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නල රජය යටතේ ලර් 2015 දී තභරට නිලාව වාංලර්ධන තෂේත්රය 

පිළිඵල ඇති ව ප්රතඵෝධය අඳට 2016 ලවර තුෂ සීඝ්ර ඉදිි  මභනකට 

පිටුලශක් විය.අභාතාාං ත්කම්තු ය තභන්භ අභාතාාංතහ වශ   

යටතේ ඳලතින විවිධ ආයතනල තවේලතහ නියුතු සියලු තරාතිරම්ලට 

අයේ කාර්ය භණ්ඩ වාභාජික - වාභාජිකාලන්තේ දායකේලය වශ 

කැඳවීභ ඉකුේ ලවතර් අඳතේ ප්රමතියට වජජු ඵඳෑභක් ඇති කිරීභට 

වභේ විය. 

අඳ තභභ අභාතාාංතහ ලැඩ බාරමේ අල වය ලන විට තභරට ජනතාල තකමතරම් ර ශා වාංීරර්  

නිලාව මැටළු රැවකට මුහු  දී සිටිතහදැයි ශඳුනා මැනීභට ඉලශ් ලන නිසි වාංම නයක් ලවර 

ම නාලක් මුළු්ත්භ සිදු කර තනමතිබිණි. එඵැවින් අභාත භණ්ඩ අනුභැතිය ඇතිල දිවාඳතිලුනන් 

ශා ප්රාතීය ය ත්කම්ලුනන් ඇතුළු රාමීය ය භටමටතම් නිධාරීන් ශරශා 2016 ජුනි භාවතහ සිට සියලු 

දිව්ත්රිකයන් ව වි වභේ නිලාව වාංම නයක් ඇරඹීභට ශැකි විය. අඳ වභානතයන් දැන සිටි ඳභ ද 

ඉක්භලා ගිය ඵරඳත භටමටතම් නිලාව මැටළු රාශියක් තභරට ඳලතින ඵල අනාලර ය වතහ තභභ 

වාංම න ක්රියාලයතයේ වභ.ය. නිදසුනක් තව තඳමතෂමන්නුනල දිව්ත්රික්කතහ ඳලතින නිලාව 

වාංඛ්ාල 118,000 න් 85,000 ක එනම්, මුළු නිලාව ප්රභා තයන් 70  ක ඳභ  ජිලේලන 

පුීමයින්ට නිලාව මැටළු ඳලතින ඵල ශඳුනාමත ශැකි විය. තම් වාංම නය දිලයිතන් සියලුභ 

ප්රාතීය ය ත්කම් තකමටමශා තුෂ අාංම වම්පර් ල සිදු කිරීභට තම් ලන විට අඳට ශැකි වී තිතේ. එීර 

තකමටමශා 331 තුෂ ඳවු් 2,563,649 කට තනමඅඩු ම නක් නිලාව මැටලුලට මුහු  දී සිටින ඵල 

අනාලර ය විය. තම් අනුල ඳක්ඳනය කෂ ශැක්තක් දිලයිතන් ජීලේ ලන 6,094,982 ක් ලන මුළු 

ඳවු් වාංඛ්ාතලන් 50 කට තනමඅඩු ප්රභා යකට විවිධාකාරතහ මැටළු ඳලතින ඵලය. 

2015 ලවතර් දී ‘දාමම්භාන’ ලැඩපිළිතල නැලත වක්රීය කර න් ුනපිය්  යතයන 237.5 ක මුදක් 

ආතයෝජනය කර මම්භාන 38ක ලැඩ ඇරඹීභට අඳට ශැකි විය. 2016 ලවතර්දී ඳභ ක් නල දා 

මම්භාන 148 කට ලැඩි වාංඛ්ාලක ලැඩ ඇරඹීභට ශැකි විය. මීය ට අභතරල ‘දාකෂ මම්භාන’ , ‘විසිි  

නිලාව  ය ’, කඳාුන ආධාර, ලැයතඔය විතේ නිලාව ලාඳජතිය වශ ලකුමඩු තරෝ ප ඳවු් තලත 

පිි නැතභන නැලත අයකර මනු තනමඵන ුනපිය් 500,000 නිලාව ආධාර යන ප්රධාන ලැඩවටශන් 6 

යටතේ තභභ ලවර තුෂ ඳවු් 106,000 කට තනමඅඩු වාංඛ්ාලකට ප්රතිාබ ඵා දීභට කටයුතු කර 

ඇත. 

අභාතාාංය යටතේ ඳලතින ආයතන තලාතමන තිබ ද ය ශා වම්ඳේ නාවත්ිය මුයතනුපුටා දැමීය භට 

අඳට 2015 වශ 2016 ලවරලදී ශැකි විය. ඉන් විා මුදක් ඉතිි  කර මත ශැකි වීභ අඳ ද 

ජයරශ යකි. ද ය ශා නාව්තිය  මුයතනුපුටා දැමීය තභන් ඳසු     ආයතන වතු ලේකම් ශා වම්ඳේ 

වාංලර්ධන කටයුතු තලනුතලන් ඳි භ භටමට න් ශා ලඩාේ පදායී තව ඳතයෝජනය කෂ ශැකිල 

තිතේ. අඳතේ ේවාශයන් භ්ප මන්ල න් රාජ ඉාංජිතන්ුන වාංව්ථාල, තමමඩනැගියත ද්රල වාංව්ථාල 

ලැනි ආයතන ශැකි ඉක්භණින් ාබ ඵන ආයතන ඵලට ඳේකෂ ශැකි ලනු ඇත. ජාතික 

යන්තත්රෝඳකර  ආයතනය 2016 ලවර තුෂ කැපී තඳතනන ප්රමතියක් අේකර මේ ආයතනයකි. 

අතිමුන ජනා වඳතිතුභන් විසින් 2017 - ‘දිළිඳුකභ පිටුදැීරතම් ලවර’ තව ප්රකායට ඳේ කර තිතේ. 

තම් කාතෝචිත තේභාල නිලාව වාංලර්ධනය ශා ඵීධ කර න් ඉතා අඩු ආදායම්ාභී ඳවු් තලනුතලන් 

නැලත අයකර මනු තනමඵන ඳදන න් නිලාව ආධාර ඵා දීතම් ලැඩවටශනක් වශා එතුභන් ශා 

භවිසින් ඉදිි ඳේ කෂ  කාඵීධ අභාත භණ්ඩ ඳත්රිකාලට අනුභැතිය  ව  විය.   යටතේ 2017 

ලවතර් දී  දා මම්භාන 500ක් ඉදිකර ජනතා අයිතියට ඳැලරීභ අඳතේ ඉක්කයයි. 

මුන අභාතතුභාතේ ඳණිවිඩය 



2016 කාර්යය වාධන ලාර්තාල 

 

නිලාව ශා ඉදිකිරීම් අභාතාාංය ii 

 

මුන අරාභාතතුභාතේ වාංක්ඳයක් භත ක්රියාේභක ලන භධභ ඳාන්තික ප්රජාල තලනුතලන්  නිලාව 

500,000 ක් ඉදිකිරීතම් ලැඩවටශන රාජ ශා තඳ ීමයතක අාංල  කාඵීධ ලාඳජතියක් තව 

දැනටභේ ක්රියාේභකය.   අනුල ලාීදුල, ඳනාතමමඩ, රාමභ ශා තශෝභාමභ නිලාව ලාඳජතිල 

ඉදිකිරීම් කටයුතු තම් ලන විට සිදුතල න් ඳලතී. 

තභරට නැලතේ අලතීර් ය වී ඇේතේ නිලාව වාංලර්ධනතහ ප්රතඵෝධභේ කාඳි ්තේදයකට ය. 

අතිමුන ජනා වඳතිතුභන්තේ ශා මුන අරාභාතතුභන්තේ භාර්තමෝඳතීේලය ශා ආශිර්ලාදය ඇතිල 

රාමීය ය ශා නාමි ක නිලාවකර තහ අයෝතයෝමාේභක ශා ලලශාි ක ඉක්ක වපුරා න් තිරවාර 

නිලාව වාංලර්ධන ලැඩපිළිතලකට අඳ පිවිව සිටිනුතහ දක තදකක ඳභ  නිශඬතාලකින් ඳසුලය. 

තභභ අයෝතයෝමාේභක කාර්යබාරතහ නියැත න් අඳතේ ඉක්ක වපුරාමැනීභ වශා මුන ඉන්දික 

ඵණ්ඩාරනායක නිතයෝජ අභාතතුභාතමන් ැතඵන වශාය භශේ ධධර්යයක් ලන ඵල වශන් කෂ 

යුතුය. 

‘ලවර 2025 දී වැභට තවල ’ දාකරලීභ අඳ වැභතේ  කායන ප්රාර්ථනයයි. 

 

සජිත් ප්රේමදාස ස 

නිල ස හ  ඉදිකිරීම් අමදා ත්ය 

 

 

  



2016 කාර්යය වාධන ලාර්තාල 

 

නිලාව ශා ඉදිකිරීම් අභාතාාංය iii 

 

 

තිරවාර ජනාලාව වාංලර්ධනයක් ශා ඉදිකිරීම් කර්භාන්තතහ පුනර්ජීලයක් 

යන අඳතේ දැක්භ තඳරදැි  කරතමන ලර්තභාන රජතහ වාංලර්ධන 

ලැඩපිළිතලත ව  ප්රධාන තකමටව්කුනතලකු තල න් නිලාව ශා ඉදිකිරීම් 

අභාතාාංතහ 2016 ලර්තහ කාර්යය වාධන ලාර්තාල වශා 

ඳණිවිඩයක් නිකුේ කරනු ඵන්තන් ඉභශේ වතුටකිනි. 

2025 ලන විට තභරට නිලවක් තනමභැති වෑභ පුරලැසිතයකුටභ නිලවක 

 ව කභ ඵා දීභ අඳතේ  කායන ඵාතඳමතරමේතුලයි.   වශා තකටිකාලීන තභන්භ දීර්ඝකාලීන 

ලැඩවටශන් වැසුම් කරනු ඵන්තන් එභ අාංල ලමීරම් දර  රාජ නිධාි න්තේ වශතයෝමතයන් 

ඵා මන්නා වි වභේ තතමරතුුන ඳදනම් කර මැනීතභනි. 

තභලර තෝක ජනාලාව දිනතහ 30 ලන වැභුනභ “නිලාවකර ය මු් තැනට ” (Housing at the 

center) යන තේභාල යටතේ තඳමතෂමන්නුනල දිව්ත්රික්කතහ අති දු්කර ප්රතීයක පි වටි දිඹුාම 
සුමාතීවීමභ නල මම්භානතහ දී අතිමුන ජනා වඳතිතුභන්තේ මූයතකේලතයන් ඳලේලන්නට ැබීභ 

බාමකි. 

2016 ලර්තහ අඳ අභාතාාංය භ් න් ඵා දුන් “විසිි  නිලාව  ය ලැඩවටශන” යටතේ නල නිලාව 

11,600 ක් ඉදිකෂ අතර ආදර් මම්භාන 148ක නල නිලාව  කක 4641 ඉදිකර   වශා අල 

යටිත ඳශසුකම් ඵා දීභේ, අඩු ඳශසුකම් නාමි ක ජනාලාවල ඳවු් 50,000ක් වවිඵ මැන්වීභේ 

අඩු ඳශසුකම් නාමි ක ජනාලාවාභීන් වශා නල නිලාව  කක 410ක් වාංලර්ධනය කිරීභටේ 

ශැකියාල ැබුණි. 

බිේති කඳාුන තනමකෂ නිලාව වශා එභ නිලාවල ලැඩ නිභ කර මැනීභට සිතභන්ති ආධාර ඵා 

දීතම් ලාඳජතිය ද තම් ලර්ය තුෂ වාර්ථකල සිදු කරන දී. තලද විසිි   ය ලැඩවටශන්, වම්ඳේ 

තවල  ලැඩවටශන් භ් න් අඳ තම් ලර්ය තුෂ අතේක්ෂිත ඉක්ක කරා .ා වීභ වතුටු විය ශැකි 

කුන කි. 

ලකුමඩු තරෝ පන්තමන් නිලාව අලුේලැඩියා කටයුතු වශා තභන්භ අන්ත දු ප අය වශා නිලාව ආධාර 

ඵා දීභටද, තවල  ආධාර ලැඩවටශන් තුයතන් රතටම වෑභ තරාතිරභකභ පුීමයින් ඉක්ක කර 

මනි න් තභභ ලැඩවටශන් ක්රියාේභක කිරීභටද, 2016 ලර්තහ ශැකියාල ැබු අතර 2017 ලර්තහ 

එභ ක්තේත්රල විතේ ප්රමතියක් ඵා මැනීභ අඳතේ ඉක්ක අතර තලයි.  

අඳ රට තුෂ නිලාව වාංලර්ධනතහදී ජ ඳශසුකම් වැඳයීභ, විදුයතය ඵා දීභ ඉඩම් ඔේපු ඵා දීභ, භාර්ම 

වාංලර්ධනය කිරීභ ශා ආරක්ක අයත ලැටල් ඉදිකිරීභ ලැනි කටයුතුලදී අතනකුේ අභාතාාං ශා 

රාජ ආයතන දක්ලන වශතයෝමය ඉතා අමය තකමට වක . අඳ අභාතාාංතහ ජාතික නිලාව 

වාංලර්ධන අ වකාි ය ප්රමුඛ් නාමි ක ජනාලාව වාංලර්ධන අ වකාි ය, ෂන් වී්   වාංලර්ධන පුීමයතක 

වභාමභ ශා වශා වඳත කෂභනාකර  අ වකාි ය යන ආයතන ලඩාේ ුණ ාේභක ශා කාර්යක්භ 

තවේලාලක් ඵා දීභ තභන්භ අඳ අභාතාාංය වම්ඵන්ධ අතනකුේ ආයතන ල වශතයෝමය ද 

වාර්ථකේලයට තශේතුලකි. 

ඉදිකිරීම් ක්තේතත්රහ දී තඳ ීමයතක අාංයේ වභ. තරමකාි ේලයකින් ඉදිි යට  භට ැබීභ ඉභශේ 

වතුටකි. තමමඩනැ් යත ඉදිකිරීම්, ඳාම් ශා භාං භාර්ම, ලාි  භාර්ම, ජ වම්ඳදාන තයෝජනා ක්රභ ලැනි 

ඉදිකිරීම් කර්භාන්තතහ තිරවාරබාලය තශවුුන කිරීභටේ, තමෝලීය ලතයන් පිළිමැනීභට ක්කිරීභටේ 

කෂාපීය ලතයන් තර.කාි ේලයක් දීභටේ අඳට ශැකියාල ැබුණි. 

මුන නිතයෝජ අභාතතුභාතේ ඳණිවිඩය 



2016 කාර්යය වාධන ලාර්තාල 

 

නිලාව ශා ඉදිකිරීම් අභාතාාංය iv 

 

අඳ රට තුෂ වාංලර්ධන කාර්යතහදී ප්රභා ලේ පුහුු  ්රභ ඵකායක් තනමතිබීභ ඉතා මැටළු වශමතය. 

තභයට පිළියභක් ලතයන් තභභ ලවතර්දි ඉදිකිරීම් කර්භාන්ත ශියතපීන් 9741 ක් වශා ලජේතිය 

පුහුු ල තභන්භ   වශා අල ලන ඳකර  කටමට තනම ත් ඵා දීභ ද සිදු කරන දී. 

තභභ කාය තුෂ දී  ුනපිය්  යතයන 6224.77 ක ඉදිකිරීම් ලාඳජති ක්රියාේභක කිරීභට ැබීභ ඉභශේ 

බාමක් තකමට වක . තමමඩනැගියත ද්රල වාංව්ථාත්  ාඛ්ා ආරම්බ කර න් අල  තමමඩනැගියත 

ඳකර  ඵා මැනීභට ඳශසුකම් වවන අතර තභභ සියලු කටයුතු වාර්ථක කර මැනීභට ඉදිකිරීම් 

කර්භාන්ත වාංලර්ධන අ වකාි ය, රාජ ඉාංජිතන්ුන වාංව්ථාල, රාජ වාංලර්ධන ශා නිර්භා  නීතිමත 

වාංව්ථාල, තමමඩනැගියත තදඳාර්තතම්න්තුල ශා ජාතික යන්තත්රෝඳකර  ආයතනය යන ආයතන මන්නා 

ේවශය ප්රාංවනීයය. 

2016 ලර්තහ අතේක්ා කෂ ලැඩපිළිතල වාක්ාේ කරමැනීතම්ා තනමභද වශතයෝමය ඵාදුන් 

අතිමුන ජනා වඳති ධභත්රීඳා සිි තවේන භැතිතුභන්ට ද, මුන අරාභාත රනි් වික්රභසිාංශ භැතිතුභන්ට 

තභන්භ අඳ අභාතාාංතහ දැලැන්ත වාංලර්ධන ලැඩපිළිතල ක්රියාලට නැාංවීභ ශා නියාභනතයන් 

නායකේලය වඳයන මුන වජිේ තප්රේභදාව භැතිතුභන්ටේ, අභාතාාං ත්කම්තු ය ඇතුලු කාර්යය 

භණ්ඩයට තභන්භ සියලු වාර්ථකේලයන් .ා කරමැනීභ තදවා ඇඳ කැඳල කටයුතු කෂ ආයතන 

ප්රධානීන් ශා වභව්ථ කාර්යභණ්ඩයට තභ වා වත්තිය ප්රකා කර සිටි . 

 

ඉන්දික බණ්ඩ රන යක 

නිල ස හ  ඉදිකිරීම් නිප්යෝජ්ය අමදා ත්ය  

  



2016 කාර්යය වාධන ලාර්තාල 

 

නිලාව ශා ඉදිකිරීම් අභාතාාංය v 

 

 

ලේභන් රජතහ වාංලර්ධන ලැඩපිළිතල තුෂ කැපීතඳතනන තභන්භ 

අයෝතයෝමාේභක කාර්යය බාරයක් ඉටු කරනු ඵන නිලාව ශා ඉදිකිරීම් 

අභාතාාංය විසින් 2016 ලවතර් වාංලර්ධන ලැඩවටශන්ල ප්රමතිය 

ආ්රතයන් වකව් කරනු ඵන කාර්ය වාධන ලාර්තාලට ඳණිවුඩයක් එක් 

කරනුතහ ඉභශේ වතුටිනි. 

 

2015 ලවතර් යයත ඇරඹි ජාතික නිලාව ලැඩවටශන වශා 2016 ලවතර්දී 

ුන. .6,999 ක දැලැන්ත ප්රතිඳාදන ප්රභා යක් තලන්වු අතර එභ 

ප්රතිඳාදනතයන් 97.82  ක් ලැය කර න් 2016 ලර්ය තු සියලුභ අභාතාාංයන් අති න් ඉශෂභ 

මූ ශා තබ තික ප්රමතියක් අේකරමේ අභාතාාංය ඵලට ඳේකර මැනීභට ශැකිවීභ තභ වා 

අයෝභානතයන් යුතුල වශන් කරනු කැභැේතත .  

 
“වැභට තවල ”   වවන රජතහ වාංලර්ධන ඉක්කය ජයමැනීභ තදවා අඩු ආදායම්ාභීන් 

තලනුතලන් ආදර් මම්භාන ශා විසිි  නිලාව වාංලර්ධන ( ය) ලැඩවටශන් ක්රියාේභක කිරීභට 

වභමාමීය ල, මුන අරාභාතතුභාතේ භැතිලර  ප්රකාය අනුල දියේ තකතරන භධභ ඳාන්තික නිලාව 

ලැඩවටශන ආරම්බ කිරීභ වශ ශඳුනා තනමමේ කායතක ලකුමඩු තරෝමතයන් තඳතන දිළිඳු ඳවු් 

තභන්භ අන්ත දු ප ඳවු් වශා නිලාව ආධාර ලැඩවටශනක්ද දියේ කිරීභට තභභ ලවතර්දීේ පියලර 

මන්නා දී. තලද භශ් නිලාව ක්රභ ප්රතිවාංව්කර ය, රජතහ කුලී නිලාව ල ඳදිාංචිකුනලන්ට  ව කම් 

ඔේපු ප්රදානය, නාමි ක අඩු ඳශසුකම් ව වත ජනාලාවල තබ තික ශා වභාජයීය වාංලර්ධන කටයුතු 

තභන්භ වශා වඳත තීඳ වාංලර්ධන කටයුතු වශා ද දැලැන්ත පියලර රැවක් මන්නා දී. 

 

එතභන්භ ශ්රී ාංකාත්  ඉදිකිරීම් කර්භාන්තතහ කාර්යක්භතාල ශා වි්ලාවනීයබාලය තශවුුන කිරීභ 

වශා තභභ අභාතාාංය යටතේ වථ්ාඳනය කරන ද රාජ ආයතන 06 ක් වවිඵ මැන්වීභට 

අඛ්ණ්ඩල කටයුතු කරන දී. 

ඉදිකිරීම් කර්භාන්ත වාංලර්ධන ඳනතට අදා කටයුතු දියේ කිරීභ තභන්භ ඉදිකිරීම් කර්භාන්තතහ 

පුහුු  ්රභ  ව.යට පිළියභක් ලතයන් 2016 අයලැතයන් ශඳුන්ලා දුන් ඉදිකිරීම් ශියතපීන් 10,000ක් 

ඵලාතමන පුහුු  කිරීතම් (ශි්ඳ වවිය) ජාතික ලැඩවටශන දියේ කිරීභද ඉතා ලැදමේය.   තුළින් ශ්රී 

ාංකාත්  ක්රියාේභක කඩිනම් වාංලර්ධනතහ නිත ඳාර්ලකුනලන් තල න් ලඩාේ ුණ ාේභක ශා 

කාර්යක්භ තවේලාලක් ඵා දායක වීභට ශැකි වීභ අඳ ද බාමයක් තව වකමු. 

නිලාව වාංලර්ධනතහ ශා ඉදිකිරීම් කර්භාන්ත වාංලර්ධනතහ න්නතිය වශා ප්රතිඳේතිභය තීර  

මනි න්, අල වම්ඳේ ශා වශය ඵා තද න් නිලැරදි කෂභනාකාරීේලතයන් යුතුල වාංලර්ධන 

ඉක්ක වපුරා මැනීභ තදවා පර්  කැඳවීතභන් අපි කටයුතු කතෂමු. තභභ අභාතාාංතහ විය 

ඳථයට අයේ ප්රතිඳේතිභය තීන්දු ඵාේභක කිරීභ තදවා අතිමුන ජනා වඳතිතුභන්, මුන 

අරාභාතතුභන්  ප්රධාන තකමට මුන අභාත භණ්ඩය ඵා දුන් විශි්ට දායකේලය පිළිඵල 

කජතත් දී ලන අතරභ තභභ සියළු වාර්ථකේලයන් අේකර මැනීභ වශා නිලැරදි නායකේලයක් ඵා 

තද න් ඳතදව් ඵා තදන නිලාව ශා ඉදිකිරීම් අභාත මුන වජිේ තප්රේභදාව භැතිතුභන්ටේ, නිරන්තර 

වශතයෝමය ඵා තද න් දිි මන්ලන එභ නිතයෝජ අභාත මුන ඉන්දික ඵණ්ඩාර භැතිතුභාටේ භාතේ 

ව්තතිය පුදකිරීභට තභය අලව්ථාලක් කර මනි . 
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නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 1 

 

01. හැඳින්වීභ 

“තියහය ජනහහ ාංර්ධනඹක් වහ  ඉදිකිරීම් 

කර්භහන්ත්යේ පුනර්ජීඹක්” ඹන දළක්භ අනු 

ඹමින් ර්ථත්භහන යජයේ ප්රතිඳ්තතිර  

අනුකූර නිර්භහණඹ ව නිහ වහ ඉදිකිරීම් 

අභහත්හාංලයේ ාංර්ධන ළහ වන 6  6 

ර්යේදී කළපී යඳයනන ප්රතිපර අ්තකය 

ගනිමින් දියියන් සිඹලුභ දිසත්රික්ක රයණඹ 

න අයුරින් වහ සිඹලුභ ජන යකොට්ඨහ 

රයණඹ න අයුරින් ක්රිඹහ්තභක ය.ඹඅ අ  

රදහඹම්රහභී ප්රජහ  අන්ත් දිිඳු  ජන 

කණ්හහඹම්  නහගරික ප්රයශලර අ  ඳවුකකම් 

හිත් ජනහහර ජී්තන ප්රජහ  ුගග  

යයෝගයඹන් පීහහ  ඳ්තවන්  යුශධයඹන් 

අත්ළන්වන් වහ භධභ ඳහන්තිකයින් ඇතුළු 

සිඹලුභ ජන යකො ස ඉරක්ක කය ගනිමින් 

යභභ ළහ වන් හර්ථක ක්රිඹහ්තභක කයන 

රද අත්ය යම් වහ 6  5 ර්යේ යඹොදන රද 

අඩිත්හරභ භනහ පිටුවරක් ය.ඹඅ 

ශ්රී රාංකහයේ ඳතින නිහ ගළ ලු වහ 

සථියහය ය.ු භක් රඵහදීභ  නිහ 

අලත්හඹ ම්ඵන්ධයඹන් ය.ිමභ්ත 

ාංගණනඹක් සිදු කශ යුතු අත්ය ඹහ්තකහලීන 

කශ වළකි ද්තත් ඳශධතිඹක් ඳ්තහ යගන ඹහභ 

අත්හල යේඅ   අනු ශ්රී රාංකහයේ ඳතින 

නිහ අලත්හඹ වු නහගළීමභ වහ 

ය.ිමභ්ත ාංගණනඹක් දියියන් සිඹලුභ 

දිසත්රික්ක රයණඹ න ඳරිදි ඳළළ්තවීභ  

6  6 ර්යේදී අභහත්හාංලඹ  වළකිඹහ 

රළබුණීඅ එහි ප්රතිපරඹක් යර ශ්රී රාංකහයේ 

යයන ඳවුල් 6 563 649 ක  ුගභන යවෝ 

නිහ ගළ ලුක් ඳතින ඵ  කරුණු 

අනහයණඹ කය ගන්නහ රදීඅ එභ යත්ොයතුරු 

ඳහදක කයගනිමින් නිහ ාංර්ධන 

ළහ වන යභභ ර්යේදී  ක්රිඹහ්තභක 

යකරිණිඅ 

යම් අනු නිහ වහ ඉහම් යනොභළති ඳවුල් 

වහ බිම් යකො ක අයිතිඹද භඟ නික 

හිමිකභ රඵහදීයම් උදහගම්භහන ළහ වන 

ඹ ය්ත අාංග ම්පර්ණ න උදහගම්භහන  8  

ක  ළඩි ාංඛ්හක ළහ යභභ ර්යේදී 

රයම්බ කයන රද අත්ය නිහ ඉදිකිරීභ වහ 

රුපිඹල් රක් 3ක ණඹක් වන යඳොලී 

අනුඳහතිකඹක් ඹ ය්ත ප්රතිරහභී ඳවුල් වහ 

රඵහ යදන රදීඅ යම් ඹ ය්ත ඉදින න රදර්ල 

ගම්භහනර ජී්තන ප්රජහය  ජීන 

ත්්ත්තඹ නඟහ සිටුවීභ වහ ය.ය.ධ ව 

ජීයනෝඳහඹ ාංර්ධන ළහ වන් යහශිඹක්ද 

ක්රිඹහ්තභක කයන රදීඅ 

මී  අභත්ය “උදහකශ ගම්භහන”  ය.සිරි නිහ 

ණඹ  කඳරහරු අධහය  ළලිඔඹ ය.යලේ නිහ 

හඳිතිඹ ව ුගග  යයෝ ප ඳවුල් යත් 

පිරිනළයභන රුපිඹල් 5       ක නිහ රධහය 

ළහ වන ඹන ප්රධහන නිහ ාංර්ධන 

ළහ වන් ඹ ය්ත ඳභණක් ඳවුල් 

  4    ක  යනොඅ  ාංඛ්හක  ප්රතිරහබ 

රඵහදීභ  ක යුතු කය ඇත්අ 

භධ අදහඹම්රහභීන් වහ නිහ රඵහදීයම් 

ගරු අග්රහභහත්තුභහය  ාංකල්ඳඹ ක්රිඹහ  

නාංමින් යහජ වහ යඳෞශගලික අාංලයේ 

 කහඵශධ හඳිතිඹක් යර දියියන් උඳ 

නගයහශ්රිත් ප්රයශලර භධභ ඳහන්තික නිහ 

ඉදිකිරීයම් ක යුතු යභභ ර්යේදි රයම්බ 

කයන රදීඅ   අනු භධභ ඳහන්තිකයින් වහ 

දළරිඹ වළකි මිරක් ඹ ය්ත යභභ නිහ 

රඵහදීභ  යඹෝජිත්ඹඅ 

එයේභ නහගරික ජනහහර ජී්තන 

ජනත්හ රර්ථික  භහජයීඹ වහ ාංසකිතික 

ලයඹන් ඵර ගළන්වීභ අයමුණු කයගනිමින් 

සලක්ති භහන ාංර්ධන ළහ වන්ද 

ක්රිඹහ්තභක කයමින් ප්රජහය  ුගරත්හ  

රකල්ඳ ාංර්ධන ළහ වන් ව ඉතුරුම් 

ප්රර්ධන ළහ වන් යකොශම නගයඹ වහ   

රශ්රිත් ප්රයශලර ක්රිඹහ්තභක කිරීභ සිදු කයනු 

රඵන අත්ය  ඔවුන් රර්ථික ාංර්ධනයේ 

හර්ථක ඳහර්ලකරුන් ඵ  ඳ්තකිරීයම් 

භවඟු කහර්ඹඹබහයඹ ඉටුකයමින් ඳතීඅ 

ය ක ාංර්ධනයේදී ඉදිකිරීම් ක්යේ්රඹ ප්රමුඛ් 

කහර්ඹඹබහයඹක් ඉටු කයනු රඵන අත්ය  

ඉදිකිරීභ ක්යේ්රයේ සිදුන ප්රහයණඹ අනු 

ශ්රභ යශයඳොශද ප්රහයණඹ යේඅ කරහපීඹ වහ 

යගෝලීඹ ලයඹන් ඇතින ප්රණත්හඹ  වහ 

යශශීඹ ශ්රභ යශයඳොශ වහ භහන ම්ඳත් 

ඳරිපර්ණ කිරීභ යනුයන් උස ප්රමිතිඹකින් 
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යු්ත ශ්රභ ඵරකහඹක් නිර්භහණඹ කිරීභ වහ 

ශිල්ඳ ය.ඹ ළහ වන ඹ ය්ත ඉදිකිරීම් 

ශිල්පීන් පුහුණු කිරීභ ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත් 

ාංර්ධන අිමකහරිඹ ය.සින් ක්රිඹහ්තභක කයනු 

රඵයිඅ 

ත්ද රර්ථික ාංර්ධන ක්රිඹහලියේ දී ඹතලත්ර 

ඳවුකකම් ාංර්ධන ක්යේ්රඹ ඉත්හ ළදග්ත 

සථහනඹක් හිමිකය ගීමඅ භවහ භහර්ග  ඳහරම්  

හරිභහර්ග ඉදිකිරීභ ළනි ඹතලත්ර ඳවුකකම් 

ාංර්ධනඹ  අදහශ ය.ය.ධ හඳිති 

අභහත්හාංලඹ  අනුඵශිමත් රඹත්නන ශ්රී 

රාංකහ යහජ ඉාංජියන්රු ාංසථහ  යහජ 

ාංර්ධන වහ නිර්භහණ ීමතිගත් ාංසථහ  

ජහතික ඹන්ය්රෝඳකයණ රඹත්නඹ  

යගොහනළගිලි යදඳහර්ත්යම්න්තු වහ යජයේ 

කර්භහන්ත්ලහරහ යදඳහර්ත්යම්න්තු ය.සින් 

ක්රිඹහ්තභක කයන රදීඅ 

යම් අනු ශ්රී රාංකහයේ තියහය ාංර්ධන 

ක්රිඹහලියේ ඳහර්ලකරුන් යමින් 6  6 

ර්යේදී අභහත්හාංලඹ වහ ට  අනුඵශිමත් 

රඹත්න ාංර්ධන ළහ වන් ක්රිඹහ්තභක 

කනය රද අත්ය 6  6 ර්ඹ  අදහශ 

අභහත්හාංලයේ කහර්ඹඹ හධනඹ පිිඳඵ 

හර්ත්හ යභහි අන්ත්ර්ගත් යේඅ 
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02.   අභාතාාංශයේ දැ ්ැ හභ හා දභදහව  

 

 

 

 

 

 

 

“තියහය ජනහහ ාංර්ධනඹක් වහ ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත්යේ පුනර්ජීඹක්” 
 

 

 

 

 

 

 

 

“ශ්රී රහාංය ඹ හඹකයින්, ි්තතීඹයේදීන් වහ ශ්රභ ඵරකහඹ වළකිඹහන් වහ 

ම්ඳ්තලින් න්නශධ කයමින් ළරුකම්ගත් ඳරිය හිත්කහමී වහ ගුණහ්තභක ඉදිකිරීම් 

කර්භහන්ත්ඹක් ඇති කිරීභ වහ ප්රජහ වබහ ප්තයඹන් මලික ඳවුකකම්  හිත් ජනහහ 

බිහිකිරීභ, අ  රදහඹම්රහභී ජනත්හ රර්ථික, භහජීඹ වහ ාංසකිතික අතින් 

ය.ඵරගළන්වීභ තුිඳන් රර්ථික ාංර්ධනඹ  දහඹක වීභ” 
 

 

03.   අභාතාාංශයේ දැ ය පය ඳහය හා රධාන ය පය  හදප ්රයන් 
 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් ක්යේ්රයේ අයමුණු හක්හ්ත කය ගළීමභ වහ ප්රතිඳ්තති වහ 

ාංර්ධන ළරුකම් කස කිරීභ ව ක්යේ්රයේ නිඹළයරන අදහර රඹත්න වහ 

භහර්යගෝඳයශල ළඳයීභඅ  
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3.1. අභාතාාංශයේ දැ රධාන ය පය  හදප ්රයන් 

 

 

නිහ ක්යේ්රඹ 

01. අ  රදහඹම්රහභීන් ව ය.යලේ  ප්රජහ කණ්හහඹම්ද 
ඇතුලු භවජනත්හය  නිහ  අලත්හඹන් පුයහලීභ 

වහ  නිහ යඹෝජනහ ක්රභ ව නිහ මරහධහය 
ළහ වන් ක්රිඹහ්තභක කිරීභ. 

 

02. ඳරිය හිත්කහමී  යර ය.ඹදභ  රිරන ප්රතිරහබ යගන 
යදන නිහ ත්ළීමයම් ත්හක්ණ ක්රභ පිිඳඵ ග්රහමීඹ 

ජනත්හ  භඟයඳන්වීභ. 

 

03.නිහ ය.ඹ  අදහශ ප්රතිඳ්තති, ළහ වන් ව හඳිති 
ම්ඳහදනඹ කිරීභ, ඳුක ය.ඳයම් කිරීභ වහ ඇගයීභ. 

ඉදිකිරීම් ක්යේ්රඹ 

01. ඉදිකිරීම් ය.ඹ  අදහශ ප්රගතීන්, ළහ වන් ව 
හඳිති ම්ඳහදනඹ කිරීභ, ඳුක ය.ඳයභ වහ ඇගයීභ. 

 

02. ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත්ඹ  උඳයශලක වහ නිඹහභන 
යේහ ළඳයීභ ව ඵය ඉදිකිරීම් උඳකයණ ක්රිඹහ්තභක 

කයවීභ වහ නහ්තතු පිිඳඵ පුහුණ. 

 

03.අදහර ීමති රීති වහ ප්රමිතිර  අනුකූර ඉදිකිරීම් 
කර්භහන්ත් ක්යේ්රයේ ක යුතු නිඹහභනඹ, ලිඹහඳදිාංචි 

කිරීභ, ය.ිමභ්ත කිරීභ වහ ප්රමිතිකයණඹ. 

ඉාංජියන්රු ක්යේ්රඹ 

01.යහජ රඹත්න වහ ඹහන්ත්රික ඉාංජියන්රු 
යේහ ළඳයීභ. 

 

02. යජයේ නිර නිහ ව අයනුග්ත 
යගොහනළගිලි වහ ප්රමිති වහ ප්රතිභහන නිඹභ 

කිරීභ. 

යඳොදු ඳවුකකම්  ක්යේ්රඹ 

01. වහිමඳත් යශඳශ කශභනහකයණ වහ නිඹහභන 
ක යුතු 

 

02. භවජන වහිමඳත් යශඳශ ප්රතිාංසකයණ කිරීභ 
ව කහර්ඹක්භ ව කඩිනම් යර නිහර අයිතිඹ 

ඳළරීභ.  

නිහ වහ 
ඉදිකරීම් 

අභහත්හාංලඹ 
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04. අභාතාාංශයේ දැ සාංය ධාන වුහය  



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 6 

 

05. අභාතාාංශයේ දැ අත භත කාර්ය භල  ය 
 

අත  

අාං. 

 වැටුප් 

ක්රභය 

අ්ා  වන දස වය අත භත 

තනතුරු 

සාංඛ්ාව 

01 යල්කම් SL 4  01 

02 අතියර්ක යල්කම්(ඳහරන වහ මුදල්) SL 3 ශ්රිඅරාංඅඳඅයේඅය.යලේ 01 

03 අතියර්ක යල්කම්(නිහ වහ 
ාංර්ධන) 

SL 3 ශ්රිඅරාංඅඳඅයේඅය.යලේ 01 

04 අතියර්ක යල්කම්(කහර්මික) SL 3 ශ්රිඅරාංඅඉඅයේඅ1 01 

05 ප්රධහන මර නිරධහරී SL 3 ශ්රිඅරාංඅගඅයේඅය.යලේ 01 

06 යජසඨ වකහය යල්කම්(ඳහරන) SL 1 ලස රිඅරාංඅඳඅයේඅ1 01 

07 අධක් (නිහ වහ ාංර්ධන) SL 1 ශ්රිඅරාංඅඳඅයේඅ1 01 

08 අධක් (ඉදිකිරීම් ත්හක්ණ) SL 1 ශ්රිඅරාංඅඉඅයේඅ1 01 

09 අධක් (ළරුකම්) SL 1 ශ්රිඅරාංඅක්රභඅයේඅ1 01 

10 අධක් (ඉාංජියන්රු යේහ) SL 1 ශ්රිඅරාංඅඉඅයේඅ1 01 

11 අධක්(නහගරික ජනහහ 
ාංර්ධන) 

SL 1 ශ්රිඅරාංඅඉඅයේඅ  01 

12 නිහ යකොභහරිස 
ප්රධහන ගණකහිමකහරී 

SL 1 
SL 1 

- 
ශ්රිඅරාංඅඉඅයේඅ  

01 
   

13 නියඹෝජ අධක්සවකහය 
අධක් (නිහ වහ ාංර්ධන) 

SL 1 ශ්රිඅරාංඅඳඅයේඅ11/111 02 

14 නියඹෝජ අධක්සවකහය 
අධක් (ඉදිකිරීම් ත්හක්ණ) 

SL 1 ශ්රිඅරාංඅඉඅයේඅ11/1,11/11 01 

15 නියඹෝජ අධක්සවකහය 
අධක් (ළරුකම්) 

SL 1 ශ්රිඅරාංඅක්රභඅයේඅ11/1,11/
11 

01 

16 නියඹෝජ අධක්සවකහය 
අධක් (ළරුකම්) 

SL 1 ශ්රිඅරාංඅඉඅයේඅ11/1,11/11 01 

17 නියඹෝජ අධක්සවකහය 
අධක් (ඉාංජියන්රු යේහ) 

SL 1 ශ්රිඅරාංඅඉඅයේඅ11/1,11/11 01 
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18 නියඹෝජ අධක්සවකහය 
අධක් (නහගරික ජනහහ 
ාංර්ධන) 

SL 1 ශ්රිඅරාංඅඳඅයේඅ11/111 01 

ශ්රිඅරාංඅඉඅයේඅ11/11 01 

19 වකහය යල්කම්(ඳහරන ) SL 1 ශ්රිඅරාංඅඳඅයේඅ111 02 

20 ගණකහිමකහරි SL 1 ශ්රිඅරාංඅගඅයේ.11/1,11/11 02 

21 ප්රධහන අබන්ත්ය ය.ගණක SL 1 ශ්රිඅරාංඅගඅයේ.  01 

22 ීමති නිරධහරි SL 1 යදඳහර්ත්යම්න්තුගත් 01 

23 යත්ොයතුරු වහ න්නියේදන 
ත්හක්ණ නිරධහරි 

SL 1 ශ්රිඅරාංඅයත්ොඅත්හඅයේඅ2/II 01 

24 ඳරිඳහරන නිරධහරී MN7 යහඅකඅඅයේඅ(අිම) 01 

25 යල්කම්ය  ම්ඵන්ධීකයණ 
යල්කම්(ත්හකහලික ත්නතුයකි ) 

-- -- 01 

26 බහහ ඳරිර්ත්ක MN6 බහහ ඳරිර්ත්ක යේඹ 02 

27 අඹළඹ වකහය MN4 රශ්රිත් නිරධහරි 01 

28 ළඳයුම් වකහය MN4 රශ්රිත් නිරධහරි 01 

29 ාංර්ධන වකහය MN4 රශ්රිත් නිරධහරි 25 

30 නිහ ාංර්ධන වකහය MN4 රශ්රිත් නිරධහරි 11 

31 ාංර්ධන නිරධහරී MN4 රශ්රිත් නිරධහරි  9 

36 කශභනහකයණ වකහය MN4 යහඅකඅයේ. 43 

33 කහර්මික නිරධහරි MT2 ශ්රිඅරාංඅත්හඅයේඅ 05 

34 ප්රභහණ මීක්ක MT2 ශ්රිඅරාංඅත්හඅයේඅ 01 

35 රිඹදුරු PL3 රිඹදුරු යේඹ 66 

36 කහර්ඹහර කහර්ඹ වඹක PL1 කහඅකහඅයේ 26 

37 වීඩියඹෝ කළභයහකරු (ත්හකහලික)      

38 නිලසචර ඡහඹහරඳශිල්පි 
(ත්හකහලික) 

     

39 කහර්ඹහර ශිල්පි වහඹක 
(ත්හකහලික) 

     

මුළු තනතුරු සාංඛ්ාව 193 
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06. අභාතාාංශයේ දැ වුහය 

 

 

 

  

නිහ වහ 
ඉදිකිරීම් 

අභහත්හාංලඹ 

ඳහරන 
අාංලඹ 

නිහ 
අාංලඹ 

ළරුකම් 
අාංලඹ 

මුර අාංලඹ 
නිහ 

යකොභහරිස 
අාංලඹ 

අබන්ත්ය 
ය.ගණක 
අාංලඹ 

ත්හක්ණ 
අාංලඹ 
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නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 9 

 

 6.1.ඳා න අාංශයේ ය 
“නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ ය.සින් 
යජයේ ප්රතිඳ්තති ක්රිඹහ්තභක කිරීයම්දී්ත, 
භවජන ුකබසිශිමඹ පිණි සිදු කයනු රඵන 

ය.ය.ධ කර්ත්ඹන්ීදදි්ත, අභහත්හාංලයේ 
සිඹලුභ අාංල වහ වඹ රඵහ දීභ්ත   වහ 

අල ළහ ඳරියඹ කස කිරීභ, භහන 
ම්ඳ්ත යභන්භ යබෞතික ම්ඳ්ත 
කහර්ඹක්භ වහ පරදහයී කශභනහකයණඹ 

කිරීභ ඳහරන අාංලඹ භඟින් සිදු කයනු රඵයිඅ”  
 

ඳහරන අාංලයේ ප්රධහන කහර්ඹඹන් 
 

1. අභහත්හාංලයේ යේඹ කයන සිඹලුභ 
නිරධහරීන්ය  රඹත්නික ක යුතු 
ඳ්තහයගන ඹහභඅ 
2. අභහත්හාංලයේ සිඹලුභ නහ්තතු ක යුතු 
සිදුකිරීභඅ 
3. අභහත්හාංලයේ ප්රම්ඳහදන ක යුතු 
ඉටුකිරීභඅ 
4. අභහත්හාංලඹ වහ අනුඵශිමත් රඹත්නර 
අභහත්හාංලයේ භළදිව්තවීයභන් සිදුකයන 
සිඹලුභ ඳරිඳහරන ක යුතුඅ 
5. අභහත්හාංලයේ කහර්ඹඹ භණ්හරඹ ම්ඵන්ධ 
ක යුතුඅ 
6. අභහත්හාංලයේ සිඹලුභ අාංල වහ අල 
ඳවුකකම් ඳඹහ දීභඅ 
7. අභහත්හාංලයේ යඅඩ අහය.ඹ ඹහ්තකහලීන 
කිරීභඅ 
8. පරදහයිත්හ ක්රිඹහකහයකම් ඳළළ්තවීභඅ 
9. අභහත්හාංලයේ ක යුතු වහ ප්රහවන 
ඳවුකකම් ළඳයීභඅ 
10. අභහත්හාංල නිරධහරීන් වහ පුහුණු ළසි 
ඳළළ්තවීභඅ 
 

6.2.සැ සුම් අාංශයේ ය 
“අභහත්හාංලඹ ඹ ය්ත ඇති රඹත්නර 
ාංර්ධන ළහ වන් ළරුකම්කර ඳරිදි 
ප්රගතිඹ රඟහකය ගළීමභ වහ යභයවඹවීභ  

වහඹ වීභඅ” 
“නිහ වහ ඉදිකිරීම් ක්යේ්රයේ සිදුකයන රද 
ාංර්ධන ළහ වන් පිිඳඵ නිළයදි 
යත්ොයතුරු රඵහදීභ භගින් අදහර ඳහර්ල වහ 

භවජනත්හ දළනු්ත කිරීභඅ” 
“නිහ වහ ඉදිකිරීම් ක්යේ්රයේ ාංර්ධන 
අලත්හ වු නහයගන රඹත්නලින් කස 
කයන හඳිති යඹෝජනහ  මුදල් අභහත්හාංලඹ 
භඟින් අනුභත් කයහ ගළීමභ  වහඹවීභ්ත 

ළරුකම් අාංලඹ භගින් සිදු කයනු රඵයිඅ” 

 

 ළරුකම් අාංලයේ ප්රධහන කහර්ඹඹන් 
 

1. අභහත්හාංලයේ දළක්භ වහ අයමුණුර  
අදහර අභහත්හාංලඹ වහ ට  අනුඵශිමත් 
රඹත්නර ක්රිඹහකහරී ළරළසභ කස කිරීභ  
අදහර ම්ඵන්ධීකයණ ක යුතුඅ 

2. අභහත්හාංලඹ ඹ ය්ත ඇති රඹත්නර 
ාංර්ධන ළහ වන්ර ප්රගතිඹ භහසික වහ 
හර්ෂික ක්රිඹහකහරී ළරළසභ  අනු ඇගයීභඅ 

3. අඹළඹ ය.හද කහයක බහ අසථහ 
යනුයන් අභහත්හාංලයේ කහර්ඹහධන 
හර්ත්හ කසකය ඳහර්ලියම්න්තු යත් 
ඉදිරිඳ්ත කිරීභඅ 

4. ාංර්ධන ළහ වන් ම්ඵන්ධ යත්ොයතුරු 
ම්ඳහදනඹ වහ හර්ත්හකයණඹඅ 

5. අභහත්හාංලඹ වහ අනුඵශධ රඹත්නර 
හඳිති යඹෝජනහ, ජහතික ළරුකම් 
යදඳහර්ත්යම්න්තු යත් ඉදිරිඳ්ත කිරීභ වහ 
ම්ඵන්ධීකයණඹඅ 

6.3.නිවාස  අාංශයේ ය 

“නිහ ක්යේ්රයේ අයමුණු රඟහ කය ගළීමභ 
වහ නිහ ාංර්ධන වහ යඳොදු ඳවුකකම් 
ඹන ය.ඹ ක්යේ්රඹන් ඹ ය්ත ජහතික 

ප්රතිඳ්තති ම්ඳහදනඹ, ළරුකම් කස 

කිරීභ,යභයවඹවීභ, ඳුකය.ඳයම් කිරීභ ව 
ක්යේ්රයේ නිඹළයරන අභහත්හාංලඹ  
අනුඵශිමත් රඹත්න වහ භඟ යඳන්වීභ යභභ 

අාංලඹ භඟින් සිදුකයනු රඵයිඅ” 

නිහ අාංලයේ ප්රධහන කහර්ඹඹන් 

1. ප්රතිඳ්තති ම්ඳහදනඹ 

 නිහ ක්යේ්රයේ උන්නතිඹ වහ 
අලන ප්රතිඳ්තති ම්ඳහදනඹ 

 නිහ ක්යේ්රඹ  අදහශ න ප්රතිඳ්තති 
අයනුග්ත යහජ රඹත්න භග 
ම්ඵන්ධ වී ක්රිඹහ්තභක කයවීභඅ 

 අ  ඳවුකකම් හිත් ජනහහ 
ාංර්ධනඹ කිරීභ වහ ප්රජහ 
ාංර්ධනඹ කිරීභඅ 

 දිසත්රික්, ප්රහයශශීඹ වහ ගළමි නිහ 
කමිටු සථහපිත් කිරීභඅ 

 යරෝක ජනහහ දිනඹ  භගහමී 

දියින පුයහ නිහ ඉදිකිරීම් වහ 

ම්ඵන්ධ ළහ වන්  ක්රිඹහ්තභක 



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 10 

 

කිරීභ වහ යරෝක ජනහහ දිනඹ 

ළභරීභඅ 

2. ඉහම් යහජකහරි 

 නිහ ාංර්ධන අයමුණු වහ ඉහම් 
අ්තඳ්ත කය ගළීමභ ස ඳයහ ගළීමභ 
ම්ඵන්ධ ක යුතුඅ 

 නිහ අයමුණු වහ ඉහම් ඵළවළය 
කිරීභ ම්ඵන්ධ ක යුතුඅ 

 ජහතික නිහ ාංර්ධන අිමකහරී 

ඳනය්ත 8(1) ගන්තිඹ ඹ ය්ත 
ඉහම්සනිහ ර ීමතිභඹ අයිතිඹ 
ජනත්හ  ඵළවළය කිරීභඅ 

 ජහතික නිහ ාංර්ධන අිමකහරිඹ තු 

ඉහම්ර අනයයඹන් නිහ ඉදිකය 

ඳදිාංචි වී ඇති ඳදිාංචිකරුන්,අභහත් 

භණ්හර අනුභළතිඹ ප්රකහය 

නිඹභහනුකූර කිරීභඅ 

3. නිහ ාංර්ධනඹ 

 යයට් අලත්හඹ  ගළරයඳන ඳරිදි 
නිහ ඉදිකිරීම් ළහ වන් වහ නිහ 
හඳිති ක්රිඹහ්තභක කිරීභඅ 

 භවල් නිහ ප්රතිාංසකයණඹ කිරීභඅ 

 නිහ ණඹ රධහය  ළහ වන් 
ක්රිඹහ්තභක කිරීභඅ 

 නිහ යඹෝජනහ ක්රභර  අදහර 
අභහත් භණ්හර ාංයශල ඉදිරිඳ්ත 
කිරීභඅ 

 යන්ත යහජ රඹත්න වහ  කහඵශධ 
නිහ ළහ වන් ක්රිඹහ්තභක කිරීභඅ 

 යශශීඹ වහ ය.යශශීඹ රයඹෝජකයින් 
භග නිහ හඳිති 
ම්ඵන්ධීකයණඹ කිරීභඅ 

 අ ඳවුකකම් හිත් ජනහහ 
ාංර්ධනඹ කිරීභ වහ ප්රජහ නගහ 
සිටුවීභඅ 

6.4.තා හපණ  අාංශයේ ය 

6අ4අ අ ඉාංජියන්රු යේහ අාංලඹ 

“ඉදිකිරීම් හඳිති වහ හධහයණ වහ දළරිඹ 
වළකි මිර ගණන් නිඹභ කිරීභ තුිඳන් භසත් 

ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත්යේ, මුළු ඉදිකිරීම් පිරිළඹ 
ඳහරනඹ කිරීභ්ත අභහත්හාංලඹ ඹ ය්ත ඳතින 
රඹත්නර ඉදිකිරීම් හඳිති වහ ය.නිය.ද 
බහඹකින් යුතු හධහයණ මිර ගණන් අනු 
යකොන්්රහ්තකරුන් යත්ෝයහ ගළීමභ  වහඹ 

වීභ්ත යභභ අාංලඹ භගින් සිදු කයනු රඵයිඅ” 

ඉාංජියන්රු යේහ අාංලයේ ප්රධහන 
කහර්ඹඹන් 

 අ යජයේ රඹත්නර ඉදිකිරීම් ම්ඵන්ධ 
සථහය ත්හක්ණ කමිටු අනුභළතීන් රඵහ දීභඅ 

6අ අභහත්හාංලඹ ඹ ය්ත ඇති රඹත්නඹන් 
වහ ප්රම්ඳහදන කමිටු ඳ්ත කිරීභඅ 

3අ යකොන්්රහ්ත ය.චරනඹන් වහ අභහත්හාංල 
අනුභළතිඹ රඵහදීභඅ 

4අ අභහත්හාංල ප්රම්ඳහදන කමිටු තීයණ රඵහ 
දීභඅ 

5අ යකොන්්රහ්තකරුන් ම්ඵන්ධ ඉදිකිරීම් 
ක්යේ්රඹ  අදහර ද්තත් ඳශධති වහ ඉදිකිරීම් 
ක්යේ්රඹ  අදහර මිර ගණන් පිිඳඵ ද්තත් 
ඳශධති ඳ්තහ යගන ඹහභඅ 

6අ4අ6අ ඉදිකිරීම් ත්හක්ණ අාංලඹ 

“ඳරිය හිත්කහමී වහ ගුණහ්තභක ඉදිකිරීම් 
කර්භහන්ත්ඹක් ඇති කිරීභ  අභහත්හාංලඹ 
ඹ ය්ත ඇති රඹත්න යභයවඹවීභ යභභ අාංලඹ 

භගින් සිදුකයනු රඵයිඅ” 

ඉදිකිරීම් ත්හක්ණ අාංලයේ ප්රධහන 
කහර්ඹඹන් 

 අ ඉදිකිරීම් අාංලඹ  අනුඵශිමත් ඉදිකිරීම් ව 
ඉාංජියන්රු යේහ ඳඹන රඹත්න ඉදිකිරීම් 
කර්භහන්ත්යේ ප්රගභනඹ වහ යභයවඹවීභඅ 

6අ ඉදිකිරීම් ක්යේ්රඹ  අල ශ්රභ ඵරකහඹ 
සූදහනම් කිරීභඅ 

3අ ි්තතීඹයේදීන් වහ ඉදිකිරීම් ශිල්පීන් 
නිපුණත්හයඹන් වහ දළනුයභන් පර්ණ කිරීභ  
වහ ගුණහ්තභක ඉදිකිරීම් සිදු කිරීභ  
අභහත්හාංලඹ  අනුඵශිමත් රඹත්න 
යභයවඹවීභඅ 

6අ4අ3අ නහගරික ජනහහ ාංර්ධන 
අාංලඹ 

“ප්රධහන ලයඹන් නහගරික ප්රයශලඹන්හි හඹ 
කයනු රඵන අ  රදහඹම්රහභි ජනත්හ  වහ 
අයනුග්ත ජනත්හ  අල ඳරිදි ඳදිාංචි වීභ  

වළකිඹහ ඳතින, ඳවුකකම්ලින් භන්ය.ත් 
නිහ හඳිති ඉදිකිරීම් යභයවඹවීභ වහ 
නහගරික ජනහහ ාංර්ධනඹ කිරීභ යභභ 

අාංලඹ භගින් සිදු කයනු රඵයිඅ” 



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 11 

 

නහගරික ජනහහ ාංර්ධන අාංලයේ 
ප්රධහන කහර්ඹඹන් 

 අ අභහත්හාංලඹ  අනුඵශිමත් රඹත්න භගින් 
ඉදිරිඳ්ත කයනු රඵන ාංර්ධන යඹෝජනහ 
අභහත්හාංල සථහය හඳිති ඇගයීම් කමිටු 
වයවහ ජහතික ක්රභම්ඳහදන 
යදඳහර්ත්යම්න්තුයේ අනුභළතිඹ වහ ඉදිරිඳ්ත 
කිරීභඅ 

6අ නහගරික ජනහහ ාංර්ධන හඳිතීන් 
අධීක්ණඹ වහ ප්රගතිඹ භහයරෝචනඹ කිරීභඅ 

6.5.ජාතික නිවාස දකොභසාරිස්   

අාංශයේ ය 

යභභ අාංලඹ භඟින්  973 අාංක    දයණ නිහ 
යශඳර උඳරිභඹ ීමතිඹ ඹ ය්ත රඵහ දී ඇති 
ඵරත්ර වහ කහර්ඹඹන් ඉටු කයයිඅ එයභන්භ 
 976 අාංක 7 දයණ ුගලී ඳනත් ඹ ය්ත ඳළරී 
ඇති කහර්ඹඹන් ද ඉටු කයනු රඵයිඅ 

ඉවත් දක්හ ඇති අණඳන්ත භගින් ඉටුකිරීභ  
අයේක්ෂිත් ප්රධහන අයමුණ න ුගලී නිළසිඹන් 

වහ ඔේපු රඵහ දීභ, යජඹ  ඳයහ ග්ත 
නිහර අයිතිකරුන්  න්දි රඵහ දීභ ළනි 
ඉරක්ක පුයහ ගළීමභ  යභභ අාංලඹ ය.සින් 
ක්රිඹහ කයනු රඵයිඅ 

6.6. ම  අාංශයේ ය 

“අභහත්හාංලයේ වහ අභහත්හාංලඹ ඹ ය්ත ඇති 
අයනුග්ත රඹත්නර  අදහර න අයමුණු 
හක්හ්ත කය ගළීමභ දවහ අල මර 

ම්ඳ්ත වහ උඳයශලනඹ රඵහ දීභ්ත, එභ 
ම්ඳ්ත හහ්ත පරදහයී වහ කහර්ඹක්භ 
යඹදවීභ වහ අලන ඳශධති වහ ඳහරන 
ක්රභ පිිඳඵ උඳයදස රඵහ දීභ යභභ අාංලඹ 

භගින් සිදු කයනු රඵයිඅ ” 

මල් ඹ අාංලයේ ප්රධහන කහර්ඹඹන් 

 අ අයමුදල් පිිඳඵ ළරුකම් කිරීභඅ 

6අ අඹළඹකයණඹඅ 

3අ අයමුදල් නිසි ප්රභහණඹ , නිසි යේරහ  
රඵහ ගළීමභඅ 

4අ අභහත්හාංලයේ අයමුණු හක්හ්ත කය 
ගළීමභ වහ මුදල් නිුග්ත කිරීභ වහ ය.ඹදම් 
කිරීභඅ 

5අ අදහර ඳහර්ලඹන් යත් ය.ඹදභ වහ මර 
ප්රගතිඹ පිිඳඵ නිඹමිත් දිනඹන්  යවෝ ට  
යඳය හර්ත්හ කිරීභඅ 

6.7.අබන්ත  ය ණණන අාංශයේ ය 

“රඹත්නඹන්හි අයේක්ෂිත් අයමුණු 
ඹථහර්ත්ඹක් ඵ  ඳ්ත කය ගළීමභ පිණි 
ඹවඳ්ත මර ඳරිඳහරනඹක් ව ය.ිමභ්ත 
කශභනහකයණඹක් සථහපිත් කිරීභ යභභ අාංලඹ 

භගින් සිදු කයනු රඵයිඅ” 

අභහත්හාංලඹ ව   ඹ ය්ත ඇති රඹත්නර 
මර ඳරිඳහරනඹ වහ කශභනහකයණ 
ක යුතුර  වබහගි වී එභ ක යුතු හහ්ත 
ය.ිමභ්ත ව කහර්ඹක්භත්හඹකින් යුතු 
සිදුකිරීභ පිණි කශභනහකයණඹ  භඟ 
යඳන්වීයභන් ව අල උඳයදස රඵහ දීයභන් 
වහඹවීභ ද යභභ අාංලයේ ප්රධහන කහර්ඹඹන් 
යේඅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 12 

 

2016 වර්පදැ ක්රියාමකභක ක න  ් සාංවර්ධන වාඳිති හිපයඳය හ 

  

ළලිඔඹ ඉුකරුපුය රදර්ල ගම්භහනඹ ය.ිත් කිරීභ තිසභවහයහභඹ  වන ගභ රදර්ල ගම්භහනඹ ය.ිත් 
කිරීභ 

  
වම්ඵන්යත්ො   ාංහිගභ රදර්ල ගම්භහනඹ ය.ිත් 

කිරීභ 
යදල්යත්ො , යන්යක්තගභ රදර්ල ගම්භහනඹ ය.ිත් 

කිරීභ 

  
ුගරුණෆගරගභ  එදිරිභනගභ රදර්ල ගම්භහනඹ ය.ිත් 

කිරීභ 
බුර්තසිාංවර  නයෝදහගභ රදර්ල ගම්භහනඹ ය.ිත් 

කිරීභ 
  



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 13 

 

07.අභාතාාංශයේ යන අත ඵිත ත 

ආයතන 

  

 

7.1.ජාතික නිවාස සාංවර්ධන අ කාරිය 

ජහතික නිහ ාංර්ධන අිමකහරිඹ  979 අාංක 

 7 දයණ ජහතික නිහ ාංර්ධන අිමකහරී 

ඳනත් භගින් ශ්රී රාංකහයේ නිහ ාංර්ධන 

ක යුතු සිදු කිරීභ වහ සථහපිත් කය 

ඇත්අයභභ අිමකහරිඹ එහි යකොශම පිහිතල ප්රධහන 

කහර්ඹහරඹ  අභත්ය දිසත්රික් කහර්ඹහර 65 ක් 

ව නහගරික කහර්ඹහර  6 ක් භගින් දියින 

පුයහ නිහ ඉදිකිරීම් වහ නිහ ාංර්ධන 

ක්යේ්රයේ ක යුතු යභයවඹනු රඵයිඅ 

 

 

7.2.නාණරික ජනාවාස සාංවර්ධන අ කාරිය 

6  8 අාංක 36 දයණ නහගරික ජනහහ 

ාංර්ධන අිමකහරි ඳනත් අනු පිහිටුන රද 

යභභ අිමකහරිඹ ය.සින් තියය නහගරික 

ජනහහ ාංර්ධනඹක් ඇතින ඵ  වතික 

වීභ පිණි දළන  ඳතින නිහ  කක ළඩි 

දියුණු කිරීභ භගින් යවෝ හහ්ත ඹවඳ්ත නිහ 

ඳවුකකම් වහ අභ නහගරික ඳවුකකම් වහ 

ප්රයේලඹ ළරීමභ භගින් යේහ ඳවුකකම් අ  

නහගරික ජනහහර යයන ජනත්හය  

ජීන ත්්ත්තඹ නගහ සිටුවීභ වහ ක යුතු 

කයනු රඵයිඅ 

 

 

7.3.සහා ඳත කළභනාක ණ අ කාරිය 

6  3 අාංක 64 දයණ යඳොදු ඳවුකකම් භණ්හර 

(ාංයලෝධන) ඳනතින් පිහිටුනු රළබු 

වහිමඳත් කශභනහකයණ අිමකහරිඹ, 

වහිමඳත් ඉදිකිරීම් වහ කශභනහකයණඹ 

ම්ඵන්ධ නිඹහභන අිමකහරිඹ යේඅ ත්ද  986 

අාංක 45, 6  3 අාංක 39 ඹන ඳන්තලින් 

ාංයලෝිමත් ඵශධ නිහ අයිතිහසිකම් ඳනය්ත 

නිඹභඹන් නිඹහභනඹ කිරීභ යභභ අිමකහරිඹ 

පිහිටුවීයම් මලික අයමුණ යේඅ  

 

 

7.4. ාජ ංාංිනදන්රු සාංස්හාව 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ ඹ ය්ත 

ඳ්තහයගන ඹනු රඵන අර්ධ යහජ 

රඹත්නඹක් න ශ්රී රාංකහ යහජ ඉාංජියන්රු 

ාංසථහ අාංක  684  දයණ  966 ජනහරි    

ළනි දින අතිය.යලේ ගළට් ඳ්රයේ 

අනුභළතියඹන් ාංසථහඳනඹ කයන රද 

රඹත්නඹකිඅ 

යහජ ඉාංජියන්රු ාංසථහ, ඉදිකිරීම් 

ක්යේ්රයේ යහජ අාංලයේ ප්රමුඛ්ත්භ 

රඹත්නඹකිඅ යභභගින් ඉදිකිරීම් උඳයශලන 

යේහ රඵහදීභ, ඉදිකිරීම් වහ ඉාංජියන්රු 

යේහ ළඳයීභ, ඉදිකිරීම් ඹන්ය්රෝඳකයණ 

ළඳයීභ, ළරුකම් නිර්භහණඹ කිරීභ, 

යඳයය.සයඳරැදි යකොන්ක්රීට් උඳහාංග නිසඳහදනඹ 

කිරීභ, පුහුණු රඵහ දීභ යභන්භ ඳර්යේණ 

ක යුතු ද සිදු කයනු රඵයිඅ 

එයේභ,යභභ ාංසථහ 6  9 යර් සි  ISO 

9   :6    ත්්ත්ත වතිකයඹන් වහ භෆත් 

කහරයේ දී ISO  4   :6  4 ඳරිය 

කශභනහකයණ වතිකයඹන් ද පිදුම් රඵහ 

ත්යඟකහරී ඉදිරි ක යුතු කයයගන ඹනු රඵන 

ඉදිකිරීම් රඹත්නඹකිඅ  

 

 

7.5.දණො නැගිලි ද්ඳාර්තදම්න්තුව 

රයම්බයේදී යජයේ ළහ යදඳහර්ත්යම්න්තුයේ 

යකො ක් ලයඹන් ඳළති යභභ රඹත්නඹ  



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 14 

 

 969 දී “ ” යශ්රේණියේ යදඳහර්ත්යම්න්තුක් 

ලයඹන් සථහපිත් කයනු රළබීඹඅඑකර සිඹලුභ 

යජයේ යගොහනළගිලි ව ට  අදහර 

යේහන්ය  ඉදිකිරීම් ක යුතු ව නහ්තතු 

ක යුතු යගොහනළගිලි යදඳහර්ත්යම්න්තු යත් 

රඵහදුන් අත්ය, එභ සිඹලු ක යුතු යගොහනළගිලි 

යදඳහර්ත්යම්න්තුයේ දිසත්රික් ඉාංජියන්රු 

කහර්ඹහර 67 ක් භඟින් වහ  5  ක  අිමක සථිය 

යේකයින් පිරික් භගින් ඉටුකයනු රළබීඹඅ 

ර්  989 දී  3 න සථහ ාංයලෝධනඹ 

භගින් ඳශහ්ත බහර  ඵරඹ ඳළරීභ්ත භඟ 

යගොහනළගිලි යදඳහර්ත්යම්න්තු යකොශම පිහිතල  

ප්රධහන කහර්ඹහරඹ ව මුළු දියිනභ රයණඹ 

න ඳරිදි පිහි නු රළබ ප්රධහන ඉාංජියන්රු 

කහර්ඹහර 7ක් යර  ප්රතිාංය.ධහනඹ ය.ඹඅ 

 

 

7.6.    ජදැ          කර්භාන්තශයේ ා ා   

ද්ඳාර්තදම්න්තුව 

යජයේ කර්භහන්ත්ලහරහ යදඳහර්ත්යම්න්තු 

භගින් යහජ රඹත්න වහ ඹහන්ත්රික 

ඉාංජියන්රු ක්යේ්රයේ යරෝව වහ   

කර්භහන්ත් රශ්රිත් ළහ, බහණ්හ වහ යේහ 

ළඳයීයම් කහර්ඹඹන් ව ඹහන්ත්රික ඉාංජියන්රු 

ක්යේ්රයේ ළහවර පුහුණු කිරීයම් ක යුතු 

කයනු රළයඅඩඅ 

 

 

7.7. ාජ සාංවර්ධන හා නිර්භාණ ීතතිණත 

සාංස්හාව 

යහජ ාංර්ධන වහ නිර්භහණ ීමතිගත් 

ාංසථහ,  957 අාංක 49 දයණ යහජ කහර්මික 

ාංසථහ ඳනත් ඹ ය්ත  97  ඔක්යත්ෝම්ඵර්    

න දින ඉාංජියන්රු ාංය.ධහනඹක් යර 

සථහපිත් කයන රද අත්ය, යම් න ය.  නිහ 

වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ ඹ ය්ත ක්රිඹහ්තභක 

යේඅ 

යභභ ාංසථහ ප්රධහන යඳයශේ ඉාංජියන්රු 

රඹත්නඹක් යර ඳහරම් වහ භහර්ග, 

යගොහනළගිලි, උභාං, හරිභහර්ග වහ ජර 

ම්ඳහදන යඹෝජනහ ක්රභ ඹනහදිඹ ළරුකම් 

කිරීභ, නිර්භහණඹ කිරීභ වහ ඉදිකිරීම් තුිඳන් 

යභය  ඹතලත්ර ඳවුකකම් ාංර්ධනඹ  

ුකය.යලේෂී දහඹක්තඹක් ඳඹන අත්ය ඳහරම් 

ඉදිකිරීම් ම්ඵන්ධ ශ්රී රාංකහයේ ඇති 

ප්රධහනත්භ රඹත්නඹක් ද යයිඅ එයේභ උභාං 

ඉදිකිරීභ  වළකිඹහක්  ඇති එකභ ශ්රී රහාංකික 

රඹත්නඹ ද යභභ ාංසථහයිඅ 

ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත් ාංර්ධන අිමකහරිඹ 

භගින් යභභ ාංසථහ C  යශ්රේණියේ ඉදිකිරීම් 

රඹත්නඹක් යර ලිඹහඳදිාංචි කය ඇති අත්ය, 

එභ රඹත්නඹ භගින් පිරිනභන රද, ඉදිකිරීම් 

කහර්ඹඹ හධනඹ පිිඳඵ ම්භහනඹද දිනහ 

ඇත්අ 

ISO 9   :6  8 ත්්ත්ත වතිකඹ ද හිමිකය  

යගන ඇති යභභ ාංසථහ ඉදිකිරීම් ක යුතු 

නිඹමිත් ප්රමිතිඹ  අනු සිදු කයනු රඵයිඅ 

යභභ ාංසථහ ඉාංජියන්රුභඹ කහර්ඹඹන් වහ 

අල යඳයය.(යඳරැදි) යකොන්ක්රීට් ඳහරම්, 

ඵහල්ක, ය.දුලි කණු ව අයනුග්ත සිඹලුභ 

යඳයය.(යඳරැදි) යකොන්ක්රීට් නිසඳහදනඹ කයනු 

රඵයිඅ මී  අභත්ය, භහර්ග ාංර්ධන 

අිමකහරියේ සිඹලුභ භහර්ග ාංඥහ ඳශධති 

නහ්තතු කිරීභ ව න ඳශධති ය.කිරීභ ද 

යභභ ාංසථහ භගින් සිදු කයනු රඵයිඅ 

 

 

7.8.ංදිහිරීම් කර්භාන්ත සාංවර්ධන 

අ කාරිය. 

ඉදිකිරීම් අබහ වහ ාංර්ධන රඹත්නඹ 

6  4 අාංක 33 දයණ ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත් 

ාංර්ධන ඳනයත්හි ප්රතිඳහදන ප්රකහය, 

ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත් ාංර්ධන අිමකහරිඹ ඵ  

ඳරිර්ත්නඹ කය ඇත්අ ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත්යේ 

ක යුතු නිඹහභනඹ කිරීභ, ලිඹහඳදිාංචි කිරීභ, 



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 15 

 

ය.ිමභ්ත කිරීභ වහ ප්රමිතිකයණඹ කිරීභ යභභ 

ඳනයත්හි ප්රධහන අයමුණු යේඅ 

යභභ ඳනත් ඹ ය්ත ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත්ඹ 

වහ ජහතික උඳයශලක බහක් පිහිටුවීභ 

වහද, ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත් ාංර්ධන 

අයමුදර පිහිටුවීභ වහද, ඉදිකිරීම් 

කර්භහන්ත්ඹ  අදහර ි්තතිකයින්, 

නිසඳහදකයින්, ළඳයුම්කරුන්, 

යකොන්්රහ්තකරුන් ව ශිල්පීන්ය  දියුණු 

ව ුකඵහධනඹ වහ ය.ිමය.ධහන ළරීමභ 

පිණිද, ඉදිකිරීම් ක යුතුර  අදහර රයවුල් 

නියවුල් කිරීභ ව ශ්රී රාංකහ ඉදිකිරීම් 

කර්භහන්ත්ඹ තුශ භවජන රයක්හ ත්වවුරු 

කිරීභ වහ ද ය.ිමය.ධහන රහ ඇත්අ 

යභභ ඳනයත්හි වන් ඳයභහර්ථ වහ 

කහර්ඹඹන් යම් නය.  ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත් 

ාංර්ධන අිමකහරිඹ ය.සින් ක්රිඹහ්තභක 

කයයගන ඹනු රළයඅඩඅ 

 

 

7.9. සීභාසපයත දණො නැගිලි ද්රව සාංස්හාව 

 97  අාංක 33 දයණ ශ්රී රාංකහ යහජ යශ 

ාංසථහ ඳනත් ඹ ය්ත යගොහනළගිලි ද්ර 

ාංසථහ  97  ර්යේ දී සථහපිත් කයන රදීඅ 

අනතුරු  987 අාංක 63 දයණ යහජ ාංසථහ 

යවෝ යජඹ තු හඳහය රඹත්න යඳොදු භහගම් 

ඵ  ඳ්තකිරීයම් ඳනත් ඹ ය්ත  996 ර්යේ 

ළේත්ළම්ඵර් භදී භහගම් ඳනත් භගින් ීමමිත් 

ගය ම් හිත් යඳොදු භහගභක් ඵ  

ඳරිර්ත්නඹ කයන රදීඅ 

නිහ වහ ඹතලත්ර ඳවුකකම් ළඳයීයම් 

ක්යේ්රඹ  අල ප්රමිතිගත් යගොහනළගිලි ද්ර 

ව ඉදිකිරීම් උඳකයණ ත්යඟකහරී මිරක  

දියින පුයහ ඳඹමින් යගොහනළගිලි ද්ර වහ 

උඳකයණ ළඳයීයම් ප්රමුඛ්ත්භ යහජ රඹත්නඹ 

යර භහජ ගය ම් ඉටුකයමින් ශ්රී රහාංයක්ඹ 

ප්රජහ තුශ උඳරිභ ය.ලසහීමඹ්තඹක් 

යගොහනගහ ගනිමින් ීමභහහිත් යගොහනළගිලි 

ද්ර ාංසථහ සිඹ ක යුතු යභයවඹනු රඵයිඅ 

 

 

7.10.ඕපන් ය ව් සාංවර්ධන පුිතණලික 

සභාණභ 

 996 ජනහරි භ    ළනි දින ඕන් ය.ේ 

ාංර්ධන පුශගලික භහගභ රයම්බ කයනු 

රළබීඹඅ 

“ළභ යණ” නිහ දරක්යේ ජහතික 

ප්රතිඳ්තතිඹ  ය.ඹ යදන යහජ භහගභක් 

යර ය.ලසහඹ වහ ගය භ්ත, පුශගලික 

රඹත්නඹක් යර කහර්ඹක්භත්හඹ්ත 

යඳයදළරි කයග්ත යභභ භහගභ අද න ය.  

නිහ යශයඳොයශහි ඳළවළදිලි යනක් 

ඇති කයමින් නිහ අලත්හඹ පුයහලීභ  

ඉදිරිඳ්ත සිටීඅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 16 

 

2016 වර්පදැ ක්රියාමකභක ක න  ් සාංවර්ධන වාඳිති හිපයඳය හ 

 

 

හශදු ීම බ්රීස හඳිතිඹ රයම්බ කිරීභ අතුරුගිරිඹ ග්රීන් ළලි හඳිතිඹ රයම්බ කිරීභ 

  
යහගභ රහනහ වයිට්ස හඳිතිඹ රයම්බ කිරීභ යොයිහපුය පුනසථහඳන නිහ හඳිතිඹ 

  

රයරෝකපුය නිහ යඹෝජනහ ක්රභඹ කශභනහකයණ ාංසථහ පිහිටුවීභ 

 



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 17 

 

8. ම  රතිඳා්න 

6  6 ර්යේදී අභහ්ත ඹහාංලඹ යත් යන් කයන රද භසත් මර ප්රතිඳහදන ප්රභහණඹ වහ එභ මර 

ප්රතිඳහදනඹන්හි  6  6අ 6අ3  දින  ප්රගතිඹ ඳවත් දක්හ ඇත්අ 

 

  අභාතාාංශයේ දැ සභස්ත ම  රණතිය 

 

 වැ සනහන් අත ව 

ළහ වන්   යභයවයුම් ක්රිඹහකහයකම් 

 

 ළහ වන්   යභයවයුම් ක්රිඹහකහයකම් 

 

 

 

 ඇසත්යම්න්තුගත් 
ප්රතිඳහදන 

ශුශධ(දශ) ප්රතිඳහදන ත්ථ ය.ඹදභ 

පුනයහර්ථන ය.ඹදම් 35  665       6 8 367        76 3   755 

ප්රහ ධන ය.ඹදම් 6   7 75      6 594 75      6 556  68 736 

 2,369,375,000 7,803,077,100 7,732,439,491 

    

 ඇසත්යම්න්තුගත් 
ප්රතිඳහදන 

ශුශධ(දශ) ප්රතිඳහදන ත්ථ ය.ඹදභ 

පුනයහර්ථන ය.ඹදම් 643 665     595 367     574 966 775 

ප්රහ ධන ය.ඹදම් 8 75      45 75          75 6   

 252,375,000 641,077,100 585,102,375 

    

 ඇසත්යම්න්තුගත් 
ප්රතිඳහදන 

ශුශධ(දශ) ප්රතිඳහදන ත්ථ ය.ඹදභ 

පුනයහර්ථන ය.ඹදම්   8         6 3         6   384     

ප්රහ ධන ය.ඹදම් 6   9         6 549         6 545 953  36 

 2,117,000,000 7,162,000,000 7,147,337,136 

    



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 18 

 

 ජදැ නි ධාරීන්දේ අමකතිකා ම් ගිණුභ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ය පය අාංක 123011 

123012 
   

  උඳරිභ හ  සීභාව අවභ ඵැ  සීභාව උඳරිභ හ  දශයේ  ප සීභාව 

අත භත සීභාවන්  16,000,000 7,000,000 75,000,000 

     

වර්පය ආ ම්බදැ දශයේ  පය (2016.01.01) 22,387,314 

වර්පය තුළ මුළු හ  හිරීම්   

 123011 9,808,083  

 123012 3,380,312 13,188,395 

  

   35,575,709 
වර්පය තුළ මුළු ඵැ  හිරීම්   

 123011 5,778,955  

 123012 6,215,610 (-11,994,565) 

 23,581,144 

 



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 19 

 

9. වර්පය තුළ අභාතාාංශයේ දැ 

රණතිය 
9.1.ඳා න අාංශයේ ය 
 

 අභාතාාංශයේ දැ කාර්යය භල  ය 
  

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ වහ අනුභත් 

කහර්ඹඹ භණ්හරඹ 2016.01.01 දින  182ක් 

ය.ඹඅ 2016 ර්ඹ තුශ යභභ කහර්ඹඹ 

භණ්හරඹ  අභත්ය රිඹදුරු ත්නතුරු 04ක් 

කහර්ඹහර කහර්ඹඹ වඹක  යේක යේයේ 

ත්නතුරු 04ක්, වීඩියඹෝ කළභයහකරු ත්නතුරු 

01ක්, නිලසචර ඡහඹහරුඳ ශිල්පී ත්නතුරු 01ක් 

වහ කළභයහ ශිල්පී වඹක ත්නතුරු 01ක් 

ලයඹන් න ත්නතුරු 11ක් අනුභත් කය 

ගළීමභ  අභහත්හාංලඹ  වළකිඹහ රළබුණු අත්ය 

  අනු භසත් ත්නතුරු ප්රභහණඹ 193 දක්හ 

ළඩි වී ඇත්අ 

 

අභහත්හාංලයේ යජසඨ භහණ්හලික නිරධහරී 

ගණඹ  අඹ්ත අතියර්ක යල්කම්(නිහ වහ 

ාංර්ධන) ත්නතුය 2015 ර්යේ අහන 

බහගයේ සි  පුයේඳහ  ඳළති අත්ය යභභ 

ර්යේදී   වහ සථිය නිරධහරියඹුග ඳ්ත 

කය ගළීමභ  වළකිඹහ රළබිණිඅ එයභන්භ 

2016 ර්යේදී අභහත් භණ්හර අනුභළතිඹ 

භත් ජහතික නිහ යකොභහරිස ධුයඹ වහ 

නිරධහරියඹුග ඳ්ත කිරීභ  වළකි ය.ඹඅ එයභන්භ 

ර් ගණනහක් මුළුල්යල් පුයේඳහ  ඳළති 

අභහත්හාංලයේ ප්රධහන මුර නිරධහරී ත්නතුය 

වහ පුර්ණ කහලීන ළහ ඵළලීභ වහ 

නිරධහරිඹුග ඳ්ත කය ගත් වළකි වු අත්ය, ප්රධහන 

ගණකහිමකහරී ත්නතුයයහි පුයේඳහ ද යකතල 

කහරඹක් තුශ ම්පුර්ණ කයගළීමභ  වළකි ය.ඹඅ 

 

2016 ර්ඹ තුශ නිරධහරීන් සථහන භහරු වීභ 

භත් අභහත්හාංලයේ අතියර්ක යල්කම් (ඳහරන 

වහ මුර) ත්නතුය ද, යජසඨ වකහය යල්කම් 

ත්නතුය ද, අධක් (නිහ වහ ාංර්ධන) 

ත්නතුය වහ නිරධහරීන් ය.ශ්රහභඹහභ භත් අධක් 

(ඉාංජියන්රු යේහ) ත්නතුරු ද  පුයේඳහ  ව 

අත්ය ර්හහනඹ න යත්ක්භ එභ ත්නතුරු 

වහ සථිය නිරධහරින් අනුයුක්ත් කය 

ගළීමභ  යනොවළකි ය.ඹඅ යකයේ වුද යේහ 

අලත්හඹන් රකහ යජසඨ වකහය 

යල්කම් වහ අධක් (නිහ වහ ාංර්ධන) 

ඹන  ත්නතුරු ර ළහ ඵළලීභ වහ 

නිරධහරීන් ඳ්ත කිරීභ  අබන්ත්ය 

ළහපිිඳයරක් කන රදීඅ එයභන්භ 

 කහඵශධ යේඹ  අඹ්ත යහජ 

කශභනහකයණ වකහය ත්නතුරු පුයේඳහ  

15න් 3ක් ඳභණක් ම්පුර්ණ කය ගළීමභ  

වළකි ව  අත්ය රිඹදුරු ත්නතුරු පුයේඳහ  04ක්  

ය.ිත් ඵහ ගළීමභ භඟින් ම්පර්ණ 

කයගළීමභ  ක යුතු කයන රදීඅ 
 

ශය.තීඹ වහ ප්රහථමික යශ්රේණිර නිරධහරීන් මිඹ 

ඹහභ, සථහන භහරු ය.භ, ය.ශ්රහභ ඹහභ වහ යේඹ 

වළයඹහභ යවේතුයන් 2016 ර්ඹ අන් න 

ය.   අභහත්හාංලයේ ඳළති භසත් පුයේඳහ  

ාංඛ්හ 38 ක් ය.ඹඅ 

 

 අභාත භල   සාංදිතශයේ  හා 

ඳාර්ලිදම්න්තු රශයේ ්න 
 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලයේ ය.ඹ 

ඳථඹ  අඹ්තන නිහ වහ ඉදිකිරීම් ක යුතු 

වහ අභහත්හාංලඹ ඹ ත්  ගළයනන අනුඵශිමත් 

රඹත්නර ප්රධහන ය.ඹ ක්යේ්රඹන් 

රයණඹ න ඳරිදි ඳරිඳහරන, යභයවයුම් වහ 

ාංර්ධන ක යුතුර  අදහර 2016 

ර්යේදී යභභ අභත්හාංලඹ භඟින් අභහත් 

භණ්හර ාංයශල 43ක් වහ අභහත් භණ්හර 

 වන් 9ක් ඉදිරිඳ්ත කයන රදීඅ 
 

එයභන්භ  අභහත්හාංලයේ වහ   ඹ ය්ත ඳතින 

රඹත්නඹන්හි ය.ඹ ඳථඹ  අදහර 2016 

ර්යේ දී අන රද  ඳහර්ලියම්න්තු ප්රලසන 

සිඹල්ර භ පිිඳතුරු රඵහ දීභ  අභහත්හාංලඹ 

ය.සින් ක යුතු කය ඇත්අ 
 

ත්ද රාංශික අධීක්ණ කහයක බහ ප්රලසන 

08ක් යභභ ර්ඹ තුශ දී අභහත්හාංලඹ යත් 

යඹොමු වී ඇති අත්ය   සිඹලු ප්රලසන වහ 

පිිඳතුරු කස කය ඉදිරිඳ්ත කයන රදීඅ 

 

 



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 20 

 

 භහජන ංල්ලීම් සහා රතිාා  

්ැ හවීභ. 

 

යභභ අභහත්හාංලයේ ය.ඹ ඳථඹ අනු ප්රධහන 

ලයඹන් භවජන ඉල්ලීම් ඉදිරිඳ්ත න්යන් 

නිහ  ඉල්ලීම් ම්ඵන්ධයඹන් න අත්ය 

ජනහිමඳති කහර්ඹහරඹ, අග්රහභහත් කහර්ඹහරඹ, 

භවජන යඳ්තම් කහයක බහ වහ 

ඔම්බුඩ්සභන් භඟින් ද ඉල්ලීම් ඉදිරිඳ්ත කයනු 

රඵයිඅ 
 

එභ ෆභ ඉල්ලීභක් ම්ඵන්ධයඹන් භ අදහර 

අාංල ප්රධහීමන් වහ රඹත්න ප්රධහීමන් ම්ඵන්ධ 

කය යගන භළදිව්ත වී ක යුතු කිරීභ  

අභහත්හාංලඹ යනොඳභහ ක යුතු කය ඇත්අ 

අභහත්හාංලඹ ඹ ය්ත ඳතින රඹත්නර  

අදහර න ඉල්ලීම්, යේක ගළ ළු රදිඹ 

ම්ඵන්ධයඹන් රඹත්න ප්රධහීමන් භඟින් 

යත්ොයතුරු කළහ ඉල්ලුම්කරුන් යත් 

ප්රතිචහය දළක්වීභ  ක යුතු කය ඇත්අ 

 

එයභන්භ අභහත්හාංලයේ වහ   ඹ ය්ත ඳතින 

රඹත්නර නිරධහරීන්, යේක භව්තභ 

භව්තමීන්  අදහර ි්තතීඹ වහ රඹත්නික 

ගළ ළු වහ අභහත්හාංලයේ යජසඨ 

භහණ්හලික නිරධහරීන්ය  ප්රධහන්තයඹන් 

අදහර ඳහර්ල භඟ හකච්ඡහ කය පරදහයී 

ය.ු ම් රඵහ දීභ  ක යුතු කය ඇත්අ 

 

 පුහුණු හා ප ්ායිතා ක්රියාකා කම් 
 

අභහත්හාංලඹ ය.සින් යහජ ඳරිඳහරන  ගිණුම් 

ක යුතු  රඹත්නික ක යුතු  පරදහයිත්හ 

ක්රිඹහකහයකම්  යඳෞරු්තඹ ාංර්ධන වහ 

ධහරිත්හ ාංර්ධන ළනි වු නහග්ත පුහුණු 

ළහ වන් වහ භහණ්හලික නිරධහරීන් 

ඇතුළු ය.ය.ධ නිරධහරී කහණ්හ රයණඹ න 

ඳරිදි නිරධහරීන් වබහ ප කය ඇති අත්ය 

අභහත්හාංලයේ භසත් කහර්ඹඹ භණ්හරඹ 

වහ රකල්ඳ ාංර්ධන ළහමුළුක්  

පරදහයීත්හ පුහුණු ළහමුළුක් වහ  ISO  

වු න්හදීයම් ළහමුළුක් 6  6 ර්ඹ තුශ 

ඳළළ්තවීභ  ක යුතු කයන රදීඅ  

මී  අභත්ය අභහත්හාංල නිරධහරීන් 

ය.ඹහනුඵශධ යශශීඹ වහ ය.යශශීඹ පුහුණු 

ළහ වන් වහ යඹොමු කයන රද අත්ය 

6  6 ර්ඹ තුශ එයර යශශීඹ ලයඹන් 

පුහුණු රඵහග්ත නිරධහරීන් ගණන 66ක් ද 

ය.යශශීඹ පුහුණු රඵහග්ත නිරධහරීන් ගණන 

4ක් ද යේඅ  

ත්ද යජයේ වහ යජඹ   අනුඵශිමත් 

රඹත්නර යත්ොයතුරු ත්හක්ණඹ පිිඳඵ 

ඳහඨභහරහ වදහයන රද අබහරහභීන් 66ක් 

වහ ප්රහයඹෝගික පුහුණු රඵහදීභ  6  6 

ර්ඹ තුශ දී අභහත්හාංලඹ ක යුතු කය ඇත්අ 

 

 භැදි ආ්ායම් නිවාස හා යටිත  ඳහසුකම් 

සාංවර්ධනය සහා ව කඩිනම් වැ සනහදන් 

වැ සනහන් සම්ඵන්ධීක ණ ඒකකය 

ස්හාපිත හිරීභ 

 

භධ අදහඹම්රහභී යහජ වහ යහජ යනොන 

යේකයින් වහ නිහ ඉදිකිරීයම් කඩිනම් 

ළහ  වන හහ්ත කහර්ඹක්භ ක්රිඹහ්තභක 

කිරීභ වහ අභහත් භණ්හරයේ අනුභළතිඹ 

භත් ළහ වන් ම්ඵන්ධීකයණ  කකඹන් 

අභහත්හාංලඹ ඹ ය්ත සථහපිත් කයන රදිඅ   

වහ නිරධහරින්  4 යදයනුගයගන් භන්ය.ත් 

කහර්ඹ භණ්හරයේ කශභනහකයණ යේහ 

යදඳහර්ත්යම්න්තු භඟින් අනුභත් කයගළීමභ  

අභහත්හාංලඹ ය.සින් ක යුතු කශ අත්ය 6  6 

ර්ඹ  අහන වීභ  ප්රථභ හඳිති අධක් 

ඇතුළු ත්නතුරු  3ක් වහ ප්රසිශධ දළන්වීම් 

ඳශකිරීභ භඟින් නිරධහරීන් ඵහ ගළීමභ  

ක යුතු කයන රදීඅ  අයනුග්ත ත්නතුරු වහ 

අඹදුම්ඳ්ත කළවීභ 6  6 ර්ඹ තුශ සිදුකර  

අත්ය ඵහ ගළීමම් 6  7 මුල් කහර්තු තුශ 

නිභ කිරීභ  අයේක්ෂිත්ඹඅ 
 

 වාහන අඳහ ණය 
 

6  6 ර්ඹ තුශ නිහ වහ ඉදිකිරීම් 

අභහත්ාංලඹ තු ඳළති ධහනයඹන් 

ඉ්තකය තිබු හවන 6ක් අඳවයණඹ කිරීභ  

ක යුතු කයන රද අත්ය  එභඟින් රුඅමිලිඹන 

7අ59ක  අිමක මුදරක් භවහ බහණ්හහගහයඹ 

යත් යප්රේණඹ කිරීභ  වළකිඹහ රළබිණිඅ 



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 21 

 

9.2. සැ සුම් අාංශයේ ය 

  වාර්ෂික ක්රියාමකභක සැ ැස්භ හා රණති 

සභාද ෝාන රැස්වීම්. 

ෆභ ර්ඹකභ අභහත්හාංලඹ වහ ට  

අනුඵශිමත් රඹත්නර  ාංර්ධන ළහ 

 වන් වහ හඳිතිර  අදහර ක් රිඹහකහයකම් 

වහ ඇසත්යම්න්තු ඇතුශ්ත කයමින් හර්ෂික 

ක්රිඹහ්තභක ළරළසභ කස කයනු රඵන  අත්ය 

6  6 ර්ඹ වහද අභහත්හාංලයේ යභන්භ 

ට  අනුඵශිමත් රඹත්නර  අදහර හර්ෂික 

ක්රිඹහ්තභක ළරළසභ කස කයන රදීඅ  

හර්ෂික ක්රිඹහ්තභක ළරළසභ අනු ාංර්ධන 

ළහ වන් නිසි ඳරිදි ක් රිඹහ්තභක කිරීභ 

නිරීක්ණඹ   ඇගයීභ  වහ භඟයඳන්වීභ 

වහ ගරු අභහත්තුභහය  ප්රධහන්තයඹන් 

නිහ ක්යේ්රඹ වහ ප්රගති භහයරෝචන 

රැසවීම් 38ක් ද ඉදිකිරීම් ක්යේ්රඹ වහ ප්රගති 

භහයරෝචන රැසවීම් 69ක් ද ලයඹන් ප්රගති 

භහයරෝචන රැසවීම් 67ක් 6  6 ර්යේදී 

ඳ්තන රදීඅ මී  භගහමී අභහත්හාංලයේ 

යල්කම්ය  ප්රධහන්තයඹන් නිහ වහ 

ඉදිකිරීම් ක්යේ්ර රයණ න ඳරිදි 

පිිඳයලින් ප්රගති භහයරෝචන රැසවීම්  6ක් 

වහ   ක් ඳළළ්තවීභ  අභහත්ාංලඹ ය.සින් 

ක යුතු කය ඇත්අ යභභඟින් නිහ වහ 

ඉදිකිරීම් ඹන ක්යේ්රඹඹන්හි අයේක්ෂිත් 

ඉරක්කඹ පුයහ ගළීමභ වහ අල උඳයදස 

ව භඟයඳන්වීභ රඵහ දීභ  වළකිඹහ රළබුණිඅ  

 රණති වාර්තා හා වාඳිති දයෝජනා 

හර්ෂික ක්රිඹහකහරී ළරළසභ අනු කහර්තුභඹ 

ලයඹන් 6  5 ර්යේදී ප්රගති හර්ත්හ 4ක් 

ම්ඳහදනඹ කයන රද අත්ය  හ අදහර 

රඹත්න යත් ඉදිරිඳ්ත කයන රදීඅ එයේභ 

හඳිති කශභනහකයණ වහ අධීක්ණ 

යදඳහර්ත්යම්න්තු ය.සින් ාංර්ධන 

ළහ වන්ර ප්රගතිඹ අධීක්ණඹ කයනු 

රඵන අත්ය ට  අදහර ව ප්රගති හර්ත්හ 4ක් ද 

අභහත්ාංලඹ ය.සින් කස කය ඉදිරිඳ්ත කය 

ඇත්අ ත්ද 6  6 ර්යේදී ක්රිඹහ්තභක කයන 

රද ාංර්ධන ළහ වන්ර ප්රගතිඹ  

ජනහිමඳති කහර්ඹහරඹ යත් කහර්තුභඹ 

ලයඹන් ඉදිරිඳ්ත කිරීභ  ක යුතු කයන රදීඅ 

අභහත්ාංලඹ  අනුඵශිමත් රඹත්න භඟින් 6  7 

ර්යේදී ක්රිඹහ්තභක කිරීභ  අයේක්ෂිත් 

ාංර්ධන ළහ වන් වහ හඳිති වහ 

ජහතික ක්රභ ම්ඳහදන යදඳහර්ත්යම්න්තුයේ 

අනුභළතිඹ රඵහ ගළීමයම් අයමුණින් නිහ වහ 

ඉදිකිරීම් ක්යේ්රඹ  අදහර ක්රිඹහ්තභක 

කිරීභ  ළරුකම් කය ඇති හඳිති යඹෝජනහ 

66ක්  බහණ්හහගහය අයමුදල් රඵහ ගළීමභ වහ 

ජහතික ක්රභ ම්ඳහදන යදඳහර්ත්යම්න්තු  යත් 

ඉදිරිඳ්ත කිරීභ  යභභ ර්යේදී අභහත්ාංලඹ  

වළකිඹහ රළබුණිඅ 

  අභාතාාංශයේ දැ රණතිය සහ ංදිරි සැ සුම් 

ඇතුළමක වාර්තාව 

ෆභ ර්ඹකභ අඹළඹ ය.හද කහයක බහ 

අසථහ වහ ඉදිරිඳ්ත කයනු රඵන 

අභහත්හාංලයේ ාංර්ධන ළහ වන් ර 

ප්රගතිඹ වහ ඉදිරි   ළරුකම් ඇතුශ්ත හර්ත්හ 

යභභ ර්යේද අභහත්හාංලඹ වහ  

අභහත්හාංලඹ  අනුඵශිමත් රඹත්නඹන්හි 

ප්රගතිඹ වහ හඳිති යඹෝජනහ වහ ළරුකම් ද 

භඟින් කස කය නිසි කර  ඉදිරිඳ්ත කිරීභ  

අභහත්හාංලඹ  වළකිඹහ රළබුණිඅ 

මී  අභත්ය ජනහිමඳති කහර්ඹහරඹ ය.සින් 

ක්රිඹහ්තභක කයනු රඵන ජනහිමඳති කහර්ඹඹ 

හධක ඵරකහ 4  අදහර ළහ වන්ද  යභභ 

අභහත්හාංලඹ භඟින් ක්රිඹහ්තභක කයනු රඵන 

රදර්ල ගම්භහන තුශ ක්රිඹහ  නළාංවීභ වහ 

අල ක යුතු සිදු කයන රදීඅ 

 9.3. නිවාස අාංශයේ ය 

 ද ෝක ජනාවාස දිනය 

 985 යර්දී ඵ හිය ඉන්දීඹ යකොයදේ දඳ්තහි 

ජළයභයිකහයේ කිාංස න් නුය ඳළති එක්්ත 

ජහතීන්ය  භහන ජනහහ යකොමිම් 

ළසිහයඹ යත් එක  අග්රහභහත් දිාංගත් 

ජනහිමඳති ශ්රීභ්ත යණසිාංව යප්රේභදහ භළතිතුභන් 

ය.සින් ඉදිරිඳ්ත කශ යඹෝජනහක් භත් ඳදනම් 

එක්්ත ජහතීන්ය  ාංය.ධහනඹ ය.සින් 



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 22 

 

ප්රකහලඹ  ඳ්ත කශ “යරෝක ජනහහ දිනඹ” 

 986 යර් සි  අඛ්ණ්හ නිහ වහ 

ජනහහ ක්යේ්රඹ  අදහර ය.ය.ධ ව 

ය්තභහන් ඹ ය්ත ළභරුම් සිදු කයනු රළබීඹඅ 

 එක්්ත ජහතීන්ය  ාංය.ධහනඹ ෆභ යකභ 

ඔක්යත්ෝම්ඵර් භ ප්රථභ ු   දින යරෝක 

ජනහහ දිනඹ ළභරීභ සිදු කයනු රඵන අත්ය 

එඹ යභභ යර්  ඔක්යත්ෝම්ඵර් භ  3 න 

දින  යඹදී තිබුණිඅ යභභ ජහත්න්ත්ය දින 

ළභරුභ නිහ වහ ජනහහ ක්යේ්රයේ හහ්ත 

පරදහයී ළහ වනක් යරසින් ක්රිඹහ්තභක 

කිරීයම් අයමුණින් ජනත්හය  මලික අලත්හ 

යකයයහි ය.යලේ අධහනඹක් යඹොමු කයමින් 

ක්රිඹහ  නාංනු රළබීඹඅ 

යරෝක ජනහහ දිනයේ 3  න ළභරුභ 

“නිහකයණඹ  මුල්ත්ළන ” (Housing at the 

Centre)         ඹන ය්තභහ ඹ ය්ත යභය 

යඳොයශොන්නරු දිසත්රික්කයේ දිලාරහගර 

ප්රහයශශීඹ යල්කම් යකොට්ඨහයේ දී 

ඳළළ්තවුණිඅ එහිදී නිහ 64කින් භන්ය.ත් 

“ුකගරහයශය.ගභ” න රදර්ල ගම්භහනඹ අති 

ගරු ජනහිමඳතිතුභන් අතින් ප්රතිරහභී ප්රජහ 

අයිතිඹ  ඳ්ත යකරුණිඅ 

යභඹ  අභත්ය  ජනහහ දිනඹ නිමිති යකො  

යගන “ය.සිරි නිහ ණඹ”  සියභන්ති රධහය 

වහ ුගග  යයෝ පන් වහ නිහ රධහය රඵහ 

දීභ  “ශිල්ඳ ය.ඹ”ඹ ය්ත ඵහග්ත 

දිසත්රික්කයේ අබහරහභීන්  ි්තතීඹ 

උඳකයණ  නිර ඇු ම් වහ උඳකයණ, 

යඳශයඳෝත රඵහ දීභ වහ වහිමඳත් 

කශභනහකයණ අිමකහරිඹ භඟින් අතිගරු 

ජනහිමඳතිතුභහය  ාංකල්ඳඹක් අනු රයම්බ 

කශ “ුගග  ජහතික අයමුදර”  වහ රුපිඹල් 

මිලිඹනඹක් ඳරිත්හග කිරීභද  සිදු කයන රදීඅ 

යරෝක ජනහහ දිනඹ  භගහමී නහගරික 

ජනහහ ාංර්ධන අිමකහරිඹ ය.සින් ුගග  

යයෝගඹ ඵහුර ඳතින යඳොයශොන්නරු 

දිසත්රික්කයේ  ත්භන්ක  ප්රහයශශීඹ යල්කම් 

යකොට්ඨහයේ ලිඹහඳදිාංචි වී ඇති යඳය ඳහල් 

76ක දරුන්  ඳහීමඹ ජරඹ ුකයක්ෂිත් 

ඳරිවයණඹ කිරීභ වහ තුය යඳයණඹ ඵළගින් 

රඵහ දීභ  ක යුතු කයන රදීඅ 

යභඹ  භගහමී අ  ඳවුකකම් හිත් නහගරික 

ජනහහර ජී්ත න ශමුන්ය  

නිර්භහණහ්තභක වළකිඹහන් ඉසභතු කයනු ස 

ව භහන ජනහහ ක්යේ්රර  අදහර 

ප්රජහය  අයඵෝධඹ ර්ධනඹ කයනු පිණි 

ළහ වන් රැක් දිඹ්ත යකරිණිඅ 

 

 

 ජාතික නිවාස රතිඳමකතිය රතිදශයේ ෝධනය 

හිරීභ. 

්තභන් යජයේ දළක්භ නිරඳණඹ න ඳරිදි්ත  

නහගරීකයණඹ  සබහය.ක ය.ඳ්තර ඵරඳෆභ  

තියහය භහන ජනහහ ාංර්ධන ාංකල්ඳඹ 

ක්රිඹහ්තභක කිරීභ ඹන කරුණු යකයයහි ය.යලේ 

අධහනඹ යඹොමුකයමින් ජහතික නිහ 

ප්රතිඳ්තතිඹ ප්රතියලෝධනඹ කිරීභ  6  6 ජුලි 

 7 දිනළති අභහත් භණ්හර  වනක් 

ඉදිරිඳ්ත කයන රදු    වහ න අනුභළතිඹ 

2016.07.12 න දින රළබී ඇත්අ   අනු 

භහන ජනහහ පිිඳඵ ය.යලේඥඹන්යගන් 

භන්ය.ත් ාංසකයණ භණ්හරඹක් භඟින් 

ජහතික නිහ ප්රතිඳ්තතිඹ ප්රතියලෝධනඹ 

කිරීභ  පිඹය යගන ඇත්අ ඹහ්තකහලීන 



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 23 

 

කයන රද නිහ ප්රතිඳ්තතිඹ 6  7 ර්ඹ තුශ 

එිඳදළක්වීභ  ක යුතු ම්ඳහදනඹ කය ඇත්අ 

 

 සැභන දසවණ ජාතික නිවාස වැ සනහන 

මුල්දකොනණමක ජාතන්ත  ක්රියාකා කම් 

6  6 යර්දි නිහ වහ ඉදිකිරීම් 

අභහත්හාංලඹ නිහ වහ ජනහහකයණඹ 

පිිඳඵ ජහත්න්ත්ය කහර්ඹඹන් රැක  සිඹ 

දහඹක්තඹ රඵහයදනු රළබීඹඅ ය 6 ක  

යක් එක්්ත ජහතීන්ය  භහන ජනහහ 

යකොමියම් දහඹක්තයඹන් ඳ්තනු රඵන 

“වළබි ළට් iii” ජහත්න්ත්ය මුළු උයදහ 

ඉදිරිඳ්ත කයන ශ්රී රහාංකික ජහතික හර්ත්හ 

ළකීමභ නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලයේ 

යභයවඹවීයභන් එඹ  අනුඵශිමත් රඹත්න  

ව නිහ වහ ජනහහ යක්ස්රයේ 

ි්තතිකඹන්ය  දහඹක්තයඹන් සිදුය.ඹඅ 

යභඹ  අභත්ය යභභ ජහත්න්ත්ය මුළු 

වහ ඳළති පර් ුකදහනම් මුළු යදකක් යචක් 

ජනයජයේ ප්රහ  නුය  ව ඉන්දුීමසිඹහයේ 

ුකයඵඹහ නගයයේ දී ඳළළ්තය.ණිඅ යම් වහ ශ්රී 

රහාංකික නියඹෝජිත් කණ්හහඹම් වබහගිවී 

“වළබි ළට් iii” ජහත්න්ත්ය මුළු ාංය.ධහනඹ 

කිරීභ වහ ව සිඹ දහඹක්තඹ රඵහයදනු 

රළබීඹඅ 

6  6 ඔක්යත්ෝම්ඵර් භහයේදී “වළබි ළට් iii” 

ජහත්න්ත්ය මුළු  ඉක්යදෝර් නගයයේ 

ක්ය.ය ෝ නගයයේදී ඳළළති අත්ය  නිහ වහ 

ඉදිකිරීම් නියඹෝජ අභහත් ගරු ඉන්දික 

ඵණ්හහයනහඹක භළතිතුභන්ය  

ප්රධහන්තයඹන් යු්ත ශ්රී රහාංකික නියඹෝජිත් 

කණ්හහඹභක් යභභ ශය. දලක මුළු  

වබහගි ය.ඹඅ 

න නහගරික නහඹ ඳ්රඹ යඳයටුයකො ග්ත 

නිහඹන් හි තියහය නහගරික ාංර්ධනඹ  

ශීර්යකො  යභභ ශය. දලක මුළු ඳළළ්තවු 

අත්ය  එහිදී ශ්රී රහාංකික නියඹෝජිත් කණ්හහඹභ 

ය.සින් “වළබි ළට් iii” ජහත්න්ත්ය මුළු 

තුර්කියේ ඉසත්හන්බල් නගයයේ දි ඳළළ්තවු 

අසථහයේ සි  ගත්ව ය 6 ක කහරඹ තුශ  

ශ්රී රාංකහ වහ කරහඳඹ තුශ ක්රිඹහ්තභකව 

නිහ වහ ජනහහ ාංර්ධන කහර්ඹඹන් වහ 

වළබි ළට් iii මුළු ය්තභහයකො  ඳළළ්තයන 

මුළු ක්රිඹහකහයකම් පිිඳඵ කරුණු දළක්වීභ ද 

සිදුකයනු රළබිඹඅ 

වබහගි්ත නිහ ාංර්ධනඹ මුල්යකො  

යගන     ශ්රී රාංකහ තුශ ක්රිඹහ්තභක කයන 

නිහ වහ ජනහහ ාංර්ධන කහර්ඹඹන් 

පිිඳඵ යභභ මුළුයේදී ය.යලේ අධහනඹක් 

යඹොමුව අත්ය  නහගරික වහ ග්රහමීඹ ාංර්ධන 

ක්රිඹහකහයකම්හි ඳ්තනහ ඳයත්යඹ අභ 

කයගළීමභ නිහ වහ ජනහහකයණයේ  මර 

කශභනහකයණඹ ළනි කහර්ඹඹන් පිිඳඵ 

යභභ මුළුයේදී දීර්ඝ ලයඹන් හකච්ඡහ ය.ඹඅ 

 

රසිඹහ ඳළසිෆික් නිහ අභහත්රුන්ය  

මුළු 6  6 යදළම්ඵර් භ ඉන්දිඹහයේ 

නදිල්ලි නුයදී ඳළළ්තය.ණිඅ යම් වහ        

ශ්රී රාංකහයන් නියඹෝජිත් කණ්හහඹභක් 

වබහ ප ව අත්ය මුළුයේ ප්රධහන ක්රිඹහකහරී 

කණ්හහඹම් ඳයවන් එක් ප්රධහන ක්යේ්රඹක් 

එභඟින් නියඹෝජනඹ යකරිණිඅ 

 

 



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 24 

 

6  7 ර්ඹ  987 ජහත්න්ත්ය නිහ යර් 

3  න ාං්තයඹ යේඅ එභ 3  න ළභරුභ 

නිමිතියකො  ශ්රී රාංකහ තුශ ක්රිඹහ්තභක 

යකයයන “ළභ  යණ” නිහ ළහ වන 

පිිඳඵ ජහත්න්ත්ය අධහනඹ යඹොමුකිරීභ 

අයමුණුයකො  ජග්ත නිහ මුළුක් 

ඳළළ්තවීභ අයේක්හ යකයර්අ එය  මුළු 

වහ ව පර් ක්රිඹහකහයකම් රැක් ද යභභ 

ය තුශ සිදුය.ඹඅ 

 දිස්ත්රි හ හා රාදිතයය ණැමි නිවාස කමිටු 

ස්හාපිත හිරීභ. 

 “ළභ  යණ”    ජහතික නිහ ළහ වන 

ඇත්ළු දීඳ හේත් ක්රිඹහ්තභක කයන සිඹලු 

නිහ ාංර්ධන ළහ වන් ග්රහමීඹ,  

ප්රහයශශීඹ වහ දිසත්රික් භට් මින් ළරුකම් යකො  

ක්රිඹහ්තභක කිරීභ වහ්ත නිහකයණයේ 

නියුතු සිඹලු රඹත්න වහ ාංය.ධහනඹන් හි වඹ 

ඇති ඹතලත්ර ඳවුකකම්  ජීයනෝඳහඹ ඇතුළු 

භහජ රර්ථික ාංර්ධනඹ උයදහ්ත දිසත්රික්, 

ප්රහයශශීඹ, ගළමි නිහ කමිටු සථහඳනඹ කිරීභ  

අභහත් භණ්හර  වනක් 6  6අ 6අ66 දින 

ඉදිරිඳ්ත කයන රදු   වහ 6  6අ 6අ68 දින 

මුදල්  ය.ඹබහය ගරු අභහත්තුභහය  

නිරීක්ණර  ඹ ්ත අනුභළතිඹ රළබී ඇත්අ 

   ඵම්ඵ පිටිය භහල් නිවාස 

රතිසාංවර්ධනය හිරීභ. 

ඵම්ඵරපිතලඹ භවල් නිහ යර ප්රචලිත් භළදි 

රදහඹම්රහභීන් වහ න ඵශධ නිහ 

ාංය ර්ණඹක්  96  දලකඹ මුල් බහගයේදී 

ඵම්ඵරපිතලයේ ඉවශ තලනහකභක් හිත් භූමි 

ප්රයශලඹක ඉදිකයන රදීඅ යභභ යගොහනළගිල්ර 

ය 65 ක ්ත හහ ඳළයණිඹඅ එභ නිහ 

ප්රතිාංර්ධනඹ කිරීභක් යනොභළති ජීය.ත් 

අදහනම් ඇති කයමින් ය ගණනහක් 

තිසයේ දියහ ඳ්ත යමින් ඳතීඅ    හ සිදුන 

ශීඝ්ර නහගරික ාංර්ධනඹ්ත භඟ  යභභ 

යශඳර යනොදියුණු  නිහ යඳශක් ඵ  ඳ්ත 

වීයම් අධහනභක් ඳතීඅ 

  අනු  වහිමඳත් හිමිකරුන්ය  හිමිකම් 

අයීතින් වතික කයමින් ඉවශ රදහඹම් 

උඳදන නහගරික භූමිබහගඹක් යර 

රයඹෝජන භණ්හරඹ ය.සින් යත්ෝයහ ග්ත 

රයඹෝජකඹුග වයවහ ඵම්ඵරපිතලඹ භවල් 

නිහ ප්රතිාංර්ධනඹ අධීක්ණඹ  ව එහි 

ක්රිඹහ්තභක කිරීයම් ය.ය.ධ ව අදිඹයඹන් වයවහ 

හඳිතිඹ   භඟයඳන්වීභ  ඵහු රඹත්නික 

යභයවයුම් කමිටුක් ඳ්ත කයන රදීඅ 

ප්රතිාංර්ධන යඹෝජනහ පිිඳඵ ව ඔවුන්  

ඳඹහ යදනු රඵන පුනසථහඳන ඳවුකකම් 

පිිඳඵ ඳළවළදිලි කිරීභ වහ යභයවයුම් 

කමිටුයේ උඳයදස භත් ඵම්ඵරපිතලඹ භවල් 

නිහර සිඹලු කශභනහකයණ ාංසථහන් 

භඟ දීර්ඝ හකච්ඡහ ඳ්තන රදීඅ යභභ 

හකච්ඡහ ඳදිාංචිකරුන් භඟ අඛ්ණ්හ 

ඳ්තහ යගන ඹනු රඵන අත්ය එභ 

ඳදිාංචිකරුන්ය  යඹෝජනහ භත් ඳදනම් 

ළරුකභ වහ යනසකම් සිදු කයනු රළයඅඩඅ 

 1972 අාංක 07 ් ණ දණවල් කුලී 

ඳනදතපය ද ගු ාසි සාංදශයේ ෝධනය හිරීභ. 

6  6 අයගෝසතු    න දින අාංක  978ස4 

දයණ අති ය.යලේ ගළට් නියේදනඹ භගින් 

යභභ ඳනයත්හි 43 න ගන්තිඹ ඹ ය්ත 

යයගුරහසි නිුග්ත කිරීභ  අදහර න 

අයිත්භඹන් යදකක් එකතු කය එභ 

උඳයල්ඛ්නඹ ාංයලෝධනඹ යකරිණිඅ එභ න 

අයිත්භඹන් ශය.්තඹ ඳවත් ඳරිදි යේඅ 

(5)අ ඹම් සථහනඹක  යගහිමිඹහ  ජහතික යහජ 

බහයේ  976 අාංක   5 දයණ මඳකහය මිති 

ඳනත් ඹ ය්ත යවෝ ඳශහ්ත බහයේ ඹම් 

ප්රඥේතිඹක් ඹ ය්ත ලිඹහඳදිාංචි කයන රද 

මඳකහය මිතිඹක් යවෝ යජඹ  යහජ 

ාංසථහක්  යඳොදු අිමකහරිඹක් යවෝ 6  7 අාංක 

 7 දයණ භහගම් ඳනත් ඹ ය්ත ලිඹහඳදිාංචි 

කයන රද භහගභක් න ය.  එභ සථහනඹ 

යභභ ඳනය්ත කහර්ඹඹ වහ ඵළවළය කයන රද 

සථහනඹක්  ය.ඹ යුතුඹඅ 

(6)අ ඹම් සථහනඹක  ුගලී නිළසිඹහ  ඳශහ්ත 

ඳහරන රඹත්නඹක්  ජහතික යහජ බහයේ 

 976 අාංක  5 දයණ මඳකහය මිති ඳනත් 

ඹ ය්ත යවෝ ඳශහ්ත බහයේ ඹම් ප්රඥේතිඹක් 

ඹ ය්ත ලිඹහඳදිාංචි කයන රද මඳකහය 

මිතිඹක් යවෝ  යජඹ  යහජ ාංසථහක්  යඳොදු 



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 25 

 

අිමකහරිඹක් යවෝ  6  7 අාංක  7 දයණ 

භහගම් ඳනත් ඹ ය්ත ලිඹහඳදිාංචි කයන රද 

භහගභක් න ය.  එභ සථහනඹ යම් ඳනය්ත 

කහර්ඹඹ වහ ඵළවළය කයන රද සථහනඹක් 

ය.ඹ යුතුඹඅ 

යභභ යයගුරහසි ගළට් ඳ්රයේ ඳශකිරීයභන් 

අනතුරු 6  6අ  අ66 දින ඳහර්ලියම්න්තු 

අනුභළතිඹ රළබී ඇත්අ 

 නිවාස වැ සනහන් ක්රියාමකභක හිරීභ. 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ ජහතික 

ාංර්ධන ක්රිඹහලිඹ තුශ නිහ අාංලයේ 

දළළන්ත් පිබිදීභක  අල ඳුකබිභ නළත් 

කස කයමින් ඳතීඅ යම් වහ 6  5 

ර්යේදී රුපිඹල් මිලිඹන 3අ7 6 ක ප්රතිඳහදන 

යඹොදහ ගනිමින් රදර්ල ගම්භහන ඉදිකිරීම්  ය.සිරි 

නිහ ාංර්ධනඹ   නිහ කඳරහරු කිරීයම් 

ළහ වන් ළනි ය.ය.ධ ව නිහ ඉදිකිරීයම් 

ළහ වන් හර්ථක ක්රිඹහ්තභක කයන රදීඅ 

එය  හර්ථක්තඹ යවේතුයන් 6  6 ර්ඹ 

වහ නිහ ාංර්ධනඹ වහ වු ළහ වන් 

ක්රිඹහ්තභක කිරීභ  යභභ අභහත්හාංලඹ  

රුපිඹල් මිලිඹන 5අ8ක ප්රතිඳහදන ප්රභහණඹක් 

හිමිය.ඹඅ එභ ප්රතිඳහදන ප්රභහණඹ උඳයඹෝ ප කය 

ගනිමින් ය.ය.ධ ව නිහ ළහ වන් දියියන් 

සිඹලුභ දිසත්රික්ක රයණඹ න ඳරිදි 

ක්රිඹහ්තභක කිරීභ  අභහත්හාංලඹ  වළකිඹහ 

රළබුණු අත්ය අභහත්හාංලඹ  අනුඵශිමත් ජහතික 

අිමකහරිඹ  නිහ ාංර්ධන 

අිමකහරිඹ නහගරික ජනහහ ාංර්ධන 

අිමකහරිඹ වහ වහිමඳත් කශභනහකයණ 

අිමකහරිඹ ළනි රඹත්න යභභ කර්ත්යේදී 

ය.ලහර යභයවඹක් ඉටු කයන රදීඅ 

  අනු ය.සිරි නිහ ළහ වන  රදර්ල 

ගම්භහන ළහ වන  උදහකශ ගම්භහන 

ළහ වන  ුගග  යයෝ ප ඳවුල් වහ නිහ 

ළහ වන  ළලිඔඹ ය.යලේ නිහ 

හඳිතිඹ  භළදි රදහඹම් නිහ වහ ඹතලත්ර 

ඳවුකකම් ාංර්ධනඹ වහ ව කඩිනම් 

ළහ වන  වහ ලුනහ නිහ හඳිතිඹ 

6  6 ර්යේදී ක්රිඹහ්තභක කයන රද නිහ 

ාංර්ධන ළහ වන් අතුරින් කිහිඳඹක් යේඅ 

 ආ්ර්ශයේ  ණම්භාන වැ සනහන 

සය ඹ ඉහභක් වහ නික් යනොභළති ඳවුල් 

 කක ඉරක්ක කය ගනිමින් 6  5 ර්යේදී 

රයම්බ කයන රද රදර්ල ගම්භහන ළහ වන 

දියියන් සිඹලුභ දිසත්රික්ක රයණඹ න 

ඳරිදි යභභ අභහත්හාංලයේ භඟයඳන්වීභ ඹ ය්ත 

6  6 ර්යේදී ජහතික නිහ ාංර්ධන 

අිමකහරිඹ ය.සින් ක්රිඹහ්තභක කයන රදීඅ 

  අනු 6  6 ර්යේදී ඉරක්කගත් නිහ 

 කක 45   ඉක්භහ ඹමින් බහණ්හහගහය 

අයමුදල් බහය.ත්යඹන් ඳභණක් න රදර්ල 

ගම්භහන  47ක නිහ 464 ක් ඉදිකිරීභ 

රයම්බ කශ අත්ය  යණ රධහය ඹ ය්තද 

න රදර්ල ගම්භහන 4 ක නිහ 896ක් 

ඉදිකිරීම් රයම්බ කිරීභ  වළකිඹහ රළබුණිඅ   

අනු න නිහ 5537ක ඉදිකිරීම් යභභ 

ර්යේදී රයම්බ කයන රදීඅ යභභ රදර්ල 

ගම්භහන ළහ වන වහ ය.ඹදම් කශ 

භසත් මුදර රුපිඹල් මිලිඹන     අ 76කිඅ 

 

 

ත්ද 6  5 ර්යේදී ඉදිකිරීම් රයම්බ කයන 

රද රදර්ල ගම්භහන 38කින් ගම්භහන  5ක් ගරු 

අභහත්තුභහය  ප්රධහන්තයඹන් ජනත්හ 

අයිතිඹ  ඳ්ත කිරීභ  යභභ ර්යේදී  

වළකිඹහ රළබුණිඅ  

මී  අභත්ය ශ්රී රාංකහයේ ජී්ත න අන්ත් 

දිිඳු  ජනත්හය  නිහ අලත්හඹ 

පුයහලීභ වහ දියින පුයහ එක් 

දිසත්රික්කඹක  තියය රදර්ල ගම්භහන 6 ක් 

ඵළගින් ව නිහ හඳිති 5  ක් ඉදිකිරීයම් 

ළහ වනක් ක්රිඹහ්තභක කිරීභ වහ  අතිගරු 

ජනහිමඳතිතුභහ වහ ගරු නිහ වහ ඉදිකිරීම් 



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 26 

 

අභහත්තුභහ ය.සින් 6  6අ 9අ3  දිනළති 

 කහඵශධ ඉදිරිඳ්ත කයන රද අභහත් 

භණ්හර ාංයශලඹ වහ අභහත් භණ්හරයේ 

අනුභළතිඹ හිමි ව අත්ය එය  ළහ වන 

ඉදිරියේදී  ක්රිඹහ්තභක කිරීභ  අයේක්ෂිත්ඹඅ  

 වැලිඔය ය දශයේ  ප නිවාස වාඳිතිය 

දලක තුනක  ළඩි කහරඹක් පුයහ  යභය  

ඳළති ජනහර්ගික ගළටුම් යවේතුයන් සය ඹ 

නිහ අහිමි ව මුරතිවු දිසත්රික්කයේ ළලිඔඹ 

ප්රයශලයේ නිහරහභීන් වහ න නිහ 

ඉදිකිරීභ ව ඳ්තනහ නිහ ළඩිදියුණු කිරීභ 

වහ ය.යලේ ළහ වනක් රයම්බ කිරීභ  

යභභ ර්යේදී වළකිඹහ රළබිණිඅ යම් ඹ ය්ත 

නිහ   84ක ඉදිකිරීම් රයම්බ කශ  අත්ය 

6  6 ර්ඹ අහනඹ න ය.    වහ ළඹ 

කයන රද භසත් මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 

3  අ845ක් ය.ඹඅ  

 ය සිරි නිවාස වැ සනහන 

යභභ ළහ වන භඟින් ඳ්තනහ ගම්භහනර 

ත්හකහලික නිහ වහ අනු ඳවුල් වහ න 

නිහ ඉදිකිරීභ්ත අර්ධනිමි නිහ ළඩිදියුණු 

කිරීභ්ත සිදු කයනු රඵයිඅ යම් ඹ ය්ත න 

නිහ වහ රුඅ 3      ක උඳරිභඹක  

ඹ ්ත ණඹ මුදරක් වහ  ළඩිදියුණු කශ යුතු 

නිහ වහ උඳරිභඹ රුඅ6      ක් දක්හ වු 

ණඹ මුදරක් වන යඳොළී අනුඳහතිකඹක් 

ඹ ය්ත රඵහ දීභ සිදුකයනු රඵන අත්ය නිහ  

ඉදිකිරීභ වහ අල ත්හක්ණික වඹ 

ජහතික නිහ ාංර්ධන අිමකහරිඹ ය.සින් 

ඳඹනු රඵයිඅ  

දීඳ හේත් යභභ ළහ වන ඹ ය්ත ය.ය.ධ  

ය.ඹ ක්යේ්රඹන් රයණඹ කයමින් උඳ 

ළහ වන් කිහිඳඹක් ක්රිඹහ්තභක යේඅ  හ 

අත්ය ළන්දලා කහන්ත්හ  නිහ ළහ වන වහ 

උදහකශ ගම්භහන නිහ ළහ වන ය.යලේෂිත් 

යේඅ 

6  6 ර්යේදී ය.සිරි නිහ ළහ වන 

ඹ ය්ත නිහ 66   ක් ාංර්ධනඹ කිරීභ  

ඉරක්කගත් කශ අත්ය ර්ඹ අහනඹ න 

ය.  නිහ 35987ක් ාංර්ධනඹ කිරීභ  

වළකිඹහ රළබුණිඅ එඹ ඉරක්කගත් නිහ 

ප්රභහණඹ ඉක්භහ ඹන්නකිඅ යම් වහ ළඹ 

කයන රද භසත් මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 

3697අ33 කිඅ 

 

 වකුණඩු ද ෝගී ඳවුල් සහ අන්ත දිළිඳු ඳවුල් 

සහා නිවාස වැ සනහන් 

ුගග  යයෝගයඹන් පීහහ  ඳ්තවී සිතලන වහ 

අන්ත් දිිඳු  ඳවුල්  රර්ථික වහ භහජ 

දුසකයත්හඹන් රැක  මුහුණ ඳහ සිතලන ඵ 

අධනඹ කයන රදු එයර පීහහ  ඳ්ත වී 

ඇති ඳවුල් වහ ය.යලේෂිත් නිහ 

ළහ වනක් ක්රිඹහ්තභක කිරීභ  අතිගරු 

ජනහිමඳතිතුභහ භඟ  කහඵශධ අභහත් 

භණ්හර ාංයශලඹක් 6  6 ජුනි භ  6 න 

දින අභහත් භණ්හරඹ යත් ඉදිරිඳ්ත කයන 

රද අත්ය   වහ අභහත් භණ්හරයේ 

අනුභළතිඹ හිමි ය.ඹඅ 

යභභඟින් එක් ඳවුරක් වහ රුඅරක් 5 ක 

උඳරිභඹක  ඹ ්ත රධහය මුදරක් ප්රදහනඹ 

කයනු රඵන අත්ය එභ මර දහඹක්තඹ  

අභත්ය ජහතික නිහ ාංර්ධන අිමකහරියේ 

ත්හක්ණික වයඹන් එභ නිහ  කක ඉදිකය 

ගළීමභ  අල වයඹෝගඹ රඵහයදන රදීඅ   

අනු දියියන් වු නහග්ත දිසත්රික්ක කිහිඳඹක් 

ඉරක්ක කය ගනිමින් යභභ ළහ වන 6  6 

ර්ඹ පුයහ  ක්රිඹහ්තභක කයන රදීඅ යම් 

ඹ ය්ත නිහ 7  ක් ඉදිකිරීභ  වළකිඹහ 

රළබුණු අත්ය ළඹකශ මුළු මුදර රුපිඹල් 

මිලිඹන 74අ56 කිඅ 

 

 

 



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 27 

 

 නිවාස පිළිසක  හිරීදම් වැ සනහන 

අහක් නිභවු යවෝ ය.ිමභ්ත නිභහක් යනොභළති 

නිහ රැක් දියින පුයහ ය.සිරි ඇති අත්ය එභ 

නිහ ය.ිමභ්ත ඳරිදි පිිඳකය කය ගළීමභ 

වහ අල සියභන්ති අධහය රඵහ දීයම් 

ළහ වනක් 6  5 ර්යේදී රයම්බ කයන 

රද අත්ය එභ ළහ වන් තුිඳන් රඵහ ග්ත 

අ්තදළය ම් ඳහදක කය ගනිමින් 6  6 ර්යේදී 

නිහ 75    ක් පිිඳකය කිරීභ වහ 

සියභන්ති රධහය රඵහ දීයම් ළහ වනක් 

අභහත්හාංලයේ භඟ යඳන්වීභ ඹ ය්ත ජහතික 

නිහ ාංර්ධන අිමකහරිඹ භඟින් ක්රිඹහ්තභක 

කයන රදීඅ 

දියියන් සිඹලුභ දිසත්රික් රයණඹ න ඳරිදි 

යභභ ළහ වන ක්රිඹහ්තභක කයන රද අත්ය 

අයේක්ෂිත් නිහ  කක 75     අතුරින් 

නිහ  කක 7  498 ක පිිඳකය කිරීයම් 

ක යුතු අන් කිරීභ  යභභ ර්යේදී 

වළකිඹහ රළබුණු අත්ය එඹ ප්රතිලත්ඹක් යර 

95අ33% ක් ය.ඹඅ යම් වහ රයඹෝජනඹ කයන 

රද මුළු ප්රතිඳහදන ේ යභහණඹ රුපිඹල් මිලිඹන 

64 අ  3 කිඅ 

 

 

 භධ ආ්ායම් නිවාස හා යටිත  

ඳහසුකම් සාංවර්ධනය සහා ව කඩිනම් 

වැ සනහන 

ඳුකගිඹ දලක කිහිඳඹ පුයහ භ ක්රිඹහ්තභක ව 

නිහ ාංර්ධනඹ වහ න යජයේ 

ළහ වන් ය.යලේ ප්රමුඛ්්තඹ රඵහ යදනු 

රළබුයේ අ  රදහඹම්රහභීන් වහ නිහ 

ඉදිකිරීභ යනුයනිඅ එභ ාංකල්ඳඹ යනස 

කයමින් ගරු අග්රහභහත්තුභහ ය.සින් 6  5 

ර්යේ භව භළතියණ ප්රතිඳ්තති ප්රකහලනයේ 

ව යඳොයයොන්දුක් ක්රිඹහ  නාංමින් භධභ 

ඳහ්තතිකඹන් උයදහ ව නිහ ාංර්ධන 

ළහ වනක්  6  6 ර්යේදී රයම්බ කිරීභ  

යභභ අභහත්හාංලඹ  වළකිඹහ රළබුණිඅ 

  අනු යභභ කඩිනම් ළහ වන 

යඳෞශගලික අාංලයේ ව යහජ අාංලයේ 

භළදිව්ත වීයභන් එකහඵශධ ක්රිඹහ්තභක කයනු 

රඵන අත්ය එභඟින් භධභ ඳහන්තිකයින්   

යහජ අාංලයේ වහ යඳෞශගලික අාංලයේ 

යේකයින්  දළරිඹ වළකි මිරක් ඹ ය්ත නිහ 

මිරදී ගළීමභ  අසථහ රහ දී ඇත්අ යභභ 

නිහ යඹෝජනහ ක්රභ සිඹලුභ ඹතලත්ර ඳවුකකම් 

භඟින් දියියන් උඳ නගය රශ්රිත් ඳතින 

යජඹ තු ඉහම්ර ඉදිකිරීභ  ක යුතු කයනු 

රළයඅඩඅ 

6  6 ර්ඹ තුශ යභභ නිහ යඹෝජනහ ක්රභඹ 

ඹ ය්ත භධභ ඳහන්තික නිහ හඳිති 4ක 

ළහ රයම්බ කිරීභ  යභභ අභහත්හාංලඹ  

වළකිඹහ රළබුණිඅ නිහ  96කින් භන්ය.ත් 

හශදු “ීම බ්රීස” නිහ හඳිතිඹ  නිහ 356 

කින් භන්ය.ත් අතුරුගිරිඹ - ඳනහයගොහ “ග්රීන් 

ළලී” නිහ හඳිතිඹ  නිහ  64  කින් 

භන්ය.ත් යහගභ “රහනහ වයිට්ස” නිහ 

හඳිතිඹ වහ නිහ 86   කින් භන්ය.ත් 

යවෝභහගභ “භවුන්ට් ක්ලිෂර්ඩ් යර්න්ජ්” නිහ 

හඳිතිඹ යභභ යර් රයම්බ කයන රද 

නිහ හඳිතින් යේඅ 

 

 

 



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 28 

 

 ං ම්/ නිවාස සහා පයමිකම් ඔප්පු  ඵා දීභ 

ජහතික නිහ ාංර්ධන අිමකහරී ඳනය්ත 8( ) 

උඳ ගන්තිඹ ප්රකහය ඉහම්ස නිහර 

ීමතිභඹ අයිතිඹ ඵළවළය කිරීභ සිදු කයනු රඵන 

අත්ය යභභ ර්ඹ වහ ඉරක්කගත් 

නිහසඉහම් ඔේපු 3    අතුරින් ර්ඹ 

අහන න ය.  හිමිකම් ඔේපු  85 ක් 

ප්රදහනඹ කිරීභ  අභහත්හාංලඹ  වළකිඹහ 

රළබුණු අත්ය එඹ ප්රතිලත්ඹක් යර ග්ත කශ 

6 අ7% කිඅ මී  අභත්ය ඉරක්කගත් ඵදු ඔේපු 

6    ඉක්භහඹමින් ඵදු ඔේපු 7599ක් රඵහ 

දීභ ද යභභ යර්දී වළකිඹහ රළබුණිඅ 

 සහා ඳත සහතික නිකුමක හිරීභ, 

කළභනාක ණ සාංස්හා හා කමිටු 

ලියාඳදිාංචි හිරීභ. 

අභහත්හාංලඹ  අනුඵශිමත්  වහිමඳත් 

කශභනහකයණ අිමකහරිඹ ය.සින් වහිමඳත් 

යශඳරර  අදහර වතික නිුග්ත කිරීභ සිදු 

කයනු රඵන අත්ය වහිමඳත්ඹ යශඳරර 

කශභනහකයණ ාංසථහ වහ කමිටු ලිඹහඳදිාංචිඹ 

ද සිදු කයනු රඵයිඅ 

  අනු යම් යර්දි ඉරක්කගත් 

පර්ණකහලීන  අර්ධකහලීන වහ ත්හකහලික 

වහිමඳත් වතික නිුග්ත කිරීම්   6 ක් 

ර්ඹ අහන න ය.  නිුග්ත කය අන් 

කිරීභ  වළකිඹහ රළබීභ ුකය.යලේෂී යේඅ ත්ද 

අයේක්ෂිත් කශභනහකයණ ාංසථහ ලිඹහඳදිාංචි 

කිරීම්  ලිඹහඳදිාංචිඹ අලු්තකිරීම් වහ අක්රීඹ 

කශභනහකයණ කමිටු නළත් ක්රීඹ කිරීම් 

865ක් අතුරින් 579ක ප්රගතිඹක් අ්තකය 

ගළීමභ  වළකිඹහ රළබී ඇත්අ එඹ ප්රතිලත්ඹක් 

යර 7 %ක් යේඅ 

 නිවාස අවශයේ තාවය පිළිඵ ්මකත 

රැස්කීරීදම් සමී හපණය 

ශ්රී රාංකහයේ ර්ත්භහන නිහ අලත්හඹ 

පිිඳඵ නිළයදි වහ ඹහ්තකහලීන කයන රද 

ද්තත් වහ යත්ොයතුරු ඳශධතිඹක් යනොභළති 

ඵළය.න් ජහතික නිහ අලත්හඹ ම්පර්ණ 

කිරීභ  අදහර ප්රතිඳ්තති තීයණ ගළීමයම් දී වහ 

ළරුකම් කිරීයම් දී දළඩි අභියඹෝගඹන්  මුහුණ 

දීභ  සිදුය.ඹඅ දියියන් නිහ අලත්හඹ 

පිිඳ ය.ය.ධ භහර්ගඹන් තුිඳන් රඵහ ගන්නහ රද 

ද්තත් වහ යත්ොයතුරු ඳයසඳය වීභ්ත  එභ ද්තත් 

ඹල්ඳළන තිබීභ නිහ්ත එභ ද්තත් වහ 

යත්ොයතුරුලින් ර්ත්භහන නිහ 

අලත්හයේ ඹථහ සරඳඹ නිරඳණඹ 

යනොවීඹඅ 6    ර්යේදී සථීය නිහ 

අලත්හඹ රක්  5 ක් යර පුයයෝකථනඹ 

කය තිබ නමු්ත  6  6 ර්යේ දී  ජන වහ 

ාංඛ්හයල්ඛ්න යදඳහර්ත්යම්න්තු ය.සින් කයන 

රද මීක්ණඹ  අනු එඹ රක් 6අ  දක්හ 

අ  වී ඇත්අ   අනු යත්ොයතුරු එකියනක  

ඳයසඳය ඵ ය.දභහන යේඅ 

යම් නිහ මුළු දියිනභ රයණඹ න ඳරිදි 

ප්රහයශශීඹ යල්කම් යකොට්ඨහ භට් මින් සිඹලු 

ග්රහභ නිරධහරී ම්ර නිහ අලත්හඹ 

පිිඳඵ ද්තත් රැසකිරීභ වහ මීක්ණඹක් 

කිරීභ  ක යුතු කයන රදීඅ යභභ මීක්ණඹ  

දිසත්රික් යල්කම්රුන්ය   ප්රහයශශීඹ 

යල්කම්රුන්ය  වහ අදහර අයනුග්ත 

අභහත්ාංල වහ රඹත්නර නිරධහරීන්ය  

යේහන් රඵහ ගළීමභ වහ නිහ වහ 

ඉදිකිරීම් ගරු ඇභතිතුභහ ය.සින් 6  6අ 5අ 9 

දිනළති අභහත් භණ්හර ාංයශලඹක් ඉදිරිඳ්ත 

කයන රද අත්ය   වහ 6  6අ 5අ 7 දින 

අභහත් භණ්හරයේ  අනුභළතිඹ හිමි ය.ඹඅ 

යභභ නිහ අලත්හඹ පිිඳඵ ද්තත් ඳදනම් 

කය ගනිමින්  ශ්රී රාංකහයේ ප්රධහන ගළ ළුක්  

න ජහතික  නිහ අලත්හඹ ම්පර්ණ 

කිරීයභහිරහ දීර්ඝ කහලීන 

ළහ වනක්ළකීමභ  නිහ වහ ඉදිකිරීම් 

අභහත්ාංලඹ ය.සින් ක යුතු කයමින් ඳතීඅ 

යම් න ය.  දියියන් පිහිතල ප්රහයශශීඹ යල්කම් 

යකොට්ඨහ සිඹල්රභ සිඹ යකොට්ඨහයේ 

ඳතින නිහ අලත්හඹ පිිඳඵ  ද්තත් 

රඵහ දී ඇති අත්ය එයේ  රළබී ඇති මුළු නිහ 

අලත්හ පිිඳඵ ද්තත් හයහාංලඹක් ඳුක පිය හි  

දළක්යේඅ 
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නිහ ඉදිකිරීභ  නිහ 
නළති ඳවුල් 

නිහ ඉදිකිරීභ  ඉහභක් 
ඇති, නිහ නළති ඳවුල් 

යන්ත ප්රයශලඹක ඳදිාංචි 
ත්හකහලික ුගලිඹ  / 

ඵශද  ඳළමිණි 

සථීය ඳදිාංචිඹ  ඳළමිණි 
ුගලිඹ  / ඵශද  

ත්හකහලික රැකිඹහ 
වහ නිර නිහර 

සිතලන 

නිවාස දනොභැති ඳවුල් පිළිඵ දතො තුරු 

278,319 

44,413 

441,891 

839,029 

384,912 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

ත්හකහලික නිහ යඳොල් අතු යය.ලි කශ 
නිහ 

ත්ව  යය.ලි කශ 
නිහ 

කඳරහරු කශ යුතු 
නිහ 

අහක් ඉදිකශ නිහ 

අඩු ඳහසුකම් සපයත සාංවර්ධනය කළයුතු නිවාස 
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510,757 

0

200,000

400,000

600,000

ය.දුලිඹ නළති භහර්ග ඳවුකකම් නළති ීමඳහයක්ක ඳවුකකම් නළති ඳහීමඹ ජරඹ නළති 

ඌන යටිත  ඳහසුකම් සපයත නිවාස 

 

අ හප  නිවාස අවශයේ තාවය ඳවුල් 

A ත්හකහලික නිහ 678 3 9 

B යඳොල් අතු යය.ලි කශ නිහ 44 4 3 

C ත්ව  යය.ලි කශ නිහ 44  89  

D කඳරහරු කශයුතු නිහ 839  69 

E අහක් ඉදිකශ නිහ 384 9 6 

F නිහ ඉදිකිරීභ  ඉහභක් නළති  නිහ නළති ඳවුල් 6 5 6 4 

G නිහ ඉදිකිරීභ  ඉහභක් ඇති  නිහ නළති ඳවුල්  66 567 

H යන්ත ප්රයශලඹක ඳදිාංචි ත්හකහලික ුගලිඹ  ස ඵශද  ඳළමිණි ඳවුල් 79 566 

I සථිය ඳදිාංචිඹ  ඳළමිණි ුගලිඹ  ස ඵශද  ඳළමිණි ඳවුල් 83 56  

J ත්හකහලික රැකිඹහ වහ නිර නිහර සිතලන ඳවුල්  69 836 

A-J ් හවා එකතුව  6 563 649 

 ඹතලත්ර ඳවුකකම් ළඳයීභ  

K ය.දුලිඹ නළති  67 656 

M භහර්ග ඳවුකකම් නළති  8   66 

N ීමඳහයක්ක ඳවුකකම් නළති  94 3 8 

O පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ නළති 5   757 

K-O ් හවා එකතුව     56 379 
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9.4. තා හපණ  අාංශයේ ය 

 ංදිහිරීම් පිළිඵ ජාතික රතිඳමකතිය 

6  4 අාංක 33 දයණ  ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත් 

ාංර්ධන ඳනය්ත  ය.ිමය.ධහන ඹ ය්ත ඉදිකිරීම් 

ම්ඵන්ධ ජහතික උඳයශලක බහ ය.සින් 

ඉදිකිරීම් පිිඳඵ ජහතික ප්රතිඳ්තතිඹක් කස 

කයනු රළබීඹඅ එයර කස කයනු රළබු ජහතික 

ප්රතිඳ්තතියේ යජඹ ව ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත්යේ 

ඳහර්ලකහය රඹත්න ය.සින් ක්රිඹහ  නළාංය.ඹ 

යුතු ක්රිඹහ භහර්ග දව අ ක් ( 8) අන්ත්ර්ගත් 

යේඅ 

ඉදිකිරීම් පිිඳඵ ජහතික ප්රතිඳ්තතියේ  අයමුණ 

නුයේ නිඹහභනඹ  ප්රමිතිකයණඹ  ධහරිත්හ 

ර්ධනඹ වහ ඳවුකකම් ළඳයීභ භඟින් ජහතික 

ාංර්ධන අලත්හ පුයහරන්නහ ව 

කහර්ඹක්භ   ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත්ඹක් ශ්රී 

රාංකහයේ නිර්භහණඹ කිරීභයිඅ යහජ අාංලඹ වහ 

පුශගලික අාංලඹ ම්ඵන්ධ වී ඇති ඉදිකිරීම් 

කර්භහන්ත්ඹ   යඳොදුයේ යභභ ප්රතිඳ්තතිඹ 

අදහර නු ඇත්අ 

ත්ද ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත්යේ සිඹලු 

ඳහර්ලකරුන්  උඳහඹ භහර්ගික නහඹක්තඹ 

ළඳයීභ  තියහය ාංර්ධනඹ  ප්රතිාංසකයණඹ 

ව ළඩිදියුණු කිරීම් උ්තය්තජනඹ කිරීභ  අ  

පිරිළඹ  රඳදහ ප්රත්සථිතික ව ඳරිය 

හිත්කහමී ත්හක්ණඹ  යගොහනළගිලි ද්ර වහ 

ඳශධති ප්රර්ධනඹ කිරීභ  යඹෝග ඳර්යේණ 

ප්රර්ධනඹ ව   ඳර්යේණ  ක යුතු 

ප්රචහයණඹ වහ ප්රකහලනඹ  ඳ්ත කිරීභ  ප්රමිති  

චර්ඹහ ධර්භ ව බහය.ත් ාංග්රව ම්ඳහදනඹ 

කිරීභ ව ඉදිකිරීම් යේහ අඳනඹන ප්රර්ධනඹ 

කිරීභ යභභ ප්රතිඳ්තතියේ අයමුණුර  අඹ්ත 

යේඅ 

6  6 යනොළම්ඵර්  8 න දින ඳළළති අභහත් 

භණ්හර රැසවීයම්දී යභභ ඉදිකිරීම් පිිඳඵ 

ජහතික ප්රතිඳ්තතිඹ  ව එඹ ක්රිඹහ්තභක 

කිරීයම් ඹහන්්රණඹ  අභහත් භණ්හරයේ 

අනුභළතිඹ රළබුණිඅ 

 

 ස්හාව  තා හපණික මි  ණණන් කමිටුව  

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ ඹ ය්ත 

සථහපිත් සථහය ත්හක්ණ කමිටු ය.සින් 6  6 

ර්යේදී ප්රධහන හඳිති 45ක  අදහශ මිර 

ගණන් ඇගයීම් සිදු කයන රද අත්ය රුඅබිලිඹන  

3අ65 ක් වහ ඉදිරිඳ්ත කයන රද හඳිති 

ඇුකරින් රුඅබිලිඹන  අ556ක් යජඹ  ඉතිරිකය 

දීභ  ක යුතු කයන රදීඅ යජයේ හඳිතිර 

මර ය.නිය.දබහඹ ඳ්තහ ගළීමභ වහ යභභ 

ත්හක්ණික මිර ගණන් කමිටු යඵයවය.න් 

දහඹක වී ඇත්අ 

  ාජ අාංශයේ දැ ංදිහිරීම් ආයතන සහා 

ංදිහිරීම් දකොන්්රාමක  ඵා දීභ. 

යහජ අාංලයේ ඉදිකිරීම් රඹත්නර  භෆත්කදී 

යහජ අාංලයේ  සිදු කයන රද ළටුේ ළඩිවීභ්ත 

භඟ පුශගලික අාංලඹ භඟ ත්යඟකහරී 

යකොන්්රහ්ත රඵහ ගළීමයම්දී ඇති දුසකයත්හඹ 

අභහත් භණ්හරයේදී ගරු අභහත්තුභහ ය.සින්  

යඳන්හ දීයභන් අනතුරු රර්ථික 

කශභනහකයණඹ පිිඳඵ අභහත් භණ්හර 

කමිටු ය.සින් නිහ වහ ඉදිකිරීම්  මුදල්  භව 

නගය ව ඵසනහහිය ාංර්ධන අභහත්හාංලර 

යල්කම්රුන්යගන් භන්ය.ත් කමිටුක් භඟින් 

 කහඵශධ හර්ත්හක් රඵහ ගන්නහ රදීඅ 

 එභ හර්ත්හ අනු පුශගලික අාංලයේ 

ත්යඟකහරී යකොන්්රහ්තර මිර ඳහරනඹ  පුහුණු 

ශ්රමිකයින් රැකය  රැකිඹහ ුකයක්ෂිත් බහඹ  

ඉාංජියන්රුන්  ගිව නිර්භහණ ශිල්පීන්  ප්රභහණ 

මීක්කයින් ව  භනහ ි්තතීභඹ පුහුණු  

යයට් වදිසි අලත්හඹන්හිදී අල යේහන් 

ඳඹන රඹත්නඹන් යර ඉදිකිරීම් 

කර්භහන්ත්යේ ත්්ත්ත ප්රමිතීන් රැක ගළීමභ 

වහ යභභ රඹත්න රැක ගළීමයම් 

අලත්හඹ ඳළවළදිලි කය ඇත්අ 

එභ හර්ත්හයහි යභභ අභහත්හාංලඹ ඹ ය්ත 

ඇති යහජ ඉාංජියන්රු ාංසථහ 6  6-6  7 

ර්ඹන් වහ එකය තලනහකභ රුපිඹල් 

මිලිඹන  6    ක ඳිති ද යහජ ාංර්ධන 

වහ නිර්භහණ ීමතිගත් ාංසථහ  එකය 

තලනහකභ රුපිඹල් මිලිඹන 7 3  ක හඳිති 

ද කයයගන ඹහ යුතු  ඵ  නිර්යශල කය ඇත්අ  



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 31 

 

යම් වහ  යර්ඛීඹ අභහත්හාංලඹ භඟ 

හකච්ඡහ භහර්ගයඹන්ඉවත් තලනහකභ  

රිරන ප්රභහණ්ත ඉදිකිරීම් හඳිති 

ාංඛ්හක් යභභ රඹත්නර  නිත් ලයඹන් 

රඵහදිඹ යුතු ඵ  ද නිර්යශල කය ඇත්අ 

එභ හර්ත්හ අභහත් භණ්හරඹ ය.සින් අනුභත් 

කයන රද අත්ය යහජ අාංලයේ ඉදිකිරීම් 

යකොන්්රහ්ත රඵහ දීභ ම්ඵන්ධ අනුගභනඹ 

කශ යුතු ක්රභයේදඹ ඇතුශ්ත චක්රයල්ඛ්ඹක් 

නිුග්ත කයන යර මුදල් අභහත්හාංලඹ  දන්හ 

ඇත්අ යභඹ ක්රිඹහ්තභක කිරීභ යහජ ඉාංජියන්රු 

ාංසථහයහි වහ යහජ ාංර්ධන වහ නිර්භහණ 

ීමතිගත් ාංසථහයහි ඉදිරි ඳළළ්තභ  

භයවෝඳකහරී නු ඇත්අ 

 ංදිහිරීම් දකොන්්රාමක රභා්යන් පිටු්ැකීභ. 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ  අනුඵශිමත් 

ඉදිකිරීම් අාංලඹ  අදහර  යහජ  රඹත්න 6ක 

ප්රගතිඹ භහයරෝචනඹ කිරීභ භහසික සිදු 

කයනු රඵන අත්ය එහිදි ජහතික ලයඹන් 

ළදග්ත ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත්ඹ  අදහර  ගළ ළු  

අධඹනඹ කිරීභ යභන්භ    වහ ය.දුම් 

යවීභ වහ ද ක යුතු කයනු රළයඅඩඅ 

ඉදිකිරීම් යකොන්්රහ්තර ඳ්තනහ ප්රභහදඹන් 

පිිඳඵ එහිදී නියතුරු හර්ත්හ ව ඵළය.න්  

ඉදිකිරීම් යකොන් ්ත යහ්ත ප්රභහදඹන් වහ 

ඵරඳහන ගළ ළු අධඹනඹ යකො   ය.දුම් 

යඹෝජනහ කිරීභ වහ වහබහ ප්ත 

ළහමුළුක් 6  6අ 9අ 3 න දින නිහ  

ළරුකම් වහ යගොහනළඟිලි භධසථහනයේ 

(CHPB) දී ාංය.ධහනඹ කයන රදීඅ 

එභ ළහමුළු වහ ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත්ඹන්හි 

නිඹළයරන යහජ රඹත්න යභන්භ ඉදිකිරීම්  

යේහ ඳඹනු රඵන යහජ රඹත්න මවඹක් 

භඟ ප්රධහන යකොන්්රහ්ත රඹත්න 

ගණනහක්ද වබහ ප ය.ඹඅ ත්ද ඳශහ්ත බහ 

කිහිඳඹක නියඹෝජනඹ ද ළහමුළු වහ 

රඵහගත් වළකි ය.ඹඅ 

එභ ළහමුළු භඟින් ඉදිකිරීම් යකොන්්රහ්ත 

ප්රභහදඹන්  ඵරඳහන පුළුල් ඳයහඹක් තුශ 

ඳළතිරුණු ගළ ළු රැක් වු නහ ගළීමභ  

වළකිඹහ රළබුණු අත්ය   හ නියහකයණඹ කය 

ගළීමභ වහ යකතල  භධ වහ දිගු කහලීන ගත් 

යුතු ක්රිඹහ භහර්ග පිිඳඵ ය.ශ්ත අදවස ද 

ඉසභතු කය ගත් වළකි ය.ඹඅ 

  අනු  6  7 ර්යේ සි  නිහ වහ 

ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ ය.සින් එභ ය.දුම් 

යඹෝජනහලිඹ  අදහර පිඹයඹන් දිඹ්ත 

කිරීභ ්ත එභඟින් ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත්යේ 

සථහය පිබිදීභක් ඇති කිරීභ  දහඹක වීභ ්ත 

අයේක්ෂිත්ඹඅ 

9.5. ජාතික නිවාස දකොභසාරිස්  අාංශයේ ය 

 973 අාංක    දයණ නිහ යශඳශ උඳරිභඹ 

පිිඳඵ ීමතිඹ ඹ ය්ත යජඹ  ඳයහග්ත යශඳශ 

වහ ුගලී නිළසිඹන්  ඔේපු රඵහදීභ ජහතික 

නිහ යකොභහරිස අාංලඹ භඟින් සිදුකයන 

අත්ය 6  6 ර්ඹ වහ එයේ රඵහයදන රද 

ඔේපු ප්රභහණඹ  7කිඅ ත්ද යජඹ  ඳයහග්ත 

නිහර අයිතිකරුන් වහ න්දි රඵහදීභ  

ද 6  6 ර්යේ දී අභහත්හාංලඹ  වළකි ය.ඹඅ 

නිහ යශඳශ උඳරිභඹ පිිඳඵ ීමතිඹ ඹ ය්ත 

ුගලී නිළසිඹන් වහ ඔේපු රඵහදීයම්දී එක් 

එක් ුගලී නිළසිඹන්යගන්  නිහ වහ 

ත්ක්යේරු තලනහකභ අඹකය ගන්නහ රද අත්ය 

6  6 ර්යේදී එයේ අඹකයග්ත මුදල් නිහ 

අයමුදර යත් ඵළය කිරීභ  අල පිඹය 

ගන්නහ රදීඅ 

9.6. අබන්ත  ය ණණන  අාංශයේ ය 

6  6 හර්ෂික ය.ගණන ළහ වන අනු 

අයේක්ෂිත් ය.ගණන හර්ත්හ 69 අතුරින් 

ය.ගණන හර්ත්හ  4ක ළහ නිභ කිරීභ  

වළකිඹහ රළබුණද  හර්ත්හ  5ක ළහ අන් 

කිරීභ  යනොවළකි ය.ඹඅ මී  ප්රධහන යවේතු වයේ 

ය.භර්ලන ක යුතු වහ ය.ගණන ක යුතු  පිිඳඵ 

දළනුභක් ඇති ඳශපුරුදු කහර්ඹඹ භණ්හරඹ අ  

වීභයිඅ යකයේව්ත හර්ෂික ය.ගණන 

ළහ වන  අනු අයේක්ෂිත් මලික ය.භර්ලන 

 6හි ළහ ක යුතුද 6  6 ය අන් වීභ  

යඳය ම්පර්ණ කිරීභ  වළකිඹහ රළබුණිඅ 



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 32 

 

ත්ද හර්ෂික ඳළළ්තය.ඹයුතු ය.ගණන වහ 

කශභනහකයණ කමිටු රැසවීම්  4ක්  කහර්තු  

එක් රැසවීභක් ඵළගින් ඳළළ්ත ව අත්ය එහිදී 

අභහත්හාංලයේ වහ අභහත්හාංලඹ  අනුඵශිමත් 

රඹත්නර  අදහර ගළ ළු හකච්ඡහ 

භහර්ගයඹන් වහ  උඳයදස රඵහ දීභ තුිඳන් 

නිළයදි කය ගළීමභ  වහ ගළ ළු අභ 

කයගළීමභ  අල ක යුතු සිදු කයන රදීඅ 

 

 

 

 

 

 

  



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 33 

 

2016 වර්පදැ ක්රියාමකභක ක න  ් සාංවර්ධන වාඳිති හිපයඳය හ 

  

ළභ  යණ - ශිල්ඳ ය.ඹ ළහ වන ඹ ය්ත 
ඉදිකිරීම් ශිල්පීන් පුහුණු කිරීභ 

ඉදිකිරීම් කහර්මික ශිල්පීන් පුහුණු කිරීභ - CETRAC 
ඳළර්තත් 

  
ලුනහ නිහ යඹෝජනහ ක්රභඹ ජහතික කිෂිකර්භ යත්ොයතුරු වහ න්නියේදන 

භධසථහනඹ - ගන්යනෝරු 

  
රසමුල්ර ඵස නළතුම්ඳර යකොශමුණු ඔඹ ඳහරභ 

 



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 34 

 

10. 2016 වර්පදැදි 

අභාතාාංශයේ ය  මුහුණදුන් 

අභිදයෝණ 
 නිවාස වැ සනහන් ක්රියාමකභක හිරීදම්දී 

මුහුණඳාන  ් අභිදයෝණ 
 

 ං ම් ණැනළු 
 

යභභ අභහත්හාංලඹ ව ට  අනුඵශිමත් 

රඹත්න න ජහතික නිහ ාංර්ධන 

අිමකහරිඹ වහ නහගරික ජනහහ ාංර්ධන 

අිමකහරිඹ ය.සින් දියියන් සිඹලුභ දිසත්රික්ක 

රයණඹ න ඳරිදි ය.ය.ධ ව නිහ 

ළහ වන් යහශිඹක් යභභ ර්යේදී දිඹ්ත 

කශ අත්ය එභ ළහ වන් ක්රිඹහ්තභක 

කිරීයම්දි ඳළන නළඟුනු ප්රධහන ගළ ළුක් යර 

නිහ ඉදිකිරීභ වහ ුකදුුක ඉහම් අ්තඳ්ත 

කයගළීමයම්දී ඇති ව දුසකයත්හඹ ප්රධහන 

ත්ළනක් ගීමඅ 

ය.යලේයඹන්භ රදර්ල ගම්භහන ළහ වන් 

ඹ ය්ත න රදර්ල ගම්භහන ඉදිකිරීභ වහ 

ුකදුුක ඉහම් යත්ෝයහ ගළීමයම්දී යභභ ත්්ත්තඹ 

දළඩි ඵරඳහන රදීඅ යකොශම වහ ගම්ඳව ළනි 

දිසත්රික්කඹන් ීද ඳතින ීමමිත් භූමි ප්රභහණඹ 

තුශ එකය නිහ ය.ලහර ප්රභහණඹක් ඉදිකිරීභ 

වහ ුකදුුක යජඹ තු ඉහම් යනොභළති වීභ 

යවේතුයන් එභ දිසත්රික්කර  යභභ 

ළහ වන ක්රිඹහ්තභක කිරීයම්දි දළඩි ඵහධහ 

එල්ර ය.ඹඅ මී  අභත්ය කෆගල්ර  ඵදුල්ර  

ය්තනපුය වහ භවනුය ළනි නහඹඹෆයම් ළඩි 

ප්රණත්හඹක් ඳතින දිසත්රික්කර නිහ 

ඉදිකිරීභ වහ යඹෝගඹළයි වු නහගන්නහ රද 

ඉහම් ප්රභහණඹ ඉත්හ ීමමිත් ඵළය.න් දියියන් 

අයනුග්ත දිසත්රික්කර  හයේක් එභ 

දිසත්රික්කර ඉදි ව න රදර්ල ගම්භහන 

ප්රභහණඹ ඉත්හ අල්ඳ ය.ඹඅ 

ත්ද වම්ඵන්යත්ො   අනුයහධපුය  

යඳොයශොන්නරු  යභොණයහගර වහ ුගරුණෆගර 

ඹන දිසත්රික්කඹන් හි ඳතින න අලි 

ත්ර්ජනඹ යවේතුයන් එභ දිසත්රික්කර නිහ 

ඉදිකිරීභ වහ යඹෝග ඉහම් වු නහගළීමයම්දී 

දුසකයත්හඹන්  මුහුණ දීභ  සිදු වුද ර් 

අහනඹ න ය.  ළරකිඹ යුතු ඉහම් 

ප්රභහණඹක න රදර්ල ගම්භහන 

යඵොයවෝභඹක ඉදිකිරීම් රයම්බ කිරීභ  

වළකිඹහ රළබුණිඅ 

මී  අභත්ය වු නහගන්නහ රද ඉහම්ර   

භළනුම් ක යුතු සිදු කිරීභ  ඉහම් කට්තල යන් 

කිරීභ වහ ඉහම් ඳයහ ගළීමභ ඹන 

කහර්ඹඹන්හිදී ඹම් ඹම් ප්රභහදවීම් සිදු වුද 

ර්ඹ තුශ ඉරක්කගත් න රදර්ල ගම්භහන 

සිඹල්යරහිභ ඉදිකිරීම් රයම්බ කිරීභ  

අභහත්හාංලඹ  වළකිඹහ රළබුණිඅ 

යකයේවද භධභ ඳහන්තිකයින් වහ ව 

නිහ යඹෝජනහ ක්රභඹ ඹ ය්ත ඉදිකිරීභ  

අයේක්ෂිත් නිහ යඹෝජනහ ක්රභ වහ උඳ 

නහගරික ඵර ප්රයශල රශ්රිත් භවල් නිහ 

ඉදිකිරීභ වහ ප්රභහණ්ත භූමිඹක් හිත් ඉහම් 

රඵහ ගළීමභ  තිබ දුසකයත්හඹන් යවේතුයන් 

යභභ ර්යේදී යකොශම  ගම්ඳව ව කළුත්ය 

ඹන දිසත්රික්කර ඳභණක් නිහ යඹෝජනහ 

ක්රභ 4ක් රයම්බ කිරීභ  වළකිඹහ රළබුණිඅ 

 නිවාස දයෝජනා ක්රභ/ ආ්ර්ශයේ  ණම්භාන 

සහා යටිත  ඳහසුකම්  ඵාණැීතදම් 

ණැනළු 

යභභ අභහත්හාංලඹ ය.සින් ක්රිඹහ්තභක කයනු 

රඵන නිහ ාංර්ධන ළහ වයනහි න 

න රදර්ල ගම්භහන සිඹලු ඹතලත්ර 

ඳවුකකම්ලින් අාංගම්පර්ණ  රදර්ල ගම්භහන 

යේඅ යභභ රදර්ල ගම්භහන වහ ඳහීමඹ ජරඹ  

ය.දුලිඹ වහ ප්රයේල භහර්ග රඵහගළීමයම්දී 6  6 

ර්යේදී අභහත්හාංලඹ  දළඩි දුසකයත්හර  

මුහුණ ඳෆභ  සිදුය.ඹඅ 

යභහිදී මුහුණඳහන රද ප්රධහන ගළ ළු වයේ 

ඳහීමඹ ජරඹ රඵහගළීමයම්දී ඇති ව 

දුසකයත්හඹයිඅ ය.යලේයඹන්භ න රදර්ල 

ගම්භහන වහ ඳහීමඹ ජරඹ රඵහගළීමයම්දී 

අදහර ප්රයශලර ඳතින භූගත් ජර හිඟඹ්ත  

නර ජර ඳවුකකම් යනොභළතිවීභ්ත යවේතුයන් 

න නිහ වහ ජර ළඳයුම් රඵහදීභ වහ 

ය.ලහර මුදරක් ළඹ කිරීභ  සිදුය.ඹඅ මී  

අභත්ය ය.දුලිඹ වහ ප්රයේල භහර්ග රඵහ 

ගළීමයම්දි ඇති ව ප්රභහදඹන් යවේතුයන් 

ඉදිකයන රද න රදර්ල ගම්භහන 



2016 [කාර්යය සාධන වාර්තාව] 

 

නිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහත්හාංලඹ 35 

 

යඵොයවෝභඹක් ජනත්හ අයිතිඹ  ඳ්තකිරීභ  

යභභ ර්යේදී වළකිඹහ යනොරළබුණිඅ 

 රති ාීනන් දතෝ ාණැීතභ හා නිවාස 

ංදිහිරීභ 

න නිහලින් භන්ය.ත් රදර්ල ගම්භහන 

ඉදිකිරීභ වහ ප්රතිරහභීන් යත්ෝයහ ගළීමයම්දි 

ප්රහයශශීඹ යල්කම්රුන් භහර්ගයඹන් 

ය.නිය.දබහඹකින් යුක්ත් ක යුතු කයනු 

රඵයිඅ යභහිදී ප්රතිරහභීන් යත්ෝයහගළීමභ වහ 

ඉහම් කච්යච්රි ඳළළ්තවීයම් ක්රභයේදඹ තුශ 

ළරකිඹ යුතු කහරීමභහක් ගත් ව අසථහ 

දක්න  රළබුණිඅ 

අභහත්හාංලඹ ය.සින් ක්රිඹහ්තභක කයනු රඵන 

නිහ ළහ වන් සිඹල්රභ ඳහයවේ 

වබහ ප්ත ාංර්ධන නිහ ළහ වන් න 

ඵළය.න් ප්රතිරහභිඹහය  භළදිව්තවීභ ව 

දහඹක්තඹ රඵහදීභ  නිහඹ ඉරක්කගත් 

කහර ඳරිච්යේදඹ තුශ ඉදිකය අන් කිරීභ  

උඳකහරී යේඅ නමු්ත ඉවත් ක්රභයේදඹ 

අනුගභනඹ කයමින් යත්ෝයහගන්නහ ප්රතිරහභීන් 

ඉත්හ දිිඳු  ජන යකොට්ඨහඹක් ඵළය.න් 

වබහ ප්ත ාංර්ධන ක්රිඹහලිඹ තුශ සිඹ 

ජීයනෝඳහඹද රිකයගනිමින් සය ඹ නිහ 

ඉදිකයගළීමභ  දහඹකවීයම්දි අයේක්ෂිත් 

කහරීමභහ තුශ නියහි ළහ අන්කය 

ගළීමභ  වළකිඹහක් යනොරළබුණු අසථහ 

දක්න  රළබිණිඅ 

 කාළගුණික ඵ ඳෑම් 

ඳුකගිඹ ර්යේදී දියින  ඵරඳළළ්තව 

අඹවඳ්ත කහරගුණික ත්්ත්තඹ තුශ ඇති ව 

ගාංතුය ත්්ත්තඹන්ද නිඹඟඹද යවේතුයන් 

නිහ ඉදිකිරීම් ක යුතු වහ දළඩි ඵරඳෆම් 

එල්ර ය.ඹඅ මී  අභත්ය නිහ ඉදිකිරීභ වහ 

අල ළලි  දළ රඵහගළීමයම්දී ඳතින 

දුසකයත්හඹන් යවේතුයන්ද ඉරක්කගත් 

නිහ සිඹල්යරහිභ ළහ අන් කිරීභ  6  6 

ර්ඹ තුශ වළකිඹහ යනොරළබුණිඅ 

 

 

 ංදිහිරීම්  හදප ්රදැ ණැනළු 
 

ශ්රී රාංකහ යහජ ඉාංජියන්රු ාංසථහ  යහජ 
ාංර්ධන වහ නිර්භහණ ීමතිගත් ාංසථහ  
යගොහනළගිලි යදඳහර්ත්යම්න්තු වහ යජයේ 
කර්භහන්ත්ලහරහ යදඳහර්ත්යම්න්තු ළනි යහජ 
රඹත්න යඵොයවෝභඹක් යභභ අභහත්හාංලඹ 
ඹ ය්ත ඉදිකිරීම් හඳිති ක්රිඹහ්තභක කයනු 
රඵන යහජ රඹත්න න අත්ය ඳුකගිඹ 
යර්ද යහජ අාංලයේ ළරකිඹ යුතු ත්යම් 
ඉදිකිරීම් හඳිති යභභ රඹත්න යත් 
යනොරළබී ඹහභ ඳුකගිඹ යර්දී දක්න  
රළබුණිඅ 

ත්ද ශ්රී රාංකහ යහජ ඉාංජියන්රු ාංසථහ ය.සින් 

ඳුකගිඹ ය කිහිඳඹ පුයහ භ ක්රිඹහ්තභක 

කයන රද ඉදිකිරීම් හඳිති වහ 

යනොයඹුග්ත යහජ රඹත්න ය.සින් එභ 

ාංසථහ වහ යගය.ඹ යුතු රුපිඹල් 

බිලිඹනඹක  රන්න මුදල් ප්රභහණඹ 

අඹකයගළීමභ  වළකිඹහක් යනොරළබීභ තුශ 

එභ ාංසථහ දළඩි මර අර්බුදඹක  

මුහුණඳහන රදීඅ 

 අභාතාාංශයේ දැ පු ප්ඳාඩු සම්්ණර්ණ 

ක  ණැීතභන දනොහැහිවීභ 

අභහත්හාංලයේ අතියර්ක යල්කම්(ඳහරන) වහ 

යජසඨ වකහය යල්කම්(ඳහරන) ඹන 

ත්නතුරු ර පුයේඳහ  6  6 භළද බහගයේ සි  

ර්ඹ අහනඹ න තුරුද ඳළතීභ 

යවේතුයන් අභහත්හාංලයේ ඳහරන අාංලයේ 

යහජකහරීර  දළඩි ඵහධහ එල්රය.ඹඅ මී  

අභත්ය වකහය අධක්(නිහ)  වකහය 

අධක්(ඉාංජියන්රු යේහ) වහ වකහය 

අධක්(නහගරික ජනහහ) ඹන ත්නතුරුද 

ර්ඹ පුයහ භ පුයේඳහ  ඳළතිණිඅ මී  

ප්රධහන යවේතු වයේ ශ්රී රාංකහ ඳරිඳහරන 

යේයේ වහ ශ්රී රාංකහ ඉාංජියන්රු යේයේ 

නිරධහරීන්ය  ඳතින හිඟඹයිඅ 

ත්ද නිරධහරීන් සථහන භහරුවීම්  ය.ශ්රහභ ඹහම් 

ව මිඹ ඹෆම් යවේතුයන් අභහත්හාංලයේ 

භසත් කහර්ඹඹ භණ්හරයේ පුයේඳහ  රින් 

ය ඇතිව අත්ය එභ යවේතු නිහ 

අභහත්හාංලයේ දදනික යහජකහරී ක යුතු 

ඉටුකිරීයම්දී දුසකයත්හඹන්  මුහුණ ඳහන රදීඅ 




