12.17 - 2017.12.31 (ණය අවසනේ වන ෙිනය 2018.06.31) 
I FAD ණය මුෙල  : ඇ.එ.ජ.දඩාලර්.මිලියන 25  
සම්පූර්ණ ණය උපදයෝජනය : 80% 
රියාතේමකකරණ ආයතනය : ජනාධීපති දලේකම් කාර්යාලය 
 
සාරචක ලබා ඇත ිපරග්තයි දකටිදයනේ  
දවදළඳ ොම 
සාවර්ධනය හා 
සම්බනේධීකරණය 
සඳහා 
සහභාග්ිතේවය 
හරහා ඔවුනේදග්ේ 
ආොයම ඉහල 
නැාවීණම. 

දමම වැඩසටහන මග්ිනේ දග්ාවීණනේදග්ේ නිෂේපාෙනයනේට දවදළඳපල තහවුරුිරරිම 
සඳහා 4P පරදපශය තුලිනේ ඔවුනේදග්ේ නිෂේපාෙන ආපසු මිලෙී ග්ැන දම් ්රමදපෙයක් 
සකසේ ිරීම මග්ිනේ ග්රාමීය නිෂේපාෙකයිනේ හා දපෞෙේග්ලික හවුලේකරුවනේ අතර 
සම්බනේධතාව ඇතිිරීම හා කාර්මික අවශයතාවයනේට අනවු ඔවුනේදග්ේ 
කිෂිකාර්මික කටයුතුවලට පහසුකම් සැලස ම සඳහා පරොනයනේ හා ණය 
පහසුකම් ලබාෙීම මග්නිේ දතෝරාග්තේ ග්ිවිසුම්ග්ත වග්ා පෙේධති සඳහා සහය 
ෙක්වනු ලැද්ධ. එමග්ිනේ 4P ග්ිවිසුම් 19ක් අතේසනේ කරනු ලැබූ අතර එයිනේ 16ක් 
සඳහා මූලයනය කරනු ලැබීය.  දමම හවුලේකාරිතේවය මග්ිනේ මුහුදු පැලෑටි, බඩ 
ඉරිතු, බීජ ලූණු වග්ාවනේ හා ිරරි නිෂේපාෙන සාවර්ධනය ආෙිය ආවරණයදප. 
පළමුවන සාරචකය යටදතේ සහය දෙනු ලැබූ මුළු ග්රාමීය කුඩා නෂිේපාෙන ග්ිහ 
කර්මානේත සා යාව 17,651ක් වන අතර සිදු කරණ ලෙ ආදයෝජන පරමාණය රු. 
බිලියන 1.3ිර. (රාජය ආදයෝජන+ දපෞෙේග්ලික අාශදයේ ආදයෝජන +පරතිලාභ නේදග්ේ 
ආදයෝජන) දග්ාවීණනේ විසිනේ සපයනු ලැබූ භාණ්ඩ සඳහා දපෞෙේග්ලික සමාග්ම් 
මග්ිනේ රු. බිලියන 1.5කට ආසනේන පරමාණයක දග්වීණම්කර ඇත. 
 

 
ඉලක්කග්ත 
කණ්ඩායම් සඳහා 
ක්ෂුද්ර මූලය 
පහසුකම් 
සැපය ම හා 
වඩාතේ දහාඳ 
රුිරයා අවසේථා 
සඳහා 
තරුණයිනේට 
සහයවීණමට පුහුණු 
වැඩසටහනේ 
පැවැතේවීණම 

 
ක්ෂුද්ර මූලයන සාරචකය යටදතේ පුෙේග්ලයිනේ 25,816 දෙදනකු සඳහා පහසුකම් 
සලසනු ලැබූ අතර එයිනේ 8998 දෙදනකු සඳහා කුඩා වයාපාර කණ්ඩායම් (SHG) 
ණය පහසුකම් සපයනු ලැබීය. තරුණයිනේ 3,348 දෙදනකු සඳහා පුහුණුව 
ලබාෙීම මග්ිනේ සහයදෙනු ලැබූ අතර ඔවුනේව සිජුවම වාණිජ බැාකු සමත 
සම්බනේධ කරනු ලැබීය. (ඉතිරිිරීදම් ග්ිණුම් විවිත ිරීම සමත) දමම 
තරුණයිනේදග්නේ 56% ක් දහෝ 1,863 දෙදනකු සඳහා කිෂි කර්මානේතයට සම්බනේධ 
වයාපාරයක් ආරම්භ ිරීමට දහෝ ආරම්භ කර ඇති වයාපාරයක් පුළුලේ ිරීම 
සඳහා අවශය පරාග්ේධනය ලබාදෙනු ලැබීය. රජදයේ විදශේෂ ඉලේලීම පරිෙි 
විදශේෂදයනේම ග්ාවතුර හා නියත වැනි සේවභාවික ආපොවනේදග්නේ පීඩාවට පතේ 
දග්ාවීණනේට ආධාර ිරීම අරමුණු කරදග්න IFAD සුපීක්ෂණය යටදතේ NADeP 
මග්ිනේ පශේචාෙේ ආපො ආර්ථික රියාකාරකම් පුනරුතේථාපනය ිරීදම් ණය 
(PEARL) ලබාදෙනු ලැබීය. 
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Instruments to Address the Bottlenecks 

Sustainable Inclusion into Value Chain 

Partnerships 

 
 
ජනාිපති දලේකම් කාර්යාලය යටදතේ රියාතේමක වන දමම වැඩසටහන මග්ිනේ දවදළඳ ොම සාවර්ධනය හා 
සම්බනේිකරණය සඳහා සහභාග්ිතේවය තුලිනේ හා ඉලක්කග්ත කණ්ඩායම් සඳහා ක්ෂුද්ර මූලයනය දමනේම 
වඩාතේ දහාඳ රැිරයා සඳහා තරුණයනේ පුහුණුිරීම මග්ිනේ කුඩා පරිමාණ දග්ාවීණනේදග්ේ ආොයම ඉහල නැාවීණම 
අරමුණු දකදර්. එමග්ිනේ I FDA තාක්ෂණික හා මූලය සහය ඇතිව ෙරිද්රතාවය දුරලීදම් බලාතේමක දමවලමක් 
දලස රාජය දපෞෙේග්ලික හා නිෂේපාෙක සහදයෝග් තාවය (4P) හඳුනේවාෙීමට හැිරවිය. NADeP ග්රාමීය අග්ය 
ොමයනේ සාවර්ධනය සඳහා රාජය දපෞෙේග්ලික සහදයෝග් තාවය පරවර්ධනය ිරීම සඳහා රාජය අරමුෙලේ 
(ණය අරමුෙලේ) හරහා මූලයයනය කරණු ලබන පළමු වැඩසටහන වන අතර එය රියාතේමකවීණම තුලිනේ 
කිෂිකර්මානේතය හා තිරසාර සාවර්ධනය පිළිබඳ රජදයේ පරතිපතේතිය රියාතේමක කරන අතයවශය දමවලමක් 
දලස කටයුතු දකදර්. 
 
1. වයාපිතිදයේ අොල තාවය, පරග්තිය හා පරතිථල අනුව එහි සාර්ථකතේවය මත NADeP මග්ිනේ බිහිවූ සාකලේපය 

සමග්ිනේ, “කුඩා පරිමාණ කිෂි වයාපාර සහදයෝග්ිතා වැඩසටහන (SAPP)” දලස නව වයාපිතියක් සකසේකර 
ඇති අතර 4P  සාකලේපය ශ්රී ලාකාව තුල පරවර්ධනය ිරීදම් දතේමාව ඉෙිරියට දග්නයාම සඳහා වන NADeP  
පරධාන අාග් එයට ඇතුලතේදප. SAPP සඳහා ශ්රී ලාකා රජය (GoSL) හා කිෂිකර්මානේතය සාවර්ධනය සඳහා 
වන ජාතයනේතර අරමුෙල (I FAD) විසිනේ 2017.06.22 ෙින අතේසනේ කරනු ලැබීය.  

2. ශ්රී ලාකාදප 2025 ෙැක්ම …….. 

 

3. දමම සාකලය පරදපශදයේෙී   

                                                                                
 

4. රාජය දපෞෙේග්ලික හා නෂිේපාෙක සහදයෝග් තාවය (4P) තලුනිේ සයිලේල ඇතලුතේ හා තිරසාර කිෂ ිවයාපාර 

සාවර්ධනය සඳහා වන නදවෝතේපාෙන දමාඩල - ශ්රී ලාකා රජය(GoSL) හා කිෂිකර්මානේතය සඳහා වන 
ඡාතයනේතර අරමුෙල (I FAD)  මග්ිනේ ෙින 3ක දග්ෝලීය සමුළුවක් සම-සම්බනේධීකරණය කරනු ලැබූ අතර එය 
දමවලම්, වුහයනේ හා 4P පරදපශයනේ වශදයනේ කුඩා පරිමාණ නිෂේපාෙකයනේට හා වයවසායකයිනේට ඔවුනේදග්ේ 
ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ආොයම හා ජිවදනෝපාය තතේවයනේ වැඩිෙියුණුිරීමට හැිරවන නදවෝතේපාෙන විසඳුම් 
පිළිබඳව ෙැණුම දබොග්ැන ම සඳහා රටවලේ 19ක විදෙේශිකයිනේ 67දෙදනකුදග්ේ සහභාග්ිතේවය සමග්ිනේ 2018 
මාර්තු 21-23 ෙිනවලෙී දකාළඹෙි පැවැතේවීණමට කටයුතු දයාො ඇත. දමම සමුළුව මග්ිනේ 4P උපාය මාර්ග් 
සම්බනේධදයනේ වන ආරම්භයනේ සඳහා ෙැක්මක් ලබාෙීමට බලාදපාදරාතේතු දප.  

 

         

 

 

 

රාජය-දපෞේගලි -නිෂ්පාද සහදයෝගීතාෙය-(4P)

 ෘෂි ෙයාපාරයන්  විප්ෙවීය උපාය මාර්ගය

---- NADePයටදත් ප්රථම ෙතාෙට ශ්රී ෙැං ාදේ ආරම්භ  රන ෙදී   ----

 

රාජය - ප්රදානදේ 
ආ ාරය

සැපයුම් සහය සඳහා 
දපෞේගලි  ආදයෝජන

නිෂ්පාද  - ණය පහසු ම්
ුලින්

එක් එක් පාර්ශෙදයන් 1/3   දාය ත්ෙය -ත්රිපාර්ශෙ ගිවිසුම-
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තාක්ෂණික ආධාර  

 
විදෙේශ පුහණුු අවසේථාවනේ කකරාශ  ිරීදම් දක්නේද්රසේථානය වශදයනේ කටයුතු කරන ු
ලබන විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ විසිනේ ලබා 

දෙන විදෙේශ පුහුණ ුඅවසේථාවනේ කළමණාකරනය ිරීම සහ එම පුහණු ුඅවසේථාවනේ දර්ඛීය අමාතයාාශ, 
පළාතේ සභාවනේ, දෙපාර්තදම්නේතු සහ අදනකුතේ රාජය ආයතන අතර පනිවිෙභාවයිරනේ යුතුව දබො 
හැීම සිදු කරන ුලබයි. තවෙ, රාජය නිළධාීනේට ඵලොයි ධාරිතා සාවර්ධන වැඩසටහනේ නරි්මාණය 
ිරීම සඳහා ඕසේදේලියාව, චීනය, ජපානය, දකාරියාව, ඉනේෙියාව, සිාග්පේපූරුව, තායිලනේතය, 
මැදලේෂියාව වැනි සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ සමත වරිනේවර සාකච්ඡා ිරීම සහ ඔවුනේ සමත 
ශක්තිමතේ සම්බනේධතාවක් පවතේවාදග්න යාම ෙ සිදු කරනු ලබය.ි 

සාමානයදයනේ, ශ්රී ලාකා රජය විසිනේ වාර්ෂිකව 
සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ ෙහයකට අික ව ූ
පිරිසකදග්නේ 1,100 කට ආසනේන ෙිග්කුාලීන 
(මාස 8 දහෝ ඊට වැඩි) හා දකටිකාලීන විදෙේශ 
පුහුණු වැඩසටහනේ පරමාණයක් ලබා ග්න . ක 
අනුව, 2017 වසදර්ෙ ී 1,536ක විදෙේශ පුහුණ ු

අවසේථාවනේ ලැබුණ ුඅතර ඉනේ 55ක් ෙිග්කුාලීන 
අවසේථාවනේ ෙ ඉතිරිය දකටිකාලින පුහණු ු
අවසේථාවනේ ෙ විය. 2017 වසදර්ෙී ලබා ග්නේනා 
ලෙ පුහණුු අවසේථාවනේ පහත වග්ුදවනේ දපනේවා 
ඇත. 

 

වග්වු 9.5: 2017 වසදර්ෙ ීලබා ග්නේනා ලෙ පහුණු ුඅවසේථාවනේ 
පරධායකයා  වැඩසටහනේ ග්ණන     ලැබුණ ුනාම දයෝජනා 

ග්ණන    
දතෝරා ග්නේනා ලෙ 
නළිධාීනේ ග්ණන 

 
දකටිකාලින ෙගි්ුකාලීන දකටිකාලින ෙගි්ුකාලීන දකටිකාලින ෙගි්ුකාලීන 

ආසයිානු 
සාවර්ධන 
බැාකවු 

61                   - 96                  - 53                    - 

දකාළඹ ්රමය 15 3 56                   - 28 2 
ඕසේදේලියාව 2 1 39 30 30 30 
චීනය 183 8 1032 1 882                    - 
මැදලේසයිාව 30                    - 96                    - 12                    - 
සිාග්පේපූරුව 32                    - 244                    - 52                    - 
සේවීණඩන  1                    - 1                    - 1                    - 
තායලිනේතය 30 15 327 13 25 2 
දකාරියාව  38 22 259 23 191 2 
ඉනේෙයිාව 119 1 290 1 68 1 
ජපානය 65 5 251 31 139 18 
එකතවු 
  

576 55 2691 99 1481 55 
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පරසේතාරය 9.6: මුළු විදෙේශ පුහුණු අවසේථාවනේ ග්ණන

දකටිකාලීන ෙිග්ුකාලීන

http://www.google.lk/url?url=http://www.vebridge.com/cumbersome-business-processes-chasing-away-best-brightest/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjNorfprebZAhUEuI8KHbHVCho4UBDBbgg1MBA&usg=AOvVaw3zpEovOfj8x93GZk8brvxS
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සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේදග්ේ ොයකතේවය 

චීන රජය 

 
චීන රජය දකටිකාලීන හා ෙිග්කුාලීන පුහණු ු
වැඩසටහනේ ලබා දෙමිනේ රාජය අාශදයේ 
නිළධාීනේව පුහණුු ිරීම සඳහා ලබා දෙන 
සහදයෝග්ය විසිනේ ්රමාණකුූලව ඉහළ නාවා 
ඇත. ඔවුනේ විසිනේ දකටිකාලීන පුහුණ ු
වැඩසටහනේ ලබා දෙන පරධාන ක්දෂේතරයනේ 
වශදයනේ දසෞ ය, කිෂකිර්මය, පශු සම්පතේ, 
කර්මානේත, යටිතල පහසුකම්, පරිසරය, 
අධයාපනය, ආපො කළමනාකරණය, රාජය 
පරිපාලනය, ඉෙිිරීම් යනාෙිය ෙැක්විය හැක. 
චීන රජය මතිනේ ලබා දෙන පුහණු ුවැඩසටහනේ 
ඉතා පුළුලේ පරාසයක ව ූ විෂය ක්දශේතරයනේ 
පරමාණයක් ආවරණය කර ඇති  අතර එක් එක් 
වැඩසටහනේ යටදතේ සැළිරය යුතු ඉහළ 
අවසේථාවනේ පරමණයක් ලබා ෙීමෙ සදිු කරන ු
ලබයි. 2013 වසදර් සටි විවිධ පුහණු ු
වැඩසටහනේ යටදතේ රාජය අාශදයේ නිළධාීනේ 
2,757 කට  පුහණුුවීණම්  ලබා ෙ ීඇත. වාර්තා 
අනුව, 2017 වසදර්ෙ ී චීනය විසිනේ ලබා දුනේ 
පුහුණු අවසේථාවනේහි අනදපේක්ෂිත දලසතේ දපර 
සිදු දනාව ුදලසතේ වර්ධනයක් ෙැිරය හැිර වීණ 
ඇත. ඊට උොහරණයක් වශදයනේ 2017 ෙ ී
නිළධාීනේ 900කට ආසනේන පරමාණයකට චීනදයේ 
පුහුණු අවසේථාවනේ ලබා ග්ත හැිර විය. 

 

එය දපර වර්ෂය හා සසඳා බලන කල සියයට 
33ක ඉහළ යාමිර. එක් වැඩසටහනකට 
නිළධාීනේ උපරිම වශදයනේ අට දෙදනක් බැග්නිේ 
දතෝරා ග්නිමිනේ වැඩසටහනේ සඳහා අයදුම් 
කරනු ලබන සියළුම නිළධාීනේ දතෝරා ග්ැන ම 
සඳහා චීන රජය විසිනේ උපරිම උතේසාහය ෙරන ු
ලබයි. 

   

 
දකාරියාන ුරජය 

දකාරියානු ජාතයනේතර සහදයෝගි්තා ආයතනය 
(දකායිකා ආයතනය)  හරහා දකාරියානු රජය 
විසිනේ ලබා දෙන දකටිකාලීන හා ෙිග්ුකාලීන 
පුහුණ ු වැඩසටහනේ විශාල පරමාණයක් මතිනේ 
දමනේම සේදපච්ඡා හා විදශේෂඥ නිලධාීනේදග්ේ 
දසේවය ලබා ෙීම මතිනේ ෙ ශ්රී ලාකාව පසුගි්ය 
ෙශක 3ක කාලය පුරාවට පරතිලාභ ලබා ග්නේනා 
ලෙී.  

ක අනුව, ආරක්ෂිත පාන ය ජල 
කළමනාකරණය, සනේනිදපෙන තාක්ෂණය, 

කාලග්ුණ දවනසේවීණම්,අිකරණ සමානාතේවතාවය, 
කිෂකිාර්මික තාක්ෂණය, අධයාපනය, මතේද්රවය 
නිවාරණය, දෙේශ ය නවෙය ්රමය වැනි අාශ 
යටදතේ 2013 සිට 2017 වසර ෙක්වා විදෙේශ පුහණු ු
අවසේථා 753ක් දකාරියාන ු රජය විසිනේ ලබාෙ ී
ඇත. පහත ෙක්වා ඇත ිපරිෙ ි 2017 වර්ෂදයේෙ ී
දකාරියානු රජය විසිනේ නිලධාීනේ සඳහා පුහුණ ු
අවසේථා 193ක් ලබා ෙී ඇත.

 

 

 
 

විදෙේශ ය පුහණුු වැඩසටහනේවලට අමතරව 
දකායිකා ආයතනය විසනිේ ග්රාමීය සාවර්ධන 
සඳහා වූ දකාරියාන ුආයතනය සමත එක්ව ශ්රී 

ලාකාදපෙෙී පුහණුු වැඩසටහනක් පවතේවන ලෙ 
අතර එමග්ිනේ ග්රාමීය සාවර්ධනය පළිිබඳව 
නිලධාීනේ 35කු පුහුණ ුකරන ලෙී.  

 ණ්ඩායම් පුහුණු ෙැඩසටහන්

ෙැඩසටහන් 05

අෙස්ථා 103 

ඒ පුේගෙ පුහුණු ෙැඩසටහන්

ෙැඩසටහන් 38 

අෙස්ථා 88 

පශ්චාත් උපාධි ෙැඩසටහන්

ෙැඩසටහන් 02 

අෙස්ථා 02 
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පරසේතාරය 9.7: චීන රජය මතනිේ ලබා
දුනේ පුහුණ ුඅවසේථාවනේහ ිපරවණතාවය



_________________________________________________________ එක්සතේ ජාතනීේදග්ේ නිදයෝජිතායතන හා තාක්ෂණික ආධාර අාශය 
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ජපාන රජය 

වඩාතේ ෙියුණු මානව සම්පතේ රියාකාරකම් සදිු 
කරනු ලබනේදනේ යැයි හඳුනාග්තේ ජපාන රජය, 
රජදයේ නිළධාීනේ හට පුහණුු අවසේථාවනේ ලබා 
ෙීම මතිනේ ශ්රී ලාකාදප සාවර්ධන රියාවලිදයේෙ 
පාර්ශේවකරුවක ු බවට පතේ වීණ සටිී. ක අනුව, 
ඔවුනේදග්ේ සාවර්ධන අතේෙැකීම් මතිනේ පුහණු ු
වනේනනේහට ඵලොය  තරීණ ග්ැන මට සහ රදටහ ි
පුරවැසියනේ හට කාර්යක්ෂමවූතේ ඵලොය වූතේ 
දහාෙ තතේතේවදයනේ යුතේ දසේවාවක් ලබා ෙීමට 
හැිර වන පරිෙි ජපාන ජාතයනේතර සහදයෝග් තා 
ආයතනය හරහා ඔවුනේ විසිනේ සැලිරය යුත ු
පරමාණයක දකටිකාලීන හා ෙිග්කුාලීන පුහණු ු
වැඩසටහනේ පරමාණයක් වාර්ෂිකව ලබා දෙේ. ක 
අනුව, 2017 වසදර්ෙී ශ්රී ලාකාවට ලැබුණ ුපුහණු ු
අවසේථාවනේදග්නේ සියයට ෙහයකට ආසනේන 
පුහුණු අවසේථා පරමාණයක් (ෙිග්ුකාලීන සහ 
දකටිකාලීන) ජපාන ජාතයනේතර සහදයෝග් තා  

 

 

 

 

ආයතනය මතිනේ මූලයනය කරන ලෙ 
කිෂකිර්මය, බලය හා ශක්තිය, පරිසරය, පශ ු
සම්පතේ, දසෞ යය, යහ පාලනය, පරවාහනය 
වැනි ක්දෂේතරයනේහි පුහණු ු වැඩසටහනේ මතිනේ 
ලබා ෙ ීඇත. 

 

 
මානව සම්පතේ සාවර්ධන ශෂියතේව සඳහා වන ජපාන ආධාර වැඩසටහන 

                                                                             
රාජය අාශදයේ විධායක දශරේණිදයේ නිළධාීනේට ජපානදයේ 
පිළිග්තේ පශේව විෙයාලයනේහිෙී පශේචාතේ උපාි 
පාඨමාලාවනේ හැෙෑීමට අවසේථාවනේ ලබා ෙීම සඳහා 
2010 වසදර්ෙී ජපාන රජය විසිනේ මානව සම්පතේ 
සාවර්ධන ශිෂයතේව සඳහා වන ජපාන ආධාර 
වැඩසටහන ශ්රී ලාකාවට හඳුනේවා දෙන ලෙී. ක අනුව, 

දමම වැඩසටහදනේ පළමු රාමුව (2010 – 2013) සහ දෙවන 

රාමුව (2014 – 2017) යටදතේ නිළධාීනේ 120කට පශේචාතේ 
උපාි පාඨමාලාවනේ හැෙෑීදම් අවසේථාවනේ හිමි විය 
(වසරකට 15 බැග්ිනේ).  

 
දමම වැඩසටහදනහි දෙවන රාමුව 2017 වසදර්ෙී සම්පූර්ණ කරන ලෙ බැවිනේ, ශ්රී ලාකා රජදයේ ඉලේලීමකට 
පරතිචාර වශදයනේ තවතේ අතිදර්ක වසර හතරක් සඳහා දමම වැඩසටහන ඉෙිරියට දග්නයාමට ජපාන රජය 
එකත විය. ක අනුව, ජපානදයේ පශේචාතේ උපාි පාඨමාලාවනේ හැෙෑීම සඳහා වසරකට ශිෂයතේව 15ක් ලබා 
ෙීම සඳහා වන 2017-2020 කාලයට අොල දමම වැඩසටහදනහි තුනේවන රාමුව සකසේ කරන ලෙී. අධයයන 
කටයුතු  අවසනේ කරන ලෙ ශිෂතේවලාභ නේදග්ේ විතේතීමය සාවර්ධනය තව දුරටතේ සිදු ිරීදම් අවශයතාවය 
සලකා බැලීදමනේ අනතුරුව එක් වර්ෂයක් සඳහා ආචාර්යය උපාි 02ක් පිරිනැමීමටෙ ජපාන රජය එකග් 
විය. 

දෙවන රාමුදප අවසාන කණ්ඩායම සහ තුනේවන රාමුදප පළමු කණ්ඩායමට පහසුකම් සැලස ම සඳහා 
පිළිදවලිනේ 2017 වසර සඳහා ජපාන දයනේ මිලියන 208ක (ආසනේන වශදයනේ රුපියලේ මිලියන 282) සහ 2018 
වසර සඳහා ජපාන දයනේ මිලියන 262ක (ආසනේන වශදයනේ රුපියලේ මිලියන 358) ආධාර පරොනයක් ජපාන 

රජය විසිනේ ලබා දෙන ලෙී. ක අනුව, දෙරට අතර හුවමාරු පතර දෙකක්ෙ, ශ්රී ලාකා රජය සහ ජපාන ජාතයනේතර 
සහදයෝග් තා ආයතන අතර ග්ිවිසුම් දෙකක්ෙ 2017 ජුනි මස 30 වන ෙින මුෙලේ හා ජනමාධය අමාතයාශදයේෙ ි
අතේසනේ කරන ලෙී 

 
  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2013 2014 2015 2016 2017

ම
ුළු
 ප
රෙ
ාන
ය
 ිර
ී
ම්

පරසේතාරය 9.8: ජපානය මතිනේ ලබා දුනේ මුළු 
පුහුණු අවසේථාවනේ පරමාණය

දකටිකාලීන දිු  ාලීන



 එක්සතේ ජාතනීේදග්ේ නිදයෝජිතායතන හා තාක්ෂණික ආධාර අාශය _________________________________________________________ 
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තරුණ නායකතේව වැඩසටහන (Young Leaders Programme) 

දමම වැඩසටහන යටදතේ ජපාන විශේවවිෙයාලයනේහි පශේචාතේ උපාි පාඨමාලාවනේ හැෙෑීම සඳහා 

වාර්ෂකිව අවසේථාවනේ 2-3 අතර පරමාණයක් ලබා දෙන ු ලැද්ධ. ඊට අමතරව, ජපාන ජාතයනේතර 
සහදයෝග් තා ආයතනය මතිනේ සාවර්ධන පරමු තාවලට අනකුූලව කණ්ඩායම් පුහුණු වැඩසටහනේෙ ලබා 
දෙේ. ක අනුව 2017 වසදර්ෙී 17 දෙදනක ුදමම වැඩසටහනේ යටදතේ පුහණුු වීණ ඇත. 

 
පෙයා පෂය ක්දෂේතරයට අොලව ජපාන සහ ආසයිාන ුතරුණ හවුමාරු වැඩසටහන (සකරුා හවුමාරු 
වැඩසටහන) 

ජපානදයේ පශේවවිෙයාල, පර්දයේෂණ ආයතන 
සහ දපෞෙේග්ලික ආයතනවල පවතනි ජපනේ 
විෙයා හා තාක්ෂණය සම්බනේධදයනේ ආසියාන ු
තරුණයිනේදග්ේ ඉෙිරිපතේවීණම් ඉහළ නැාවීණදම් 
අරමුණ ඇතවි ජපනේ විෙයා හා තාක්ෂණ 

ආයතනය (JST) විසිනේ  ජපානදයේ පැවැතේදවන 
සකුරා විෙයා වැඩසටහනට ශ්රී ලාකාදප විෙයා 
අාශදයේ ඉහළ ෙක්ෂතාදවනේ යුතු පාසලේ සිසුනේට 

සුපීක්ෂකවරු සමත සහභාග්  වන දලසට 

ආරාධනා කරන ලෙී. ක අනවු, ෙක්ෂතා 
දපනේවන ලෙ දේෂේඨ පාසලේ සිසුනේ ෙස දෙදනක් 
සහ සුපීක්ෂකවරු දෙදෙදනකුෙ, 2017 වසදර්ෙ ී
දමම වැඩසටහනට සහභාග්  විය. ඊට අමතරව 
රජදයේ නිලධාීනේ 12 දෙදනකුෙ 2017 වසදර්ෙ ී
දමම වැඩසටහනට සහභාග්  විය. 

 
 
ඉනේෙයී රජය 

ඉනේෙියානු රජය දසෞ ය, කිෂිකර්මානේතය, 
වයවසායකතේවය සහ කුඩා හා මධය පරිමාණ 
වයාවසාය, මූලය සහ ග්ණකාිකරණය, ඉාග්ර ස ි
භාෂාව, දතාරතුරු තාක්ෂණය යන අදනකතුේ 
ක්දෂේතරයනේට අොලව විශාල පරමාණයක පුහණු ු
වැඩසටහනේ ලබාදෙන පරධාන සාවර්ධන 
පාර්ශේවකරුවනේදග්නේ එක් අදයිර. 2013 සිට 2017 
අවසානය ෙක්වා ඉනේෙයිානු රජය විසිනේ 

නිලධාීනේ 340ක් පමණ විවිධ ක්දෂේතරයනේ 
ඔසේදසේ පුහණුු වීණම් ලබා ෙී  ඇත. වාර්තා අනවු 
2017 වසදර්ෙී වැඩසටහනේ 120ක් සඳහා විවිධ 
ආයතන දවතිනේ නාමදයෝජනා කැඳවන ලෙ 
අතර ක අනුව, නිලධාීනේ 69 දෙදනක ු එම 
පාඨමාලාවනේ හැෙෑීමට සදුුසුකම් ලබා ග්නේනා 
ලෙී. 

 
ඕසේදට්ලයිාන ුරජය 

 වසර 50කට අික කාලයක සිට ඕසේදේලියානු රජය ශ්රී ලාකාදප දපෞෙේග්ලික හා රාජය අාශදයේ 
නිලධාරිනේ හට ඕසේදේලියාදප පරමු  පශේවවිෙයාලයනේහි ෙිග්ුකාලීන හා දකටිකාලීන පුහුණ ුපාඨමාලාවනේ 
හැෙෑීම සඳහා අවසේථාවනේ ලබා ෙී ඇත. ෙැනට ඕසේදේලියානු රජය විසනිේ  විසිනේ ආර්ථික සාවර්ධනය, 
යහ පාලනය හා සේතර  පුරුෂ සමානාතේමතාව යන ක්දෂේතරයනේහි පශේචාතේ උපාි පාඨමාලාවනේ හැෙෑීම 
සඳහා ඕසේදේලියානු සම්මාන ශිෂයතේව යටදතේ අවසේථාවනේ ලබා දෙනු ලැද්ධ. වසර ෙහයකට පමණ 
දපරෙී ඕසේදේලියාදප අධයාපනය ලබා ග්ැන ම සඳහා වාර්ෂකිව නිළධාීනේ 4-8 අතර පරමාණයකට 
පමණක් අවසේථාව ලබා ෙී ඇතතේ, දමම 
වැඩසටහන සඳහා ඇති ඉලේලුම සහ 
අයදුම්කරුවනේදග්ේ අධයාපනික සහ දවනතේ 

සුදුසුකම් මත දමම තතේතේවය 2010  වසරට පසවු 
්රමාණුකූලව දවනසේ වීණ ඇත. ක අනුව, 2013 සටි 
2017 වසර අවසානය වන දතක් ෙිග්කුාලීන 
ශිෂයතේව 152කට ආසනේන පරමාණයක් ඕසේදේලියානු 
රජය විසිනේ ලබා ෙී ඇත. 

තවෙ, ඕසේදේලියානු රජයතේ සමත පැවති ඵලොය  
සාකච්ඡාවනේ වලට අනතුරුව රාජය අාශදයේ 
නිලධාීනේහට අමතර දකට්කාලීන පුහුණ ු
පාඨමාලාවනේ ලබා ග්ැන මටෙ විදෙේශ සම්පතේ 
දෙපාර්තදම්නේතුවට හැිර විය. ක අනවු 2017 
වසදර්ෙී  ඕසේදේලියානු රජය විසිනේ පිරිනමන ලෙ 
පුහුණ ු වැඩසටහනේ දෙකකට නිළධාීනේ 30 
දෙදනකු සහභාග්  වීණමට හැිර විය.  
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පරසේතාරය 9.9: ඕසේදේලයිානු රජය විසිනේ 
ලබා දුනේ ෙිග්ුකාලනී පුහුණු අවසේථාවනේ
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ආසයිාන ුසාවර්ධන බැාකවු 

ආසියානු සාවර්ධන බැාකවු විසනිේ සාවිධානය 
කරනු ලබන වැඩසටහනේ විදෙේශ ය අතේෙැකීම් 
ලබා ග්ැන ම සඳහා පරධාන වශදයනේ දජයෂේඨ 
මට්ටදම් නිලධාීනේ ඉලක්ක කර වැඩසටහන 
ෙින 2-8 ෙක්වා පමණ වන සම්මනේතරණ හා 
රැසේවීණම් දප.  වාර්ෂකිව ශ්රී ලාකාව දවත එවැන ි
ධාරිතා සාවර්ධන අවසේථා 50ක් පමණ ලැද්ධ.  

වාර්තාවනේට අනවු 2017 වසර තුලෙ ීදවදළඳ හා 
මුලය, පරාග්ේධන දවදළඳදපාළ, ණය 
කළමනාකරණය, රාජය අාශදයේ අභිදයෝග්තා 
සහ සමාජ ආරක්ෂණය ආෙී අාශයනේදග්නේ 
නිලධාීනේ 53 දෙදනකුට පමණ පුහුණ ුඅවසේථා 
ලබාෙ ීඇත. ආසියාන ුසාවර්ධන බැාකුව විසිනේ 
එම වැඩසටහන සඳහා ම සම්පතේ ොයකයනේ 
වශදයනේ ව ූ ශ්රී ලාකාදප විදශේෂඥදයෝ ෙ 
දයාෙවා ග්න ුලැද්ධ.  

සාිග්පේපරූු රජය  

සිාග්පේපූරු රජය විසිනේ වාර්ෂිකව විවිධ අාශයනේ යටදතේ සැලිරය යුතු පුහුණු වැඩසටහනේ පරමාණයක් 
ශ්රී ලාකාව දවත ලබාදෙේ. ක අනුව, සිාග්පේපරූු සහදයෝගි්තා වැඩසටහන යටදතේ 2013 සටි 2017 ෙක්වා 
නිලධාීනේ 215ක් පමණ පුහණුුව ලබා ඇත. 

2017 වර්ෂදයේෙ ීඅොල දර්ඛීය අමාතයාාශවලිනේ පුහුණු වැඩසටහනේ 32ක් සඳහා නාමදයෝජනා කැෙවන 
ලෙ අතර ඉනේ නිලධාීනේ 52ක් පුහුණ ුවැඩසටහනේ සඳහා සහභාග්  විය. 

 

දකාළඹ ්රමය දලේකම් කාර්යාලය  

1951ෙී ආරම්භ කරන ලෙ දකාළඹ ්රමය විසනිේ රදටහ ිමානව සම්පත වැඩිෙියුණ ුිරීමට දකටිකාලීන 
පුහුණු වැඩසටහනේ සඳහා ශිෂයතේව ලබා දෙයි. රාජය පරිපාලනය, පරිසරය, රාජය 
අාශ සාවර්ධනය, මතේද්රවය උපදෙේශන වැඩසටහනේ ආෙ ීඅාශ යටදතේ 2013 සිට 2017 අවසනේවන දතක් 
විදෙේශ පුහුණ ුඅවසේථා 74ක් පමණ දකාළඹ ්රමය මතිනේ ලබාෙී ඇත. 

 
තායලිනේත රජය 

ශ්රී ලාකාව දවත සැලිරය යුතු දකටිකාලීන හා 
ෙිග්ුකාලීන පුහණු ු වැඩසටහනේ පරමාණයක් 
ලබාදෙන පරධාන සාවර්ධන 
පාර්ශේවකරුවනේදග්නේ දකදනකු වන තායිලනේත 
රජය පරධාන වශදයනේ කිෂකිර්මය හා දසෞ ය 
අාශයට අොල පුහුණු වැඩසටහනේ රාජය අාශය 
සඳහා ලබා දෙයි.  

වාර්ෂකිව පශේචාතේ උපාි පාඨමාලා හැෙෑීම 
සඳහා ලබාදෙන ෙීර්ඝකාලීන පුහණු ුඅවසේථාෙ 
ඇතුලුව අවසේථා 30ක් පමණ අප දවත ලබා 
දෙයි. ක අනුව, 2013 සිට 2017 ෙක්වා විවිධ 
අාශ යටදතේ නිලධාීනේ 134 දෙදනක ු පමණ 
පුහුණුව ලබාඇත. 

මැදලේසයිාන ුරජය  

මැදලේසියානු රජය විසිනේෙ වාර්ෂකිව විවිධ අාශයනේහි දකටිකාලීන පුහණුු වැඩසටහනේ ශ්රී ලාකාව දවත 
ලබා දෙයි. වාර්තාවනේට අනුව, 2017 වසර සඳහා අොල දර්ඛීය අමාතයාාශ වලිනේ පුහුණු වැඩසටහනේ 
30කට නාම දයෝජනා කැෙවන ලෙ අතර ක සඳහා නලිධාීනේ 12 දෙදනක ුදතේී ඇත.  

 
සේදපච්ඡා නලිධාීනේදග්ේ දසේවය 

 
පුහුණු වැඩසටහනේවලට අමතරව, තාක්ෂණික ආධාර අාශය විසිනේ දර්ඛීය අමාතයාාශ 
සඳහා විදෙේශ සේදපච්ඡා හා විදශේෂඥ නිලධාීනේදග්ේ දසේවය ලබැග්ැන ම සඳහා 
අවශය සම්බනේධීකරණ කටයුතු සිදුකරන ුලබයි.  
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 අනේතර්ජාතකි සේදපච්ඡා නිලධාීනේ විවිධ 

ආයතන වලට අනුයුක්ත ිරීම සම්බනේධීකරණය 
ිරීම 

 හඳුනාග්තේ සේදපච්ඡා නිලධාරිනේ සඳහා 
පැමිණීදම් වීණසා බලපතේ සඳහා 

 සේදපච්ඡා නිලධාීනේ සඳහා දනේවාසික වීණසා 
බලපතේ සඳහා 

 අවශයතාවය මත සේදපච්ඡා දසේවදයහි කාලය  
ෙිග්ුිරීම් ලබා ෙීම 

 සේදපච්ඡා නිලධාීනේදග්ේ රියාකාරකම් 
අධීක්ෂණය ිරීම 

 සේදපච්ඡා නිලධාීනේ සඳහා හැඳුනුම්පතේ ලබා 
ෙීම 

 

ජයකිා සේදපච්ඡා දසේවය 

පුහුණු වැඩසටහනේ ලබාෙමීට අමතරව, ජයිකා 
ආයතනය (ජපාන ජාතයනේතර සහදයෝග් තා 
ආයතනය) විසිනේ 1981 වර්ෂදයේ සිට සේදපච්ඡා 
නිලධාීනේදග්ේ දසේවාවෙ ලබා දෙේ. ක අනුව, 
දර්ඛීය අමාතයාාශ මතිනේ කරනු ලබන ඉලේලීම් 
වලට අනකුූල කරග්නිමිනේ පරිග්ණක 
විෙයාව, අධයාපනය, මුලේ ළමාවිය 
සාවර්ධනය, සාග් තය, කලාව, පුසේතකාල 
විෙයාව, විෙුතේ හා ඉදලක්දරානික් ආෙ ීවිවිධ 
ක්දෂේතර සඳහා තරුණ, ෙක්ෂ සේදපච්ඡා 
නිලධාීනේ විශාල පරිිසක් වාර්ෂකිව ලබා දෙේ. 
ඔවුනේදග්ේ දසේවාව ලබා ග්ැන මට දපර ඔවනුේට 
සේවදෙේශ භාෂාවනේ පුහණුු ිරීම ඇතුළු විවිධ 
පුහුණු ිරීදම් වැඩසටහනේෙ ලබා දෙේ. 

1981 වර්ෂදයේ සටි දම් ෙක්වා 1,24ක් පමණ 
සේදපච්ඡා නිලධාීනේදග්ේ දසේවය ලබා ෙ ීඇති 
අතර. 2017 වර්ෂය තුළෙ ීසේදපච්ඡා නිලධාීනේ 
54 දෙදනකු පැමිණ ඇත. ඉනේ විශාල පරමාණයක් 
අධයාපන අමාතයාාශයට ලබා ෙී ඇත.  

ජාතික විතේතීය සදුුසුකම් 2 මට්ටම (NVQ2) 
ෙක්වා කානේතාවනේ පුහණු ු ිරීම සඳහා 
දතෝරාග්තේ ජාතික දයාවුනේ දසේනාාක 
මධයසේථානයනේට රූපලාවනය අාශදයනේ 
සේදපච්ඡා නිලධාීනේදග්ේ සහාය ලබා දෙන දමනේ 
අප විසනිේ ඉලේලීම් කර ඇත.   

  

 

සේදපච්ඡා නලිධාීනේ අනයුකු්ත ිරීදම් රියාවලයි 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ද ොරියාෙ

15%

ජයි ා

34%
KUSS
22%

 ැනඩාෙ

23%

ඕස්දේලියාෙ 

6%

පරසේතාරය 9.10: 2017 වසර තුල ලෙ 
සේදපච්ඡා නිළධාීනේ ග්ණන 

දෙපාර්තදම්නේතු ආයතන නිදයෝජිතායතන - අවශයතාවය මත අයදුම්පතර දයාමුිරීම  

දර්ඛීය අමාතයාාශය - අමාතයාාශ අවශයතාවෙ සලකා බලා විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුවට  
       අොල අයඳුම්පතේ දයාමුිරීම 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව - රදටහි සාවර්ධන අවශයතාවනේට අනුකූලව පරමු තාග්තකරන ලෙ 
අයඳුම්පතේ අොල සාවර්ධන පාර්ශවකරුවනේ දවත දයාමු ිරරිම  

සාවර්ධන පාර්ශවකරු - අයදුම්පතර පිළිග්ැන ම සහ ග්ැලදපන සේදපච්ඡා නිලධාීනේ   අනුයුක්ත ිරීම 



_________________________________________________________ එක්සතේ ජාතනීේදග්ේ නිදයෝජිතායතන හා තාක්ෂණික ආධාර අාශය 
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දකාරියාන ුසේදපච්ඡා නලිධාීනේ  

1991 ෙී ආරම්භ කරන ලෙ සේදපච්ඡා නිලධාී 
සහ විදශේෂඥ දසේවය දකායිකා ආයතනය 
(දකාරියානු ජාතයනේතර සහදයෝග්ිතා 
ආයතනය) විසිනේ ලබාදෙන පරධාන 
දසේවාවනේදග්නේ එකිර. ක අනවු පරිග්ණක 
විෙයාව, දකාරියානු භාෂාව, 
අධයාපනය, දමෝටර් කාර්මික, මුලේ ළමාවිය 
සාවර්ධනය, දපර පාසලේ අධයාපනය, සාග් තය, 
චිතර, පුසේතකාල විෙයාව, ඉදලක්්රිකලේ හා 
ඉදලක්දරානික ආෙ ීඅාශ යටදතේ හැිරයා ඇත ි
ෙක්ෂ දයාවුනේ සේදපච්ඡා නිලධාීනේ විශාල 
පරමාණයක් දකායිකා ආයතනය මතිනේ ලබාෙ ී
ඇත. 1991 සටි සේදපච්ඡා නිලධාීනේ 700කට 
අික පරමාණයක් ලබාෙ ී ඇති අතර 2017 
වසදර්ෙ ීසේදපච්ඡා නිලධාීනේ 24 දෙදනක ුලබාෙ ී
ඇත. ක අනුව නිපණුතා සාවර්ධන හා විතේතීය 

පුහුණු අමාතයාාශය යටදතේ ඇති කාර්මික 
විෙයාල, තාක්ෂණ විෙයාල, වාතේතිය පුහණු ු
මධයසේථාන, ජාතික තරුණ දසේවා මණ්ඩලය 
යන ආයතන සඳහා වැඩි වශදයනේ සේදපච්ඡා 
නිලධාීනේ අනුයුක්ත කර ඇත.  

දකායිකා සේදපච්ඡා නිලධාීනේට 
අමතරව, දකාරියානු රජය විසිනේ සමාජ දසේවය 
සඳහා වන දකාරියානු විශේව විෙයාල මණ්ඩලය 
මතිනේ මාස 5ක කාලපරිච්දයෙයක් සඳහා 
දයාවුනේ සේදපච්ඡා නලිධාීනේ ලබාෙීමෙ 
සිදුකරන ු ලබයි. 2016 වර්ෂදයේෙ ී දමම 
වැඩසටහන ශ්රී ලාකාවට හදුනේවා දුනේ අතර, දම් 
ෙක්වා කණ්ඩායම් 2ක් ශ්රී ලාකාවට ලබාෙී ඇත.  

2017 වර්ෂදයේෙ,ී දයාවුනේ සේදපච්ඡා නිලධාීනේ 36 
දෙදනකු ශ්රී ලාකාව දවත ලබාෙී ඇත.  

 
දකායිකා අරමුෙලේ දයාොග්නිමිනේ දකායිකා විදශේෂඥ හා සේදපච්ඡා නිලධාීනේ විසිනේ 2017 වර්ෂදයේෙ ී
පහත වයාපිති සම්පරූ්ණ කරන ලෙි. 

සම්පරූ්ණ කර
න 

ලෙ මාසය 

වයාපිතදියේ නම ආයතනය වැයකල මුෙල 
(ඇ.එ.ජ.දඩාලර්) 

2017.03 ටයිදකානේදඩෝ වයායාම් මධයසේථානය 
වැඩිෙියුණු ිරීම 

අග්ේනිෙිග් විශේවවිෙයාලය 28,000  

2017.04 දතාරතුරු තාක්ෂණ පරිසරය 
වැඩිෙියුනු ිරීම 

තාක්ෂණ විෙයාලය, 
යාපනය 

50,000  

2017.05 දකාරියානු භාෂා පනේති කාමරය 
වැඩිෙියුණු ිරීම 

තාක්ෂණ විෙයාලය, 
අම්පාර 

14,000  

2017.10 දකාරියා සායනදයේ පීටී කාමරයක් 
ඉෙිිරීම සහ නවෙය පරිසරය වැඩිෙියුණු 
ිරීම 

දකාරියානු සායනය, 
ආයුර්දපෙ දරෝහල, 
දබාරැලේල 

50,000  

2017.10 ඉදලක්දරානික් පරාදයෝග්ික විෙයාග්ාරය 
සේථාපනය ිරීම 

කාර්මික විෙයාලය, 
වවුනියාව 

35,000  

 
කැදනේඩියාන ුරජය 
 
සුදුසුකම් ලතේ කැදනේඩියානු සේදපච්ඡා 
නිලධාීනේදග්ේ කුසලතාව හා පරවිණතාව මතිනේ 
දෙේශ ය අවශයතාවයනේට අනකුූලව තිරසාර 
සාවර්ධන පරතිඵල ලග්ාකරග්ැන ම සඳහා ශ්රී 
ලාාිරක හවුලේකරුවනේදග්ේ ධාරිතාවය වැඩි 
ිරීමට දමම යුනිදටරා සේදපච්ඡා දසේවා 
වැඩසටහන යටදතේ අදපේක්ෂා කරනු ලබයි. 
 

එදසේම, ෙකණුු - ෙකුණ ුසහදයෝග් තාවයට සහ 
ජාතික සේදපච්ඡා දසේවදයහි සහභාග් තේවයට 
පහසුකම් සැලස මෙ දමමග්ිනේ අදපේක්ෂා කරයි. 
2016 වර්ෂදයේෙ ී ආරම්භ කරන ලෙ දමම 
වැඩසටහන යටදතේ දම් ෙක්වා සේදපච්ඡා 
නිලධාීනේ 70 දෙදනකු විවිධ ආයතනවලට 
ලබාෙී ඇත. 
 

ඕසේදේලයිාන ුරජය 
 
ඕසේදේලියානු සේදපච්ඡා නිලධාීනේ හට 
ඔවුනේදග්ේ කුසලතාව හා ෙැනුම දබොග්ැන ම 
සඳහා  දකටිකාලීන (මාස 6) සහ ෙිග්කුාලීන 
(වර්ෂ 3ක් ෙක්වා) පෙනමක් මත ලබා ෙීම  2017 
දෙසැම්බර් 10 වන ෙනි විදෙේශ සම්පතේ 
දෙපාර්තදම්නේතුදප අධයක්ෂ ජනරාලේ හා 
ඕසේදේලියානු මහ දකාමසාරිසේ විසනිේ වසර 5ක 
කාලස මාවක් සඳහා වන ග්ිවිසුමක් අතේසනේ 
තබන ලෙී.  

 

2015-2017 වර්ෂයනේහිෙ,ී ඕසේදේලියානු සේදපච්ඡා 
දසේවය සඳහා වන අනේතර්ජාතික සාවර්ධන 
වැඩසටහන යටදතේ ඕසේදේලියානු සේදපච්ඡා 
නිලධාීනේ 32ක් ශ්රී ලාකාදප කුසලතා 
සාවර්ධනය සහ අධයාපනය යන අාශ සඳහා 
පරධාන වශදයනේ දසේවය ලබා ෙී ඇත. දමම 
වැඩසටහදනහි රජදයේ පාර්ශවකරු වනේදනේ 
විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව දප.  
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 පරග්තයි වාර්තා 
ිරීදම් සැසයි 

 
- ජපාන මානව සම්පතේ සාවර්ධන ශිෂයතේව වැඩසටහදනේ (JDS) දෙදවනි අෙියදර් 
පළමු කණඩායදම් පරග්ති වාර්තා සැසිය 2017 ජනවාරි මස 24 වැනි ෙින 
පවතේවන ලෙ.ී 

  
ෙැනවුතේ ිරීදම්  
සැස ි 
 

- 2018 ඕසේදේලියානු සම්මාන ශිෂයතේව වැඩසටහන පිළිබෙව නිලධාීනේ 
ෙැනුවතේ ිරීදම් සැසිය 2017 මාර්තු 01 වැනි ෙින පවතේවන ලෙී. 

- විවිධ සාවර්ධන පාර්ශවකරුවනේ විසිනේ රජදයේ නලිධාීනේ හට ලබාදෙන ු
ලබන පුහණුු අවසේථාවනේ උපරිම වශදයනේ භාවිතයට ග්ැන ම උදෙසා 
සාවර්ධන පාර්ශවකරුවනේ, දර්ඛීය අමාතයාාශ සහ රජදයේ අදනකුතේ 
ආයතනවල නිලධාීනේදග්ේ සහභාග් තේවදයනේ ෙැනවුතේ ිරීදම් සැසියයක් 2017 
දනාවැම්බර් මස 16 වන ෙින මුලය අධයාපනය සඳහා වන මිදලෝො 
ඇකඩමිදයේෙී පවතේවන ලෙී. 

 
සදපච්ඡා දසේවක 
සහදයෝග් තාවය 

- ජයිකා සේදපච්ඡා නිලධාීනේ අොල ආයතනවලට අනුයුක්ත ිරීදම් නිල 
උතේසව 8ක් 2017 වසදර්ෙ ී අොල අමාතයාාශවල සහභාග් තේවදයනේ පවතේවන 
ලෙී. 

- “ශ්රී ලාකාදප සේදපච්ඡා දසේවා වැඩසටහන පිළිබඳව විදෙේශ සම්පතේ 
දෙපාර්තදම්නේතඅදප භූමිකාව” පිළිබඳව දකායිකා සේදපච්ඡා නිලධාීනේ 
ෙැනුවතේ ිරීදම් වැඩසටහනේ 5ක් 2017 වසදර්ෙ ීපවතේවන ලෙී. 

 
ශ්රී ලාකාදප  
පවතේවන ලෙ  
පහුණු ුවැඩසටහනේ  
 

 
- දකාරියාන ුජාතයනේතර සහදයෝග් තා ආයතනය සහ ග්රාමීය සාවර්ධන සඳහා 

වන දකාරියාන ුආයතනය සමග් එක්ව ග්රාමීය පරදෙේශවල අඩු ආොයම්ලාභ  
පවුලේ නග්ාසිටවුීණම සඳහා කානේතාවනේ ෙිරිග්ැනේවීණම සඳහා ව ූ පුහණු ු
වැඩසටහනක් 2017 දෙසැම්බර් 13-15 ෙක්වා දකාළඹෙ ීපවතේවන ලෙී. දමම 
පුහුණ ුවැඩසටහන මතිනේ ශ්රී ලාකා මහවැලි අිකාරිදයේ නිලධාී 35 දෙදනක ු
පුහුණු කරන ලෙී. 

-  දකාරියාන ුජාතයනේතර සහදයෝග් තා ආයතනය සහ දකාළඹ ්රමය දලේකම් 
කාර්යාලය සමග් එක්ව කාලග්ණු දවනේසේවීණම්වලට අනකුූලව 
අපද්රවය කළමනාකරණය පළිිබඳව පුහණුු වැඩසටහනක් 2017 අදපරේලේ 04 සිට 
08 ෙක්වා දකාළඹෙ ීපවතේවන ලෙී. 

 
රජය නදියෝජනය 
ිරීම 
 

 
- ආසියානු හා පැසිපික් සාවර්ධනය සඳහා මූලයයනය මැදයනේ 2017 මැයි 6-

28 ෙින වල බැාදකාක්හිෙ ීපවතේවන ලෙ ඉහළ දපදලේ සම්භාෂනදයේෙ ීශ්රී 
ලාකා රජය නිදයෝජනය කරන ලෙී.  

- ශ්රී ලාකාදපෙ ීපවතේවන ලෙ දකාළඹ ්රමදයේ සභා රැසේවීණම් තුනක ශ්රී ලාකා 
රජය නිදයෝජනය කරන ලෙී. 

 

https://www.google.lk/url?url=https://openclipart.org/detail/279033/meeting-icon&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi9xeLRsObZAhVMOY8KHdbhCxAQwW4INTAQ&usg=AOvVaw2MFAQRaeQ6aAt6CnNMBxiE
https://www.google.lk/url?url=https://www.istockphoto.com/vector/group-of-3-people-in-a-meeting-icon-gm889255760-246565591&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjMzrH3sObZAhXCu48KHeMAAhw4PBDBbggxMA4&usg=AOvVaw0XUqC-b4epsuKDxk8eH28R
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10. පරාග්ේධන දවදළඳදපාළ හා ආදයෝජන අාශය 

  
සාවර්ධන වයාපිත ි රියාතේමක ිරීම සඳහා 
දෙේශ ය බැාකු දවතනිේ අරමුෙලේ සම්පාෙනය 
ිරීම සහ ජාතයනේතර දවදළඳදපාළ තුළිනේ 
විදෙේශ විනිමය ණය ලබාග්ැන ම සඳහා 
පහසුකම් සැළස ම පරාග්ේධන දවදළඳදපාළ 
අාශදයේ පරධාන කාර්යභාරය දප. තවෙ, රජදයේ 

අරමුෙලේ අවශයතා සම්පරූ්ණ ිරීම සඳහා 
දග්ෝලීය දවදළඳදපාළට පරදපශවීණමට වඩාතේ 
සුදුසු අවසේථා හඳුනාග්ැන ම සඳහා, ජාතයනේතර 
ණය පරාග්ේධන දවදළඳදපාළ අධීක්ෂණය ිරීම 
ෙ දමම අාශය මග්ිනේ සිදුකරන ුලැද්ධ. 

 

පරාග්ේධන දවදළඳදපාළ නව පරවණතා  

 

 
වසර 5 සහ වසර 10 ක කලේපිීදම් කාලයනේදග්නේ 
යුතේ එක්සතේ ජනපෙ භාණ්ඩාග්ාර බැඳුම්කරවල 
ඵලො අනුපාත පිළිදවළිනේ පෙනම් අාක 250-280 
අතර පවතින බව නිීක්ෂණය දප. ඊට අනුරූප, 
2022 සහ 2027 වසරවල කලේපිීමට නියමිත ශ්රී 
ලාකා ජාතයනේතර සේනවීතේව බැඳුම්කර 2017 
වසදර් මුලේ කාලය තුළ එක්සතේ ජනපෙ 

බැඳුම්කර අනුපාතවලට වඩා පිළිදවලිනේ පෙනම් 
අාක 400 සහ 450 අතර පරාසයක ග්නුදෙනු 
දවමිනේ පැවතියෙ, වසර අවසානය වන විට 
ඵලො අනුපාත පරාසය පිළදිවලිනේ පෙනම් අාක 
250 සහ 330 අතර පරමාණයකට අඩු වීණ ඇති බව 
නිීක්ෂණය දප.දමය සියයට 27 ක පමණ 
සැලිරය යුතු සාදකෝචනය වීණමක් දප.
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පරසේතාරය 10.1: වසර 10 ක කලේපිී දම් කාලයිරනේ යුතු භාණ්ඩාග්ාර බැඳුම්කරවල දපාළ ී
අනුපාත හැසිීම (2008-2018)
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පරසේතාරය 10.2 : වසර 5 සහ වසර 10 
එක්සතේ ජනපෙ භාණ්ඩාග්ාර බැඳුම්කර
(UST) අනුපාත සහ ශ්රී ලාකා රජය
(GOSL) මග්ිනේ නිකුතේ කරනු ලැබ ූ

ජාතයනේතර සේනවීතේව බැඳුම්කර -2017
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පරසේතාරය 10.3: වසර 5 සහ වසර 10 කලේපිී දම් 
කාලයනේදග්නේ යුතු එක්සතේ ජනපෙ භාණ්ඩාග්ාර

බැඳුම්කර ඵලො අනුපාත මත, ජාතයනේතර සේනවීතේව 
බැඳුම්කර ඵලො අනුපාතවල පරතරය

5 Yr Spread 10 Yr Spread



පරාග්ේධන දවදළඳදපාළ හා ආදයෝජන අාශය __________________________________________________________________________ 
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Major Currency Movements against L 

2005-2018 අතර කාලය තළු දග්ෝලයී දපාල ීඅනපුාතවල දවනසේවීණම 

 

ලනේඩනේ අනේතර් බැාකු අර්පණ අනුපාතය "LIBOR" නම් දප. "LIBOR" යනු දතෝරා ග්තේ බැාකු ිරහිපයක් 
(බැාකු මණ්ඩලය), එිරදනක බැාකු අතර ලනේඩනේ මූලය දවදළඳදපාදළේ පවතින සුරැකුම් රහිත අරමුෙලේ ණය 

දලස ලබාෙීමට සූොනම් යැයි ෙක්වන සාමානය දපාළී අනුපාතයිර. ක අනුව, LIBOR අනුපාත සැබෑ ග්නුදෙනු 

මත පෙනම් දනාවන බව පැහැෙිලි දප. නිල LIBORදපාළී අනුපාත, ICE දබනේච්මාර්ක් ඇඩ් උමිනිසේදේෂනේ (IBA) 
විසිනේ සෑම ෙිනකම ලනේඩනේ දපලාදවනේ දප.ව. 11.45 ට නිදපෙනය කරනු ලැද්ධ. දමම අනුපාතය පරසිෙේියට 

පතේ කරනු ලැබිය හැක්දක් IBA හවුලේකාර සමාග්ම් විසිනේ පමණි. ඇදමරිකානු දඩාලර්, බ්රිතානය පවුම්, යුදරෝ, 
සේවිසේ ෆරෑනේක් සහ ජපනේ දයනේ ඇතුළු මුෙලේ වර්ග් 5 ක් සඳහා නෙනික අනුපාතදයේ සිට මාස 12 අනුපාතය 

ෙක්වා වන විවිධ වූ කලේපිීම් කාලයනේ 7 ක් සඳහා LIBOR ග්ණනය කරනු ලැද්ධ.    

ඇ.එ.ජ. දඩාලර් LIBOR අනුපාතය, දෆඩරලේ සාචිත අරමුෙලේ අනුපාතයට වඩා සාමානයදයනේ, ෙශමයිරනේ 
පාග්ු ිරහිපයක් පමණක් ඉහළ වූ බව එහි ඉතිහාස ෙතේත මග්ිනේ අනාවරණය කරයි. දකදසේ වුවෙ, 2007 

වර්ෂදයේ සැපේතැම්බර් මාසදයේෙී LIBOR අනුපාතය දෆඩරලේ අරමුෙලේ අනුපාතදයනේ දවනේ කළ විට, LIBOR 
අනුපාත මග්ිනේ 2008 මූලය අර්බුෙය පිළිබඳව සාඥා කරන ලෙි. 

2008 වර්ෂය තුළෙී බැාකු විසිනේ එිරදනකා දවත ණය ෙීමට වඩාතේ පසුබට විය. ඔවුනේ එහිෙී අවමු  උග්සේ 

සහිත සුරැකුම්වලට වඩාතේ බිය වූහ. ඉහළ ණයග්ැන දම් පිරිවැය ෙැක්වීණම සඳහා LIBOR අනුපාතය ෙැඩි 
දලස ඉහළ යාම සිදු විය.  

2008 ඔක්දතෝබර් මාසදයේෙී, දෆඩරලේ අරමුෙලේ අනුපාතය සියයට 1.5 ක් ෙක්වා පහළ ෙැමුවෙ. LIBOR 
අනුපාතය සියයට 4.8 ක ඉහළම අග්යක් වාර්තා කරන ලෙි. 2009 වසර අවසානදයේෙී, දෆඩරලේ සාචිතය විසිනේ 

නැවත ද්රවශ ලතාවය ඇතිිරීම සඳහා අවශය පියවර ග්ැන ම දහේතුදවනේ LIBORඅනුපාතය ෙ වඩාතේ සාමානය 
මට්ටමකට පතේ විය. 

2010 වසදර් සිට දෆඩරලේ අරමුෙලේ අනුපාතයට ආසනේනවීණම සඳහා LIBOR අනුපාතය දපග්දයනේ අඩුවීණම 
සිදුවිය. 2010 වසදර් සිට 2013 වසර ෙක්වා දෆඩරලේ සාචිතය විසිනේ සිය අරමුෙලේ පහළ මට්ටමක පවතේවා 
ග්ැන ම සඳහා පරමාණාතේමක ලිහිලේකරණ වැඩසටහන රියාතේමක කරන ලෙි. එමතිනේ, දෆඩරලේ සාචිතය විසිනේ 
එහි සාමාජික බැාකුවලිනේ උග්සේ සුරැකුම් සහිත සුරැකුම්පතේ සහ භාණ්ඩාග්ාර පතර නැවත මිලෙී ග්නේනා ලෙි. 

වර්තමානදයේෙී, එක්සතේ ජනපෙ දෆඩරලේ සාචිතය විසිනේ පරමාණාතේමක ලිහිලේකරණ වැඩසටහන ආපසු 

හැරවීණමතේ සමත සහ එක්සතේ ජනපෙදයේ උෙේධමන පීඩනය ඉහළ යාදම් පසුබිම තුළ, එක්සතේ ජනපෙ LIBOR 
අනුපාත ඉහළ යාදම් පරවණතාවයක් දපනේනුම් කරයි. 

එක්සතේ ජනපෙ LIBOR අනුපාතවලට වඩා පරතිවිරුෙේධ දලස EURIBOR අනුපාත තවදුරටතේ අඩුවීණමක් 
නිීක්ෂණය කළහැිර අතර, 2015 වසර අවසානදයේ සිට සිණ අග්යක් ෙක්වා පහත වැටී ඇත. යුදරෝපීය 
මධයම බැාකුව විසිනේ දපාළී අනුපාත පහත දහලීදම් අරමුණිනේ අනුග්මනය කරන ලෙ පරසාරණාතේමක මූලය 

පරතිපතේතිය ඊට පරධාන වශදයනේම දහේතු වීණ ඇත. EURIBOR අනුපාතය යනු යුදරෝ කලාපය තුළ බැාකු විසිනේ 
එිරදනකා අතර ණය ෙීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන දපාළී අනුපාතයයි.  

දයාමුව: ්ධලූම්බ(ර්)ග්ේ, ග්ේදලෝබලේ-දර්ට්සේ.දකාම්, ෙබැලනේසේ.දකාම්, දතාම්සනේ දරායිටර්සේ 
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දෙේශ ය බැාකවුලිනේ මලූයයනය සම්පාෙනය ිරීම  

මාර්ග් සාවර්ධන අිකාරිය විසිනේ පරමු තා 
මාර්ග් පුනරුතේථාපනය ිරීදම් සහ වැඩිෙියුණ ු
ිරීදම් වයාපිත ි64 ක් මූලයයනය ිරීම සඳහා 
රුපියලේ බිලියන 151.7 ක් ෙක්වා දෙේශ ය 
බැාකුවලිනේ අරමුෙලේ සම්පාෙනය කරග්නේනා ලෙ.ි 
ක අනුව, 2017 වසර අවසාන වන විට මාර්ග් 
සාවර්ධන අිකාරිය රුපියලේ මිලියන 148.63 ක් 
උපදයෝජනය කර ඇති අතර, මාර්ග් 
පුනරුතේථාපන සහ වැඩිෙියුණු ිරීදම් වයාපිත ි
61 ක් නිම කර ඇත. තවෙ, මාර්ග් සාවර්ධන 
අිකාරිය විසිනේ දමම පරමු තා මාර්ග් 
සාවර්ධන වයාපිතිවලට අමතරව, විදෙේශ 
අරමුෙලේ සපයන වයාපිති 3 ක දෙේශ ය මූලයයන 
සාරචකය සඳහා පරිපූරක වශදයනේ දෙේශ ය 
බැාකුවිරනේ අරමුෙලේ සම්පාෙනය සඳහා පරදපශ 
වන ලෙි. දකාළඹ කටනුායක අිදපග්  මාර්ග් 
වයාපිතිදයේ (CKE) කාර්යය විෂය පථදයහි 
දවනසේවීණම් රියාතේමක ිරීම සඳහා මූලය 
පහසකුම් දලස ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 44.7 ක් 
සැපය ම, පිටත වටරවුම් අිදපග්  මාර්ග්ය 
(OCH) අෙියර III කඩවත සිට දකරවළපටිිය 
ෙක්වා වූ මාර්ග් දකාටදසේ දකානේතරාතේ 
සුපීක්ෂණය සඳහා උපදෙේශන දසේවා සැපය ම 
දවනුදවනේ මූලය පහසුකම් සැපය ම සඳහා 
රුපියලේ මිලියන 1,810 ක මුෙලක් ලබාග්ැන ම සහ 
මධයම අිදපග්  මාර්ග් වයාපිතිදයේ පළමු 
දකාටදසේ උපදෙේශන දසේවා සැපය ම මූලයනය 
ිරීම සඳහා රුපියලේ මිලියන 2,551 ක් සැපය ම 
ඊට ඇතුළතේ දප. රජදයේ පරමු තම වයාපිතියක් 
වන මධයම අිදපග්  මාර්ග් වයාපිතිදයේ දෙවන 
දකාටස මූලයයනය ිරීම සඳහා ෙ දෙේශ ය 

බැාකු දවත පරදපශ වන ලෙි.  මධයම අිදපග්  
මාර්ග් වයාපිතිදයේ II දකාටස ඉෙිිරීම දෙේශ ය 
දකානේතරාතේකරුවනේ 12 කදග්ේ සහභාග්ිතේවදයනේ 
සිදුකරන අතර, එහි ඉඩම් අතේපතේ කරග්ැන ම, 
සිවිලේ ඉෙිිරීම් සහ ඉෙිිරීම් සුපීක්ෂණය 
සඳහා උපදෙේශන දසේවා සැපය ම මූලයයනය 
ිරීම සඳහා 2017 වර්ෂය අවසාන වන විට 
රුපියලේ බිලියන 34 ක පමණ ණය මුෙලේ මහජන 
බැාකුව, ජාතික ඉතිරි ිරීදම් බැාකුව සහ 
සම්පතේ බැාකුව දවතනිේ ලබා දග්න ඇත. 

සුරක්ෂිත පාන ය ජල පහසකුම් සැපය ම රජදයේ 
පරමු තාවයක් දලස හඳුනාදග්න ඇති අතර, 
ජාතික ජල සම්පාෙන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 
විසිනේ, ජල සම්පාෙන වයාපිති 16 ක් මූලයයනය 
ිරීම සඳහා දෙේශ ය බැාකු දවතිනේ රුපියලේ 
බිලියන 70 ක පමණ ණය මුෙලක් ලබාග්ැන ම 
සඳහා ණය ග්ිවිසුම්වලට එළඹ ඇත.  

තවෙ, දමම පරමු  ජල සම්පාෙන වයාපාතිවලට 
අමතරව, ජාතික ජල සම්පාෙන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලය, 2016 වර්ෂදයේෙී ඉනේෙියානු ආනයන 
අපනයන බැාකුව විසිනේ අරමුෙලේ සපයනු ලබන 
අලුතේග්ම, මතුග්ම සහ අග්ලවතේත කකාබෙේධ 
ජල සම්පාෙන වයාපිතිය,දපාලේග්හදවල, 
දපාතුහැර, අලපව කකාබෙේධ ජල සම්පාෙන 
වයාපිතිය සහ කුණ්ඩසාදලේ, හාරග්ම කකාබෙේධ 
ජල සම්පාෙන වයාපිතිය යන ජල සම්පාෙන 
වයාපිති තුන සඳහා අවශය පරතිපාර්ශේව 
අරමුෙලේ සම්පාෙනය කරග්ැන ම සඳහා දෙේශ ය 
බැාකු දවත පරදපශ වන ලෙි.  
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පරසේතාරය 10.5: වසර 10 ක කාලයක් පුරා ශ්රී ලාකා රුපියලට සාදපේක්ෂව පරධාන 
විනිමය අනුපාතවල දවනසේවීණම (2008-2017)

USD:LKR EUR:LKR GBP:LKR 100JPY:LKR
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වග්වු 10.1: දෙේශ ය බැාක ුදවතනිේ අරමෙුලේ සම්පාෙනය කරන ලෙ ජල සම්පාෙන වයාපිත ිපළිබිෙ විසේතර  
(රුපියලේ මිලියන) 

ජල සම්පාෙන වයාපිතිය දකානේතරාතේකරු බැාකවු වටිනාකම 
දකාළඹ නග්රදයේ ජල සම්පාෙනය 
වැඩිෙියුණු ිරීදම් වයාපිතිය - අෙියර 1 

V.V. Karunaratne & 
Company   

ලාකා 
බැාකුව 

2,792.07 

දකාළඹ නග්රයට නැදග්නහිරිනේ පිහිටි 
නග්ර - 1 වන පැදක්ජය සහා වන ජල 
සම්පාෙන වයාපිතිය (ෙියග්ම සහ 
පාදුක්ක ආශරිතපරදෙේශ) 

Access Engineering PLC ලාකා 
බැාකුව 

5170.00  

දබනේදතාට ජල සම්පාෙන වයාපිතිය K.D.A.Weerasinghe & 
Co (Pvt) Ltd 

ජාතික ඉතිරි 
ිරීදම් 
බැාකුව 

1239.47  

රුහුණුපුර දබොහැීදම් ජල සම්පාෙන 
වයාපිතිය 

K.D.A.Weerasinghe & 
Company (pvt) Ltd 

දකාමර්ෂලේ 
බැාකුව 

1,929.61 

අම්පාර දබොහැීදම් ජල සම්පාෙන 
වයාපිතිය 

Sunpower Construction 
(pvt) Ltd 

ජාතික 
සාවර්ධන 
බැාකුව, 
ලාකා 
බැාකුව සහ 
ඩීඑෆේස ස  
බැාකුව  

6,848.06 

ජාතික ජල සම්පාෙන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලය මතිනේ ආවරණය කරන නළ ජල 
සැපයුම් දසේවා පරදෙේශය පුළුල ිරීම 
සඳහා ජල සම්පාෙන වයාපිති 22 ක් 
රියාතේමක ිරීම 

National Water Supply 
& Drainage Board 

ලාකා 
බැාකුව 

3,499.00 

ලග්ේග්ල ජල සම්පාෙන වයාපිතිය Hovael, CML-MTD 
Joint Venture 

හැටනේ 
නැෂනලේ 
බැාකුව 

4,495.87 

විලේග්මුව ජල සම්පාෙන වයාපිතිය Hovael, CML-MTD 
Joint Venture 

හැටනේ 
නැෂනලේ 
බැාකුව, 
ජාතික 
සාවර්ධන 
බැාකුව 

 3,580.42 

දකාළඹ ෙිසේතරික්කදයේ නැදග්නහිර නග්ර 
සඳහා වන ජල සම්පාෙන වයාපිතිය - I I I  
වන පැදක්ජය වන දහෝමාග්ම, පාදුක්ක 
සහ ස තාවක පරාදෙේශ ය දලේකම් බල 
පරදෙේශයනේහි දබොහැීදම් ජාලය සඳහා 
HDPE/DI නල සපයා ඇතිීදම් 
වයාපිතිය 

Sierra Construction 
(Pvt) Ltd 

ලාකා 
බැාකුව 

10,049.41 

ඌරග්සේමනේහාෙිය, දග්ෝනාපීනුවල, 
ෙික්කුඹුර, වැලිග්ම ජල සම්පාෙන 
වයාපිතිය 

Squire Mech 
Engineering (Pvt) Ltd 

ලාකා 
බැාකුව, 
මහජන 
බැාකුව 

1,754.78 

දකාළඹ ෙිසේතරික්කදයේ නැදග්නහිර නග්ර 
සඳහා වන ජල සම්පාෙන වයාපිතිය - I I  
වන පැදක්ජය 

Maga Engineering Ltd ලාකා 
බැාකුව 

4,822.96 

ග්ලදග්ෙර   මාවතග්ම ජල සම්පාෙන 
වයාපිතිය 

Maga Engineering (pvt) 
Ltd 

ඩීඑෆේස ස  
බැාකුව 

3,126.24 

දකාසේග්ම, අවිසේසාදපලේල කකාබෙේධ ජල 
සම්පාෙන වයාපිතිය  

International 
Construction 
Consortium (pvt) Ltd 

ලාකා 
බැාකුව 

1,382.43 

මැෙිරිග්ිරිය ජල සම්පාෙන වයාපිතිය Sanken Construction 
(Pvt) Ltd 

ලාකා 
බැාකුව 

1,500.03 

ඇටැම්පිටිය ජල සම්පාෙන වයාපිතිය Tudawe Brothers (Pvt) 
Ltd. 

මහජන 
බැාකුව 

2,243.89 

කුණ්ඩසාදලේ - හාරග්ම කකාබෙේධ ජල 
සම්පාෙන වයාපිතිය  

Pratibha Industries 
Limited 

ලාකා 
බැාකුව 

 3,378.00 

මාතර I V ජල සම්පාෙන වයාපිතිය Kolon-Samsung C&T JV ජාතික 
සාවර්ධන 
බැාකුව 

ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මි. 
76.83 ට සමාන 
රුපියලේ වටිනාකම 
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+ රු. මිලියන 
2,448.81 

අළුතේග්ම, මතුග්ම සහ 
අග්ලවතේතකකාබෙේධ ජල සම්පාෙන 
වයාපිතිය 

Ion Exchange India 
Limited 

ලාකා 
බැාකුව 

ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මි. 
29.10 ට සමාන 
රුපියලේ වටිනාකම  

දපාලේහහදවල, දපාතුහැර, 
අලපවකකාබෙේධ ජල සම්පාෙන 
වයාපිතිය 

Va Tech Wabag Limited ලාකා 
බැාකුව 

ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මි. 
16.20 ට සමාන 
රුපියලේ වටිනාකම  

දමම වයාපිතිවලිනේ බහුතරයක් මූලයයනය 
ිරීම සඳහා සාමානය බර තැබ ූ පරමු  ණය 
ෙීදම් අනුපාතය (AWPLR) ට එකත ු කළ 
සියයට 2.25 ක වාර්ෂකි දපාළී අනුපාතකියක් 
මත වසර 2 1 2 ක සහන කාලයක් ෙ ඇතුළුව 
වසර 14 1 2 ක ණය ආපසු දග්වීණදම් කාලයක් 
සහිතව දෙේශ ය බැාක ු විසිනේ අරමුෙලේ 
සම්පාෙනය කර ඇත. දමහිෙී, නිෙනේග්ත වකුග්ඩු 
දරෝග්ය සහිත පරදෙේශ ආවරණය කරන ජල 
සම්පාෙන වයාපිත ිසඳහා පරමු තාවය ෙී ඇත. 
 
ජාතික ජල සම්පාෙන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලදයේ මූලය තතේවය සැලිරලේලට ග්නිමිනේ, 
ජාතික ජල සම්පාෙන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලය විසිනේ ග්රාමීය වයාපිත ි රියාතේමක 
ිරීම සඳහා ලබාග්නේනා ලෙ ණය මුෙලේවලිනේ  

75% ක පරමාණය සහ නාග්රික වයාපිති සඳහා 
ලබාග්නේනා ලෙ ණය මුෙලේවලිනේ 50% ක 
පරමාණය දසේවාකරණය ිරීම රජය විසිනේ 
සිදුකරනු ලැද්ධ. 

2017 වසර තුළ ජාතික ජල සම්පාෙන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය විසනිේ විදෙේශ අරමුෙලේ 
මතිනේ රියාතේමක වයාපිතවිල ශ්රී ලාකා රජය 
විසිනේ ෙැරිය යුතු පරතිපාර්ශේවීණය අරමුෙලේ ෙැීම 
දවනුදවනේ මහජන බැාකුව දවතිනේ රු. 9,613 ක 
ණය මුෙලක් ලබාග්නේනා ලෙි. 

එදමනේම, නාග්රික සාවර්ධන අිකාරිය විසිනේ 
ෙ ශ්රී ලාකා රජය විසිනේ සැපයිය යුත ු
පරතිපාර්ශේවීණය අරමුෙලේ සපයා ග්ැන ම  
දවනුදවනේ රුපියලේ මිලියන 11,510 ක ණය මුෙලක් 
ලබාග්ැන ම සඳහා මහජන බැාකවු දවත 
පරදපශ වන ලෙි.

වග්වු 10.2:යටිතල පහසකුම් සාවර්ධනය සඳහා රාජය වයවසායනේවලට දෙේශ ය බැාක ුණය සපයා ෙමි 

රාජය වයවසාදයේ නම  වයාපිතයි බැාකවු 
2017.12.31 ෙනිට 
ග්විිසමු්ග්ත මෙුල 

2017.12.31 ෙනිට 
උපදයෝජනය ව ූ
මෙුල 

මාර්ග් සාවර්ධන අිකාරිය - පරමු තා 
මාර්ග් සාවර්ධන වයාපිති 

ලාකා බැාකුව 36.7 35.39 

මහජන බැාකුව 14.6 14.35 
ජාතික ඉතිරි 
ිරීදම් බැාකුව  55.4 55.25 

හැටනේ නැෂනලේ 
බැකුව 28.26 27.22 

දකාමර්ෂලේ 
බැාකුව 7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7.02 

ඩීඑෆේස ස  බැාකුව 1.3 1.32 
ජාතික සාවර්ධන 
බැාකුව 8.35 8.05 

මාර්ග් සාවර්ධන අිකාරිය - දකාළඹ 
කටුනායක අිදපග්  මාර්ග් වයාපිතිය මහජන බැාකුව 

ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මි. 
44.7 

ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මි. 
43.56 

මාර්ග් සාවර්ධන අිකාරිය - පිටත 
වටරවුම් අිදපග්  මාර්ග්ය (දකානේතරාතේ 
සුපීක්ෂණය සඳහා උපදෙේශන දසේවා 
සැපය ම මූලය පහසුකම් සැපය ම) 

ලාකා බැාකුව 1.8 0.69 

මාර්ග් සාවර්ධන අිකාරිය - මධයම 
අිදපග්  මාර්ග් වයාපිතිය- පළමුවන 
දකාටස- ඉෙිිරීම් අධීක්ෂණය සඳහා 
උපදෙේශක දසේවා සැපය ම  

ලාකා බැාකුව 2.55 - 

මාර්ග් සාවර්ධන අිකාරිය - මධයම 
අිදපග්  මාර්ග් වයාපිතිය- දෙවන 
දකාටස (ඉඩම් අතේපතේ කරග්ැන ම 
ඇතුළුව) 

මහජන බැාකුව, 
ජාතික ඉතිරි 
ිරීදම් බැාකුව, 
සම්පතේ බැාකුව 

34.0 30.84 

ශ්රී ලාකා ඉඩම් දග්ාඩිරීදම් සහ 
සාවර්ධන සාසේථාව - දපරසේ ග්ත වැසි 

ජාතික ඉතිරි 
ිරීදම් බැාකුව 14.2 2.80 
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ජල අපවහන හා පරිසර වැඩිෙියුණු ිරීදම් 
වයාපිතිය 
ජාතකි ජල සම්පාෙන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලය 

ජාතික ඉතිරි 
ිරීදම් බැාකුව, 
ලාකා බැාකුව, 
මහජන 
බැාකුව,හැටනේ 
නැෂනලේ බැාකුව, 
ජාතික සාවර්ධන 
බැාකුව, 
දකාමර්ෂලේ 
බැාකුව 

79.53 36.81 

ජාතික වයාපාර කළමනාකාරිතේව 
විෙයායතනය (NSBM) - දයෝජිත ජාතික 
වයාපාර කළමනාකාරිතේව විෙයායතනදයේ 
විශේව විෙයාල සාකීර්ණය දහෝමාග්ම 
ඉෙිිරීම 

ලාකා බැාකුව 8.6 8.37 

දකාතලාවල ආරක්ෂක විශේව විෙයාලය 
(KDU) 

ජාතික ඉතිරි 
ිරීදම් බැාකුව 

ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන  201.6  

රු.බි.3.16  +ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් මි. 177.33  

ස මාසහිත ලාකා නැප සාසේථාව-දනෞකා 
දෙකක් මිළෙී ග්ැන ම (පැනමැක්සේ භාණ්ඩ 
පරවාහන දනෞකා 02ක්) 

මහජන බැාකුව ඇ.දඩා.මි 80.7 
ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 

මි.80.7 

උසසේ අධයාපන අමාතයාාශය -දමාරටුව 
විශේව විෙයාලදයේ තාක්ෂණික ආයතනය 
සාවර්ධනය ිරීම හා පරතිසේථාපනය 
ිරීදම් වයාපිතිය 

දකාමර්ෂලේ 
බැාකුව, හැටනේ 
නැෂනලේ බැාකුව 

10.3 9.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දෙේශ ය ණය පරාග්ේධන දවදළඳදපාළ අධීක්ෂණය සහ ශ්රී ලාකා සේනවීතේව බැඳුම්කර නිකතුේ 
ිරීම සඳහා පහසකුම් සැලස ම  

2017 වර්ෂදයේ මැයි මාසය තුළෙී ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන 1,500 ක ජාතයනේතර සේනවීතේව 
බැඳුම්කර නිකුතේ කරන ලෙි. වසර 10 ක 
කලේපිීදම් කාලයිරනේ යුතු දමම බැඳුම්කර 
සමමිල මත සියයට 6.20 කට මිල කරන ලෙ අතර, 
එහිෙී 7 වාරයක අි ඉලේලුමක් ළතා කරග්නේනා 
ලෙි. තවෙ, වසර 10 ක කලේපිීදම් කාලයිරනේ යුතේ 
එක්සතේ ජනපෙ භාණ්ඩාග්ාර ඵලො අනුපාතික 
සහ වසර 10 ක කලේපිීදම් කාලයිරනේ යුතු ශ්රී 
ලාකා බැඳුම්කර ඵලො අනුපාතික අතර පරතරය 
2016 වසර සමත සනේසනේෙනය ිරීදම්ෙී 
ආදයෝජකයිනේ විසිනේ ඉලේලුම් කරන ලෙ අවොනම් 

අිකදයහි අඩුවීණමක් දපනේනුම් කරමිනේ 2017 
වසදර් ඵලො පරතරයනේ සැලිරය යුතු 
මටිටමිරනේ අඩු වීණ ඇත. ඉතා දහාඳ භූදග්ෝලීය 
විවිධාාග් කරණයක් දපනේනුම් කරමිනේ අවසනේ 
විභාජනදයනේ සියයට 58 ක පරමාණය එක්සතේ 
ජනපෙ ආදයෝජකයිනේ දවත ෙ, සියයට 22 ක 
පරමාණය යුදරෝපා ආදයෝජකයිනේ දවත ෙ, සියයට 
20 ක පරමාණය ආසියානු ආදයෝජකයිනේ දවත ෙ 
දබෙී යන ලෙි. 

ජාතයනේතර පරාග්ේධන දවදළඳදපාළ තළුනිේ විදෙේශ විනමිය කාලනී ණය පහසකුම් ලබාග්ැන ම  

ශ්රී ලාකා රජය විසිනේ 2017 වර්ෂය තුළෙී, එම වර්ෂය සඳහා අනුමත ණයග්ැන ම් ස මාව තුළ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන 1,000 ක ණය පහසුකමක් අෙියර දෙකිරනේ විදෙේශ විනිමය කාලීන මූලය පහසුකමක් තුළිනේ සාර්ථක 
දලස ලබාග්නේනා ලෙි. දමම ග්නුදෙනුව සාර්ථක දලස අවසනේ කරමිනේ, එහි පළමු අෙියර දලස ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන 450 ක මුෙලක් මැයි මාසදයේෙී ෙ. ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 550 ක මුෙලක් අදග්ෝසේතු මාසදයේෙී ෙ 
ලබාග්නේනා ලෙි.  

ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන 1,000 ක් වූ ණය මුෙල සය මාසික ලනේඩනේ අනේතර් බැාකු අර්පණ අනුපාතිකය මත 
සියයට 2.00 ක් වූ වාර්ෂික දපාළියක් මත සහ සියයට 1.50 ක දපර දග්වුම් ග්ාසේතුවක් සහ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
30,000 ක වාර්ෂික නිදයෝජිත ග්ාසේතුවක් මත ලබාග්නේනා ලෙි. දමම ණය පහසුකම සඳහා අොළ බෙේධ නියමු 
කළමනාකරුවනේ තරතකාී ්රමදපෙයක් තුළිනේ දතෝරා පතේකරග්නේනා ලෙ අතර, බෑනේක්  ඔෆේ බදරෝො සිාග්පේපූරු 

ශා ාව  ("BOB"), කටාර් නැෂනලේ බෑනේක් (Q.P.S.C.) සිාග්පේපූරු ශා ාව (QNB), සේදට්ට් බෑනේක් ඔෆේ ඉනේෙියා 

දහාාදකාා ශා ාව ("SBI), දඩායිෂේ බෑනේක්AG සිාග්පේපූරු ශා ාව ("DB"),ඉනේෙියානු බැාකුව දකාළඹ ශා ාව 

("IB") සහ සුමිදටාදමෝ මිට්සුයි බෑනේිරනේ දකෝපදර්ෂනේ සිාග්පේපූරු ශා ාව ("SMBC") ඇතුළු ජාතයනේතර බැාකු 
6 ක් විිනිදයෝග් පරකාර නියමු කළමනාකරුවනේ සහ ග්නුදෙනු පවතේවනේනනේ දලස පතේ කරන ලෙි.  
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වග්වු 10.3: ශ්රී ලාකා සේනවීතේව බැඳුම්කර නකිතුේ ිරීම පළිබිඳ දතාරතරුු 
 

නම නිකතුේ කළ 
ෙිනය 

දශරේණිග්ත 
ිරීම 

(Moody's/ 

S&P/ Fitch) 

වටිනාකම 
(ඇ.එ.ජ. 
දඩාලර් 
මි.) 

කූපනේ 
අග්ය (%) 

කලේපිී
දම් 
කාලය 
(අවුරුදු) 

කලේපිී දම් 
ෙිනය 

2017.12.31 
ෙිනට මිල 

2017.12.31 
ෙිනට 
ඵලොව 
(%) 

SL’19 06/01/2014 B1/B+/B+ 1,000.0 6.000 5 14/01/19 102.88 3.13 

SL’19 07/04/2014 B1/B+/B+ 500.0 5.125 5 11/04/19 101.88 3.60 

SL’20 30/10/2010 B1/B+/B+ 1,000.0 6.250 10 04/10/20 105.75 4.02 

SL’21 27/07/2011 B1/B+/B+ 1,000.0 6.250 10 27/07/21 107.00 4.12 

SL’22 25/07/2012 B1/B+/B+ 1,000.0 5.875 10 25/07/22 105.00 4.39 

SL’22 11/07/2016 B1/B+/B+ 500.0 5.750 5.5 18/01/22 106.00 4.41 

SL’25 28/05/2015 B1/B+/B+ 650.0 6.125 10 03/06/25 106.25 5.10 

SL’25 27/10/2015 B1/B+/B+ 1,500.0 6.850 10 03/11/25 110.75 5.16 

SL’26 18/07/2016 B1/B+/B+ 1,000.0 6.825 10 18/07/26 110.50 5.28 

SL’27 04/05/2017 B1/B+/B+ 1,500.0 6.200 10 11/05/27 105.88 5.39 
මලූාශර: බාක්දලේසේ බැාකුව, එච්.එසේ.බී.ස . සහ සිටි බැාකුව (නිකුතේ ිරීම් සඳහා බෙේධ නියමු කළමනාකරුවනේ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

රාජය ණය කළමනාකරණය වැඩිෙයිුණ ුිරීම සඳහා සරීය වග්කීම් කළමනාකරණ පනත 

2016.06.08 ෙින පැවති අමාතය මණ්ඩල රැසේවිදම්ෙී රාජය ණය සම්බනේධදයනේ පවතින වතේමනේ තතේතේවයනේ 
නිරාකරණය ිරීම සඳහා වග්කීම් කළමනාකරණය ෙ ඇතුළතේව සරීය ණය කළමනාකරණ උපායමාර්ග් 
අනුග්මනය ිරීදම් අවශයතාවය සම්බනේධදයනේ උපදෙසේ ලබා ෙී ඇත. වග්කීම් කළමනාකරණය සරීය ණය 
කළමනාකරණදයේ පරධාන අාග්යක් දප. 

ඉනේ අනතුරුව, 2017 අයවැය දයෝජනා අාක 364 යටදතේ සේවාධීන වූ රාජය ණය කාර්යාලයක් පිහිටුවීණම, රාජය 
ණය කළමනාකරණය සම්බනේධදයනේ පවතින වයූහාතේමක ග්ැටලු නිරාකරණය ිරීම සඳහා පවතේනා ණය 
නැවත මිලෙී ග්ැන ම සහ නැවත නිකුතේ ිරීම ඇතුළු විකලේපයනේ රැසක් ඇතුළතේ වූ වග්කීම් කළමනාකරණ 
යානේතරණයනේ රියාතේමක ිරීම සහ ක සඳහා අවශය න ති හඳුනේවා ෙීම පිළිබඳ අවධානය දයාමු කරන ලෙී. 

වග්කීම් කළමනාකරණය සිදු කරනුදයේ ණය කලඹ පරතිවුහග්ත ිරීම මග්ිනේ අනාග්ත ණය ආපසු දග්වීණම් 
පහසු ිරීම සඳහා දප. එම පරතිවුහග්ත ිරීම, රජදයේ මුෙලේ පරවාහය, පවතින සහ අදපේක්ෂිත දපාලී අනුපාත 
සහ ණය කලදඹහි ණය කලේපිීම් කකරාශ  වීණම් අනුව සිදු කරනු ලබයි. එහි පරතිඵලයක් වශදයනේ, රාජය ණය 
සම්බනේධ තිරසාරභාවය සහ සරීය ණය කළමනාකරණදයහි ශික්ෂණය පවතේවාදග්න යෑම උපකාරි දප. 

වග්කීම් කළමනාකරණ යානේතරණය මග්ිනේ, සාමානයදයනේ, ණය ලබාග්ැන ම සඳහා නිකුතේ කරන ලෙ සහ 
දවදළඳදපාළ තුළ ග්නුදෙනු වන සුරැකුම්පතේ වන භාණ්ඩාග්ාර බිලේපතේ, භාණ්ඩාග්ාර බැඳුම්කර, ශ්රී ලාකා 
සාවර්ධන බැඳුම්කර ( ශ්රී ලාකාව තුළ නිකුතේ කරනු ලබන ඇමරිකානු දඩාලර්වලිනේ නාමනය කරන ලෙ) සහ 
අනේතර්ජාතික සේනවීතේව බැඳුම්කර (විදෙේශ ය රටක ලැයිසේතුග්ත සහ නිකුතේ කරනු ලබන ඇමරිකානු දඩාලර් 
බැඳුම්කර) ආෙිය ආවරණය කරනු ලබයි. දකදසේ දවතතේ, එකත වූ දකානේදෙේසි මත රැසේකර ග්තේ අදනකුතේ 
ණය මුෙලේ සඳහා ෙ වග්කීම් කළමනාකරණය දයාො ග්ත හැිරය. 

දවනතේ මූලය වර්ෂයකට අොළව පැනනතින වග්කීම් පියවීණම සඳහා පවතේනා වර්ෂයකෙී මූලය සම්පාෙනය 
ිරීමට රදට් ෙැනට පවතින න තිමය රාමුව තුළිනේ අවසර ලබාදනාදෙන බැප සැලිරලේලට ග්නිමිනේ, වග්කීම් 
කළමනාකරණය රියාතේමක ිරීම සඳහා සහ සරීය වග්කීම් කළමනාකරණ පනතේ දකටුම්පත, දකටුම්පතේ 
ිරීම සඳහා අමාතය මණ්ඩලය විසිනේ අනුමැතිය ලබා ෙී ඇත. අමාතය මණ්ඩලය විසිනේ 2018.01.16 ෙින පැවති 
අමාතය මණ්ඩල රැසේවීණදම්ෙී, සරීය වග්කීම් කළමනාකරණ පනතේ දකටුම්පත සඳහා අනුමැතිය ලබා දෙන ලෙ 
අතර, එය 2018.01.19 ෙිනැති රජදයේ ග්ැසට් පතරදයේ පළකරන ලෙි. ක අනුව, 2018 මාර්තු 23 වන ෙින සරීය 
වග්කීම් කළමනාකරණය පිළිබඳ පනතේ දකටුම්පත පාර්ලිදම්නේතුදපෙී සම්මත වන ලෙි.  
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11. ණය කළමනාකරණ අාශය 

 
ණය කලමනාකරණ අාශදයේ කාර්යභාර්යය 
 

 දපාදු රාජය මණ්ඩලීය ණය වාර්තා ිරීදම් හා කළමනාකරණ පෙේධතිය (CS-DRMS) තුළ නව 
එකතතාවයනේහි ෙතේත සටහනේ ිරීම, අවලාග්ු ිරීදම් සහ ණය  පරොන එකතතාවයනේහි ග්ැන ම් 
කාල ස මාවනේදග්ේ වර්ධනය පිළිබඳ උප ඇමුණමු්වල ෙතේත සටහනේ ිරීම. 

 ණය ග්විිසුම් වලට අොළ පරතිල්ධධීනේ, ණය වාරික දග්වීණම්, ණය  දපාලී නැවත දග්වීණම් සහ 
දවනතේ දග්වීණම් දපාදු රාජය මණ්ඩලීය ණය වාර්තා ිරීදම් හා කළමනාකරණ පෙේධතියට (CS-
DRMS) ඇතුලතේ ිරීම. 

 දපාදු රාජය මණ්ඩලීය ණය වාර්තා ිරීදම් හා කළමනාකරණ පෙේධතිය (CS-DRMS) අනුව 
දග්වීණම සඳහා පුදරෝකතන අග්යනේ ණය ලබාදෙන නිදයෝජිතායතන අග්යනේ සමත සාසනේෙනය 
ිරීම සහ ශ්රී ලාකා මහ බැාකුවට මුෙලේ දග්වීණම් පිළබිඳව උපදෙේශ ඉෙරිිපතේ ිරීම. 

 ණය එකතතාවයනේට අනවූ දපාදු රාජය මණ්ඩලීය ණය වාර්තා ිරීදම් හා කළමනාකරණ 
පෙේධතිය (CS-DRMS) මතිනේ දග්වීණම් සඳහා පුදරෝකතනය කරන ලෙ අග්යනේ ණය ලබාදෙන 
නිදයෝජිතායතනයනේහි එම අග්යනේ සමත සාසනේෙනය ිරීදම්ෙ ීදවනසක් තිද්ධ නම් ක පළිිබඳ 
අොළ අාශය මතිනේ තහවරුු කරග්ැන මට කටයුතු ිරීම. 

 නව ණය එකතතාවයනේට අොළ එකතතා සහ දකානේදෙේස නේදග්ේ සාරාාශයක් සහ අොළ 
එකතතා ග්ිවිසුම්වල පටිපතේ ශ්රී ලාකා මහ බැාකුදප ආර්ථික විශේදලේෂණ දෙපාර්තදම්නේතුවට 
භාරෙීම. 

 ණය සා යානයනේ භාණ්ඩාග්ාර දමදහයුම් දෙපාර්තදම්නේතුවට සහ අොළ නිදයෝජිතායතන 
දවත නිකුතේ ිරීම සහ දපාදු රාජය මණ්ඩලීය ණය සටහනේ ිරීදම් හා කළමනාකරණ පෙේධතිය 
(CS-DRMS) මතිනේ ලබාග්නේනා 814 වාර්තාව මතිනේ වයාපිත ිවශදයනේෙ පරතිල්ධධීනේ විදෙේශ 
සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප දව්ධ අඩවිදයේ පළිරීම. 

 විදෙේශ අධාර විමසුම, සැකස ම හා පරකාශයට පතේිරීම හා මුෙලේ හා ජනමාධය අමාතයාාශය 
සහ ජාතික පරතිපතේත ිහා ආර්ථික කටයුතු අමාතයාාශදයහි  වාර්ෂික වාර්තා, විදෙේශ සම්පතේ 
දෙපාර්තදම්නේතුදප කාර්යසාධන වාර්තාව, අයවැයට අොළ දෙපාර්තදම්නේතු පරකාශය සහ 
දවනතේ පරකාශන සඳහා අවශය පිළිදයල ිරීම් හා සම්බනේධීකරණය ිරීම. 

 විදෙේශ ණය පරොනයනේට අොළ විශේදලේෂණ වාර්තා නියමිත කාලයනේහි පිළිදයල ිරීම සහ 
විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප දවනතේ අාශ සහ දවනතේ බාහිර ආයතනවලට නියමිත 
කාලවලෙ ීලබාෙීම. 

 පාර්ලිදම්නේතුව මතිනේ ණය සම්බනේධව අසන පරශේන සඳහා විදෙේශ ණය සම්බනේධ පිළිතුරු 
සැපය ම හා විග්ණකාිපත ිදෙපාර්තදම්නේතුව විසිනේ අසනු ලබන විදෙේශ ණය සම්බනේධ විග්ණන 
විමසුම් සඳහා පිළිතරුු සැපය ම. 

 ණය කළමනාකරණය සම්බනේධව මුෙලේ හා ජනමාධය අමාතයවරයාදග්ේ සහ ජාතික පරතිපතේත ි
හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයවරයාදග්ේ නිර්දෙේශ අමාතය මණ්ඩලය දවත ලබාෙීම. 

 විදෙේශ ණය සම්බනේධ පැන නතින ග්ැටළු සඳහා මනා සම්බනේධීකරණයක් ඇත ිකර ග්ැන මට 
එම නිදයෝජිතායතන සහ දෙපාර්තදම්නේතුදප අොළ අාශ සමත නිරනේතරදයනේ කටයුතු ිරීම. 

 විදෙේශ මූලයයනය සහ ණය සම්බනේධදයනේ විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප අධයක්ෂ 
ජනරාලේ, මුෙලේ අමාතයාාශ දලේකම් දවතිනේ විවිධ ආයතන මතිනේ සදිු කරන ු ලබන ඉලේලීම් 
සඳහා කටයුතු සදිු ිරීම. 

 රදට් ණය කළමනාකරණ ධාරිතාව වැඩිෙියුණු කර ග්ැන ම සඳහා ශ්රී ලාකා මහ බැාකුව සහ 
දපාදු රාජය මණ්ඩලීය කණ්ඩායම සමත නිරනේතර රියාොමයනේහි නරිත වීණම. 

 දලෝක බැාකුව, අනේතර්ජාතකි මූලය අරමුෙල මතිනේ විදෙේශ ණය සා යානයනේට අොළ ඔවුනේදග්ේ 
වාර්ෂකි පරකාශන සඳහා ක සඳහාම ආදපනිකවූ  ආකිතිවලට  විදෙේශ ය  ණය සා යානයනේ 
ලබාෙීම. 
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2017 වසදර් කාර්යසාධනය 

 

 2017 වසදර් සිදු වූ නව එකතතාවයනේ 52 ට අොළ එකතතා දපාදු රාජය මණ්ඩලීය ණය 
සටහනේ ිරීදම් හා කළමනාකරණ පෙේධතියට (CS-DRMS) ඇතුළතේ ිරීම හා උප ඇමුණමු් 
අනුව දතාරතුරු පෙේධතිය යාවතේකාලීන ිරීම. 

 ණය ග්ිවිසමු්වලට අොළව 2017 වසදර් සදිුවූ පරතිල්ධධීනේ, ණය වාරික දග්වීණම්, ණය දපාලී දග්වීණම් 
සහ දවනතේ දග්වීණම් දපාදු රාජය මණ්ඩලීය ණය සටහනේ ිරීදම් හා කළමනාකරණ පෙේධතිය 
(CS-DRMS) ඇතුළතේ ිරීම. 

 2017 වසර තුළ ණය ග්ිවිසමු් අනුව නියමිතව තිබූ නැවත දග්වීණම් වාරික, දපාලී දග්වීණම් ඇතළුු 
අදනකුතේ දග්වීණම් සදිු ිරීම, ණයදෙන ආයතන වලිනේ ලෙ දග්වීණම් අග්යනේ CSDRMS 
ඇසේතදම්නේතු සමත සසඳා බලා  ශ්රී ලාකා මහ බැාකවු දවත උපදෙේශ ඉෙරිිපතේ දකරිණි. 

 දපාදු රාජය මණ්ඩලීය ණය සටහනේ ිරීදම් හා කළමනාකරණ පෙේධතිය (CS-DRMS) මතිනේ 
දග්වීණම් සඳහා පුදරෝකතනය කරන ලෙ අග්යනේ ණය ලබාදෙන නිදයෝජිතායතනයනේහි එම 
අග්යනේ සමත සාසනේෙනය ිරීදම්ෙී දවනසක් සිදුවූ අවසේථාවනේහි ණය එකතතාවයනේට  
ග්ිවිසුම් අනූව ක පිළබිඳ අොළ අාශය මතිනේ තහවරුු කරග්ැන මට කටයුතු ිරීම. 

 2017 වසදර් සදිු ව ූනව එකතතාවයනේහි අොළ එකතතා සහ දකානේදෙේසි සාරාාශ දකාට පළ 
ිරීම. 

 2017 වසර සඳහා ණය සා යානයනේ භාණ්ඩාග්ාර දමදහයුම් දෙපාර්තදම්නේතුව සහ අොළ 
නිදයෝජිතායතන දවත නකිුතේ ිරීම. දපාදු රාජය මණ්ඩලීය ණය සටහනේ ිරීදම් හා 
කළමනාකරණ පෙේධතිය (CS-DRMS) මතිනේ ලබාග්නේනා 814 වාර්තාව මතිනේ වයාපිති වශදයනේ 
පරතිල්ධධීනේ විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතු දව්ධ අඩවිදයේ පළ ිරීම. 

 ජාතික පරතිපතේති හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයාාශය හා මුෙලේ හා ජනමාධය අමාතයාාශදයහි  
2017 වසර සඳහා විදෙේශ ආධාර සම්බනේධව වාර්ෂික වාර්තාව, කාර්යසාධන වාර්තාව, 
අයවැයට අොළ දෙපාර්තදම්නේතු පරකාශය සහ දවනතේ පරකාශන පිළිදයල ිරීම. 

 විදෙේශ මූලයයනය සහ ණය සම්බනේධදයනේ විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප අධයක්ෂ 
ජනරාලේ, මුෙලේ අමාතයාාශ දලේකම් දවතිනේ විවිධ ආයතන මතිනේ සදිු කරන ු ලබන ඉලේලීම් 
සඳහා අවශයතාව අනූව කාලානුරූපව කටයුතු සිදු ිරීම. 

 2017 වසදර් පාර්ලිදම්නේතවු මතිනේ ණය සම්බනේධව අසන පරශේන 3 ක් සඳහා විදෙේශ ණය 
සම්බනේධ පිළිතුරු සැපය ම හා විදෙේශ ණය සම්බනේධව අසන ලෙ විග්ණන විමසමු් 5ක් සඳහා 
පිළිතුරු සැපය ම. 

 විදෙේශ ණය සම්බනේධ පැන නතින ග්ැටළු සඳහා මනා සම්බනේධීකරණයක් ඇති කර ග්ැන ම 
සඳහා එම නිදයෝජිතායතන සහ දෙපාර්තදම්නේතුදප අොළ අාශ සමත නරිනේතරදයනේ කටයුතු 
ිරීම. 

 රදට් ණය කළමනාකරණය ධාරිතාවය වර්ධනය ිරීදම් අභිලාශදයනේ දපාදු රාජය මණ්ඩල 
දලේකම් කාර්යාලය හා දලෝක බැාකුව ජාතයනේතර මූලය අරමුෙල මතිනේ සිදුකරන ලෙ විදෙේශ 
දූත මණ්ඩල  3 කට පහසකුම් සැපය ම. 

 ජාතයනේතර මූලය අරමුෙල හා දලෝක බැාකුව දවත ඔවුනේදග්ේ වාර්ෂකි වාර්තා සඳහා අවශය 
දතාරතුරු අොළ ආකිති අනුව ලබාෙීම. 

 දලෝකදයේ පිලිග්තේ සිෙේධානේත අනුව අනුග්ත දවමිනේ දෙේශ ය හා විදෙේශ ය ණය කළමනාකරණය 
සඳහා විදෙේශ  සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු හා ශ්රී ලාකා මහ බැාකුව දවත පහසුකම් සැපය ම 
සඳහා තන ි ෙතේත පෙේධතයික් මතිනේ වඩා කාර්යක්ෂමව පහසුකම් සැපය ම සඳහා ෙැනට 
පවතින  දපාදු රාජය මණ්ඩලීය ණය සටහනේ ිරීදම් හා කළමනාකරණ පෙේධතිය යාවතේකාලීන 
ිරීදම් කටයුතු ආරම්භ කරන ලෙී. 
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12. අාශ සම්බනේධීකරණ හා කාර්යසාධන අධීක්ෂණ කකකය 

 

ශ්රී ලාකා රජය විසනිේ පරකාශ කර ඇති සාවර්ධන පරතපිතේති රාමුව මතිනේ පරමු තා පෙනම මත හඳුනා 
ග්නේනා ලෙ සාවර්ධන වයාපිතීනේ රියාතේමක ිරීම සඳහා වන විදෙේශ මූලය පරභවයනේ ආකර්ශනය කර 
ග්ැන ම, නිල සාවර්ධන ආධාර උපදයෝජනය හා කළමනාකරණය, විදෙේශ ආධාර සම්බනේධීකරණ 
රියාවලිය වැඩිෙියුණ ුිරීම යනාෙ ීකාර්යයනේ ඉටු ිරීම දමම කකකදයේ මූලික වග්කීමයි. 

දමම කකකය මතිනේ දෙපාර්තදම්නේතුව තුල පවතනි එක් එක් සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේට අොල 
සියළුම අාශ සම්බනේධීකරණය කරන අතර, 2017 වසදර්ෙී පහත සඳහනේ කාර්යයනේහි සාර්ථකව 
නියැලිණි. 

 

2017රියාකාරකම් 
 

 

 විදෙේශ මූලයයන පහසුකම ලබාදග්න රියාතේමක ිරරිම සඳහා රජදයේ විවිධ ආයතනවලිනේ 
සාවර්ධන වයාපිත ි දයෝජනා 107 ක් ලැබිණි. ඉනේ 20 ක් අසම්පූර්ණ තතේතේවදයේ පැවතිණි. එම 
අඩුපාඩු පිළිබඳ අොළ ආයතන ෙැනවුතේ කර, ක අනුව සාදශෝධනය කරන ලෙ දයෝජනාවනේ වැඩිදුර 
කටයුතු ිරීම සඳහා ජාතික ්රමසම්පාෙන දෙපාර්තදම්නේතුදප නිර්දෙේශය සහිතව සාදශෝිත 
දග්නේවා ග්ැන මට පියවර ග්නේනා ලෙි. 

 ජාතික ්රමසම්පාෙන දෙපාර්තදම්නේතුව මතිනේ අනුමත කරන ලෙ වයාපිත ිදයෝජනා 51 ක් විදෙේශ 
මුලයයනය ලබාග්ැන ම සඳහා අොළ සාවර්ධන පාර්ශේවකාර අාශ දවත දයාමු ිරීම. 

 දෙපාර්තදම්නේතුදප සාවර්ධන පාර්ශේවකාර අාශයනේදග්නේ දතාරතුරු විමස ම මතිනේ විදෙේශ ආධාර 
මතිනේ රියාතේමක ිරරිමට නියමිත නව වයාපිත ිදයෝජනා මාලාව පළිිදයල ිරීම. 

 2016 වර්ෂය සඳහා ව ූදෙපාර්තදම්නේත ුකාර්යසාධන වාර්තාව පිළිදයල ිරීමට අවශය දයෙවුම් 
ලබාෙීම. 

 දර්ඛීය අමාතයාාශ මතිනේ ඉෙිරිපතේ කරන ලෙ අමාතය මණ්ඩල සාදෙේශ 06 ක් අධයයනය කල අතර, 
ඉනේ 01 ක් සඳහා නිීක්ෂණ ලබාදුනේ අතර, 05 ක් සඳහා දමම දෙපාර්තදම්නේතදුප අෙහසේ මුෙලේ 
අමාතයාාශදයේ දෙපාර්තදම්නේතු දවත ලබාෙීම. 

 ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාතය මණ්ඩල කමිට ු රැසේවීණම් වාර්තා 36 ක් සහ ආර්ථික 
කලමනාකරණය පිළබිඳ නලිධාී කමිට ුරැසේවීණම් වාර්තා 17 ක් අධයයනය කරන ලෙි. තවෙ අනුමත 
තීරණ අවශය කටයුතු සඳහා අොළ අාශ දවත දයාමු කරන ලෙි. 

 දෙපාර්තදම්නේතුදප සාවර්ධන පාර්ශේවකාර අාශ මතිනේ ඉෙිරිපතේ කරනු ලබන ඇසේතදම්නේතු එකත ු
කර, 2017 වසර සඳහා රියාතේමක හා නව වයාපිත ිදයෝජනා ඇතුලතේ විදෙේශ මූලයයන අයවැය 
ඇසේතදම්නේතුව පිළිදයල ිරීම හා සම්බනේධීකරණය ිරීම 

 දෙපාර්තදම්නේතුදප සියලුම අාශයනේහි සහදයෝග් තේවදයනේ 2017 වසරට අොළ දෙපාර්තදම්නේතුදප 
රියාකාරකම් සැලැසේම සකසේ ිරීම සහ 2016 වසදර් රියාකාරකම් සැලැසේමට අොළ පරග්තිය 
වාර්තා ිරීම. 

 පාර්ලිදම්නේතුව, ජනාිපති දලේකම් කාර්යාලය, අග්රාමතය කාර්යාලය, විග්ණකාිපත ි
දෙපාර්තදම්නේතුව, භාණ්ඩාග්ාරදයේ විවිධ දෙපාර්තදම්නේතු සහ නිදයෝජය භාණ්ඩාග්ාර දලේකම් 
කාර්යාලය දවතනිේ විදෙේශ මූලයයන වයාපිති, කවාදයේ පරග්තිය, ඉෙිරිදයේෙ ීණය දග්වන ආකාරය, 
පරසම්පාෙන ග්ැටළු ආෙී විවිධ විෂය පිළිබඳ ඉලේලීම් 4 8ක් ඉෙිරිපතේ වූ අතර, ඊට අොළ යාවතේකාලීන 
කරන  ලෙ දතාරතරුු සපයන ලෙි.  
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13. දතාරතරුු, සම්පතේ සම්බනේධීකරණ හා පරතපිතේත ිපර්දයේෂණ අධයයන 
අාශය

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව විසනිේ සදිුකරන 
විදෙේශ ය සම්පතේ කකරාශ  ිරීම හා ක හා 
සම්බනේධ අදනකුතේ දසේවාවනේ ඵලොය ව හා 
කාර්යක්ෂමව සැපය ම සඳහා දෙපාර්තදම්නේතුදප 
ධාීතාව වැඩි ිරීමට වුහාතේමක දවනසේකම් 
ිරහිපයක් සිදු කර ඇත. දතාරතුරු, සම්පතේ 
සම්බනේධීකරණ හා පරතිපතේති පර්දයේෂණ අධයයන 
අාශය විදෙේශ සම්පතේ සම්බනේධීකරණය ිරීදම් 
මූලීක අරමුණ ඇතිව 2017 වසදර්ෙ ීපිහිටුවන ලෙී. 
ඉහළ සාවර්ිත රටක් කරා ඉෙරිියට යන රට 
සමත රදට් ෙැක්ම සහ ක අනුව පරතිපතේත ිරාමුවෙ 
දවනසේ වන අතර, රජය විසිනේ රට තරිසාර 
සාවර්ධනයක් කරා දමදහයවන පරතිපතේත ි
පරකාශයක් පරකාශයට පතේකර ඇත. ඉහත පරධාන 
අරමුණ ඉටුකර ග්ැන ම සඳහා දමම අාශය දවත 
විවිධ කාර්යයනේ පැවී ඇති අතර, රජදයේ 
සාවර්ධනදයේ ග්මනේ කරන ෙශිාව පිළිබඳ 
අෙහසක් ලබාග්ැන මට, රජය විසිනේ වරිනේවර 

පරකාශයට පතේකරනු ලබන දමම පරතිපතේත ි
පරකාශන සමාදලෝචනය ිරීම හා විශේදලේෂණය 
ිරරිම දමම අාශය මතිනේ සිදුකරයි. එබැවිනේ දමම 
දතාරතුරු සමත සාවර්ධන වයාපිති වල 
පරමු තාව තර්කානකූූලව හදුනා ග්ැන මට විදෙේශ 
සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවුට හැිරයාව ලැබී ඇත. 
මීට අමතරව ක ක වසර වල අයවැය පරකාශ 
විමර්ශනය ිරරිම මතිනේ දයෝජිත වැඩසටහනේ හා 
වයාපිත ි හඳුනා ග්ැන මෙ දමම අාශයට පැවී 
ඇති කාර්යභාරයයනේ අතර දප. විවිධ රාජය 
ආයතන හා අමාතයාාශ සමත සම්බනේධීකරණය 
පවතේවාදග්න යමිනේ එම ආයතනයනේ දවත, 
දතාරතුරු, නිර්දෙේශ හා නිරික්ෂණ ලබාෙීමතේ දමම 
අාශය මතිනේ සිදු කරන අතර, මීට අමතරව 
දෙපාර්තදම්නේතුදප පරග්තිය සම්බනේධ වාර්ෂකි 
වාර්තාව, කාර්යසාධන වාර්තාව සහ දවනතේ 
වාර්තා සම්පාෙනය ිරරිම දමම අාශදයහි 
අදනකුතේ වග්කීම දප.   

 

 

2017 වසදර් ෙී, දමම අාශය විසිනේ 
පහත රියාකාරකම් සහ වැඩකටයුතු 
සිදු කරන ලෙි. 

 වසදර් මුලේභාග්ය තුළ ග්රු 
අග්මැතිතුමනේ විසිනේ 2015 
දනාවැම්බර් 05 හා 2016 
ඔක්දතෝම්බර් 27 දෙෙින ඉෙිරිපතේ 
කරන ලෙ පරතපිතේති පරකාශන 
සමාදලෝචනය කල අතර, 2017 හා 
2018 වසර සඳහා ඉෙිරිපතේ කල 
අයවැය පරකශනෙ විශදලේෂණය 
කරන ලෙි. එම රියාකාරකමට 
අනුව අනාග්ත සාවර්ධන 
අවශයතාවයනේ පිළිබිඹ ුකරන වයාපිති දයෝජනා හදුනා ග්ැන මට හැිර වූ අතර, කවා විවිධ ආර්ථික 
අාශ වලට වර්ග් කරණය ිරීම සිදු කරන ලෙි. 

 
 ජාතික ්රමසම්පාෙන දෙපාර්තදම්නේතවු විසිනේ සකසන ලෙ රාජය අදයෝජන වැඩසටහදනහි 

අනේතර්ග්ත වයාපිත ි223 ක් අතරිනේ වයාපිති 123 ක් විශේදලේෂණය දකාට විදෙේශ ය අරමුෙලේ අවශයතා 
සපුරාලීම සඳහා වර්ග් කරණය ිරීම දමම අාශය මතිනේ සිදු කරන ලෙි.  
 

 එම පරතිපතේති ලියිරයවිලි වල ආාශික හා සමසේත  අරමුෙලේ අවශයතාවයනේ හදුනා ග්ැන ම සඳහා 
ආසනේන ඇග්ය මක් සිදු කරන ලෙි. 
 

2017ප්රගතිය 

- ග්රු අග්මැතිතුමනේ විසනිේ 2015 දනාවැම්බර් 05 වන 
ෙින ඉෙිරිපතේ කල ආර්ථික පරතිපතේති පරකාශය 

- ග්රු අග්මැතිතුමනේ විසනිේ 2016 ඔක්දතෝම්බර් මස 27 
වන ෙින ඉෙිරිපතේ කල ආර්ථික පරකාශය  

- ජාතික ්රමසම්පාෙන දෙපාර්තදම්නේතුදප රාජය 
ආදයෝජන වැඩසටහන 

- අයවැය පරකාශන (2017 2018) 

- බලග්තු ශ්රී ලාකාවක් 

- ෙැක්ම 2025 

රජය මතිනේ මෑතකෙී පරකාශයට පතේකල පරතපිතේති 
පරකාශන 



දතොරුරු, සම්පත් සම්බන්ධීරණ හා ප්රතිපත්ති පර්දේෂණ අධයයන අැංශය __________________________________________________________ 
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 රජදයේ පරතපිතේති පරකාශය “ෙැක්ම 2025” සැකස ම සඳහා පැවැතේ ව ූරැසේවීණම් ග්ණනාවකට සහභාග්  
වූ අතර, මීළත වසර තුන තුල 2020 ෙක්වා රියාතේමක ිරීමට වයාපිති 100ක් හදුනා ග්ැන ම සඳහා 
විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප නිීක්ෂණ, ජාතික ්රමසම්පාෙන දෙපාර්තදම්නේතුව දවත 
ලබාදෙන ලෙි.  

 

 පසුගි්ය වසදර්ෙී ග්ාවතරු හා සුළි කණුාට ුනිසා ඇති වූ ආපො සහන හා පුනරුතේථාපන කටයුතු 
සඳහා අරමුෙලේ ආධාර ලබාග්ැන ම සඳහා සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේදග්ේ සාසෙයක් 
සම්බනේධීකරණය ිරීම සඳහා අග්මැති කාර්යාලය සමත සමීපව කටයුතු කරන ලෙි. 
 

 උතුරු පළාදතේ සාවර්ධන අවශයතා තක්දසේරු ිරීම සඳහා දයාමු ිරරිදම් අනදුෙේශ දකටුම්පතේ 
ිරීම සඳහා ආසියානු සාවර්ධන බැාකුව, යුදරෝපා සාග්මය, දලෝක බැාකුව හා එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ 
සාවර්ධන වැඩසටහන සමත සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේදග්ේ සාසෙයක් පැවැතේවීණම සඳහා 
සම්බනේධීකරණ කටයුතු සදිුකරන ලෙි. 
 

 2016 වසදර් විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප කාර්යසාධන වාර්තාව සකසන ලෙි.  
 

 ජාතික පරතිපතේති හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයාාශදයේ 2016 වසදර් වාර්ෂික වාර්තාව සඳහා විදෙේශ 
සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුවට අොළ පරිච්දයෙය සම්පාෙනය කරන ලෙි. 
 

 ජාතික පරතිපතේත ිහා ආර්ථික කටයුතු අමාතයාාශදයේ 2016 වසදර් අයවැය වාර්තාව සඳහා විදෙේශ 
සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප කාර්යසාධනය අනේතර්ග්ත පරිච්දයෙය සම්පාෙනය කරන ලෙි.  
 

 මීට අමතරව වසර පුරා විවිධ රාජය ආයතන විසනිේ පවතේවනු ලැබූ රැසේවීණම් 51 කට හා වැඩමුළු 
08 කට සහභාග්  දවමිනේ දෙපාර්තදම්නේතුව නිදයෝජනය කල අතර, දෙපාර්තදම්නේතුව දවනුදවනේ, 
අෙහසේ නරි්දෙේශ හා මතයනේ ඉෙිරිපතේ කරන ලෙි. 
 

 2017 වසදර්ෙී විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප වයාපාර රියාවලි පරතිනරි්මාණ ිරීදම් අධයනයක් 
ආරම්භ කළ අතර, එමතිනේ දෙපාර්තදම්නේතුදප පවතින අවහිරතා, අඩුලුහුඩුකම් හා අභයනේතර 
වුහදයේ, රියාවලීනේ හා රියාපටිපාටීනේ වල පවතින පරතරයනේ, විදෙේශ ණය  පරොන කකරාශ  ිරීදම් 
යානේතරණය ආෙිය විශේදලේෂණය ිරරිම හා තක්දසේරු ිරීම සදිු කරන අතර, දෙපාර්තදම්නේතුදප 
අාශ වල දමදහයුම් කාර්යක්ෂමතාව වැඩිෙියුණු ිරීම මතිනේ ෙිග්කුාලීනව දෙපාර්තදම්නේතුදප 
සමසේත  ඵලොයිතාව වැඩිෙියුණු ිරරිම සඳහා අවශය පිළියම් දයෙීමට අදපේක්ෂිතය. ආසියානු 
සාවර්ධන බැාකුදප තාක්ෂණික ආධාර යටදතේ බාහිර උපදෙේශක මහතා සමත දමම කාර්ය 
සම්බනේධීකරණය ිරීම හා අභයනේතර රැසේවීණම් දමනේම සාවර්ධන පාර්ශේවකරුවනේ හා විවිධ රාජය 
ආයතන සමත බාහිර රැසේවීණම ග්ණනාවක් සාවිධානය ිරීම දමම අාශය මතිනේ සිදු කරන ලෙ.ි 
දම් පිළිබඳ උපදෙේශක මහතා විසිනේ සම්පාෙනය කල මූලීක වාර්තාව සඳහා දෙපාර්තදම්නේතුදප 
නිර්දෙේශ සකසේ කර කවා භාරෙීම ෙ දමම අාශය මතිනේ සිදු කරන ලෙි. දමහි අවසනේ වාර්තාව 
2018 වසදර් මුලේභාග්දයේ ලබාෙීමට නියමිතය. 
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14. පාලන හා ග්ණිමු් අාශවල කාර්ය සාධනය 
 
 
දෙපාර්තදම්නේතුදප කාර්යභාරයනේ නිසි පරිෙ ි
පවතේවාදග්න යාම සඳහා පාලන හා ග්ණිුම් 
අාශයනේ මතිනේ ඊට අවශය යටිතල පහසුකම් 
සහ සහායක දසේවාවනේ සපයනු ලබයි. දභෞතකි 
හා මානව සම්පතේ සාවර්ධනය හා 
මූලය කළමනාකරණය ක අතර පරධාන 

කාර්යයනේ දප.   දෙපාර්තදම්නේතුව සතු සම්පතේ 
අොළ න තිමය රාමුව තුළ නිසි පරිෙ ි
උපදයෝජනය ිරීමතේ ක අනවු 
දෙපාර්තදම්නේතුදප කාර්යභාරය පරශසේථ දලස 
ඉටුිරීම සඳහා දභෞතකි හා මානව සම්පතේ 
දයාො ග්ැන මතේ දමහිෙී  සදිු කරන ුලබයි. 

 
දතාරතුරු ෙැනග්ැනදිම් අයතිවිාසකිම් පිළබිඳ පනදතේ විි විධාන රියාතේමක ිරීම.

ශ්රී ලාකා පාර්ලිදම්නේතුව විසිනේ සම්මත කරනු ලැබ ූ  2016  අාක 12 ෙරන දතාරතුරු ෙැනග්ැනිදම් 
අයිතිවාසිකම් පිළබිඳ පනදතහි විිවිධාන රියාතේමක ිරීම සඳහා විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව 
විසිනේ කටයුතු කර ඇත.  
 
ක අනුව,  දෙපාර්තදම්නේතදුප දතාරතුරු කකකයක් සේථාපිත කරන ලෙ අතර නම් කළ නිලධාරියා 
වශදයනේ අධයක්ෂ ජනරාලේ ආර්.එම්.පී. රතේනායක මහතා කටයුතු කරනු ලබයි. පනදතහි 23 වග්නේතිය 
පරකාරව පතේකළ දතාරතරුු නිලධාරිනේ පහත පරිෙි දප. 
 

I . අතිදර්ක අධයක්ෂ ජනරාලේ, ඩී.ක.බී. අද්ධදසේකර මහතා 
I I . අධයක්ෂ, ස .ඩ්ධලිප. දක්. ධර්මදසේන මහතා  

 
දතාරතුරු කකකය දවත 2017 වර්ෂය තළුෙ ීදතාරතරුු ඉලේලීම් 11 ක් ලැබී ඇති අතර, ක සෑම ඉලේලීමක් 
සඳහාම අවශය දතාරතුරු ලබාෙීදමනේ නියමිත කාලය තුළෙී පරතචිාර ෙක්වා ඇත. 
 
 
කාර්යමණ්ඩල නපිණුතා සාවර්ධනය හා පහුණුු ිරීම. 

මානව සම්පතේ සාවර්ධනය සඳහා 
දෙපාර්තදම්නේතුව 2017 වර්ෂදයේ ෙ ී විශාල 
කාර්යභාරයක් ඉටුකරන ලෙී  .දෙේශ ය හා 
විදෙේශ ය පුහණුු අවසේථා රාශියක් ලබාෙීදමනේ 
දෙපාර්තදම්නේතුදප මාණ්ඩලික දශරේණිදයේ 
නිලධාරිනේදග්ේ සහ සහායක දසේවාවනේට අයතේ 
නිලධාරිනේදග්ේ කුසලතා වර්ධනය කර ග්ැන මට 
සහ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ මට්ටමකට දග්න 

කමට කටයුතු කරන ලෙී  .ක අනුව ,ආයතනදයේ 
නිලධාීනේට 2017 වර්ෂය තුළෙී ලබාදෙන ලෙ 
දෙේශ ය සහ විදෙේශ ය පුහණුු ක්දෂේතරයනේ සහ 
පුහුණ ුකරන ලෙ කාර්යමණ්ඩල සා යාව පහත 
පරිෙ ිදප.

වග්වු 14.1: මාණ්ඩලකි දශරේණිදයේ නලිධාීනේ ලැබ ුවිදෙේශ ය පහුණු ු

පහුණු ුවැඩසටහන රට පහුණු ුකරන 
ලෙ නලිධාීනේ 
ග්ණන 

2017 ආසියානු රාජය ණය කළමනාකරණය පිළිබඳ වැඩමුළුව  කාම්දබාජියාව 1 
චීනය හා අසලේවැසි රටවලේ අතර අනේතර්ජාතික සහදයෝග් තාවය 
පිළිබඳ සමුළුව 

චීනය 1 

නිපුණතා සාවර්ධන වැඩසටහන ෙකුණු දකාරියාව 1 
රාජය පරසම්පාෙන සහ පරිපාලනය පිළිබඳ ඩිපේදලෝමාව  එක්සතේ රාජධානිය 1 
රාජය නිලධාීනේ සඳහා වන ඇග්ය ම් සහ ඉදග්නුම් වැඩසටහන  තායිලනේතය 2 
මුෙලේ අමාතයාාශ නිලධාීනේ සඳහා වන විධායක පුහුණු 
වැඩසටහන  

සිාග්පේපූරුව 7 

මුෙලේ දව දළඳදපාල සහ උපකරණ පිළිබඳ වැඩසටහන      
 

සිාග්පේපූරුව 1 

අනේතර්ජාතික මූලය අරමුෙල  -  මූලය වැඩසටහනේ සම්පාෙනය 
සහ පරතිපතේති  පිළිබඳ වැඩසටහන 

සිාග්පේපූරුව 1 

උපාිධාීනේ සඳහා වන මිතරතේව වැඩසටහනේ සමුළුව (IDEAS) ජපානය 1 



පාලන හා ගි්ණමු් අාශවල කාර්ය සාධනය _____________________________________________________________________________ 
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ආදයෝජන වැඩමුළුව සහ ෙැනුම් හුවමාරු වැඩසටහන දකාරියාව 2 
ෙකුණු ආසියාතික රටවලේ සඳහා වන ජපාන ODA ණය පිළිබඳ 
සමුළුව 

ජපානය 2 

2017  අනේතර්ජාතික සහදයෝග් තාවය සඳහා වන ජපාන බැාකුව 
(JBIC ) වැඩමුළුව  

ජපානය 1 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතු නිලධාීනේ සඳහා ජපනේ 
අනේතර්ජාතික සහදයෝග් තා ආයතනදයේ (JICA )විදශේෂ ආරාධනය  

ජපානය 5 

ආර්ථික සහ රාජය පරතිපතේති පිළිබඳ පශේචාතේ උපාි පාඨමාලාව ජපානය 1 
විදෙසේ අධයයන චාරිකාව -  ශර.ිල.්ර.දසේ 1 දශරේණිදයේ නිලධාීනේ 
සඳහා වන නිපුණතා සාවර්ධන වැඩසටහන 

මැදලේසියාව 1 

සාවර්ධනය දවමිනේ පවතින රටවලේ සඳහා Cloud Computing සහ 
Supercomputing පිළිබඳ වැඩමුළුව 2017 

චීනය 1 

ආර්ථික සහදයෝග් තාවය සහ ෙකුණු ආසියානු රටවලේ පිළිබඳ 
වයාපිතිය සඳහා වැඩමුළුව 

චීනය 1 

චීන ඇක්සිම් බැාකුදප මූලික සහදයෝග් තා පාර්ශවයනේ සඳහා වන 
විධායක පුහුණු පාඨමාලාව  

චීනය 1 

වයාපිති කළමනාකරණය සහ සාකච්ඡා කුසලතාව පිළිබඳ 
දකටිකාලීන වැඩසටහන 

ඕසේදේලියාව 13 

වයාපිති පරතිඵල මැන ම සහ වාර්තාකරණය පිළිබඳ SWITCH-
Asia පුහුණු වැඩමුළුව  

තායිලනේතය 1 

ලවණතාහරණය සහ පැළ දරෝපණය පිළිබඳ විදෙසේ අධයයන 
චාරිකාව  

ඕසේදේලියාව 1 

මූලය තිරසාර බව පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන ඉනේෙියාව 1 
නායයාම් අධයයනය, සේවභාවික ආපො වැළැක්වීණම, සහන සැලස ම 
හා පිළියම් දයෙීම පිළිබඳ අමාතයාාශ මටටමිනේ බලතල පැවීම 
පිළිබඳ පුහුණුව 

චීනය 1 

සාවර්ධනය දවමිනේ පවතින රටවල රාජය තානේතරිකයනේ සඳහා 
පුහුණුව  

චීනය 1 

සාවර්ධනය දවමිනේ පවතින රටවලේ සඳහා චීන සාවර්ධන සහාය 
පිළිබඳ වයාපිති කළමනාකරණය සඳහා වන පුහුණුව 

චීනය 1 

රාජය පරතිපතේති  රියාවලිය ශක්තිමතේ ිරරිදම් පුහුණු වැඩසටහන ඕසේදේලියාව 2 
UN REDD ආසියා පැසිපික් කලාපිය ෙැනුම හුවමාරු කර ග්ැන ම තායිලනේතය 1 

 
 

වග්වු 14.2: මාණ්ඩලකි දශරේණිදයේ නලිධාීනේ ලැබ ුදෙේශ ය පහුණු ු

පහුණු ුවැඩසටහන පහුණු ුකරන 
ලෙ නලිධාීනේ 
ග්ණන 

හාවඩ් උ මහාචාර්ය දරාබට් දලෝරනේසේදග්ේ දෙේශනය   පුහුණු සැසිවාරය "ජාතයනේතර 
දවළඳාම සහ දග්ෝලීය පරවණතා” 

1 

සාර්ව ආර්ථික ෙර්ශක ිරයවීණම 4 

මුෙලේ පරතිපතේතිය සහ මුෙලේ දමදහයුම් 2 

සවිසේතරාතේමක පරසම්පාෙන රියාවලිය 1 

වාහන කළමනාකරණය 1 

විතේතිකයිනේ සඳහා ඉාග්ර සි ඩිපේදලෝමාව 5 

මුලික වාර්තා ලිවීණදම් කුසලතා 2 

ජාතයනේතර දවදළඳාම හා බාහිර ආාශික ග්ැටලු 6 

රාජය පරසම්පාෙන රියාවලිය 3 

විිමතේ ලිපි ලිවීණදම් කුසලතා 1 

 

දෙපාර්තදම්නේතුදප පරිපාලනය කාර්යක්ෂමව පවතේවාදග්න යාම සඳහා සාවර්ධන නිලධාී දසේවදයේ, 
රාජය කළමනාකරණ සහකාර දසේවදයේ සහ කණිෂේඨ කාර්යමණ්ඩලදයේ නිලධාීනේ 2017 වර්ෂදයේෙී දෙේශ ය 
සහ විදෙේශ ය පුහණුු වැඩසටහනේ සඳහා සහභාග්  කරවීණමට කටයුතු කරන ලෙී. ඔවනුේ පුහණුුව ලැබ ූ
ක්දෂේතරයනේ පහත පරිෙ ිදප. 

 



_____________________________________________________________________________ පාලන හා ගි්ණමු් අාශවල කාර්ය සාධනය 

කාර්යසාධන වාර්තාව 2017 | විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු _________________________________________________ 159 

 

වග්වු 14.3: සහයක දසේවාවනේට අයතේ නලිධාීනේ ලැබ ුවිදෙේශ ය පහුණු ු

පහුණු ුවැඩසටහන රට පහුණු ුකරන ලෙ 
නලිධාීනේ ග්ණන 

2016 KOICA මිතරතේව වැඩසටහන - ග්රාමීය කානේතාවනේ සවිබල 
ග්ැනේවීණම මතිනේ අඩු ආොයම් ලබන පවුලේ ශක්තිමතේ ිරීම  

දකාරියාව 2 

 
 

වග්වු 14.4: සහයක දසේවාවනේට අයතේ නලිධාීනේ ලැබ ුදෙේශ ය පහුණු ු

පහුණු ුවැඩසටහන පහුණු ුකරන ලෙ 
නලිධාීනේ ග්ණන 

සවිසේතරාතේමක පරසම්පාෙන රියාවලිය 1 

කාර්යාලීය උපකරණ පාලනය ිරීම 1 

විතේතිකයිනේ සඳහා ඉාග්ර සි ඩිපේදලෝමාව 1 

දග්ානු කළමනාකරණය සහ දපාදු කාර්යාලීය පරිපාලනය සහ ආයතන 
සාග්රහය 

8 

පරිග්ණකග්ත රජදයේ වැටුපේ දග්වීණම් පෙේධතිය 1 

කණිෂේඨ විධායක නිලධාීනේ සඳහා ඉාග්ර සි ඩිපේදලෝමාව 11 

විිමතේ ලිපි ලිවීණදම් කුසලතා 7 

දතාරතුරු තාක්ෂණ දනාවන නිලධාීනේ සඳහා දතාරතුරු තාක්ෂණ කුසලතා 12 

පරිග්ණක ජාලකරණය පිලිබඳ මූලිකාාග් 1 

විතේතීය ඉෙිරිපතේ ිරීදම් ්රම 2 

ලාසු පතරිකා පිලිදයල ිරීම සහ දටනේඩර් පටිපාටිය සකසේ ිරීම 2 

කණිෂේඨ නිලධාීනේ සඳහා උසසේ “එම් එසේ එක්දසලේ” පාඨමාලාව 4 
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මලූය විග්රහය - විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතවු 

 

වියෙම් පළිබිඳ මලූය දතාරතරුු 

 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප අභිමතාර්ථයනේ අනුව අයවැය ශ ර්ෂ 
අාක 239 යටදතේ රු.3,285,880,000 ක පරතිපාෙන 2017 වර්ෂය සඳහා දවනේ 
කර ෙී ඇති අතර ඉනේ රු.598,530,000 ක් පුනරාවර්තන වියෙම් සඳහා සහ 
පරාග්ේධන වියෙම් සඳහා රු.2,687,350,000 ක් වශදයනේ ලබා ෙ ීඇත. වර්ෂය 
තුළ ෙරා ඇත ි මුළු සතය වියෙම  රු.3,269,730,200 ක් වු අතර ඉනේ 
පිළිදවලිනේ රු. 585,164,487 සහ රු. 2,684,565,713 ක් පුනරාවර්තන හා 
පරාග්ේධන වියෙම් දවනුදවනේ ෙරා ඇත. තවෙ 2017 වර්ෂදයේ අයවැය ශ ර්ෂ 
අාක 239 යටදතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප කාර්ය මණ්ඩල පුෙේග්ල පඩිනඩි, 
දවනතේ පුනරාවර්ථන වියෙම්, පරාග්ේධන වියෙම් සහ අතේතිකාරම් ග්ිණමු් 

සඳහා දමදහයවීණම් වලට අොල මූලය පරතපිාෙන පහත වග්ුදවනේ ෙැක්දප. 

   

*SARTTAC - අළුතිනේ පිහිටුවා ඇති ආයතනයිර - 2016 ඔක්දතෝබර් 25 ෙිනැති කැබිනට් අනුමැතියට අනුව ශ්රී ලාකා රජය 
විසිනේ ොයක මුෙලේ දග්විය යුතු ය. 

**විදෙේශ ය පරොනයක් දලස JDS ශිෂයාධාර ලබා ග්ැන ම් ග්ිණුම් ග්ත ිරීම සඳහා අතිදර්ක පරතිපාෙන අවශය විය. 

වග්වු 14.5: පෙුේග්ල පඩිනඩි සඳහා පරතපිාෙන 
       (රු) 

මුෙලේ පරතිපාෙන 71,000,000                                                                                                                                                                    
එකතු කලා  
පරිපූරක පරතිපාෙන  8,085,000 
මු.දර.66 යටදතේ මාරු ිරීම් 30,000 
අඩු කලා  
මු.දර.66 යටදතේ මාරු ිරීම් - 
මුළු පරතිපාෙන 79,115,000 
වසර තුළ වියෙම් 78,136,549 

වග්වු 14.6: දවනතේ පනුරාවර්ථන වියෙම් 
(රු) 

මුෙලේ පරතිපාෙන  366,867,000 
එකත ුකලා  
පරිපූරක පරතිපාෙන  *152,578,000 
මු.දර.66 යටදතේ මාරු ිරීම් 42,000 
අඩ ුකලා  
මු.දර.66 යටදතේ මාරු ිරීම් 72,000 
මුළු පරතිපාෙන 519,415,000 
වසර තුළ වියෙම් 507,027,938 

වග්වු 14.7: පරාග්ේධන වියෙම 
(රු) 

මුෙලේ පරතිපාෙන  1,624,050,000 
එකත ුකලා  
පරිපූරක පරතිපාෙන  **1,063,300,000 
මු.දර.66 යටදතේ මාරු ිරීම් 311,000 
අඩ ුකලා  
මු.දර.66 යටදතේ මාරු ිරීම් 311,000 
මුළු පරතිපාෙන 2,687,350,000 
වසර තළු වියෙම් 2,684,565,713 
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වැය විෂය අනුව මලූධන වියෙම්  

වග්වු 14.8: වැය විෂය අනවු මලූධන වියෙම් 

        (1) (2) (3) (4) (5) 
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අයතිම් විසේතරය 
අයවැය 

ඇසේතදම්නේත ු
දවනේ ිරීම් 

පරිපරූක 
පරතපිාෙන හා 
පරිපරූක 

ඇසේතදම්නේත ු 
දවනේ ිරීම්               

  
ම.ුදර.66 

සහ 
ම.ුදර. 

69 
අනවු 
මාරු 
ිරීම්                                                  

මළුු ශෙුේධ 
දවනේ ිරීම්               

(1+2+3) 
මළුු වියෙම් 

  රු. රු. රු. රු. රු. 

      මලූධන වියෙම්           

      

මලූධන වියෙම් 
පනුරුතේථාපනය 
ිරීම් හා වැඩි ෙයිණුු 
ිරීම්           

2001   11 
දග්ාඩනැග්ිලි හා 
ඉෙිිරීම් 500,000     500,000 44,829 

2002   11 
යනේතර හා 
යනේදතරෝපකරණ  1,000,000   125,000  1,125,000 1,123,469 

2003   11 වාහන 800,000   6,000 806,000 805,633 

      
මූලධන වතේකම් 
අතේපතේ කර ග්ැන ම්          

2102   11 
ග්ිහ භාණ්ඩ හා 
කාර්යාලයි උපකරණ  750,000   35,000 785,000 784,233 

2103   11 යනේතර හා 
යනේදතරෝපකරණ  2,700,000   

-
311,000 2,389,000 1,234,036 

      පරාග්ේධන මාරු ිරීම්          

2204 4 21 
ආසියානු  යටිතල 
පහසුකම් ආදයේජන 
බැාකුව 1,615,000,000    1,615,000,000 1,614,000,000 

2205   17 
රාජය දනාවන 
ආයතන සඳහා 
පරාග්ේධන පරොන 300,000    300,000 151,213 

      හැිරයා වර්ධනය           

2401   11 
කාර්ය මණ්ඩල 
පුහුණු 3,000,000 5,300,000 145,000 8,445,000 8,422,300 

2401 2 13 
ජපනේ සාවර්ධන 
ශිෂයතේව ආධාර 
ෙීමනා   1,058,000,000  1,058,000,000 1,058,000,000 

                 

      එකතවු 1,624,050,000 1,063,300,000 0 2,687,350,000 2,684,565,713 

 

අයවැය පරතපිාෙනයනේ උපදයෝජනදයේ සාරාාශය 

වග්වු 14.9: අයවැය පරතපිාෙනයනේ උපදයෝජනදයේ සාරාාශය 

වියෙම් විසේතරය 2016 ඇසේතදම්නේතවු 
(රු) 

2016 ශෙුේධ පරතපිාෙන 
(රු) 

2016 සතය වියෙම 
(රු) 

පුනරාවර්ථන වියෙම් 437,867,000.00 598,530,000.00 585,164,487.64 

පරාග්ේධන වියෙම් 1,624,050,000.00 2,687,350,000.00 2,684,565,713.72 

එකතවු 2,061,917,000.00 3,285,880,000.00 3,269,730,201.36 

 

රජදයේ නළිධාීනේ සඳහා අතේතකිාරම් ග්ණිමු් 

රාජය දසේවකයනේට ණය ෙීම සඳහා දමම දෙපාර්තදම්නේතුදප එක්  අතේතිකාරම් ග්ණිුමක් ඇත. 
සමාදලෝචිත වර්ෂය තුළ අතේතිකාරම් ග්ණිුදම් නශිේචිත සිමාවනේ පිළපිැෙ ඇත ි අතර එම ග්ණිුදම් 
දමදහයුම් පහත පරිෙි දප. 
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වග්වු 14.10: රදජයේ නළිධාීනේ සඳහා අතේතකිාරම් ග්ණිමු් 

 විසේතරය  අනමුත ස මාව(රු) සතය වියෙම (රු) 

වියෙම් ිරීදම් උපරිම ස මාව 7,000,000.00 6,998,975.50 

ලැබීදම් අවම ස මාව 3,500,000.00 4,441,063.00 

හර දශේෂදයේ උපරිම ස මාව  30,000,000.00 20,730,089.00 

 

විග්ණකාිපතවිරයාදග්ේ විග්ණන විමසමු 

විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප 2009, 2010, 2011 හා 2013 වර්ෂ වල විග්ණන දයෙ හා වර්තමාන 
තතේවය පිළබිඳ පීක්ෂා ිරීම සඳහා ග්ණිුම් කාරක සභාදප ග්රු සභාපත ිලසනේත අලග්ියවනේන 
මහතාදග්ේ පරධානතේවදයනේ 2017 මාර්තු  23 ෙින පැවැති රාජය ග්ණිුම් කාරක සභාවට කැඳවුම් කර 
තිබුණි. එහිෙී කමිටවු දමම දෙපාර්තදම්නේතුදප රියාකාරකම් හා කාර්යසාධනය පිළිබඳ සෑහ මකට 
පතේවන ලෙී.  

පසුගි්ය වසර තුල විග්ණකාිපති දෙපාර්තදම්නේතවු දවතිනේ විග්ණන විමසුම් ෙහයක් ලැබී තිබූ අතර 
එම සියළු විග්ණන විමසුම් වලට පිළිතරුු සපයා ඇත. 
 
වාර්ෂකි සම්මාෙම් හා ොයකතේව මෙුලේ  

විදෙේශ ය සාවර්ධන නිදයෝජිත ආයතන හා මූලය ආයතන සමත ඇතිකරග්තේ එකතතා ග්ිවිසුම් අනවු 
2017 වර්ෂදයේ ෙී  විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුව විසිනේ විදෙේශ ය සම්බනේධතා අ ණ්ඩව පවතේවා 
ග්ැන ම සඳහා පහත සඳහනේ ආයතන දවත වාර්ෂික සම්මාෙම් හා ොයකතේව මුෙලේ වදශයනේ 
රු.2,068,880,.73 ක් දග්වා ඇත. 
 

                වග්වු 14.11: වාර්ෂකි සම්මාෙම් හා ොයක මෙුලේ 

  ආධාර සපයන ආයතනය වටිනාකම (රු) 

1 වැටුපේ, දුරකථන බිලේපතේ, කුලී හා අනුපාතයනේ හා UNDP හි වාර්ෂික ොයකතේවය 
සඳහා එකවර දග්වීණම් ිරීම 

211,400,278.42  

2 දලෝක ආහාර වැඩ සටහන   1,250,000.00  

3 ජාතයනේතර පරමාණුක ශක්ති අිකාරිය (IAEA)    6,000,000.00  

4 

යුනිදසෆේ කාර්යාලදයේ   වාර්ෂික දුරකථන වියෙම් සඳහා එකවර දග්වන මුෙල 

             
250,000.00  

5 ආසියානු ඵලොයිතා සාවිධානය (APO) 2,140,281.22  

6 දකාළඹ ්රමය කාර්යාලය සඳහා වාර්ෂික ොයකතේව මුෙලේ 2,705,874.00  

7 ආසියා සහ පැසිෆික් කලාපදයේ සා යාන ආයතනය (SIAP) 
 

   1,556,705.24  

8 ඉාජිදනේරු හුවමාරු හා යනේදතරෝපකරණ සඳහා ආසියා සහ පැසිෆික් 
මධයසේථානය (APCAEM) 
 

              
777,314.12  

9 තාක්ෂණ හුවමාරු සඳහා ආසියානු පැසිෆික් මධයසේථානය (APCTT) 
 

         777,932.64  

10 තාක්ෂණික සහදයෝග්ිතාව සඳහා දපාදු රාජය මණ්ඩලීය අරමුෙල  10,961,259.37  

11 දපාදු රාජය මණ්ඩලය ය දලේකම් කාර්යාලය (CS-DRMS) 
 

           317,605.18  

12 එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ ළමා අරමුෙල    2,406,820.71  

13 ජනග්හණය සඳහා එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ අරමුෙල (UNFPA)     2,793,170.36  

14 කිෂිකර්ම සාවර්ධනය සඳහා වන ජාතයනේතර අරමුෙල (IFAD)     51,923,092.84  

15 ෙකුණු ආසියානු කලාපීය පුහුණු හා තාක්ෂණික මධයසේථානය (SARTAC)  154,435,466.84  

16 24 කණ්ඩායම (G 24)     3,867,191.84  

17 මුෙලේ විශුෙේිකරණය පිළිබඳ ආසියා පැසිපික් සමූහය (APGML)       1,317,890.95  

18 ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආදයෝජණ බැාකුව (AIIB)  1,614,000,000.00  

  මුළු එකතවු 2,068,880,883.73  
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15. දතාරතරුු තාක්ෂණ කකකය               

 

කාර්යක්ෂම රාජය දසේවයක් දවනදුවනේ නව තා්ෂණය හදුනේවාෙමී 

 

 
විදෙේශ සම්පතේ දෙපාර්තදම්නේතුදප දතාරතරුු 
තාක්ෂණ පෙේධතිය 2005 වර්ෂදයේෙ ී පුළුලේ 
පෙේධතියක් දලස සේථාපනය වීණමතේ සමතම 
අදනකුතේ රාජය ආයතන අතරිනේ දතාරතරුු 
තාක්ෂණය මුලික කරග්තේ පරමු  දපදලේ රාජය 
දෙපාර්තදම්නේතුවක් බවට පතේ වීණමට හැිරයාව 
ලැබිණි. එවකට පැවතී නවීණණ  තාක්ෂණ 
ෙිඩකාාග්  හා මිදුකාාග් භාවිතදයනේ 
දෙපාර්තදම්නේතුව තුල දමනේම දෙේශ ය හා 
විදෙේශ ය බාහිර පාර්ශේවයනේ සමත පහසුදවනේ 
දතාරතුරු  හුවමාරුව හා  සනේනිදපෙනය 
ිරීදම් අවසේථාව උො විය. 

සර්වර් පෙේධතිය පෙනම් දකාටග්තේ  
තාක්ෂණදයනේ යුතු ජාල 
පෙේධතියක් සේථාපනය වීණම නිසා 
දෙපාර්තදම්නේතුවට මුලික ෙතේත පෙේධත ි
දෙකක් ඇතළුු අදනකුතේ ජාල දසේවාවනේ 
සැපය මට දමම ආරම්භ කළ පළුුලේ පෙේධතිය 
තුළිනේ හැිරයාව ලැබිණි. දපාදු රාජය මණ්ඩලීය 
ණය සටහනේ හා කළමනාකරණ වාර්තා 
පෙේධතිය (CSDRMS) සියලු විදෙේශ ණය හා 
ආධාර වාර්තා ිරීමට භාවිතා කරනු ලබයි .  
එම ෙතේත පෙේධතිය ශ්රී ලාකා මහ බැාකුව හා 
භාණ්ඩාග්ාර දමදහයුම් දෙපාර්තදම්නේතුව 
සමත එම ආයතනන වල අවශයතාවය 
දවනුදවනේ දපාදුදප භාවිතා ිරීමට අවශය 
පහසුකම් සලසා ඇත.  අදනක් ෙතේත පෙේධතිය 
වනේදනේ දෙපාර්තදම්නේතුව තුල නිර්මාණය 
කරනු ලැබූ විදෙේශ ශිෂයතේව හා ශිෂයතේව 
ලාභිනේදග්ේ දතාරතරුු ඇතුලතේ  ෙතේත 

පෙේධතියයි.  විනිවිෙ භාවදයනේ යුතුව එම 
විදෙේශ ශිෂයතේව අවසේථා ලබාෙීම හා 
අදපේක්ෂකයනේ දතෝරාග්ැන දම් ්රමදපෙය සකසේ 
ිරීම දමහි පරධාන අරමුණ දප. 

දෙපාර්තදම්නේතුදප කාර්යභාරය අනුව 
ආර්ෂිත, සේථාවර හා 
කාර්යක්ෂම 
සනේනිදපෙන පහසුකම් 
සැපය ම අතයාවශය 
කරුණිර. සේථාපිත කරන ු
ලැබූ පුළුලේ ඉ-දම්ලේ  
පෙේධතිය  නිසා 
දෙපාර්තදම්නේතුව තුල 
ලිඛිත සනේනිදපෙන 95% 
පමණ ෙ 
දෙපාර්තදම්නේතුදප බාහිර පාර්ශේවයනේ සමත 
කරන සනේනිදපෙන 98%  පමණෙ ඉ-දම්ලේ  
අනුසාරදයනේ සිදු කරන ුලබමිනේ පවතී. පුළුලේ 
ජාලග්ත ිරීදම්   පරතිඵලයක් දලසිනේ කාර්ය 
මණ්ඩලයට අවශය මුද්රණ යනේතර, සේකෑනනිේ 
පහසුකම්, ඉදලක්දරානික්  දග්ානු තැනේපතේ 
කළහැිර සර්වර් පෙේධතිය දපාදුදප භාවිතා 
ිරීම සදිු කරන අතර දම් නිසා යටිතල 
පහසුකම් උපරිම අයුරිනේ භාවිතා ිරීදම් 
හැිරයාව ලැබිණි. එමග්ිනේ අනවශය සම්පතේ 
නාසේතිය වළකා, මුෙලේ හා කාලය ඉතිරි ිරීමට 
හැිරවීණම මතිනේ දෙපාර්තදම්නේතුදප 
කාර්යක්ෂමතාවය හා සඵලොයිතාව ඉහල 
නැාවීණමට අවසේථාව ලැබිණි.

කකාබෙේධ භාණ්ඩාග්ාර කළමනාකරණ දතාරතරුු පෙේධතයි (ITMIS) වයාපිතයි යටදතේ 
දෙපාර්තදම්නේතදුප දතාරතරුු තාක්ෂණ පෙේධතයි වැඩි ෙයිණු ුිරීම  

 

ෙිදනනේ ෙින වැඩිවන අවශයතාවයනේට විසදුම් 
දසවීණමට හා නැග් එන තාක්ෂණික ෙියුණවුට  
අනුග්ත වීණම සෙහාතේ විදෙේශ සම්පතේ 
දෙපාර්තදම්නේතුදප 2005 වසදර් සිට පැවතුන 
දතාරතුරු පෙේධතිය වඩාතේ කාර්යක්ෂම කළ 
යුතු බව හදුනා ග්නේනා ලෙී. එහිෙී මුෙලේ හා 
ජනමාධය අමාතයාශ,ය ආසියානු සාවර්ධන 
බැාකුදප මුලයාධාර යටදතේ රියාතේමක වන   
රාජය කළමනාකාර හා කාර්යක්ෂමතා  

වයාපිතිය (FMEP)  හා ITMIS පෙේධතිය යටදතේ 
අවශය යටිතල පහසුකම් නවීණන තාක්ෂණික 
උපාාග් වලිනේ යුතවු දෙපාර්තදම්නේතුදප 
දතාරතුරු හා සනේනිදපෙන පෙේධතිය 2017 
අවසනේ කාර්තුදපෙී නවීණකරණය කර අවසනේ 
කරන ලෙී. ක සඳහා වැය කරන ලෙ මුළු මුෙල 
රු. මිලි. 37.8 ිර. 

 

දතාරතරුු තාක්ෂණය  භාවිතය හා දෙපාර්තදම්තදුප කාර්යයනේ කාර්යක්ෂම ිරීම 

ඉහළ කාර්යක්ෂම දසේවාවක් සැපය ම දවනදුවනේ නතුන තාක්ෂණය හදුනේවා ෙමී 
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දමම නවීණකරණය ිරීමතේ සමතම 
නිරනේතරදයනේ පවතින ජාල සම්බනේෙතාවය 
(Redundant Network,..) සර්වර් පෙේධතිය, නවීණන 
මිදුකාාග්, ෙතේත ග්බඩා පහසුකම්,  ආපො 
පරතිසාධන විසඳුමක් (Disaster Recovery 
Solution ) හා පළුුලේ පරාසයිරනේ ඉ-දම්ලේ 
භාවිතා ිරීදම් හැිරයාව ලබා ග්ත හැිර වූ 
අතර දෙපාර්තදම්නේතවු තුල ජාග්ම ශරම 
බලකායක් (Mobile Workforce) නිර්මාණය 
ිරීමට එය උපකාී විය. 

  
එදසේම නවීණණ තාක්ෂණදයනේ යුක්ත ටැ්ධ හා 
ලැපේදටාපේ  GTZ  ආධාර යටදතේ තම රජකාී 

කටයුතු කඩිනමිනේ හා පහසුදවනේ කරදග්න 
යාම සඳහා මාණ්ඩලික නලිධාීනේට  ලබා ෙීම 

2017 වර්ෂදයේෙී සිදු කරනු ලැබ ූ අතර 
දෙපාර්තදම්නේතුව තුළ "Bring Your Own 
Devices" සාකලේපය  වර්ධනය සිදු කරන ලෙී. 
දමවැනි පහසුකම් ලබාෙීම මතිනේ 
දෙපාර්තදම්නේතුදප ඉතා කාර්යක්ෂම හා 
සඵලොය  ශරම බලකායක් දග්ාඩනැග් ම තුළිනේ 
දෙපාර්තදම්නේතුදප දමනේම සමසේතයක් 
වශදයනේ මුළු රදට් අරමුණ ු කරා ලතාවීණම 
පරධාන අරමුණ දප.

 

දෙපාර්තදම්නේතදුප නවීණකරණය කරනලෙ දව්ධ අඩවිය මතිනේ අනේතර්ජාලයට දතාරතරුු 
සැපය ම

වසර 2000 ෙ ී පමණ සටි දෙපාර්තදම්නේතුදප 
නිලධාීනේ විසිනේ දෙපාර්තදම්නේතුදප දව්ධ 
අඩවිය පවතේවාදග්න ග්ිය අතර එමග්ිනේ රාජය 
ආයතනවලට දමනේම මහජනතාවට ඉතා 
පරදයෝජනවතේ වූ දතාරතුරු ලබා ෙීම සිදු කරන 

ලෙී. විදෙේශ ණය සම්බනේධ දතාරතරුු, විදෙේශ 
ශිෂයතේවවලට අොළ දතාරතුරු ක අතර විදශේෂ 
විය. 

2017 වර්ෂදයේෙී දෙපාර්තදම්නේතුදප පැවති 
දව්ධ අඩවිය වඩාතේ සාවිධානාතේමක හා  
වඩාතේ පරදයෝජනවතේ අමතර දතාරතුරු 
රාශියක්  අනේතර්ග්ත දකාට නැවත 

සාසේකරණය  කරන ලෙී. එහිෙ ී "Content 

Management System" පෙේධතියක් හරහා 
දෙපාර්තදම්නේතුදප නිලධාරිනේ දග්නේ සමනේවිත 
කණ්ඩායමක් මතිනේ  දව්ධ අඩවිය 
යාවතේකාලින ිරීමට  හා පවතේවාදග්න යාමට 
පහසුකම් සලසන ලෙ අතර අවශය 
දමාදහාතක දතාරතුරු දව්ධ අඩවිය හරහා 
ලබා ෙීමට හැිරයාව දමමග්ිනේ ලැබී ඇත. 
එමග්ිනේ  දතාරතුරු ෙැන ග්ැන දම් පනත යටදතේ 
දෙපාර්තදම්නේතුව මතිනේ සැපයිය යුතු 
දතාරතුරු ලබාෙීම සඳහා මනා ොයකතේවයක් 
ලබාදෙන ු ඇත.  දමම වැඩි ෙියුණ ු ිරීම ශ්රී 
ලාකා දතාරතුරු හා තාක්ෂණ ආයතනදයේ 

(ICTA) සහදයෝග්දයනේ රු. ලක්ෂ 4 ක මුලයමය 
ආධාර යටදතේ සිදු කරන ලෙී.  

 

 

 

අනාග්ත සැලසමු්  
නව වයාපිති දයෝජනා වඩාතේ සඵලොය  කළමනාකරණ ්රමදපෙයක් යටදතේ  දයාමු ිරීමතේ එම  
වයාපිති වල පරමු තාවය දශරේණිග්ත ිරරිමටතේ, දතාරතුරු තාක්ෂණය මූලික කරග්තේ පෙේධතියක්  
හඳුනේවා ෙීමට සැලසුම් කරමිනේ සිටී. 

www.erd.gov.lk   
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2017 වර්ෂේේ වාර්ත්ා වූ ත රපාන එකතත්ා 
 

ixj¾Ok 

md¾Yajlre/ 
Kh fok 
wdh;kh 

.súiqï.; 
Èkh 

jHdmD;sh fyda jevigyk .súiqï.; tlÕ;d m%udKh (ñ,shk) 
úksuh  .súiqï.;  

úksufhka   
remsh,a ඇt'c'fvd

, (¾) 
oaúmd¾Yaúl 

 bkaÈhdj 
  

2017/02/02 nyqcd;sl ff;%NdId oaú;sl 
mdi,la fmdf<dkakrefõ bÈlsÍu 

remsh,a 300.0 300.0 2.0 

cmdkh  
  
  
  

2017/02/27 wd¾Ól yd iudc ixj¾Ok 
jevigyk  ^uyck wdrlaIdj 
jeä ÈhqKq lsÍu iy ;%ia; úfrdaë 
l%shdldrlï Yla;su;a lsÍu& 

fhka 250.0 337,300.0 2.2 

2017/04/12 wd¾Ól yd iudc ixj¾Ok 
jevigyk  ^jrdh yd kdjql 
l%shdldrlï& 

fhka 1,000 1,384,700.0 9.1 

2017/06/30 Y%S ,xldfõ fvdma,¾ ld,.=K 
f¾vd¾ cd,hla msysgqùu 

fhka 2,503.0 3,436,100.0 22.4 

2017/06/30 udkj iïm;a ixj¾Ok YsIH;aj 
jevigyk ^j¾I ;=kla i|yd& 

fhka 208.0 285.5 1.9 

 2017/06/30 udkj iïm;a ixj¾Ok YsIH;aj 
jevigyk 

fhka 362.0 359.7 2.3 

 fldßhdj 2017/02/22 cd;sl wOHdmk úoHdmSGh 
f.dvke.Sfï jHdmD;sh 

t'c'fvd,^¾& 13.0 1,966.2 13.0 

  Ökh 
  
  

2017/05/16 wd¾Ól yd ;dlaI‚l 
iyfhda.S;djh 

hqwdka 400.0 8,838.6.3 58.0 

weußld 
tlai;a 
ckmoh 

2017/05/17 iudc taldnoaO;djh i|yd 
yjq,aldß;ajh Yla;su;a lsÍu 

t'c'fvd,^¾& 3.6 543.8 3.6 

2017/07/26 ñf,akshï wNsfhda.;d .súiqu 
l%shd;aul lsÍu jeäÈhqKq lsÍu yd 
myiqlï iemhSu 

t'c'fvd,^¾& 7.4 1,136.1 7.4 

2017/08/11 foaYSh m%;sixialrKh yd iudc 
taldnoaO;dj i|yd iyfhda.S;dj 
j¾Okh lsÍu 

t'c'fvd,^¾& 8.5 1,303.3 8.5 

nyqmd¾Yaùh 

wdishdkq 
ixj¾Ok 
nexl=j  

2017/06/09 fojk" Y%S ,xld .xj;=r iy 
kdhhdfï wdmod m%;spdr 
jHdmD;sh 

t'c'fvd,^¾& 2.0 305.0 2.0 

hqfrdamSh 
m%cdj 
  

2017/04/06 Y%S ,xldj ;=< m%;sikaOdk  
l%shdj,sh Yla;su;a lsÍu 

hQfrda 12.0 1,942.7 12.8 

2017/04/06 Y%S ,xldfõ lDIsl¾u lafIa;%fha 
kùlrK lghq;= i|yd iydhùu 

hQfrda 30.0 4,856.8 32.0 

wdydr yd 
lDIsl¾u 
ixúOdkh 
  

2017/02/15 ;sridr fnda. ksIamdokh i|yd 
N+ñ úfYaIs; fmdfydr 
l<ukdlrK moaO;s ixj¾Okh 
lsÍu 

t'c'fvd,^¾& 0.3 40.8 0.3 

2017/03/20 kshÕfhka mSvd ú¢k mSä; 
mjq,aj, lDIsld¾ñl 
Ôjfkdamdhhka h:d ;;a;ajhg 
m;a lsÍu i|yd yÈis iydh 

t'c'fvd,^¾& 0.5 75.7 0.5 

2017/02/15 wdishdfõ ks,a wd¾Ólh ÈhqKqlsÍu 
i|yd kjHlD; wdldrhg ù iuÕ 
l=Uqrej, u;iH j.dj m%p,s; 
lsÍu yd foaY.=‚l ;;a;ajhkag 
Tfrd;a;= fok f,i fmdl=Kq ;=< 
;s,dmshd uiqka j.dlsÍu 

t'c'fvd,^¾& 0.5 73.9 0.5 

tlai;a 
cd;Skaf.a 
wOHdmksl" 
úoH;aul yd 
ixialD;sl 
ixúOdkh 

2017/03/20 Y%S ,xldfõ úYajúoH,j, 
WmdêOdÍkaf.a f;dr;=re 
wOHhkh 

t'c'fvd,^¾& 0.02 3.6 0.02 

2017/03/20 m¾fhaIK yd mqyqKqùï ;=<ska 
lfvd,dk flfrys foaY.=‚l 
n,mEu i|yd iQodkïùu by< 
kexùu 

t'c'fvd,^¾& 0.02 3.8 0.02 
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2017/03/20 ,sx.sl m%pKav;ajh uq̈ kqmqgd 
oeóu yd ia;%S-mqreI 
iudkd;au;djh n,.ekaùu 

t'c'fvd,^¾& 0.03 3.9 0.03 

tlai;a 
cd;Skaf.a 
<ud wruqo, 

2017/12/05 2018-2022 foaYSh jevigyfka 
l%shdldÍ ie,eiau  

t'c'fvd,^¾& 57.2 8,792.0 57.2 

  
 f,dal 
wdydr 
jevigyk 

2017/05/12 kshÕfhka ydkshg m;a jQ 
m%cdjkag iyk ie,iSfï yÈis 
fufyhqu 

t'c'fvd,^¾& 2.5 380.8 2.5 

2017/06/28 kshÕfhka ydkshg m;a jQ 
m%cdjkag iyk ie,iSfï yÈis 
fufyhqu ^wruqo, by< kexùu& 

t'c'fvd,^¾& 2.4 362.9 2.4 

tl;=j 240.7 

මූොශ රය   විදේශ සම්පත් දදපාර්තදම්න්ුෙ 
සටහන   විවිධ විනිමදයන් සටහන්ෙන එ ඟතා අගයයන් එ.ජ.දඩොෙර් හා රුපියල් බෙට හැරවීදම් දී එක් එක් එ ගතාෙ අත්සන්  රන 
ෙද දිනදේ පැෙති විනිමය අනුපාති යන් භාවිත ර ඇත' 
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2017 වර්ෂදයේ සදිු වූූ  ූනලි සාවර්ධන සහදයෝග් තා ණය හා දවදළඳදපාළ ණය  එකතතා , අොළ මලූයයන දකානේදෙේස ිසමත 

ixj¾Ok 
md¾Yajlre$  
Kh fok 
wdh;kh 

tlÕ;dj 
w;aika lrk 

,o Èkh 
(වර්ෂh$udi
h$oskh) 

jHdmD;sh $ jevigyk 
fyda Kh j¾.h ms<sn| 
úia;rh 

tlÕ;d m%udKh ^ñ,shk& uQ,H kshuhka 

úksuh 

(tlÕ;d

jg t<ô 
úksufh

ka) 
remsh,a 

t'c'fvd, 
(¾) 

fmd,S kshuhka 

fjk;a f.ùï 

^jd¾Isl 
wkqmd; wkqj& 

iyk 
ld,h 

(වර්ෂ) 

l,amsÍu  
(iyk 
ld,h 

we;=<;aj& 
^j¾I& 

fmd,S 
j¾.h 

jd¾Isl 
fmd,S 

wkqmd;slh 
^m%;sY;h& 

iSudka;slh 
^mokï 

wxl 100ට& 

oaúmd¾Yaùh ks, ixj¾Ok iyfhda.S;d Kh 

cmdkh  

  

2017/07/07 ke.S tk fm%oaYj, .%dóh 
há;, myiqlï ixj¾Ok 
jHdmD;sh 

fhka 12,957.0 17,498.4 113.8 ia:djr T1- 1.40, T2-

0.01 

wod< fkdfõ uQ,sl .dia;= 
fhka  ñ,shk 

25.9  

7 25 

2017/07/07 l¿ .Õ c, iemhqu mq¿,a 
lsÍfï jHdmD;sh ^I& 

fhka 31,810 42,959.4 279.5 ia:djr T1- 1.40, T2-

0.01 

wod< fkdfõ uQ,sl .dia;= 
fhka  ñ,shk 

63.6  

7 25 

l=fõgh 2017/03/30 l¿ .Õ ixj¾Ok 
jHdmD;sh ^mßmQrl& 

l=fõÜ 
äkd¾ 

5.0 2,476.3 16.3 ia:djr 1.5 wod< fkdfõ fiajd .dia;= 
0.05%  

2 22 

fi!È wrdìh 
^wrdì wd¾Ól 
ixj¾Okh 
i|yd jQ 
fi!È 
wruqo,& 

2017/10/24 l¿ .Õ jï bjqr 
ixj¾Okh lsÍfï 
jHdmD;sh 

fi!È 
ßhd,a 

168.8 6,889.0 44.8 fmd,S rys; fiajd .dia;= 2%  5 25 

2017/10/24 jhU úYajúoHd,hSh 
kd.ßlh ixj¾Okh 
lsÍfï jHdmD;sh 

fi!È 
ßhd,a 

105.0 4,286.5 27.9 ia:djr 2 wod< fkdfõ -  5 25 

fko^¾&,ka;
fha Co-op 

Centrale 

Raiffeisen-

Boerenleenb

ank 
wdh;kh 

2017/11/30 f;dard.;a Èia;%slal  ;=kl 
N+.; c, wëlaIK cd,hla 
msysgqùu ms<sn| kshuq 
jHdmD;sh 

hQfrda 17.5 3,200.1 20.8 úp,h EURIBOR 3 

Months 
^m%;s,íê 
isÿjk 
ld,ÉfÊofha 
§ iy 

EURIBOR 

6Months 
^wdmiq f.ùï 
isÿjk 
ld,ÉfÊofha 
§& 

1.45 - 3 13 

bkaÈhdfõ 
wdkhk 
wmkhk 
nexl=j 

2017/06/06 ÿñ¾h wxYh ixj¾Okh 
lsÍfï Kh ud,dj 

we't'c'f
vd,^¾& 

318.0 48,493.9 318.0 ia:djr 1.75 

 

wod< fkdfõ fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.5 %  

5 20 
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Tiag%shdfõ 

Raiffeisen 

Zentral 
nexl=j 

2017/11/02 lgqkdhl ld¾ñl 
;dlaI‚l mqyqKq wdh;kh 
kùlrKh lsÍu yd 
jeäÈhqKq lsÍu 

hQfrda 9.5 1,702.4 11.1 fmd,S 
rys; 

- wod< fkdfõ fufyhqï .dia;= 
hQfrda 1,440, 
wemlr .dia;= 
hQfrda 59,375, 
l<ukdlrK 
.dia;= hQfrda 
42,750  

5 18 

2017/11/28 rcfha frday,a i|yd .s,ka 
r: 100la ,nd .ekSu 

hQfrda 9.9 1,801.1 11.7 fmd,S 
rys; 

- wod< fkdfõ fufyhqï .dia;= 
hQfrda 1,440, 
uQ,sl .dia;= 
hQfrda 36,942.72, 
l<ukdlrK 
.dia;=  44,331.27  

6 21 

Ökfha  
wdkhk 
wmkhk 
nexl=j 

2017/12/22 uykqjr W;=r md;ÿïnr 
taldnoaO c, iïmdok 
jHdmD;sh 

hqwdka 1,636.6 38,058.2 248.8 ia:djr 2.00 wod< fkdfõ fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.25%  
l<ukdlrK 
.dia;=  0.25%  

6 20 

2017/12/22 olaIsK wêfõ.S ud¾.h È.= 
lsÍu ms<sn| jHdmD;sfha 
ks¾udKd;aul iudf,dapk 
yd bÈlsÍï wëlaIKh 
i|yd WmfoaYl fiajd 

hqwdka 577.0 13,418.2 87.7 ia:djr 2.00 wod< fkdfõ fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.25%  
l<ukdlrK 
.dia;=  0.25%  

6 20 

2017/12/22 ;,amsá., c,dY jHdmDlsh we't'c'f
vd,^¾& 

147.9 22,621.7 147.9 ia:djr 2.00 wod< fkdfõ fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.25%  
l<ukdlrK 
.dia;=  0.25%  

6 15 

fjf<|fmd< Kh   

ksfhdað; 
Citicorp 

Internationa

l Limited 

Singapore 
wdh;kh 

2017/05/09 úfoaY úksuh ld,Sk uQ,H 
myiqlï Kh - 2017 

we't'c'f
vd,^¾& 

450.0 68,541.9 450.0 úp,h LIBOR 6 

months for 

US$ 

2 kssfhdacs; 
.dia;=   we't'c'fv

d,^¾& 30,000, 
uQ,sl .dia;= - 
we't'c'fvd,^¾& 
ñ,shk 6.75, kS;s 
.dia;= - 
we't'c'fvd,^¾& 
48,500, fjk;a 
whlsÍï 
we't'c'fvd,^¾& 
53,015.28 

1 4 

2017/08/08 úfoaY úksuh ld,Sk uQ,H 
myiqlï Kh – 2017 
^wruqo, by< kexùu& 

we't'c'f
vd,^¾& 

550.0 84,346.8 550.0 úp,h LIBOR 6 

months for 

US$ 

2 uQ,sl .dia;= - 
we't'c'fvd,^¾& 
ñ,shk 8.25 

1 4 
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cd;Hka;r 
iaffjÍ;aj 
ne÷ïlr 
ksl=;=j 

2017/05/11 cd;Hka;r iaffjÍ;aj 
ne÷ïlr ksl=;=j 2017 

we't'c'f
vd,^¾& 

1,500.0 228,473.1 1,500.0 ia:djr 6.2 wod< fkdfõ - 10 10 

nyqmd¾Yaùh ks, ixj¾Ok iyfhda.S;d Kh 

wdishdkq 
ixj¾Ok 
nexl=j   

  

  

  

  

2017/03/17 W;=re m<df;a ;sridr ëjr 
ixj¾Ok jHdmD;sh i|yd 
jHdmD;s ie,iqï 
w;a;sldrï 

we't'c'f
vd,^¾& 

1.3 196.7 1.3 ia:djr 2.00 wod< fkdfõ - 2 7 

2017/11/22 fojk taldnoaO ud¾. 
wdfhdack jevigyk 
- Kh fldgi 1 

we't'c'f
vd,^¾& 

60.0 9,229.0 60.0 ia:djr 2.00 wod< fkdfõ - 5 25 

2017/11/22 fojk taldnoaO ud¾. 
wdfhdack jevigyk 
- Kh fldgi 1 

we't'c'f
vd,^¾& 

90.0 13,843.5 90.0 úp,h LIBOR 6 

months for 

US$ 

0.7 fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15%  

7 30 

2017/12/15 hdmkh ls,sfkdÉÑ c, 
iïmdok jHdmD;sh - 
w;sf¾l uQ,H iïmdokh 

we't'c'f
vd,^¾& 

25.0 3,833.6 25.0 ia:djr 2.00 wod< fkdfõ - 5 25 

2017/12/15 hdmkh ls,sfkdÉÑ c, 
iïmdok jHdmD;sh - 
w;sf¾l uQ,H iïmdokh 

we't'c'f
vd,^¾& 

95.0 14,567.7 95.0 úp,h LIBOR 6 

months for 

US$ 

0.7 fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15%  

7 30 

2017/12/15 taldnoaO ud¾. wdfhdack 
jevigyk - Kh fldgi 

4 

we't'c'f
vd,^¾& 

150.0 23,001.6 150.0 úp,h LIBOR 6 

months for 

US$ 

0.7 fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15%  

7 30 

hqfrdamSh 
wdfhdack 
nexl=j 

2017/01/20 úi,a fld<U c, yd 
wmc, l<uKdlrKh 
jeäÈhqKq lsÍfï 
jevigyk l%shd;aul 
lsÍu-jHdmD;sh 3 

hQfrda 50.0 8,014.6 53.4 úp,h LIBOR 6 

months for 

US$ 

0 -  1 11 

f,dal 
nexl=fõ 
m%;sixialrK
h yd 
ixj¾Okh 
i|yd jQ 
cd;Hka;r 
nexl=j 

2017/07/17 Wiia wOHdmkh m%idrKh 
yd ixj¾Okh fõ.j;a 
lsÍu ^AHEAD& 
jevigyk 

we't'c'f
vd,^¾& 

67.0 10,299.9 67.0 fmd,S 
rys; 

 
wod< fkdfõ 

uQ,sl .dia;= 
we't'c'fvd,^¾& 
167,500 iy 
fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.25% 

10 24 
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lDIsld¾ñl 
ixj¾Okh 
i|yd jQ 
wka;¾cd;s
l wruqo, 

2017/06/26 iq¿ mßudK lDIs jHdmdßl 
yjq,aldß;ajh jevigyfka 
Kh jevigyk wxl 
2000001843 l%shd;aul lsÍu 

we't'c'f
vd,^¾& 

33.7 5,167.7 33.7 ia:djr 2 wod< fkdfõ - 5 24 

f,dal 
nexl=fõ 
ජාතයන්තර 
ixj¾Ok 
iudh;kh  

  

  

  

2017/01/17 lDIsl¾u wxYfha kùlrK 
jHdmD;sh 

ú'.e'ys' 89.2 17,963.2 119.7 ia:djr 1.25 wod< fkdfõ fiajd .dia;= 
0.75%  

5 24 

2017/07/17 Wiia wOHdmkh m%idrKh 
yd ixj¾Okh fõ.j;a 
lsÍu ^AHEAD& 
jevigyk 

ú'.e'ys' 24.4 5,202.1 33.8 ia:djr 1.25 wod< fkdfõ fiajd .dia;= 
0.75% iy 
fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.5% 

5 24 

2017/09/29 m%jdyk iïnkaO;djh iy 
j;alï l<ukdlrK 
jHdmD;sh 

ú'.e'ys' 90.5 19,581.8 127.9 ia:djr 1.25 wod< fkdfõ fiajd .dia;= 
0.75% iy 
fmdfrdkaÿ .dia;=  
0.5% 

4 15 

2017/10/04 uQ,H wxYfha kùlrK 
jHdmD;sh 

ú'.e'ys' 55.4 11,987.1 78.2 ia:djr 3.36 wod< fkdfõ uQ,sl .dia;= 
ú'.e'ys' 138,500 

5 23 

cd;Hka;r 
ixj¾Okh 
i|yd jQ  
Tfmla 
wruqo, 

2017/10/13 l¿ .Õ ixj¾Ok 
jHdmD;sh ^w;sf¾l Kh& 

we't'c'f
vd,^¾& 

18.0 2,765.3 18.0 ia:djr 2.5 wod< fkdfõ fiajd .dia;= 1% 5 20 

tl;=j 4,781.4  

මූලාශ රය : ිදේශශ ස්පත්ත ේපතාර්ත්ේ්ප්තතුව 
igyk : úúO úksufhka igykajk tlÕ;d w.hhka" t'c'fvd,¾ njg yerùfï § tla tla tl.;dj w;aika lrk ,o Èkfha mej;s úksuh wkqmd;slhka Ndú;lr we;' 
LIBOR = ,kavka wka;¾ nexl= w¾mK wkqmd;h  
EURIBOR=hqfrdamSh wka;¾ nexl= w¾mK wkqmd;h 

ú'.e'ys' = úfYaI .ekqï ysñlï   

T = Kh fldgi 

- =  w.hla fkdue; 
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j.=j 6'8 (  2017ckjdß isg foieïn¾ olajd ks, ixj¾Ok ifyhda.S;d hgf;a ,o m%;s,íê Wmfhdackh jQ jHdmD;s $ jevigyka "  tajd 
,nd.;a uQ,Hhk kshuhka iu. 

ixj¾Ok 

md¾Yajlre/ Kh 

fok wdh;kh 

Kh$ 
m%odk 

jHdmD;sh fyda jevigyk 

m%;s,íê m%udKh (ñ,shk) jd¾Isl fmd,S wkqmd;slh 

fjk;a f.ùï 
iyk 
ld,h 

(වර්ෂ) 

l,amsÍu  
(iyk 
ld,h 

we;=<;aj& 
^j¾I& 

úksuh 

m%udKh" 

(,nd.;a 

úksufhka) 

t' c' 
fvd,¾ 

fmd,S 
j¾.h 

wkqmd;slh 

iSudka;s
lh ^ 
mokï 

wxl 100& 

oaúmd¾Yaúl 

Ök ixj¾Ok 
nexl=j  

Kh 

m%uqL ud¾. m%;sixialrK 
yd ixj¾Ok jHdmD;sh 

^woshr2& 
we't'c'
fvd,^¾& 2.4 2.4 úp,H 

LIBOR -6 

Month for US$ 
2.90% 

l<uKdlrK 
.dia;= 0.5% 
wjodkï jdßlh 
5.0% 

4 15 

Kh 
fudr.ylkao ixj¾Ok 
jHdmD;sh 

we't'c'
fvd,^¾& 

25.6 25.6 úp,H 
LIBOR -6 

Month for US$ 
2.90% 

l<uKdlrK 
.dia;= 0.5% 
wjodkï jdßlh 
5.9% 

4 15 

Kh 
m%uqL ud¾. m%;sixialrK 
yd ixj¾Ok jHdmD;sh 3 
^woshr 1& 

we't'c'
fvd,^¾& 

38.8 38.8 úp,H 
LIBOR -6 

Month for US$  
2.95% 

l<uKdlrK 
.dia;= 0.5% 
wjodkï jdßlh 
5.0% 

3 15 

Kh 

m%uqL ud¾. m%;sixialrK 
yd ixj¾Ok jHdmD;sh 3 

^woshr 2& 

we't'c'
fvd,^¾& 

32.2 32.2 úp,H 
LIBOR -6 

Month for US$ 
2.95% 

l<uKdlrK 
.dia;= 0.5% 
wjodkï jdßlh 
5.9% 

3 15 

m%xYfha Agency 

Francaise De 

Development 
wdh;kh 

Kh 
ue,sfndv" kdj,msáh" 
fõje,aj;a; iy rd., hk 
úÿ,s n,d.dr y;r bÈlsÍu 

hQfrda 
5.0 5.4 úp,H 

EURIBOR -6 

Month 
1.31% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.5%, we.hqï 
.dia;= hQfrda 
150,000 

6 20 

Kh 

හරිත බෙශක්ති සැංෙර්ධන 
හා බෙශක්ති  ාර්යක්ෂමතා 
ෙැඩිදියුණු කිරීදම් 
ආදයෝජන ෙැඩසටහන  

 

hQfrda 5.0 5.4 úp,H 
EURIBOR -6 

Month 
1.31% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.5%, we.hqï 
.dia;= hQfrda 
110,000 

6 20 

bkaÈhdj 

Kh 
bkaÈhdkq fvd,¾ Kh 
ud,dj 

we't'c'
fvd,^¾& 

8.7 8.7 úp,H 
LIBOR -6 

Month for US$ 
0.50% 

l<uKdlrK 
.dia;= 0.5%, 
fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.50% 

5 18 
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Kh 
úi,a oUq,a, c, iïmdok 
jHdmD;sh 1 

we't'c'
fvd,^¾& 

0.7 0.7 úp,H 
LIBOR -6 

Month for US$ 
2.00% 

 l<uKdlrK 

.dia;= 0.5%, 
rlaIK .dia;= 
6.5%, fmdfrdkaÿ 

.dia;= 0.50% 

3 14 

Kh 
W;=re ÿïßh fiajd 
m%;sIaGdmkh 

we't'c'
fvd,^¾& 

35.2 35.2 úp,H 
LIBOR -6 

Month for US$ 
0.50% 

 l<uKdlrK 

.dia;= 0.5%, 
fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.50% 

6 21 

Kh 
kùk kdjql uqr hd;%d 
folla ñ, § .ekSu 

we't'c'
fvd,^¾& 

16.6 16.6 úp,H 
LIBOR -6 

Month for US$ 
3.50% 

 l<uKdlrK 

.dia;= 0.5%, 

rlaIK .dia;= 5%, 
wemlr .dia;= 
we't'c'fvd,^¾& 
19,086, fmdfrdkaÿ 

.dia;=  0.50% 

4 11 

Kh 
fld<U- ud;r ÿïßh 
ud¾.h W;afYa‚ .; lsÍu 
wÈhr 2 

we't'c'
fvd,^¾& 0.8 0.8 úp,H 

LIBOR -6 

Month for US$ 
0.5% 

 l<uKdlrK 
.dia;= 
we't'c'fvd,^¾&  
337,000, 
fmdfrdkaÿ .dia;=  

0.50% 

4 18 

cmdkh  
  

  Kh 
uykqjr k.rfha wmc,h 
l<uKdlrK jHdmD;sh 

fhka 1,256.5 11.2 ia:djr 

Tranche 1-

10.65% 

Tranche 2- 

0.01% 

wod< 
fkdfõ 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.10% 

10 40 

Kh 
úi,a fld<U kd.ßl 
m%jdyk ixj¾Ok jHdmD;sh 
- fojk wÈhr 

fhka 273.0 2.4 ia:djr 
Tranche 1-0.2% 

Tranche 2- 

0.01% 

wod< 
fkdfõ 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.10% 

10 40 

Kh ynrK- fõhkaf.dv jsoq,s 
iïfm%aIK /yeka jHdmD;sh 

fhka 
946.8 8.4 ia:djr 

Tranche 1-0.3% 

Tranche 2- 

0.01% 

wod< 
fkdfõ 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.10% 

10 40 

Kh 
ke.S tk m%foaY b,lal lr 
.ksñka uq,sl iudc fiajd 
jeäoshqKq lsrsu 

fhka 
691.1 6.2 ia:djr 

Tranche 1-0.2% 

Tranche 2- 

0.01% 

wod< 
fkdfõ 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.10% 

10 40 
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Kh 

úi,a fld<U úÿ,sssh 
iïfm%aIKfhaos yd 
fnodyersfïsos isoqjk ydks 
wju lsrsfïjHdmD;sh 

fhka 
5,888.2 52.3 ia:djr 

Tranche 1-0.3% 

Tranche 2- 

0.01% 

wod< 
fkdfõ - 10 30 

Kh cd;sl ud¾. cd,fha m%Odk 
md,ï f.dvkexùu 

 

fhka 
1,963.4 17.5 ia:djr 

Tranche 1-0.2% 

Tranche 2- 

0.01% 

wod< 
fkdfõ 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.10% 

10 40 

Kh cd;sl uydud¾. cd,fha 
kdhhEï úm;a wdrlaIKh 

 

fhka 
886.0 7.9 ia:djr 

Tranche 1-1.4% 

Tranche 2- 

0.01% 

wod< 
fkdfõ 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.10% 

8 25 

Kh wkqrdOmqr W;=r c, 
iïmdok  jHdmD;sh - 1 
woshr 

 

fhka 
166.9 1.5 ia:djr 

Tranche 1-1.4% 

Tranche 2- 

0.01% 

wod< 
fkdfõ 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.10% 

8 25 

Kh 
le<Ks .Õ yryd kj 
md,ula boslsrSu 

fhka 
5,410.0 48.2 ia:djr 

Tranche 1-0.1% 

Tranche 2- 

0.01% 

wod< 
fkdfõ - 10 40 

Kh cd;sl úÿ,sn, yd 
fnodyeÍfï cd, 
ixj¾Okh yd 
ld¾hlaIu;dj by< 
kexùfï jHdmD;sh 

fhka 
36.7 0.3 ia:djr 0.30% 

wod< 
fkdfõ 

uQ,sl .dia;= fhka  
ñ,shk 49.9  10 40 

m%odk udkj iïm;a ixj¾Ok 
YsIH;aj jHdmD;sh 2014 

fhka 
23.3 0.2 

wod< fkdfõ 

m%odk 
udkj iïm;a ixj¾Ok 
YsIH;aj jHdmD;sh 2015 

fhka 
39.9 0.4 

wod< fkdfõ 

m%odk udkj iïm;a ixj¾Ok 
YsIH;aj jHdmD;sh 

fhka 
56.9 0.5 

wod< fkdfõ 

m%odk 
iuqøSh wdrlaIK yelshdj 
jeäÈhqKq lsÍfï jHdmD;sh 

fhka 
897.6 8.1 

wod< fkdfõ 

m%odk Y%S ,xld rEmjdyskS ixia:dfõ 
rEmjdyskS jevigyka jeäÈhqKq 
lsÍu 

fhka 
52.6 0.5 

wod< fkdfõ 

l=fõgh Kh 
l¿ .Õ ixj¾Ok jHdmD;sh 

l=fõÜ 
äkd¾ 2.1 7.0 ia:djr 1.50% 

wod< 
fkdfõ fiajd .dia;= 0.5% 8 27 
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Kh w.aksos. úsYajúsoHd,h 
ixj¾Okh lsrSfï jHdmD;sh 
- 1 woshr^î& 

l=fõÜ 
äkd¾ 

0.4 1.2 ia:djr 1.00% 
wod< 

fkdfõ fiajd .dia;= 0.5% 5 25 

Kh 
md,ï 25la m%;sixialrKh 
lsrSfï jHdmD;sh 

l=fõÜ 
äkd¾ 0.5 1.5 ia:djr 0.50% 

wod< 
fkdfõ fiajd .dia;= 0.5% 5 25 

fldßhdj  
  

Kh Y%S ,xldfõ ueo fld<U 
jD;aA;Sh mqyqKq uOHia:dkh 
yd .ïmy ;dlaIKsl 
úoHd,h msysgqùfï 
jHdmD;sh 

fldßh
ka 

fjdka 
2.3 2.1 ia:djr 0.15% 

wod< 
fkdfõ _ 11 40 

Kh >k wmøjH neyer lsÍfï 
myiqlï bÈlsÍfï 
jHdmD;sh   

fldßh
ka 

fjdka 
0.8 0.7 ia:djr 0.15% 

wod< 
fkdfõ _ 11 40 

Kh 
oeÿre Th c, iïmdok  
jHdmD;sh 

fldßh
ka 

fjdka 
2.0 1.8 ia:djr 0.15% 

wod< 
fkdfõ _ 11 40 

c^¾&uksh 
 

Kh .d,a, uyfudaor ud;D 
frday, boslsrSu 

hQfrda 5.3 5.9 ia:djr 2.20% 
wod< 

fkdfõ 
fmdfrdkaÿ .dia;= 

0.25% 
2 13 

m%odk 

W;=re m<df;a jD;a;Sh 
mqyqKq uOHia:dk i|yd 
pkaøsld ;dlaIKuOHia:dk 
8la boslsrsfï jHdmD;sh 

hQfrda 0.5 0.6 wod< fkdfõ 

fi!È wrdìh 
^wrdì wd¾Ól 
ixj¾Okh i|yd 
jQ fi!È wruqo,& 

Kh wmiaudr frday, yd fi!LH 
uOHia:dk bÈlsÍfï 
jHdmD;sh 

fi!È 
ßhd,a 2.9 0.8 ia:djr 2% 

wod< 
fkdfõ _ 5 25 

Kh 

l¿ .Õ ixj¾Ok jHdmD;sh 
fi!È 
ßhd,a 42.4 11.1 ia:djr 2% 

wod< 
fkdfõ _ 5 20 

Kh wmiaudr frday, yd fi!LH 
uOHia:dk bÈlsÍfï 
jHdmD;sh ^w;sf¾l 
uQ,Hhk& 

fi!È 
ßhd,a 23.6 6.2 ia:djr 2% 

wod< 
fkdfõ _ 5 25 

Kh 
ud¾. cd, ixj¾Ok 
jHdmD;sh 

fi!È 
ßhd,a 3.6 0.9 ia:djr 2% 

wod< 
fkdfõ _ 5 20 

iamd[a[h Kh .fKauq,a," fmd,a.yfj, 
yd rdc.sßfha .=jka md<ï 

3la bÈlsÍu (ේවීපාර්ශ්වි  
ද ොටස) 

hQfrda 15.3 17.1 ia:djr 0.15% 
wod< 

fkdfõ 

l<uKdlrK 
.dia;= hQfrda 
18,798.32, 
fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.10% 

5 40 
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Kh 

wdKuvqj taldnoaO c,iïmdok 
fhdackd l%uh hQfrda 6.9 7.5 ia:djr 0.15% 

wod< 
fkdfõ 

l<uKdlrK 
.dia;= hQfrda 
14,750.94, 
fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.10% 

5 40 

Tiafg%,shdfõ  
Export 

Finance & 

Insurance 

Corporation 
wdh;kh 

 

Kh 

idhksl wmøjH neyer 
lsÍfï moaO;shla yd thg 
wod< WmlrK ñ,§ .ekSï 
iïmdokh lsÍu 

we't'c'
fvd,^¾& 10.0 10.0 úp,H 

LIBOR -6 

Month for US$ 
1.00% 

kS;s .dia;= 
we't'c'fvd,^¾& 
20,000 fjk;a 
f.ùï 
we't'c'fvd,^¾& 
243,106 iy 
we't'c'fvd,^¾&  
100,000 

2 11 

iamd[a[fha  
Banco Bilbao 

Vizcaya 

Argentaria 

S.A. wdh;kh 

Kh 
.fKauq,a," fmd,a.yfj, 
yd rdc.sßfha .=jka md<ï 
3la bÈlsÍu 

hQfrda 6.4 7.1 úp,H 
EURIBOR -6 

Month 
1.95% 

l<uKdlrK 
.dia;= hQfrda 
80,564.24 

3 13 

m%xYfha  
Calyon Credit 

Agricole CIB 
wdh;kh 

Kh විසල් මාතදල් ජෙ සම්පාදන 

ෙයාපෘතිය - අපනයන ණය 

පහසු ම hQfrda 13.6 15.1 úp,H 
EURIBOR -6 

Month 
1.7% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.75%, 
l<uKdlrK 
.dia;=  hQfrda 
618,640.17 

3 15 

Kh 

le<‚h ol=Kq bjqr c, 
iïmdok jHdmD;sh - wÈhr II- 
wmkhk Kh myiqlu 

hQfrda 10.7 12.7 úp,H 
EURIBOR -6 

Month 
1.325% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.75%, ms<sfh, 
lsÍfï hQfrda 
478,972, kS;s 
.dia;= hQfrda 
33,360 

3 15 

fko^¾&,ka;fha  
Co-op 

Centrale 

Raiffeisen-

Boerenleenba

nk wdh;kh 

Kh 
lsß.jhska 20"000la wdkhkh 
lsÍfï jHdmD;sh ^t' c' fvd,¾ 
ñ,shk 62'86l b;sß fldgi& 

we't'c'
fvd,^¾& 

6.6 6.6 úp,H 
LIBOR -6 

Month for US$ 
2.00% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.25%, ia:dmkh 
lsÍfï .dia;= 
we't'c'fvd,^¾& 
157,152.36 

1 7 

Kh lsß.jhska 20"000la wdkhkh 
lsÍfï jHdmD;sh ^t' c' fvd,¾ 

ñ,shk 11.09l fmr f.ùï 

fldgi& 

we't'c'
fvd,^¾& 

2.8 2.8 ia:djr 5% 
wod< 

fkdfõ - 3 4 

Kh l¿;r uy frday, ixj¾Okh 
lsÍu hQfrda 1.3 1.5 úp,H 

EURIBOR -6 

Month 
1.5% - 4 13 
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Kh 

.%dóh hlv md,ï 463 la 
boslsrSu 

hQfrda 3.8 4.4 

úp,H 
EURIBOR 6 

Month 

Tranche 

1-1.45% 

l<uKdlrK 
.dia;= 0.5%, 
fmdfrdkaÿ .dia;=  

0.25% 

3 13 

úp,H 
EURIBOR 6 

Month 

Tranche 

2-4% 

l<uKdlrK 
.dia;= 0.5%, 
fmdfrdkaÿ .dia;=  

0.25% 

  

tlai;a 
rdcOdksfha 
Deutsche 

Bank AG 
nexl=j   

Kh 

.%dóh hlv md,ï 537 la 
boslsrSu 

we't'c'
fvd,^¾& 

35.0 35.0 

úp,H 
LIBOR -6 

Month for US$ 

Tranche 

1-4.15% 

l<uKdlrK 
.dia;= 
we't'c'fvd,^¾& 
167,500, 
fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.25% 

3 13 

úp,H 
LIBOR -6 

Month for US$ 
T2-1.5% 

l<uKdlrK 
.dia;= 
we't'c'fvd,^¾& 
643,000, 
fmdfrdkaÿ .dia;=  

0.25% 
weußld tlai; 
ckmofha 
wdkhk 
wmkhk nexl=j 

Kh 

noq,a," yd,swe, iy we,a, 
taldnoaO c, iïmdok 
jHdmD;sh 

we't'c'
fvd,^¾& 

9.4 9.4 úp,H 

fjf<|fmd< 
wkqmd; wkqj 
;SrKh jk 

fmd,s 
wkqmd;slh 

1.26% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
we't'c'fvd,^¾& 
355,576.57, 
wkdjrK .dia;= 
4.6%, fmdfrdkaÿ 

.dia;= 0.50% 

5 16 

HSBC Bank 

Plc(EKF 

Denmark) 
wdh;kh 

Kh 

nv,a.u lsrs ieliqï 
n,d.drhla ia:dms; lsrSu 

 

hQfrda 12.8 14.3 úp,H 
LIBOR -6 

Month for US$ 

T1- 

1.9%, 

T2-5% 

Kh fldgi 1- 
jHqyd;aul .dia;= 
we't'c'fvd,^¾& 
99,759, Kh 

fldgi 2- 

jHqyd;aul .dia;= 
we't'c'fvd,^¾& 
285,759 , uQ,sl 
f.ùï 
we't'c'fvd,^¾& 
2,234919, T2- 
fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.5% 

3 13 
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HSBC Bank 

Plc(UK) 
wdh;kh 

Kh 

ñ,aflda ^mqoa.,sl& iud.fï 
ieliqï l¾udka; Yd,d 
kùlrKh lsÍu 

we't'c'
fvd,^¾& 

3.3 3.3 úp,H 
LIBOR -6 

Month for US$ 

2% 

(Buyer’s 

credit 

Facility 

Tranche

) & 6% 

(Comm

ercial 

tranche) 

jHqyd;aul .dia;= 
we't'c'fvd,^¾&  
65,362.8 

1 9 

Kh 
m%foaYsh md,ï jHdmD;sh-  2 
woshr 

 

we't'c'
fvd,^¾& 

2.4 2.4 úp,H 
LIBOR -6 

Month for US$ 
2% 

jHqyd;aul .dia;= 
we't'c'fvd,^¾&  
150,179.06, 
fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.25% 

4 15 

Tiag%shdfõ  
RAIFFEISEN 

ZENTRAL 

BANK nexl=j 

Kh 

fldÉÑlfâ md<u 
bÈlsÍfï jHdmD;sh 

hQfrda 3.5 4.1 fmd,S rys; 

l<uKdlrK 
.dia;= 0.45%  

- wemlr .dia;= 

hQfrda 11,962.50  

- wemlr  

iSudka;slh  1%, 
fmdfrdkaÿ .dia;=  

0.45% 

9 17 

yxf.aßhdfõ  
Export Import 

Bank of 

Hungary 
nexl=j 

Kh l,gqjdj c, mús;%d.drh 
mqkre;a:dmk jHdmD;sh hQfrda 2.3 2.5 ia:djr 1.03% 

wod< 
fkdfõ - 8 20 

 
,nq.u  c, mús;%d.drh 
mqkre;a:dmk jHdmD;sh 

hQfrda 2.6 2.8 ia:djr 1.03% 
wod< 

fkdfõ - 8 20 

fn,aðhfï  
KBC Bank of 

Belgium 
nexl=j 

Kh 
fudKrd., nq;a;, c, 
iïmdok jHdmd;sh 

hQfrda 2.8 3.0 fmd,S rys; 

fiajd .dia;= 
1.2%, fmdfrdkaÿ 

.dia;=  0.5% 
3 10 

Ökfha wdkhk 
wmkhk nexl=j 

Kh ud;r -  fn,sw;a; wÈhr  
ud;r -  l;r.u ÿïßh 
ud¾.h  

we't'c'
fvd,^¾& 15.9 15.9 ia:djr 2.00% 

wod< 
fkdfõ 

l<uKdlrK 
.dia;= 0.5%, 
fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.50% 

6 20 

Kh 
yïnkaf;dg cd;Hka;r 
flakaøia:dkh ixj¾Okh 
lsÍfï jHdmD;sh 

hqwdka 400.4 
59.0 

 
ia:djr 2.00% 

wod< 
fkdfõ 

l<uKdlrK 

.dia;= 0.5%, 
fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.25% 

6 20 
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Kh 
olaIsK wêfõ.S ud¾.h" 
fn,sw;a; isg jeáh olajd 
È.=lsÍï lsÍu - 2 jeks 
wÈhr 

we't'c'
fvd,^¾& 62.2 62.2 ia:djr 2.00% 

wod< 
fkdfõ 

l<uKdlrK 
.dia;= 0.5%, 
fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.25% 

6 20 

Kh 
ud;r -  fn,sw;a; wÈhr  
ud;r -  l;r.u ÿïßh 
ud¾.h 

hqwdka 22.7  3.3 ia:djr 2.00% 
wod< 

fkdfõ 

l<uKdlrK 
.dia;= 0.5%, 
fmdfrdkaÿ .dia;=  

0.50% 

6 20 

Kh úi,a  l=reKE., c, 
iïmdok yd u,dmjyk 
jHdmD;sh 

hqwdka 116.4 
17.6 

 
ia:djr 2.00% 

wod< 
fkdfõ 

l<uKdlrK 
.dia;= 0.25%, 
fmdfrdkaÿ .dia;=  

0.25% 

5 20 

Kh flrj,msáh isg lvj; 
olajd jQ msg; jgrjqï 
uydud¾. jHdmD;sh woshr 3 

we't'c'
fvd,^¾& 78.9 78.9 ia:djr 2% 

wod< 
fkdfõ 

l<uKdlrK 
.dia;= 0.25%, 
fmdfrdkaÿ .dia;=  

0.25% 

5 20 

Kh wkaorjej yryd u;a;, isg 
yïnkaf;dg olajd jQ 
olaIsK wêfõ.S ud¾.fha 4 
jk fldgi boslsrSu  

hqwdka 724.4 
107.4 

 
ia:djr 2% 

wod< 
fkdfõ 

l<uKdlrK 

.dia;= 0.25%, 
fmdfrdkaÿ .dia;=  

0.25% 

5 20 

Kh ud;r isg fn,sw;a; olajd 
jQ olaIsK wêfõ.S ud¾.fha 
1 jk fldgi boslsrSu 

we't'c'
fvd,^¾& 146.5 146.5 ia:djr 2% 

wod< 
fkdfõ 

l<uKdlrK 
.dia;= 0.25%, 
fmdfrdkaÿ .dia;=  

0.25% 

5 20 

Tiag%shdfõ   
UniCredit 

Bank Austria 

AG nexl=j 

Kh 

l;r.u mQcd N+ñ m%foaYh 
;=< c,dmjyk há;, 
myiqlï jeäÈhqKq lsÍu 

hQfrda 2.3 2.6 m%;s,íê u; .Kkh flfrk fmd,sh 

fufyhqï .dia;= 
hQfrda 1,440, 
wemlr .dia;= 
hQfrda 59,062.5, 
l<uKdlrK 
.dia;= hQfrda 
47,250, fmdfrdkaÿ 

.dia;= 0.4% 

8 18 

nyqmd¾Yaùh 

wdishdkq 
ixj¾Ok nexl=j 

Kh msú;=re n,Yla;s yd m%fõY 
jeäÈhqKq lsÍfï jHdmD;sh 

 

we't'c'
fvd,^¾& 4.2 4.2 úp,H 

LIBOR -6 

Month for US$ 
0.20% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15% 

5 25 
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Kh 

msú;=re n,Yla;s yd m%fõY 
jeäÈhqKq lsÍfï jHdmD;sh 

 

ú'.e'ys' 1.1 1.5 ia:djr 

1% During 

Disbursing 

Period, 1.5% 

During 

Repaying 

Period 

wod< 
fkdfõ - 8 32 

Kh 
úh,s l<dmSh kd.ßl c, 
iïmdok iy ikSmdrlaIl 
jHdmD;sh 

 

ú'.e'ys' 1.3 1.8 ia:djr 

1% During 

Disbursing 

Period, 1.5% 

During 

Repaying 

Period 

wod< 
fkdfõ - 8 32 

Kh uy fld<U wmc, 
l<ukdlrK jHdmD;sh  
(OCR) 

 

we't'c'
fvd,^¾& 8.6 8.6 úp,H 

LIBOR -6 

Month for US$ 
0.20% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15% 

5 25 

Kh 
uy fld<U wmc, 
l<ukdlrK jHdmD;sh  

(ADF) 

 

ú'.e'ys' 1.5 2.0 ia:djr 

1% During 

Disbursing 

Period, 1.5% 

During 

Repaying 

Period 

wod< 
fkdfõ - 8 32 

Kh wdishdkq ixj¾Ok nexl=fõ 
wdOdr hgf;a rdcH  uQ,H 
l<ukdlrK ld¾hlaIu;d 
jHdmD;sh 

 

we't'c'
fvd,^¾& 

9.1 9.1 úp,H 
LIBOR -6 

Month for US$ 
0.20% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15% 

5 25 

Kh W;=re ud¾. iïnkaO;d 
jHdmD;sh   (OCR) 

 

we't'c'
fvd,^¾& 

0.5 0.5 úp,H 
LIBOR -6 

Month for US$ 
0.20% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15% 

5 25 

Kh 

W;=re ud¾. iïnkaO;d 
jHdmD;sh   (ADF) 

 

ú'.e'ys' 0.06 0.1 ia:djr 

1% During 

Disbursing 

Period, 1.5% 

During 

Repaying 

Period 

wod< 
fkdfõ - 8 32 
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Kh hdmkh yd ls,sfkdÉÑ  
c,iïmdok yd 
ikSmdrlaIl  jHdmD;sh 
(OCR) 

 

we't'c'
fvd,^¾& 0.2 0.2 úp,H 

LIBOR -6 

Month for US$ 
0.60% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15% 

5 25 

Kh 

hdmkh yd ls,sfkdÉÑ  
c,iïmdok yd 
ikSmdrlaIl  jHdmD;sh 
(ADF) 

ú'.e'ys' 10.6 14.7 ia:djr 

1% During 

Disbursing 

Period, 1.5% 

During 

Repaying 

Period 

wod< 
fkdfõ - 8 32 

Kh ;sridr n,Yla;s wxYfha 
iydh jHdmD;sh   (OCR) 

 

we't'c'
fvd,^¾& 1.2 1.2 úp,H 

LIBOR -6 

Month for US$ 
0.30% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15% 

5 25 

Kh 

;sridr n,Yla;s wxYfha 
iydh jHdmD;sh   (ADF) 

ú'.e'ys' 0.05 0.1 ia:djr 

1% During 

Disbursing 

Period, 1.5% 

During 

Repaying 

Period 

wod< 
fkdfõ - 8 32 

Kh 

m<d;a md,k wdh;k oshqKq 
lSrsfï jHdmD;sh 

 

ú'.e'ys' 2.5 3.5 ia:djr 

1% During 

Disbursing 

Period, 1.5% 

During 

Repaying 

Period 

wod< 
fkdfõ - 8 32 

Kh cd;sl uydud¾. jHdmD;sh - 
w;sf¾l uq,Hkh OCR 

 

we't'c'
fvd,^¾& 

1.1 1.1 úp,H 
LIBOR -6 

Month for US$ 
0.60% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15% 

5 25 

Kh 

W;=re ud¾. iïnkaO;d 
jHdmD;sh - w;sf¾l 
uQ,Hhkh   

we't'c'
fvd,^¾& 

1.6 1.6 úp,H 
LIBOR -6 

Month for US$ 
0.40% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15% 

5 26 
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Kh 

W;=re ud¾. iïnkaO;d 
jHdmD;sh - w;sf¾l 
uQ,Hhkh   

ú'.e'ys' 3.5 4.9 ia:djr 

1% During 

Disbursing 

Period, 1.5% 

During 

Repaying 

Period 

wod< 
fkdfõ - 8 32 

Kh msú;=re n,Yla;s yd m%fõY 
jeäÈhqKq lsÍfï jHdmD;sh 

 

we't'c'
fvd,^¾& 28.0 28.0 úp,H 

LIBOR -6 

Month for US$ 
0.40% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15% 

5 25 

Kh 

msú;=re n,Yla;s yd m%fõY 
jeäÈhqKq lsÍfï jHdmD;sh 

 

ú'.e'ys' 7.1 9.8 ia:djr 

1% During 

Disbursing 

Period, 1.5% 

During 

Repaying 

Period 

wod< 
fkdfõ - 8 32 

Kh 
úh,s l<dmSh kd.ßl c, 
iïmdok iy ikSmdrlaIl 
jHdmD;sh - w;sf¾l 
uQ,Hhkh 

 

ú'.e'ys' 2.4 3.3 ia:djr 

1% During 

Disbursing 

Period, 1.5% 

During 

Repaying 

Period 

wod< 
fkdfõ - 8 32 

Kh wOHdmk wxYh ixj¾Ok 
jHdmd;sh   -OCR 

we't'c'
fvd,^¾& 15.0 15.0 úp,H 

LIBOR -6 

Month for US$ 
0.40% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15% 

5 25 

Kh wOHdmk wxYh ixj¾Ok 
jHdmd;sh    -ADF 

ú'.e'ys' 10.0 14.0 ia:djr 2% 
wod< 

fkdfõ - 5 26 

Kh 
uy fld<U wmc, 
l<ukdlrK jHdmD;sh 1  

 

we't'c'
fvd,^¾& 11.1 11.1 úp,H 

LIBOR -6 

Month for US$ 
0.60% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15% 

5 25 

Kh uy fld<U wmc, 
l<ukdlrK jHdmD;sh 1  

 

ú'.e'ys' 

0.8 1.1 ia:djr 

1% During 

Disbursing 

Period, 1.5% 

During 

wod< 
fkdfõ - 8 32 
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Repaying 

Period 

Kh ksmqK;d ixj¾Ok 

jHdmD;sh -m%;sM, mdol 

Kh 

we't'c'
fvd,^¾& 7.0 7.0 úp,H 

LIBOR -6 

Month for US$ 
0.50% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15% 

5 25 

Kh ksmqK;d ixj¾Ok 

jHdmD;sh -m%;sM, mdol 

Kh 

ú'.e'ys' 4.6 6.4 ia:djr 2% 
wod< 

fkdfõ - 5 25 

Kh olaIsK ud¾. iïnkaëlrK 
jHdmD;sh 

 

we't'c'
fvd,^¾& 9.6 9.6 úp,H 

LIBOR -6 

Month for US$ 
0.20% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15% 

5 25 

Kh olaIsK ud¾. iïnkaëlrK 
jHdmD;sh ú'.e'ys' 0.3 0.4 ia:djr 2% 

wod< 
fkdfõ - 5 25 

Kh 
uy fld<U c, yd wmc, 
l<ukdlrK jHdmD;sh 2 

we't'c'
fvd,^¾& 9.3 9.3 úp,H 

LIBOR -6 

Month for US$ 
0.40% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15% 

5 25 

Kh uy fld<U c, yd wmc, 
l<ukdlrK jHdmD;sh 2 

 

ú'.e'ys' 0.7 0.9 ia:djr 1.25% 
wod< 

fkdfõ 
fiajd .dia;= 
0.75% 

5 25 

Kh taldnoaO ud¾. wdfhdack 
jevigyk  

 

ú'.e'ys' 6.9 9.3 ia:djr 2% 
wod< 

fkdfõ - 5 25 

Kh taldnoaO ud¾. wdfhdack 
jevigyk - Kh jdrslh 2 

ú'.e'ys' 0.3 0.4 ia:djr 2% 
wod< 

fkdfõ - 5 25 

Kh 

taldnoaO ud¾. wdfhdack 
jevigyk - Kh jdrslh 2 

we't'c'
fvd,^¾& 

20.3 20.3 ia:djr 2% 
wod< 

fkdfõ - 5 25 

Kh yß; n,Yla;s jeäÈhqKq 
lsÍfï  yd ld¾hlaIu;dj 
jeäÈhqKq lsÍfï jHdmD;sh 

we't'c'
fvd,^¾& 4.4 4.4 úp,H 

LIBOR -6 

Month for US$ 
0.50% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15% 

5 25 
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Kh yß; n,Yla;s jeäÈhqKq 
lsÍfï  yd ld¾hlaIu;dj 
jeäÈhqKq lsÍfï jHdmD;sh 

ú'.e'ys' 2.6 3.7 ia:djr 2% 
wod< 

fkdfõ - 5 25 

Kh taldnoaO ud¾. wdfhdack 

jevigyk - Kh jdrslh 3 
ú'.e'ys' 0.8 1.1 ia:djr 2% 

wod< 
fkdfõ  5 25 

Kh taldnoaO ud¾. wdfhdack 

jevigyk - Kh jdrslh 3 

we't'c'
fvd,^¾& 90.5 90.5 úp,H 

LIBOR -6 

Month for US$ 
0.50% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15% 

5 25 

Kh l=vd yd uOH mßudK 
jHjidh Kh ud,dj 

we't'c'
fvd,^¾& 37.5 37.5 úp,H 

LIBOR -6 

Month for US$ 
0.15% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15% 

10 13 

Kh 
uyje,s c, wdrlaIl 
wdfhdack jevigyk - Kh 
jdßlh 1 

ú'.e'ys' 4.4 6.2 ia:djr 2% 
wod< 

fkdfõ - 5 25 

Kh 
uyje,s c, wdrlaIl 
wdfhdack jevigyk - Kh 
jdßlh 1 

we't'c'
fvd,^¾& 6.0 6.0 ia:djr 0.1% 

wod< 
fkdfõ 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15% 

5 26 

Kh úi,a fld<U c, yd wm 
c, l<ukdlrK jeäÈhqKq 
lsÍfï wdfhdack 
jevigyk - jHdmD;s 3 

ú'.e'ys' 0.1 0.2 ia:djr 2% 
wod< 

fkdfõ - 5 24 

Kh úi,a fld<U c, yd wm 
c, l<ukdlrK jeäÈhqKq 
lsÍfï wdfhdack 
jevigyk - jHdmD;s 3 

we't'c'
fvd,^¾& 4.0 4.0 úp,H 

LIBOR -6 

Month for US$ 
0.5% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.15% 

5 25 

Kh ;dlaI‚l wdOdr Kh 
.súiqu - ^m%jdyk jHdmD;sh 
i|yd iQodkï ùfï 
myiqlï& 

ú'.e'ys' 1.3 1.9 ia:djr 2% 
wod< 

fkdfõ - 5 25 

Kh 
m<d;a md,k wdh;k 
jeäÈhqKq lsÍfï jHdmD;sh 
- w;sf¾l uQ,HlrKh 

we't'c'
fvd,^¾& 

4.2 4.2 ia:djr 2% 
wod< 

fkdfõ - 5 25 

Kh 
W;=re m<df;a ;sridr ëjr 
ixj¾Ok jHdmD;sh i|yd 
jHdmD;s ie,iqï w;a;sldrï 

we't'c'
fvd,^¾& 

0.1 0.1 ia:djr 2% 
wod< 

fkdfõ - 2 7 

wdydr yd 
lDIsl¾u 
ixúOdkh 

m%odk lsß .jhka i|yd 
iqÿiqfmdaIK ;dlaIK 
l%ufõohka m%j¾Okh 
lsÍfï jevigyk 

we't'c'
fvd,^¾& 

0.1 0.1 wod< fkdfõ 
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m%odk Y%S ,xldfõ l=vd u;aiH 
iïm;a jeä ÈhqKqlsÍfï 
jHdmD;sh 

we't'c'
fvd,^¾& 0.1 0.1 wod< fkdfõ 

m%odk lDIs-wd¾Ól ixj¾Ok 
jHdmD;sh ^ADP& 

we't'c'
fvd,^¾& 0.6 0.6 wod< fkdfõ 

m%odk 
uOHu  l÷lrfha kqjr" 
nÿ,a, iy kqjrt<sh 
Èia;%slalhkays ydhkhgm;a 
lDIsld¾ñl bvï 
mqkre;a:dmkh lsÍu 

we't'c'
fvd,^¾& 

0.2 0.2 wod< fkdfõ 

m%odk 
ffcj wdrlaIdj iïnkaO 

Cartagena iïuq;shg wkqj 

cd;sl ffcjiaÓs; rduqj 
l%shd;aul lsÍu 

we't'c'
fvd,^¾& 

0.1 0.1 wod< fkdfõ 

m%odk ;sridr fnda. ksIamdokh 
i|yd N+ñ úfYaIs; 
fmdfydr l<ukdlrK 
moaO;s ixj¾Okh lsÍu 

we't'c'
fvd,^¾& 

0.1 0.1 wod< fkdfõ 

m%odk 
kshÕfhka mSvd ú¢k mSä; 
mjq,aj, lDIsld¾ñl 
Ôjfkdamdhhka h:d 
;;a;ajhg m;a lsÍu 

we't'c'
fvd,^¾& 

0.5 0.5 wod< fkdfõ 

f,dal nexl=fõ 
m%;sixialrKh yd 
ixj¾Okh i|yd 
jQ cd;Hka;r 
nexl=j 

Kh fld<U w.k.r kd.ßl 
ixj¾Ok jHdmD;sh 
^MCUDP& 

we't'c'
fvd,^¾& 11.5 11.5 úp,H 

LIBOR -6 

Month for US$ 
0.70% 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.50% 

5 24 

Kh 

Wiia wOHdmkh mq¿,a lsÍu 
iy ixj¾Ok fufyhqï 
fõ.j;a lsÍfï jevigyk 

we't'c'
fvd,^¾& 

0.2 0.2 Interest Free 

fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.25%, uQ,sl 
f.ùï 
we't'c'fvd,^¾& 
167,500 

10 24 

m%odk fld<U k.rfha .xj;=r 
i|yd Tfrd;a;= fok 
kd.ßl mßirhla we;slsÍu 

we't'c'
fvd,^¾& 

0.2 0.2 wod< fkdfõ 
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m%odk oßø;djh weia;fïka;=  
lrkq ,nk jHdmD;sfha 
ixLHdk ms<sn| Odß;d 
ixj¾Ok Ndr wruqo, 
^IBRD/IDAñY%& 

we't'c'
fvd,^¾& 

-0.01 -0.01 wod< fkdfõ 

lDIsld¾ñl 
ixj¾Okh i|yd 
jQ wka;¾cd;sl 
wruqo, 

Kh 
l=vdjeú<s jHjidhl;aj 
ixj¾Ok jevigyk ú'.e'ys' 0.05 0.04 wod< fkdfõ 

fiajd .dia;= 
0.75% 

10 40 

m%odk 

mYapd;a iqkdñ fjr< 
mqkre;a:dmk iy iïm;a 
l<ukdlrK jevigyk 
2 

we't'c'
fvd,^¾& 0.5 0.5 wod< fkdfõ 

Kh cd;sl lDIsjHdmdr 
ixj¾Ok jevigyk 

ú'.e'ys' 2.7 3.8 ia:djr 0.75% 
wod< 

fkdfõ - 10 30 

Kh brKuvq jdßud¾. ixj¾Ok 
jevigyk 

ú'.e'ys' 2.2 2.9 wod< fkdfõ 
fiajd .dia;= 
0.75% 

11 25 

Kh Y%S ,xld l=vd f;a yd rn¾ j;= 
h:d ;;ajhg m;alsÍfï 
jHdmD;sh 

ú'.e'ys' 1.8 2.5 ia:djr 2% 
wod< 

fkdfõ - 5 25 

Kh 

l=vd f;a j;= lDIs jHdmdr 
yjq,alrKh ^SAP& jevigyk 
l%shd;aul lsÍu 

we't'c'
fvd,^¾& 2.8 2.8 ia:djr 2% 

wod< 
fkdfõ - 5 24 

f,dal nexl=fõ 
cd;Hka;r   
ixj¾Ok 
iudh;kh  

 

Kh Wmdh ud¾.sl k.r ixj¾Ok 
jHdmD;sh- w;sf¾l uQ,Hhkh ú'.e'ys' 0.5 0.7 ia:djr 1.25% 

wod< 
fkdfõ 

fiajd .dia;= 
0.75% 

5 25 

Kh 
foaY.=‚l úm¾hdihkag 
Tfrd;a;=§fï yelshdj 
jeäÈhqKqlsÍfï jHdmD;sh 
^wu;r uQ,H& 

ú'.e'ys' 4.1 5.7 ia:djr 1.25% 
wod< 

fkdfõ fiajd .dia;= 0.5% 5 25 

Kh mßir moaO;s ixrlaIK yd 
l<ukdlrK jHdmD;sh ú'.e'ys' 2.1 2.9 ia:djr 1.25% 

wod< 
fkdfõ 

fiajd .dia;= 
0.75% 

5 25 

Kh 

iudc wdrlaIK cd, jHdmD;sh ú'.e'ys' 2.2 3.1 ia:djr 2.73% 
wod< 

fkdfõ 

uQ,sl f.ùï 
we't'c'fvd,^¾&  
134,250, 
fmdfrdkaÿ .dia;= 
0.25% 

5 24 
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Kh lDIsl¾u wxYfha kùlrK 
jHdmD;sh ú'.e'ys' 9.0 12.7 ia:djr 1.25% 

wod< 
fkdfõ 

fiajd .dia;= 
0.75% 

5 24 

Kh oekqfï flakao%h ioyd 
mokula jYfhka wOHdmk 
moaO;sh mrsj¾;kh lsrSu 

ú'.e'ys' 6.6 9.2 ia:djr 1.25% 
wod< 

fkdfõ 

fiajd .dia;= 
0.75%, fmdfrdkaÿ 

.dia;= 0.50% 
5 25 

Kh fojk fi!LH wxY 
ixj¾Ok jevigyk 

 

ú'.e'ys' 45.0 62.3 ia:djr 1.25% 
wod< 

fkdfõ 

fiajd .dia;= 
0.75%, fmdfrdkaÿ 

.dia;= 0.50% 
5 25 

Kh foaY.=Ksl yev.eiSï j,g 
Tfrd;a;=oSfï yelshdj 
jeäoshqKq lsrSu 
l<ukdlrKh 

ú'.e'ys' 14.2 19.5 ia:djr 1.25% 
wod< 

fkdfõ 

fiajd .dia;= 
0.75%, fmdfrdkaÿ 

.dia;= 0.50% 
5 25 

Kh 
Wmdhud¾.sl k.r 
ixj¾Ok jHdmD;sh 

ú'.e'ys' 5.1 7.0 ia:djr 1.25% 
wod< 

fkdfõ 

fiajd .dia;= 
0.75%, fmdfrdkaÿ 

.dia;= 0.50% 
5 25 

Kh fõ,s wdrlaIK yd c, 
iïm;a l<ukdlrK 
jHdmD;sh-w;sf¾l 
uq,Hhkh  

ú'.e'ys' 18.3 25.3 ia:djr 1.25% 
wod< 

fkdfõ 

fiajd .dia;= 
0.75%, fmdfrdkaÿ 

.dia;= 0.50% 
5 25 

Kh 
ksmqK;d ixj¾Ok 

jHdmD;sh - ˜taa˜ fldgi 
ú'.e'ys' 14.0 19.4 ia:djr 1.25% 

wod< 
fkdfõ 

fiajd .dia;= 
0.75%, fmdfrdkaÿ 

.dia;= 0.50% 
5 25 

m%odk úi,a fld<U ikSmdrlaIdj 
i|yd" .Dyia: m%fõYh 
jeäÈhqKq lsÍfï jHdmD;sh 

we't'c'
fvd,^¾& 0.7 0.7 wod< fkdfõ 

m%odk 
AusAidDFAT cd;Hka;r 
ixj¾Ok ix.uh u.ska 
oekqfï flakao%h ioyd 
mokula jYfhka wOHdmk 
moaO;sh mrsj¾;kh lsrSu 

we't'c'
fvd,^¾& 

8.7 8.7 wod< fkdfõ 

Kh c, iïmdok yd 
ikSmdrlaIdj jeäÈhqKq 
lsÍfï jHdmD;sh 

ú'.e'ys' 25.0 35.0 ia:djr 1.25% 
wod< 

fkdfõ 

fiajd .dia;= 
0.75%, fmdfrdkaÿ 

.dia;= 0.50% 
5 25 

Kh 
uq,a <udúh ixj¾Ok 
jHdmD;sh 

ú'.e'ys' 3.3 4.5 ia:djr 1.25% 

wod< 
fkdfõ 

fiajd .dia;= 
0.75%, fmdfrdkaÿ 

.dia;= 0.50% 
5 25 
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cd;Hka;r 
ixj¾Okh i|yd 
jQ  Tfmla 
wruqo, 

Kh 

l¿ .Õ ixj¾Ok jHdmD;sh 

we't'c'
fvd,^¾& 

4.1 4.1 ia:djr 3.20% 

wod< 
fkdfõ 

fiajd .dia;= 1% 5 20 

Kh 
ud¾. cd, ixj¾Ok 
jHdmD;sh 

 

we't'c'
fvd,^¾& 

0.9 0.9 ia:djr 3.10% 

wod< 
fkdfõ 

fiajd .dia;= 1% 5 20 

Kh fld<U cd;sl wêfõ.S 
uydud¾. jHdmD;sh 

we't'c'
fvd,^¾& 7.4 7.4 ia:djr 4.60% 

wod< 
fkdfõ 

- 5 20 

Kh 
niakdysr m<d;a ud¾. 
ixj¾Ok jHdmD;sh 

we't'c'
fvd,^¾& 0.5 0.5 ia:djr 2.60% 

wod< 
fkdfõ 

- 5 20 

Kh nÿ,a, isg fpkal,dä  
olajd A5 ud¾.h 
mqkre;a:dmkh lsÍu 

we't'c'
fvd,^¾& 11.4 11.4 ia:djr 2.50% 

wod< 
fkdfõ 

- 5 20 

tlai;a cd;Skaf.a 
wOHdmksl" 
úoH;aul yd 
ixialD;sl 
ixúOdkh 

m%odk Y%S ,xldfõ úYajúoH,j, 
WmdêOdÍkaf.a f;dr;=re 
wOHhkh 

we't'c'
fvd,^¾& 0.02 0.02 

wod< fkdfõ 

m%odk m¾fhaIK yd mqyqKqùï ;=<ska 
lfvd,dk flfrys foaY.=‚l 
n,mEu i|yd iQodkïùu by< 
kexùu 

we't'c'
fvd,^¾& 

0.02 0.02 

wod< fkdfõ 

m%odk ,sx.sl m%pKav;ajh uq̈ kqmqgd 
oeóu yd ia;%S-mqreI 
iudkd;au;djh n,.ekaùu 

we't'c'
fvd,^¾& 

0.03 0.03 

wod< fkdfõ 

tlai;a 
cd;Skaf.a 
ck.yk wruqo, 

m%odk 
UNFPA foaYSh jevigyk  

we't'c'
fvd,^¾& 0.05 0.05 

wod< fkdfõ 

tlai;a 
cd;Skaf.a <ud 
wruqo, 

m%odk 
UNICEF 2013-2017 
foaYSh jevigyk 

we't'c'
fvd,^¾& 4.0 4.0 

wod< fkdfõ 

f,dal wdydr 
jevigyk 

m%odk 
uyje,s .x øද ෝ‚fha Ôùka 
flfrys foaY.=‚l 
úm¾hdi n,mEï 

we't'c'
fvd,^¾& 

1.3 1.3 

wod< fkdfõ 
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m%odk 
2016-2022 foaYSh jevigyfka 

l%shdldÍ ie,eiau 

we't'c'
fvd,^¾& 0.1 0.1 

wod< fkdfõ 

m%odk 
kshÕfhka ydkshg m;a jQ 
m%cdjkag iyk ie,iSfï yÈis 
fufyhqu ^wruqo, by< 
kexùu& 

we't'c'
fvd,^¾& 

3.1 3.1 

wod< fkdfõ 

tl;=j 1,668.7   

uQ,dY%h ( úfoaY iïm;a fomd¾;fïka;=j  

igyka ( úúO úksufhka isÿjQ m%;s,íëka t'c'fvd,¾ njg m;alsÍfï § j¾Idjidkfha  mej;s úksuh wkqmd;slhka Ndú; lr we;' rdcH jHdmdr 2017 j¾Ifha ,nd.;a Kh wvx.= fkdfõ' 

ú'.e'ys' = úfYaI .ekqï ysñlï' LIBOR = ,kavka wka;¾ nexl= w¾mK wkqmd;h'  EURIBOR=hqfrdamSh wka;¾ nexl= w¾mK wkqmd;h 
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2017 වසදර්  වාර්තා ව ූනලි සාවර්ධන සහදයෝග් තා ණය  එකතතා - තරිසාර සාවර්ධන අරමණු ු

සාවර්ධන 
පාර්ශවකරුවනේ 

වයාපිතයි 
 

වටිනාකම 
(ඇ.දඩා.මිලි

යන) 

තරිසාර සාවර්ධන අරමණු ු

ජපානය නැත  එන  පරදෙේශවල 
ග්රාමීය යටිතල පහසුකම් 
සාවර්ධන වයාපිතයි 
 
 
 

113.8  
 
 

 

කළු ග්ත ජල සැපයුම 
පුළුලේ ිරීදම්  වයාපිතයි 
(I ) 

279.5   
 
 
 
 
  

කුදපටය කළු ග්ත ජල සැපයුම 
පුළුලේ ිරීදම්  වයාපිතයි 
(පරිපූරක) 

16.3   
  
 
    
 
 

සවුෙි අරාබිය 
(අරාබි ආර්ථික 
සාවර්ධනය සඳහා 
වූ දසෞෙි අරමුෙල) 

කළු ග්ත වම් ඉවුර 
සාවර්ධනය ිරීදම් 
වයාපිතිය 

44.8   
 
 
  
 

වයඹ විශේව විෙයාලය ය 
නාග්රිකය සාවර්ධනය 
ිරීදම්  වයාපිතිය 

27.9   
 
 
  

දනෙර්ලනේතය (Co-
op Centrale 
Raiffeisen-
Boerenleenbank) 

දතෝරාග්තේ  ෙිසේතරකි්ක 
තුනක භූග්ත ජල 
අධීක්ෂණ ජාලයක් 
පහිිටවුීණම පිළබීඳ නයිමු 
වයාපිතිය 
 
 

20.8   
 
 
 
 

ඉනේෙියාව 
(ඉනේෙියානු ආනයන 
අපනයන බැාකුව) 

දුම්රිය අාශයසාවර්ධනය 
ිරීදම් ණය මාලාව 

318   

ඔස්්රියාව 
(RaiffeisenZentral 
බැාකුව) 

කටනුායක කාර්මික හා 
තාක්ෂණික පහුණුු 
ආයතනය නවීණකරණය 
ිරීම හා වැඩිෙියණුු ිරීම 

11.1   
 
 
  
 
 

රජදයේ දරෝහලේ සඳහා 
ගි්ලනේ රථ 100ක් ලබා 
ග්ැන ම 

11.7   
 
 
 
 
 

චීනය (චීනදයේ 
ආනයන අපනයන 
බැාකුව)  

මහනුවර උතුර පාතදුම්බර 
කකාබෙේධ ජල සම්පාෙන  
වයාපිතිය 

248.8   
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ෙක්ෂිණ අිදපග්  මාර්ග්ය 
ෙිගු් ිරීම පළිිබඳ  
වයාපිතිදයේ  
නරි්මාණාතේමක 
සමාදලෝචන හා ඉෙිිරීම් 
අධීක්ෂණය සඳහා 
උපදෙේශන දසේවා 

87.7   
 
 
 

 

තලේපිටිග්ල ජලාශ  
වයාපිතිය 

147.9   
 

 
  
 

ආසයිානු සාවර්ධන 
බැාකුව 

උතුරු පළාදතේ තරිසාර 
ධීවර සාවර්ධන වයාපිතයි 
සඳහා  වයාපිති සැලසුම් 
අතේතිකාරම  

1.3   
 
 
 
 
 

දෙවන කකාබෙේධමාර්ග් 
ආදයෝජන වැඩසටහන - 
ණය දකාටස 01 

150   
 
 
 

 

යාපනය, ිරලිදනාච්චි 
ජලසම්පාෙන  වයාපිතයි - 
අතිදර්ක  මූලයයනය 
 

120   
 
 
 

 

කකාබෙේධ මාර්ග් 
ආදයෝජන වැඩසටහන  
ණය දකාටස 04 

150   
 
 
 

 

යූදරෝපයී ආදයෝජන 
බැාකුව 

විසලේ දකාළඹ ජල හා 
අපජල කලමනාකරණය 
ිරීම වැඩිෙියණුු ිරීදම් 
වැඩසටහන  රියාතේමක 
ිරීම වයාපිතයි 3 

53.4   
 
 

 

දලෝක බැාකුදප  
පරතසිාසේකරණය හා 
සාවර්ධනය සඳහා 
වූ  ජාතයනේතර 
බැාකුව 
 
 

උසසේ  අධයාපනය 
පරසාරණය හා සාවර්ධනය 
දපග්වතේ ිරීදම් (AHED) 
වැඩසටහන  
 
 

67   

කිෂිකාර්මික 
සාවර්ධනය සඳහා 
වූ අනේතර්ජාතික 
අරමුෙල  

සුළු පරිමාණ කිෂි 
වයාපාරික 
හවලුේකාීතේවය 
වැඩසටහන ණය අාක 
2000001843  රියාතේමක 
ිරීම 

33.7   
 

 
 

 
 

දලෝක බැාකුව 
(ජාතයනේතර 
 සාවර්ධන 
සමායතනය) 

කිෂිකර්ම අාශදයේ 
නවීණකරණ   වයාපිතයි 

119.7   
 
 
 

 
 

උසසේ  අධයාපනය 
පරසාරණය හා සාවර්ධනය 
දපග්වතේ ිරීදම් (AHED) 
වැඩසටහන  
 

33.8   
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පරවාහන සම්බනේධතාවය 
සහ වතේකම් කළමනාකරණ 
වයාපිතිය   

127.9   
 
 
 
  

මූලය අාශදයේ නවීණකරණ 
වයාපිතිය 

78.2   
 
 
 
  
 

ජාතයනේතර 
සාවර්ධනය සඳහා 
වූ ඔදපක් අරමුෙල 
 

කළු ග්ත සාවර්ධන  
වයාපිතිය (අතිදර්ක ණය) 

18   
 
 

2017 වසදර් වාර්තා ව ූ පරොන එකතතා- තරිසාර සාවර්ධන අරමණු ු

සාවර්ධන 
පාර්ශවකරුවනේ 

වයාපිතයි  වැඩසටහන 
 

වටිනාකම 
(ඇ.දඩා.මිලයි
න) 

තරිසර සාවර්ධන අරමණු ු

ඉනේෙියාව 
  

බහු ජාතික  නතරභාෂා 
ෙේවීණතික පාසලක් 
දපාදළානේනරුදප ඉෙිිරීම 

2.0  

ජපානය 
  
  
  

ආර්ථික හා සමාජ සාවර්ධන 
වැඩසටහන (මහජන 
ආරක්ෂාව වැඩිෙියුණ ු ිරීම 
සහ  තරසේත 
විදරෝි  රියාකාරකම් 
ශක්තිමතේ ිරීම 
 

2.2  

ආර්ථික හා සමාජ සාවර්ධන 
වැඩසටහන (වරාය හා නාවුක  
රියාකාරකම් 

9.1  

ශ්රී ලාකාදප දඩාපේලර් 
කාලගු්ණ දර්ඩාර් ජාලයක් 
පහිිටවුීණම 

22.4  

මානව සම්පතේ සාවර්ධන 
ශිෂයතේව වැඩසටහන (වර්ෂ 
තුනක් සඳහා) 

1.9  

මානව සම්පතේ සාවර්ධන 
ශිෂයතේව වැඩසටහන 

2.3  
 
 
 
 
 

දකාරියාව ජාතකි  අධයාපන විෙයාපීඨය 
දග්ාඩනැග් දම්  වයාපිතයි 

13.0  
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 චීනය 
  

ආර්ථික හා තාක්ෂණික 
සහදයෝග් තාව 

58.0  
 
 
 
 
 

ඇමරිකා 
එක්සතේ 
ජනපෙය 

සමාජ කකාබෙේධතාවය සඳහා 
හවලුේකාීතේවය ශක්තිමතේ 
ිරීම 

3.6  

මිදලේනයිම් අභිදයෝග්තා 
ගි්විසුම  රියාතේමක ිරීම 
වැඩිෙියුණ ුිරීම හා පහසුකම් 
සැපය ම  

 

7.4  

ආසයිානු 
සාවර්ධන 
බැාකුව  

දෙවන ශ්රී ලාකා ග්ාවතරු හා 
නායයාදම් ආපො  පරතිචාර  
වයාපිතිය   

2.0  

යුදරෝපයී  
පරජාව 
 
  

ශ්රී ලාකාව තළු  පරතසිනේධාන  
රියාවලයි ශක්තිමතේ ිරීම 
 

12.8  

ශ්රී ලාකාදප කිෂිකර්ම දක්ෂතර 
දයේ නවීණකරණ කටයතු ුසඳහා 
සහය වීණම 
 

32.0  

ආහාර හා 
කිෂිකර්ම 
සාවිධානය 
  

තිරසාර දබෝග් නිෂේපාෙනය 
සඳහා භූමී විදශේෂිත දපාදහාර 
කළමනාකරණ පෙේධත ි
සාවර්ධනය ිරීම 

0.3  

නයිතදයනේ පීඩා විෙින පීඩීත 
පවලුේවල කිෂිකාර්මික 
ජීවදනෝපායනේ යථා තතේතේවයට 
පතේ ිරීම සඳහා හෙීසි සහය 

0.5  

ආසයිාදප නලිේ ආර්ථිකය 
ෙියුණ ුිරීම සඳහා නවයකිත 
ආකාරයට වීණ සමත කඹුුරු වල  
මතේසය  වග්ාව  පරචලිත ිරීම 
හා දෙේශගු්ණික තතේතේවයනේට 
ඔදරාතේත ුදෙන දලස දපාකුණ ු
තුළ තලිාපයිා මසනුේ වග්ා 
ිරීම 

0.5  

එක්සතේ 
ජාතනීේදග්ේ  
අධයාපනකි,  
විෙයාතේමක  හා 
සාසේකිතික 
සාවිධානය 

පර්දයේෂන හා පහුණුු වීණම් 
තුළනිේ කදඩාලාන දකදරහ ි
දෙේශගු්ණික බලපෑම සඳහා 
සඳහා සුොනම් වීණම ඉහළ 
නැාවීණම 

0.02  
 

ලිාගි්ක පරචණ්ඩතේවය 
මුලුනුපටුා ෙැමීම හා  සේතර   - 
පුරුෂ සමානාතේමතාවය බල 
ග්ැනේවීණම 

0.03  
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 ශ්රී ලාකාදප විශේව  විෙයාලවල 
උපාිධාීනදග්ේ දතාරතුරු  
අධයනය 

0.02  

එක්සතේ 
ජාතනීේදග්ේ ළමා 
අරමුෙල 

2018 – 2020 දෙේශ ය 
වැඩසටහදනේ  රියාකාී 
සැලැසේම 

57.2   

     
 

දලෝක ආහාර 
වැඩසටහන 

නයිතදයනේ හානයිට පතේ ව ූ 
පරජාවනේට සහන සැලස දම් 
හෙිස ි දමදහයුම (අරමුෙල 
ඉහළ නැාවීණම) 

2.4  

 නයිතදයනේ හානයිට පතේ ව ූ 
පරජාවනේට සහන සැලස දම් 
හෙිස ිදමදහයුම 

2.5  
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ජාතයනේතර කම්කරු සාවිධානය (ILO) 
 
වැඩ දලෝකයට අොලව සමාජ කතිකාවතක් හා නවිැරෙ ි
නයායනේ පරවර්ධනය ිරීම සඳහා රැිරයා සාවර්ධනය 
සහ වැඩ සම්බනේධ පරතිපතේති හා න ති, ශරම දවදළඳදපාළ 
පෙේධතිය, ජාතයනේතර කම්කරු පරමිති, ශරම සා්රමණය, 
විතේතීමය ආරක්ෂාව සහ දසෞණ ය, කාර්ම්ක 
සම්බනේධතා සමාජ ආරක්ෂාව, කසුලතා හා විතේතීමය  
පුහුණුව, අර්බෙු සඳහා පරතිචාර, ළමා ශරමිකයිනේ, ශරමය 
බලහතේකාරදයනේ ලබා ග්ැනිම, ශරම දකාලේලකෑම, HIV 
කඩ් උසේ සහ දසේවාදයෝජකයනේදග්ේ සහ දසේවකයිනේදග්ේ සාවිධාන ශක්තිමතේ ිරීම ආෙී විවිධ ක්දශේතර 
ග්ණනාවකට අොලව තාක්ෂණික ආධාර ලබා ෙීම සඳහා ජාතයනේතර කම්කරු සාවිධානය 1984ෙ ී
සිය දමදහයුම් ශ්රී ලාකාව තුළ ආරම්භ කරන ලෙී. 
 

 
වයාපිත ිදසේවා සඳහා එක්සතේ ජාතනීේදග්ේ කාර්යාලය (UNOPS) 

 
සාමය දග්ාඩනැග් ම, මානුෂීය සහ සාවර්ධන වයාපිති 
සාර්ථකව රියාතේමක ිරීම සඳහා සහාය දෙනු ලබන 
එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ දමදහයුම් හසේතය වනේදනේ වයාපිති 
දසේවා සඳහා එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ කාර්යාලය දප. දමම 
ආයතනය 1998 සිට ශ්රී ලාකාදප සාවර්ධනය සඳහා 
සහාය ලබා දුනේ අතර 2005 ෙ ීපශේචාතේ සුනාමි පරතචිාර 
සහ පරතිසාසේකරණ රියාවලියට සහාය ෙක්වමිනේ සයි 
කටයුතු පුලුලේ කරන ලෙී. වයාපිත ි කලමණාකරණය 
යටිතල පහසුකම් හා පරසම්පාෙනයට අොලව 

සාවිධානදයේ විෂය පථය තුළ, වයාපිත ි දසේවා සඳහා වන එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ කාර්යාලය විසිනේ 
පීඩාවට පතේවූ පුෙේග්ලයිනේට පරතිලාභ ලබා දෙන හා ජාතික ධාරිතාවය සාවර්ධනය කරන ුලබන 
සමාජ ආර්ථික හා සාවර්ධන වයාපිති රියාතේමක කරනු ලබයි. ඔපනේදග්ේ රියාකාරකම් තුල පාලම්, 
පාසලේ, දරෝහලේ, නාග්රික මලාපවාහන පහසුකම්, ජලාපවාහන  පහසුකම්, වරාය හා නැාග්ුරම් සහ 
කකාබෙේධ කසළ කළමණාකරනය දසේවා සැපය ම යනාෙිය ඇතුලතේ දප. වයාපිතනීේදග්ේ තිරසාරතේවය 
සහ අයිතිය ඉහළ නැාවීණම සඳහා දමම සාවිධානය රජය සමත සහ පරජාව සමත සමීපව කටයුතු 
කරනු ලබයි. 
 

  
සරණාග්තයනිේ සඳහා වන එක්සතේ ජාතනීේදග්ේ මහ දකාමසාරිසේ 
(UNHCR) 

 
 ශ්රී ලාකාදපෙී, දමම සාවිධානය රජය සමත එක්ව සරණාග්තයිනේදග්ේ 
රැකවරණය පුලුලේ කරන අතරම ඔවුනේ පසිනේ සරණාග්තයිනේදග්ේ 
තතේතේවය තරීණය ිරීම සහ හඳුනාග්තේ සරණාග්තයිනේ සඳහා 
ෙීර්ඝකාලීන විසඳුම් ලබා ෙීම සිඳු කරනු ලබයි. එදමනේම 
සේදපච්ඡාදවනේ පැමිදණන ශ්රී ලාාිරක සරණාග්තයිනේදග්ේ ආරක්ෂාව 
හා දග්ෞරවය ලබා ෙීම සඳහා පහසුකම් සලසන අතරම ඔවුනේදග්ේ 
පරජාවනේ සමත නැවත එකතු වීණමට උපකාර කරනු ලබයි. 
අභයනේතරිකව අවතැනේ ව ූජනතාවට ෙරී්ඝකාලීන විසඳුම් ලබා ෙීම 
සඳහා පරමාණවතේ දසේවාවක් ඔවුනේ දවත ලබා ෙීමට දමම සාවිධානය විසිනේ ජාතික ආයතනයනේදග්ේ 
හා පළාතේ පාලන අිකාීනේ සඳහා ධාරිතා සාවර්ධන වැඩසටහනේ සිඳු කරනු ලබයි. 
 

 
ඉහත ආයතනවලට අමතරව දලෝක දසෞ ය සාවිධානය (WHO) ,එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ සේදපච්ඡා 
දසේවකයිනේ(UNV), ජාතයනේතර පරමාණුක බලශක්ති අිකාරිය (IAEA), එක්සතේ ජාතීනේදග්ේ කාර්මික 
සාවර්ධන සාවිධානය (UNIDO) සහ සා්රමණිකයනේ සඳහා වන ජාතයනේතර සාවිධානය (IOM)  
විසිනේ ඇ.එ.ජ. දඩාලර් මිලියන  13.68 2017 වසදර්ෙ ීඋපදයෝජනය කර ඇති බව වාර්තා වීණ ඇත. 

   
සටහන: දමම අරමෙුලේ සිජවු උපදයෝජනය කර ඇත.  

2017 වසර සඳහා 

    මුළු වියෙම 

    ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 
මිලියන  1.9 

 

 

USD 1.9 million 

2017 වසර සඳහා 

    මුළු වියෙම 

    ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 

මිලියන   2.7  

2017 වසර සඳහා 

    මුළු වියෙම 

ඇ.එ.ජ. දඩාලර් 

මිලියන   2.7  


