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පෙරවදන 

 

කර්මාන්ත ශා ලාණිජ කටයුතු අමාතාාං20    7 ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල 

2002.09.12 දින  රාජ ුදල්  ක්ර2්   අාංක 0   මිනන් 2ලන ල පඳ2ලව  අුවල 

පිළි2ය කර ඇත. 

2මම ලාර්තා2ේ ුද්  2කොටසින් අමාතාාං20 අාං ල් න් රියාමකමක කරන ල 

වාංලර්ධන ලැඩවටශන්ල කාර්යවාධනය පිළිබල විව තර කර ඇත. 

අමාතාාංය යට2මක ඇආය නයතන ශා 2ලඳාර්ත2තන්තු මිනන් රියාමකමක කරන ල 

වාංලර්ධන ලැඩවටශන් ල කාර්ය වාධනය 2මම ලාර්තා2ේ 2ල2ලනි 2කොටසින් ලක්ලා 

ඇත. 

අමාතාාං20 මානල වතඳමක f;dr;=re වශ     7 ලර්20 වමව ත මූ 

කාර්යවාධනය අලවන් 2කොටසින් වවිව තරාමකමකල ලක්ලා ඇත. 
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දැක්ම     iy     මමමෙවර 

 

දැක්ම 

“වවිමත් ලාණිජමය පරිවරයක් තුළින් ජාත්යන්ත්ර ත්රකාාී  ේශීයය ා්මමාන්ත් 

අංයක් ශ්රී ංාාල තුෂ ේ නැඟීමම” 

 

මමමෙවර  

“ර්ශ්රී ාංය ය ජඟත්ාලේජ වනලඟ මටම ම ළශෂ ඟංලන්ඟාද , ළශෂ එාතු ාෂ 

අ යක් වහිත් නි්පා ඟ බිහි ාරන්ඟාද, වවිමත් ලාණිජ අංයකින් වමන්විත්ද  , 

ධරණීය ශා ත්රකාාී ත්ලයකින් ේශබි නි්පා ඟ ආයත්ඟයන්හි අභිලෘශධිය වඳශා 

හිත්ාාමී ලඟ පරිවරයක් නි්මමාණය කිී ම” 

 



 

5 
 

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාතයංශයේ ව ෂ ය පථය 

 

2015.09.21 දිනැති ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  ාජපජාදප ජ ජානයජා අ ිති ශේ   ග සැා ප ්රය  ිුවද 

 ර්ජප්තා හප දපණිජා  ටයුතු ිජපායා ය ට ්දයප ිති ශේගය ් ය  ්හා ්දිදි     

 

1' l¾udka; yd jd‚c úIhhkag yd fomd¾;fïka;=" jHjia:dms; wdh;k yd rdcH 
ixia:djka ys úIhhkag wod< m%;sm;a;s"jevigyka iy jHdmD;s iïmdokh lsÍu" miq 
úmrï lsÍu yd we.hSu 

 
2' l¾udka; m%j¾Okh iy ixj¾Okh 
 
3' fj<| m%o¾YK meje;aùu 

 
4' foaYSh fj<|fmd, ;=< mdßfNda.sl NdKav .=Kd;aul uÜgfuka yd ysÕhlska f;drj 

idOdrK ñ,lg iemhSug wjYH l%shdud¾. .ekSu 
 

5' 1949 wxl 6 ork Wlia mkf;ys 114 jeks j.ka;sh hgf;a Kh fok wdh;k wkqu; lsÍu 
 

6' mdßfNda.sl NdKavj,g wod< jk cd;sl ñ< m%;sm;a;s iïmdokh iy l%shdfjys fhoùu 
 

7' mdßfNda.sl wdrlaIKh i|yd l%shdud¾. .ekSu 
 

8' Y%S ,xldfõ yia; l¾udka; ksIamdokh i|yd fudaia;r ixj¾Okh yd m%p,s; lsÍu 
 

9' nqoaêuh foam, ms,sn| cd;Hka;r iïuq;sh mßmd,kh lsÍug wod< ld¾hhkays m%ldYk 
whs;sh yd c.;a nqoaêuh foam, ld¾hd,fhys m%ldYk whs;sh iïnkaO lghq;= 

 
10' iSks l¾udka;hg wod< rdcH iïm;a l<ukdlrKh yd iq/lSu 
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කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාතාාංශ ය යටතේ ක්රියාේමක ව  

අාංශ සහ ආයත  

 

l¾udka; m%;sm;a;s yd ixj¾Ok wxYh 

l¾udka; ixj¾Ok wxYh 

l=vd yd uOH mßudK l¾udka; iy fmaI l¾udka; ixj¾Ok wxYh 

ixj¾Ok wxY 1 

ixj¾Ok wxY 11 

ixj¾Ok wxY 111 

l¾udka; ,shdmÈxÑ" M,odhs;d m%j¾Ok yd l<ukdlrK f;dr;=re wxYh 

l=vd yd iq¿ mßudK l¾udka;hkays kdhl;aj iy jHjidhlhska jeäÈhqKq 
lsÍfï jHdmD;sh 111- pl%Sh wruqo, 

ridhksl wú iïuq;sh l%shd;aul lsÍfï cd;sl wêldßh 

iuqmldr ixj¾Ok wxYh 

fomd¾;fïka;= 

jd‚c fomd¾;fïka;=j 

iud.ï frðiag%d¾ fomd¾;fïka;=j 

iuqmldr ixj¾Ok fomd¾;fïka;=j 

ñkqï tall" m%ñ;s yd fiajd fomd¾;fïka;=j 

wdydr flduidßia fomd¾;fïka;=j 

fmaIl¾udka; fomd¾;fïka;=j 

 cd;sl nqoaêuh foam< ld¾hd,h 

wêldrs" uKav, iy fldñIka iNd        

 cd;sl jHjidh ixj¾Ok wêldßh 

mdrsfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldrsh 

,xld ld¾ñl ixj¾Ok uKav,h 

iuqmldr fiajl fldñIka iNdj 

rdcH jHjidhhka iy jdKsc wdh;kh 
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lyg.y .%e*hsÜ ,xld ,sñgâ 

mrka;ka flñl,aia lïmeks ,sñgâ 

,xld ñkr,a iEkaâia ,sñgâ 

udka;dhs fida,aÜ ,sñgâ 

rdcH jdKsc ^úúO& kS;s.; ixia:dj 

iuQmldr f;d. fj<| ixia:dj 

,xld if;di iud.u 

cd;sl iuqmldr ixj¾Ok wdh;kh 

Y%S ,xld fmaIl¾u iy weÕ¨ï wdh;kh 

cd;sl Ys,am iNdj 

cd;sl fudaia;r uOHia:dkh 

Y%S ,xld yia; l¾udka; uKav,h ^,lai,& 

iS$i ,xld i¿i, wdh;kh 

සීමාසහිත ජාතික කාඩදාසි සමාගම 

keIk,a fmam¾ fldïmeks ,sñgâ 

Y%S ,xld isfuka;s ixia:dj 

,xld isfuka;s iud.u 

iSudiys; ,xld iSks ^mqoa.,sl& iud.u 

ysÕ=rdk iSks l¾udka; iud.u 

,xld f,a,kaâ iud.u 

,xld wfYdala f,a,kaâ iud.u 



 
mgqk 
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 wxY  yd  wdh;k පිටු අංකය 
 අමාත්ාංශය තය  ක් රියාමකමක  අ අංශය ත  
01 l¾udka; ixj¾Ok wxYh 10-16 
02 l=vd yd uOH mßudK l¾udka; iy fmaI l¾udka; ixj¾Ok wxYh 17-22 
03 ආංශික සං ර්ධඅ wxYh 23 
3.1 ixj¾Ok wxY 1 24-28 
3.11 ixj¾Ok wxY 11 29-31 
3.lll ixj¾Ok wxY 111 32-35 
3.iv l¾udka; ,shdmÈxÑ" M,odhs;d m%j¾Ok yd l<ukdlrK f;dr;=re 

wxYh 
36-37 

3.v ridhksl wú iïuq;sh l%shd;aul lsÍfï cd;sl wêldßh 38-43 
04 iuqmldr ixj¾Ok wxYh 44-46 

05 l=vd yd iq¿ mßudK l¾udka;hkays kdhl;aj iy jHjidhlhska jeäÈhqKq 
lsÍfï jHdmD;sh 111- pl%Sh wruqo, 

47 

 fomd¾;fïka;=  
06 jd‚c fomd¾;fïka;=j 49-101 
07 iud.ï frðiag%d¾ fomd¾;fïka;=j 102-104 
08 iuqmldr ixj¾Ok fomd¾;fïka;=j 105-108 
09 ñkqï tall" m%ñ;s yd fiajd fomd¾;fïka;=j 

 
109-110 

10 wdydr flduidßia fomd¾;fïka;=j 111-112 

11 fmaIl¾udka; fomd¾;fïka;=j 113-117 
12 YS% ,xldfõ cd;sl nqoaêuh foam< ld¾hd,h 118-130 
   wêldrs" uKav, iy fldñIka iNd 131 
13 cd;sl jHjidh ixj¾Ok wêldßh 132-134 
14 mdrsfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldrsh 135-138 
15 ,xld ld¾ñl ixj¾Ok uKav,h 139-141 
16 iuqmldr fiajl fldñIka iNdj 142-143 
 rdcH jHjidhhka iy jdKsc wdh;k 144 
17 udka;dhs fida,aÜ ,sñgâ 145-146 
18 Y%S ,xld fmaIl¾u iy weÕ¨ï wdh;kh 

 
147-149 

19 ,xld if;di iud.u 150-151 
20 cd;sl Ys,am iNdj 152-156 
21 cd;sl fudaia;r uOHia:dkh 157-162 
22 cd;sl iuqmldr ixj¾Ok wdh;kh     163-168 
 පුහුණු සහ මානව සම්පත් සංවර්ධන ත ොරතුරු 169 
23 විතේශීය iy තේශීය පුහුණු වැඩසටහන් 170-171 
24 ld¾huKav,  f;dr;=re 172 
25 uQ,H m%.;sh 173 



 

 

 

 

 

 

 



10 
 

01. කර්මාන්ත සංලර්ධන අංය 

1.1 අංය පිළිබ හැදින්වීම 

අමාත්ාාංය මගින් දිලයින පුරා දිව්ත්රික්ක ද  ශ අ(ද8)8  අක්ක දර )006.5ද භූමියක්ක  විදුලිය, ජය වශ 

මාංමාලත් යන යටිත් ඳශසුදම් වහිත්ල වාංලර්ධනය දර දර්මාන්ත්පුර 32ක්ක  පිහිටුලා ඇත්.මමම 

දර්මාන්ත්පුර ල යටිත් ඳශසුදම් වාංලර්ධනය කිරීම වශා රජය මගින් රු. මිලියන 4,087 ද 

මු ක්ක  ආමයෝජනය දර ඇත්. මී( අමත්රල, මඳෞද්ගලිද අාංය එම දර්මාන්ත්පුර ල 

දර්මාන්ත්ාා ආරම්භ කිරීම මගින්   රු. මිලියන 35,768 ද ආමයෝජනයක්ක  සිදුමදො( ඇත්. 

දර්මාන්ත් වාංලර්ධන අාංමේ ලගකීම ලනුමේ ප්රාමද්ය ය මටම(මින් දර්මාන්ත් ක්ක ම්මරෙේ ආමයෝජනය 

ප්රලර්ධනය, යටිත් ඳශසුදම් වලීමම වශ ත්ාක්ක ිකද ශා පඳමද්න මවල්ා ාාීමමයි. රයිගම 

ප්රමද්මේ නල දර්මාන්ත්පුරයක්ක  දදිකිරීම ආරම්භ දර ඇි  අත්ර එහි ඳෂමුලන අදියර ලමයන් 

අක්ක දර 200 න් 87 ක්ක  වාංලර්ධනය කිරීම( අමේක්ක ා මදමර්. 

රාජ ආමයෝජනය මගින් මඳෞද්ගලිද අාංමේ  ආමයෝජනය වශා දත්ා විා ලමයන් 

දිරිගලන්වීමක්ක  සිදුවී ඇි  අත්ර ජාි ද නි්ඳා නය ලලඩි කිරීම(   ායද වී ඇත්. දර්මාන්ත්පුර 

වාංලර්ධනය කිරීමම් ලලඩ ව(ශන් මගින් රැකියා අලව්ථා 20,227 ද ජනනය දර ඇි  අත්ර 

මක්ක න්ද්රගත්ල ි ූ  වාංලර්ධනය  දාීයය ප්රාමද් පුරා ලාේත් කිරීම( අමාත්ාාංය( ශලකි වී ඇත්. 

1.2 අරමුණු 

 රමටම දාර්මිද  වාංලර්ධනය( අ ා ආමයෝජන ප්රලර්ධනය 

 ප්රාමද්ය ය දාර්මීදරප ප්රලර්ධනය 

 දාර්මිද අාංමේ රැකියා අලව්ථා බිහිකිරීම මගින් විරැකියාල අලම කිරීම(  ායද වීම. 

 ඳරිවර හිත්දාමි දර්මාන්ත් ප්රලර්ධනය 

1.3 ප්රධාන ක්රියාකාරක  

 දර්මාන්ත් පිහිටුවීම( වශා දඩම් ාාීමම වශ අල ඳශසුදම් වහිත් දර්මාන්ත්පුර ජායක්ක  
මගොඩනලගීම. 

 දර්මාන්ත්පුර ල යටිත් ඳශසුදම් වාංලර්ධනය කිරීම.  

 ලාඳති  දඩිනම්න්  ක්රියාත්මද කිරීම වශා දඩම් නි ශව් කිරීම( අ ාෂ ගල(ළු, ඳාරිවරිද 

අලවරය වශ ඳෂාත් ඳාන ආයත්නල අනුමලි ය ආදිය ආමන්රෙපය දරමින් 

ආමයෝජදයින්( ඳශසුදම් වලීමම. 

 දර්මාන්ත් වශා සුදුසු දඩම් ාා ීමම පිිකව යාලත්දාලීන  ත්ත් ඳ නමක්ක  වහිත්ල දඩම් ශ්රි 

ාංදාමේ සුදුසු දඩම් විව්ත්ර ඳලත්ලා මගන යාම. 

 දර්මාන්ත්ල(  ාඳාන ගල(ළු පිළිාල පඳම ව් ම මින් රාජ ශා රාජ මනොලන වාංවිධාන 
8ලාිකජ මණ්ඩය, වාංගම් ආදිය  වමඟ වම්ාන්ධීදරපය . 
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1.4  2017 දෙසැ බර් 31 දිනට ප්රගතියය   

1.4.1 ලාඳති මේ නම: - නාන්  8මාත්මේ  දර්මාන්ත්පුරය.  

ලාඳති  අරමුප:- දර්මාන්ත්පුරය වශා ප්රලාශන ඳශසුදම් වලීමම ශා ්ාමීය ප්රමද්ය ුෂ යටිත් ඳශසුදම් 

වාංලර්ධනය. 

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

අභන්ත්ර මාර්ගය 
දදිකිරීම 

දදිකිරීම් නිම දරන   
අභන්ත්ර මාර්ගමේ 

ප්රි ත්ය 
දාඳටම දෂ ඳාර 

ලලඩ අලවන් දර 
ඇත් 

ලල( දදිකිරීම 
දදිකිරීම් නිම දරන   

ලල( හි ප්රි ත්ය 
ලල( 

ලලඩ අලවන් දර 
ඇත් 

අඩි ඳාර දදිකිරීම 
දදිකිරීම් නිම දරන   
අඩි ඳාමර් ප්රි ත්ය 

අඩි ඳාර 
75% ක්ක  ලලඩ 

අලවන් දර ඇත් 

 

1.4.2 ලාඳති මේ නම: - ක්ක පයන දර්මාන්ත්පුරය.  

ලාඳති  අරමුප:- දර්මාන්ත්පුරය වශා ප්රලාශන ඳශසුදම් වලීමම ශා ්ාමීය ප්රමද්ය ුෂ යටිත් ඳශසුදම් 

වාංලර්ධනය. 

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

අභන්ත්ර මාර්ගය 
දදිකිරීම 

දදිකිරීම් නිම දරන   
අභන්ත්ර මාර්ගමේ 

ප්රි ත්ය 
දාඳටම දෂ ඳාර 

97% ක්ක  ලලඩ 
අලවන් දර ඇත් 

වීදි ාම්පු දදිකිරීම 
දදිකිරීම් නිම දරන   

වීදි ාම්පු ගපන 
දදිදරන   වීදි 
ාම්පු 

ත්ලම ආරම්භ දර 
මනොමලත් 

 

1.4.3. ලාඳති මේ නම: - ම(ම්ඳේාර්ග් දර්මාන්ත්පුරය.  

ලාඳති  අරමුප:- දර්මාන්ත්පුරය වශා ප්රලාශන ඳශසුදම් වලීමම. 

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

අභන්ත්ර මාර්ගය 
දදිකිරීම 

දදිකිරීම් නිම දරන   
අභන්ත්ර මාර්ගමේ 

ප්රි ත්ය 
දාඳටම දෂ ඳාර 

94% ක්ක  ලලඩ 
අලවන් දර ඇත්. 
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1.4.4. ලාඳති මේ නම: - මිේෑල දර්මාන්ත්පුරය.  

ලාඳති  අරමුප:- දර්මාන්ත්පුරය වශා ප්රලාශන ඳශසුදම් වලීමම ශා ්ාමීය ප්රමද්ය ුෂ යටිත් ඳශසුදම් 

වාංලර්ධනය. 

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

පිවිසුම් මාර්ගය 
දදිකිරීම 

දදිකිරීම් නිම දරන   
පිවිසුම් මාර්ගමේ 

ප්රි ත්ය 
දාඳටම දෂ ඳාර 

ලලඩ අලවන් දර 
ඇත් 

 

1.4.5. ලාඳති මේ නම: - මන්නාරම දර්මාන්ත්පුරය.  

ලාඳති  අරමුප:- නල ආමයෝජන අලව්ථා ලලඩි කිරීම ශා ්ාමීය ප්රමද්ය ුෂ යටිත් ඳශසුදම් වාංලර්ධනය. 

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

දර්මාන්ත් ාා 
මගොඩනලගිලි 2 ක්ක  දදි 

කිරීම 

දදිකිරීම් නිම දරන   
මගොඩනලගිලි ගපන  

දර්මාන්ත් ාා 
මගොඩනලගිලි 2ද 

ලලඩ අලවන් දර 
ඇත් 

යටිත් ඳශසුදම් 
වාංලර්ධනය 

වම්පූර්ප දරන   
යටිත් ඳශසුදම් ල 

ප්රි ත්ය. 

යටිත් ඳශසුදම් 
වම්පූර්ප කිරීම 

ලලඩ අලවන් දර 
ඇත් 

 

1.4.6. ලාඳති මේ නම: - ත්රිකුපාමය 8අදියර II  දර්මාන්ත්පුරය.  

ලාඳති  අරමුප:- දර්මාන්ත්පුරමේ යටිත් ඳශසුදම් වම්පූර්ප කිරීම. 

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

යටිත් ඳශසුදම් 
වාංලර්ධනය 

වම්පූර්ප දරන   
යටිත් ඳශසුදම් ල 

ප්රි ත්ය. 

යටිත් ඳශසුදම් 
වම්පූර්ප කිරීම 

99% ක්ක  ලලඩ 
අලවන් දර ඇත් 

විදුලිය වලඳයීම 
වම්පූර්ප දරන   
විදුලිය වම්ාන්ධත්ාල 

විදුලිය වලඳයීම 
ලලඩ අලවන් දර 

ඇත් 

දාමර 4ක්ක  වශා  
විදුලිය වලඳයීම 

වම්පූර්ප දරන   
විදුලිය වම්ාන්ධත්ා 

ගපන 
විදුලිය වලඳයීම 

ත්ලම ආරම්භ දර 
මනොමලත් 

වීදි ාම්පු දදිකිරීම 
දදිකිරීම් නිම දරන   

වීදි ාම්පු ගපන 
දදිදරන   වීදි 
ාම්පු 

ත්ලම ආරම්භ දර 
මනොමලත් 
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1.4.7. ලාඳති මේ නම: - මුගම දර්මාන්ත්පුරය.  

ලාඳති  අරමුප:- දර්මාන්ත්පුරමේ යටිත් ඳශසුදම් වම්පූර්ප කිරීම. 

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

යටිත් ඳශසුදම් 
වාංලර්ධනය 

වම්පූර්ප දරන   
යටිත් ඳශසුදම් ල 

ප්රි ත්ය. 

මයෝජිත් 
ක්රියාදාරදම් 
වම්පූර්ප 
කිරීම 

 

99% ක්ක  ලලඩ අලවන් 
දර ඇත් 

 

1.4.8. ලාඳති මේ නම: - මඩදපුල දර්මාන්ත්පුරය.  

ලාඳති  අරමුප:- මලිද යටිත් ඳශසුදම් වම්පූර්ප කිරීම. 

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

යටිත් ඳශසුදම් 
වාංලර්ධනය 8විදුලිය වශ 

ජය ශලර  

වම්පූර්ප දරන   
යටිත් ඳශසුදම් ල 

ප්රි ත්ය. 

යටිත් ඳශසුදම් 
වම්පූර්ප කිරීම 

99% ක්ක  ලලඩ 
අලවන් දර ඇත් 

ගිනි නිවීමම් ව්ථාන 
පිහිටුවීම 

දදිකිරීම් නිම දරන   
ගිනි නිවීමම් ව්ථාන 

ගපන 

ගිනි නිවීමම් 
ව්ථාන 

5% ද ලලඩ 
අලවන් දර ඇත් 

 

1.4.9. ලාඳති මේ නම: - ලලලිඔය දර්මාන්ත්පුරය.  

ලාඳති  අරමුප:- නල ආමයෝජන අලව්ථා ඇි  කිරීම ශා ්ාමීය ප්රමද්ය ුෂ යටිත් ඳශසුදම් වාංලර්ධනය. 

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

දර්මාන්ත් ාා 
මගොඩනලගිලි 3 ක්ක  දදි 

කිරීම 

දදිකිරීම් නිම දරන   
මගොඩනලගිලි ගපන 

දර්මාන්ත් ාා 
මගොඩනලගිලි 3ද 

90% ක්ක  ලලඩ 
අලවන් දර ඇත් 

 

1.4.10. ලාඳති මේ නම: - මුවලි දර්මාන්ත්පුරය 
      ලාඳති  අරමුප:- මලිද යටිත් ඳශසුදම් වම්පූර්ප කිරීම වශ නල ආමයෝජන අලව්ථා ඇි  කිරීම. 
 

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

යටිත් ඳශසුදම් 
වාංලර්ධනය 

වම්පූර්ප දරන   
යටිත් ඳශසුදම් ල 

ප්රි ත්ය. 

වීථි ාම්පු, ලල( 
ශා මඳොදු ඳශසුදම් 
වම්පූර්ප කිරීම  

ලන වාංරක්ක ප 
ම ඳාර්ත්මම්න්ුල 
දඩම මමමත්ක්ක  
අමාත්ාාංය( 

නි ශව් දර නලත්   

දර්මාන්ත් ාා 
මගොඩනලගිලි 3 ක්ක  දදි 

කිරීම 

දදිකිරීම් නිම දරන   
මගොඩනලගිලි ගපන  

දර්මාන්ත් ාා 
මගොඩනලගිලි 3 ක්ක  

දදි කිරීම 
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1.4.11. ලාඳති මේ නම: - මාදන්ඳුර 8ා(හිර  දර්මාන්ත්පුරය.  

ලාඳති  අරමුප:- දර්මාන්ත්පුරය වශා ප්රලාශන ඳශසුදම් වලීමම. 

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

අභන්ත්ර මාර්ගය 
දදිකිරීම දදිකිරීම් නිම දරන   

අභන්ත්ර මාර්ගමේ 
ප්රි ත්ය 

 

දාඳටම දෂ ඳාර 
ලලඩ අලවන් දර 

ඇත්. 

අභන්ත්ර මාර්ගය 
දදිකිරීම 

දාඳටම දෂ ඳාර 
30% ද ලලඩ 

අලවන් දර ඇත්. 

 

1.4.12 ලාඳති මේ නම: - සියලුම දරමාන්ත්පුර වශා මඳොදු විය ම්  

ලාඳති  අරමුප:- ඳරිඳානය ශා වම්ාන්ධ මලිද ලගකීම් වම්පූර්ප කිරීම.    

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

සියලු ඳරිඳාන පිරිලලය 
මගවීම් 

බිේඳත් වශ විය ම් 
මගව මු  

නිසි ඳරිදි නිරවුේ 
දෂ බිේඳත් වශ 

විය ම් 

90% ක්ක  ලලඩ 
අලවන් දර ඇත් 

 

1.4.13. ලාඳති මේ නම: - මිනුලන්මගොඩ දර්මාන්ත්පුරය.  

ලාඳති  අරමුප:- ගින්මනන් ආරක්ක ා වීම. 

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

ගිනි නිවීමම් ව්ථාන 
පිහිටුවීම 

වම්පූර්ප දරන   
ගිනි නිවීමම් ව්ථාන 

වාංඛ්ාල 

ගිනි නිවීමම් 
ව්ථාන 

ලලඩ අලවන් දර 
ඇත්. 

 

1.4.14. ලාඳති මේ නම: - රයිගම දර්මාන්ත්පුරය.  

ලාඳති  අරමුප:- නිසි ක්රියාදාරීත්ලමයන් යුත් නල දර්මාන්ත්පුරය . 

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

දඩම මලනීම දඩම මලනීම නිමා කිරීම  
නිරවුේ දඩමක්ක  
ාා ගලනීම 

ලලඩ අලවන් දර 
ඇත්. 
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1.4.15. ලාඳති මේ නම: - මමොරගශදන්  දර්මාන්ත්පුරය.  

ලාඳති  අරමුප:- නිසි ක්රියාදාරීත්ලමයන් යුත් නල දර්මාන්ත්පුරය. 

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

මලිද ඳාරිවරිද 
ඳරීක්ක පය 

මලිද ඳාරිවරිද 
ඳරීක්ක පමේ නිම 
දරන   ප්රි ත්ය  

ඳාරිවරිද 
ඳරීක්ක ප වශි ද 
ඳරෙය ාා ගලනීම 

15% ද ලලඩ 
අලවන් දර ඇත්. 

 

1.4.16. ලාඳති මේ නම: -  පඩුදාල දර්මාන්ත්පුරය.  

ලාඳති  අරමුප:- නිසි ක්රියාදාරීත්ලමයන් යුත් දර්මාන්ත්පුරය. 

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

ඳාාංශු ඛ්ා න ඳරීක්ක පය  
ඳරීක්ක පය වම්පූර්ප 

කිරීම 
වශි ද ඳරෙය 
ාා ගලනීම 

ලලඩ අලවන් දර 
ඇත් 

වීදි ාම්පු දදිකිරීම 
දදිදරන   වීදි ාම්පු 

වාංඛ්ාල 
වීදි ාම්පු 
දදිකිරීම 

ලලඩ අලවන් දර 
ඇත් 

 

1.4.17. ලාඳති මේ නම: - ගලිගමුල දර්මාන්ත්පුරය.  

ලාඳති  අරමුප:- නිසි ක්රියාදාරීත්ලමයන් යුත් දර්මාන්ත්පුරය. 

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

දඩම මලනීම 
දඩම මලනීම නිමා 
දරන   ප්රි ත්ය 

නිරවුේ දඩමක්ක  
ාා ගලනීම 

80% ක්ක  ලලඩ 
අලවන් දර ඇත්. 

 

1.4.18. ලාඳති මේ නම: - බුත්ත් දර්මාන්ත්පුරය.  

ලාඳති  අරමුප:- නිසි ක්රියාදාරීත්ලමයන් යුත් දර්මාන්ත්පුරය. 

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

ඳාාංශු ඛ්ා න ඳරීක්ක පය  
ඳරීක්ක පය වම්පූර්ප 

කිරීම 
වශි ද ඳරෙය 
ාා ගලනීම 

ලලඩ අලවන් දර 
ඇත් 

 

 

 

 

 



16 
 

1.4.19. ලාඳති මේ නම: - දරන්ම නිය දර්මාන්ත්පුරය.  

ලාඳති  අරමුප:- නිසි ක්රියාදාරීත්ලමයන් යුත් දර්මාන්ත්පුරය. 

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

ආරක්ක ෂිත් ලල( ශා 
මග්ටමටුල දදිකිරීම 

දදිකිරීම් නිම දරන   
ප්රි ත්ය 

දදි දරන   
ආරක්ක ෂිත් ලල( ශා 

මග්ටමටුල  

95% ක්ක  ලලඩ 
අලවන් දර ඇත්. 

වීදි ාම්පු දදිකිරීම 
දදි දරන   වීදි ාම්පු 

ගපන 
දදිදරන   වීදි 

ාම්පු 
ත්ලම ආරම්භ දර 

මනොමලත් 

ජඳවිරෙ දරප (ලාංකිය 
දදිකිරීම 

දදිකිරීම් නිම දරන   
ප්රි ත්ය 

දදි දරන   
ජඳවිරෙ දරප 

(ලාංකිය 

ත්ලම ආරම්භ දර 
මනොමලත් 

විම් ආරක්ක ෂිත් ලල( 
දදිකිරීම 

දදිකිරීම් නිම දරන   
ප්රි ත්ය 

ආරක්ක ෂිත් ලල( 
ත්ලම ආරම්භ දර 

මනොමලත් 

 

1.4.20. ලාඳති මේ නම: - ා( අත් දර්මාන්ත්පුරය.  

ලාඳති  අරමුප:- දර්මාන්ත්පුරය වශා ප්රලාශන ඳශසුදම් වලීමම.. 

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

අභන්ත්ර මාර්ගය 
ඳද්ධි ය දදිකිරීම  

දදිකිරීම් නිම දරන   
මාර්ගය ඳද්ධි මේ 

ප්රි ත්ය 
දාඳටම දෂ ඳාර 

ත්ලම ආරම්භ දර 
මනොමලත් 

 

1.4.21. ලාඳති මේ නම: - නලගම්පුර දර්මාන්ත්පුරය.  

ලාඳති  අරමුප:- දර්මාන්ත්පුරය වශා ප්රලාශන ඳශසුදම් වලීමම. 

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

අභන්ත්ර මාර්ගය 
දදිකිරීම 

දදිකිරීම් නිම දරන   
අභන්ත්ර මාර්ගමේ 

ප්රි ත්ය 
දාඳටම දෂ ඳාර 

ත්ලම ආරම්භ දර 
මනොමලත් 

 

1.4.22. ලාඳති මේ නම: -  ඹම ිකය දර්මාන්ත්පුරය.  

ලාඳති  අරමුප:- දර්මාන්ත්පුරය වශා ප්රලාශන ඳශසුදම් වලීමම. 

ක්රියාකාරකම මැණු  ඒකකය 
ද ෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය ප්රගතියය 

අභන්ත්ර මාර්ගය 
දදිකිරීම 

දදිකිරීම් නිම දරන   
අභන්ත්ර මාර්ගමේ 

ප්රි ත්ය 
දාඳටම දෂ ඳාර 

ත්ලම ආරම්භ දර 
මනොමලත්. 
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02. කුඩා හා මධ්ය රිමමා  ර්මමා්ත  සහ ේෂෂ ර්මමා්ත   සංව්මධ්න අංශය 
 

2.1 හැදි්තවීම  

 
සුළු  මධ්ය රිමමණ  ්ය්ාණ  ාව්්ධධ්  ාණ  ේෂ  ර්ධමණ්ත  ාව්්ධධ්  අවශ  මගි්ත සුළු ාණ 
මධ්ය රිමමණ  ර්ධමණ්ත  ාණ ඇළළු්  ාණ ේෂ  ර්ධමණ්ත   ාිබල  ළන්තීමම ාහාණ   ළණ 
සිටුීමම ාා ප්රතිපර්තතිප ා් රණහ   ාණ ්රි ණ්තමර රීම,මම ල් ය ා් රණහ  පරණ  මණ්ධළ 
්රි ණ්තමර රීම,මම මණ ් ා් ර්ත ාව්්ධධ්   රීම,ම ාා ෂ් ාරණහ  ද හණතා ණ්  ාා 
ගු ණ්තමරභණ්  ඉා   නවීමම  ා් ල්තධ් රටයුතු සිදු රරනු   නේේ. 
 
අ්ත ්තත්ර ේෂ  ර්ධමණ්ත  ාව්්ධධ්  අවශ  මගි්ත අ්ත ්තත්ර ේෂ  ර්ධමණ්ත   ාව්්ධධ්   
රීම,ම පේහාණ ේෂ  ර්ධමණ්ත  මධ්යාාාණ  අළු්ත්නිය ණ රීම,ම ේම්තම ්ණමීය   රතණ්ත්  ේෂ  
ර්ධමණ්ත  ළ් මණ  ඇතිප රීම,මම එම ළ් මණ ් ට අ්ශය  ්තත්ර පරරර  ාණ අ්ශය ුහුණුව් 
 ලණ දීමම අ්ත  ්තත්ර ේෂ  ර්ධමණ්ත   පේහාණ  ්  ණ්ෂ    ාදු්ත්ණ දීේ්  අරුණින්ත 
 ීම  ්්ධ ණළණර රාසුර්  ාහි  අ්ත  ්තත්ර ේෂ  ර්ධමණ්ත  මධ්යාාාණ  ාාාණර   රීම,ම 
ේම්තම 
ේ්තහ ේරොත ප්ර්්ධධ්   පේහාණ රතණ්ත ම්ටටින්ත ාණ ාණතිපර ම්ටටින්ත අ්ත ්තත්ර ේෂ  
ර්ධමණ්ත   ප්රහ්ධශ   රන්න්තීමමහ සිදු රරනු  නේේ.   
 
ළෘාාාා ඇළළු්   ෂ් ාරණහ  ර්ධමණ්ත  පිහිටුීමේ්   ්නඩාටා   ටේ්ත ේරොදු ිනින  ාණ ඒර 
ිනින   ඇළළු්  ෂ් ාරණහ   තුළි්ත ේේශී  ඇළළු්  අ්ශය ණ් ්ත ාුහරණීමම ාහාණ ඇළළු්  
ර්ධමණ්ත   රහ ්  රරළ්ත ළෘා ර්ධමණ්ත  ාාාණපි  රීම,ම අේෂ්ෂෂි  ේේ. ඇළළු්  
්ෂේ ේත්රේේ   ද හණතා ණ් ්්ධධ්   රීම,ම ාහාණ සුළු ාණ මධ්ය රිමමණ   ඇළළු්  
ර්ධමණ්ත ශණ ණ්  ෂ් ාරණහ  රණර්ය්ෂ ම ණ්  ාා ද හණතා ණ්   ඉා   නවීමමම 
ේාේ්රතා්තේේ ආරල්ර ේළොඩ නවීමම ාහාණ ුහුණුව ්නඩාටා්ත මගි්ත අ්ශය මළ ේර්තීමම 
සිදු රරනු  ලතා.  සුළු ාණ මධ්ය රිමමණ  ඇළළු්   ්ෂේ ේේත්රේේ  ඇළළු්  ආ    ්  
කුා  ණ් ්ත ාව්්ධධ්   රීම,ම ාණ  ණ්ෂ ිනරම රතම ණරර  ුහුණුව ්නඩාටා   ටේ්ත 
එම ඇළළු්  ආ    ාහාණ අ්ශය ුහුණුව් ාණ මළේර්තීමම  ලණ ේහනු  නේේ. 
 
ශ්රී  වරණ ආ්ධකයර ට රී ණරණිම හණ ර්ත් ්ෂ ඇළළු්  අර    ර්ධමණ්ත   මඟි්ත  ඇතිප 
රරනු  ලතා. ශ්රී  වරණ් තුත වත්්ත ්  රණ්ත ණ්්ත ාන රී යුතු ාවඛ්යණ්රට ාෘ ර කිරී ණ 
අ්ාාාණ පහණ රර දීම ේමමඟි්ත සිදු රරනු  ලතා.  ේෂ  ර්ධමණ්ත  අවශ ම ශ්රී  වරණ ේ්ධගු් 
ාමඟ ා් ල්තධිරර   ේ්ින්ත  ් පි ්ර්ෂ ේ ා ේරදි පිළි අර    පිළිලඳ් 
අ්ත ්ධාණ   ාරාණ ාා් වරී ් ා් ල්තකරරර   ීමේ්  රාසුරම්ෂ ාදු්ත්ණ 
දී ඇ .(ASYCUDA SYSTEM)එමඟි්ත  අර    රරු්්තේේ රණ   ාා ා් ර්ත  ණාාතිප  
්ත්ෂ්ණලිේ්  පි ්ර්ෂ ේ ා ේමම රාසුර්  ාදු්ත්ණ  දී ඇ . 

 
කුඩණ ාණ මධ්ය රිමමණ  ්ය්ාණ  අවශ  ්රි  වරණ රාේේ  ාමාා  අරුණුව තුත ්නහළ්ත 
ක්රේමපරණතාර අවශ ්ෂ ේ ා ාදු ණේළ  ඇතිප අ ර සි ලු අවශ ඇතුත්ත ්  ආ්ධථිර ්්ධධ්  
ෂ රේේශ ාව්්ධධ්  ම කිරී ණ ප්තරණහ   ාණ දිළිදුරම රා  ේාලිම ාහාණ වු ළණමර ල   
ේ ා ාන ේ්ෂ.කුඩණ ාණ මධ්ය රිමමණ  ්ය්ාණ ර ්තට පරරණර රීිමම්ත හන ට ඇතිප 
්ය්ාණ ර ්ත ශ්ෂතිපම්ත රීිමමට්ත ාණ්ධාර් රන්ීමේ්  ිබභ්  ාහි ම එේා්ත දු ාරර 
 ්ත් ර රසු්  කුඩණ ාණ  
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මධ්ය රිමමණ  ්ය්ාණ ර ්ත ාහාණ ප්රතිපර්ධම ්නඩාටා්ත ්රි ණ්ට  නවීමම ාහාණ්ත කුඩණ ාණ 
මධ්ය රිමමණ  ්ය්ාණ ර ්ත ාහාණ ප්රතිපර්තතිප රණුණ්්ෂ ේමම අමණ යණවශ  මගි්ත ාරාණ ඇ . 
ේමම ප්රතිපර්තතිප රණුණේේ හන්ෂම ්්තේ්ත ාණතිපර ආ්ධථිර ාව්්ධධ්  ට හණ ර ්  ේළපීම  
්ශේ ්ත  රළරණිමම ා්ා් ර්ත ම  ්යම  ණ්ෂ  ම රිමාර  හි රණින ාණ තිපරාණර කුඩණ ාණ 
මධ්ය රිමමණ  ්ය්ාණ ර ්ත ාන රී  යුතු ාවඛ්යණ්්ෂ හිහි රීිමමතා.   

ේමකී ප්රතිපර්තතිප රණුණ්ට අහණ ් ාරාණ ඉදිිමර්ත රත ්රි ණරණම, ාන නාාම ාහාණ අමණ ය 
මණ්ඩ  අනුමනතිප  ේ්  ්  ිබට  නබී ඇ . ඒ අනු්ම ුණහල් අමණ යණවශ ම මධ්යම ලනවකු්ම 
්ෘ්තීම  ුහුණුව  ාණ ෂ්ුහ  ණ ාව්්ධධ්  අමණ යණවශ ම ිබහයණ  ණ්ෂ   ාණ ර්ධේේ    
අමණ යණවශ  ාමළ එ්ෂ් ඉදිිමේේ දී එම ්රි ණරණම,  ාන නාාමට අහණ  ාව්්ධධ්  ්නඩාටා්ත 
්රි ණ්තමර රීම,මට  අේෂ්ෂත   ේේ. 

2.2    2017 ේෙසැම්බ්ම 31 දිනට ප්රගතියය   
2.2.1. ේෂෂ ර්මමා්ත  සංව්මධ්න අංශය                                                                                         

ක්රියාරාමරම් මිණුම් ඒරරය  ේ ෞියර ප්රගතියය 

ඉලක්ර% ප්රගතියය 

1.1. ේෂ  ර්ධමණ්ත  ළ් මණ  ාව්්ධධ්   රීම,ේ්  
්නඩාටා  

*ේෂ  
ර්ධමණ්ත  
ළ් මණ   15්ෂ 
ාාාණපි  රීම,ම 
ාණ ේෂ  
මධ්යාාාණ  
ාව්්ධධ්   
රීම,ම                                          

 * ේෂ  ර්ධමණ්ත  
මධ්යාාාණ  15්ෂ 
ාාාණපි  රීම,ම  ාණ 
ාව්්ධධ්   රීම,ම                                       

(1)*ේෂ  ර්ධමණ්ත  ළ් මණ  
16ර ර්ධමණ්ත  295්ෂ 
ාාාණපි  රර ඇ . (රෑළල් , 
තිපාාාමාණරණම, මරහුණේණ්, 
්ණ ච්ේච් , 
ේහහිඅ්ත රණ්ිය , 
හිගුර්ෂේළොඩ, ේරොල්ේළොල්  
) (ii)රණ ුණේ්ත 
මධ්යාාාණ ේේ   ටි   
රාසුර්   ාව්්ධධ්   රර 
ා  ණ අතාතිප ට ර්ත රර ඇ                                              
(iii) රටුලනේහ ශ්ර් ණළණර  

ාව්්ධධ්   රීම,ම                                                                               

1.2. අ්ත  ්තත්ර ේෂ  ර්ධමණ්ත    ළණ සිටුීමේ්  
්නඩාටා   

            *ේෂ  
ර්ධමණ්ත  
ප්රහ්ධශ  
රන්න්තීමම            
*  ිබ ්ත ්ත 
ාහාණ අ්ත 
 ්තත්ර ාණ 
පරරර  
ප්රහණ    රීම,ම. 

* රතණ්ත 
ම්ටටට් ්ත  ේෂ  
ර්ධමණ්ත  ප්රහ්ධශ  

09්ෂ රන්න්තීමම                 
* ප්රතිප ණීන්ත 147්ෂ 
ාහාණ ාහාණ  ්තත්ර 
සූත්ර ින දී ළනීම  
ාණ ුහහූණූ 
්නඩාටා්ත 
රන්න්තීමම                     
*   නේළ හිර 
රතණේ්ත ප්රතිප ණීන්ත 
152්ෂ ාහාණ  ්තත්ර 
පරරර  ාා 
අ්ශය ුහුණුව් 
 ලණ දීම                         

 *හකුුව රතණේ්ත 
්්ධ ණළණර ්ෂ ාාාණපි  රර 
ඇ .                                                         
*ර්තාළු ප්රහ්ධශ   ාා 
ප්රණේද්ේශී  ප්රහ්ධශ   09්ෂ 
ර්්ත්ණ ඇ                                 
**ාල්රරණර ාිනතිප 11ර 
ප්රතිප ණීන්ත 147්ෂ ාහාණ 
 ්තත්ර සූත්ර ින දී ේළ  ඇ                   
*  නේළ හිර රතණේ්ත 
ප්රතිප ණීන්ත 152්ෂ ාහාණ 
 ්තත්ර පරරර  ාා අ්ශය 
ුහුණුව්  ලණ දීම              

1.3. හකුුව රතණේ්ත ේෂ  ර්ධමණ්ත  ්්ධ ණළණර  ාාාණපි  

රීම,ම. 

1.4. ේෂ  ර්ධමණ්ත  ප්රහ්ධශ  රන්න්තීමම 

1.5. ප්රණේද්ේය   ම්ටටින්ත ේෂ  ර්ධමණ්ත  ාව්්ධධ්  
්නඩාටා්ත රන්න්තීමම 

1.6. ේෂ  ර්ධමණ්ත  ාුණරරණර ාිනතිප ාව්්ධධ්   රීම,ම 
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2.2.2 ේෂෂ ර්මමා්ත   හා ඇගතළුම් අංශය 

ක්රියාරාමරම් මිණුම් ඒරරය  ේ ෞියර ප්රගතියය 

ඉලක්ර% ප්රගතියය 

2.1. ළෘාාා  ඇළළු්  ෂ් ාරණහ  ාව්්ධධ්   රීම,ේ්  
්නඩාටා  

*ළෘාාා  
ඇළළු්  

ර්ධමණ්ත  12්ෂ 
ාාාණපි  රීම,ම       

*ළෘාාා  ඇළළු්  
ර්ධමණ්ත  ාාාණපි  
රීම,ම ාණ  
ප්රතිප ණීන්ත ාහාණ 
ුහුණුව ්නඩාටා්ත 
රන්න්තීමම 

* කුකි ෑළ  මධ්යාාාණ  

07්ෂ ාාාණපි  රීම,ම.                                                           
* නු්ර මධ්යාාාණ  01්ෂහ, 
මධ්යාාාණ  04 ්ෂ අ් රණර 
ාා මධ්යාාාණ  05්ෂ 
්වුෂ් ණේේහ ාාාණපි  රර 
ඇ . 

    
    

 2.2    සුළු ාණ මධ්ය රිමමණ   ඇළළු්  ්ෂේ ේේත්රේේ   
ද හණතා ණ්  ඉා   නවීමේ්  ්නඩාටා   .                           

*ර්ධමණ්ත රකි්්ත  
ාහාණ ්නඩාටා්ත 
09්ෂ රන්න්තීමම.            

*ද හණතා ණ ්්ධධ්  
්නඩාටා්ත 09්ෂ 
රන්න්තීමම 

*සුළු ාණ මධ්ය රිමමණ  

ඇළළු්   ආ    07ර 
ර්ධමණ්ත රකි්්ත 513්ෂ 
ාහාණ ්නඩාටා්ත 09්ෂ 
ර්්ත්ණ ඇ .  

2.3. සුළු ාණ මධ්ය රිමමණ   ්ෂේ ේේත්රේේ  ඇළළු්  
ආ   ්  කුා  ණ් ්ත ාව්්ධධ්   රීම,ම ාණ 
 ණ්ෂ ණීර ාණ රතම ණරර   ුහුණුව් 

*ආ    21 ්ෂ    
ාහාණ ුහුණුව 

්නඩාටා්ත 21්ෂ 
රන්න්තීමම.                 

*ර ම ණරර  

ුහුණණූ ්නඩාටා්ත 
21්ෂ රන්න්තීමම 

*ආ   19ර 
ර්ධමණ්ත රරු්්ත 764්ෂ 
ාහාණ ුහුණුව ්නඩාටා්ත 

21්ෂ ර්්ත්ණ ඇ .                      

2.4.ේරේාල් ේරදි ආ්රි  ල්ල් ෂ් ාරණහ   ාව්්ධධ්   
රීම,ේ්  ්යණරෘතිප  

* ්  ල්ල් ප්ර 
ේේහ ්ෂ ේෂ  
ර්ධමණ්ත  ට 
ාදු්ත්ණ දීම. 

                                  
*ේරේාල් ේරදි 
ආ්රි ් ානරසු නුල් 
ේෂ  ර්ධමණ්ත   
ේ්  ාදු්ත්ණ දීමට 
අ්ශය ර්ධේේ    
රටයුතු සිදු රීම,ම 

ේරේාල් ේරදි ආ්රි ් 
ානරසු නුල් භණිබ ේ ්ත 
ෂ් ාරණහ  රටයුතු සිදු 
රීම,මට අ්ශය ල්ලිර පි ්ර 
ේළ  ඇ . 
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2.2.3.සුළු හා මධ්ය රිමමා  වයවසාය සංව්මධ්න අංශය 
ක්රියාරාමරම් ඒරර සංඛ්යාව  ේ ෞියර ප්රගතියය 

ඉලක්ර ප්රගතියය 

ක්රියාරාමරම් මිණුම් ඒරරය  ේ ෞියර ප්රගතියය 

ඉලක්ර% ප්රගතියය 

3.1   සුළු හා මධ්ය රිමමා  වයවසාය සංව්මධ්න ාාියර 
ප්රියර්තිය මාමුවපිළිබඳ  ෙැනුව්ත කිරීේම් වැඩ සටහන 

 ්ය්ාණ රතා්ත 
ා් ල්තධ් රර ළෂ්ින්ත  
්නඩාටා්ත  රන්න්තීමම 

සුළු ාණ මධ්ය රිමමණ  
වයවසායරින්ත  
ා් ල්තධ් රර ළෂ්ින්ත 
දිාාත්රි්ෂ ම්ටටේ්  
්නඩුණළු  රන්න්තීමම 

ශ්රී ා ්්ධධ් ුහර ිබශා් 
ිබහයණ ේේ  රන්නතිප ්යණරණිමර 
ප්රහ්ධශ   ඇතුළු් ්නඩ ාටා්ත 
04්ෂ රන්න්තීමම 

3.2.  සුළු හා මධ්ය රිමමා  වයවසාය සංව්මධ්න ාාියර 
ප්රියර්තිය මාමුවට අොල ක්රියාරාරී සැලැස ම  සැරසීම 

*සුළු ාණ මධ්ය රිමමණ  
්ය්ාණ  ාව්්ධධ්  
ාණතිපර ප්රතිපර්තතිප රණුණ් 
 ටේ්ත මනදිා්තීමේ්  
්ෂේ ේත්ර 06 ඇතු ්ත ්  
රිමදි ්රි ණරණම, ාන සුම 
ා් රණහ   රීම,ම. 

*්රි ණරණම, ාන සුම 
ා් රණහ   රීම,ම. 

*්රි ණරණම, ාන සුම ා් රණහ   
රීම,ම ාණ ඒ ාඳාණ අමණ ය 
මණ්ඩ  අනුමනතිප   ලණ ළනීම. 

 

 

  

 
 

3.3.  සුළු හා මධ්ය රිමමා  වයවසාය සංව්මධ්න ාාියර 

ප්රියර්තිය මාමුවට අොල ක්රියාරාරී සැලැස ම ක්රියා්තමර 

කිරීම. 

*ාව්්ධධි  
ර්ධමණ්ත රරු්්ත 
ාවඛ්යණ් 

*ර්ධමණ්ත රරු්්ත 
05 ාව්්ධධ්   

රීම,ම 

*ර්ධමණ්ත රරු්්ත 05 
ාව්්ධධ්   රීම,ම 

*ාාතිපර  ්ත 
ර්ධමණ්ත  
ාවඛ්යණ් 

*ර්ධමණ්ත රරු්්ත 

05 ්ෂ ාඳාණ ISO 

14001  ාාරතිපර  
 ලණ දීම 

*ර්ධමණ්ත රරු්්ත 05 ්ෂ 

ාඳාණ ISO 14001  ාාරතිපර  
 ලණ ළනීම 

*ුහුණුව ප්රතිප ණීන්ත 
ාවඛ්යණ් 

*ප්රතිප ණීන්ත 200 
ාඳාණ  ණ්ෂ ිනර 
ුහුණුව්  ලණ දීම 

*ප්රතිප ණීන්ත 200 ාඳාණ 
 ණ්ෂ ිනර ුහුණුව්  ලණ 
ළනීම. 

*ඇළයීමට  ්ෂ වූ 
රණ්ත ණ  
්ය්ාණ රතා්ත 
ාවඛ්යණ් 

*ිබිබධ් ්යණරණිමර 
්ෂේ ේත්ර ්තහි 
ිබය  ාඨ ණ්  හන්ෂවූ 
රණ්ත ණ 
්ය්ාණ රතා්ත 20 
ාඳ්ර ණ ළනීම ාණ  
ා් මණ  ප්රධ්ණ   
රීම,ම. 

*ාණතිපර ආ්ධථිරට හණ ්ෂ්ත්  
ාර ින්ත ිබිබධ් ්යණරණිමර 
්ෂේ ේත්ර ්තහි ිබය  ාඨ ණ්  
හන්ෂවූ රණ්ත ණ ්ය්ාණ රතා්ත 
20 ාඳාණ ා් මණ  ප්රධ්ණ   
රීම,ම තුලි්ත ඔවු්ත ඇළයීම ාණ 
අභිේප්රේර   රීම,ම. 

*ඇළයීමට  ්ෂ වූ  
්ය්ාණ රතා්ත 
ාවඛ්යණ් 

*ප්රණේේශී  ්ශේ ්ත 
හ්ෂ  ණ හන්ෂවු 
්ය ්ාණ රතා්ත 
117 ්ෂ ාණ ාණතිපර 
ම්ටටේ්  ිබය  ාඨ ණ 
හන්ෂවූ 
්ය්ාණ රතා්ත 25 
්ෂ ාඳාණ ා් මණ  
පිිම  නමීය ම. 

*ප්රණේේශී  ්ශේ ්ත හ්ෂ  ණ 
හන්ෂවු ්ය ්ාණ රතා්ත 117 
්ෂ ාණ ාණතිපර ම්ටටේ්  
ිබය  ාඨ ණ හන්ෂවූ 
්ය්ාණ රතා්ත 25 ්ෂ ාඳාණ 
ා් මණ  පිිම  නමීය ම. 
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3.5. වයවසායර්තව ගතම්මාන හා රා්ත ා වයවසාය 
සංව්මධ්න වැඩසටහන 

1. ලංරා රා්මමිර 
සංව්මධ්න මණ්ඩලය  
*ර්මමා්ත  ගතම්මින 
සංව්මධ්නය කිරීම - 
රම්මල්/රජු/ස ව්ම ා මන 

/ මැටි සහ ේරොහු 

නිෂ රාෙන ගතම්මාන 

*ප්රියලාීන්ත සෙහා 
උරරම  මිලදී 
ගතැනීම 

* මා ම රමේවේහම ගතම්මානය 
-.ප්රියලාීන්ත 55ක් සෙහා 
උරරම  මිලදී ේගතන ඇ  

*  ාක්ෂණීර පුහුණු 

වැඩසටහ්ත 

රැවැ්තවීම                                  
*රළම ාරමන 
පුහුණු වැඩසටහ්ත 

රැවැ්තවීම. 

* ුණ තිපවු - ුණ  ණ්ේ තා 
ළ් මණ   - ප්රතිප ණීන්ත  ාහාණ 
 ණ්ෂ ණීර ාණ රතම ණරර  
ුහුණුව ්නඩාටා්ත ර්්ත්ණ 
ඇ .                                                                       
* ර ර ළ් මණ   ාහාණ ර ර 
ේරොතු ඉ්්ත රර   ්තත්ර ්ෂ  
ාණ ර ර අඔර   ්තත්ර ්ෂ  ින දී 
ේළ  ඇ . 

* නු්ර - පිට්  - 
මනටිළ් මණ   ාහාණ රේිනල් 
 ්තත්ර ්ෂ ින ට ළනීම                                       
* ණ්ෂ ිනර/රතම ණරර  
ුහුණුව ්නඩාටා්ත රන්න්තීමම      
*ිබදුලි ාරේරපරු 25්ෂ ින දී 
ළනෂ්ම                                       
*ප්රතිප ණභි්ත ාහාණ ේාිබළි 
්ා ්ල් 25්ෂ  ලණ දීම 

* රළු ර - ඉළිඔ -ළ් මණ   
ාහාණ ේරොුණ  ්තත්ර 20්ෂ  ින ට 
ළනීම 

* මඩර ුහ් - රරතිපවුර්තතු 
ළ් මණ   -.ප්රතිප ණීන්ත ාහාණ 
 ණ්ෂ ණීර ාණ රතම ණරර  
ුහුණුව ්නඩාටා්ත රන්න්තීමම.                        
*.ේර්තඩ්ත්ට ේමපට්ධාා 225්ෂ 
ින දී ළනීම.         

*කුරු ෑළ  - රාතළම 
ළ් මණ   - ප්රතිප ණීන්ත ාහාණ 
 ණ්ෂ ණීර ාණ රතම ණරර  
ුහුණුව ්නඩාටා්ත රන්න්තීමම.       
*ිබදුලි මනටි අඔර   ්තත්ර 10්ෂ 
ින දී ළනීම 

  

2.ාාියර ශිල්ර ස ාව 

*සාම්ප්රොිනර හස   
ර්මමා්ත  ගතම්මාන 

අොල අංශේයහි  වඩා 
ශක්ියම්ත ගතම්මාන 

බවට ර්ත කිරීම 

*ේර ණේල්,  රිබලිකු ්  ාා 
ේමො ේළොඩ    ළ් මණ ්  
 ටි   රාසුර්  ාව්්ධධ්   
රීම,ම.                                                           
*  ්තත්ර පරරර  ාා අුණ්ර්ය 
 ලණ දීම                                      
* ාණතිපර ේමපාා ර 
මධ්යාාාණ   ාණ  ල් ාව්්ධධ්  
මණ්ඩ   එ්ෂ්  ුහුණුව 

්නඩාටා්ත 02්ෂ රන්න්තීමම       
*්ය්ාණ ර්ත් ාව්්ධධ්  
්නඩාටා්ත රන්න්තීමම 

* ල් ාණ මනටි ආ්රි  
ෂ් ාරණහ  ළ් මණ ්  
ප්රතිප ණීන්ත ාහාණ ුහුණුව 

්නඩාටා්ත රන්න්තීමම, 
 ් ෂ්්ධමණ  ාදු්ත්ණ දීම 

3. ාාියර ේමෝස  ම 
මධ්යස ාානය          
*ේරොහු/ ල්/ඇගතළුම්/ මැටි 
හා ේේවැල් ආශ්රි  
නිෂ රාෙන ගතම්මාන සෙහා 

පුහුණු වැඩසටහ්ත 
රැවැ්තවීම. 

*ර්මමා්ත රරුව්ත 
සෙහා පුහුණු 

වැඩසටහ්ත 10ක් 
රැවැ්තවීම.          
*නායර්තව පුහුණු 

හා ේවළෙේරොළ 
සම්බ්තධ් ා පිළීබෙ 

පුහුණ වැඩසටහ්ත 
රැවැ්තවීම.        

* ් ේමපාා ර ෂ්්ධමණ  38්ෂ 
ාදු්ත්ණ දීම.                                              
*ල් ණ හ්ධශ  182්ෂ ාදු්ත්ණ 
දීම                               *ුහුණුව 
්නඩාටා්ත 10්ෂ රන්න්තීමම                                 
* ණ ර්ත් ුහුණුව ාණ 
ේ්තහේරොත ා් ල්තධ් ණ 

පිළීලහ ුහුණණූ ්නඩාටා්ත 05්ෂ 
රන්න්තීමම.        
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3.6.    ෂ් ාරණහ  ළ් මණ  ාව්්ධධ්   රීම,ේ්  ්නඩාටා                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.  වරණ රණ්ධිනර 
ාව්්ධධ්  
මණ්ඩ               
*ර්ත ආ්රි  
ෂ් ාරණහ  ාණ  ර ර 
ආ්රි  ෂ් ාරණහ  
ළ් මණ  ාහාණ  
ප්රතිප ණීන්තට 
 ්තත්ර පරරර  
 ලණ දීම                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*ප්රතිප ණීන්ත ාහාණ  
ුහුණණූ ්නඩාටා්ත 
රන්න්තීමම,  අුණ්ර්ය  
ාණ පරරර   ලණ 
දීම.                             
* ණ්ෂ ිනර ුහුණුව  
ාණ ානරී ණ ්්ධධ්   
රීම,ේ්  ්නඩාටා්ත 
රන්න්තීමමළ 

1. ුහුණුව ්නඩාටා්ත 02්ෂ 
ප්රතිප ණීන්ත 20්ෂ ාහාණ  ලණ දීම.                                              
2 .ප්රතිප ණීන්ත 20්ෂ ාහාණ 
පරරර  ාණ අුණ්ර්ය  ලණ දීම                                             
3.ර ර ේරොතු ඉ්්ත රර  
 ්තත්ර ්ෂ ාා ර ර අඔර  
 ්තත්ර ්ෂ  ලණ දීම 
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03. සංවර්ධන අංශ - I 

3.1 හැඳින්වීම 

කෘෂි නි්ඳාදන ඳදනම්කරගත් කර්භාන්ත අංයන්හි  නි්ඳාදන තුලින් ලැඩි ලාසිදායක තත්ලයන් 

ඵාගත ශැකි අං ලව ලත්, කුළුඵඩු, ආශාර වැකසුම් වශ ඇසුරුම් යනුලලන් අං 05 කට ලර්ග 

ලකොට වංලර්ධන අං 1 යටලත් එභ නි්ඳාදන කර්භාන්ත වශා ලවේලා ඳශසුකම් වඳයනු ඵයි.  

එභ ක්ලත්ර වංලර්ධනය කිීමභ භිනන් ැකකියා තත්ඳාදනය, දැනුභ ශා කුවතා හශ නැංීමභ, 

ලේශීය ඳරිලබෝජන අලයතා ක්ිමභත් කිීමභ වශ අඳනයන වංලර්ධන සිුකකර තතුලින් ිශලේෂිත 

ලාසි ඵා ගැනීභට අලේක්ා කරයි.  ලභභ අංයන්හි කර්භාන්ත වංලර්ධනය වශා නි්ඳාදන 

හශ නැංීමභ, තත්ත්ලය හශ නැංීමභ, පදායිතාලය හශ නැංීමභ ශා තරඟකාරිත්ලය ලැඩිදියුණු 

කිීමභ වශා ලභභ අභාතයාංය අදා අලනකුත් ආයතනද වභඟ එක්ල ිශිශධ වංලර්ධන 

ලැඩවටශන් දියත් කරයි.  

 

3.2 ප්රධනන අමුණු  

1. ජාතයන්තර ලලෂලඳොල  තරඟකාරිත්ලයට ුහුණදදිය ශැකි ගුදාත්භක තත්ලලයන් යුත් 

බාණ්ඩ නි්ඳාදනය වශා ලේශිය කර්භාන්ත ප්රලර්ධනය කිීමභ. 

2. ලේශිය ලලෂලඳොලහි අලයතා ශුනාලගන එභ අලයතාලයන් වුරරාීමභ වශා අලය 

කර්භාන්ත අංයන් වංලර්ධනය කිීමභ.  

 

3.3 සංවර්ධන අංශ 1 යටතේ පවතින කර්මනන්ත අංශ  

 වැකස ආශාර කර්භාන්ත අංය  

 ඇසුරුම් ද්රලය කර්භාන්ත අංය   

 කුළුඵඩු ආශ්රිත නි්ඳාදන කර්භාන්ත අංය  

 අගය එකතු කෂ ලත් කර්භාන්ත අංය   

 අගය එකතු කෂ ලකොුණ කර්භාන්ත අංය   

 

3.4 ක්රියනකනමක   

 හදිරි ලර්යන් වශා වැසුම්කර ඇිම වභාජ ආර්ථික වංලර්ධන ලැඩවටශන යටලත් 

දැක්ලලන අදා   ක්ලේත්රයන් වශා වංලර්ධන ලැඩවටශන් ්රියාත්භක කිීමභ. 

 ලඳෞේගලික අංලේ කර්භාන්තකරුලන්, අඳනයනකරුලන් වශ ිශේලත් භණ්ඩ ලලින් 

වැුකම්ත් තඳලේක කමිටුල තඳලේකත්ලලයන් වංලර්ධන වැෂසුම් ශා තඳාය භාර්ග 

පිලිලයෂ කිීමභ ශා ්රියාත්භක කිීමභ.  
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 අදාෂ අංයන්හි නි්ඳාදන ශා අලිශය ආශ්රිත ලගෝීමය ප්රලදතා අධයයනය කිීමභ වශ 

තලාලයහි තඳලයෝගීත්ලලයන් වංලර්ධන තඳාය භාර්ග ්රියාත්භක කිීමභ.  

 කර්භාන්තකරුලන් ුහුණද ලදන ගැටළු පිළිඵ වාකච්ඡා කර එභ ගැටළු ිශවා ගැනීභ වශා 

අලය පියලර ගැනීභ. 

 ලර්ඛීය අභාතයාං, භශා බාණ්ඩාගාරය, ලලෂ භණ්ඩ, අලනකුත් රාජය වශ ලඳෞේගලික 

ආයතන අතර වම්ඵන්ධීකරදය සිුකකිීමභ ශා එතුළින් කර්භාන්ත වංලර්ධනය කිීමභ වශා 

අලය කටයුතු ්රියාත්භක කිීමභ.  

 ලේශීය වශ ිශලේශීය කාර්මික ආයතන භිනන් කර්භාන්ත වශා අලය නීමන තාක්ද 

ුරුණණුල වශ ඳර්ලේද  කටයුතු වශා අලය ඳශසුකම් ඵාීමභට කටයුතු කිීමභ.   

 කර්භාන්තකරුලන් ශා ිශ්ල ිශදයා / ඳර්ලේද ආයතන වභඟ වම්ඵන්ධීකරදය තුළින් 

නල තාක්ණික දැනුභ ුණලභාරු කිීමභ වශ තතුළින් බාණ්ඩ ිශිශධාංගීකරදය වදශා 

ඳශසුකම් වැෂසීභ.  

 ලේශිය ශා ජාතයන්තර ප්රදර්න වංිශධානය කිීමභ තුළින් ලේශීය කර්භාන්ත වශා අලය 

නල තාක්දය ශුන්ලාීමභ වශ එභ කර්භාන්ත වශා ලේශීය ශා ිශලේශීය ලලෂලඳොෂ 

වකව් කර ගැනීභට වශය ීමභ.    

 බාණ්ඩ අඳනයනය දිරිභත්කිීමලම් අරුහණින් අඳනයන බාණ්ඩ නි්ඳාදනය වශා අලය 

අුහද්රලය ීරරුඵුක රහිතල ආනයනය කිීමභ වශා ඳශසුකම් වැඳීමභ. 

 ජාතයන්තර ප්රමිීරන්ට අනුූලල බාණ්ඩ නි්ඳාදනය වශා අලය තත්ල වශිමක, 

කර්භාන්ත වදශා ශුකන්ලාීමභ ශා තලා ඵාගැනීභට තඳකාර කිීමභ.   

 
3 5   2017 foieïn¾ ui 31 jk oskg m%.;sh 
 

 

3.5.1 වයනපිතිතන නම    “ංකා ඳැක්“ ජාතයන්තර ඇසුරුම් ප්රදර්නය - 2017  
  

අමුණණ       ලේශීය ඇසුරුම් ක්ලේත්රලේ කර්භාන්ත වශා ලලෂ ලඳොෂ 
ප්රලර්ධනය 

 

 

ක්රියනකනමක  මිු  ඒකකය 
ත ෞතික ප්රගතතිය 

ඉලක්ක සනධනය 

්රියාත්භක 
කරනු ඵන 
ආයතන වභඟ 
එක්ල ප්රදර්නය 
වංිශධානය කිීමභ 

 

  

ප්රදර්නයට 
වශබාගි වු 
කර්භාන්තකරුලන් 
වංඛ්යාල  

ඇසුරුම් 
කර්භාන්තලේ 
150 ලදලනකු 
ඳභද 
ප්රදර්නයට 
වශබාගි 
කරීමභ 

ඇසුරුම් 
කර්භාන්තලේ 
150 ලදලනකලේ 
වශබාගිත්ලලයන්  
ප්රදර්නය 
ඳැලැත්ීමභ 
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3.5.2 වයනපිතිතන නම    ඇසුරුම් තාක්දය පිළිඵ වශිමකඳත්ර ුරුණණු ඳාඨභාාල 

 අමුණණ      ඇසුරුම් කර්භාන්තලේ තාක්ද ක්රභලදදයන් ප්රලර්ධනය කිීමභ ශා නල 
තාක්දය ශුන්ලාීමභ  

 

ක්රියනකනමක  
මිු  

ඒකකය 

ත ෞතික ප්රගතතිය 

ඉලක්ක සනධනය 

සුුකසු ඳාඨභාාල 
වංිශධානය කිීමභ 

 

ුරලත්ඳත් දැන්ීමභ 
ඳකිීමභ ශා 
අයුකම්කරුලන් 
ලතෝරාගැනීභ 

 

ලැඩවටශන 
ඳැලැත්ීමභ   

ුරුණණුාභීන් 
වංඛ්යාල  

ඇසුරුම් 
කර්භාන්තලේ 
තාක්දලදීමන් 
30 ලදලනකු 
ුරුණණු කිීමභ 

ඇසුරුම් 
කර්භාන්තලේ 
තාක්දලදීමන් 
30 ලදලනකු 
ුරුණණුල ැබීභ 

 

* ුරුණණුකරුලන් ප්රලර්ධන කිීමලම් ලැඩවටශන වශා රු. මිලියන 0.337 ක් හශත ප්රිමඳාදන ලලින් 
ඵාීමභ  

 

3.5.3වයනපිතිතන නම    ආශාර සුරක්ෂිතතා තත්ල වශිමකකරද ලැඩවටශන 

  

අමුණණ      වැකස ආශාර කර්භාන්තය වශා ආශාර සුරක්ෂිතතාලය/ 

ගුදාත්භකබාලය තශවුරු කිීමභට ජාතයන්තර තත්ල වශිමක (SLS, 

GMP, HACCP ලශෝ ISO 22000 යන වශිමක) ඵාගැනීභ වශා 

අනුග්රශය දැක්ීමභ 

 

 

ක්රියනකනමක  
මිු  

ඒකකය 

ත ෞතික ප්රගතතිය 

ඉලක්ක සනධනය 

ුරලත්ඳත් දැන්ීමභ 
ඳකිීමභ ශා අයුකම්ඳත් 
ලගන්ලා ගැනීභ 

 

සුුකසු කර්භාන්තකරුලන් 
ලතෝරා ගැනීභ ශා 
දැනුලත් කිීමභ 

 
ලැඩවටශන ආරම්බකිීමභ ශා 
ලභලශයීමභ 

 
වශිමක ඳත් ිශයදම් ප්රිමූරරදය 

වශිමකකරද 
්රියාලලින් 
වම්ූරර්ද 
කරන ද 
කර්භාන්ත 
වංඛ්යාල 

කර්භාන්ත 20 
වශා 
ජාතයන්තර 
තත්ල වශිමක 
ඵාගැනීභට 
ඳශසුකම් 
වැඳීමභ 

කර්භාන්ත 18 
වශා වශිමක 
ඳත් 
ඵාගැනීභට 
අනුග්රශය 
ඵාීමභ 

 

** ආශාර ඇසුරුම්කරදය පිළිඵ ජාතයන්තර වම්භන්ත්රදය වශා රු. මි. 0.5 ක් හශත 
වශන් ප්රිමඳාදන ලලින් ඵා ීමභ. 
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3.5.4 වයනපිතිතන නම    වැකසු ආශාර ශා ඇසුරුම් ජාතයන්තර ප්රදර්නය 2017 

  

අමුණණ      වැකසු ආශාර ශා ඇසුරුම් කර්භාන්තලේ නි්ඳාදකයින් වශා 
ජාතයන්තර ලලෂලඳොෂ අලව්ථා ඵාීමභ ශා සුළු  ශා භධය ඳරිභාද 
කර්භාන්ත වශා අනුග්රශය ඵාීමභ 

 

 

ක්රියනකනමක  
මිු  

ඒකකය 

ත ෞතික ප්රගතතිය 

ඉලක්ක සනධනය 

ප්රදර්නය ඳැලැත්ීමභ 
වශා මූලික 
වාකච්ඡා ඳැලැත්ීමභ  
 

ුරලත්ඳත් දැන්ීමභ 
ඳකිීමභ  
 

ප්රදර්නය ඳැලැත්ීමභ  
  

ප්රදර්නයට 
වශබාගි වු 
කර්භාන්ත 
වංඛ්යාල 

කර්භාන්ත 
200ක 
වශබාගිත්ලලයන් 
ප්රදර්නය 
ඳැලැත්ීමභ 

කර්භාන්ත 200ට 
ලැඩි පිරිවකලේ 
වශබාගිත්ලලයන් 
ප්රදර්නය 
ඳැලැත්ීමභ. 

 

 

වයනපිතිතන නම    කාර්මික වංලර්ධන භණ්ඩලේ ුරුණණුකරුලන් ප්රලර්ධනය කිීමලම් 
ලැඩවටශන 

  

අමුණණ      ඇසුරුම්ල තත්ලය හශ නැංීමභ වශ කුඩා ශා භධය ඳරිභාද 
කර්භාන්ත ලට වශාය ීමභ 

 

 

ක්රියනකනමක  
මිු  

ඒකකය 

ත ෞතික ප්රගතතිය 

ඉලක්ක සනධනය 

ුරුණණුල ඳලත්ලාලගන 
යාභ 

  

ුරුණණුාභීන් 
වංඛ්යාල 

සියළුභ දිවත්්රික්ක 
ල ලයලවාය 
ප්රලර්ධන 
කෂභනාකරුලන් 
25 ක් 
ුරුණණුකිීමභ 

ුරුණණුල 
වාර්ථකල 
ඳලත්ලා 
ුරුණණුාභීන් 
25 ලදලනකු 
ප්රලර්ධනය 
කිීමභ 

 

3.5.5 ව් යනපිතිතන නම    ආශාර ඇසුරුම්කරදය පිළිඵ ජාතයන්තර වම්භන්ත්රදය 

  

අමුණණ      ලේශීය ඇසුරුම් කර්භාන්තකරුලන් වශ ිශ්ල ිශදයා ිශේ යාර්ථීන්ට 
නල තාක්දය පිළිඵ දැනුභ ඵාීමභ 

    

ක්රියනකනමක  
මිු  

ඒකකය 

ත ෞතික ප්රගතතිය 

ඉලක්ක සනධනය 

වම්භන්ත්රදය 
ඳැලැත්ීමභ 
  

ඳැමිණි 
වංඛ්යාල 

කර්භාන්තකරුලන් 
වශ ිශ්ල ිශදයා 
ිශදයාර්ථීන් 90 
ලදලනකුට ඳභද නල 
තාක්දය පිළිඵ 

දැනුභ ඵා ීමභ 

වශබාගිලන්නන් 
90 
ලදලනකුලගන් 
වභන්ිශතල 
වම්භන්ත්රදය 
ඳැලැත්ීමභ 
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3.5.6 වයනපිතිතන නම    ලලනත් ප්රදර්න 

  

අමුණණ      නි්ඳාදකයින් වශා ජාතයන්තර ලලෂලඳොෂ අලව්ථා ඵාීමභ ශා 
සුළු  ශා භධය ඳරිභාද කර්භාන්ත වශා අනුග්රශය ඵාීමභ 

 

 

ක්රියනකනමක  
මිු  

ඒකකය 

ත ෞතික ප්රගතතිය 

ඉලක්ක සනධනය 

ආයුර්ලදද එක්ව්ලඳෝ 
ඳැලැත්ීමභට අලය 
වශලයෝගය ඵා 
ීමභ. 
 

 

 

  

ප්රදර්කයින් 
වංඛ්යාල 

ලේශීය ශා 
ිශලේශීය 
ලයලවායකයින් 
වශබාගිත්ලලයන් 
ප්රදර්නය 
ඳැලැත්ීමභ 

ලප්රේක්කයන් 
40000 වශබාගි 
ීමයග   
 
ලේශීය ශා 
ිශලේශීය 
ලයලවායකයින් 
135 ලේ 
වශබාගිත්ලලයන් 
ප්රදර්නය 
ඳැලැත්ීමභ 
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04 ixj¾Ok wxY 11 

4 1 ye|skaùu 

 
foaYSh l¾udka; wxYhka Yla;su;a lsÍu i|yd wjYH myiqlï iemhSu;a ta uÕska Wiia ksuejqfuka yd 

.=Kd;aul Ndjfhka hqla; jQ NdKav ìyslrñka cd;Hka;r fjf<| fmd, ch .ekSug yels ;;a;ajhla 

ks¾udKh lsÍu fuu wxYfha m%Odk wruqK fõ'  

 

4 2 wxYfha j.lSï hgf;a mj;akd l¾udka; wxY  

 

 

 wÉpq yd f;rmqï wÉpq l¾udka;  
 

 rn¾ wdY%s; l¾udka;  
 

 hkaf;%damlrK yd uQ,sl f,day l¾udka;  
 

 fndaÜgq yd Wmdx. ksIamdok l¾udka;  
 

 jdyk ksIamdok yd m%jdyk WmlrK ksIamdok l¾udka;  
 

 oej yd oej wdY%s; ksIamdok l¾udka;  
 

 ma,diaála wdY%s; ksIamdok l¾udka;  
 

 oDIaÀ yd PdhdrEm ksIamdok l¾udka;  
 
4 3 m%Odk ld¾hhka  
 

 l¾udka; ixj¾Okhg wjYH ie,iqï ilia lsÍfï § rdcH wxYh" wOHdmk{hska iy 
l¾udka;lrejka iuÕ taldnoaOj lghq;= lsÍu'  

 
 ;dlaI‚l l<ukdlrK yd ksIamdokhg wod, .eg¿ wjfndaO lr .ekSu yd wjYH Wmfoia 

yd myiqlï iemhSu'  
 

 foaYSh l¾udka; wxYhka ixj¾Okh lsÍfï§ foaYSh úfoaYSh jd‚c uKav," rdcH wxYhg 
wh;a wdh;k iud.ï yd l¾udka; ixj¾Okhg wdOdr ,ndfok fjk;a wdh;k iuÕ 
iïnkaëlrKh'  

 
 M,odhs;djh kexùu yd tl;= l, w.h jeä lsÍu i|yd Wiia ;dlaI‚l l%fudamdhhka 

y÷kajd §u i|yd wjYH jev igyka l%shd;aul lsÍu'  
 

 ksIamdok l¾udka; lafIa;%fha M,odhs;djh jeä lsÍu ioyd fiajd kshqla;j isák 
Y%ñlhkaf.a yelshdjka iy ld¾hlaIu;djh jeä ÈhqKq lsÍu i|yd foaYSh yd úfoaYSh mqyqKqj 
,ndoSug wjYH jev igyka l%shd;aul lsÍu'  

 
 wmkhk l¾udka; m%j¾Okh lsÍu i|yd wjYH myiqlï ie,iSu'  
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 4.4   2017 දෙසැම්බර් 31 දිනට ප්රගතිය   

 
 

• දබෝට්ටු නිෂ්පාෙන අංශය 
 

ක්රියාරාමර  

 

 

 ැණුම් ඒරරය 

ද ෞිර ප්රගතිය 

ඉලක්රය ප්රගතිය 

බඵෝට්ටු නිෂ්ඳාදන 
අංශබේ සංවර්ධන 
උබදසා බඵෝට්ටු 
ප්රදර්ශනක්            

(Boat Show) ඳවත්වන 
ලදී. 

බේශීක හා විබේශීක 
බඵෝට්ටු හා ඒ ආශ්රිත 
නිෂඳ්ාදන 

කර්භාන්තබේ නිකැලි 
ආකතන 

බඵෝට්ටු නිෂ්ඳාදන 
අංශබේ සංවර්ධනක 

උබදසා 

බේශීක හා විබේශීක බඵෝට්ටු හා 
ඒ ආශ්රිත නිෂ්ඳාදන 

කර්භාන්තබේ නිකැලි ආකතන 
34්  සහබාගි වී ඇත. ඒ සහා 
අඳ  අභාතාංශක භ් න්  රු. . 
2 ්  ලඵා බදනු  ලැබීක. 

 
 

•මබර් ආශ්රිත න නිෂ්පාෙන රර් ාත ත න අංශය 

ක්රියාරාමර  

 

 

 ැණුම් ඒරරය 

ද ෞිර ප්රගතිය 

ඉලක්රය ප්රගතිය 

තා් ෂණික ශිල්පීන් 
පුහුණු කිරීබේ      වැඩ 

සටහන 

සහබාගි වී 
තා් ෂණික ශිල්පීන් 

සංඛ්ාව 

තා් ෂණික දැනුභ 
ප්රවර්ධනක කිරීභ සහා 

සහා දින 07 ක පුහුණු 
ඳාඨභාලාව්   ඉන්දිකාබේ 
බකොචින් විශ්ව විදාලබේ  
ඳැවැත්වීභට කටයුතු ලදී 

 

• ප්ලාස්ටික් ආශ්රිත න නිෂප්ාෙන අංශය 

ක්රියාරාමර  

 

 

 ැණුම් ඒරරය 

ද ෞිර ප්රගතිය 

ඉලක්රය ප්රගතිය 

තා් ෂණික ශිල්පීන් 
පුහුණු කිරීබේ      වැඩ 

සටහන 

සහබාගි වී 
තා් ෂණික ශිල්පීන් 

සංඛ්ාව 

තා් ෂණික දැනුභ 
ප්රවර්ධනක කිරීභ සහා 

බඳොලිභර් විදා හා තා් ෂ  
උඳාධි  ඳාඨභාලාව  හදාරන 
උඳාධි අබේ් ෂකකන්  19 
බදබනකු බතෝරාබෙන ඇති 

 

• ෙැව ආශ්රිත න රර් ාත ත න අංශය 

ක්රියාරාමර  

 

 

 ැණුම් ඒරරය 

ද ෞිර ප්රගතිය 

ඉලක්රය ප්රගතිය 

තා් ෂණික ශිල්පීන් 
පුහුණු කිරීබේ      වැඩ 

සටහන 

සහබාගි වී 
තා් ෂණික ශිල්පීන් 

සංඛ්ාව 

දැව අංශබේ නිකැලි 
තා් ෂ  ශිල්පීන්  සහා 
නව තා් ෂ ක බාවිතක 
පිළිඵ බේශීක හා 

විබේශීක පුහුණුව්  ලඵා 
දීභට අබේ් ෂා කරයි. 

කර්භාන්තබේ නිකැලි සිටින 
තා් ෂණික ශිල්පීන්  300 

බදබනකු සහා දැනුවත් කිරීබේ 
වැඩමුළුව්  කාර් ක සංවර්ධන 
භණ්ඩලබේ දාකකත්වබකන්  

ඳවත්වන ලදී. 
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 දමොදබෝ ත නාක්ෂණය සඳහා වන විශිෂ්ඨත නා  ධ්යස්ාානය 

ක්රියාරාමර  

 

 

 ැණුම් ඒරරය 

ද ෞිර ප්රගතිය 

ඉලක්රය ප්රගතිය 

තා් ෂණික ශිල්පීන් 
පුහුණු කිරීබේ      වැඩ 

සටහන 
. 

කර්භාන්ත අංශබේ 
පලදායිතාව හා 

තරඟකාරිත්වක සහා 
බරොබඵෝ තා් ෂ ක 
බාවිතා කිරීබේ  ඇති 
අවශතාවක 

ඳස් අවුරුදු වාඳිතික්  
වශබකන් ආරේබ කර ඇති 
ප්රතිඳාදන ලඵාදීභ සහා 

කැබිනට් අනුභැතික ලැබී ඇත. 
ඒ අනුව, බභභ වාඳිතික 
ආරේබ කර ඇති . 
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5.1 ශැඳින්වීම 

ජාත්යන්තත්රවෙලෙෂඳපවත්රඟකාරීත්ලයටවමුහුණවදියවශැකිවගුණාත්මකවත්ත්ත්ලෙයන්තවඋවව්වභාණ්ඩවනිප්ාදනයව

වඳශාවපශත්වවඳශන්තවකර්මාන්තත්වඋපවඅංවප්රලර්නනයවකිරීමවවශවපශුකක්වවැසීමවෙමමවඅංෙේවප්රනානවඅරමුණව

ෙේ. 

 

5. 2 අංයේ ලගකීම යටයේ පලේනා කර්මාන්ත අං 

 පාලශන්ත 

 ව්වභාණ්ඩ 

 පිඟන්තවභාණ්ඩ 

 විදුත්වශාවවිදු උවඋපකරණ 

 ඖනවශාවුකලඳවවිවුන්තවකර්මාන්තත්ය 

 තීන්තත්වශාවමුද්රණවකටුතතුවකර්මාන්තත්ය 

 රවායනවද්රලය/රෙරදිපිි වනිප්ාදනයවවඳශාවූ වඅමත්රවෙක ටව්/රඅෙනුතත්වකර්මාන්තත්ව 

 
 

5.3 ප්රධාාන කාර්යභාරය 

 

 අමාත්යාංවඋපෙ කවවභාව්වව්් ්වකැඳ් මංවවංලර්නනවඋපායවමාර්ාවවාකා කාවකිරීමවශාවටලාටවඅලයව

උපෙදව්වබාදීමවශාවක්රියාත්මකවකිරීම. 

 කර්මාන්තත්වඅංවවඳශාවවංලර්නනවවැුක්වවශවලයාපෘතිවවැකසීමවශාවක්රියාත්මකවකිරීම.ව 

 ෙර්ඛීයවඅමාත්යාංංවෙලෙෂඳවවංා්ංවව්ේනවශාවවි්ලවිදයාවව්බන්තකරකරණයවකරන්න්තවකර්මාන්තත්ව

ක්ෙේත්රෙේවඋන්තනතියටවකටුතතුවකිරීම. 

 ෙත්ෝරාවානුවැබූවකර්මාන්තත්වඅංයන්තවහිවුතවත්ාවලර්නනයවවඳශාවපශුකක්වවැසීම. 

 

 නිදශව්ව ෙලෙෂඳව ගිවිුක්ව තු උන්තව ත්මව ෙලෙෂඳපව ෙක ටවව ඉශෂව නංලාව ාැනීමටව කර්මාන්තත්කරුලන්තව

දැනුලත්වකිරීම.ව 

 ආෙයෝජනවප්රලර්නනවශාවඅෙෂවිකරණවකටුතතුවවඳශාවඋපෙ නවෙවේලාවවැපයීම. 

 අපනයනව දිරිාැන්ත් මවවඳශාවත්ාලකා උකව ආනයනංව අපනයනව ක්රියාල උයව  TIEP)ව මඟින්තවපශුකක්ව

වැසීමවවශාවකර්මාන්තත්වවඳශාවඅලයවවිෙ ීයයවවිෙේයිනන්තවෙලනුෙලන්තවලාවව් වාවනිර්ෙ වකිරීම.ව 

 ෙ ීයයවකර්මාන්තත්වවඳශාවඅලයවඅමුද්රලයවආනයනෙේදීවබදුවවශනවබාවදීමවවඳශාවඅලයවනිර්ෙ ව

ඉදිරිපත්වකිරීම.ව 

 ජාත්යන්තත්රව ෙලෙෂඳපව ත්රඟකාරීත්ලයටව මුහුණව දීමව වඳශාව ෙ ීයයව නිප්ාදනව කර්මාන්තත්ව ලටව

අලයවජාත්යන්තත්රවප්රන්තිවවශතිකවබාවාැනීමටවඅලයවපශුකක්වවැසීම. 
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5. 4   2017 යෙවැම්බර් 31 දිනට ප්රගිය   

 

5.5 පාලශන් ශා වම්භාණ්ඩ කර්මාන්තය  

- රේමාන ශ්රී ංකා යකකර්ම ශා ළුම්ම් තයතනය ළ ෂ හිටුවාලා ළි පාලශන් ශා වම්භාණ්ඩ 

නි්පාෙන පුහුණු තයතනය 

 

ක්රියාකාරකම 
මිනුම් ඒකකය 

යභෞික ප්රගිය 

ඉක්ක ප්රගිය 

ජාත්යන්තත්රව ත්ෙේව පාලශන්තව

ශාව ව්භාණ්ඩව ප්රදර්නයක්ව

වංවිනානයවකිරීම. 

 

 

 

 

 

- ව්වනි්පාදනව
කර්මාන්තත්වවඳශාමවෙලන්තවූ ව
කර්මාන්තත්වපුරයක්වපිහිටු් ම 

1.ව නලව විෙ ීයයව ාැනු්ව

කරුලන්තවවවවවවංඛ්යාල 

2.වප්රදර්ණවුති වවංඛ්යාල 

3.ව ප්රදර්ණයව නැරීමමටව

වශභාගීූ ලන්තවවංඛ්යාලව 

 

 

 

ඇව්ත්ේන්තතුාත්වමුළුව
වියදම 

1.ව නලව විෙ ීයයව ාැනු්ව

කරුලන්තව ව ව ප්රදර්ණයටව

වශභාගීවකරලාවාැනීම 

 

2.ව ප්රදර්ණයව නැරීමමටව

පැන්ෙනනව ව ව ව ව ව වංඛ්යාලව

ඉශෂවනැං් මව 

 

 
නලවත්ාක්ණිකවදැනුන්න්තව
ුතත්වශ්රන්කිනන්තවපුහුණුවකිරිමව
ව 

ප්රදර්නව ුති ව 131ව කින්තව

වමන්තවිත්වූ වෙමමවප්රදර්නයව

වඳශාව විෙ ීයයව

ාැනු්කරුලන්තව 16ව ෙදෙනක්ව

දවෙ ීයයවනරඹන්තනන්තවවිාව

පිරිවක්වදවවශභාගීව් වඇත්ව 

 

 

 

ේවලනවවිටවඑහිවමූ උකවලැඩව

කටුතතුවදවආර්භවකරවඇත් 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 ඖධා ශා සුලඳ විවුන් අංය 

 
 

ක්රියාකාරකම 
මිනුම් ඒකකය 

යභෞික ප්රගිය 

ඉක්ක ප්රගිය 

විෙ වවිෙේයිනන්තවමඟින්ත, 

ඖනවනි්පාදනව
කර්මාන්තත්ෙේවනිුතක්ත්ව
ලන්තනන්තවවඳශාවපුහුණු් ්ව
ලැඩවටශන්තවක්රියාත්මකවකරව
ඇත්. 

 රජෙේවෙරෝශල්ලටවඅලයව
ඖනවන්දීවාැනීේවදීවෙ ීයයව
නි්පාදකිනන්තොන්තවබාව
ාන්තනාවප්රමාණයවඉශවනැං් මව
වඳශාවඅලයවක්රියාමාර්ාව
ාැනීේ 

 

ඖනව නි්පාදනව කර්මාන්තත්ව

වඳශාමව විෙේෂිත්ව ූ ව

කර්මාන්තත්පුරයක්වුතරුණෑාව

දිව්ත්රික්කෙේව ව පිහිටු් මටව

අලයවමු උකවකටුතතුවආර්භව

කරවඇත්. 
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5.7    විදුලි  ශා විද් යුේ භාණ්ඩ අංය 

 
 

ක්රියාකාරකම 
මිනුම් ඒකකය 

යභෞික ප්රගිය 

ඉක්ක ප්රගිය 

ෙ ීයයවනි්පාදනවකර්මාන්තත්වවඳශාව
ජාත්යාන්තත්රලවපිි ාත්වප්රන්තිවවශතිකව
බාවාැනීමටවඅලයවමූයවවශායවබාව
දීම 

 
 

 

- විදුලි ශා විෙුේ  භාණ්ඩ 
නි්පාෙකයින්යේ නල නිර්මාණ 

එලි ෙැක්වීයම් ප්රෙර්නය (INCO  

ප්රෙර්නය)  
 

 

 ෙ ීයයවනි්පාදනවවඳශාවඅන්තත්ර්ජාතිකලව
පිි ාත්වෙලෙෂඳෙප ක් 
 

 

 
 

 

 
 
නලවත්ාක්ණිකවනිර්මාණවඑ උවදැක්් මටව
අලයවඅනු්රශයවබාවදීමවිදදුෙේ. 
 

 

ේව වඳශාව රු.ව න්.ව 15.80 කව මුදක්ව

ෙලන්තකරවඇත්. 

 

 

 

ප්රදර්නව ුති ව 278ව කින්තව වමන්තවිත්ව ූ ව

ෙමම ප්රදර්නයව ව වාර්කකලව පලත්ලනව

දව අත්රංව අමාත්යාංයව විිදන්තව ේව

වඳශාවවවවවවවවරු.වන්.ව01වක්වලැයවකරවඇත්. 

 

ෙමමව ලවෙර්දීව දව ඉශත්ව වඳශන්ත.වව

ප්රදර්නයව වඳශාව ව විෙ ීයයව

නිෙයෝජිත්යන්තව 15ව ෙදෙනක්දව ෙ ීයයව

නරඹන්තනන්තව 80ං000ව කටව අධිකව

ප්රමාණයක්වදවවශභාගීව් වඇත් 

 
 
 

5.8   හිුන් භාණ්ඩ අංය 

- යද්ශීය උම් නි්පාෙන කර්මාන්ත වඳශා නවීන තාක්ණයයන් යුේ උම් වියනයක් නිර්මාණය 

කිරීයම් ව් යාපෘිය 

 

ෙමම ේ යාපෘතිෙයහි මූ උක පියලරයන්ත ේ ලන විටත් අලවන්ත කර ඇති අත්ර ෙමය නිර්මාණය කිරීේ 

කාර්යය වඳශා NERD  ආයත්නය වමා අලෙබෝනත්ා ගිවිුකමක් අත්වන්ත කිරීමට නියන්ත්ය.  ෙමම 

ේ යාපෘතිය මගින්ත ෙ ීයය උළු කර්මාන්තත්ෙේ නි්පාදන පිරිලැය අඩු කිරීෙමන්ත කාර්යක්මත්ාල ඉශ 

නැං් මත්, නි්පාදනයන්තහි ත්ත්ත්ලය උවව් කිරීමත් බාෙප ෙර ත්තු ෙේ.  

 
 

ක්රියාකාරකම 
මිනුම් ඒකකය 

යභෞික ප්රගිය 

ඉක්ක ප්රගිය 

- යද්ශීය රළ  මැටි උම් 

වඳශා ශ්රී ංකා ප්රමිි 

වශික බා ගැනීයම් 

ලැඩවටශන 

 

 

 ෙ ීයයවඋළුවකර්මාන්තත්ෙේව
නි්පාදනවපිරිලැයවඅඩුව
කිරීෙමන්තවකාර්යක්මත්ාලව
ඉශවනැං් මත්ංව
නි්පාදනයන්තහිවත්ත්ත්ලයව
උවව්වකිරීමත්වබාෙප ෙර ත්තුව
ෙේ.ව 
 

කර්මාන්තත්ව කරුලන්තව 20ව

ෙදෙනක්ව වඳශාව ශ්රීව ංකාව

ප්රන්තිව වශතිකව බාව ාැනීමටව

අදාව ක්රියාල උෙයහිව අලවානව

අදියරවේලනවවිටවක්රියාත්මකව

ලනව අත්රව ේව වඳශාව

අමාත්යංයවවිිදන්තවරු.වන්.ව 04ව

කවමුදක්වෙලන්තවකරවඇත්. 
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5.9   සුම් ශා මධ් යම පරිමාණ කර්මාන්තයන්ටු නියුක්තලන්නන්යේ කුවතා වංලර්ධාන ලැඩවටශන  

 
 

ක්රියාකාරකම 
මිනුම් ඒකකය 

යභෞික ප්රගිය 

ඉක්ක ප්රගිය 

- සුම් ශා මධායම පරිමාණ 

කර්මාන්තයන්ටු 

නියුක්තලන්නන්යේ 

කුවතා වංලර්ධාන 

ලැඩවටශන  
 

 ෙ ීයයවුකළුවශාවමනයවපරිමාණව
උළුවකර්මාන්තත්කරුලන්තව14ව
ෙදෙනක්වවඳශාවවනලව
ත්ාක්ණිකවදැනුමවබාවදීම 

කර්මාන්තත්කරුලන්තව 06ව

ෙදෙනුතෙේවනලවලයාපෘතිව06ව

ක්වවඳශාවරු.වන්.ව4.7වක්වමුයව

ආනාරවෙවවබාවදීවඇත්. 
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6. කර්මාන්ත ලියාපදිංචි අිංශය 

6.1 හැඳින්වීම  

 

ග ෝලීය තරඟකාරීත්ලයට මුහුණ දිය ශැකි අයුරින් ශ්රී ාිකික කාමික ක ෂ්ාඳාදන ල 

ගුණාත්භකබාලය ශා ප්රක ීනන් ්තිමභත් කර කාමික ක ෂ්ාඳාදන අිග  පදාීතතාලය හශෂ 

නැිවීභට අලය ඳරිවරය්ත වකවා කිරීභ වශා ඳශසුකම් වැසීභ ෂ්ාඳාදන කමිභාන්ත වම්ඵන්ධ 

ප්රිමඳත්ිම වම්ඳාදකයන්ට අලය ලන ගත රුරරු ඳ්ධධිමය්ත වකවා කිරීභ වශ කමිභාන්ත ලට 

වෘජුලභ ගත රුරරු ඵා  ත ශැකිලන ආකාරගයන් අභාතයාද ගල අ අිය ය යාලත්කාලීන කිරීභ 

වශ ඳලත්ලාග න යාභ 

 

6.2 පරමාර්ථ  :   1.කමිභාන්ත ලියාඳදිිචිය හශෂ නැිවීභ 

                         2. ෂ්ාඳාදන කමිභාන්තයන්හි පදාීතතාලය ලමිධනය කිරීභට ඳශසුකම් වැසීභ 

6.3 ප්රධාන කාර්යයන්:  

 ඵ්තිම කාමිය්තභතාලය හශෂ නැිවීභට ශා ඵ්තිම ය යදම් අලභ 
කිරීභට ලයාඳෘිම ගභගශයවීභ 

6.4  2017 දදසැම්බර් 31 දනට ප්රගතියය   

 

6.4.1 කමිභාන්ත ලියාඳදිිචි කිරීභ වශ ගත රුරරු ඳ්ධධිමය නිත්ුර කිරීභ 

    කමිභාන්ත ප්රිමඳත්ිම වැකසීභ වශා ගත රුරරු  ගේණය ශා ය ය ධ විඛ්යාගණඛ්ණ ලාමිතා      

වැකසීභ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක්රියාකාරකම මිනුම් ඒකකය ද ෞියක ප්රගතියය 

  ඉක්කය ප්රගතියය 

ගතෝරා ත් 
කමිභාන්ත  15 
වශා දැනුලත් 
කිරීගම් ලැිවටශන 
ඳැලැත්වීභ 

වශබාගී වූ 
ෂ්ාඳාදන 
කමිභාන්ත 
විඛ්යාල 

දැනුලත් කිරීගම් 
ලැිවටශන ඳැලැත්වීභ 

දැනුලත් කිරීගම් 
ලැිවටශන 
වාමිථකල ඳලත්ලන 
දී 

වය වාතරාත්භක 
ඵ්තිම ය  ණන 
8්ත ෂ්භ කිරීභ 

ෂ්භ කෂ 
වය වාතරාත්භක 
ඵ්තිම 
ය  ණන  ණන 

ෂ්භ කෂ 
වය වාතරාත්භක 
ඵ්තිම ය  ණන 5්ත 
වශා ෂ්මිග්ධ ලාමිතා 
වකවා කිරීභ ගභගශයුම් 
කක ටු රැවාවීභ 
ඳැලැත්වීභ 

 

ෂ්භ කෂ 
වය වාතරාත්භක 
ඵ්තිම 5්ත වශා 
ෂ්මිග්ධ ලාමිතා 
වකවා ගක ට ෂ්භ 
කිරීභ 
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 ලයාඳෘිමග  නභ: ඵ්තිම කාමිය්තභතාල හශෂ නැිවීගම් ලයාඳෘිමය- ගදලන අදියර 

 ලයාඳෘිමග  ඳරභාමිථයලඵ්තිමය හිමරි කිරීභ භඟින් ජාිමක ඵ්තිම ඳ්ධධිමයට දායකත්ලය 

දැ්තවීභ ශා ශ්රී ිකාගේ කමිභාන්ත ය යදම් අලභ කිරීභ 

 

 ලයාඳෘිමග  නභ: ජාිමක ලයාඳාර ලියාඳදිිචි කිරීගම් ශා ජාිමක ගලෂ ඳැක ණිලි ගභගශයවීගම් 

කාමියාය්ත වාථාපිත කිරීභ 

 ලයාඳෘිමග  ඳරභාමිථය: කමිභාන්ත ලියාඳදිිචිය හශෂ නැිවීභ 

       

ක්රියාකාරකභ ක නුම් 

ඒකකය 

ගබෞිමක ප්ර ිමය 

  හ්තකය ප්ර ිමය 

ලයාඳෘිමයට අදාෂල 
මූලික වාකච්ඡාල්ත 
ඳැලත්වීභ වශ 
උඳග්ධන 
භණ්ිය්ත ඳත් 
කිරීභ 

 උඳග්ධන 
භණ්ිය්ත ඳත් 
කිරීභ 

කමිභාන්ත ලියාඳදිිචි අිය ශා 
කෂභනාකරණ ගත රුරරු 
අියද ඇුරෂත්ල වාභාජිකයන් 
04 ගදගනකුග න් වභන්ය ත 
උඳග්ධන භණ්ිය්ත ඳත් 
කරන දී 

ලයාඳෘිම කාමියාය්ත 
පිහිටුවීභ වශා අලය 
උඳාි  ක දී  ැනීභ 

 ප්රවම්ඳාදන 
ක්රියාලලිය 
අලවානග  
අලය උඳාි  
ක දී  ැනීභ 

අලය උඳාි  ක දී  න්නා දී 
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7. රසායනික අවි සම්මුතිය ක්රියාමක ක රීමේ ම් තාතික අකාකායය 

 
7.1 හැදින්වී : 

රවායනික අවි වම්මුතිය ක්රියාමකමක රීමේ ම් තාතික අකාකාය ය ය අ අ ක 58/2007 රවායනික අවි වම්මුති පනතට අ අල 

එම වම්මුති ේ තාතික ලැඩපිළිල ක්රියාමකමක රීමේම වාශා කමාමාත ත ශා ලාජ ත කටතු අ අමාතා  ේ යට මක 

පිහිටුලා  ඇති ආයතනයරී. රවායනික අවි වම්මුතිය ය අ රවායනික අවි ලැඩිදිතුණු රීමේම, නි්පාදනය, හුලමාරු 

රීමේම  තොග රැව්රීමේම ශා භාවිතය තශනම් රීමේම ශා ඒලා විනා රීමේම වාශා වු තාතත තර ිවවිසුමරී.  වමුශ 

ඝාතක අවි ගණයට අයමක සියළු රවායනික අවි තශනම් රීමේම වාශා  මම වම්මුතිය 1993 ලව මාදී වම්මත 

කරගත නා දී.  තලද වම්මුතිය නිසි ව ක්රියාමකමක  ැදැ ත තශවුරුකර ගැම ම ෙ දවා යාත රණය් 

වහිතවීම  ශේ අ කොට  ගන  මම වම්මුතිය අ න් වම්මුතිත  ගත   ලනව් ැ.   එ වම  නදමාත ත ේ 

පිහිටි රවායනික අවි තශනම් රීමේ ම් තාතත තර ව විාානය  ශා අ නකුමක වාමාජික රාතයත  වමග 

වාාම ය වම්බත ාතාලය් පලමකලා ගැම ම වාශා  ්ත ද්රව්ාානය්  ව  තාතික අකාකාය ය කටතු අ කර අ 

ැ ේ. 

7.2 දැක් : රවායානික අවි වම්මුතිය ශ්රී  කාල  අ දදා ත  ව ක්රියාමකමක රීය ම ශා රවායනික 
ද්රලයත හි වාමකාී  ශා සුර්ිතත භාවිතය තශවුරු රීමේම  

7.3    හලර :  

 රවායනික අවි තශනම් රීමේ ම් තාතත තර ව විාානය  ශා අ නකුමක වාමාජික රාතයත  වමග 

වාාම ය වම්බත ාතාලය් පලමකලා  ගනයාම. 

 කමාමාත ත ආශ්රිත ැ තව් අගත රවායනික ද්රලත  ල ක්රියාකාරකම් අකා්ණය රීමේම ශා ඒලා ේ 

වාමකාී  භාවිතය තශවුරු රීමේම.  

 රවායනික ද්රල ආශ්රිත ශදිසි අලව්ාාලත හි දී ක්රියාමකමකවීම වාශා වු වි ේිතත රතිාාර 

ද්ලත නත  ේ කණ්ඩායම් පුහුණු රීමේම ශා තාතික ආර්ිතත ලැඩපිලිල  ගොඩනැිවම  

 නිපුණතාල යත  තුමක සුර්ිතත නිාාය ත  බිහිරීමේම ශා සුර්ිතත ව ව්කෘතිය් ශ්රි  කා ැ 

 ගොඩනැගීම  

 

7.4 අරමුණ: ශ්රී  කාල  අ රවායනික ද්රල වාමකාී  ශා සුර්ිතත භාවිතය තශවුරු රීමේම  

 7.5   ප්රධාා  කා්යයයන් : 

 ැ තව් අගත රවායනික ද්රල භාවිතා කරන කමාමාත ත පය ්රයත  කාා අූපපියල පය ්ා රීමේම  

 ැ තව් අගත රවායනික ද්රල භාවිතාකරත නත  ශා  ල ෂත දත  ලියාපදි චි රීමේම  

 ආනයන ශා අපනයන  දපාමාත ම්ත  අලට ශා ආ යෝතන රලමාාන මණ්ඩයට ැ තව් අගත 

රවායනික ද්රල ආනයනය රීමේ ම් දී අල නිමා ශ බාදීම  

 ආනයනික ශා අපනයනය කරන ද ැ තව් අගත රවායනික ද්රල පිළිබා දමකත එ්රැව් රීමේම ශා 

ඒලා වි ් ේණය රීමේම  
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 රවායනික අවි තශනම් රීමේ ම් ව විාානය  ලත ලාමාිතක ලාමාතා වැපයීම  

 රවායනික ශදිසි තමකලයත හිදී රතිාාර ද්ලනත නත  ශා කමාමාත තාා ල සුර්ිතත නිාාය ත  

පුහුණු රීමේම ශා දැ අලමක රීමේම  

 ැ තව් අගත රවායනික ද්රල ශා ඒලා ේ පුමාලගයත  වාමකාී  භාවිතයත  වාශා පමණ් 

 යොදාගත නා බල තශවුරු කරගැම ම වාශා අල ක්රියාමාමාගයත  වම්මත රීමේම 

 රවායනික ශදිසි අලව්ාා ආශ්රිත තාතික ආර්ක ලැඩපිළිල  ගොඩනැගීම වාශා ආපදා 

කෂමනාකරණ මාව්ාානයට වශ යෝගය දැ්වීම. 

 රවායනික ද්රල ආශ්රිත ශදිසි අලව්ාා ලදී කමාමාත තලට  ශා ලගරීල තු අ ආයතන ලට  

වශ යෝගය දැ්වීම  

 රවායනික අවි තශනම් රීමේ ම් ව විාානය විසිත  ව විාානය කරන විවිා ලැඩවටශත , ලැඩමුළු 

වම්මත රන ආදිය පැලැමකවීම වාශා පශසුකම් වැපයීම  

 

7.6 2017  දසැම්බ්ය 31 දි ට ප්රගතතිය   

7.6.1 ලාපෘති ේ නම:  ැ තව් අගත රවායනික ද්රල භාවිතා කරන කමාමාත ත ාා වදශා ශදිසි අලව්ාායත ට රතිාාර දැ්වී ම් 

වැැව්ම  ගොඩනැගීම  වදශා වශ යෝගය බාදීම  

ලාපෘති ේ අරමුණ: කමාමාත ත පය ්ර ල  වේලක තත  ේ ශා මශතනතාල ේ ආර්ාල, සුර්ිතතභාලය ශා  වෞ් තමකමකලය 

ඉශ නැ වීම  

 

 

 

ක්රියාකාරම් 

 

මිනුම් ඒකකය  

  

 

  ෞතික ප්රගතතිය 

 

ඉක්කය  
 

ප්රගතතිය 

 ැ තව් අගත රවායනික ද්රල භාවිතා 
කරන කමාමාත ත ාා ශදුනා ගැම ම  

කමාමාත ත 
ාා 
ව ්ාල 

 

ැ තව් අගත රවායනික ද්රල 

භාවිතා කරන කමාමාත ත 

ාා 10් වදශා ශදිසි 

අලව්ාායත ට රතිාාර 

දැ්වී ම් වැැසුම් වැකසීම  

තලමමක ක්රියාමකමක ැ. 

ැ තව් අගත රවායනික 

ද්රල භාවිතා කරන 

කමාමාත ත ාා 10් 

 තෝරාගත නා දි  

 

ශදිසි අලව්ාාලත ට රතිාාර දැ්වී ම් 
වැැව්මක ලැදගමකකම පිළිබද 
කමාමාත තකරුලත  දැ අලමක රීය ම ශා 
මග පත වීම වදශා දැ අලමක රීමේ ම් 
ලැඩමුළුල් පැලැමකවීම  
 

අදා කාමාමාත ත ව්ාානයත හි  ෙපද්රල 
වි් ේණය රීමේම ශා අලදානම් 
ත් වේරු රීය ම  

අදා වෑම කාමාමාත ත ව්ාානයත  
වාශාම  ශදිසි අලව්ාාලත ට රතිාාර 
දැ්වී ම් වැැව්ම  ගොඩනැ වීම 
වාශා වශ යෝගය රීමේම  
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 7.6.2 ලයාපෘතිති න   :  රසායනික අවි සම්මුතිය හා රසායනික ද්රලයයන් රරක්ිත  හා ුරරක්ිත  කළ  ාකරණය ිළිබබ  ුහුණු 

පෘතාඨ ාා හා දැනුලමක රීමේ ම් ලැඩසටහන් පෘතැලැමකවී   

 ලයාපෘතිති න අරමුණ : රවායනික  සුර්ිතතභාලය වම්බත ා වම්මත ක්රියාකාරකම් රලමාානය වශ රාාරණය ශා කමාමාත තයත හි 

ශැරීයා ලමාානය රීමේම  

 

 

 

කා්යයය   

 

ඇගතයී ම් 
ඒකකය  

  

 

  ෞතික ප්රගතතිය 

 

ඉක්කය  
 

ප්රගතතිය 

ආසියා අ වාමාජික රාතත  වාශා 
රවායනික ද්රලත  නිවා ඇතිලන හිදිසි 
තමකලයත  වාශා රතිාාර දැ්වීම 
පිළිබා තාතත තර වමුළුල පැලැමකවීම 

 

තාතත තර 
ලැඩවටශත  
ව ්ාල 

ලැඩවටශත  01් පැලැමකවීම  

තාතත තර 
වමුළු01් 
 පබරලාය  6-10 
ද්ලා ටාජ් වමුද්රා 
 ශෝට ේදී 
පලමකලන දි 

OPCW මිවත  පලමකල අ බන 2017 

අත තමාතාතික වශ යෝගීතා පුහුණු 

ලැඩවටශන  වම්බත ධීකරණය 

 

වශභාිවලත 
නත  

ව ්ාල  

අත තමාතාතික වශ යෝගීතා පුහුණු 
ලැඩවටශන  වදශා පශසුකම් වැපයීම  

න තජීය යාල ශා 
ඉති යෝපියා ැ සිට 
පැමිනි වාමාජික තත  
වදශා ශ්රී  කාල 
 අදී කමාමික 
පුහුණුල බාගැම ම 
වදශා පශසුකම් 
වැපයීම  

 

මාමා අ 31 දින සිට අ රේේ 04 දින 

ද්ලා බණ්ඩාරනායක අ අව්මරණ 

තාතත තර වම්මත රණ ාා ැදී 

පලමකලන ද තිරවර  කා 

රදමානයයට  වශභාගී විම 

වශභාිවලත 

නත  

ව ්ාල 

රවායනික අවි වම්මුතිය පිළිබා  පොදු 

තනතාල දැ අලමක රීමේම 

 100 % 

OPCW හි 20 ලන ව ලමකවරය වැමමේම 

 

ලැඩවටශත  

ව ්ාල 

රවායනික අවි වම්මුතිය පිළිබා 

දැ අලමක රීමේම 

රවායනික ශදිසි අලව්ාාලදී රතිාාර  

දැ්වී ම් ශැරීයාල ලැඩි දිතුණු රීමේම 

වාශා   ත්රිවිා ශමුදාල,  පොලීසිය වශ 

ිවනිනිලන ශමුදාල වාශා පුහුණු 

ෙපකරණ  බදා  දන දී 

100% 

 රෝශේල කාමාය මණ්ඩ වාශා 

ෙපද්රලකාමේ  රවායනික ද්රල පිළිබා 

දැ අලමක රීමේ ම් ලැඩවටශත  

පැලැමකවීය. 

 

ලැඩවටශත  

ව ්ාල 

 රොශේ ල ඉේලීම මත  රොශේ 

කාමාය මණ්ඩ දැ අලමක රීමේම  

 දිව්ත්රි් මශ 

 රෝශ - මුතිැ 

මූලික  රෝශ - 

ෙඩුගම වදශා 

ලැඩවටශත   දක් 

පලමකලන දී. 



41 

 

 

කමාමාත ත සුර්ිතතතාලය, ශදිසි 
අලව්ාා වාශා සදානම් වීම ශා පය වර 
කෂමනාකරණය මැ තත  මාව  අනක 
වශතික පර පාමමාාල් 
 පරා දනිය වි්ල විදාය වමග 
පැලැමකවීම  

ලැඩවටශත  

ව ්ාල 

වශතික පර පාමමාාල පැලැමකවීම  පාමමාාලමක 

පලමකලා නිම රීමේම  

පාමමාාල වදශා 

30  ද නකු 

වශභාිව ලන දි 

රවායනික කමාමාත ත ාා වදශා 
පුහුණු ලැඩවටශත  පැලැමකවීම  

ලැඩවටශත  

ව ්ාල 

කමාමාත ත ාා ල ඉේලීම මත 
ලැඩවටශත  පැලැමකවීම  

එ් ලැඩවටශන් 

පලමකලන දි 

කමාමාත තපුර වදශා රවායනික ද්රල 
ආර්ිතතල භාවිතය, ිවනි නිවීම වශ 
රාමාාාර පිළිබා දැ අලමක රීමේ ම් 
ලැඩවටශත  පැලැමකවීම  

 ගලිගමුල 

 නාත ද එේාල 
කමාමාත තපුර  

 ඇඹිලිපිටිය  
 

ලැඩවටශත  

ව ්ාල 

ලැඩවටශත  -03 100% 

රවායනික කමාමාත ත ාා ල 
ෙපද්රලකාය  රවායනික ද්රල 
කෂමනාකරණය පිළිබද දැ අලමක 
රීමේ ම් ලැඩමුළුල - මි ෝදා ආයතනය  
2017 ඔ් තෝබමා 24 

 

සුර්ිතත ලැඩබිම් පිළිබද දැ අලමක 
රීමේ ම් ලැඩමුළුල 

SLIDA ආයතනය 2017  දවැ 15 

ලැඩවටශත  

ව ්ාල  

ලැඩවටශත  -02 100% 

ැ තව් අගත රවායනික ද්රල 
භාවිතාකරත නත  වදශා වු 
මාමා ගොප ශය 

 

කමාමාත ත වදශා රවායනික ද්රල 
ආර්ිතතල ශා සුර්ිතත භාවිතය 
පිළිබදල මාමා ගෝප ශය  
 

58/2007 රවායනික අවි වම්මුති පනත 
මුද්රණය රීමේම  
(සි ශ - 250, ඉ ශ්රිසි -250) 

  තලමමක 

ක්රියාමකමකය 
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7.6.3     ලාපෘති ේ නම:  රවායනික අවි වම්මුති ේ දවලන ලගත තිය ක්රියාමකමක රීමේම  

( මම ලාපෘතිය රසායනික අවි සම්මුතිය හා රසායනික ද්රලයයන් රරක්ිත  හා ුරරක්ිත  කළ  ාකරණය ිළිබබ  ුහුණු 

පෘතාඨ ාා හා දැනුලමක රීමේ ම් ලැඩසටහන් පෘතැලැමකවී   ය  ලයාපෘතිති න  පෘත ලයාපෘතිතියරී  

 ලාපෘති ේ අරමුණ: රවායනික ශදිසි අලව්ාාලකදී කාමාය්ම ශා දදා ත  ව රතිාාර දැ්වීම  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.6.4   ලාපෘති ේ නම:  ැ තව් අගත රවායනික ද්රල පය ශරණය කරන කමාමාත ත ාා සිතියම්ගත රීය ම   

       ලාපෘති ේ අරමුණ: රවායනික ශදිසි අලව්ාාලකදී කාමාය්ම ශා දදා ත  ව රතිාාර දැ්වීම  

 
 

 

 

ක්රියාකාරම් 

 

මිනුම් ඒකකය  

  

 

  ෞතික ප්රගතතිය 

 

ඉක්කය  
 

ප්රගතතිය 

ැ තව් අගත රවායනික ද්රලයත  පය ශරණය 
කරන ආයතන ශදුනා ගැම ම වශ දමකත 
එ්රැව් රීමේම  

කමාමාත ත 
ාා 
ව ්ාල 

 

ැ තව් අගත 

රවායනික 

ද්රල භාවිතා 

කරන 

කමාමාත ත 

ාා 

සිතියම්ගත 

රීමේම  

තලමමක 

ක්රියාමකමක

 ැ. 

ආපදා 

කමනාකර

ණ 

ආයතනය 

වමග එ්ල 

ක්රියාමකමක 

 ැ  

මෘදුකා ග වකව්කරන ආයතනය් 
 තොරාගැම ම 

සිතියම්ගත රීමේම  

 

 

 

 

කා්යයය   

 

ඇගතයී ම් 

ඒකකය  

  

 

  ෞතික ප්රගතතිය 

 

ඉක්කය  
 

ප්රගතතිය 

රාම රතිාාර ද්ලත නත  වදශාවු 
පුහුණු ලැඩවටශත   
 

ශ්රි  කා තුද ශමුදා ැ CBRN ඒකක 
වදශා පුහුණු ලැඩවටශත   
ලවුනියාල, මිත  ත ය ය, මමක මක ගොඩ, 
ඇඹිලිපිටිය -05 

 
ශ්රි  කා  පොලිව් අභාව විදාය 
වදශා පුහුණු ලැඩවටශත  

SOCO -01 
වි ේ කාමාය බකාය - 04 

 

CBRN සිදුවීම වදශා රතිාාර 
ද්ලත නත  වදශා පුහුණු ලැඩවටශන 
-  මෝදර තුද ශමුදා කදවුර   
 

ශ්රි  කා නාවික ශමුදාල වදශා වු 
පුහුණු ලැඩවටශත   
 

 

ලැඩවටශත  
ව ්ාල 

ලැඩවටශත  එක් 

පැලැමකවීම 

වශ ආයතන 

ලලිත   ක රන 

ඉේලීම් ලට 

අ අල ලැඩවටශත  

පැලැමකවීම  

ලැඩවටශත  -13 

100% 



43 

 

 

    

 

 7.6.5   ලාපෘති ේ නම:  රවායනික අවි වම්මුති ේ ශමකලන ලගත තිය ක්රියාමකමක රීමේම  

     ලාපෘති ේ අරමුණ: රවායනික ශදිසි අලව්ාාලකදී දදා ත  ව රතිාාර දැ්වීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.6.6      ලාපෘති ේ නම:  රවායනික අවි වම්මුති ේ ශයලන ලගත තිය ක්රියාමකමක රීමේම  

    ලා පෘති ේ අරමුණ  : ැ තව් අගත රවායනික ද්රල වාමකාී  භාවිතයත  වාශා පමණ් ශ්රී  කාල  අ  යොදාගත නා බල 

 ෝකයට වතාපනය රීමේම  

 

 

 

කා්යයය   

 

ඇගතයී ම් ඒකකය  

  

 

  ෞතික ප්රගතතිය 

 

ඉක්කය  

 
සාක්ෂාමක 

කරගතැනී   

ලාමාිතක රකානයත  ශා අ නකුමක 
ලාමාතා රවායනික අවි තශනම් 
රීමේ ම් ව විාානය  ලත යැවීම   

  

ලාමාතා ව ්ාල නියමිත දිනට 

අදා සියළු 

ලාමාතා යැවීම 

නියමිත දිනට 

අදා සියළු 

ලාමාතා යලන 

දී. 

 

 

 

 

කා්යයය   

 

ඇගතයී ම් 

ඒකකය  

  

 

  ෞතික ප්රගතතිය 

 

ඉක්කය  

 

ප්රගතතිය 
 

ප්රගතතිය 

ැ තව් අගත රවායනික ද්රල 
භාවිතාකරන කමාමාත ත පය ්ර 
පමේ්ා රීමේම  

කමාමාත ත පය ්ර 
ව ්ාල  

පය ්ර 25 

පය ්ා රීමේම  

පය ්ර 15 

පය ්ා රීමේම  

- 
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08. ආහාර හා සමූපකාර අංය 
 

8.1   දැක්ම   

 

 වවිමත් ලාණිජමය ඳරිවරයක් තුළින් ජාත්යන්ත්ර ත්රකාාී  ේශිය ාර්මාන්ත් අංයක්     ශ්රී ංාාල 

තුෂ ේ ොඩනැඟීම. 

 

8.2  මමමහලර   

 

ශ්රී ාංය ය ජනත්ාලේජ වනලන මටම ම ළශෂ නංලන්නාවූද, ළශෂ එාතු ාෂ අ යක්  වහිත් නි්ඳාදන 

බිහි ාරන්නාවූ,  වවිමත් ලාණිජ අංයකින් වමන්විත් වූද, ධරණීය  

ශා ත්රකාාී ත්ලයකින් ේශබි නි්ඳාදන ආයත්නයන්හි  අභිලෘශධිය වශා හිත්ාාමී ලන ඳරිවරයක් 

නිර්මාණය කිී ම. 

 8.3 අරමුණු  

 වමඳාාර ලයාඳාරය ක්මතමත් කිී ම තුළින් මශජනත්ාල  උඳරිම ේවේලාලක් වැසීම. 

 8.4  ප්රධාා  ක්රියාකාරක      වංලර්ධන ලැඩව ශන්/ලයාඳෘමත ක්රියාත්මා කිී ම වශා වමඳාාර    
                                     වමිමතේලත් මය ඳශසුා්  වැසීම. අන්ත්ර් ඳෂාත් ව් බන්ධීාරණය 
 

             8.5 2017 මදසැ බර් 31 දි ට ප්රගතිය   

 

             8.5.1 ලයාපිිමන  ම   වමඳාාර වමිමත ක්මතමත් කිී ම 

             ලයාපිිමන අරමු:   වමඳාාර වමිමත මඟින් ක්රියාත්මා ාරනු බන වංලර්ධන ලයාඳෘමත  

                                      වශ වමඳාාර වාමාජිායන්ේජ සුබවාධනය වශා වඳයනු බන ේවේලාලන්  
                                        දිරි ැන්වීම මඟින් වමඳාාර ලයාඳාරය ක්මතමත් කිී ම.  

 ක්රියාකාරකම මිණු  ඒකකය ම ෞික ප්රගතිය 
ඉක්කය සාධා ය 

1 වමඳාාර වංලර්ධන 
ේදඳාර්ත්ේ් න්තුේලන් 
ක්රියාත්මා ාරනු බන 
අන්ත්ර්ජාය ඳදන්  
ාර ත්  ාෂමනාාරණ 
ේත්ොරතුරු ඳශධමතයක් 
ආර් භකිී ේ්  
ලයාඳෘමතය 
 

ාෂමනාාරණ 
ේත්ොරතුරු 
ඳශධමතය 

වමඳාාර වමිමත, 
ඳෂාත් වමඳාාර 
වංලර්ධන 
ේදඳාර්ත්ේ් න්තු 
ව් බන්ධ ාර නිමින් 
ව්ලයංක්රීය ේමේශයු්  
ඳශධමතයක් වාව් 
කිී ම 

ේර්ඛීය වමඳාාර 
වංලර්ධන 
ේදඳාර්ත්ේ් න්තුල 
ේලත් මුදල් නිදශව් 
ාර ඇත්. 

2 සී/ව කුමාරඳල්් ඳත්තු 
ේ ොවි වමඳාාර වමිමතය 
වශා වමශ 
ේ ොවිඳලල් තුෂ  
ඇෂේේලි ළදිකිී ම ශා 
විදුලි ේමෝ ර් මිෂදී 
 ැනීම. 
 

ළදිාෂ 

ඇෂේේලි, මිෂදී 
 ත් ලතුර 
ේමෝ ර් 

ලතුේඳොෂ වමශ 
ේ ොවිේඳොෂ ත්ලදුර ත් 
වංලර්ධනය කිී ම 

මය ්රමතඳාදන 
ලයඹ ඳෂාත් 
වමඳාාර 
වංලර්ධන 
ේාොමවාරිව් ේලත් 
බාේදන දී 
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2017 ලවේර් මය ්රමතඳාදන ළල්ලු් ාර  ේ්  දක්ලා ්රමතඳාදන ැී  ේනොමැමත ලයාඳෘමත ඳශත් වශන් ඳරිදි ේේ.  

9 සී/ව ේත්ෝප්පූර් විවිධ 
ේවේලා වමඳාාර 
වමිමතය මඟින් ය ශා 
මශ ාන්නල වී මිදී 
 ැනීම  ේඳොේශොර ශා 
ාෘෂි රවායන විකුණු්  
ලයාඳෘමතය 
 

මිදී  ත් වී 
ේත්ො ල 
්රමාණය  
ේඳොේශොර ශා 
ාෘෂි රවායන 
විකුණු්  
්රමාණය 

ේ ොවීන්ේජ 
වනලේනෝඳාය 
වංලර්ධනය කිී ම 

නැේ නහිර 
ඳෂාත් වමඳාාර 
වංලර්ධන 
ේාොමවාරිව් ේලත් 
්රමතඳාදන 
බාදීම  
නියමිත්ය. 

10 සී/ව දිඹුා  විවිධ 
ේවේලා වමඳාාර 
වමිමතය මඟින් 
අලමං ය ේවේලාලක් 

අලමං ය 
ේවේලාලක් 
ආර් භ කිී ම 

වාධාරණ මිෂ  ණන් 
ය ේත් අලමං ය 
ේවේලාලක් බාදීම 

උතුරු මැද ඳෂාත් 
වමඳාාර 
වංලර්ධන 
ේාොමවාරිව් ේලත් 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
සී/ව වායින්ත්මරුදු 
විවිධ ේවේලා වමඳාාර 
වමිමතය වතුල ඳලත්නා 
වශල් ේමෝ  
නවීාරණය කිී ම. 

 
 
 
 
 
නවීාරණය 
ාරන ද වශල් 
ේමෝ 

 
 
 
 
 
 
ේ ොවීන්ේජ 
වනලේනෝඳාය 
වංලර්ධනය කිී ම 

 
 
 
 
මය ්රමතඳාදන 
නැේ නහිර ඳෂාත් 
වමඳාාර 
වංලර්ධන 
ේාොමවාරිව් ේලත් 
බාේදන දී 

4 ජාමතා වමඳාාර 
මණ්ඩේේ 
ේ ොඩනැගිල් 
නවීාරණය කිී ම වශ 
යටිත් ඳශසුා්  
වංලර්ධනය 

ව්ථාපිත් ාෂ 
විදුලි ජනා 
යන්ත්රය 

විදුලි ජනා යන්ත්රයක් 
මිෂදී ේ න ව්ථාපිත් 
කිී ම 

ේ්  වශා ජාමතා 
වමඳාාර 
මණ්ඩය ේලත් 
්රමතඳාදන බාදී 
ඇත්. 

5 සී/ව ආණමඩුල විවිධ 
ේවේලා වමඳාාර 
වමිමතය  ග්රාමීය බැංකු 
ාඛාල ඳරි ණා ත් 
කිී ම 
 

ඳරි ණා ත් 
ාරන ද ග්රාමීය 
බැංකු ාඛාල 

ඳාරිේභෝගිා ජනත්ාල 
ේලත් ාාර්යක්ම 
බැංකු ේවේලාලක් 
වැඳයීම 

ලයඹ ඳෂාත් 
වමඳාාර 
වංලර්ධන 
ේාොමවාරිව් ේලත් 
්රමතඳාදන බා දී 
ඇත්. 

6 සී/ව උඩුනුලර කිරි 
නිඳදලන්නන්ේජ 
වමඳාාර වමිමතය මඟින් 
දියර කිරි ආශ්රිත් අයිව් 
ක්රී්  නි්ඳාදන 
ලයාඳෘමතය 
 

දියර කිරි ආශ්රිත් 
අයිව් ක්රී්  
නිඳ්ාදනය 

දියර කිරි ේ ොවීන්  
වාධාරණ මිෂක් 
බාදීම. දියර කිරි 
ආශ්රිත් අතුරු නිඳ්ාදන 
්රලර්ධනය 

මධයම ඳෂාත් 
වමඳාාර 
වංලර්ධන 
ේාොමවාරිව් ේලත් 
්රමතඳාදන නිදශව් 
ාර ඇත්. 

7 සී/ව වංාාල ේඳොල් 
නිඳ්ාදන වමඳාාර 
වමිමතය මඟින් ාජුමද 
වැාසීේ්  ලයාඳෘමතය 

ාජුමද 
නිඳ්ාදනය ශා 
අේවිය 

්රමිමතේයන් උවව්  
ගුණාත්මා ශා රවලත් 
වැාස ාජුමද 
ේලෂේඳො  
ේබදාශැී ම 

ලයඹ ඳෂාත් 
වමඳාාර 
වංලර්ධන 
ේාොමවාරිව් ේලත් 
මය ්රමතඳාදන 
බාදී ඇත්. 

8 අන්ත්ර් ඳෂාත් 
ව් බන්ධීාරණය වශා 
වමඳාාර අමාත්ය වමුු 
ශා ව් මන්ත්රණ 
ඳැලැත්වීම  වමඳාාර 
ලැඩව ශන් ඳැලැත්වීම 

වමඳාාර 
ව් මන්ත්රණ  
වමුු ශා 
ලැඩව ශන් 
වංඛයාල 

අන්ත්ර්ඳෂාත් 
ව් බන්ධීාරණය 
මඟින් වමඳාාර 
ලයාඳාරය ක්මතමත් 
කිී ම 

වමඳාාර 
්රමතඳත්මතය 
වාව්කිී ම 
ව් බන්ධේයන් 
ඳෂාත් වමඳාාර 
අමාත්ය වමුු 
ේදාක් ඳලත්ලන 
දී.   
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ආර් භ කිී ේ්  
ලයාඳෘමතය 
 

්රමතඳාදන 
බාදීම  
නියමිත්ය. 

 
 
11 

 
 
සී/ව ආණමඩුල විවිධ 
ේවේලා වමඳාාර 
වමිමතය මඟින් 
අලමං ය ේවේලාලක් 
ආර් භ කිී ම 

 
 
අලමං ය 
ේවේලාලක් 
ආර් භ කිී ම 

 
 
වාධාරණ මිෂ  ණන් 
ය ේත් අලමං ය 
ේවේලාලක් බාදීම 

 
 
ලයඹ ඳෂාත් 
වමඳාාර 
වංලර්ධන 
ේාොමවාරිව් ේලත් 
මය ්රමතඳාදන 
බාදීම  
නියමිත්ය. 

12 සී/ව ශ්රී ංාා ලයලවාය 
වංලර්ධන වමඳාාර 
වමිමතය මඟින් 
ඳරි ණා වාක්රත්ාල 
ළශෂ නැංවීේ්  
ලයාඳෘමතයක් 
ක්රියාත්මා කිී ම 

ඳරි ණා 
දැනුම බාදීම 
වශා ඳැලමත 
ඳරි ණා 
පුහුණු 
ඳාඨමාා 
වංඛයාල 

ඳරි ණා ත්ාක්ණය 
භාවිත්ා කිී ේමන් 
ාාර්යක්ම ශා 
නිලැරදි ේවේලාලක් 
බාදීම  වමඳාාර 
මානල ව් ඳත් 
වංලර්ධනය කිී ම 

ේර්ඛිය වමඳාාර 
වංලර්ධන 
ේාොමවාරිව් ේලත් 
්රමතඳාදන 
බාදීම  
නියමිත්ය. 

 

    8.5.2  ලයාපිිමන  ම   මන්නාරේ්  ත්ාරාපුර්  වමඳාාර  ් මානය ව්ථාපිත් කිී ම 

      ලයාපිිමන අරමු:   මන්නාරම ත්ාරාපුර් හි වමඳාාර වාමාජිායින්ේජ වනලන ත්ත්ලය උවව්    

                   ාරලීම වශා ේලෂඳ අලව්ථා පුුල් කිී ම.   

                                                                               
 

 ක්රියාකාරකම මිණු  ඒකකය ම ෞික ප්රගතිය 
ඉක්කය සාධා ය 

1 බහුාාර්ය 
ේ ොඩනැගිල්ක් 
ළදිකිී ම 
 

I. ශ්රලණා ාරය ශ්රලණා ාරය 
ළදිකිී ම 

විලෘත් ංසු 
ාැවීේමන් 
ේාොන්ත්රාත්ාරුලන් 
ේත්ෝරා  ේවේලේේ 
ේයදවීම වශා 
අත්මතාාර්  මුදල් 
බාේදන දී. 

2  II. ව් ේ් න 
ාාල 

ව් ේ් න ාාල 
ළදිකිී ම 

ත්ාක්ණ ාමිටු 
ලාර්ත්ාල ්රව් ඳාදන 
ාමිටුල ේලත් 
ළදිරිඳත් ාර ඇත්.  

3 ත්ාරාපුර්  ලැල ශා ඒ 
අල  වංලර්ධන 
ා යුතු සිදුකිී ම 

ත්ාරාපුර්  ලැල 
වංලර්ධනය 

ේශශීය ශා විේශශීය 
වංචාරායින් 
ආාර්නය ලන 
ඳරිදි ත්ාරාපුර්  ලැල 
ශා ඒ අල  
වංලර්ධනය කිී ම 

විලෘත් ංසු 
ාැවීේමන් 
ේාොන්ත්රාත්ාරුලන් 
ේත්ෝරා  ේවේලේේ 
ේයදවීම වශා 
අත්මතාාර්  මුදල් 
බාේදන දී. 
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09.සුළු හා මධ්යම ්යාපාරාඅ ශය ස වය්ධනධ්ව ්සටවනහව  

 

    9.1 ශඅමුණ: ශඩු පපාරොලිසන ණස පාරහසුකම් වපාරසමින් සුළු,කුටා හා මධ්යම පාරිමමාණ කධනමාන්  ්ෂපත ්රස               

ලයකා් පුඅා ්සඩි දියුණු කිරීම 

 

     9.2 ප්රධ්ාව කාධනසසන්: ශඩු පපාරොලිසන ණස පාරහසුකම් ්යාපාරාිමකන්න්න වසපාරයීමන ශදාල කනයුතු ඉටු කිරීම 

 

    9.3 2017 පදවසම්බධන 31 දිවන ප්රගතියස    

 

   9.3 ්යාපාරිියපේ වම: සුළු හා කුටා කධනමාන් සන්හි  වාසකත්්ස වහ ්ය්වාසකන්න් වය්ාීමපම් ණස පස නවා 

ක්රමස 

 ්යාපාරිියපේ ශඅමුණ: ශඩු පපාරොලිසන ණස පාරහසුකම් වපාරසමින් සුළු,කුටා හා මධ්යම පාරිමමාණ කධනමාන්  ්ෂපත ්රස 

ලයකා් පුඅා ්සඩි දියුණු කිරීම 

 

 

 

 

 

 

ක්රිසාකාඅකම මිනුම් ඒකකස ප ෞියක ප්රගතියස 

ඉල්ෂකස                   ප්රගතියස 

ශඩු පපාරොලිසන ණස 

පාරහසුකම් වසපාරයීම  
ණය නිකුත් කළ 
ප්රමාණණය  

700 636 
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10. වාණිජ දදඳාර්තදේන්තුව 
 

10.1 දැක්භ 

 

"ජාත්යන්තත් වෙළඳ වම්බනන්තතත්ාවුළිනන්තවජතත්ාළෙ වීවළතවත්්වළ වඋම් විරීම"  

 

10.2 දභදෙවර 

 

“සභස්ත නිශ්රුඳාදන, ආදාඹේ සෙ දස්වා නියුක්තිඹ දියුණු කිරීභ තුළින් ජීවන තත්ත්වඹ නංවාරෘභ සෙ ඉෙළ 

ජීවන තත්ත්වඹක් ළඟාකර ගැනීභ භගින් ශ්රී කංකාද  සභස්ත ආර්ථික වර්ධනඹ සො ක්රිඹාකාරී 

දකස දාඹකත්වඹ කඵාදීදේ අරමුණින් යුතුව, රජදේ දවළ ප්රතිඳත්ති පකදාී  දකස ක්රිඹාත්භක කිරීභ 

භගින් ශ්රී කංකාද  දේද ව දවළ සේඵන්ධතා  දේඳාර්විදේක, කකාපීඹ සෙ ඵහුඳාර්විදේක භට්ටේවරන් 

සංවර්ධනඹ කිරීභ සෙ ප්රවර්ධනඹ කිරීභ ” 

 

කර්"ාන්තත්වමහවළාණිජවකටයුුළවඅ"ාත්යාාංශයේ ොවජාත්යන්තත් වෙළඳ ව්රතිපත්වතිපව්රි ා්ව"කවිරීමේබවත ත්ත වළතව

ළාණිජවෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළවවිසින්තව ද්විතාර්ශ්වික, කලාපී වමහවනහුවතාර්ශ්විකව"ට්ටමින්තවශ්රීවලාංකාෙවවවිෙද්ශයේ ව

ෙළඳ වම්බනන්තතත්ාළලවම"් ත්වතැළැ්ව"වම්බනන්තතෙ න්තව්රතාතවකාර් ාා  ් වඉටුවක නුවලැවෙේ.වඒවඅනුළව

ළාණිජවෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළවවිසින්තවඉටුක නුවලනතවකාර් ාා  ටවෙළඳ ව්රතිපත්වතිපවමහව්රළර්තත ටවඅොඳව

කාර්  න්තවඇුළඳ්වවෙව.ව ළාණිජවෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළවවිසින්තවඉටුක නුවලනතවපුළුල්වකාර් ව් ෙශ්රුත්ර න්තවතහත්ව

මා ාාංශයේ ෙ න්තවෙැ් ෙව. 

• අොඳව ෙර්ඛී ව අ"ාත්යාාංශයේ ව ධව අාරකාීමන්තව මහව ෙතෞද්ගලිකව අාංශයේ ොව තාර්ශ්ළකරුළන්තෙ ව මමීතව

මහෙ ෝගීත්ාළෙ න්තවයුුළළවශ්රීවලාංකාෙවවජාත්යන්තත් වෙළඳ වව්රතිපත්වතිපවමක් විරීම"වමහව්රි ා්ව"කවිරීම". 

 

•  ෙටහිව අෙේ් ශ්රත්ව ම"් ත්ව මාංළර්තත ව පිිනන ව විෙශ්ෂව අළතාත ් ව මහිත්ළව විෙද්ශයේ ව ෙළඳ ව ්රතිපත්වතිපව

ම්බනන්තතෙ න්තවකර්"ාන්තත්වමහවළාණිජවවකටයුුළවඅ"ාත්යාාංශයේ  වෙළත්වඋතෙේ වලනා.". 

 

• විෙද්ශයේ වෙළඳ වනිෙ ෝජත ව"ගින්තවෙළඳ ා", තෙ ෝජත වමහවමාංචා කවළයාතා  ව තව් ෙශ්රුත්ර න්තවපිිනන වශ්රීව

ලාංකාෙවවළාණිජ" වඅෙේ් ෂාළන්තව්රළර්තත විරීම". 

ම"ාෙලෝචත ටවාාජත වවවළර්ෂ වුළඳ.,වළාණිජවෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළවවිසින්තවවිෙද්ශයේ වෙළඳ ා"ව වපිිනන ව ජොවෙැ් " 

මහව ෙටහිවම"් ත්වතර්ථිකවමාංළර්තත වෙකෙ හිවෙැ් වි වහැිරවමුඛ්යවො ක්වළ ව"ත්වතෙත්බළවවහහිවකාර් ව

ළැඩමටහතවඅඛ්ණ්ඩළව්රි ා්ව"කවක නුවලැය. .ව ෙ"ෙලම,ව2017වළමෙර්වකාර් වළැඩමටහතව"ගින්ත,වඅෙතකු්වව

කාර්  න්තවඅත් ,වතළ්වතාවෙළඳ වම්බනන්තතත්ාවත්ළදු ට්වවශයේ ් තිප"්වවිරීම",වතළවෙළඳ තඳවෙමො ාවගැනී",ව

තළවනිශ්රුතාෙතව්රළර්තත විරීම",ව අන්තත්ර්ජාතිපකවෙළඳ තලළල්වළලටවපිවිීම"වම හාවුළළුවහාව"තයවතිම"ා ව

ළයාතා ව  SME)ව අාංශයේ වදිිමගැන්තවී"වමහවෙකුණුවතසි ානුවකලාතොවෙළඳ වමල් ථාත ් වළශයේ ෙ න්තවශ්රීවලාංකාළව

මාංළර්තත විරීම"වෙකෙ හිවෙවඅළතාත වෙ ොමුවක වඇත්.වළාණිජවෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළවවිසින්තවහහිව විෙද්ශයේ වෙළඳ ව

නිෙ ෝජත ව"ගින්ත,වමෘජුවවිෙද්ශයේ වතෙ ෝජතවමහවතෙ ෝජතවකඳඹ ්රළර්තත වෙ"න්ත"වශ්රීවලාංකාෙවවමාංචා කව

ළයාතා  ෙව්රළර්තත විරීම"වම හාවඅළශයේ යව"පෙතන්තවී"වමහවමහා වෙවලනාෙෙතවල.. 
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ක්රිඹාකාරකේ 

 

මිණුේ දණ්ඩ දබෞතික ප්රගතිඹ 

අරමුණ සාධනඹ 

   වීඳාර්වවීඹ දවළ සෙ ආර්ථික සෙදඹෝගීතාවඹ 

ඉන්තදි ාළවෙළත්වෙළඳ ෙතොඳව්රෙවශයේ  වළැි වදියුණුව

ිරීම"වම හාවවවමාකච්ඡා: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉන්තදුවශ්රීවලාංකාවනිෙහ් වෙළඳ වගිවිුළ"ව(ISFTA) 

 

. ISFTAව ටේවවේබවළතවිටවශ්රීවලාංකාෙළන්තව65-70%ව

ත" වාාණ්ඩ ්ර"ා  ් වඉන්තදි ාළවෙළත්ව

අතත ත ව ක නුව ලනයි.ව ෙ"" ISFTA 

"ඟින්ත ්රතිපලාාවලනතව්රතතවාාණ්ඩවඅත් ව

ගෘහාාණ්ඩ, MDF ලෑලි, තිමළාිමකව

ත්ඹක්බබිව මහව ේ නල්, ෙනොත්ල්ව

ශීත්ක   න්ත, ෙකොෙකෝළාව නිශ්රුතාෙත, 

ඔතෙ"තව ලෙව ිරිමගරුඬව , ෙ දිපිින, වීදුරුව

ෙනෝත්ල්,  නර්ව අ්වේබ් , ළා ළව ට ර්, 

මැකසූව "ාාංශයේ වනිශ්රුතාෙත, ෙම මි් ව පිපන්තව

ාාණ්ඩව මහව ටයිල්, විවිතව තහා ව

නිශ්රුතාෙත, කුළුනඩුවතදි වෙව.වවවව 

2017ව ළමෙර්ව .ව තැළතිපව මාකච්ඡාළන්තව අත් ුළ , 

ISFTAව  ටේවව අතත ත ව ෙකෙ තව

් ෙරෝෙනිම, ම්ව්වළව තහා ව ත.ව ම"හ ව

ාාණ්ඩ න්තහිව ෙර්ගුව නිශ්කාෂ  ව

ම්බනන්තතව ගැටලුව විම ාව ගැනී"ටව ශ්රීව

ලාංකාළටවහැිරවවි .ව 

 

 

ශ්රිවලාංකාළවරරුනදුව

මහතවලැබූව

අයිත්"වග ත 

  

අයිත්" 5,012 ව

 ඉල් ක්බව

6 

ේ ත්ෙ න්ත

) 

ඉන්තදි ාළටවසිදුකඳව

ම"් ත්ව

අතත ත   

  ඇ.ෙඩො.මි.689.48 

ISFTA  ටේවවම"් ත්ව

අතත ත   

  ඇ.ෙඩො.මි.442.29 

ISFTA  ටේවවඅතත තව

ෙළත් වීේබව% 

 64.148% 

ඉන්තදි ාෙළන්තවසිදුකඳව

ම"් ත්ව

තත ත  

 ඇ.ෙඩො.මි.4495.99 

ISFTA  ටේවවම"් ත්ව

තත ත  

 ඇ.ෙඩො.මි. 257.04 

ISFTA  ටේවවතත තව

ෙළත් වීේබව% 

 5.717% 

ෙළඳ ව ෙශ්ෂ ව (ISFTA 

 ටේව) 

  ඇ.ෙඩො.මි.699.33 
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1.1.2  ඉන්දු ශ්රී කංකා ආර්ථික සෙ තාක්ිණික 

සෙදඹෝගීතා ගිදේසුභ  (ETCA) 

ඉන්තදුවශ්රීව ලාංකාවතර්ථිකවමහවත්ා් ෂණිකවමහෙ ෝගීත්ාවගිවිුළෙ"හිවහ්වව

ළතවළට වෙවේබවළතවවිටවඉන්තදි ාළවමහවශ්රීවලාංකාළවවිසින්තවතළ්වළාව

ඇත්.ව2017 ෙෙමැ්බනර්ව18වසිටව20වදිතවෙත්් වෙකොඳඹව.වතැළතිපව ව7ව

ළතවළටොවමාකච්ඡාළන්තවඅත් ළා ොව.වෙෙ ටවවිසින්තවඉන්තදුවශ්රීව

ලාංකාවතර්ථිකවමහවත්ා් ෂණිකවමහෙ ෝගීත්ාවගිවිුළ්බවෙකටු්බතත්ව

පිිනන වසිදුවෙකෙ තවමාකච්ඡාළන්තටවඅ"ත් ළ ISFTA   ටේවවරරුව

නදුව ෙතොළතව පි ළ  න්තටව අොලළව තළතිපතව  ්බව ගැටලුව පිිනන ව

ම"ාෙලෝචත කව නි ත්ව ළතව ල..ව හෙ"න්ත"ව ඒළාටව අොලව පි ළ ව

ගැනී"වකි තමින්තවසිදුවකඳවයුුළවනළටවනිර්ෙද්ශයේ වක තවල..ව ෙ"හි.ව

ශ්රීවලාංකාළවවිසින්තවවිෙශ්ෂෙ න්තවහහිවෙ දිපිිනවනිශ්රුතාෙත, ග්බමිිම් , 

ළත් තතිපව හයිඩ්රජනී්රිත්වහඳළළුවෙත්ල්)වමහවගාතවලෙවවි ිනවෙතොල්ව

ළැනිව ්බව ්බවඅතත ත න්තවම හාවඉන්ත. ව ජවවිසින්තවතතළතවලෙව

්ර"ා ා්ව"කවීම"ාවකි තමින්තවඉළ්වකඳවයුුළවනළටවඅළතා   ව

ක තවල.. 

 

ාාණ්ඩවපිිනන වඅෙතයෝතයවමාංජාතතවගිවිුළේබවකටයුුළවෙවහැිරවඉ් "නින්තව

සිදුව ක ව අළමාතව කඳව යුුළව නළටව ශ්රීව ලාංකාළව ෙතන්තළතව ල..ව ශ්රීව

ලාංකාළව විසින්තව අෙතයෝතයව මාංජාතතව ගිවිුළ්බව ෙකටු්බතත්් ව

ඉන්තදි ාළව ෙළත්ව ඉදිිමත්වව ක ව ඇතිපව අත් ව ඉන්තදි ාළව විසින්තව හ ව

අොලව ත ත්තව විසින්ත වි"ර්ශයේ ත ව ක මින්තව තළතිපතව නළව ෙැනු්බව

ෙෙතව ල..ව ෙෙ ෙට්ව අතත තකරුළන්තටව හමුළතව ISFTA  හාව

ම්බනන්තතව ගැටලුව කි තමින්තව විම ාව ගැනී"ව තහුළව ිරීම"ව ම හාව

ෙෙ ෙටහිව අොලව ත ත්ත න්තව අත් ව ක්ර"ළ්වව ත ත්නිකව

 ාන්තත්ර  ් වපිහිටුවීේබවළැෙග්වක"වපිිනන ව ෙවඔවුන්තවමාකච්ඡාව

ක තවල..වව 

 

 

අොලව ළර්ෂොව .ව තළ්වළතව ලෙව

මාකච්ඡාවළටවග ත 
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1.1 ඳකිස්ථානඹ දවත දවළදඳොළ ප්රද වඹ වැි  දියුණු 

කිරීභ සො ව සාකච්ඡා: 

 

1.1.1 ඳකිස්ථාන- ශ්රී කංකා නිදෙස් දවළ ගිදේසුභ (PSFTA) 

 

2005වළමෙර්ව. තිර් ථාත-වශ්රීවලාංකාවනිෙහ් වෙළඳ වගිවිුළ" (PSFTA) 

නලා්ව"කව ිරීම"්වව ම"පව ෙෙ ටව අත් ව සිදුළතව

ද්වීතාර්ශයේ වී ව ෙළඳ ාේබව දියුණුළටව හ ව "හ්වව

ො ක්වළ ් වේ ළතවල.. 

 

ම"ාෙලෝචත ටවල් වවවකාලො.ව PSFTA  ටේවවඅතත තවක තව

ලද්ෙද්ව ෙතොල්,බුල්ව, වි ලිව ෙතොල්, (MDF)"තය"ව

ඝත්වළෙ න්තව යුුළව ෆයිනර්ව ලෑලි (ව මි.මි. 9ව කව ඝත්වළ ව

ඉ් "ව), කළුවේවව තැුළණුව)වමහවෙළත්වවේවව තාදි වෙව. 

 

PSFTA  ටේව හ"වකාලොදිවතත තවක තවලෙවනිශ්රුතාෙතවඅත් ව

ෙළත්ව, තා් මතව ලෙව ෙහෝව කළාකා ව  කඩව නටව ෙහෝව

අමිශ්රිත්වෙලෝහ, මහල්, ෙෙොඩ්බව  "ැන්තඩිමන්ත), ෙතෝර්ට්ලන්තඩ්ව

සිෙ"න්තතිපවමිටි, පිටි, අහා වමහවමැකසූව"ාළුවෙහෝව"්වමයව

තහා , ෙනල්ලන්තවෙහෝවෙළත්වවජලජවඅතෘශ්රුඨළාංශීන්තවෙව. 

 

 

 

 

 

ශ්රිවලාංකාළවරරුනදුවමහතවලැබූව

අයිත්"වග ත 

  

 

අයිත්" 5877 ව

 ඉල් ක්බව 8 

ේ ත්ෙ න්ත)  

තිර් ථාත ටව සිදුකඳව

ම"් ත්ව

අතත ත  

  ඇ.ෙඩො.මි 74.01 

 PSFTA  ටේවව ම"් ත්ව

අතත ත  

 ඇ.ෙඩො.මි 60.33 

PSFTAව   ටේවව අතත තව

ෙළත් වීේබව% 

 81.51% 

තිර් ථාතෙ න්තව සිදුකඳව

ම"් ත්ව

තත ත  

 ඇ.ෙඩො.මි 
349.05 

PSFTA  ටේවව ම"් ත්ව

තත ත  

  ඇ.ෙඩො.මි 15.81 

PSFTA  ටේවව තත තව

ෙළත් වීේබව% 

 4.53 % 

ෙළඳ ව ෙශ්ෂ ව (PSFTA 

 ටේව)  

 ඇ.ෙඩො.මි 

423.06 

 

 

 

1.2.2. ශ්රී කංකාව සෙ සෙ ඇභකාකා ්ක්සත් ජනඳදඹ අතර 

දවළ සෙ ආදඹෝජන රාමු ගිදේසුභ (TIFA)  

 

2016වඅෙේල්ව"මව28වළතවදිතවඇ"ිමකවහ් ම්වවජතතෙොවෙළොශ්රන්තටන්ත 

ඩී.ීම (Washington DC)වහිවතැළතිපවමාංග"ොව12වළතවමැසිළා ොව

.වෙෙ ෙට්ව ජන්තවවිසින්තවශ්රීවලාංකාෙවවමහවඇ"ිමකාවහ් ම්වව 
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ජතතෙ ව අත් ව ෙළඳ ා"ව මහවතෙ ෝජත ව ළර්තත ව ිරෙ "ව පිණිමව

ඒකානද්තව්රි ාකාීමවමැලැ් "් වඅනු"ත්වක තවල.. 

 

හකානද්තව්රි ාකාීමවමැලැ් "වුළිනන්තවළම වතහකවකාල ් වුළඳවසි ව

අ මුණුව ක ාව ලපාව වී"ටව අෙේ් ෂාව ක යි.ව අෙතකු්වව

ළැඩමටහන්තවඅුළිමන්ත, හහිවඅ මුණුවඅත් වශ්රීවලාංකාෙවවෙළඳ ා"ව

මහව තෙ ෝජත ව ජාත්යන්තත් ව "ට්ටේබව ඉහඳව ්රමිතිප කටව

මක් ව ිරීම"; ශ්රීව ලාංකාෙවව ෙැතටව තළතිපතව අතත ත න්තෙ ව

ත් පකාීම්වළ ව ඉහඳව ෙැමී"; විෙශ්ෂෙ න්ත"ව කලාපී ව ේ ළාව

ජාල ව ුළලව ශ්රීව ලාංකාෙවව "ට්ට"ව නිමාව ළාසිව ලනන්තතව වව තළව

ෙළඳ ෙතොඳව මාංළර්තත ; ඇ"ිමකානුව මහව ශ්රීව ලාාංේ  ව

ළයාතාිමකව ්රජාළව අත් ව මහව ම්බනන්තතත්ාළ ව ශයේ ් තිප"්වව

ිරීම"; ඇ"ිමකානුව ළ ණී ව රරුව නදුව ගිවිුළේබව ඉහඳව

උතෙ ෝජත ; විෙශ්ෂෙ න්ත"වශ්රීවලාංකාෙවවෙ දිපිිනවහාවඅපළු්බව

් ෙශ්රුත්ර වුළලවක්බකරුවඅයිරන්තවශයේ ් තිප"්වවිරීම"වමහවජාරන්තව

මහව තාිමමිමකව චි ් ථායීාාළෙ න්තව යුුළව නිශ්රුතාෙතව ාාවිත් ව

්රළර්තත ; ළයාතාිමකවඅළශයේ යත්ාළන්තවමපු ාලතවතකා ෙ න්තව

යුුළව අතයාතතව ් ෙශ්රුත්ර ව ්රතිපමාං් ක   ව ිරීම"; මහව

ළයාතා ව මහව ෙළඳ ව ් ෙශ්රුත්ර ව ම හාව ව විෙශ්ෂෙ න්තව

කාන්තත්ාළන්තව ඇුළලුව ම"ාජොව මෑ"ව අාංශයේ  ් "ව නලමුළුව

ගැන්තවී"ව තා.වඇුළල්වවෙව. 

TIFA  ටේව12 ළත ඒකානද්ත කමිටු රැ් වීේබ අන්තත්ර් මැසිළා   

2016 මැේත්ැ්බනර් "ම 01 දිත ෙකොඳඹ . තළ්වළත ල.. ළම  

හත් ක කාල ත ාම ්  ම හා ඒකානද්ත ්රි ාකාීමවමැලැ් " 

2016-2017 ළැි  කල්   න්තතට "්වෙත්න්ත ෙෙ ෙට්  ජ න්තෙ  

ඒක"තිපකාාළෙ න්ත මකමා නි" ිරීම"ට ෙ"" රැ් වීේබ . 

ෙෙතාර්ශයේ ළ  විසින්ත" හකප ළත ල..  ඇ"ිමකා හ් ම්ව 

ජතතෙ නිෙ ෝජත  විසින්ත ෙ"" කාල ත ාම  ම හා කාර්  

මටහන්ත ෙකටු්බතත්්  මැකීම"ට හකප ව අත්  ඇ"ිමකා 

හ් ම්ව ජතතෙ  විසින්ත ්රි ා්ව"ක ිරීම"ට හකප ළත ලෙ 

විෙශ්ශ්රත් ෙ ෝජතාළන්ත අනුළ මැකීම"ට නි මිත් . ඒළා ත්බ :  

 ශ්රීවලාංකාෙව ‚Ready to Drink" (RTD) ේව කර්"ාන්තත් ් ෙශ්රුත්රො 

අභිළෘාර  ම හා අළශයේ ය ත්ා් ෂණික මහා  මහ අනුග්රහ  

ලනා .". 

 USAID ළයාතෘතිප වහ හාවලැෙනතවමහ වපුළුල්විරීම"වුළිනන්ත ශ්රීව

ලාංකාෙව තශු ම්බත්ව කර්"ාන්තත්  ම හාවලැෙනතවඅනුග්රහ  

ශයේ ් තිප"්ව ිරීම". 

 ඇ.හ.ජ. ෙළඳ ෙතොඳව ුළලව ශ්රීව ලාාංය  ව නිශ්රුතාෙතළලව ්රකාශයේ තව

අයිතිප වුළරැය "වම හාවමහ වලනා.". 

 ශ්රීවලාංකාෙවවෙත්ො ුළරුවත්ා් ෂ ව් ෙශ්රුත්ර වම හාවපුහුණුව 

  

 

 

 අළ් ථාවමහවත්ා් ෂණිකවමාංළර්තත 

 

 වළැඩමටහන්තවතැළැ්වවී"වමහවහ"ව් ෙශ්රුත්ර වම හාව 

 ඒකානද්තව ළයාතාිමකව මහ ව ලනාව ගැනී"ව ම හාව ුළදුුළව

තෙ ෝජකයින්තවෙමො ාගැනී"වම හාවමහා වලනාව." 
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 ශ්රීව ලාංකාෙවව අතත තකරුළන්තව ම හාව ඇ.හ.ජ. ොව අහා ව

ුළ ් ශ්රත්ත්ාළ ව තළයක  ව තතත්ව පිිනන ව ි ිටටල්ව වීි ෙ ෝව

ම්බේබලත . 

 

  

 ක්බකරුව අයිරන්ත, විෙශ්ෂෙ න්ත"ව අතත තව මැකුළ්බව

කලාත න්තහිව (EPZ), ත්ළදු ට්වව ඉදිිම ටව ෙගතව  ා"ව

ම හා  මහ වලනාව.".  

 ශ්රීවලාංකාෙවවුළළුවහාව"තය"වතිම"ා වළයාතා වම හාවෙළඳ ව

මහවතෙ ෝජතවමහ ව්රළර්තත විරීම"වම හාවො කවවී" 

 ශ්රීව ලාංකාෙවව ළයාතා ව මහවතෙ ෝජත න්තහිවකාන්තත්ාව මවිනලව

තැාංවී"වම හාවමහ වලනාව." 

ද්වීතාර්ශයේ වී ව තර්ථිකව මන ත්ාව ්රළර්තත ව ිරීම"ව ම හාව ළයාතාිමකව

අළ් ථාවම්බේබලත ් වනිවෙ ොර්් වහිව.වමාංවිතාත විරීම" 

1.2 නව නිදෙස් දවළ ගිදේසුේවකට ්ළඹීභ 

  

1.2.1 චීනඹ සෙ ශ්රී කංකාව අතර දඹෝත ත නිදෙස් දවළ 

ගිදේසුභ  

ෙළඳ වමහෙ ෝගිත්ාළ වපිිනන වහකානද්තවකමිටුෙළන්තවසිදුවක තවලෙව

ශයේ කයත්ාවඅතයත ව"ත්වතෙත්බළවීනත වමහවශ්රීවලාංකාළවඅත් ව

ෙ ෝිටත්ව නිෙහ් ව ෙළඳ ව ගිවිුළ"ව දි ්වව ිරීම"ව ම හාව වව

අළෙනෝතත්ාව ගිවිුළ"ව ව 2014ව මැේත්ැ්බනර්ව "මව 16ව ළතව දිතව

අ්වමන්තවත්නතවල.. 

 

ීනත වමහවශ්රීවලාංකාළවඅත් වනිෙහ් වෙළඳ වගිවිුළෙ"හිවඋතා "ාර්ගිකව

අ මු වළන්තෙන්තවඇපලු්බවමහව නර්වතශ්රිත්වනිශ්රුතාෙත,ව"ැණි් ව

හාව ් ළර් ාා  , ෙතොල්ව තශ්රිත්ව නිශ්රුතාෙත,ව තහා ව ළර්ගව

ිරහිත ් ,  ව ත. ශ්රීව ලාාංිරකව ව අතත ත ව ම හා, නිෙහ් ව

ෙළඳ ව ගිවිුළ්බධකලාපී ව ෙළඳ ව ගිවිුළ්බව හ හාව තසි ාන්ත 

(ASEAN) කලාත ව ුළලව ළ ණී ව තත නිකව නදුව ළාසි  අ්වව

ක ග්වවත් පකාීමවමැතයු්බකරුළන්තවහමුෙවවීනතවෙළඳ ෙතොඳව

්රෙවශයේ වඅළ් ථාවපුළුල්විරීම"වමහවත්හවුරුවිරීම"යි. 

 

ශ්රීව ලාංකාළටව අතිපශයේ යින්ත"ව ළැෙග්වළතව ාාණ්ඩව ෙළඳ ා"ව තිමච්ෙේෙ ව

මකච්ඡාවිරීම"වඅත් ුළ  නිෙහ් වෙළඳ වගිවිුළෙ"හිවෙළඳ ා්බව

ලිහිල්ක  ොව අෙේ් ශ්රත්ව ්රතිපලල ් ව ෙලමව ෙද්ශී ව

කර්"ාන්තත්ව "ත්ව තැටවීව ඇතිපව ගැටළුව මැලිරල්ලටව ෙගතවව

ෙළඳ ා"ව ලිහිල්ක  ව ළැඩමටහන්තව ම හාව විදිව ක්ර" ් ව

මැකීම"ව ම්බනන්තතෙ න්ත ෙෙතාර්ශයේ ළ ව විසින්තව වි් ත් ා්ව"කව

මාකච්ඡාළන්තව තළ්වළතව ල..ව ව ත්ළෙව ශ්රීව ලාංකාළව ෙළඳ ා"ව

ලිහිල්ක  ව ළැඩමටහත (TLP) ෙලමව අනු ාත්ව කාලව ීම"ළව

ුළඳ.ව ලිහිල්ක  වකටයුුළව පි ළ ව ෙෙක් ව "ගින්තවතළ   ව

ෙකෙ  ව ද්වී"ාර්ගිකව රරුනදුව ලිහිල්ක  ව ළැඩමටහත් ව

ෙ ෝජතාව ක තව ල..  ළම ව 10් වඇුළලත්ව හහිව තඳමුව අදි  ව

රරුවනදුළලින්තව70%වෙවඉතිපිමව20%වළම ව10ව්වව20ව්වවඅත් වකාල ව

ුළලෙව සිදුව ක මින්තව ම"් ත්ව රරුනදුළලින්තව 90%ව කව

ලිහිල්ක   ් ව ෙව ලනාගැනී"ටව අෙේ් ශ්රත් .ව ෙ""ව ගිවිුළ"ව

ළම ව 10් ව අළමාතොව .ව ම"ාෙලෝචත වකඳව යුුළව නළටව ශ්රීව

ලාංකාළවවිසින්තවෙ ෝජතාවක තවල..වවව 

 

 

 

වව 

 

 

 

අොලව ළර්ෂොව

.ව

තළ්ව

ළතව

ලෙව

මාකච්

ඡාව ළටව

ග ත 

 

 

 

උතෙද්ශයේ තව

රැ් වී්බව

ග ත 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

මාංෙව.ව රරුව නදුව

ම හාව

තමන්තතව

ළශයේ ෙ න්තව

40% 

වි් ර  ව

මෘ ව

ලැයි් ුළව

මැකීම්බ 
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1.3.2. සංගප්පූරුව සෙ ශ්රී කංකාව අතර දඹෝත ත නිදෙස් 

දවළ ගිදේසුභ 

 

2017වළමෙර්වඅගවළතවවිට, ෙ ෝිටත්වශ්රීවලාංකාවසිාංගේපරුවනිෙහ් වෙළඳ ව

ගිවිුළේබවඅටවළතවමාකච්ඡාවළට වෙෙ ටවවිසින්තවනි"වක තවලෙව

අත් ව හ"ව ගිවිුළෙ"හිව ෙකටු්බතෙත්හිව ෙනොෙහෝව ්ර"ා  ් ව

ෙෙ ටවවිසින්තවමකමාවනි"වක තවල..වහ වපුළුල්වගිවිුළ"් වවී"ව

නිමා"ව ෙළඳ ා"ව තහුළක   , බුද්ාර" ව ෙද්තල, 

විනිවිොාළ , තර්ථිකවමහවත්ා් ෂණිකවමහෙ ෝගීත්ාළ , SPS 

මහ TBT , ාාණ්ඩවෙළඳ ා", ේ ළාවෙළඳ ා", තෙ ෝජත වමහව

 ාජයව්රම්බතාෙත වමහවෙළඳ වපිින ්බවත.වෙනොෙහෝවවිෂ න්තව

්ර"ා  ් වහ"ඟින්තවතළ   වෙව. 

 

 

සිාංගේපරුවෙළඳ ෙතොඳවවිසින්තවළඩා්වවඅනුගෘහිත්වජාරන්තෙ වතෙත"ව

"ත්ව නිශ්රුතාෙතව 99%ව ත" ව ්ර"ා  ් ටව රරුනදුව  හිත්ව

ෙළඳ ෙතොඳව ්රෙවශයේ  ව ලනාව ෙෙතව නැවින්ත, ෙ""ව ගිවිුළෙ"හිව

්රතාතව ්රතිපලාා ළන්තෙන්තව ේ ළාව අතත ත ව මහ සිාංගේපරුව

තෙ ෝජත න්තව  .ව හෙ"න්ත"ව සිාංගේපරුව ෙළඳ ෙතොඳව ළැනිව

ලිහිල්ක   වඅතිපන්තවඉහඳවෙළඳ ෙතොඳ් වම"පවනිෙහ් ව 

 

 

 

 

 

 

ෙළඳ ව ගිවිුළ"කටව අ්වමන්තව ත්ැය."ව "ඟින්තව ශ්රීව ලාංකාළව ළයාතා  න්තව

ම හාව විළෘත්වනළටවතැහදිලිවතණිවුඩ ් වජාත්යන්තත් ව ෙළඳ ව

්රජාළවෙළත්වලැෙනනුවඇත්. 

(ශ්රීව ලාංකා-ව සිාංගේපරුව නිෙහ් ව ෙළඳ ව ගිවිුළ"ටව අ්වමන්තව ත්ැය."ව

සිාංගේපරුෙවවගරුවඅග්රා"ාත්යුළ"ාෙ වශ්රීවලාංකාෙවවමාංචා  ව

අත් ුළ ව2018 ජතළාිමව22-24වදිත න්තවහිවසිදුක තවල..) 

 අොලව

ළර්ෂ

ොව.ව

තළ

්වළ

තව

ලෙව

මාක

ච්ඡාව

ළටව

ග 

ත 

  

 

 

1.3.3 ඒකාඵ ධ ආර්ථික කමිටු සාකච්ඡා (JEC) 

ළැෙග්වව ෙළඳ ව තාර්ශයේ ළකරුළන්තව ම"පව ශ්රී ලාංකාළව

ඇතිපක ග්වව ෙළඳ ව හාව තර්ථිකව මහෙ ෝගිත්ාව

ගිවිුළ්බවතදිෙ හිවඒකානද්තවතර්ථිකවකමිටුවම හාව

අොලවකටයුුළවසිදුවක තවේ න්තද්රී වත ත්ත වෙලමව

ළාණිජව ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළව ්රි ාව ක නුව ලනයි. 

ඒකානද්තව තර්ථිකව කමිටුව  ටේවව ද්වීතාර්ශයේ වී ව

ෙළඳ ව ගිවිුළ්බව ම හාව ර  ව මැකීම", 

ම්බනන්තධීක   විරීම"වහාව්රි ා්ව"කවිරීම"වළැනිව

සි ලු"ව කටයුුළව ළාණිජව ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළව විසින්තව

සිදුව ක නුව ලනයි. ෙළඳ ා"ව හාව ම්බනන්තතව

කටයුුළළලටව අළශයේ යව ත්ා් ෂණිකව මහව තර්ථිකව

මහෙ ෝගීත්ාළ ව දිිම"්වවක මින්තවහ"ව ටළල්වෙළත්ව

ශ්රීව ලාංකාෙළන්ත සිදුක තව අතත ත න්තව ළර්තත ව

ෙකොටව වි් ත්ා   ව ිරීම"ටව ෙ""ව ඒකානද්තව

ගිවිුළ්බව"වගිවන්තවඅළ් ථාළවමැලේ . 

 

 

 

 

ෙැතට"්වවනලා්ව"කළව

තළ්වතාව

ඒකානද්තව

තර්ථිකව කමිටුව

ග ත 

 

අොලව ළර්ෂ ව ුළලව

නලා්ව"කව

ක තව ලෙවව

ඒකානද්තව

තර්ථිකව කමිටුව

ග ත 

 

අොලව ළර්ෂොව .ව

තළ්වළතව ලෙව

මාකච්ඡාව ළටව

ග ත 
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අොලව ළර්ෂො.ව අ"ාත්යධෙල්ක්බව"ට්ටෙ"න්තවතළ්වළතවලෙව

තහත්ව ම හන්තව ඒකානද්තව කමිටුව ම හාව

ම්බනන්තධීක  වකටයුුළව ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළව විසින්තව

සිදුවක ත ල.. 

 

ශ්රී කංකාව ො රුසඹාව අතර දවළාභ, ආර්ථිකඹ, 

දේදයා ො තාක්ිණික සෙදඹෝගීතාවඹ 

පිළිඵ අන්තර් රාජය කමිටුදවි  2 වන 

සැසවාරඹ  2017 ඔක්දතෝඵර් 24-26   

 

ශ්රීවලාංකාළවහාවරුසි ාළවඅත් වෙළඳ ා", තර්ථික , විෙයාවහාව

ත්ා් ෂණිකවමහෙ ෝගීත්ාළ වපිිනන වඅන්තත්ර්ව ාජයව

කමිටුෙළහිව  ෙෙළතව ඒකානද්තව කමිටුව මැසිළා  ව

2017වඔ් ෙත්ෝනර්ව"මව24-26ව දිත න්තවහිවෙකොඳඹව.ව

තැළ්වව වුණුව අත් ව කර්"ාන්තත්ව හාව ළාණිජව කටයුුළව

අ"ාත්යාාංශයේ ොව ෙල්ක්බව මහව රුසි ානුව

මමහාණ්ඩුෙවව කෘශ්රකර්"ව නිෙ ෝජයව අ"ාත්යව මහව

ධීළ වකටයුුළවම හාවෙෆඩ ල්වත ත්තෙ හිව්රතානීව

විසින්තවෙ"හිවම"වඅුළන්තවෙහොනළතවල..වෙ""ව 

 

 

 

මැසිළා  ව අත් ුළ ව ව ෙෙතාර්ශයේ ළ ව විසින්තව මලිකව ළශයේ ෙ න්ත 

ෙළඳ ා"ව පිිනන ව  ෙළඳ ෙතොඳව ්රෙවශයේ  ව හාව

ම්බනන්තතව ගැටලුව )ව තර්ථිකව මහෙ ෝගීත්ාළ ව

 ද්වීතාර්ශයේ වී ව ගිවිුළ්බ, ්රමිතිපක  ව ් ෙශ්රුත්රොව

මහෙ ෝගී්වළ ව තදි ව )ව තෙ ෝජත , ගුළන්තව

කටයුුළ, ෙත්ො ුළරුව හාව මන්තනිෙවෙතව ත්ා් ෂ  ,  

කෘශ්රකර්" ව මහව ධීළ ව කර්"ාන්තත් ව ළැනිව විෂ න්තව

ග තාළ් වපිිනන වමාකච්ඡාවක තවල.. 

 

 

 

 

ශ්රී කංකාව සෙ කටාර් රාජය අතර ඒකාඵ ධ 

ආර්ථික කමිටුද  2 වන සැසවාරඹ, වාණිජ 

ො තාක්ිණික කමිටුව 2017 ඔක්දතෝඵර් 30-

31 දකොළම   

 

ශ්රීව ලාංකාළව මහව කටාර්ව  ාජයව අත් ව තර්ථිකව ළාණිජව මහව

ත්ා් ෂණිකව මහෙ ෝගිත්ාළ ව පිිනන ව ගිවිුළ"ව

 ටේවව පිහිටුළතව ලෙව ළාණිජව හාව ත්ා් ෂණිකව

කමිටුෙවව ඒකානද්තව තර්ථිකව කමිටුව 2ව ළතව

මැසිළා  , ෙෙ ටව  ාජය න්තව අත්  2017ව

ඔ් ෙත්ෝනර්ව 30-31ව දිත න්තව හිව ෙකොඳඹව .ව තැළැ්වව

වි . 

 

කටාර්ව ාජයොවතර්ථිකවහාවළාණිජවඅ"ාත්යවගරුවෙශයේ යි් ව

අහ්"ඩ්ව බින්තව ජසි්බව බින්තව ෙ"ොෙහො"ඩ්ව අල්ව ත්ානි 

(Sheikh Ahmad Bin Jassim Bin Mohammed Al Thani)ව

"හත්ාවවිසින්තවකටාර්ව ාජයවනිෙ ෝජත වක තවලෙව

අත් ව ශ්රීව ලාංකාළව නිෙ ෝජත ව ක තව ලද්ෙද්ව

කර්"ාන්තත්වහාවළාණිජවකටයුුළවඅ"ාත්යවගරුවිමෂාඩ්ව

නදියු.න්තව"හත්ාවවිසිනි. 

 

2017ව ඔ් ෙත්ොනර්ව "මව 25-26ව දිත න්තහිව ශ්රීව ලාංකාෙවව

ජතාාරතතිපව අතිපගරුවම"ත්රීතාලව සිිමේ තව ව "හත්ාව

විසින්තවකටාර්ව ාජයොවසිදුවක තවලෙවමාංචා  ව 
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2. කකාපීඹ ආර්ථික සෙදඹෝගිතාවඹ 

APTA, SAPTA, SAFTA, BIMSTEC මහව IORAව  තව කලාපී ව ෙළඳ ව හාව තර්ථිකව ගිවිුළ්බහි ්රතාතව

භූමිකාළ්  ශ්රීවලාංකාළවවිසින්තවෙහොනළනුවලනයි. 

 

 

 

2.1  ආසඹා ඳැසෆික් දවළ ගිදේසුභ ඹටදත් 

සාකච්ඡා ඳවත්වාදගන ඹාභ (APTA) 

තසි ාවතැසිෆි් වකලාත වුළලවඅතිපක ග්වවතඳමුවෙළඳ ව

ගිවිුළ"ව ළන්තෙන්තව 1975 .ව අ්වමන්තව ත්නතව ලෙව

නැාංෙකෝ වගිවිුළ"ව ළතව අත් වහ ව 2005 ළමෙර්ව

සිටව තසි ාව තැසිෆි් ව ෙළඳ ව ගිවිුළ"ව ෙලමව

හැදින්තෙව.  රරුවනදුවමහත වපිිනන වවවෙත්ළතව

ළට වඅළමාතවක මින්තව2006වමැේත්ැ්බනර්ව"මව1ව

දිතව සිටව නලා්ව"ක ෙකොටව ්රි ා්ව"කව ක තව

ල.. 

APTA  ටේවවසිදුෙකෙ මින්තවතළතිපතවමාකච්ඡා-වසිවළතව

අ"ාත්යව කමිටුව රැ් වී"ව 2017ව ජතළාිමව "මව 13වව

නැාංෙකෝ ව හිව තළ්වළතව ලද්ෙද්ව සිවළතව ළටොව

මාකච්ඡාව අළමන්තව ිරීම"ටව මහව APTAව හිව ඉදිිමව

ෙ"ෙහයු්බවම හාවනිර්ෙද්ශයේ  න්තවලනාව."ට .  

 

 

රරුනදුව මහතව

ලැබූව

අයිත්"ව

ග ත 

  

නාංගලාෙද්ශයේ  –209 

ීනත – 1697  

ඉන්තදි ාළ– 570 

ෙ.වෙකොිම ාළ– 1367 

 

APTA  ටේවව

අතත 

ත  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ඇ.ෙඩො.මිව149.12 

නාංගලාෙද්ශයේ   – 

0.25 

ීනත  –  116.21 

ඉන්තදි ාළ –  2.55 

ෙ.වෙකොිම ාළ– 30.11 

 

 

් ථාළ වකමිටු- 01 

ළැඩව කණ්ඩා ්බ – 

01 

(්රාළ් ථාත 

නීතිප) 

 

 

පිිනන වෙෙතාර්ශයේ ළ වවිසින්ත"වමැලිරල්ලටවගන්තතාවල.. ෙෙ ටව

අත් වමහෙ ෝගීත්ාළ වළර්තත විරීම"වම හාවෙ""ව

මාංචා ොව අෙතකු්වව කරුණුව අත්ිමන්ත LNG, ගුළන්තව

ේ ළා, මාංචා කව කර්"ාන්තත්ව මාංළර්තත ව මහව

කෘශ්රකර්"ාන්තත් ව  තව ්රතාතව ් ෙශ්රුත්රව හත් ් ව

පිිනන ව ෙෙ ෙටහිව අළතාත ව ෙ ොමුව ක තව ල.. ශ්රීව

ලාංකාළව මහව කටාර්ව අත් ව මහෙ ෝගීත්ාළ ව

ෙගොඩතැාංවී"ටව හැිරව ් ෙශ්රුත්රව ග තාළ් ව පිිනන ව

ෙෙ ෙට්වවිෙශ්ෂඥයින්තවමාකච්ඡාවක තවල..වඒවඅත් ව

ෙළඳ ා", තෙ ෝජත , මාංචා වකටයුුළුළවමහවවිදුලිව

නලව හාව නලව ශයේ ් තිප , ්රළාහත ව මහව  ටිත්ලව

තහුළක්බ, කෘශ්රකර්" ව මහව තිමම  , ශ්ර" , 

අතයාතත , ක්රීඩාවහාවමාං් කෘතිප වතදි වවෙව.වෙෙ ටව

අත් ව දිගුව කල් ව තැළුළව මිත්රශීී ව ම්බනන්තතත්ාළ ව

ෙතන්තළමින්තව කමිටුෙවව ෙෙළතව මාකච්ඡාව මැසිළා  ව

ුළහෙශීී ව අයුිමන්තව තැළතිපණි.ව ෙෙ ෙට්ව ද්වීතාර්ශයේ වී ව

ම්බනන්තතත්ාව ත්ළදු ට්වව ළර්තත ව ිරීම"ටව ෙෙ ටව

ුළලවතැළතිපව්රනලවඋතන්තදුළවෙ"හි.වකැපීවෙතනිණි. 
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APTAව ළාණිජව "ණ්ඩල ව මහව ශ්රීව ලාංකාෙවව ළාණිජව

"ණ්ඩලව මහව කර්"ාන්තත්ව ම්බේබලත ව විසින්තව

ෙ ෝිටත්වමහව් ථාළ වකමිටුළවවිසින්තවනිර්ෙද්ශිත්ව

කර්"ාන්තත්ව පිහිටුවී"ටව අ"ාත්යළරුන්තව හකපව

ළතවල.. 

2017වමැේත්ැ්බනර්ව"මව28-29වදිතළලවතැළැ්වවවව් ථාළ ව

කමිටුෙව (SC)ව 51ව ළතව මැසිළා ොව .ව 4ව ළතව

ළටොව මහත න්තව 2018.01,01ව සිටව ්රි ා්ව"කව

ිරීම"ටව මහාාගීව වව  ාජය න්තව (PS) විසින්තව

හකපළතව ල..ව ව ්රාළ් ථාතව මහතිපක න්තව හිව

තකෘතිප ව ත්ා් ෂණිකව මාං් ක   , නි"ැවු්බව

විෙශ්ශ්රත්වනීතිපවහඳුන්තළාව."වමහව4වළටොවනැඳී්බව

්රි ා්ව"කව ිරීම"ව ඇුළල්වව APTAව හිව ෙෙළතව

මාංෙශයේ ෝතත ව වම හාවනාංගලාෙද්ශයේ  වමහවීනත ව

විසින්තවසි වඅනු"ත්විරීම්බවඉදිිමත්වවක වඇත්. ශ්රීව

ලාංකාෙළන්තව4වළතවළටොවනැඳී්බවම හාවඅ"ාත්යව

"ණ්ඩලොව අනු"ැතිප ව ලැය."ටව නි මිත්ව අත් ව

හ වලෙවතුළව ාජයත්ාන්ත්රිකවතාර්ශයේ ළ න්තවහ හාව

ශ්රීවලාංකාෙවවහකප්වළ වලනාවෙෙනුවඇත්. 

 

3 ළතව අ"ාත්යවකමිටුෙවව උතෙේ ව අනුළවමහාාගීවවව

 ාජය න්තව 2018ව "ාර්ුළව "මව හමුව වී"ටව නි මිත්ව

අත් වහහි.වාාණ්ඩවෙළඳ ා"වමහවතෙ ෝජත,  

4  

5 ෙළඳ ා"වතහුළක   වමහවේ ළාවගිවිුළ"වපිිනන ව

ම"ාෙලෝචතවතළ   ව ළතව තිමදිව සිදුව ෙකෙ තව 5ව

ළතව ළටොව මාකච්ඡාව ම හාව ක්ර" න්තව ර   ව

ිරීම"ටවනි මිත් ව ,්රාළ් ථාතවනීතිපවපිිනන වෙෙළතව

ළැඩවකණ්ඩා "ව ෙව"ාර්ුළව"මවහමුවවී"ටවනි මිත්ව

අත් ව ෙ"ෙහයු්බවහාවමහතිපකවිරීමේබව්රි ාළලිොව

(OCP) ඇමුණු්බ ෙකොටමව ම හාව ීනත ව මහව ෙකුණුව

ෙකොිම ාළව විසින්තව ෙ ෝජතාවක තව ලෙව මාංෙශයේ ෝතතව

ිරහිත ් වපිිනන වහහිව.වමලකාවනැී "ටවනි මිත් . 

 

 

තළ්වළනුව ලැබූව

් ථාළ ව

කමිටුධව

ළැඩව

කණ්ඩා

 ්බව

ග ත 

5.1 දකුණු ආසඹානු නිදෙස් දවළ ගිදේසුභ 

ඹටදත් සාකච්ඡා ඳවත්වාදගන ඹාභ 

SAFTA 

ෙකුණුවතසි ානුවනිෙහ් වෙළඳ වගිවිුළ"ව 2004 ජතළාිමව

"මවඅ්වමන්තවත්ැය.ෙ"න්තවතුළව2006  ජතළාිමව"මව

සිටවනලා්ව"කවවි .  1995ව.වපිහිටුළතවලෙවෙකුණුව

තසි ානුව ළ ණී ව ෙළඳ ව ගිවිුළ"්ව (SAPTA) 

ම"පවත ්බාව වව ළ ණී ව ෙළඳ ා"ව ්රළර්තත ව

ක මින්තව කලාපී ව තර්ථිකව මාංකලත ව ිරීමේබව

ළැඩමටහතවත්ළදු ට්වවළැි වදියුණුවිරීම"වSAFTAව

හිවඅභි්රා වෙව.ව 

 

 

රරුනදුව මහතව

ලැබූව

අයිත්"ව

ග ත 

 ඇෆ්ගනි් ථාත  – 

4357      

නාංගලාෙද්ශයේ   – 

4176  

භුත්ාත  – 5057  

ඉන්තදි ාළ – 4593   

"ාලදිළයිත -5053 

ෙන්තතාල  – 4171  

තිර් ථාත  - 4271  

SAFTA  ටේවව

අතත 

ත  

 

 ඇ.ෙඩො.මිව 40.62 

ඇෆ්ගනි් ථාත –    

00 
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ව 

අන්තත්ර්ව කලාපී ව ෙළඳ ා"ව ලිහිල්ක   ව ම හාව වව

තඳමුව පි ළ ව ළතව ෙකුණුව තසි ානුව ළ ණී ව

ෙළඳ ව ගිවිුළ"ව 1993ව අෙේල්ව 11ව දිතව අ්වමන්තව

ත්නතවලදුළව1995වෙෙමැ්බනර්ව"මව7වළතවදිතවසිටව

නලා්ව"කළව ්රි ා්ව"කව වි .ව SAPTA ගිවිුළ"ව

අභිනළාව  ත SAFTAව ගිවිුළ"ව "ඟින්තව ළ ණී ව

ෙළඳ ා"ව ්රළර්තත ව ිරීම"ව ුළලින්තව කලාපී ව

තර්ථිකව ඒකානද්තත්ාළ ව ළැි දියුණුව ිරීම"ව

අෙේ් ෂාවෙකෙ තවඅත් වහ ව2004වජතළාිමව"මව

ඉ් ලා"ානාද්ව හිව තැළතිපව 12ව ළැනිව SAARCව

ම්බේබලතොව .ව අ්වමන්තව ත්නනුව ලදුළව 2006ව

ජතළාිමව "මව 1ව දිතව සිටව නලා්ව"කව ෙකොටව

්රි ා්ව"කවක තවල..ව ව ව ව ෙ"ේ වSAPTA  ටේවව

තැළතිපව ළ ණී ව රරුනදු SAFTA ව "ඟින්තව

අළ"ෙකොටව ්රතිප් ථාතත ව ෙකෙ තව ල..වව

නිෙහ් වෙළඳ වඅළකාශයේ  , ෙර්ගුවමාංග" , ෙතොදුව

ෙළඳ ෙතොඳ් වමහවෙතොදුවතර්ථික ් වමහවමුෙල්ව

ඒකක ් ව මහිත්ව ෙකුණුව තසි ානුව තර්ථික 

මාංග" ් ව (SAEU) කලාත වුළලවමැකීම"වුළලින්තව

කලාතොව තර්ථික මාංහිඳි ාළව පුළුල්ව ිරීම"ටව

SAARCවමා"ාිටකයින්තවඅ මුණුවක තවල..වව2014ව 

 

තැළතිපව ව 18ව ළතව SAARC ව මමුළුෙවව .ව ඒව පිිනන වතැළත්ව

මාකච්ඡාවක තවල..වව 

SAFTA ෙළඳ ා"වලිහිල්ක  වර   අදි  ව"ට්ටෙ"න්තව

්රි ා්ව"කව ෙව.ව ෙළඳ ා"ව ලිහිල්ක  ව

ළැඩමටහතව ටේවවමාංෙව.වලැයි් ුළෙවවම හන්තව

නිශ්රුතාෙතව "ත්ව තැළෙ  ව ෙර්ගුව නදුව හැ ව

අෙතකු්වව නිශ්රුතාෙතව "ත්ව තැළෙ  ව ෙර්ගුව නදුව

ළම ව ෙහ ් ව ඇුළලත්.ව හත්බව 2016ව ළතව විටව

ක්ර"ව ක්ර"ෙ න්තව අළ"ෙකොටව ම්බපර් ව ිරීම"ටව

නි මිත් . ඒවඅනුළවතඳමුවඅදි  ව ටේවවරරුවනදුව

ලිහිල්ක   ව ශ්රීව ලාංකාළව විසින්තව 2015ව

ෙතොළැ්බනර්ව "මව 21ව ළතව දිත ම්බපර් වක තව

ල..වව 

ෙෙළතව අදි  ව  ටේවව SAFTAව  ාමුව ගිවිුළේබව VIII 3 (b) 

ළගන්තතිප ටවඅනුළවමා"ාිටකයින්තටවඅොලවමාංෙව.ව

ලැයි් ුළළව ම"ාෙලෝචත ව ක තව ල..ව

මා"ාිටකයින්තවවිසින්තවසි වමලිකවමාංෙව.වලැයි් ුළව

20%ව අඩුව ිරීම"ටව හකපව ළතව ලෙව අත් ව සි ලු"ව

මා"ාිටක න්තව විසින්තව හ ව ඉත්ාව මාර්ථකළව

්රි ා්ව"කවක තවල..වඒවඅනුළවඌ වමාංළර්ාරත්ව

 ටළල්වම හාවඅයිත්" න්තව1042වම"න්තවිත්වවවමුල්ව

මාංෙව.වලැයි් ුළෙළන්තව837ව් වළතවෙත්් වෙවඌ ව

මාංළර්ාරත්ව ෙතොළතව  ටළල්ව ම හාව 963 ළත 

ෙත්්  ෙවශ්රීවලාංකාළවවිසින්තව2014ව.වඅඩුවක තවල..ව

මාංෙව.ව ලැයි් ුළෙළන්තව ඉළ්වව ක තව ලෙව

නිශ්රුතාෙතව"ත්වෙර්ගුවනදුළලවක්රමිකවඅඩුවී"ව 

 

 

නාංගලාෙද්ශයේ   – 5.9  

භුත්ාත  – 00   

ඉන්තදි ාළ –   34.25 

"ාලදිළයිත – 0.03 

ෙන්තතාල   –  0.29 

තිර් ථාත  –  0.15 
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ව2020වළතවවිටවම්බපර් වකඳවයුුළවඅත් වහ වශ්රීවලාංකාළව

විසින්තව 2018ව අළමන්තව ිරීම"ටව නි මිත් .ව SAFTAව

 ටේවව අදි  ව IIIව "ඟින්තව මාංෙව.ව ලැයි් ුළෙළන්තව

20%ව ත්ළව දු ට්වව අඩුව කඳව යුුළව නළටව 2015ව

ෙ ෝජතාවළතවල..වෙකේ වවුළෙවෙ""වෙ ෝජතාළව

අනු"ත්වවොවෙහෝව්රි ා්ව"කවවී ෙතො"ැත් 

ම"ාෙලෝචත ව සිදුව ක තව කාලොව .ව SAPTA/SAFTAව ටව

අොලව ිරසිදුව ුළවිෙශ්ශ්රූව මාකච්ඡාළන්තව සිදුව වොව

තැත්. 

SAARC  ටළල්ව අත්ිමන්තව ඉන්තදි ාළව මහව තිර් ථාත ව

ම"ඟින්තව ඇතිපක ව ග්වව නිෙහ් ව ෙළඳ ව ගිවිුළ්බව

හ හාව ශ්රීව ලාංකාළව ්රතාතව ළශයේ ෙ න්තව ගනුෙෙනුව

සිදුව ක තව නැවින්තව SAFTA  ටේවව ශ්රීව ලාංකාෙවව

ෙළඳ ා"වතහඳව"ට්ට"කටවතළර.වව 

SAPTA  ටේවව ශ්රීව ලාංකාෙවව ළාර්ත්ාව වව අතත තව

්ර"ා ව ව 2016ව ළම ටවඇෙඩොමිව 3.40ව ළතව අත් ව

2017ව ජතළාිමවසිටව ෙතොළැ්බනර්ව ේ ළාවඇෙඩොමිව

4.10වෙව.ව2016වළම ටවමාෙේ් ෂළවෙෙළැන්තෙතහිව

ුළළුව ළර්තත ් ව ෙතන්තනු්බව ෙකෙර්.ව SAPTAව

 ටේවව ්රතාතව අතත තව අයිත්" ව ළන්තෙන්තව

සිදුරුව හිත්ව නර්වශීට්ව HS 400821)ව .වේබව 

 

ළතවිටව ඊටව අ"ත් ළව වි තව ලෙව ෙ දිව  580620)ව

අතත ත ව ෙව.ව අොලව කාල ව ුළලව 2016ව මහව

2017 (ජතළාිමව සිටව ෙතොළැ්බනර්)SAFTA 

අතත ත න්තව පිිනෙළලින්තව ඇෙඩොමිව 7.52ව මහව

37.61ව වි .ව 2015ව මහව 2017ව කාල වුළලව ම"් ත්ව

අතත තෙ න්තව 80%ව ් ව ග්බමිිම් ව

අතත ත න්තෙගන්තවම"න්තවිත් වි .වව 

2017ව ළමෙර්.වළාණිජවෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළවවිසින්තව SAFTAව

 ටේවව ්රාළ් ථාතව මහතිපකව 687ව ් ව ෙව SAPTA 

 ටේවව267ව් වෙවනිකු්වවක තවල.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 නව කකාපීඹ දවළ ගිදේසුේ සො සාකච්ඡා  

 

2.3.1 ඵහු-ආංශික තාක්ිණික ො ආර්ථික 

සෙදඹෝගීතාව පිළිඵ දඵංගාක දඵොක්ක 

ආශ්රිත රටවක ලාකාරේබඹන් (BIMSTEC) 

 

 

 

 

 

 

තළ්වළතව

ලෙව

මාක

ච්ඡාව

ළටව

ග 

ත 

  

 

 

 

 

TLPඉදිිමත්වවිරීම"ව

ම හා 

අ"ාත්ය 

"ණ්ඩල 

ඇනු"ැතිප ව

ලනාව .ව

ඇත්.  
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නාංගලාෙද්ශයේ  , භූත්ාත , ඉන්තදි ාළ, මි න්ත"ා  , ෙන්තතාල ව

ශ්රීව ලාංකාළව මහව ත්ායිලන්තත් ව  තව  ටළල්ව 7ව න්තව

මැදු්බල්වව නහු-තාංශිකව ත්ා් ෂණිකව හාව තර්ථිකව

මහෙ ෝගීත්ාළව පිිනන ව ෙනාංගාලව ෙනෝ කව තශ්රිත්ව

 ටළලව මලා ්බා න්තව හිව අ මුණුව ළන්තෙන්තව මා"ිටකව

 ටළල්ව අත් ව ෙළඳ ව ්රළාහ ව ළර්තත ව ිරීම"්වව

කලාපී වතර්ථිකවමන ත්ාව"තාළවපිහිටුළාවගැනී"්වව

 .ව 

 

BIMSTEC හිව3වළතවමමුළුළ, 14වළතවBIMSTECවඅ"ාත්යවරැ් වී"ව

මහව 16ව ළතව BIMSTEC ෙජයශ්රුඨව නිලතාීමව රැ් වී"ව

"ාර්ුළව"මව1-4වේ ළාවමි න්ත"ා ොවෙන්තවපියිවෙටෝවහිව

තළ්වවළතවල.. 

  

අ"ාත්යවරැවීේබ., මා"ාිටකව ටළලවවිෙද්ශී වඅ"ාත්යළරුන්තව

විසින්ත BIMSTECව හිව ්රමුඛ්ව ් ෙශ්රුත්ර න්තව ෙ ව ්රගතිප ව

වි"ර්ශයේ ත වක තවලෙවඅත් වතහත්වනීත්යානුල ලවතත්රව

ළලටව අ්වමන්තව ත්ැය.ේබව සූොත"ව පිිනන ළව ෙව ්රකාශයේ ව

ක තවල.. 

 

 BIMSTEC ් ථාළ වෙල්ක්බවකාර් ාල වපිහිටුවී"වම හාව

මාාංගමිකවමාං් ථාවතත්ර  

 BIMSTECව මාං් කෘතිපකව කර්"ාන්තත්ව ෙකොමිම"ව මහ 

BIMSTECව මාං් කෘතිපකව ත ත්තව නිීම් ෂ ාගා  ව

පිහිටුවී"වම හාවඅළෙනෝතත්ාවගිවිුළ" 

  

 කාඳගු  ව හාව ෙද්ශයේ ගු  ව පිිනන ව BIMSTECව

"තය් ථාත ව පිහිටුවී"ව ම හා BIMSTECව මා"ාිටකව

 ටළලවමා"ාිටකයින්තවඅත් වමාාංගමිකවමාං් ථාවතත්ර  

 

 

මීලපව ෙළඳ වහාවතර්ථිකව අ"ාත්යවරැ් වී"ව අත් ළා ොව .ව

තහත්ව ගිවිුළ්බව ම හාව අ්වමන්තව ත්ැබි ව යුුළව නළටව

ෙජයශ්රුඨවනිලතාීමන්තෙ වරැ් වීේබව.වහකපවළතවල..ව 

 

 BIMSTEC නිෙහ් ව ෙළඳ ව අළකාශයේ  ව පිිනන ව  ාමුව

ගිවිුළෙ"හිවාාණ්ඩවෙළඳ ා"වපිිනන වගිවිුළ" 

 BIMSTEC නිෙහ් ව ෙළඳ ව අළකාශයේ  ව පිිනන ව  ාමුව

ගිවිුළ"වමාංෙශයේ ෝතත විරීම"වම හාවනි "ාළලි  

  ාමුව ගිවිුළෙ"හිව ත වුල්ව විමඳීේබව ක්ර"ව මහව

 ාන්තත්ර  න්තවපිිනන වගිවිුළ" 

 ෙර්ගුව ම්බනන්තතව කටයුුළළල.ව මහෙ ෝගිත්ාළ ව මහව

අන්තෙතයොතයවමහ වපිිනන වගිවිුළ" 

 

මා"ාිටකව ාජය න්තවවිසින්තවහකපවළතවලෙවතකෘතිප ටවඅනුළවව

තාර්ශයේ ළකරුළන්තෙ වඋතෙේ වතිමදිවශ්රීවලාංකාෙවව 

 

ෙළඳ ා"වතහුළක තවළැඩමටහතවමක් ක තවල..වඒවඅනුළ 

BIMSTECව ෙල්ක්බව කාර් ාල ව ෙළත්ව හ ව ඉදිිමත්වව

ක තවල..වඒවඅත් ුළ ව.වBIMSTECවෙල්ක්බවකාර් ාල ව

විසින්තව මා"ාිටකයින්තෙ ව අර්ථව ෙැ් වී්බව පිණිමවව

'්රාළ් ථාතවනීතිපවමහවBIMSTECවනිෙහ් වෙළඳ ව 
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අළකාශයේ  වෙ"ෙහයු්බවමහවමහතිපකවිරීමේබව්රි ාළලිවපිිනන ව

ලිඛිත්ව ෙකටු්බතත්් ව ෙව ' BIMSTECව කලාත ව ම හාව

ෙළඳ ා"වතහුළක   ' පිිනන වලිඛිත්වෙකටු්බතත්් ව

ෙනොහිමතව ලෙව අත් ව හහිව නිීම් ෂ  න්තව

සිදුෙකෙ මින්තවතළර.වව 
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2.3.2  ඉන්දිඹානු සාගර වට දර රටවක සංදේධානඹව(IORA) 

 

ඉන්තදි ා ඉන්දිඹානු  මාග වළටද්ෙ ව ටළලවමාංවිතාත ව (IORA) ව නු,වවඉන්තදි ානුවමාග ව

ළටද්ෙ ව  ටළල්ව අත් ව මහෙ ෝගීත්ාළව මහව මමීතව අන්තත්ර්ව ්රි ාකාීම්වළ න්තව

්රළර්තත ව ිරීම"ව ම හාව  ජ ,ව ළයාතාිමකව ්රජාළව මහව විද්ළ්වව ්රජාළව  තව

මත්රතාර්ශ්ළ න්තවහකටවකැටුළ,වහ"ව ටළල්වඅත් වපිහිටුළාවගන්තතාවලෙවකලාපී ව

මාංමෙ ිර.ව  ෙළඳ ා"ව හාව තෙ ෝජත ව පිිනන ව ්රි ාකාීමව කණ්ඩා "ව (WGTI),ව

ඉන්තදි ානුව මාග ව ළටද්ෙ ව  ටළලව ළයාතාිමකව මාංමෙ ව (IORBF)ව මහව ඉන්තදි ානුව

මාග ව ළටද්ෙ ව  ටළලව අතය තවකණ්ඩා "ව (IORAG)ව  තා.ව ළශයේ ෙ න්ත,ව තාර්ශ්ළව

කණ්ඩා ්බව ම්බනන්තතෙ න්තව්රි ාකාීමව කණ්ඩා ්බව ුළත් ව ේබව  ටේවව පිහිටුළා 

ඇත්.ව කලාතොව මහ මා"ාිටකව  ාජය න්තෙ ව තිප මා ව ළර්තත ව මහව ුළලිත්ව

මාංළර්තත ව ්රළර්තත ව ිරීම"ව මහව කලාපී මහෙ ෝගීත්ාළව උෙෙමාව ෙතොදුව

තෙත"් වඇතිපිරීම"වම හාවඉන්තදි ානුවමාග වළටද්ෙ ව ටළලවමාංවිතාත ව (IORA)ව

විසින්ත,ව (i)ව මමුද්රී ව ත ් ෂාළව මහව ුළ ් ශ්රත්ත්ාළ,ව (ii)ව ෙළඳ ා්බව ව මහව තෙ ෝජතව

තහුළක   ,ව (iii) ධීළ ව කඳ"තාක   ,ව (iv) තතොව අළොත්බව කඳ"තාක   , (v)ව

අතය ත,ව විෙයාව හාව ත්ා් ෂ ,ව (vi) මාංචා කව හාව මාං් කෘතිපකව හුළ"ාරුව (vii) කාන්තත්ාව

මවිනලවගැන්තවී"ව(viii) මමුද්රී වතර්ථික  තා.ව්රමුඛ්ව් ෙශ්රුත්රවහඳුතාෙගතවඇත්.ව වව  ව වවවව  

2017වළම වුළලවසිදුවවවුළවිෙශ්ශ්රූවකටයුුළවඅත් , IORAවසි ව20වළැනිවමාංළ්වම  වම" තවල..වළ්ව"න්තව

මාාතතිප්වළ ව ළශයේ ෙ න්තව ඉන්තදුනීසි ාළව විසින්තව ජකර්ත්ාව හිව තඳමුව තා කව මමුළුළව 2017ව

"ාර්ුළව"මවතළ්වළතවල..ව හහිවේව"ාළවවොව  නිෙහ් , ් ථාළවමහවම"ෘාර"්වවඉන්තදි න්තව

මාග  ් වඋෙෙමාවමමුද්රී වමහෙ ෝගීත්ාළ වශයේ ් තිප"්වවිරීම" වයි.වශ්රීවලාංකාෙවවජතාාරතතිපව

අතිපගරුවම"ත්රීතාලවසිිමේ තව"හත්ාවෙ""වතා කවමමුළුළවම හාවමහාාගීවළතවල..ව17ව

ළත IORAව අ"ාත්යව කවුන්තසිලොව රැ් වී" (COM)ව ඔ් ෙත්ෝන ව 14-18ව දිත න්තව හිව ෙකුණුව

අප්රිකාෙවවඩර්නන්තවහිවතළ්වවළතවල..වඒවම"ප, 23වළතව IORAවළයාතාිමකවමාංමෙ ව (IORBF) 

ඔ් ෙත්ෝනර්ව14වදිතවෙවෙළඳ ා"වහාවතෙ ෝජත වපිිනන වළැඩවකණ්ඩා ේබ (WGTI)ව17වළතව

රැ් වී්බව ළා  ව ඔ් ෙත්ොනර්ව 15ව දිතව ෙව 19ව ළතව ව ෙජයේශ්රුඨව නිලතාීමන්තෙ ව කමිටුළ (CSO)ව

ඔ් ෙත්ෝනර්ව 16-17ව දිත න්තවහිව ෙව තළ්වළතවලෙව අත් ව ඉන්තදි ානුවමාග වපිිනන වමාංළාෙ ව

හ් ම්වව අ ාබිව හමිර්ව  ාජයොව අබුඩාබිව හිව .ව ඔ් ෙත්ෝන ව 9-10ව දිතළලව තළැ්වවී"ව ෙව

මාංවිතාත වක තවල..වව 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.3.3 දස්වා දවළාභ පිළිඵ සාර්ක් ගිදේසුභ (SATIS) 

 

2010වඅෙේල්ව"ාමො.වභූත්ාතො.ව වතළ්වළතවලෙව 16වළැනිවමාර්් වමමුළුළව

අත් ව ුළ .ව මා"ාිටකව  ාජය න්තෙ ව තා කයින්තව විසින්තව ේ ළාව

ෙළඳ ා"ව පිිනන ව මාර්් ව ගිවිුළ්බව ෙකටු්බතත්ව අ්වමන්තව ක තව ල..ව

සි ලු"ව ටළල්වෙ""වගිවිුළ"වම හාවහකපත්ාළවතඳවක තවලෙවඅත් ව

ේ ළාව ෙළඳ ා"ව පිිනන ව මාර්් ව ගිවිුළ"ව (SATIS)  ටේවව තළ්වතාව

ජාතිපකව නැඳී්බව උතෙල්ඛ් ළලව කටයුුළව අළමන්තව ිරීමේබව

්රි ාළලිෙ හිවනි ත්ළතවල..  

 

SATIS හිව විෙශ්ෂඥව කණ්ඩා ්බව රැ් වී්බව ිරසිළ් ව ෙ""ව ළර්ෂොව .ව

ෙතොතැළ්වවි .  

 

SATISව  ටේවව ශ්රීව ලාංකාෙවව ේ ළාව ෙ ෝජතාළලි ව ම හාව අ"ාත්යව "ණ්ඩලව

අනු"ැතිප ව ලනාව .ව ඇතිපව අත්  SATISව  ටේවව සි ව ේ ළාව

ෙ ෝජතාළලි ව සූොත්බව ක ව ඇතිපව නළටව ශ්රීව ලාංකාළව විසින්තව SAARCව

"හව ෙල්ක්බවකාර් ාල ව ෙැනුළ්වවක තව ල..ව ෙකේ ව වුළ්වව නැඳී"ව

ෙල්ඛ්  න්තෙ ව අළමාතව ෙකටු්බතත්ව මාාගත්ව ළන්තෙන්තව සි ලු"ව

මා"ිටක න්තව ත්"න්තෙ ව ෙ ෝජතාළලිව ඉදිිමත්වව ක ව අළමන්තව වව

තුළළයි. 

 

දගෝරෘ       

 

 

 

 

අොලවළර්ෂොව.වතළ්වළතවලෙව

මාකච්ඡාවළටවග ත 

  

 

 

   SATIS 

 ටේව ශ්රීව

ලාංකාෙවව

ේ ළාව

ෙ ෝජතාළ

ලි ව

අ"ාත්ය 

"ණ්ඩල 

අනු"ැතිප ව

ලනාව.ව

ඇත්. 
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3. ඵහු-ඳාර්වදේක දවළ සේඵන්ධතා  

ශ්රීව ලාංකාෙවව නහුව තාර්ශයේ විකව ෙළෙඳ ව ම්බනන්තතත්ාව "ගින්තව ෙලෝකව ෙළෙඳ ව මාංවිතාතොව (WTO)වව

ගිවිුළ්බවෙකෙ හිවමලිකවළශයේ ෙ න්තවඅළතාත වෙ ොමුවක නුවලනයි.වශ්රීවලාංකාළවවිසින්ත,වවෙළඳ ා"ව

මහවමාංළර්තත වපිිනන වහ් ම්වවජාරන්තෙ වම්බේබලත   UNCTAD),වෙලෝකවබුද්ාර" වෙද්තඳ 

ixúOdkhව WIPO), ජාත්යන්තත් වෙළඳ ව"තය් ථාත ව ITC)වමහවෙලෝකවෙළඳ වමාංවිතාතවනීතිප ව

පිිනන ව උතෙද්ශයේ කව "තය් ථාත ව  ACWL) ඇුළඳ්වව ෙළත්වව නහුතාර්ශ්වී ව මාංවිතාතව

ිරහිත ් වම"පවමමීතවම්බනන්තතත්ාවතළ්වළාෙගතව නුවලැෙේ.ව  

 

3 1 දකෝක දවළ සංදේධානඹ 

තුක ශ්රී කංකාද  

නිදඹෝජනඹ (WTO) 

11ව ළැනිව අ"ාත්යව කමිටුළව

තළ්වළනුවලනතව2017වළම ව

තැළතිපව මාකච්ඡාළන්තෙ ව

මැලිර   යුුළව ෙළතම් ව

සිදුව ෙතොවී"ව ත ්බාව වව

අත් ව මාංයු් ත්ව

ෙ ෝජතාළලව ර  ව

ෙෙමැ්බනර්ව "මව ව බූෙතෝ ව

හ ාර්් ව  buenos aires)ව හිව

 

 

 

ෙලෝකව ෙළඳ ව

මාංවිතා

ත ව හිව

ශ්රීව

ලාංකාළව

නිෙ ෝජ

ත ව

ිරීම" 

 

 

 

 ෙටහිව

මාංළර්ත

තව"ට්ට"ව

අනුළව

විෙශ්ෂව

මහව

ෙළත්  

ෙලම 

මැලය "ව

පිිනන ව 

 

 

 

 

ශ්රීව ලාංකාෙවව තත්ව

"ණ්ඩල ව විසින්තව

නහුතාර්ශයේ වී ව

ීම"ාෙවවසිටිතවශ්රීව

ලාංකාළටව

ළැෙග්වව හාව

හිත්ළ්වව

ද්වීතාර්ශයේ වී ව

ම්බනන්තතත්ාව

තළතිපතව ෙළඳ ව

තාර්ශයේ ළ න්තව

 

 

දවළ වරණ ක්රභඹ (GSTP) 

මාංළර්තත ව ෙළමින්තවතළ්වතාව  ටළල්ව අත් ව ෙගෝී  ව ෙළඳ ව ළ  ව

ක්ර"   GSTP)වපිිනන වගිවිුළ"ව1989වළර්ෂො.ව් ථාපිත්වක තව

ල..වවෙගෝී  වෙළඳ වළ  වක්ර"   GSTP)ව නු,වෙකු ව-වෙකු ව

අත් ව ෙළෙඳ ා"ව හාව තවර්ථිකව මහෙ ෝගීත්ාළව ළර්තත ව

ිරීමේබව අ මුණින්තව ෙළඳ ා"ව මහව මාංළර්තත ව පිිනන ව

හ් ම්වව ජාරන්තෙ ව ම්බේබලතෙ හි  UNCTAD)ව අනුග්රහ ව

 ටේවව මාකච්ඡාව ම්බමුතිපළලටව හඳැඹුණුව ළ ණී ව රරුනදුව

ෙ ෝජතාවක්ර" ිර.ව  GSTPවගිවිුළේබව30 ළතවළගන්තතිප වඅනුළව

2017 අෙගෝ් ුළව "මව සිටව නලතැළැ්වෙළතව තිමදිව

ෙකොෙඳෝබබි ාළව ඉළ්වව ළතව ුළරුව හහිව මහාාගී්වළව

ම"ාිටකයින්තව43 ් වසිටිතවල.. 

 

ේබවළතවිට, GSTP හිවමහාාගීවවුවමා"ාිටක න්තවඅත් වෙළඳ වමාකච්ඡාවළටව

ුළත් වතළ්වළතවල..ව2004ව.වවබ්රීමලෙ වමා වතාවුෙලෝවහිවතළ්වළතව

ලෙවUNCTAD XI අළ් ථාෙවව.වදි ්වවක තවලෙ මහව2014ව.වනිශ්ච ව

ක වඅළමන්තවක තවලෙව'මා වෙතෝෙලෝවළට ව Saõ paulo)' තමන්තත"ව

මාකච්ඡාවළට වෙව.වGSTPවමා"ාිටකයින්තවඅුළෙ න්තව22ව් වඒවම හාව

මහාාගීවළතවල..වඒවඅුළෙ න්තවමා"ාිටකයින්තව11් වවිසින්තව2010වමා ව

ෙතෝෙලෝව ුළන්තළතව ළටොව .ව අළමන්තවනි "ාළලි ටව අ්වමන්තවත්නතව

ල..ව ේබව ළතවිටව හ"ව 11ෙෙතාව අුළෙ න්තව ිරයුනාළ, ඉන්තදි ාළ, 

"ැෙල්සි ාළව මහව උරුගුෙවව  "ෙකෝමර්හිව ෙකොටම්  Mercosur)ව

ෙත්ළතවළටොවෙළඳ වගිවිුළ"වඅනු"ත්වක වඇත්.වGSTPව මා"ාිටකව

 ට් ව ෙලමව ශ්රීව ලාංකාළව ෙත්ළතව ළට ටව මහාාගීව වව හ"ව

මා"ාිටකයින්තව 22ව තාව අත් ව සිටි ෙව මා ව ෙතෝෙලෝව නි "ාළලි ටව

අ්වමන්තවත්ැබූළකුවෙතොෙව. 
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තැළැ්වළතව අ"ාත්යව

කමිටුෙවව .ව ගැනී"ටව

නි මිත්වවි .වෙලෝකවෙළඳ ව

මාංවිතාතොව අතය් ෂව

ජත ාල්ව ෙ ොනැර්ෙටෝව

අමෙවදුව "හත්ාව විසින්තව

ළම ව මුල.ව තැළ්වව වව

රැ් වී"කව .ව ව සිවව ළම කව

කාල ් ව ම හාව ත්"ාෙ ව

තැළත්ව ත්වවී"ව නිෙවෙත ව

ක මින්තව නහුතාර්ශයේ වී ව

ෙළඳ ව ක්ර" ව පිිනන ව

ම"ාිටකයින්තෙ ව ඇගයී"ව

ෙලෝකව ෙළඳ ව මාංවිතාත ව

ෙළනුෙළන්තව ්රකාශයේ ව ක තව

ෙලමවමා"ාිටකයින්තවඋතන්තදුව

ක තවල..වව 

ගි්බහාතව නිළාඩුළව අළමන්තව වී"්වව

ම"ප"ව මා"ාිටකයින්තව

විසින්තවකෘශ්රකාර්මිකව ාජයව

ෙත්ොගව ත්ැය.", 

කෘශ්රකර්"ාන්තත්ව ෙද්ශී ව

මහ , කෘශ්රකාර්මිකව

නිශ්රුතාෙතවහාවේ ළාවම හාව

අතත තව ත්හත්බව මහව

ීම"ාව හාව ෙද්ශී ව ෙ ගුලාසිව

ළැනිවදිගුකල් වපු ාවතැළතිපව

ගැටලුව ෙ"න්ත"ව විෙු්වව

ළාණිජය, තෙ ෝජතව

තහුළක   , MSME, 

කෘශ්රවෙතොළතවෙළඳ ෙතොඳව

්රෙවශයේ  ව  NAMA)ව මහව

අභි ාචතාාරක  ව

ත ත්තව ත්විරීම"ව ත.ව

තළව ගැටලුව ග තාළ් ව

පිිනන ව ලිඛිත්ව ෙ ෝජතාව

ඉදිිමත්වව ිරීම"ව ත ්බාව

ක තව ල..ව මා"ාිටකයින්තව

විසින්තව ඉදිිමත්වව ක තව ලෙව

ලිඛිත්වෙ ෝජතව7ව් වතෙත්බව

ක ගනිමින්තව ධීළ ව

මහතාතා ව විාර"්වළව

ලනා."ව පිිනන ව මාකච්ඡාව

ළම වපු ා"වතැළැ්වවි .වව 

ළර්ෂ ව ුළල.,ිටනිළාව හිව පිහිටිව

ෙලෝකවෙළඳ වමාංවිතාතොවව

ශ්රීවලාංකාෙවවතත්ව"ණ්ඩල ව

විසින්තව නහුතාර්ශයේ වී ව

ීම"ාෙවව 

 

 

මැලකාවනලමින්තව

චි ් ථායීව

මාංළර්ත

ත ව

ෙළත්ව

ලපාවවි ව

හැිරව

නහුතාර්

ශයේ වී ව

ෙළඳ ව

ක්ර"ව

පිහිටුවී"ව

ම හාව

ො කව

වී". 

ශයේ ් තිප"්වව

ක ගැනී"වම හාව

නි න්තත් ව

්ර ්වත න්ත 

ෙැීම". 

11ව ළතව අ"ාත්යව

කමිටුෙව.ව

(11MC) 

මුළටුො කව

්රතිපලලව ලැය."ව

අෙේ් ෂාව

ක මින්තවකුඩාවහාව

අළතාත"ටව

ල් වි ව හැිරව

තර්ථික කව

අළශයේ යත්ාළ න්තව

ුළ ් ශ්රත්ව ිරීම"ව

අ මු ව මහිත්ළව

නහුතාර්ශයේ වී ව

ෙළඳ ව

මාකච්ඡාළලටව

මහාාගීවවී".ව 
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සිටිතව ශ්රීව ලාංකාළටව ළැෙග්වව හාව

හිත්ළ්වව ද්වීතාර්ශයේ වී ව

ම්බනන්තතත්ාව තළතිපතව

ෙළඳ ව තාර්ශයේ ළ න්තව

ශයේ ් තිප"්වව ක ගැනී"ව

ම හාව නි න්තත් ව

්ර ්වත න්තව ෙ මින්ත, 

යුෙ ෝතාව මාංග" , 

ජතාත , ් වි් ටර්ලන්තත් , 

ෙ"් සිෙකෝළ,  උරුගුෙව, 

ජැෙ"යිකාළ, 

කා්බෙනෝිට ාළ, ෙමෙ  ාව

ලිෙ ොන්තව මහව තයිීවිම ාළව

 තව  ටළලව ෙළඳ ව

්රතිපත්වතිපව

ම"ාෙලෝචතෙ හිව .ව

්රකාශයේ  ් වඉදිිමත්වවක තව

ල..වවව 

ෙලෝකවෙළඳ වමාංවිතාතොවනිත්යව

නිෙ ෝිටත්ව විසින්තව ෙව

ෙළඳ ා"ව මහව මාංළර්තත ව

පිිනන ව කමිටුෙවව ෙළඳ ා"ව

ම හාව මහා ව  තව

මැසිළා  ව අ"ත්මින්තව හ"ව

අාංශයේ ොව විෙශ්ෂව ඉල්ී "් ව

"ත්ව ්රකාශයේ  ් ව ඉදිිමත්වව

ක තව ලෙව අත් ව හහි.වශ්රීව

ලාංකාළව ෙැතට"්වව

්රතිපලාාව ලනාව ඇතිපව ො කව

මහා ව ළැඩමටහන්තව මහව

ඉදිිමො.ව හළැනිව ො කව

මහා කව ළැඩමටහන්තව

ෙ ොොගත්ව හැිරව ් ෙශ්රුත්රව

ම්බනන්තතෙ න්තව විෙශ්ෂව

අළතාත ් ව ෙ ොමුව ක තව

ල..ව  හ"ව රැ් වී"ටව ො කව

වව  ටළල්ව මහව ො කව

ත ත්තව ිරහිත ් ව ෙව

මහාාගීවවි .ව 

 

3 2 දකෝක දවළ සංදේධානදේ 

11 වන අභාතය 

සේදේකනඹ  

 

ෙලෝකවෙළඳ වමාංවිතාතොව11වළතව

අ"ාත්යවම්බේබලත ව 2017 

ෙෙමැ්බනර්ව "මව 10-13ව

දිත න්තවහිවතර්ජන්තටිතාෙවව

බූෙතෝ ව 

 

 

 

 

 

 

MC11 ම හාව

මහාාගී

්වළ  

 

 

නි"ැවු්බව ම හාව

විෙශ්ෂව

මහව

ෙළත්  

ෙලම 

මැලය "ව 

 

 

 

 

 

 

 

අ"ාත්යව ම්බේබලත ටව

අ"ත් ළව 33ව

කණ්ඩා "ව  G-

33), කුඩාව හාව

අළතාත"ිරන්තව

ෙතෙලතව 
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හ ාර්් ව හිව තළ්වළතව ල..ව හ"ව

ම්බේබලතොව .ව

අ"ාත්යළරුන්තවවිසින්තවතහත්ව

් ෙශ්රුත්රව ම හාව නි මිත්ව

ර  ව ලනාව ගැනී"ටව සිදුව

වි . 

(i) කෘශ්රකර්"ාන්තත් ව -ව  ාජයව

ෙත්ොගවත්ැය.", මාංළර්තත ව

ෙළමින්තව තළතිපතව  ටළලටව

විෙශ්ශ්රත්ව ුළ ් ෂ වව

 ාතත්ර  , කෘශ්රකර්" ව

 ටේවව ෙලෝකව ෙළඳ ා"ව

ත්ළදු ට්වව ලිහිල්ිරීම"ටව

නලතාතව ෙද්ශී ව මහා ව

අළ"විරීම".ව 

(ii) ධීළ ව මහතාතා ව :ව

නීතිපවිෙ ෝධී, නි ා"ත ව

ෙතොළතව මහව ළාර්ත්ාව

ෙතොළතව "ාළුව ඇල්ී "ව

ම හාව ළතව මහතාතා ව

ත්හත්බව ිරීම"ව ම හාව

නහුතාර්ශයේ වී වනීතිපවම්බ"ත්ව

ක ව ගැනී"ටව ර  ව

ගැනී"ව ව ෙ"හි.ව

අ"ාත්යළරුන්තෙගන්තව

අෙේ් ෂාවක තවල.. 

(iii) මාංළර්තත ව -ව මාංළර්තත ව

ෙළමින්තවතළතිපතවමහවඌ ව

මාංළර්ාරත්ව  ටළල්ව ම හාව

නහුතාර්ශයේ වී ව ෙළඳ ව නීතිපව

තැතවීේබව .ව විෙශ්ෂව හාව

ෙළත් ෙකොටව මැලය ේබව

ක්ර" කව අළශයේ යත්ාළව

පිිනන ව මලිකව ක ගනිමින්තව

මාකච්ඡාළන්තවතැළැ්වවිණි. 

(iv) විෙු්වව ළාණිජයව -ව ඇතිපවි ව

හැිරව නහුතාර්ශයේ වී ව නීතිපව

ම හාව ෙලෝකව ෙළඳ ව

මාංවිතාතොව ෙැතටව

තළතිපතව විෙු්වව ළාණිජව

ළැඩමටහතව ශයේ ් තිප"්වව

ිරීම"ව ෙහෝව ෙතොිරීම"ව

ම හාව ර  ව ගැනී"ව

පිණිමව මාකච්ඡාව

තැළැ්වවී".වව 

(v) ේ ළාව -ේ ළාව ම හාව ළතව

ෙද්ශී ව නීතිපව ෙ ගුලාසිව

ම හාවතළවනීතිප. 

 

 

 

 

 

 

්රි ා්ව"කව

ිරීම"ව

ුළ ් ශ්රත්ව

ිරීම". 

 

තර්ථික න්ත (SVEs), 

මාංළර්තත ව

ෙළමින්තව තළතිපතව

 ටළලව ෙතොනිලව

කණ්ඩා " 

(IGDCs)ව මහව

විෙු්වව ළාණිජයව

මිුළෙ ෝව (FEDs)ව

 තව අනුරූපීව

කණ්ඩා ්බව අත් ව

තැළතිපව කුඩාව

රැ් වී්බවම හාවශ්රීව

ලාංකාෙවව

උද්ෙ ෝගී ව

මහාාගී්වළ . 
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(vi) ආදඹෝජන ඳෙසුකිරීභව

මහව සක්ිභ, සුළු සෙ 

භධයභ ප්රභාණදේ 

වයාඳාර (MSMEs)ව පිිනන ව

මාකච්ඡාව ළැනිව ෙ ෝිටත්ව

තළවගැටලුවම හාවඅ"ාත්යව

ර  ව ගැනී"ව පිණිමව

මාකච්ඡාවතැළැ්වවී". 

ෙකේ ෙළත්්ව, ම්බේබලතෙ න්තව

ෙතොදුව අ"ාත්යව

්රකාශයේ  කටව ෙහෝව ්රතාතව

කරුණුවිරසිළකවර   න්තව

ගැනීෙ"හිව ලාව

හකපත්ාළ කටව හඳැඹී"ටව

ෙතොහැිරවවි .වහ"වරැ් වී"ව

MC11ව ්රි ාතටිතාටි ව

පිිනන ව මාාතතිපෙ ව

මා ාාංශයේ ෙ න්තව තුළව අළමන්තව

වි .වඒළාවත්බ 

1. 2019වළමෙර්වතැළැ්වෙළතවමීලපව

අ"ාත්යව ම්බේබලත ව ළතව

විටව ධීළ ව මහතාතා ව

විාර"්වව ිරීමේබව මාකච්ඡාව

තැළ්වවී". 

2. විෙු්වව ළාණිජයව පිිනන ව

ළැඩමටහෙන්තව කටයුුළව සිදුව

ක ෙගතව ෑ"වමහවවිෙු්වව

ම්බෙේෂ  න්තව ම හාව

රරුවනදුවඅ විරීම"ටවහකපව

වව  ටළල්ව ම හාව විෙු්වව

ළාණිජව ත"ාව මහත  

තැළත්වඅලු්වවිරීම". 

3. මා"ාිටකව  ටළල්ව විසින්තව හකපව

වව ෙලෝකව ෙළඳ ව

මාංවිතාතොව බුද්ාර" ව

ෙද්තලව හිමික්බව ෙළඳ ා"ව

ම්බනන්තතව කරුණුව පිිනන ව

ගිවිුළ"ව  TRIPS)ව  ටේවව

්රචණ්ඩකාීමව ෙතොළතව

ගැටලුව ඉදිිමත්වව ෙතොිරීම"ව

ම හාව ්රචණ්ඩකාීමව

ෙතොළතව මහව ත්්ව්වළව

ෙචෝෙතාව පිිනන ව

ත"ාමහත ව තැළත්ව අලු්වව

ිරීම". 

ෙත්දිත් ව පු ාව ම්බේබලතො.ව

මාකච්ඡාවවවෙළත්වවගැටලුව

ම්බනන්තතළව තළව

ළැඩමටහන්තව ෙතො"ැතිපව

වීෙ"න්ත, අ"ාත්යළරුන්තව

විසින්තව පර්ළව

විාරනිෙ ෝග න්තටවහාව 
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ෙලෝකව ෙළඳ ව මාංවිතාතොව ඉදිිමව

ළැඩකටයුුළව සිදුව ිරීම"ව

ම හාවෙ ොෙවගැනී"වපිණිමව

ේෙතෝ ව හ ර්ව හිව .ව

ඉදිිමත්වව වව තළව ෙ ෝජතාව

ත්නාවගැනී"ටවහකපවවි .වව 

 

ෙලෝකව ෙළඳ ව මාංවිතාතොව

අෙතකු්වව

ම"ාිටක්වළෙ න්තවනිශ්චිත්ව

්රතිපචා වෙතො"ැතිපවෙහයින්ත,ව

ෙලෝකවෙළඳ වමාංවිතාතොව

අෙතකු්වව

ම"ාිටක්වළෙ න්තවනිශ්චිත්ව

්රතිපචා වෙතො"ැතිපවෙහයින්ත, 

විෙු්වවළාණිජය, අෙ ෝජතව

තහුළක   ව ෙ"න්ත"ව

සූ් ෂ", කුඩාව මහව "තයව

තිම"ා ොව ළයාතා ව ළැනිව

් ෙශ්රුත්ර න්තෙ ව ගැට්ලුව

පිිනන වඋතන්තදුළ් වේ ළතව

ම"ාිටකයින්තව අත් ව

ගෙවෂ ා්ව"කව

නහුතාර්ශයේ වී ව මාකච්ඡාව

ත ්බාව ිරීම"ව පිිනන ළවව

විවිතවමා"ාිටකවකණ්ඩා ්බව

වීසින්තව ඒකානද්තව අ"ාත්යව

්රකාශයේ වනිකු්වවක තවල.. 

 

3 3  ධීවර සෙනාධාර සො 

නව ඵහුඳාර්වවීඹ නීති 

 

්ර"ා  ට්වවළඩාවමහවඅාරකව"ාළුව

ඇල්ී ", නීතිපවිෙ ෝධී, 

ළාර්ත්ාව ෙතොළතව හාව

නි ා"ත ව ෙතොළතව "ාළුව

ඇල්ී "ට (IUU) ො කවළතව

මහතාතා ව ඉළ්වව ිරීම"ටව

ෙ"න්ත"ව 2020ව ළතව විටව

හළැනිව තළව මහතාතා ව

හඳුන්තළාව ."ව ළැඳැ් වී"ව

ළැනිව මහතාතා ව ක්ර"ව

ම"හ ් ව ත්හත්බව ිරීම"ව

ම හාව හ් ම්වව ජාරන්තෙ ව

තිප මා ව මාංළර්තතව

ඉල් කව14.6වන්තවෙැ් ෙව. 

 

මාග ව ම්බත්වව මාං ් ෂ  ටව

මහව හහිව තිප මා ්වළ ටව

නලතාන්තතාව වව හළැනිව

මහතාතා ව ම හාව ුළදුුළව

තාලතවපි ළ  න්තවහඳුන්තළාව 

 

 

  

 

ධීළ ව මහතාව

තා වවවව

ම හා 

තළව

නහුතාර්

ශයේ වී ව

නීතිප 

 

 

ළම ව ුළලව ශ්රීව ලාංකාෙවව

තත්ව ෙ"ෙහළ ව

විසින්තව  ෙටහිව

අභිරුීනන්තව

ුළ ් ශ්රත්ව ිරීම"ව

උෙෙමාව සි ලු"ව

අ"ාත්යාාංශයේ ව

තාර්ශයේ ළව ම"ඟින්තව

මමීතව

ම්බන ත්ාළ ් ව

මහව

මහෙ ෝගී්වළ 

් ව තළ්වළාව

ගනිමින්තව

මාකච්ඡාව ළා ව

ම හාව

උෙෙෝගෙ න්තව

ම්බනන්තතවවි . 
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."ව ම හාව ෙලෝකව ෙළඳ ව

මාංවිතාත ටව ාා ව .ව ඇත්.ව

ෙලෝකවෙළඳ වමාංවිතාතොව

මා"ාිටකයින්තව විසින්තව

නීතිප" ව නැඳී"් ව ඇතිපක ව

ගත්ව යුුළ ව  තව

ෙැ් ෙ"න්ත,ෙලෝකව ෙළඳ ව

මාංවිතාතොව නීතිපව පිිනන ව

 මාකච්ඡා)ව කණ්ඩා "ව

විසින්තව MC11ව අ"ාත්යව

ර  ව අනුළව ගිවිුළ"් ව

මක් ව ිරීමේබව අ මුෙ න්තව

යුුළළව ධීළ ව මහතාතා ව

පිිනන ව "ාත්ෘකාළව

මාකච්ඡාවක තවල.. 

් ෙශ්රුත්රව 3් ව අ මුණුවක ගනිමින්තව

ෙ ෝිටත්ව මහතාතා ව නීතිපව

මැකෙමනුවඇත්. 

අව)වIUUව"ාළුවඇල්ී "ටවො කවළතව

මහතාතා  

ත)ව ්ර"ා  ටව ළඩාව ළැි ිරීම"ටව

ො කවළතවමහතාතා  

ඇව)වඅාරකවෙලමව"ාලුවඇල්ී "වමහව

හළැනිවෙත්ොගවම හාවො කව

ළතවමහතාතා  

 

MC11 .ව ්රතිපලල ් ව ලැය.ේබව

අ මුණින්තව විවිතව ලිඛිත්ව

ෙ ෝජතාවඉදිිමත්වවක මින්තව

ෙලෝකවෙළඳ වමාංවිතාතොව

ම"ාිටකයින්තව විසින්තව

මාකච්ඡාව ම හාව

උද්ෙ ෝගෙ න්තව මහාාගීව

වි . ම"ාිටකයින්තව විසින්තව

අ"ාත්යවර  වෙකටු්බතත්ව

ම හාව ම්බමුතිප කටව

හඳැඹී"ටව අෙතොෙහොම්වව

වී"ව නිමාව ේෙතෝ් ව හ ර්් ව

හිව MC11.ව ළැි දු ව

මාකච්ඡාව සිදුව ක තව ල..ව

හහි.ව ේබව ළතෙත්් ව

සිදුක තව ලෙව කටයුුළව

දිගින්තවදිගට"වසිදුවිරීම"ට්වව

ධීළ වමහතාතා ව ව ව වම හාව

තළ්වතාව විනිවිොාළෙ න්තව

යුුළව  ාන්තත්ර  ව ළර්තත ව

ිරීම"ට්වවහකපවළතවල.. 
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3 4 දේදුත් වාණිජය සෙ 

දතොරතුරු තාක්ිණ 

ගිදේසුභ 
ෙලෝව ෙළඳ ව මාංවිතාතොව ළැඩමටහන්තව අුළෙ න්තව

ළඩා්වව ්රමුඛ්ව ් ථාත ් ව ගනුව ලනතව

් ෙශ්රුත්ර ් ව ළන්තෙන්තව ෙළඳ ා"ව ම හාව

විෙු්වවළාණිජයවමහවහහිවනලතෑ"යි.ව  

.ව 2017ව "ාර්ුළව "මව 13ව ළතව දිතව හ"ව කණ්ඩා "ව

"ඟින්තව  විෙු්වව ෙගවී්බව මහව මලයව

අන්තත්ර්ක    ව "ැෙ න්තව හ් ව දිතව

ම්බ"න්තත්ර  ් ව මාංවිතාත ව ක තව ලෙව

අත් ව ඒව ම හාව මා"ාිටකව  ටළලව

මුළටුො කවමහාාගී්වළ ් වේ තටවවි . 

 

2017ව ෙතන ළාිමව "මව ඩාෙළෝ ව හිව තැළතිපව ෙලෝකව

තර්ථිකව ම්බේබලත ව අත් ුළ ව

තිර් ථාත , තර්ජන්තටිතාළ, 

ෙකෝ ටිමකාවමහවතයිීවිම ාළව තව ටළලව

ළාණිජවඅ"ාත්යළරුන්තවවිසින්තවමහාාගීවළතව

ලෙව කුඩාව අ"ාත්යව රැ් වීෙ"න්තව තුළළ, 

UNCTAD විෙු්වව ළාණිජව මතිප ව හාව

ම"ගාමීළව FED කණ්ඩා "ව විසින්තව තඳමුව

FED අ"ාත්යවරැ් වී"ව2017වඅෙේල්ව"මව25ව

ළතව දිතව ිටනිළාව හිව තැළැ්වවී"ටව

මාංවිතාත ව ක තව ල..ව ව ෙකොඳඹින්තව

නිෙ ෝජත ් ව ෙතො"ැතිපව ෙහයින්තව ෙලෝකව

ෙළඳ ව මාංවිතාතොව නිත්යව නිෙ ෝිටත්ව

විසින්තව ශ්රීව ලාංකාළව නිෙ ෝජත ව ිරීමෙ"න්තව

හ ටවමහාාගීවළතවල..    

 

විෙු්වව

ළා

ණි

ජය

 

ගි

වි

ුළ

" 

මාංළර්තත ව

ම හාව

විෙු්වව

ළාණිජයව

්රළර්තත ව

ිරීම"ටව

නහුතාර්ශයේ 

වී ව ෙළඳ ව

නීතිප 

    

මාංළර්තත ව ම හාව විෙු්වව

ළාණිජයව මිුළෙ ෝව

කණ්ඩා ේබවඅ"ාත්යව

ම්බේබලත ව තැළැ්වව

වී"ව මහ තිප මා ව

තර්ථිකව

මාංළර්තත ් ව ම හාව

තෙත"් ව ෙළත්ැයිව

මැලෙකතව ්රතාතව

ගැටලුව 7් ව පිිනන ව

ක්රෙ"ෝතා ව

මැලැ් "් ව ෙ ෝජතාව

ිරීම"ටව ෙව ඔවුන්තව

හකපවවී". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ජානභඹ ස්වරපිත 

දප්ටන්ට් ආරක්ශ්රත 

ඖිධ සො නීතිභඹ 

නිවිචිතතාවඹක් 

කඵාදීභ පිළිඵ WTO 

TRIPS ගිදේසුදභි  

සංදවෝධනඹ 

 

ෙලෝකව ෙළඳ ව මාංවිතාතොව

මා"ාිටකයින්තව විසින්තව

2005ව .ව ඇතිපක ව ග්වව

ම්බමුතිපෙ න්තව තුළව

බුද්ාර" ව ෙද්ෙතොඳව

ගිවිුළ"ව ම හාව

මාංෙශයේ ෝතත ව 2017ව

ජතළාිමව23 ළතවදිතව 

 

 

 

 

 

 

මාංෙශයේ ෝතතව

්රි ා්ව

"කව

ිරීම" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගිවිුළේබව

විාරවිතාත 

න්තෙ ව

ලලොයීව

ාාවිත්  

 

 

 

 

 ට් ව ළශයේ ෙ න්තව

ේබළතවිටව ශ්රීව

ලාංකාළටව ඖෂතව

නිතෙවීේබව

අාංශයේ ෙ න්තව ඉත්ාව

ීමමිත්ව නිශ්රුතාෙතව

හැිර ාළ් ව

තළතිපතව අත් , 

ළමාංගත්ව ෙ ෝග, 

් ළාාවිකව

තතොවළැනිවහදිසිව

අළ් ථාළක.ව 
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සිටව නලා්ව"කව වි .ව ෙ""ව

මාංෙශයේ ෝතත ව "ඟින්තව

ජාත" ව ් ළරූපිත්ව

ෙේටන්තට්ව ත ් ශ්රත්ව

ඖෂතව ීමමිත්ව ෙහෝව

ිරසිදුව ඖෂතව

නිශ්රුතාෙත ් ව කඳව

ෙතොහැිරව  ටළල්ව

ම හාව අතත ත ව

ිරීම"ටව විෙශ්ශ්රත්ව

අනිළාර් ව නලතත්ර ව

 ටේවවවනිතෙවි වහැිරව

නළටව නීතිප" ව

නිශ්චිත්ත්ාළ ් ව ලනාව

ෙෙයි.ව අ"ාත්යව

"ණ්ඩලෙ න්තව නිසිව

ෙලමව ලනාග්වව

අනු"ැතිපෙ න්තව

අතුළරුළව ශ්රීව ලාංකාළව

විසින්තව සි ව අනු"ැතිප ව

2015ව මැේත්ැ්බනර්ව "මව

07වදිතවලනාවෙෙතවල.. 

ෙ""ව ගිවිුළ"ව මාංෙශයේ ෝතත ව

ිරීම"ව ම හාව ෙලෝකව

ෙළඳ ව මාංවිතාත ව

විසින්තව ර   ව ක ව

ඇ්වේවව විෙශ්ෂෙ න්ත"ව

දුගීව  ටළලව

පු ළැසි න්තෙ ව

ෙමෞඛ්යව

අළශයේ යත්ාළ න්තව ම හාව

ෙගෝී  ව ෙළඳ ව

ක්ර" කව නීතිපව

අනුළර්ත්ත විරීම"ටයි.ව

ෙ""ඟින්තව HIVව ඒඩ්් , 

් ෂ ව ෙ ෝග ෙහෝව

"ැෙල්ිම ාළව ෙ"න්ත"ව

අෙතකු්වව ළමාංගත්ව

ෙ ෝගව තදි ව

නිළා   ටව මහ වී"ව

පිණිමව ඖෂතව

නිතෙවීේබව හැිර ාළ් ව

ෙතො"ැතිපව  ටළලව ෙහෝව

ීමමිත්වහැිර ාළ් වඇතිපව

 ටළලව අළශයේ යත්ාව

ත්ෘේතිප"්වව ිරීම"ව

ම හාව මාතා  ව

මිලකටව ව ජාත" ව

් ළරූපිත්ව ඖෂතව

අතත තව නීතිප" ව

නිශ්චිත්ත්ාළ ් ව 

 

 

 

 

 

 

 

ෙලොළපු ාව ෙළෙමතව

 තෑ"ව

ත් පකාීමව

මැතයු්බකරුළන්ත

ෙගන්තව මිලව අාරකව

ෙේටන්තට්ව මහිත්ව

ඖෂතව ලනාව

ගැනී"ටව ෙ""ව

ත"යශීී ත්ාළ 

න්තෙගන්තව

හැිර ාළව

ලැෙනනුවඇත්. 

හෙ"න්ත", ෙ""ව

ත"යශීී ත්ාළ ව

ෙහ්ුළෙළන්තව

ෙ ෝිටත්ව ඖෂතව

නිතෙවීේබව

කලාත ව

පිහිටුවීෙ"න්තව ෙ, 

ෙ""ව ් ෙශ්රුත්ර ව

ෙළත්ව

තෙ ෝජකයින්තවශ්රීව

ලාංකාළටව

තකර්ෂ  ව

ක ගැනීෙ"න්තව ෙව

තුළව ්ර"ා ළ්වව

නිශ්රුතාෙතව

ශයේ කයත්ාළ ිරන්තව

යුුළව ශ්රීව ලාංකාළව

විසින්තව හදිසිව

අළ් ථාළකටව

මුහු ව ෙෙතව

ෙළත්වව

මා"ාිටකව  ට් ව

ෙළත්ව ජාත" ව

් ළරූපිත්ව

ෙේටන්තට්ව

ත ් ශ්රත්ව

ඖෂතව ලනා."ටව

ෙව ඉදිිමොව .ව

හැිර ාළව

ලැෙනනුවඇත්.වව 
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ලැෙනනුවඇත්.වශයේ කයත්ාළෙ න්තව

යුුළව අතත තකරුළන්තව

හාව තත තකරුළන්තව

 තව ෙෙතාර්ශයේ ළ ට"වව

ුළ ් ශ්රත්වමහව් ථාළ  

නීතිප" ව තෙත"් ව

ෙ""ව මාංෙශයේ ෝතත ව

"ඟින්තවලැෙේ. 

 

3 6 දකෝක දවළ 

සංදේධානදේ දවළ 

ප්රතිඳත්ති 

සභාදකෝචන 

ඹාන්ත්රණදඹි  

සංදවෝධනඹ 

ම ළතව ෙළඳ ව ්රතිපත්වතිපව

ම"ාෙලෝචතව

 ාන්තත්ර  ව

මා"ාිටකයින්තෙ ව

ෙළඳ ව ්රතිපත්වතිපව මහව

ගනුෙෙනුව පිිනන ව

ළර්ත්"ාතව ්රි ාළලිව

ම"ාෙලෝචත ව ිරීමේබව

ෙැ් ෙ"න්තව යුුළළවව

ෙලෝකව ෙළඳ ව

මාංවිතාතොව .ව

තළ්වළතව ල..  ෙළඳ ව

්රතිපත්වතිපවම"ාෙලෝචතව

ත ත්ත ව විසින්තව ේබව

පිිනන ව සිදුව ක තව ලෙව

රැ් වී්බව "ාලාෙළන්තව

අතුළරුළව අනු"ැතිප ව

ලනාගැනී"වම හාව"හව

මාාළව ෙළත්ව තහත්ව

මාංෙශයේ ෝතතව

ෙ ෝජතාෙකොටව

ඉදිිමත්වවක තවල..ව 

 

 තඳමුව ෙළඳ ව

මා"ාිටකයින්තව

සිවෙෙතාව  ෙලෝකොව

්රතාතව ෙළඳ ව

මා"ාිටකයින්ත)ව -ව

තළ්වතාවෙෑවුරුදුවචක්ර ව

ුළන්තව අවුරුදුව ෙලමව

මාංෙශයේ ෝතත විරීම"ට 

 

 

 

 

 

ෙලෝකව ෙළඳ ව

මාංවිතා

තොව

ශ්රීව

ලාංකාව

ෙළඳ ව

්රතිපත

්වතිපව

ම"ා

ෙලෝච

ත ව

ම හාව

මහාා

ගී්වළ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නහුතාර්ශයේ වී ව

ෙළඳ ව

ක්ර"ෙ හිව

විනිවිොාළ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

තිප මා ව

මාංළර්තත ව

ම හාව

තෙ ෝජතව

්රතිපත්වතිපව

ම්බ"ත්ව

ක ගැනී". 

 

 

 

 

 

 

 

ම"ාෙලෝචත න්තව අත් ව

කාලව

තිමච්ෙේෙ න්තව

.ර්ඝව ිරීම"ව මහව

මා"ාිටකයින්තෙ ව

්රශ්තළලටව

පිිනුළරුවමැකීම"ව

ම හාව ත"යශීී ව

කාලත ාම ් ව

ලනාවගැනී" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 ඊලපව ෙළඳ ව

මා"ාිටකයින්තව ෙහම ව

ෙෙතාව -ව තළ්වතාව සිවව

අවුරුදුව චක්ර ව ළම ව

තහ් ව ෙලමව

මාංෙශයේ ෝතත විරීම"ට 

 අෙතකු්වව සි ලුව

මා"ාිටකයින්තව -ව

තළ්වතාව ළම ව හ කව

චක්ර ව ළම ව හත්් ව

ෙලමව මාංෙශයේ ෝතත ව

ිරීම"ට 

    

ගි්බහාතව නිළාඩුළටව ෙත ව

තැළැ්වවව ෙලෝකව ෙළඳ ව

මාංවිතාතොව"හවමාාව

රැ් වීේබව .ව ෙ""ව

මාංෙශයේ ෝතතව අනු"ත්ව

ෙකිමණිව  WT/Let/1276)ව

.වඒවඅනුළව2019වජතළාිමව

"මව 01ව දිතව සිටව ෙ""ව

මාංෙශයේ ෝතතව නලතැළැ්වව

ෙළනුවඇත්ැයිවඅෙේ් ෂාව

ෙකෙර්.ව මාංෙශයේ ෝාරත්ව

විාරවිතාත න්තටව අනුළව

ශ්රීව ලාංකාෙවව මීලපව

ෙළඳ ව ්රතිපත්වතිපව

ම"ාෙලෝචත ව 2023ව

ළමෙර්.වළනුවඇත්. 

 

මීටව අ"ත් ළ, ෙළඳ ව

්රතිපත්වතිපව

ම"ාෙලෝචත න්තහිව

්රශ්තව හාව පිිනුළරුව

්රි ාළලිොව කාලව

ීම"ාළව ෙළත් ව ිරීම"ටව

ෙව මා"ාිටකයින්තව හකපව

වව අත් ව ෙළත්වව

මා"ාිටකයින්තෙ ව

්රශ්තව ම හාව හැිරව

ඉ් "නින්තව ලිඛිත්ව

පිිනුළරුව ලනාව ."ටව

තැළරු ව

ම"ාෙලෝචත ටව

ාාජත ව ළතව

මා"ාිටක න්තව හටව

පිිනුළරුවසූොත්බවිරීම"ව

ම හාවඅ"ත් වමතිප ් ව

හ"ඟින්තව ලැෙනනුව ඇත්.ව

ත්ළෙ, ෙළඳ ව 

 

 

 

 

 

 

 

 

විෙශ්ෂඥව

රැ් වී්බව

ම හාව

මහාා

ගීවවී" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ම්බේබලත ව

ම හාව

මහාා

ගීවවී" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අතයත ව

අළමන්තව

ිරීම". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගනුෙෙනුව පිිමළැ ව

අළ"විරීම". 

 

 

 

 

 

 

ශ්රීව ලාංකාෙවව විෙු්වව

ළාණිජයව

සූොත"ව

ඇගයී".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මාාතතිපව ෙලමව ෙහෝව

විෙශ්ෂඥව

රැ් වී"ව ම හාව

ත්වවී"ව මහව

අොලව

අ"ාත්යාංශයේ  න්තහිව

මහාාගී්වළ ව

"ඟින්තව ්රි ාකාීමව

ො ක්වළ ් ව

ලනාව.". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ෙලෝකව ෙළඳ ව

මාංවිතාතොව

ෙළඳ ා"ව

තහුළක  ව

ගිවිුළ"ව

මාර්ථකළව

්රි ාළටවතැාංවී". 

 

 

 

 

 

 

 

අතයත ව මලික්වළව

තෙත"ව "ත්ව

ම හාව ෙලෝකව

නැාංකුව

කණ්ඩා ේබව

ගිවිුළ". 
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්රතිපත්වරන්තෙ ව විනිවිොාළ ව

ඉහඳව තැාංවී"ව

ම හා,මා"ාිටකයින්තව

විසින්තව සි ව

්රතිපතරන්තෙ ව සිදුළතව

ුළවිෙශ්ශ්රූව ෙළත් ක්බව

පිිනන ව මා ාාංශයේ ව

ළාර්ත්ාළ් ව ෙළඳ ව

අධී් ෂ වරැ් වී්බළල.ව

ඉදිිමත්වවිරීමේබවනිත්යව

ක්ර" කව පිහිටුවී"ව

ම හාවහකප්වළ වතලව

ෙකෙ තව ල..ව ේබළාව

ත්ළ"්වව නිසිෙලමව

මකමාවෙතො"ැතිපවඅත් ව

ෙළඳ ව ්රතිපත්වතිපව

ම"ාෙලෝචතව

ත ත්තොව සි ලු"ව

මා"ාිටකයින්තව විසින්තව

හකපවවීවෙවෙතො"ැත්. 

 

 

3 7 දවළාභ සෙ 

සංවර්ධනඹ පිළිඵ 

්ක්සත් ජාතීන්දේ 

සමුළුව (UNCTAD): 

 පකදාී  වකයතා 

දගොඩනැංවීභ සෙ 

තිරසාර සංවර්ධනඹ 

සො ආදඹෝජනඹ, 

නව නිඳැයුේ සෙ 

දේවසාඹකත්වඹ 

පිළිඵ ඵහුවාර්ශ්රක 

රැස්වීභ, 5 වන 

සැසවාරඹ 

 

UNCTADව හිව ළාර්ශ්රකවරැ් වී"ව

 ලලොයීව ශයේ කයත්ාව

ෙගොඩතැාංවී"ව මහව

තිප මා ව මාංළර්තත ව

ම හාව තෙ ෝජත , 

තළව නිතැයු්බව මහව

විළමා ක්වළ වපිිනන ව

උමමව "ට්ටේබව

ජාත්යන්තත් ව 
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තෙ ෝජතව ගිවිුළ්බව

ම්බේබලත  ව 2017ව

ඔ් ෙත්ෝනර්ව 09-11ව

දිත න්තව හිව ිටනිළාව හිව

තැළැ්වවිණි.ජාත්යන්තත්

 ව තෙ ෝජතව ගිවිුළ්බව

හිව ්රතිපමාංක   ව

පිිනන වමාකච්ඡාවිරීම"ව

ම හා"වසිදුවක තවලෙව

ෙ""වරැ් වීේබවත් ළතව

මැසිළා ොව මුලුළතව

ෙහොනළතව ලද්ෙද්ව

ෙලෝකව ෙළඳ ව

මාංවිතාතොව ශ්රීව ලාංකාව

නිත්යව

නිෙ ෝිටත්ධත්ාතාතතිපව

විසිනි. 

 

ෙලොළව පු ාව සිටිතව

විෙශ්ෂඥයින්තෙගන්තව

මහව 200 ටව ළඩාව ළැි ව

නිෙ ෝිටත්යින්තව පිිමම් ව

ම්බේබලත ව ම හාව

මහාාගීව වි .ව

ත්ාතාතතිපධව හ් ම්වව

ජාරන්තෙ වමාංවිතතොව

ශ්රීව ලාංකාව නිත්යව

නිෙ ෝිටත්, විතා කව

අතය් ෂ, ශ්රීව ලාංකාව

තෙ ෝජතව "ණ්ඩලොවව

තර්ොෂ ව මහව

්රතිපත්වතිපව උතෙද්ශයේ තව

ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළවමහව

ිටනිළාහිව ශ්රීව ලාංකාව තත්ව

"ණ්ඩලොව තඳමුව

ෙල්ක්බව ළාණිජව)වවිසින්තව

ෙ""වරැ් වී"වම හාවශ්රීව

ලාංකාළව නිෙ ෝජත ව

ක මින්තව මහාාගීව ළතව

ල..ව හහි.ව තැළතිපව ෙකටිව

රැ් වීේබ.වජාත්යන්තත් ව

තෙ ෝජතව ගිවිුළ්බව

්රතිපමාං් ක  ොව ශ්රීව

ලාංකාෙවව අ්වෙැය ්බව

ඉදිිමත්වව ිරීම"ව ම හාව

ශ්රීව ලාංකාව තෙ ෝජතව

"ණ්ඩලොව විතා කව

අතය් ෂව විසින්තව

මභිකෙ ් ව ෙලමව

මහාාගීවළතවල..වව 

 

 

වව 
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3 7 1 දවළාභ 

ඳෙසුකරණ ඹ 

පිළිඵ ජාතික 

කමිටුද  

ජාතයන්තර සංසදඹ 

 

UNCTAD විසින්තව මාංළර්තත ව

ෙළමින්තව තළතිපතව මහව

ඌ ව මාංළර්ාරත්ව

 ටළලව ෙළඳ ා"ව

තහුළක  ව

්රතිපමාං් ක  ව ම හාව

නි න්තත් ව මහ ව ලනාව

.ේබව්රතිපලල ් වෙලම, 

ITC, ෙලෝකව නැාංකුව

කණ්ඩා ", ෙලෝකව

ෙර්ගුව මාංවිතාත ව මහව

ෙලෝකව ෙළඳ ව

මාංවිතාතොව

මහෙ ෝගී්වළෙ න්තව

ෙළඳ ා"ව

තහුළක   ව පිිනන ව

ජාතිපකව කමිටුව ම හාව

ජාත්යන්තත් ව

ම්බ"න්තත්ර  ් ව

මාංවිතාත ව ක තව ල..වව

ෙ""ව ම්බේබලත ව

2017වජතළාිමව"මව ව 23-

27වදිත න්තවහිවිටනිළාවහිව

තළ්වළතව ලෙව අත් වව

 ටළල්ව 70ව ිරන්තව 300ව ටව

අාරකවපිිමම් වඒවම හාව

මහාාගීවවි .වවශ්රීවලාංකාව

ෙර්ගුව අාරකාිම , 

ළාණිජව

ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළවමහව

අන්තත්ර්ජාතිපකව ළාණිජව

"ණ්ඩල ව  තව

ත ත්තව ළලව

නිලතාීමන්තව 3ව ් ව ශ්රීව

ලාංකාෙවව ජාතිපකව

කමිටුළව නිෙ ෝජත ව

ක මින්තව ඒව ම හාව

මහාාගීවවි . 
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3 7 2 ශ්රී කංකාද  දේදුත් 

වාණිජය සදානභ 

ඇගී භ  

 

ීමඝ්රෙ න්තව ෙළත් ළන්තතාවව

කර්"ාන්තත්ව හාව ෙළඳ ව

තිමම ෙ න්තව ්රතිපලාාව

ලැය.ේබව මහව වෙු්වව

ළාණිජව  ටිත්ලව

තහුළක්බව මාංළර්තත ව

ිරීමෙ"හිවලාවශ්රීවලාංකාළව

ෙළත්ව ො කවඅළතාත ව

ෙ ොමුවක ගනුවලැය.ේබව

අ මුණින්තව යුුළ ව

ිටනිළාහිව ශ්රීව ලාංකාව තත්ව

ෙ"ෙහළ ව විසින්තව

UNCTAD මහව ෙලෝකව

නැාංකුෙවව ෙජයේෂඨව

නිලතාීමන්තව ම"පව

මාකච්ඡාව ත ්බාව

ක තවල.. 

 

ෙ""ව ්ර ්වතො., ්රතාත"ව

කර්ත්ළයවළනුොව ටකව

විෙු්වව ළාණිජයව

සූොත"ව ඇගයී"ව මහව

තළතිපතව ෙළත් ක්බව

හඳුතාවගැනී"යි, හත්බව

ෙළඳ ා"ව

තහුළක   , ි ිටටල්ව

ගනුෙෙනු, කෘතිප"ව

බුද්ාර ව ෙ ොොගැනී", 

ේවත්ව

කඳ" ාක   ව මහව

විෙු්වව ළාණිජයව "ත්ව

තෙත්බව වව නිශ්රුතාෙතව

මහව ෙළඳ ා"ව ත.ව

ම හාවෙ"ළල"් වෙලමව

 ජොව මහව

ෙතෞද්ගලිකව අාංශයේ  ව

විසින්තව ෙ" ව

ෙ ොොගැනී"ටව අොලව

අළශයේ යත්ාළ න්තව හඳුතාව

ගැනී"යි. 

 

මාකච්ඡාළන්තහිව මලිකව

අළ් ථාෙව., ශ්රීව

ලාංකාෙවව විෙු්වව

ළාණිජයව මාංළර්තත ව

ම හාව

තෙ ෝජකයින්තෙ ව 
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අළතාත ව හාව ො කයින්තව

තකර්ෂ  ව

ලනාගැනීේබවඅ මුණින්තව

යුුළළවශ්රීලාංකාළවපිිනන ව

මලික්වළව තෙත"ව

 ටේවව ත්් ේ රුළ් ව

සිදුව ිරීම"ව ම හාව

UNCTADව ම"ඟින්තව

හ් ළව කටයුුළව ිරීම"ටව

කැ"තිපව නළව ව ෙලෝකව

නැාංකුළව විසින්තව ්රකාශයේ ව

ක තවල..වවවවව 

 

 

 

ව3.7.3ව UNCTADව දේදුත් 

වාණිජ සතිඹ සො 

සෙබාගී වීභ 

 

2017ව අෙේල්ව 24-28ව දිත න්තහිව

තළ්වළතව ලෙව UNCTADව

විෙු්වව ළාණිජව මතිප ව

ම හාව ශ්රීව ලාංකාව

අතත තව මාංළර්තතව

"ණ්ඩලෙ හිව මාාතතිපව

මහව හහිව නිෙ ෝජයව

අතය් ෂධIT ඇුළලුව

ිටනිළාවහිව් ථාපිත්වශ්රීව

ලාංකාව තත්ව "ණ්ඩලොව

නිලතාීමන්තව පිිමම් ව

මහාාගීව වි . හහි.ව

ඊෙේ (eBay)ව ම"ඟින්තව

හ් ළව කටයුුළව ිරීම"ටව

ශ්රීව ලාංකාෙවව උතන්තදුළව

විෙශ්ෂෙ න්ත"ව ුළළුව හාව

"ධ් "ව තිම"ා ොව

ළයාතා ව ම හාව

"ාර්ගගත්ව අතත තව

අළ් ථාළන්තව ලනාව

ගැනී"ව පිිනන ව

මාකච්ඡාවිරීම"ටවඊෙේව

ත ත්තොව ෙගෝී  ව

ෙතොදුව ්රතිපත්වතිපව

අතය් ෂව හෑන්තව ෙ"ලින්තව

ෙ"ෙතවි ව

මු ගැීම"ටව

නිෙ ෝිටත්ළරුන්තටව

හැිරව වි . ෙ""ව

රැ් වී"ව අත් ුළෙර්ව ., 

යුෙ ෝතාව මාංග" ව

ෙළත්වෙද්ශයේ වීම"ාවහ හාව 

 

 

 

 

 

ළැඩමටහතව

ම හාව

මහාා

ගීවවී". 

 

 

 

විෙු්වව ළාණිජයොව

ෙගෝී  ව

මාංළර්තත ව

පිිනන ව

ෙැනු"ව

ළර්තත ව

ිරීම". 

 

  

 

 

විෙු්වව ළාණිජයව ුළලින්තව

යුෙ ෝතාව

මාංග" ව ෙළත්ව

ෙද්ශයේ වීම"ාවහ හාව

ෙළඳ ා"ව

ළර්තත ව ිරීම"ව

ම හාව

ෙ ෝජතාළ් ව

ඉදිිමත්වවිරීම". 



79 
 

 

ෙළඳ ා"ව ළර්තත ව ිරීම"ව

ම හාවෙ ෝජතාළ් වශ්රීව

ලාංකාව අතත තව

මාංළර්තතව "ණ්ඩල ව

විසින්තව ඊෙේව ෙළත්ව

ඉදිිමත්වව ක තව ල..ව

ෙෙතාර්ශයේ ළ ව අත් ව

මහෙ ෝගීත්ාළ ව

ඇතිපක වගැනී"ටවහැිරව

තකා ව ෙ"න්ත"ව ෙ""ව

ෙ ෝජතාෙවව ඉදිිමව

"ාළත්ව පිිනන ව

මාකච්ඡාවසිදුවෙව. 2017ව

ඔ් ෙත්ෝනර්ව "මව

විෙු්වව ළාණිජයව හාව

ි ිටටල්ව තර්ථික ව

පිිනන ව අන්තත්ර්ව  ාජයව

විෙශ්ෂඥව කණ්ඩා ේබව

තඳමුවමැසිළා  වම හාව

ශ්රීව ලාංකාව අතත තව

මාංළර්තතව "ණ්ඩලොව

මහකා ව

අතය් ෂධITමහාාගීව

ළතවල..වව 

 

 

 

3.8 දවළාභ 

ඳෙසුකරණ පිළිඵ 

ගිදේසුභ: 

1995ව .ව ෙලෝකව ෙළඳ ව

මාංවිතාත ව

පිහිටුවීේබන්තවඅතුළරුළව

සිදුව වව ුළවිෙශ්ශ්රූව

ළර්තත ව වොව

ෙළඳ ා"ව තහුළක  ව

ගිවිුළ"ව ්රි ා්ව"කව

ිරීම".ව 2013ව ෙෙමැ්බනර්ව

"මව ඉන්තදුනීසි ාෙවව

නාලිව තග ොව .ව

තැළැ්වවව ත"ව ළතව

අ"ාත්යව ම්බේබලතොව

ඉත්ා"ව ළැෙග්වව

්රතිපලල ් ව ෙලසින්තව

ෙළඳ ා"ව තහුළක  ව

ගිවිුළ"ව හැඳින්තව වි ව

හැිරව ෙව. හ ව ෙලෝකව

ෙළඳ ව මාංග"ොව

මා"ාිටකයින්තෙ ව 

 

 

 

ශ්රීව ලාංකාළව

ුළඳව

ෙළඳ ා

"ව

තහුළ

ක  ව

ගිවිුළ"ව

ම හාව

අනු"ැ

තිප .වවවවවවව 

 

 

ෙලෝකව ෙළඳ ව

මාංවිතාතොව

ෙළඳ ා"ව

තහුළක  

 ව පිිනන ව

ගිවිුළ"ව

අනුල ලවවී" 

 

2016ව "ාර්ුළව "ම, 

අ"ාත්යව

"ණ්ඩල ව විසින්තව

ෙළඳ ා"ව තහුළව

ක  ව ගිවිුළ"ව

අනු"ත්ව ිරීම"ව

ම හාවඅනු"ැතිප ව

ලනාව ෙෙතව ල.. 

ෙලෝකව ෙළඳ ව

මාංවිතාතොව ශ්රීව

ලාංකාව නිත්යව

නිෙ ෝිටත්ව විසින්තව

හහිව අතය් ෂව

ජත ාල්ව ෙළත්ව

ෙළඳ ා"ව

තහුළක  ව

ගිවිුළ"ව අනු"ත්ව

ිරීමේබව මුල්ව

ෙකටු්බතත්ව 2016ව

"ැයිව "මව 31ව දිතව

ාා ෙෙතවල..වවශ්රීව

ලාංකාළව හ"ව

අනු"ත්ව ිරීම"ව

ඉදිිමත්වව කඳව 81ව

ෙළනිව

මා"ාිටක ාවෙව.වව 
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ුළෙතන්තවෙෙකකවපිිමම් ව 108) 

සි ව ෙද්ශී ව අනු"ත්ව

ිරීමේබව ්රි ාළලි ව

ම්බපර් ව ිරීම"්වව

ම"ඟින්තවනීතිප" වනැඳී"ව

ෙලමව 2017ව ෙතන ළාිමව

"මව 22ව දිතව සිටව

නලා්ව"කව වි .වව 

ගනුෙෙනුවපිිමළැ වඅළ"ව

ිරීමෙ"න්තව මහව

ත් පකාීම්වළ ව ඉහඳව

ෙැමී"ව ුළිනන්තව ෙර්ගුව

්රි ාළලි ව

තළයක   ව මහව

අනුල ලක   ව ිරීම"ව

ෙළඳ ා"ව තහුළක  ව

ගිවිුළෙ"හිව අ මු ව

ෙව.ව "ාර්ග් ථව ාාණ්ඩව

ඇුළළුව ාාණ්ඩව

මුොහැීම", 

නිශ්කාෂ  , 

්රළාහත ව කි ත්බව

ිරීම"ව ම ාහාව

විාරවිතාතව හහිව

ඇතිපල්වව ෙව.වවවව

ෙළඳ ා"ව තහුළක  ව

පි ළ  න්තටව අොලව

අාරකාීම්වළ න්තව අත් ව

ලලොයීව

මහෙ ෝගී්වළ ් වඇතිපව

ිරීම"ව ම හාව

පි ළ  න්තවඅොලවෙව.ව 

 

ෙළඳ ා"වතහුළක  වගිවිුළ" ව

ම්බපර් ෙ න්තව

්රි ා්ව"කව ිරීම"ව

"ඟින්තව ෙළඳ ව පිිමළැ ව

14.3ව %ව මා"ාතය ිරන්තව

අළ"ව ිරීම"ටව

ත්් ේ රුව ක ව ඇත්.ව

ත්ළව ෙව තත තව ම හාව

ගත්ළන්තතාවවවමා"ාතයව

කාල ව 47%විරන්තව අළ"ව

ිරීම"ටව මහව අතත තව

කාලෙ න්තව 91%ව ළැනිව

මැලිර ව යුුළව

්ර"ා  ් ව අළ"ව

ිරීම"ටව හ"ඟින්තව

අෙේ් ෂාවෙකෙර්. 2030ව

ළතව විටව ෙ""ව ගිවිුළ"ව

්රි ා්ව"කවිරීම"ව 
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"ඟින්තව ෙගෝී  ව අතත තව

ළර්තත ව ම හාව

ළම කටව 2.7%ව ිරන්තව

ො කව වි ව හැිරව අත් ව

හෙ"න්ත"ව මාංළර්තත ව

ෙළමින්තව තළතිපතව මහව

ඌ ව මාංළර්ාරත්ව

 ටළල්වම හාව්රතිපලාාව

රැම් ව අ්වව ෙව.ව ත්ළව ෙව

ෙ""ව තර්ථික න්තව ුළලව

අතත තව ාාණ්ඩව

විවිතාාංගීක   ව "ත්ව

තතා්ව"කව නලතෑ්බව

හ"ඟින්තවඇතිපවෙව.වවවවවවවවවවවවව 

ෙලෝකව ෙළඳ ව මාංවිතාතොව

සි ලු"ව මා"ාිටකයින්තව

විසින්තව A, B, C ව ෙලමව

කාණ්ඩව වව ෙළඳ ා"ව

තහුළක  ව

නැඳී්බළලටව  ට්වව වී"ව

ෙළඳ ා"ව තහුළක  ව

ගිවිුළ"ව  TFA)ව "ඟින්තව

අෙේ් ෂාව ෙකෙර්. 

ගිවිුළ"ව නලා්ව"කව

ක තව කාලො"ව

ම"ාිටක න්තව විසින්තව

ෙ" ව ්රි ා්ව"කව කඳව

යුුළවනළටවAවකාණ්ඩොව

විාරවිොතව ෙැ් ෙළතව

අත්  Bව කාණ්ඩ ව

ගිවිුළ"ව නලා්ව"කව

ිරීමෙ"න්තව තුළව

ත්ාළකාලිකව

කාල ිරන්තව තුළව ෙව Cව

කාණ්ඩ ව ගිවිුළ"ව

නලා්ව"කව ිරීමෙ"න්තව

තුළවත්ාළකාලිකවකාල ව

ඉ් "ළව හ් ව දිත් ව

ඇුළලත්.ව මහව

ශයේ කයත්ාව

ෙගොඩතැාංවීේබව

උතෙේ ව මහව මහ ව

ලනාව ගැනීේබව

අළශයේ යත්ාළ ව "ත්වව

්රි ා්ව"කව කඳව යුුළව

නළටව අොලව

විාරවිතාත න්තෙගන්තව

ෙැ් ෙව. දියුණුව

තර්ථිකයින්තව මහව

ො කව ත ත්තව විසින්තව

මාංළර්තත වෙළමින්තව 

 

 

කාණ්ඩව  A ව

 ටේවව

නැඳී්බව

ෙැනු්බව

." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නැඳී්බව කාණ්ඩව

‘B’ මහව

‘C’ව

ෙැනු්බව

."ව

ත්ාළ

කාලිකව

දිත න්ත

හිව

කාණ්ඩව

‘B’වමහව 

 

 

 

 

WTO TFA හිව

ළගය ්බළලටව

අනුල ලවවී" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTO TFA හිව

ළගය ්බළලටව

අනුල ලවවී" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTO TFA හිව

ළගය ්බළලටව

අනුල ලවවී" 

 

 

 

 

 

ළර්ෂ ව අළමාත ව ළතව

විට,  ටළල්ව 106 

් ව විසින්තව 'A' 

කාණ්ඩ ව ටේවව

නැඳී්බව ෙැනු්බව .ව

ඇතිපව අත් වහයින්තව

'B' කාණ්ඩෙ න්තව

43ව ෙව 'C' 

කාණ්ඩෙ න්තව

ෙැනු්බව .්බව

ඉදිිමත්වව ක ව

ඇත්. 

ගිවිුළේබව

අළශයේ යත්ාළ න්තව

අනුළ, ශ්රීවලාංකාළව

විසින්තව 'A' 

කාණ්ඩොවනැඳී්බව

2014ව ජූලිව 31ව ළතව

දිතව ඉදිිමත්වව

ක තව ලෙව අත් ව

හවිටව ශ්රීව ලාංකාළව

නැඳී්බව ඉදිිමත්වව

ක තව ලෙව

 ටළලින්තව 39ව ළතව

් ථාත ව ලනාව

ගන්තතාව ල..ව ‘A' 

කාණ්ඩ ව ටේවව

ශ්රීව ලාංකාළව විසින්තව

මැතයු්බව 11් ව

ත්බවක වඇත්. 

 

 

 

 

2017ව ෙතන ළාිමව"මව 'B' 

මහව 'C' හිව

්රි ා්ව"කවකඳව 
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තළතිපතවමහවඌ වමාංළර්ාරත්ව

 ටළලව මා"ාිටකයින්තටව

අළශයේ ය ව ශයේ කයත්ාව

ෙගොඩතැගී"ව මහව

නැඳී්බවකාණ්ඩවCවතළ ාව

ගනිමින්තවකටයුුළවිරීම"ව

ම හාව අළශයේ යව මහ ව

ලනාවදි වයුුළ .ව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘C’ව ව ෙ"න්ත"ව

නිශ්චි

ත්ව

දිතළල

.වනැඳී්බව

කාණ්ඩව

'B' 

ෙැනු්බව

." 

 

 

 

 

 

 

 

 

ෙළඳ ව

ෙත්ො 

ුළරුව

ද්ළා   

(TIP) ව

මාංළර්

තත ව

මහව

ජාතිපකව

ත්නිව

කවුළුව

ළැඩම

ටහෙත

හිව

්රි ාළ

ලි  

(Blue 

Print 

NSW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTO TFA හිව

ළගය ්බළලටව

අනුල ලවවී" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTO TFA හිව

ළගය ්බළලටව

අනුල ලවවී" 

 

 

 

 

 

යුුළව නැඳී්බව

කාණ්ඩ න්තහිව

මැතයී්බව

ලැයි් ුළළටව

ජාතිපකව කමිටුළව

හකපව වීව ඇත්. 

ෙකේ ෙළත්්ව, 

මාංය ර් ව

අායන්තත් ව

්රි ාළලිව

ෙහ්ුළෙළන්ත, 

නැඳී්බවකාණ්ඩව 'B' 

මහව'C' ෙැනු්බව."ව

මහව ඒළාව

්රි ා්ව"කව

ිරීමේබව

ත්ාළකාලිකව මහව

නිශ්චිත්ව දිතව

පිිනන ළවෙවෙලෝකව

ෙළඳ ව

මාංවිතාත ටව

ෙැනු්බව ෙෙතව

ලද්ෙද්ව 2018ව

ෙතන ළාිමව"මව8ව

ළතව දිතයි.ව 'B' 

නැඳී්බව කාණ්ඩ ව

 ටේවව මැතයු්බව

2ව් වෙව 'C'  ටේවව

23ව ් ව ෙව ශ්රීව

ලාංකාළව විසින්තව

්රකාශයේ ව ෙකොටව

ඇත්. 

 

 

 

 

 

 

ෙළඳ ා"ව තහුළක  ව

ගිවිුළ"ව ්රි ාළටව

තැාංවී"ටව අොලව

ෙළඳ ව

ෙත්ො ුළරුව

ද්ළා   (TIP)ව මහව

ජාතිපකව

ත්නිකවුළුව

ළැඩමටහෙතහිව

්රි ාළලිොව

ළර්තත ව ම හාව

ෙලෝකව නැාංකුළව

මහ ව ෙව.වවව

ෙලෝකව නැාංකුව

කණ්ඩා ේබව

ත්ා් ෂණිකව මහව
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ෙළඳ ව

ෙත්ො 

ුළරුව

ද්ළා  ව

ළැඩම

ටහෙත

හිව

තා කව

ත ත්

ත ව

ෙලමව

ළාණිජව

ෙෙතාර්

ත්ේබ

න්තුළළව

කටයු

ුළව

ිරීම". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTO TFA හිව

ළගය ්බළලටව

අනුල ලවවී" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TFA ්රි ාළටව

තැාංවී"ව

ම හාව

තාර්ශයේ ළකරු

ළන්තෙ ව

පර් ව

මහාාගී්වළ

 ව ලනාව

ගැනී" 

 

 

 

 

 

 

 

WTO TFA 

ෙත්ො ුළරුව

අළශයේ යත්ාළ

 න්තටව

අනුල ලව

වීේබව

පි ළ ් ව

ෙලමව TIP 

ෙ"ෙහ වී"ව

ෙෙතාර්ත්ේබ

න්තුළළව විසින්තව

සිදුෙකෙ නුව

ලනයි. 

මලය" ව මහ ව

ඇතිපළව TIP 

මක් ක තව ල..ව

ෙලෝකව නාංකුව

කණ්ඩා "ව

විසින්තවත්වවක තව

ලෙව විෙශ්ෂඥව

උතෙේ වම"ාග"ව

විසින්තව 2017ව

ෙතොළැ්බනර්ව "මව

අගවසිටවළයාතෘතිපව

ෙෙක් ව ත ්බාව

ක තව ල..ව 2018ව

ජූලිව ළතව විටව හ"ව

ළයාතෘතිපව අළමන්තව

ිරීම"ටව

අෙේ් ෂාව

ෙකෙර්.ව TIPව

ළාණිජව

ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළ

ළව විසින්තව

ෙ"ෙහ ළනුව

ලනයි. 

 

 

 

 

ෙ"ෙහ වීේබව කටයුුළව

සිදුව ක නුව

ලනන්තෙන්තව ළාණිජව

ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළ

ළව විසිනි.ව ෙලෝකව

නැාංකුව

කණ්ඩා "ව

විසින්තව හෙහව

ළර්තත ව ම හාව

ළතව

අන්තත්ර්ජාතිපකව

උතෙේ ව

මාංග" ් ව ත්වව

ක ව ඇත්.ව ේබව

ළතව විට PMව

කණ්ඩා "ව

"ඟින්තව හහිව

මැකීම්බවකටයුුළව

සිදුවක නුවලැෙේ.ව

ළාණිජව

ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළ

ළව විසින්තව

ෙළඳ ා"ව

ම්බනන්තතව

ත ත්තව 55ව ිරන්තව

මලිකව ෙත්ො ුළරුව

ලනාව ෙගතව ඇත්.ව

අන්තත්ර්ජාතිපකව
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ෙළඳ ා"ව

තහුළ

ක  

 ව

පිිනන ව

ජාතිපකව

කමිටුළ 

(NTFC)ව, 

NNTFC  

ෙල්ක්බව

කාර් ා

ල ව

පිහිටුවී

"ව

ඒළාෙ 

හිව

කාර් ව

නිර්ෙද්

ශයේ ව

ම හාව

අ"ා

ත්යව

"ණ්ඩ

ලව

අනු"ැ

තිප ව

ලනාව

ගැනී". 

 

 

 

ෙළඳ ා"ව

තහුළ

ක   

ගිවිුළ"ව

්රි ා්ව

"කව

ක වී

ේබව

මැලුළ

"ව මහව

හ ව

දි ්වව

ිරීම"ටව

අළශයේ යව

ජාතිපකව

කමිටුව

මා"ාිට

කයින්ත

ෙ ව

ශයේ කය

ත්ාව

මාංළර්ත

ත . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 ළර්ෂ ව

අළමාතව ළතව

විටව

තාර්ලිේබන්ත

ුළවඅනු"ැතිප ව

ලනාවගැනී". 

 

 

ෙැනු"ධව ෙැනුළ්වව

ිරීම්බව

ළර්තත ව

ිරීම". 

උතෙද්ශයේ තව

මාංග" ව ෙව හ"ව

ත ත්තිම් ෂාව

ක තව ලෙව අත් ව

හ"ව

ත ත්ත න්තහිව

ෙත්ො ුළරුව TIPව

ෙළත්ව ඇුළල්වව

ක ව ඇත්.ව ේබව

ළතවවිටව 20-25 % 

්ර"ා  කව

ෙත්ො ුළරුව

ඇුළල්වව ක ව

ඇත්.ව හ"ව

ළයාතෘතිප ව 2018ව

ජූලිව ළතව විටව

අළමන්තව ිරීම"ටව

නි මිත් .ව

හත්ැන්තව සිටව ශ්රීව

ලාංකාව  ජ ව

විසින්තව හහිව

හිමික"ව

ෙහොනළනුවඇත්. 

 

ළාණිජව

ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළ

ළව විසින්තව කලින්තව

කලටව

ළයාතෘතිපොව

්රගතිපව

ම"ාෙලෝචත ව

සිදුව ක නුව ලනතව

අත් , ෙළේව

අෙඩවි න්තහිව

ළලාංගුත්ාළ ව

ත්හවුරුව ිරීම"ව

ෙ"න්ත"ව හහිව

තිප මා ව නළව

රැකගැනී"ටව

අොලව පි ළ  න්තව

ගැනී"ව ෙව

ළයාතෘතිප ව

 ජ ටව ාා දුන්තව

තුළව ෙළේව අඩවිව

තළ්වළාව ගැනී"ව

ම හාව

අායන්තත් ව

කාර් ව

"ණ්ඩල පුහුණුව

ිරීම"ව ෙව සිදුව

ක නුව ලනයි.ව TIP, 

ICTA  

ේ ළාො ක ා

ෙ ව 
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3.9 ශ්රී කංකාව තුක 

ප්රඳාතන දේදරෝධී 

ප්රතිදතෝකන සෙ 

ආරක්ිණ පිඹවර 

ඳැනවීභ 

්රතාත්තව විෙ ෝධී, 

්රතිපෙත්ෝලතව මහව

ත ් ෂ ව පි ළ ව

පිිනන ව

අ"ාත්ය"ණ්ඩල ටව

ඉදිිමත්වව ක තව ලෙව

ජාතිපකව ෙකටු්බත්වව

ෙෙකවම හාවඅනු"ැතිප ව

2016.10.26ව දිතව

ලැෙනතව ල..ව නීතිප" ව

තකෘතිප ටව මැකීම"ව

ඇුළලුව ුළදුුළව

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP මහව NSWවව

ම හාව

කාර් ව

නිර්ෙද්

ශයේ ව

මැකීම

"ව මහව

TIPව හාව

NSWවහිව

්රි ාළ

ලි ව

මලික

්වළ 

් වලනාව

.". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TFA 

්රි ා්ව

"කව

ක වී

ේබ 

මහ TIP 

මහව

NSWව

්රි ාළ

ලිව

මැලැ් 

"ව

මාංළර්

තත ව

ම්බන

න්තතෙ  

 

 

 

 

ම්වකා ්වළෙ න්තවදි ්වව

ිරීම"ටව

නි මිත්යි. 

 

 

 

ශ්රීව ලාංකාෙවව ෙළඳ ා"ව

තහුළක   ව

පිිනන ව ජාතිපකව

කමිටුළව2014වජූනිව

"මව 3ව ළතව දිතව

පිිටටුළතව ලෙව

අත් ව හ ව නිලව

ළශයේ ෙ න්තව පිහිටුව

වී"ව ම හාව

අ"ාත්යව

"ණ්ඩල ව විසින්තව

2016ව ජතළාිමව

"මව අනු"ැතිප ව

ලනාව ෙෙතව ල.. 

ෙලෝකව නැාංකුව

කණ්ඩා ේබව

මහා ව ඇතිපළව

හහිව "හව ෙල්ක්බව

කාර් ාල ව

පිහිටුළතව ලෙව

අත් ව හහිව

ෙ"ෙහයු්බව

ත ්බාව වොව

2017ව"ැයිව"මව02ව

දිතව. .වෙළඳ ා"ව

තහුළක   ව

පිිනන ව ගිවිුළේබව

නැඳී්බව

්රි ා්ව"කව

ිරීම"ව අනිළාර් ව

ිරීම"්වව ෙළත්වව

ෙළඳ ා"ව

තහුළක  වක්ර"ව

මහව ජාතිපකව

කමිටුෙවව කාර් ව

නිර්ෙද්ශයේ  ව

ෙ"න්ත"ව

2017.12.07ව දිතව

අ"ාත්යව "ණ්ඩලව

ර   ව "ඟින්තව

NTFC ෙල්ක්බව

කාර් ාල ව

ම්බ"ත්ව ක ව

ගැනී"්වව ම"පව

ෙ""ව කමිටුෙවව

විශයේ  තථ ව පුළුල්ව

වීවඇත්.වව 
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ෙළත් ිරීම්බවසිදුවිරීම"ව

ම හාව හ"ව ෙකටු්බත්වව

නීතිපව ෙකටු්බත්වව

ම්බතාෙකව

ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළව

ෙළත්ව 2016.12.16ව

ඉදිිමත්වව ක තව ල..ව

්රතාත්තව විෙ ෝධී, 

්රතිපෙත්ෝලතව මහව

ත ් ෂ ව පි ළ ව

පිිනන ව අළමන්තව

ෙකටු්බතත්ව නීතිපව

ෙකටු්බත්වව ම්බතාෙකව

ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළව

ෙළතිපන්තව 2017.02.09ව

දිතව ලනතව ලදුළව ුළදුුළව

තැහැදිලිව ිරීම්බව මහව

මහතිපකව ිරීම්බව ලනනුව

ළ් ව නීතිපතතිපව

ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළව

ෙළත්ව ඉදිිමත්වව ක තව

ල..ව පුළුල්ව "ට්ටේබව

තැළතිපව උතෙද්ශයේ තව

ළට න්තෙගන්තව තුළ, 

නීතිපතතිපව

ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළව

විසින්තව අොලව

ෙකටු්බත්වව ම හාව

අොලව මහතිපකව ිරීම"ව

පිිනෙළලින්තව 2017ව

අෙගෝ් ුළව මහව

මැේත්ැ්බනර්ව "මව ලනාව

ෙෙතවල..ව  ඒවඅනුළවහ"ව

ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළටව

අොලව ෙකටු්බත්වව

අෙත් ව ාාෂාව ෙෙිරන්තව

තිමළර්ත්ත ව ිරීම"ටව

හැිරව වි .ව හ"ව

ෙකටු්බත්වව

තාර්ලිේබන්තුළළටව

ඉදිිමත්වව ිරීම"ටව

හැිරළතව ෙලමව

කර්"ාන්තත්ව හාව ළාණිජව

කටයුුළව ගරුව

අ"ාත්යුළ"ාව විසින්තව

තාර්ලිේබන්තුළව

මාාතා කව

කාර් ාල වෙළත්වඅොලව

ෙකටු්බත්වව ෙෙකව

2017.11.15ව ඉදිිමත්වව

ක තව ල..ව හහිව

්රතිපලල ් ව ළශයේ ෙ න්ත, 

ෙ""ව ෙකටු්බත්වව

පිිනන ව 2017.12.08ව දිතව

ළයාතාිමකව හාව ළාණිජව

 

වව

තාර්ශයේ 

ළකරු

ළන්තෙ ව

ශයේ කය

ත්ාව

ෙගොඩ

තැාංවී"

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අමාතා  ව

ෙළඳ ව

්රි ා

කා ක

්බව

ළැඳැ් 

වී"ව

මහව

තත 

තව

්රළාහ

ොව

හදිසිව

ඉහඳ

 ා"ටව

හෙ හි

ළව

ෙද්ශී ව

කර්"ා

න්තත්ව

ත ් 

ෂාව

ිරීම" 

 

 

 

 

  

 

ෙළඳ ා"ව තහුළක  ව

ගිවිුළ"ව

්රි ා්ව"කව

ක වීේබව

්රමුඛ්ත්ාව

්රි ාළලිව

මැලැ් "් ව NTFC 

විසින්තව මකමාව

ඇත්.ව ුළවිෙශ්ශ්රූව

්රි ා්ව"කව

මැලැුළ්බවක්ර" ් ව

මහව TFA ගිවිුළ"ව

ම්බපර් ව

ළශයේ ෙ න්තව

්රි ා්ව"කව

ිරීමේබව ්රතාතව

මැලැ් "ව ව හහිව

ඇුළල්වව ෙව.ව ITC 

ත්ා් ෂණිකව මහව

මලයව මහ ව ෙව

ඇුළළව ෙ""ව

මලුළ"; 

්රමුඛ්ත්ාළ න්තව

මහව ඉදිිම , 

පිිනන ව

ළැඩමුළුළ් ව2017ව

ඔ් ෙත්ෝනර්ව "මව

11ව දිතව තළ්වළතව

ල..වවවව 

 

 

 

 2016ව ඔ් ෙත්ෝනර්ව "මව

NTFCව විසින්තව TFAව

්රි ාළටව

තැාංවීේබව

මැලැ් ේබව .ව

ජාතිපකව ෙළඳ ව

ෙත්ො ුළරුව

ද්ළා  වමහවත්නිව

කවුළුව ක්ර"ෙ හිව

මැලුළ්බව

්රි ාළලි ව

්රමුඛ්ත්ාළ ් ව

දි ව යුුළව අාංශයේ ව

ෙලමව හඳුතාව

ගන්තතාව ල..ෙ""ව

ළයාතෘතිපව ෙෙකව

NTFCව හිව මෘජුව

තා ක්වළ ව

 ටේවව

්රි ා්ව"කව ෙව.ව



87 
 

කටයුුළව පිිනන ව

තාංශිකව අධී් ෂ ව

කා කව මාාව රැ් වීේබව

.ව මාකාච්ඡාව ක තව

ලදුළව හහිව .ව ෙ ෝජතාව

ක තව ලෙව

මාංංාංෙශයේ ෝතතනීතිපව

ෙකටු්බත්වව ම්බතාෙකව

ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළවව

ෙළත්ව 2017ව ෙෙමැ්බනර්ව

"මව 8ව ළතව දිතව ලනාව

ෙෙතව ල.. මාංෙශයේ ෝාරත්ව

ෙකටු්බත්වව ෙෙක 

ෙෙළත ළ ව ිර වී"ව

ම හාව ව 2018 

ෙතන ළාිමව"මව23 ළතව

දිතව තාර්ලිේබන්තුළළටව

ඉදිිමත්වව ිරීම"ටව

නි මිත්ව අත් ව හ ව

තාර්ලිේබන්තුළෙවව

අනු"ත්ව ිරීම"ටව ෙත වව

ඊඳපව අදි   න්තහිව

ෙ දි ව හැිරව තත්වව

ෙ ොොව මකෙමනුව

ඇත්ැයිව අෙේ් ෂාව

ෙකෙර්.වවවව 

ළාණිජව ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළෙවව

නිලතාීමන්තව විසින්තව ෙ""ව

තත්වව තැතවීේබව

ළැෙග්වක"ව පිිනන ව

තාර්ලිේබන්තුළව

"න්තත්රීළරුන්තව ම"පව

උතෙද්ශයේ තා්ව"කව

රැ් වී්බව තළ්වළතව ලෙව

අත් ව අමාතා  ව

ෙළඳ ව ගනුෙෙනුව මහව

අතෙේ් ශ්රත්ව තත තව

්රළහ න්තටව හෙ හිළව

ෙද්ශී වකර්"ාන්තත්වමහව

ජාතිපකව තර්ථික ව

ුළ ් ශ්රත්විරීම"වම හාව

ශ්රීව ලාංකාළව ුළලව ෙ""ව

තතත්ව අනු"ත්ව ිරීමේබව

අළශයේ යත්ාළ ව පිිනන ව

ෙතෞද්ගලිකව

තාර්ශයේ ළකරුළන්තව

ෙැනුළ්වව ිරීම"ව ම හාව

ළැඩමටහන්තව ෙව

මාංවිතාත වක තවල..වවව 

 

 

 

 

මාංවිතාත ව

ක තව

ලෙව

ළැඩම

ටහන්තව

ග ත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඒව ම හාව කාර් ව

නිර්ෙද්ශයේ වෙවමක් ව

ක තව ල..ව ඒව

අනුළව NTFCව

ෙල්ක්බව

කාර් ාල වවිසින්ත 

TIP , NSWව හිව

අොලව ත ත්තව

විසින්තව

මාංවිතාත ව

ක නුවලනතවළැඩව

කණ්ඩා ්බව

රැ් වී්බව

ෙ"ෙහ වී"ව මහව

ම්බනන්තධීක  ව

කටයුුළළලටව

මහා ව වී"ව සිදුව

ක තවඇත්. 

 

 

TIP මහව NSW 

ම්බනන්තතෙ න්තව

ළැඩමුළුව

ග තාළ් ව ේබව

ළතව විටව තළ්වළාව

ඇත්.ව 2017ව

අෙගෝ් ුළව"මව8-

9ව දිතළලව .ව

තසි ාන්තව ශ්රීව

ලාංකාව ජතිපකව

ත්නිව කවුළුළව

"තාව ාාවිත් න්තව

පිිනන ව ළැඩමුළුළව

තළ්වළතව ලද්ෙද්ව

ෙළත්වව  ටළලව

NSWව "තාළව

ාාවිත්ාව ක තව

අයුරුව පිිනන ළව

තාර්ශයේ ළව කරුළන්තව

ෙැනුළ්වව ිරීම"ටව

 .ව ළයාතෘතිපව

විෙශ්ෂඥ න්තව

විසින්ත ෙ""ව

ළයාතෘතිපව

ළර්තත ව ිරීම"ව

ම හාව ත්වව වව

තුළ,ව ේබව පිිනන ව

තාර්ශයේ ළකරුළන්තව

ෙැනුළ්වව ිරීම"ව

ම හාව ෙෙළැනිව

අනු් ථාතතව 
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3 10 ඵහුඳාර්වවීඹ දවළ 

ගිදේසුේ පිළිඵ 

තාක්ිණික සෙඹ 

සෙ දැනුවත් කිරීදේ 

වැඩසටෙන් 

ඳැවැත්වීභ  

 

ෙලෝකව ෙළඳ ව මාංවිතාතොව

නහුතාර්ශයේ වී ව ෙළඳ ව

ක්ර" ව  ටේවව තළතිපතව

විවිතව ගිවිුළ්බව පිිනන ව

තාර්ශයේ ළකරුළන්තෙ ව

ෙැනු"වළර්තත වඉීම"ටව

මහව ෙැනුළ්වව ිරීමේබව

අ මුණින්තවයුුළළවිටනිළාව

හිව ෙලෝකව ෙළඳ ව

මාංවිතාත , 

ජාත්යන්තත් ව ෙළඳ ව

"තය් ථාත ව මහව

අෙතකු්වව ජාත්යන්තත් ව

මාංවිතාතව ම"ඟින්තව

හ් ළව ළාණිජව

ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළව

විසින්තව තහත්ව ම හන්තව

ත්ා් ෂණිකව මහ ව

ලනාව .ේබව ළැඩමටහන්තව

මහව ළැඩමුළුව ශ්රීව

ලාංකාෙවව .ව තළ්වළතව

ල.. 

 

 දසෞඛ්ය ො 

ස්වස්තථා සදේසුේ / 

දවළාභ සො 

තාක්ිණික සීභා 

පිළිඵ ගිදේසුභ, 2017ව

දඳඵවාකා 20-22 

දකොළම දී 

තාර්ශයේ ළකරුළන්තව අත් ව ෙැනු"ව

ළර්තත ව ිරීමේබව

අෙේ් ෂාෙළන්ත, ෙලෝකව

ෙළඳ ව මාංවිතාතොව

ෙමෞඛ්යවහාව් ළ් ත්ථාව

සිවිුළ්බව මහව ෙළඳ ා"ව

ම හාව ත්ා් ෂණිකව

ීම"ාව පිිනන ව ෙද්ශී ව

ළැඩමුළුළ් ව 2017ව

ෙතන ළාිමව "මව 20-22ව

දිත න්තහිව ෙකොඳඹව .ව

මාංවිතාත ව ක තව ල.. 

ඒව ම හාව ම්බත්වව

ො කයින්තවෙලමවෙලෝකව 

 

 

ළැඩමටහතව 2017ව

ෙෙමැ්බනර්ව"මව 5ව

ළතව දිතව තැළැ්වව

වි . NSWවවවව 

 

තෙර්ශයේ  න්තවමකමාවනි"ව

ිරීම"ව ම හාව

ෙ ෝිටත්වශ්රීවලාංකාව

ත්නිව කවුළුව

තෙර්ශයේ ව ෙත්ළතව

ළැඩමුළුළව 2018ව

ජතළාිමව 29ව ළතව

දිතව තළ්වළතව

ල.. 

 

 

 

 

 

ෙකටු්බත්වව ෙෙකව නිසිව

අයුෙ න්තව

තාර්ලිේබන්තුළළටව

ඉදිිමත්වව ිරීම"ව

ම හාව 2016ව

ඔ් ෙත්ෝනර්ව 18ව

දිතව අ"ාත්යව

"ණ්ඩලව

අනු"ැතිප ව

ලැබිණි. 

 

 

 

 

 

 

ළර්ෂ වුළලවත්ා් ෂණිකව

මහ ව ලනාව .ේබව

ළැඩමටහන්තව 23 

මාංවිතාත ධව

ම්බනන්තධීක  

 . 
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ෙළඳ ව මාංවිතාතොව ෙළඳ ා"ව

මහව තිමම ව අාංශයේ ොව

මහව ්රමිතිපව ෙළඳ ා"ව

මහව මාංළර්තත ව

ත ත්තොව නිලතාීමන්තව

ෙෙෙෙෙතකුව මහාාගීව

වි .ව විෙශ්ෂෙ න්ත"ව

ගිවිුළ"ව  ටේවව

තළතිපතවවිනිවිොාළොව

ගැටලුව පිිනන ළව

අළතාත ව ෙ ොමුව

ක මින්තව  ාජයව මහව

ෙතෞද්ගලිකව අාංශයේ ොව

තාර්ශයේ ළකරුළන්තව හටව

ගිවිුළ්බව ෙෙකව පිිනන ව

ෙැනුළ්වව ිරීම"ව ෙ""ව

දිතව ෙෙකව හ"ා කව

ළැඩමුළුෙවව අ මු ව

වි .වවව 

තසි ානුව  ටළලව  ාජයව

ේව තිපත්වතිපව ම හාව

මහ ව ."් ව ළශයේ ෙ න්තව

්රමිතිපව පිිනන ව

ළැඩමුළුළ් ව ෙ""ව

ළැඩමුළුළව හාව

ම"ගාමීළව මාංවිතාත ව

ක මින්තවඅන්තත්ර්ජාතිපකව

්රමිතිපව මාංවිතාත ව

(ISO) ෙව ේබව ම හාව

මහාාගීවවි .වව 

 

 දකෝක දවළ 

සංදේධානදේ 

දතොරතුරු 

තාක්ිණඹ ගිදේසුභ 

පිළිඵ ජාතික 

වැඩමුළුව 2017 ජර 

12-14, දකොළම 

ශ්රීව ලාංකාෙවව ෙත්ො ුළරුව

ත්ා් ෂ ව ් ෙශ්රුත්ර ව

පිිනන ව ගැඹුිමන්තව

විශ්ෙල්ෂ  විරීම"වහා 

ත්් ේ රුවිරීම"වම හාව

ෙ""ව ළැඩමුළුළව

මාංවිතාත ව ක තව ල.. 

්රතිපත්වතිපව

මකමන්තතන්ත, 

් ෙෂත්රොව ්රමුඛ්යින්ත, 

මහව ශ්රීව ලාංකාෙවව

ෙත්ො ුළරුව ත්ා් ෂ ව

් ෙශ්ත්රොව 

 

 



90 
 

තාර්ශයේ ළකරුළන්තව ම"පව සි ව

විෙශ්ෂඥව ෙැනු"ව ොොව

ගැනී"ව ම හාව ම්බත්වව

ො කයින්තවෙලමවෙලෝකව

ෙළඳ ව මාංවිතාතොව

විෙශ්ෂඥයින්තව

ෙෙෙෙෙතකුෙ ව ශ්රීව

ලාංකාව මාංචා  ව ිටනිළාව

හිව ශ්රීව ලාංකාව තත්ව

ෙ"ෙහළ ව "ඟින්තව

මාංවිතාත වෙකිමණි.වශ්රීව

ලාංකාව තිමග කවව

මාංග" ,SLLASCOM, 

FITIS විදුලිව මාංෙද්ශයේ ව

නි ා"තව ෙකොමිම", 

ෙ"ොබිෙටල්, Verité 

Research, ්රතිපත්වතිපව

අතය තව ත ත්ත , 

EDB, FCCISL, ICTA මහව

ෙතෞද්ගලිකවෙත්ො ුළරුව

ත්ා් ෂ ව ත ත්තව

ිරහිත කව

නිෙ ෝිටත්ළරුන්තව ෙ""ව

ෙෙදිතවළැඩමුළුළවම හාව

මහාාගීවළතවල..වව 

 රාජය ප්රසේඳාදන 

ගිදේසුභ පිළිඵ 

ද ශීඹ භට්ටදේ 

වැඩමුළුව (GPA), 

2017ව සැප්තැේඵර් 

12-13, දකොළම 

ළාණිජව ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළව

විසින්තව ක තව ලෙව

ඉල්ී "ව අනුළව , ිටනිළාව

හිව ශ්රීව ලාංකාව තත්ව

ෙ"ෙහළ වවිසින්තව ාජයව

්රම්බතාෙත ව පිිනන ව

ළැඩමුළුළ් ව ශ්රීව

ලාංකාෙවව සිදුව ිරීම"ව

ම හාව ෙලෝකව ෙළඳ ව

මාංවිතාතොව විෙශ්ෂඥව

කණ්ඩා "් ව ලනාව

ෙෙ"ටව කටයුුළව

මල් ළතව ල.. 2003ව

ළමෙර්ව සිටව ශ්රීව ලාංකාළව

ෙ""ව  ාජයව

්රම්බතාෙත ව පිිනන ව

නහුතාර්ශයේ වී වගිවිුළේබව

නිීම් ෂකෙ කුව ෙලමව

සිටිව අත් ව ගිවිුළේබව

්රි ාකාීම්වළ ව පිිනන ව

මාකච්ඡාළන්තවමහවහහිව 
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ළර්තත න්තව උතන්තද්හුෙළන්තව

නිීම් ෂ  වක වඇත්. 

 කකාපීඹ දවළ 

ගිදේසුේ පිළිඵ 

ජාතික භට්ටදේ 

සේභන්ත්රණ, 2017 

ඔක්දතෝඵර් 10-11, 

දකොළම 

ම හාව ෙලෝකව ෙළඳ ව

මාංවිතාතොව කලාපී ව

ගිවිුළ්බව පිිනන ව

විෙශ්ෂඥයින්තව ෙ ව

මහාාගීන්ත්වළෙ න්තව

ම්බ"න්තත්ර  ් ව

ෙකොඳඹව.වතැළැ්වවවි . 

වාණිජ දදඳාර්තදේන්තුව 

දේසන් ඳවත්වන කද 

දවනත් ප්රධාන 

තාක්ිණික 

සෙදඹෝගිතා 

වැඩසටෙන් ඳෙත 

ඳකාදි ද   

- ෙළඳ ා"ව

තහුළක   ව පිිනන ව

ජාතිපකව ළැඩමුළුළ, 

2017ව අෙේල්ව 19-20ව

ෙකොඳඹව.; 

- ෙළඳ ා"ව

තහුළක   ව පිිනන ව

ජාතිපකව ළැඩමුළුළ, 

2017වඅෙේල්ව24-25; 

- නිෙහ් ව ෙළඳ ව ගිවිුළ්බව

ාාවිත් ව ඉහඳව ෙැමී"ව

ම හාව ජාතිපකව

ළැඩමුළුළ, 2017ව "ැයිව

24-25, ෙකොඳඹව.; 

- ෙත්ො ුළරුව ත්ා් ෂ ව

ගිවිුළ"ව පිිනන ව ජාතිපකව

ළැඩමුළුළ, ජූලිව 12-13 

ෙකොඳඹව.; 

- ෙළඳ ව මාකච්ඡාව

තාාමත ව පිිනන ව

ජාතිපකවළැඩමුළුළව2017ව

ජූලිව24-27; 

- නිෙහ් ව ෙළඳ ව ගිවිුළ්බව

මාකච්ඡාව පිිනන ව

ජාතිපකවළැඩමුළුළව2017 

අෙගෝ් ුළව1-3 ෙකොඳඹව

.; 

- ෙළඳ ා"වමහවෙළඳ ව 

-  



92 
 

-  

- ගිවිුළ්බව තර්ථික න්තව

පිිනන ව ශයේ කයත්ාව

ෙගොඩතැගී"වම්බනන්තතව

ජාතිපකව ළැඩමුළුළව  I 

ඒකකවපුහුණුළව )ව 2017ව

අෙගෝ් ුළව 23-24ව

ෙකොඳඹව.; 

- 'තර්ථික න්තව මහව

ෙළඳ ව මන්තතාත' 

හැඳින්තවී"ව පිිනන ව

ජාතිපකව ළැඩමුළුළව

 පුහුණුව ඒකකව Iව

ෙකොටමව )ව 2017ව

අෙගෝ් ුළව 23-24ව

ෙකොඳඹව.; 

-  ාජයව ්රම්බතාෙතව

ගිවිුළ"ව පිිනන ව ජාතිපකව

ළැඩමුළුළ, 2017ව

මැේත්ැ්බනර්ව 12-13, 

ෙකොඳඹව.; 

- තසි ානුවමහවතැසිෆි් ව

තර්ථික න්තව ම හාව

ෙළඳ ා"වමහවතිමම  ව

පිිනන ව කලාපී ව

ළැඩමුළුළව 2017ව

මැේත්ැ්බනර්ව 18-19ව

ෙකොඳඹව.; 

- ශ්රීවලාංකාවනිලතාීමන්තෙ ව

ශයේ කයත්ාව

ෙගොඩතැගීේබව ජාතිපකව

ළැඩමුළුළව 2017ව

මැේත්ැ්බනර්ව 20-22, 

ෙකොඳඹව.; 

- ෙලෝකව ෙළඳ ව

මාංවිතාත ධව කලාපී ව

ෙළඳ ව ගිවිුළ්බව පිිනන ව

ජාතිපකවළැඩමුළුළව2017ව

ඔ් ෙත්ෝනර්ව 10-12ව

ෙකොඳඹව.; 

- ෙළඳ ා"ව තහුළක  ව

්රතිපමාං් ක   න්තව

්රමුඛ්ත්ාව ළශයේ ෙ න්තව හාව

අනුපිිනෙළිනන්තව

්රි ා්ව"කව ිරීම"ව

පිිනන ව ජාතිපකව

ළැඩමුළුළව 2017ව

ඔ් ෙත්ෝනර්ව 11-12ව

ෙකොඳඹව.; 

- ෙළඳ ව පිින ්බව පිිනන ව

ජාතිපකවළැඩමුළුළව2017 

ඔ් ෙත්ෝනර්ව 25-27 

ෙකොඳඹව.; 

- යුෙ ෝපී වනාහි ව 

-  
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-  

- කටයුුළව මහව ීව.හ් .පී.ව

ේල් ; අනුල ලත්ාළ ව

මහව ාාවිත් , 2017ව

ෙතොළැ්බනර්ව 6-9ව

බ්රමල්් , ෙනල්ගි "; 

- කලාපී වනිෙහ් වෙළඳ ව

ගිවිුළේබව ෙහො "ව

ෙ ොොගැනී"ව පිිනන ව

ළැඩමුළුළව; 

 

 2017ව ෙතොළැ්බනර්ව 6- 

 ාතත  

 2017ව ෙතොළැ්බනර්ව 8 - 

"හනුළ  

 2017 ෙතොළැ්බනර්ව10 - 

ගාල්ල 

 

 

4. දවළ, ආදඹෝජන සෙ 

සංචාරක ප්රවර්ධනඹ  

 

   

4.1 ජාතයන්තර දවළ 

ප්රදර්වන සො ශ්රී 

කංකාද  

සෙබාගීත්වඹව 

 

කර්"ාන්තත්ව ත්ා් ෂ ව මහව

අතත තව

ත් පකාීම්වළ ව

ඉහඳ ාේබව "ට්ට"කව

තළතිපතව අළ් ථාළක, 

ළයාතාිමකව

තාර්ශයේ ළකරුළන්තව හමුළතව

ලලොයීව ෙළඳ ෙතොඳව

් ථාත ් ව ෙලම්ව, 

ෙත්ො ුළරුව හුළ"ාරුව

ිරීමේබව මහව ළයාතා ව

පුළුල්ව ිරීමේබව ් ථාත ් ව

ෙලමට්වව ෙළඳ ව මල්පිලව

ත්වළවඇත්.ව 

 

ජාත්යන්තත් වෙළඳ වමල්පිල්වමහව

්රෙර්ශයේ තව ම හාව ශ්රීව

ලාංකාෙවව

මහාාගි්වළොව

ළැෙග්වක"ව

හඳුතාගනිමින්ත, ළර්ෂ ව

ුළලව .ව ෙ""ව

ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළව විසින්තව

ෙත්ෝ ාග්වව ජාත්යන්තත් ව

ෙළඳ වමල්පිල්වම හාවශ්රීව

 

ශ්රීව ලාංකාෙවව මහාාගී්වළ ව

ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළව

විසින්තව මෘජුළ"ව

මාංවිතාත ව ක තව ලෙ 

ජාත්යන්තත් ව ෙළඳ ව

්රෙර්ශයේ ත ග තව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ෙළඳ ව්රෙර්ශයේ ත  - 04 

ශ්රීව ලාාංකාෙවවව

මහාාගි්වළ ව-ව18 
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ලාංකාෙවව මහාාගී්වළ ව

මාංවිතාත වක තවල..වව 

 

- සිෙලෝන්තව ේව, ෙතොල්ව තශ්රිත්ව

නිශ්රුතාෙත, ශ්රීව ලාංකාෙවව

කුළුනඩුව මහව මුහුදුව

තහා ව ්රෙර්ශයේ ත ව

ක මින්තව ශ්රීව ලාාංිරකව

ම"ාග්බව හත් ් ව විසින්තව

ෙ"ෝ කවව හිව තැළතිපව

“ළර්ල්ඩ්වෆුඩ්ව2017”වම හාව

මහාාගීවළතවල.. 

 

 

 

-තහා , තාතළර්ගව තව් ෙශ්රුත්රව

නිෙ ෝජත ව ක මින්තව ශ්රීව

ලාාංිරකව ම"ාග්බව තහ් ව

විසින්තව ෙජඩාව හිව තැළතිපව

ෆුෙඩ් ් ව ෙමෞදිව ම හාව

මහාාගීවළතවල.. 

-තහා , තාතළර්ගව තව් ෙශ්රුත්රව

නිෙ ෝජත ව ක මින්තව ශ්රීව

ලාාංිරකව ම"ාග්බව හ ් ව

විසින්තව් වීඩතොවතැළැ්වව

වව ෙතොර්ි ් ව කානනිකව

තහා ව මල්පිලව ම හාව

මහාාගීවළතවල.. 

-ව ෙළොශ්රන්තටන්තව හිව තැළතිපව

ෙකොෂර්ෙෆ් ට්වම හාවශ්රීව

ලාංකාෙවවම"ාග්බවුළත් ව

ඔවුන්තෙ ව නිශ්රුතාෙත න්තව

ම හාව ෙකොෂර්ව මහතිපකව

මහිත්ළවමහාාගීවවි .වව 

 

ෙළඳ ව මල්පිල්ව ම හාව ශ්රීව

ලාංකාෙවව මහාාගී්වළ ව

හාව ම"ගාමීළව අොලව

 ටළලව තත්ව ෙ"ෙහළ ව

විසින්තව ශ්රීව ලාංකාෙවව

මහහාගී්වළ න්තව ම හාව

ම"ාග්බව ළුහව ඉදිිමත්වව

ිරීම"ටව මහව ලලොයීව

ළයාතා ව

ම්බනන්තතත්ාළ න්තව

ෙගොඩතගාවගැනී"වම හාව

අළ් ථාළන්තවලනාවදුන්තවහ"ව

 ටළලව ළයාතාිමකව

නිෙ ෝජත න්තවමහව ාජයව

නිලතාීමන්තව ම"පව

ළයාතා ව ජාලක තව

මැසිළා ව මාංවිතාත ව

ක තවල..වව 

 

 

 

ලාංකාෙවව මහාාගී්වළ  

ළාණිජවනිලතාීමන්තවවිසින්තව

ශ්රීව ලාාංය  ව

ත ත්ත න්තෙ වමහ වෙ 

ඇුළළ මාංවිතාත වක තව

ලෙ ජාත්යන්තත් ව ෙළඳ ව

්රෙර්ශයේ ත ග තව 

 

 

 

ළාණිජව නිලතාීමන්තව මහාාගීව වව

්රෙර්ශයේ තවග ත 

 

 

 

ම්වකා කව  ටව විසින්තව අනුග්රහව

ේ ළතව ලෙව ව ශ්රීව ලාාංිරකව

්රෙර්ශයේ තවග ත 
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4.2. දවනත් දවළ සරූපිරූ 

ප්රදර්වන සො 

සෙබාගී වීභ      

 

ෙත්ෝ ාග්වව ජාත්යන්තත් ව ෙළඳ ව

මල්පිල්ව ම හාව ශ්රීව

ලාංකාෙවව මහාාගී්වළ ව

මාංවිතාත ව ිරීම"ටව

අ"ත් ළවව

ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළෙවව

ෙ"ෙහ වී"ව  ටේව, 

විෙද්ශයේ ව  ටළලව ් ථාපිත්ව

ළාණිජව නිලතාීමන්තව විසින්තව

ශ්රීව ලාංකාව ේවව "ණ්ඩල , 

ශ්රීව ලාංකාව මාංචා කව

්රළර්තතව 

 

 

ත ත්ත , ජාතිපකව "ැනි් ව හාව

් ළර් ාා  වඅාරකාිම ව

ළැනිව ශ්රීව ලාාංය  ව

ත ත්ත න්තෙ ව මහ ව ෙව

ඈතිපළව ජාත්යන්තත් ව

ෙළඳ වමල්පිල්වම හාවශ්රීව

ලාංකාෙවව මහාාගී්වළ ව

ම හාවතහුළක්බවමලමතව

ල.. 

 

 

ශ්රීවලාංකාෙවවෙළඳ ව්රෙර්ශයේ ත න්තව

පිිනන ව අොලව ම්වකා කව

 ටළලව සිදුක තව පුළුල්ව

්රචා   ටවඅ"ත් ළවශ්රීව

ලාාංිරකව

අතත තකරුළන්තව ම හාව

ළයාතාිමකව අළ් ථාව

හදුතාව ගැනීේබව

අ මුණින්තව යුුළළව හ"ව

 ටළලව ් ථාපිත්ව ළාණිජව

නිලතාීමන්තව විසින්තව

නි න්තත් ෙ න්ත"ව හ"ව

 ටළලව තැළැ්වෙළතව

ෙළඳ ව ්රෙ ශයේ ත න්තටව

මහාාගීවෙව. 
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4.3  දවළාභ, ආදඹෝජන 

සෙ සංචාරක ආරවුරූ 

දේසඳීභ 

 

ළාණිජව ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළව මහව

ළාණිජවනිඳතාීමන්තවෙද්ශී ව

හාව විෙද්ශී ව

ළයාතාිමක න්තෙ ව

ෙළඳ ා"ව පිිනන ව තැතව

තගින්තතාව වව ගැටළුව

ම හාව විමඳු්බව

ලනා.ෙ"හිව ලාව "හඟුව

ේ ළ ් ව ඉටුව ක යි.වව

විෙද්ශයේ ව ටළලව් ථාපිත්ව 

 

 

ළාණිජව තත්ව "ණ්ඩලව විසින්තව

විෙද්ශී ව

තාර්ශයේ ළකරුළන්තෙ ව

ෙළඳ ව තෙ ෝජතව මහව

මාංචා කවකටයුුළවපිිනන ව

ගැටලුව විමඳී"ටව ො කව

ෙළයි. 

 

විෙද්ශී ව ගැනු්බකරුළන්තව විසින්තව

ඉදිිමත්වවක වඇතිපවෙළඳ ව

වි"ීම්බළලටව අොලව ශ්රීව

ලාංකාව

අතත තකරුළන්තටව ෙ, 

හෙ"න්ත"වළාණිජව"ණ්ඩලව

, අතත තව මාංළර්තතව

"ණ්ඩලවළැනිව 

 

 

 

ත ත්තව ෙළත්ව ෙව කි ත්බව

පි ළ ව ගැනී"ව ම හාව

මෘජුළ"වාා ෙෙනුවලනයි.ව

ළාණිජව "ණ්ඩල, 

අතත තව මාංළර්තතව

"ණ්ඩලව ළැනිව

ත ත්තළලව

මා"ාිටක න්තෙ ව හළැනිව

වි"සි්බව ම හාව අොලව

විෙද්ශී ව ගැනු්බකරුළන්තව

ෙමො ාව ගැනී"ව ව ම හාව

ළාණිජව නිලතාීමන්තව ත්"ව

මහ වලනාවෙෙයි. 

 

හෙ"න්ත"ව තෙ ෝජතව හාව

මාංචා කව කටයුුළව

ම්බනන්තතෙ න්තවළාණිජව 

 

 

 

ළාණිජව නිලතාීමන්තව විසින්තව

ෙත්ො ුළරුව මත තව ලෙව

වි"ර්ශයේ තව  ෙළඳ ධව

තෙ ෝජතධමාංචා කව) 

  

 

1918 
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නිලතාීමන්තව ෙළත්ව ලැෙනතව

වි"ීම්බව ම හාව ඔවුන්තව

විසින්තව ුළදුුළව තිමදිව මහ ව

ෙ"න්ත"ව ෙත්ො ුළරුව

ලනාෙෙතව අත් ව ඒළාව

අොලව ව ශ්රීව ලාාංිරකව

ත ත්තධව අ"ාත්යාාංශයේ ව

ෙළත්ව ෙ ොමුව ිරීම"ටෙව

කටයුුළවක යි. 

 

4.4 දවළ ආරවුරූ දේසඳීභට 

සෙඹ  

 

අතත තවකරුළන්තවහාවතත තව

කරුළන්තව අත් ව ඇතිපළතව

ළාණිජව ත වුල්ව ම හාව

මා"කාමීව විමඳු්බව

ලන."ටව ළාණිජව

ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළව

"ැදිහ්වවෙව.වඅත් ෂතාරව 

 

 

මහව මා"කාමීව විමඳු්බව

ෙමො ාගැනී"ව හාව

අෙතයෝතයළව මාකච්ඡාව

ෙකොටව විම ාව ගැනී"වව

ෙකෙ හිව අළතාත ව

ෙ ොමුව ක මින්තව ඒව ම හාව

ුළදුුළවපි ළ වගනුවලනයි. 

 

ළාණිජව නිලතාීමන්තව විසින්තව

විමඳී"ටව මහ ව වව

ත වුල්වග ත 

  

ත වුල් 178 

 

 

4.5 දේද ශීඹ සෘජු 

ආදඹෝජන ප්රවර්ධනඹ 

 

විෙද්ශයේ ව  ටළලව ් ථාපිත්ව ළාණිජව

නිලතාීමවවිසින්තව ටවුළලටව

විෙද්ශී වමෘජුවතෙ ෝජතව 

 

 

 

ලනාගැනීෙ"හිවලාවඉත්ාවළැෙග්වව

ෙ"ෙහ ් ව ඉටුව ක නුව

ලනයි.වහහි.වඔවුන්තවවිසින්තව

්රතාතව ෙතෙල්ව

අෙ ෝජක න්තව මහව

අෙ ෝජතවත ත්තවම"පව

"තාව ම්බනන්තතත්ාළ ් ව

පිහිටුළවගනුවලනයි. 

වමීටව අ"ත් ළව ශ්රීව ලාංකාෙවව

 

 

 

 

තෙ ෝජතව ්රළර්තතව

ළැඩමටහන්තවග තව 

 

 

 

 

තෙ ෝජතව නිෙ ෝජත න්තව

ග ත 

 

  

 

58 

 

තෙ ෝජතව නිෙ ෝජත න්තවව

ශ්රීවලාංකාළවෙළත්වහාව

ශ්රීව ලාංකාෙළන්තව

සූොත්බවක තවල.. 

 



98 
 

නිශ්රුතාෙතව කර්"ාන්තත්ව

ළඩා්වව පුළුල්ව ිරීම"ව

ම හාව නලළ්වව නද්තව

ළයාතා ව තර්ශයේ ළකරුළන්තව

හඳුතාව ගැනී"ටව ශ්රීව

ලාංකාෙළන්තව තිමනාහි ව

ළයාතාිමකවනිෙ ෝිටත් න්තව

ම"පව ළයාතා ව හමුව

මාංවිතාත විරීම"ෙවඔවුන්තව

සිදුවක නුවලනයි. 

 

ඒවඅනුළවඅොලවළර්ෂො., ළාණිජව

නිලතාීමන්තව විසින්තව හ් ව

හ් ව ් ෙශ්රුත්ර ටව අොලව

මවි"්වව තෙ ෝජක න්තව

හමුව වීව දිළයිෙතහිව

තළතිපතව තෙ ෝජතව

අළ් ථාව පිිනන ව වි් ත් ව

මැතයී"ටව කටයුුළව ක ව

ඇත්. 

 

 

4.6 සංචාරක ප්රවර්ධනඹ 

ළාණිජව නිලතාීමන්තව විසින්තව

මාංචා කව ් ෙශ්රුත්රොව

විාවී ව ල් ෂ ව හඳුතාව

ගනිමින්තව ශ්රීව ලාංකාළව

තකර්ෂණී ව මාංචා කව

ග"තාන්තත් ් ව ෙලමව

්රළර්තත ව ිරීම"ව ම හාව

ශ්රීව ලාංකාව මාංචා කව

්රළර්තතව කාර් ාාංශයේ ොව

මහව ශ්රීව ලාංකන්තව ගුළන්තව

ම"ාගේබවමහ ෙවඇතිපළ, 

විෙද්ශයේ ව  ටළල්ව ුළලව විවිතව

්රළර්තතව ළැඩමටහන්තව

මාංවිතාත ව ක නුව ලනයි. 

විෙශ්ෂව මාංමෙව මහව

ම්බේබලතව මාංවිතාත , 

මාංචා කවකණ්ඩා ්බව 

 

 

ම හාව මාංචා ව මාංවිතාත , 

මාංචා කව ්රළර්තතව

ළැඩමටහන්තව සූොත්බව

ිරීම", ජාත්යන්තත් ව

මාංචා කව මල්පිල්ව ම හාව

මහාාගීවවී"ටවඅළ් ථාළව 

 

 

 

 

 

මාංචා කව ්රළර්තතව

ළැඩමටහන්තවග තව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

47 ළතව මාංචා කව

්රෙර්ශයේ ත ටව

මහාාගීවවී"ව 

 500ව අාරකව ශ්රීව ලාංකාව

මාංචා කව ම"ාග්බ, 

ශ්රීව ලාංකාව මාංචා කව

්රළර්තතව

කාර් ාාංශයේ  ව ශ්රීව

ලන්තකන්තව ගුළන්තව

ේ ළ ව)ව 

 

මාංචා කව ්රළර්තතව

ළයාතා -ව5 

වFAM මාංචා -100ව අාරකව

මාංචා ධව ශ්රීව ලාංකාළව

පිිනන ව

වි් ත් ා්ව"කව

"ාතයව ළැඩමටහන්තධව

මප ාවලිපි 

ම්බ"න්තත්ර , ළැඩමුළුව හාව

මාං් කෘතිපකව  ාත්රීව

ළැඩමටහන්තවව

මාංවිතාත   

 

 

 

 

 



99 
 

මලමාව.", "ාතයවනිෙ ෝජත, ශ්රීව

ලාංකාළව ෙළත්ව FAM 

මාංචා , මාංචා ්රළර්තතව

"ණ්ඩලව පිහිටුවී", 

ම්වකා කව  ටව ුළලව

විෙු්වව හාව මුරිත්ව

"ාතයන්තෙගන්තව ්රචා  ව

කටයුුළව සිදුව ිරීම"වතදි වව

ශ්රීව ලාංකාළව තකර්ෂණී ව

මාංචා කවග"තාන්තත් ් ව

නළටව ත්වව ිරීම"ව ම හාව

ළාණිජව නිඳතාීමන්තව විසින්තව

අනුග"ත ව ක නුව ලනතව

්රතාතවක්රෙ"ෝතා න්තවෙව. 

  

 

 

 

4.7 ශ්රී කංකාව දේදවිශ්රත 

ප්රවර්ධන වැඩසටෙන් 

විෙද්ශී ව ගැණු්බකරුළන්තව

තකර්ෂ  ව ක ගැනීේබව

මහව ශ්රීව ලාංකාෙවව

නිශ්රුතාෙතව ෙලොළව පු ාව

්රචලිත්ව ිරීමේබව

ත "ාර්ථෙ න්ත, විෙද්ශයේ ව

 ටළලව ් ථාපිථව ළාණිජව

නිලතාීමන්තවවිසින්තවඔවුන්තටව

අොලව  ටළල්ව ුළලව ශ්රීව

ලාංකාළව විෙශ්ශ්රත්ව

විවිතාකා ව ළැඩමටහන්තව

මාංවිතාත වක යි. 

 

 

මාංවිතාත ව ක තව ලෙව

ළැඩමටහන්තවග තවවව 
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4.8  දවළාභ ො ඵැඳි 

යුදරෝඳා සංගභඹ 

අනුගෘි ත වකයතා 

සංවර්ධන වයාඳෘතිඹ 

"යුෙ ෝතාව මාංග" ව හාව ශ්රීව

ලාංකාළව අත් ව ෙළඳ ා"ව

ම්බනන්තතවමහ :වකලාපී ව

හාව යුෙ ෝතාව මාංග"ොව

ෙළඳ ෙතොඳවුළලවවුළළුවහාව

"තයව තිම"ා ව

ළයාතාිමක න්තෙ ව 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

තහත්ව ්රතාතව ් ෙශ්රුත්රව හත් ව

ඔ් ේ ව ළයාතෘතිපව

්රි ාකා ක්බව දි ්වවක ව

ඇත්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ම්බ"න්තත්ර ව

ශයේ ාලාෙවව වීි ෙ ෝව

ම්බ"න්තත්ර ව

තද්තතිප ් ව මවිව

ිරීම". 

 ශ්රීවලාංකාෙවවුළළුවහාව

"තයව තිම"ා ොව

ළයාතා ව ම හාව

"ගෙතන්තවී්බව

සිාංහල, ෙෙ"ඳව හාව

ඉාංග්රීසිව ාාෂාව

ුළෙතන්ත"ව ඉදිිමත්වව

ිරීම"ටවො කවවී".ව 
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ත් ගකාීම්වළ ව ළර්තත ව ිරීම" ව  තව

ළයාතෘතිප ව , 2013ව ෙෙමැ්බනර්ව

"මව 2ව ළතව දිතව බ්රමල්්  ව හිව

තැළතිපව ව යුෙ ෝතාව මාංග" ව හාව

ශ්රීව ලාංකාළව අත් ව

ඒකානද්තව කමිටුළව හාව

ම"ගාමීළව තැළ්වව වව

ෙළඳ ව හාව තර්ථිකව

ම්බනන්තතත්ාව පිිනන ව

යුෙ ෝතාවමාංග" වහාවශ්රීව

ලාංකාළව අත් ව ළැඩව

කණ්ඩා "ව ෙළත්ව

ඉදිිමත්වවක තවල.. 

 

යුෙ ෝතාව මාංග" ව විසින්තව ෙ""ව

ළයාතෘතිප ව ම හාව යුෙ ෝව

මිලි තව8කවඅ මුෙල්වලනාව

."ටව හකපව වව අත් ව

ජාත්යන්තත් ව ෙළඳ ව

"තය් ථාතව ්රි ා්ව"කව

ිරීමේබව ත ත්ත ව ෙලමව

්රි ාව ක තවිටව ළාණිජව

ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළව හහිව

ජාතිපකව ම්බනන්තධීකා කව

ෙලමවත්වවක වඇත්. 

 

ළයාතෘතිපොව ෙතොදුව අ මු ව

ළන්තෙන්තව ව ශ්රීව ලාංකාෙවව

ම"් ත්ව ෙළඳ -මලිකව

ළර්තත වහාවකලාපී ව 

 

 

ඒකානද්තත්ාළ ව ම හව ො කව

වීෙ"න්තව දුගීනළව ුළ න්තව

ිරීම"ටවො කවවී"යි. 

 

1) ER 1. ව අතත තව

ත් පකාීමත්ළ ව ම හාව

ගැලෙතතව ්රතිපත්වතිප, 

නි ා"තව්රතිපමාං් ක  ව

මහව ෙලෝකව ෙළඳ ව

මාංවිතාත ව විසින්තව

මක් ක තව ලෙව ෙළඳ ව

ගිවිුළ්බ, කලාපී ව

ඒකානද්තත්ාව ්රි ාළලි ව

මහව යුෙ ෝතාව මාංග"ොව

ළ ණී ව ෙතොදුව ක්ර" ව

 GSP+)වඇුළල්වවක මින්තව

මක් ව ක ව ්රි ා්ව"කව

ෙකෙ තවඋතක්ර". 

 

2) ER 2. ෙද්ශයේ ීම"ාව්රි ාළලිව

මහව ෙකුණුව තසි ානුව

කලාපී ව මහෙ ෝගිත්ාව

මාංග" ව හාව යුෙ ෝතාව

මාංවිතාතොව

ෙළඳ ෙතොඳව ෙළත්ව

අතත ත ව ිරීම"ටව

අනුල ලව වී"ව ම හාව ුළළුව

හාව "තය"ව තිම"ා ොව

ළයාතා  න්තව හිව

ශයේ කයත්ාළ ව ළැි දියුණුව

ිරීම". 

 

 

 

3) ER 3. කලාපී ව මහව

යුෙ ෝතාව ෙළඳ ෙතොෙේව

අළශයේ යත්ාළ න්තටව

මිමලතව ගු ා්ව"කනළව

ෙ"න්ත"ව ෙමෞඛ්යව මහව

් ළ් ථත්ාව "ට්ට්බළලටව

ගැලෙතතව තිමදිව

අනුල ලත්ාළ න්තව මහව

ගු ා්ව"කව  ටිත්ලව

තහුළක්බව ළැි දියුණුව

ිරීම". 

 

4) ER 4. අතත තවදිශයේ ාන්තත්ව

් ෙශ්රුත්ර න්තව ෙකෙ හිව

ුළළුව හාව "තයව

තිම"ා ොව

ළයාතා  න්තෙ ව

ත් පකාීම්වළ ව ඉහඳව

තැාංවී".ව  කුළුනඩු, අහා ව

මහවIT/BPO කර්"ාන්තත්ව) 

 

 

 ෙළඳ ා"ව

තහුළක   ව

පිිනන ව ශ්රීව ලාංකාෙවව

ජාතිපකව ෙළඳ ා"ව

තහුළක  ව

කමිටුෙළහිව

ත්ා් ෂණිකව

කමිටුෙවව

මා"ාිටකයින්තව

ම හාව 2017ව අෙේල්ව

19-20, 24-25ව

දිත න්තව හිව ෙකොඳඹව

පුහුණුව ළැඩමුළුව

ෙෙක් වතැළැ්වවී".ව 

 

 නිෙහ් ව ෙළඳ ව

ගිවිුළ්බව

උතිම"ෙ න්තව

ාාවිත්ාවිරීම"ව FTA)ව

- නිෙහ් ව ෙළඳ ව

ගිවිුළ්බව හිව නලතෑ"ව

ඇගයී"ව ම හාව

්ර"ා ා්ව"කව

ෙළඳ ව තකෘතිපව

හැඳින්තවී"ව -ව 2017ව

"ැයිව24-25වෙකොඳඹ 

 

 

 

 නිෙහ් ව ෙළඳ ව

ගිවිුළ්බව මාකච්ඡාව

ළැඩමුළුළව -ව 2017 

අෙගෝ් ුළව 1-3 

ෙකොඳඹව.. 

 

 ෙළඳෙව මාකච්ඡාව

තාාමතවළැඩමුළුළව

2017 ජූලිව24-27   

 

 යුෙ ෝතාව නාහි ව

්රි ා"ාර්ගව මහව

ීවහ් පීව ේල් ව ව -ව

අනුල ලත්ාළ ව මහව

ාාවිත් ව -ව 2017ව

ෙතොළැ්බනර්ව "මව 6-

9, බ්රමල්් ව හිව .ව

තළ්වළතවල.. 

 ෙළඳ ා"ව මහව

ෙළඳ ව ගිවිුළ්බව

 ෙ"ොි යුලව පුහුණුළව

)වපිිනන ව 
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 ත්ා් ෂණිකව

ශයේ කයත්ාව

ෙගොඩතැගී"ව-ව2017ව

අෙගෝ් ුළව23-24ව 

  

 ෙකොඳඹව .ව

තළ්වළතවල.. 

 පුහුණුව ෙ"ොි යුලව Iව

ෙකොටමව -ව 'ෙළඳ ව

මන්තතාතගත්ව වී"ව

මහව තර්ථිකව

විෙයාළව හැඳින්තවී"' 

(අෙගෝ් ුළව 23-24ව

ෙකොඳඹව) 

 මලිකව හාවව

අනුක්රමිකවළශයේ ෙ න්තව

ෙළඳ ා"ව

තහුළක  ව

මාංෙශයේ ෝතතව

්රි ා්ව"කව ිරීම"ව -ව

2017ව ඔ් ෙත්ෝනර්ව

11-12ව ෙකොඳඹව .ව

තළ්වළතවල.. 

 ෙළඳ ව පිිම ්බව

හඳුන්තළා.ේබව

පුහුණුව තාඨ"ාලාළව

-ව 2017ව ඔ් ෙත්ෝනර්ව

25-27ව ෙකොඳඹව .ව

තළ්වළතවල.. 

 EUROSTAT තැළතිපව

ජා්වව න්තත් ව

අතයතව මාංචා  ව

ෙතොළැ්බනර්ව 6-10, 

ල් ම්බනර් . 
නිෙහ් ව ෙළඳ ව ගිවිුළ්බහිව "තාව

ාාවිත් ව මහව ළ්ව"න්තව

්රළ ත්ාළ න්තව කලාපී ව

ළැඩමුළුව 2017ව

ෙතොළැ්බනර්ව 6ව  ාතත , 

10ව"හනුළ වතැළැතිපවවි . 

4 9 දන්වාසක වීසා ඵකඳත්ර 

සො නිර්ද ව 

කඵාදීභ 

විෙද්ශික න්තව විසින්තව ඔවුන්තෙ ව

ළයාතාිමක, ළෘ්වර ව මහව

ෙතෞද්ගලිකවකටයුුළවම හාවශ්රීව

ලාංකාළව ුළලව ළැි ව කාල ් ව

සිටී"ටව වෙන්තළාසිකවවීමාවඅ දු්බව

ක නුවලනයි. තග"තව වවිග"තව

ෙෙතාර්ත්ේබන්තුළළව විසින්තව

ෙන්තළාසිකවවීමාවනලත්වවලනා."ව
ම හාව අොලව ෙර්ඛී ව

අ"ාත්යාංශයේ  න්තෙගන්තව

නිර්ෙද්ශයේ  න්තවඅෙේ් ෂාවක යි. 

මහවශ්රීවලාංකාළවුළඳව 

 

 

 

අොලව ළර්ෂො.ව නිකු්වව ක තව

ලෙවනිර්ෙද්ශයේ වග තව 

  

 

අ දු්බකරුළන්ත 146 මහ 

ම"ාග්බ 80 ක ජාරන්තව 27 

ක  ැෙතන්තතන්ත  114 

ෙන්තළාසිකව වීමාව නලතත්රව

ම හාව නිර්ෙද්ශයේ  

ලනා." 
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11.සමාගම් රෙජිස්ට්රාර් ද රාරාර් දේරම්තුව  

11.1 ාැක්ම 

ශ්රී ලංකාව ව ලංයපාරඅ ලංශා ආ ලංරඅක ලංවඅන්   ලං ලංසාස  ලංආහ ලංපාරක ආ ලංළිබඳව  ලංහයාආ ක ලංරම  ලංරම  ආ   ලංිහි  ලංිරීමම   ලං

සම ත් ලංසක්රීආ ලංයාආම   ලංශකාවයකආ ක ලංි ක ලංිරීමම  ලංලින්   ලංශ් සය ආ ලංයපාරයකව ලංපාරසු ලංිහම  ක ලංසාධනය ආ ලංිරීමම  ලංහ ලං

 පාරෝෂකආ ලංිරීමම . 

11.2 රමරෙ ෙ 

 ලං ලං ලංසම ගම් ලං අජිසට්රධන ලං ාපාරධනේ ම්  ලි ලංඅේ ආ ලංරධනක ව ලංර කපාරත් කආ  ලංහ ලං ළ  ලං ලං ලංර කපාරත් කආ  ලංශුකූලකේආ ක ලං

ි ක  ලං සේ ලංශාක ලංපාර ත් ලංආ  ත් ලංයපාරඅ ලංහ ලංශ  ත්ත් ලංරආේ  ලංස හ ලංය  කම ආ ලංේත්ආ ක ලංකව ලංමටම   ලංහ ලංා ආ ලං

වධනආආ   ලංරම ත් ලංිරීමම   ලංපාරයක්රම ආ ක ලංාඅි. 

11.3     අෙමුණු  

  ාපාරධනේ ම්  ලි ලං ේ ලංපාරීම ලංි ක ලංමූන්ව ලංවධනආආ ලං      ලංපාරහේ ලංසාහ   ලංවඅ ලංි ක ලං ලංයස    ලං්රිආත්ම ව ලං

ිරීමම , පාරයකපාරක ආ ලංිරීමම  ලංහ ලංවකග  වීම  ලං ව. ලං ලංඑම  ලං ලංයස    ලංපාරහේ ලංා ක ව. 

 (ශ) ලං2007 ලංශාව ලං07 ලංාඅ  ලංසම ගම් ලංපාර ේ 

 (ර) ලංසන් ක ලංරඥ ලංපාර ේ ලං- ලං123 ලං  ලංශකාවයකආ 

 (ි) ලං1935 ලංශාව ලං61 ලංාඅ  ලංසීට්ටු ලංරඥ ලංපාර ේ 

 (ඈ) ලං1987 ලංශාව ලං03 ලංාඅ  ලං පාරොදු ලං වො  ත්රත් ලංපාර ේ 

 

11.4      ප්රධාා  ාාර් දනතු 

1.  පාරෞද්ගන්ව, ලං පාරොදු, ලංශ් ද්ශීආ, ලංසීම  ලංඅි ේ, ලංිපාර ආ   ලංසීන්ේ ලංසම ගම් ලංසහ ලංසාගම් ලංසාස පාර ආ ලංිරීමම . 

2. ගක   ලංපාරයක කෂවරු  , ලංසම ගම් ලං ේවම්රු   ලංසහ ලං පාරොදු ලං වො  ත්රත් ලංන්ආපාරයාා ක ලංිරීමම  

3. පුද්ගකආ   ලංශ්සි   ලංඉේලුම් ලංවඅ  ලංපාරයකයා ලංශාක ලංසම ගම් ලං ේොඅලිරු ලංකව ලංමටම  

4. සම ග ම් ලංශාක ලංසිආළුම  ලං ේොඅලිරු, ලංශ්සේඅ ලංශාක ලං ගොුක ලංක  ලංආත්වලී  ලංිරීමම  

5. සම ගම් ලං ේවම්රු   ේ, ලංගක   ලංපාරීම කෂවරු   ේ, ලංසන් කක ලංසහ ලං පාරොදු ලං වො  ත්රත් ලංක  ලංශාක ලං ේොඅලිරු ලං

න්ආපාරයාා ක ලංිරීමම  

6. සහ කව ලංළි පාරත් ලංකව ලංගය ම  ලංසහ ලංම හේ  ලං ේොඅලිරු ලංකව ලංගය ම  ලංස හ ලංශාක ලංර කපාරා  ලංසවස ලංිරීමම . 

7. උගසවඳුම්වඅ ලංහ ලංඍක ලංපාරත්ර ලංන්ආපාරයාා ක ලංිරීමම  ලං 

8.  ේඛක ලංේහවුරු ලංිරීමම  

9. ගසලි ලංඑවලි ලංිරීමම  ලංහ ලංසසඳීම  

10. සම ගම් ලං ේ ලංන්ආපාරයාා ක ලංිරයකම  

11. සම ගම් ලංඈඅ ලංිරීමම  ලංහ ලංශ්සුරු ලංහීමම  

12.   ෞ කව ලං ේඛක ලංහ ලං ගොුක ලං ඩත්ලි ලංිරයකම  ලංහ ලංවළම කවඅකආ ලංිරයකම  
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 11.5   2017 රාසැම්බර් ද 31 දි ට ප්රගියන   

11.5.1  යාරිියරන  ම : e-ROC  යාරිියන 

 11.5.1.1 යපාරි ක ආ ලංශඅණක ලං: ලංසම ගම් ලංන්ආපාරයාා ක ලංිරීම ම් ලං්රිආන්ආ ලංපාරයකගකව ලංගේ ලංිරීමම  

 
 ලං 

ඩස හ   ලංහ ලං
යපාරි ක 

න්ුකම් ලං
ාවවආ 

  ෞ කව ලංරග කආ ලං 

ඉක කවආ 
කඟ ලංවඅ ලං
ගය ම් 

2501 - ප්රිය යුෙගේ රිමම    

ම ිදුවාග ලංසාධනය ආ ලංහ ලං
 ේඛක ලංScanning  
ඩස හ  

ශ්ආාම  ලං(රු. ලං
න්න්ආ ) 

 
සම ගම් ලංන්ආපාරයාා ක ලංිරීම ම් ලං
්රිආන්ආ ලංපාරයකගකව ලංගේ ලං

ිරීමම  

පාරළණ ලංශයාආඅ ලංයාම  ලං
වඅ ලංශාළ ලං ලං ේඛක ලං
 අමටම් ලංකව ලංමට ලංිේ. 

 ම ිදුවාග ලංේත් ලංශ්ගක ආ
  

ශ්ආාම (රු. ලං
න්න්ආ ) 

ාිඩාග ලංහ ලංආ   ත්රෝපාරවඅක ලං ලං
ස පාර ආ ලංිරීමම  
   

ශ්ආාම (රු. ලං
න්න්ආ ) 

වළම කවඅ  ලං්රිආන්ආ ලං
  සිරීමම  

ශ්ආාම (රු. ලං
න්න්ආ ) 

රආේ  ලංපාරයකසඅආ ලං  ස ලං
ිරීමම  

ශ්ආාම (රු. ලං
න්න්ආ ) 

මූලධා   ත්ාම් 

පු රුත්ේාර න ො 

 ැඩිදියුණු රිරීම  

   

 ගොඩ ඟින් ලංහ ලංඉයාිරීමම්
   

ශ්ආාම (රු. ලං
න්න්ආ ) 

 ගොඩ ඟිේක ලං
ශළුත්ඩිආ ලංිරීමම  

ඉක කව ලංකඟ ලංවඅ ලං
ිේ 

ආ  ත්ර ලංහ ලංආ   ත්රෝපාරවඅක
  

ශ්ආාම (රු. ලං
න්න්ආ ) 

ආ  ත්ර ලංහ ලං
ආ   ත්රෝපාරවඅක ලං
ඩියායුණු ලංිරීමම   

ඉක කව ලංකඟ ලංවඅ ලං
ිේ 

හ   
  

ශ්ආාම (රු. ලං
න්න්ආ ) 

හ  ඩියායුණු ලං
ිරීමම  

- 

මූලධා   ත්ාම්  

අත්රත්ාෙගැනීම 

   

හ  ශ්ආාම (රු. ලං
න්න්ආ ) 

වේ ලංවදු ලංපාරා ම  ලංආ  ත් ලංහ  ලංන්කමට ලංගය ම   ලං
 ආෝජිේි. 

ගිහ ණ්ඩ ලංහ ලංවධනආලීආ ලං
උපාරවඅක 

ශ්ආාම (රු. ලං
න්න්ආ ) 

වධනආලීආ ලං ම්ස, ලංපුටු, ලං
රැ ක,    ලංශේම යක ලංන්කමට ලං
ගය ම  ලං 

ඉක කව ලංකඟ ලංවඅ ලං
ිේ 

ආ  ත්ර ලංහ ලංආ   ත්රෝපාරවඅක ශ්ආාම (රු. ලං
න්න්ආ ) 

පාරයකගකව ලං ලංහ ලංණද්රක ලං
ආ  ත්ර ලං, ලංෆ කස ලංආ  ත්ර ලං
,ේආ ලංළි පාරත් ලංආ  ත්ර ලං,UPS 
න්කමට ලංගය ම  

28 % ඉක කව ලංකඟ ලං
වඅ ලංිේ 

පුහුණු ලංිරීමම් ලංහ ලංහිරආ ලං
ධනය ආ 

ශ්ආාම (රු. ලං
න්න්ආ ) 

යාකයීම   ේ ලංහිරආ ලං
පුහුණු ලංධනය  ලංිරීම ම් ලං
ඩස හ   ලංසාශ්ය ආ ලං
ිරීමම  

46% ඉක කව ලංකඟ ලං
වඅ ලංිේ 

ආාානම(රු. මිලින )    

සම ගම් ලංශඅණාක    

        පාර ේ ලං්රිආත්ම ව ලංිරීමම  රාආම (රු. ලං
න්න්ආ ) 

 ඉක කව ලංකඟ ලංවඅ ලං
ිේ 

         ත් ලංරාආම් රාආම (රු. ලං
න්න්ආ ) 

 ඉක කව ලංකඟ ලංවඅ ලං
ිේ 

සම ගම් ලං අජිසට්රධන ේගසලි 
20.03.02.10 

රාආම (රු. ලං
න්න්ආ ) 

 ඉක කව ලංකඟ ලංවඅ ලං
ිේ 

 පාරොදු ලං වො  ත්රත් ලංගසලි  
20.03.02.12 

රාආම (රු. ලං
න්න්ආ ) 

 ඉක කව ලංකඟ ලංවඅ ලං
ිේ 

රාරාර් දේරමරතුවරේ සමස්ථ 

ආාානම(රු. මිලින ) 
   

විනාම(රු. මිලින )    
 සම ගම් ලංශඅණාක ශ්ආාම (රු. ලං  
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න්න්ආ ) සම ගම් ලංපාර ේ ලං
පාරයකපාරක ආ ලංිරීමම    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංපු අධනේ  ලංශ්ආාම් ශ්ආාම (රු. ලං

න්න්ආ ) 
 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංමූකය  ලංශ්ආාම් ශ්ආාම (රු. ලං
න්න්ආ ) 

 

297 ලංශීධනෂආ ශ්ආාම (රු. ලං
න්න්ආ ) 

 

රාරාර් දේරමරතුවරේ සමස්ථ 

විනාම(රු. මිලින ) 

   

    

ර ෞියා ාාර් දසාධා න    

  ලංසාස ගේිරීමම් 
   

ාවව ලංරම කආ  

සම ගම් ලංපාර ේ ලං
්රිආත්ම ව ලංිරීමම  

 ේඛක ලංන්ආපාරයාා ක ලංරම කආ ාවව ලංරම කආ  

සන් ක ලංන්ආපාරයාා ක ලංරම කආ ාවව ලංරම කආ  

 ේවම්රු ලංන්ආපාරයාා කආ ාවව ලංරම කආ  

 පාරොදු ලං වො  ත්රත් ලං
න්ආපාරයාා කආ 

ාවව ලංරම කආ  

 



105 
 

12.සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුව 

12.1       දැක්ම :-   “ජනතා ලයලවායක් ෙව ිරරවාර වවල්ධධනය  වුපඳාාරය “ 

12.2   ෙමෙශලර:- “ශ්රී වාාෙස වුපඳාාර ලයාඳාරය ජනතා ලයලවායක් ෙව වවල්ධධනය ිරීමම වශා 

වානුබ වඳයමින් වුපඳාාර වමිිර ල යශ ඳානයක් ෙ ොඩනැගීම වශා පුළුල් ෙව මැදිශත් වීම. 

 

12.3     අරුපණු :- 

වුපඳාාර ලයාඳාරය රචලිතත ිරීමම. 

වුපඳාාර වමිිර / වව ම් ක්ිරමත් ිරීමම. 

වුපඳාාර වමිිර / වව ම් වුපඳාාර රිරඳත්ිර අනුල ෙමෙශය වීම. 

වුපඳාාර ෙවේලය  වම්බන්ධ ෙලනත් බාහිර පුද් යින් / ආයතන අතර වම්බන්ධීාරණය  

ාිතන් ා  රජය මඟින් දියත් ාරනු බන වවල්ධධන ා යුතු ල  මැදිශත් වීම. 

 

12.4      ක්රියාාාරාම් :- 

 

රිරඳත්ිර වශ ාෂමනාාරණය 

වුපඳාාර වමිිර ිතයාඳදිවචිය ශා අධීක්ණය 

වුපඳාාර වමිිර වි ණනය ශා විම්ධණය 

වුපඳාාර ආරවුල් ෙේරුම්ාරණය ශා නිරාාරණය  

ඳෂාත් වභා වම  වම්බන්ධීාරණය 

වුපඳාාර වමිිර ල බැවකු ශා මූය අව අධීක්ණය 

වුපඳාාර ලයාඳාරෙප ඳාභෝෙභික ා අව වවල්ධධනය ිරීමම 

වුපඳාාර අරුපදල් ාෂමනාාරණය 

වුපඳාාර ලයාඳාරය රල්ධධනය ශා වවල්ධධනය 

මානල ශා ෙභෞිරා වම්ඳත් වවල්ධධනය 
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12.5 2017 දෙසැේබර් 31 දිනට ප්රගතිය    

12.5.1  ලයාඳිිරෙප නම : වුපඳදීඳනී පුලත්ඳත ුපද්රණය ිරීමම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125.1  ලයාඳිිරෙප නම : නිඳ්ාදන ශා ා්ධමාන්ත වුපඳාාර වමිිර ඳහිටුවීම ශා නඟා සිටුවීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ක්රියාාාරාම් 

 
මිනුම් ඒාාය 

             ෙභෞිරා ර ිරය 

ඉක්ා ඟාාර 
 ැනීම 

වුපඳදීඳනි 
පුලත්ඳත් 
අිරේධාය වශා 
ිතපි,පුලත් රැව් 
ිරීමම. 

 
 
 
වෑම මවාම 
වුපඳදීඳනී සිවශ 
ශා ෙදමෂ මාධය 
පුලත්ඳත් 
අිරේධා 
ඳෂිරීමම 

 
 
වමූඳදීඳනී 
සිවශ 
මාධයෙයන් 
අිරේධා 12 ක් 
වශ 
ෙදමෂ 
මාධයෙයන් 
අිරේධා 12 ක් 
ඳෂිරීමම 

 
 
වමූඳදීඳනී 
සිවශ 
මාධයෙයන් 
අිරේධා 12 ක් 
වශ 
ෙදමෂ 
මාධයෙයන් 
අිරේධා 12 ක් 
ඳෂිරීමම 

පුලත් වවව්ාරණය 
ිරීමම 

පුලත්ඳත 
රාාය  ඳත් 
ිරීමම. 

ක්රියාාාරාම මිනුම් 
ඒාාය 

ෙභෞිරා ර ිරය 

ඉක්ා ඟාාර  ැනීම් 

 
නිඳ්ාදන ශා 
ා්ධමාන්ත 
වුපඳාාර වමිිර 
ඳහිටුවීම ශා නඟා 
සිටුවීම 

 

  
 

සී/ව. ෙවෞඛ්ය ෙදඳා්ධතෙම්න්තු වණව 
වමිිරෙප “වෙවත් ුපද්රණාය” වශා 
නවීන තාක්ණිා ුපද්රණ යන්්ර 6 ක් මිදී 
 ැනීම   රු.මි. 2ා ුපදක් වශ සී/ව. 
දන ශ ෙඳොල් නිඳදලන්නන්ෙේ වුපඳාාර 
වමිිරය  ෙඳොල්ාටු  ලන මැෂින් 7 ක් 
බා  ැනීම  රු.මි. 01ා ුපදක් බා දී 
ඇත 
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ක්රි ාකාරකේ මිනුේ ඒකක  ද ෞියක ප්රගතිය  

ඉලක්ක  ලඟාකර 

ගතැනීේ 

වුපඳාාර වමිිරලිතන් නිලැරදි දත්ත වශ 

ෙතොරතුරු රැව් ාර යාලත්ාාලීන 

ඳලත්ලාෙ න යාම. 

ැබුණු ලා්ධතා වවඛ්යාල  

36 

 

33 

ව්ථානීය ඳීමක්ණ, මශජන ඳැමිණිිත වශ 

අභියාචලනා විභා  ිරීමම. 

ඳැලැත්ව ඳීමක්ණ  වවඛ්යාල ශා 

විභා  ා අභියාචලනා වවඛ්යාල 

 

8 

 

3 

මධයම රජෙප නිෂධාීමන්, ඳාත් නිධාීමන් 

වශ වුපඳාාර වමිිර නිධාීමන් පුහුණු ිරභෝම 

ඳැලැත්ව පුහුණු ලැඩව ශන් 

වවඛ්යාල 

 

12 

 

10 

වුපඳාාර බැවකු නියාමනය  අදාෂ නල 

අත්ෙඳොත්, චලක්රෙල්ඛ්, උඳෙදව් වශ නීිර 

වම්ඳාදනය ිරීමම 

නිකුත් ා ෙඳොත් ශා ෙල්ඛ්න 

වවඛ්යාල 

 

5 

 

3 

වුපඳාාර බැවකු නියාමන ජාිරා ාමිටු 

රැව්වීම ඳැලැත්වීම. 

ඳැලැත්ව රැව්වීම වවඛ්යාල  

6 

 

2 

ක්රියාාාරාම මිනුම් 
ඒාාය 

ෙභෞිරා ර ිරය 

ඉක්ා ඟාාර  ැනීම් 

වවඛ්යාන 
ලා්ධතාල 
ුපද්රණය 

 

වවඛ්යාන 
ලා්ධතාල 
ුපද්රණය 

ඳෂාත් ෙදඳා්ධතෙම්න්තුලිතන් 
ශා දීඳ ලයාප්ත ත වුපඳාාර 
වමිිර වව ම් ලිතන් 
වවඛ්යාත්මා දත්ත රැව්ිරීමම 
 

2015 වවඛ්යාන ලා්ධතාෙස  ුපද්රණ 
ා යුතු අලවන් ාර 
ෙදඳා්ධතෙම්න්තුල ෙලත බා දී 
ඇත. 
 

 
දත්ත වි්ෙල්ණය ිරීමම ශා 
ලගු ත ිරීමම 
 

2016 වවඛ්යාන ලා්ධතල  අදා 
සියළුම ඳෂාත් ෙතොරතුරු 
ෙදඳා්ධතෙම්න්තුල ෙලත ඉදිභෝඳත් 
ාර ඇිර අතර, වවඛ්යාන ලා්ධතාල 
වාව් ිරීමෙම් ා යුතු සිදු 
ොෙරමින් ඳලතී. 
 

ලා්ධතාල ුපද්රණය ිරීමම 

2016 ාා්ධය 
වාධන ලා්ධතාල 
ුපද්රණය 
 

ාා්ධය 
වාධන 
ලා්ධතාල 
ුපද්රණය 
ිරීමම 

ෙදඳා්ධතෙම්න්තුෙස අදාෂ 
අවලිතන් වශ වුපඳාාර වමිිර 
වව ම් ලිතන් ෙතොරතුරු 
බා ැනීම. 
 

ාා්ධය වාධන ලා්ධතාල ුපදුණය 
ාර ෙදඳා්ධතෙම්න්තුල ෙලත භාර 
දී ඇත. 
 

දත්ත වි්ෙල්ණය වශ 
වවව්ාරණය 

ලා්ධතාල ුපද්රණය ිරීමම 
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12.8 ලයාඳිිරෙප නම : වුපඳාාර  ම්මානය ඉදිිරීමම ( ෙඳොෙෂොන්නරුල) 

ක්රියාාාරාම මිනුම් 
ඒාාය 

ෙභෞිරා ර ිරය 

ඉක්ා ඟාාර  ැනීම් 

වුපඳාාර  ම්මානය 
ඉදිිරීමම                                                 
( ෙඳොෙෂොන්නරුල) 

 

වුපඳාාර 
 ම්මානය 
ඉදිිරීමම 

 
 

ෙමම ලයාඳිිරය ය ෙත්  
ෙඳොෙෂොන්නරුල දිව්ත්රික් ජාිරා 
වුපඳාාර මණ්ඩ ෙ ොඩනැක ල් 
නවීාරණය ිරීමෙම් ලයාඳිිර වශා  
රු.මි. 5.244 ා ලටිනාාමින් යුතු 
ෙචලක්ඳත  උතුරු මැද ඳෂාත් 
වුපඳාාර වවල්ධධන 
ෙදඳා්ධතෙම්න්තුල ෙලත ෙයොුප 
ාරනදී.  

 

12.9 ලයාඳිිරෙප නම : නැණ ක්ිර ඳාවල් වුපඳාාර වමිිර රල්ධධන ලැඩව ශන 

 

 

ක්රියාාාරාම් මිනුම් 

ඒාාය 

ෙභෞිරා ර ිරය 

ඉක්ාය ඟාාර  ැනීම් ඟාාර  ැනීම් 

නැණ ක්ිර ඳාවල් 

වුපඳාාර වමිිර 

රල්ධධන 

ලැඩව ශන 

ක්රියාත්මා 

ාරනු ැබූ 

ලැඩවශන් 

ෂමා ශා තරුණ ඳරපුර 

අතර වුපඳාාර 

ලයාඳාරය රචලිතත ිරීමම 

ශා ඳාවල් දරු 

දැභෝයන්ෙේ 

අධයාත්මිාත්ලය 

වවල්ධධනය ාරමින් 

ර   ලැඩදායී ඳරපුරක් 

බිහි ිරීමම 

ෙමම ලයාඳිිරය ය ෙත් 7102 ල්ධෙප 5 

යයත්ලය ශා අ.ෙඳො.ව ) .වා.ෙඳෂ (

විභා ය  අත්ලැක් වැඳයීෙම් අරුපණින් 

බව්නාහිර  ,ලයඹ ,මධයම ,නැෙ නහිර 

ඳෂාත්ල ෙතොරා ත් ඳාවල්ල 

වම්මන්්රණයන් ඳලත්ලන දී. 

 

අ .ෙඳො.ව) .වා.ෙඳ (වම්මන්්රණ වශා 

සිසුන් වශභාගී ව ඳාවල්ල පුව්තාා 

වශා ෙඳොත් මි දී  ැනීම  ෙමම 

ලැඩව ශණ ය ෙත් ආධාර ුපදල් බා 

ෙදන දී.  

 තලද කු  /ාන්ත ෙජිප්ත  විදයාෙප 

ාාරා රාේධනය ලැීාර  ැනීම  ශා 

 ිශ උඳාරණ බා  ැනීම වශා 

රු007,211/- ා ආදාර ුපදක් බා ෙදන 

දී. 

රු .මිිතයන40013  
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13. මිනුම් ඒකක, ප්රමිි  ා  ේව ා  ේපා ්තමේම්්තුවා  
 
13.1  පැක්ම 

 

මනා ලෙස සුරැකි පාරිල ෝගික ප්රජාාක්  සහාා ිවකරදි  ාා ිශ්වකාසීය  ිනුම් 
 

13.2  ේමේාාර 

 

ිනුම් මත පදන් වූ ලසේකා සා ිව ාමන ක්රි ාකාදක්කෙ ල ලදින න ිවපවපාදක  න, ලකලෙ නද න, 
ිනුම් ිශදයා ලාෝ ලකන  ලසේකා සප  නන න සා පාරිල ෝගික  නලේ සමාන ක  ාා යු් ති  තාවුරු 

කදන ජාාතය නතද ප්රිනීන න  නුමූලෙ වූ ජාාතික ිනුම් ප්රිනීන න සවාාපන  කිීම, පක කාලෙන  ාම ාා 
ඒකා ප්රචලිතත කිීම මගි න ්රී ොිකික  නලේ වනකන ත  ක  සා ණාතා මක ාක  ලාෙ නරිමම 
 

13.3 අරමුණු 

 

1995 නික 35 දදන ිනුම් ඒකක ප්රිනති ාා ලසේකා පනල  ිශිවිශාාන ක්රි ා මක කදින න ිවදකදය 

ිනුම් ක්රම ාා ිනුම් ිශදයා ලසේකාක න සරපමම, නදාෙ ීයති ාා ලදණාොසි පරනමම තුළි න පාරිල ෝගික ා 

ආද් පා කිීම, ජාාතික ිනුම් ප්රිනීන න පක කාලෙන  ාම, න නතර්ජාාතිකක ඒකා  ාක කාලීන කිීම 
ආි   ලදපාර්තල් නතුලේ නදමුණු ලේ.  
 

13.4 ේපා ්තමේම්්තුවේා්ත වැලේවන ේව ා ා්ත 

13.4.1 විපය ත්මකමක මිනුම් විපය ාඅ අප ස ේව ා ා්ත 
 

1. ජාාතික ිනුම් පර්ලේපතාොද  පිහිටුමම මගි න ජාාතික ිනුම් ප්රිනති ාා ඒකක පද්ාති  
සවාාපන   කිීම     

2. ජාාතය නතද ිනුම් ප්රිනති නහි පපල ෝීතතාක  නුමූලෙ කන පරිි  ජාාතික ිනුම් පද්ාති  
සවාාපන  කිීම ාා පක කාලෙන  ාම  

3. ිශිශා ් ලපේත්ර සහාා නක්ය කන ිනුම් පදාිනීන න ාා තා් පත  කයාප්ත ත කිීම ාා ප්රකර්ාන 
ක යුතු 

4. ිනුම් දාශී න  නදාෙ ලද්ශී  ාා ජාාතය නතද ම්ට ල් ද්ිශපාර්්ිශක සා බහුපාර්්ිශක 
සිස නදන කරඩස ා න පක කින න ක්රමාිකන ාා ිනුම් ්කයතා ලාෙ නරිමම  

5. ිනුම් ිශදයාක පිළිබහ හුහුණු කරඩස ා න පරකර මමඋ පපලද්්න ලසේකා සරපමම  
6. ශ්රි ෙිකාලේ ස්මත ලේොක ිවපදමම ාා  www.sltime.org ලකබ් නඩිශ  ඔසවලසේ ිශකා්න  

කිීම  
 
13.4.2 ක ්තමික මිනුම් විපය ාඅ අප ස ේව ා ා්ත 
 

1. කර්මා නතකෙ  ාිශතා කදන ිනින සා ිනුම් පපකදත නික ල්ෝාන  කිීම 
(පී් පතාොද  තුෙ සා බාහිද නික ල්ෝාන ද ඇතුෙ ක) 

2. ිවපවපාදන ාා ලසේකා කර්මා නතකෙ පිහිටුකා ඇති ිශ්ාෙ පරිමාතලේ ිනුම් පපකදත පද්ාති 
පී් පා කිීම සා සතයා න  කිීම 

3. කර්මා නත ිනුම්කෙ  නදාෙ ිනුම් ෙර ලු ිශසඳීම පිළිබහ හුහුණුක ාා පපලදසව සරපමම 

4.  
13.4.3 නනි ක මිනුම් විපය ාඅ අප ස ේව ා ා්ත 

1. ක්රි ාකාී ප්රිනති නික ල්ෝාන  කිීම සා ි සව්රි්  ම්ට ින න ක්රි ාකාී ප්රිනති පක කාලෙන 
 ාම (පනත  නුමක සෑම ි සව්රි්  ලමක්කදල ම ම ිනුම් ලසේකා නිවකාී තනතුද ද ලාවබකන 
නතද ක්රි ාකාී ප්රිනීන න ඔහු  ාදලේ තරලබ්)  

2. ලකෙහාල්දී  ාිශතා ලකලදන සි ලුම පඩිඋ ිනිනඋ  කිරු් සා ිනුම් පපකදතකෙ මූිතක ාා 
කාර්ෂික සතයා න ක යුතු 

http://www.sltime.org/
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3. ලකෙහාල්දී  ාිශතා ලකලදන සි ලුම පඩිඋ ිනිනඋ කිරු් සා ිනුම් පපකදත ිවපවපාදන  
කද නන න‚ ආන න  කද නන නඋ නලු කරඩි ා කද නන න ාා නලෙිශ කද නන න කාර්ෂිකක 
ිත ාපි ිචි කිීම 

4. පනල  ද් කා ඇති දණ්ඩන ිශිවිශාාන ක්රි ා මක කිීම මගි න පාරිල ෝගික ආද් පාක 
සරෙසීම 

5. නනතික ිනුම් ිශදයාක පිළිබහක ලකලෙ නහ න ාා පාරිල ෝගික  න දරුමක  කිීම 

6. ලකෙහාල්දී සා කර්මා නත නි්  නහි  ාිශතා කදන කිරු් ාා ිනුම් පපකදතකෙ මාි ිත  
නුමමත කිරිම (ජාාතික ිනුම් පර්ලේපතාොද  ලමම ලසේකාක ෙබා ලදයි) 

7. ලපද ඇසුරු් (Pre-packages) පරි් පා කිීම ාා පාෙන  කිීම 

8. මාර්ෙ ආද් පාකඋ පරිසද ආද් පාක ාා ලසෞඛ්ය ් ලපේත්ර  ස්බ නා ිනුම් පපකදත 
සතයා න  කිීම 

9. ලකලෙහලපවෙ කර ලී් සිදුකද කිරු්උ ිනුම් කිචලා කදන හුද්ෙෙ  න  ිශරුද්ාක ිවීනම  පි කද 
ෙරීයම 

 
13.5  2017 ේපවැම්බ්ත 31 දිනඅ ප්රගති     

ක්රි  ක රකම මිනුම් ඒකක  
ේ ෞි ක ප්රගති   

ඉලක්ක  ව ධන  

ි කයින හුදා සතයා න මායසවාාන  
පරකර මම 

සතයා න කෙ කිරු් ාා 
ිනුම් පපකදත සිඛ්යාක 

0.85 
ිනිත න 

0.71 ිනිත න 

කිරු් ාා ිනුම් පපකදත මාි ිත නුමමරති  
සහාා පී් පත පරකර මම 

පපකදත සහාා ෙබා දු න 
මාි ිත නුමමති සිඛ්යාක 

40 75 

කිරු් ාා ිනුම් පපකදත ිවපවපාදකයි න උ 
ආන න කරුක න ාා 
නලු කරඩි ාකරුක නලේ ිත ාපි ිචි    

ිවම   කෙ ිත ාපි ිචි සාතික 
ෙතන 

600 525 

ලපද ඇසුරු් පී් පාක   5 - 

ි කයිනහුදා කර ලී් සිදුකිීම කර ලී් සිඛ්යාක 16උ000 12උ367 

මාජානතාක දරුමක  කිරිල් කරඩස ා න  
පරකර මම 

පරකර වූ දරුමක  කිීල් 
කරඩස ා න ෙතන 

800 510 

පපකදත නිකල්ෝාන  කිීම 
නිකල්ෝාන  කෙ ිනුම් 
පපකදත ෙතන 

750 1උ090 

හුහුණු කරඩස ා න පරකර මම 
පරකර වු හුහුණු කරඩස ා න 
ෙතන 

5 2 
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14. ආහාර ක ොමසාරිස් කෙපාර්තකේන්තුල 

     14.1 ෙැක්ම 

             “ආරක්ෂිත, අඛණ්ඩව, ප ෝෂයදායී  ාය්යමය  ආහයර සමමය ිවවසටමමය” 

 

    14.2 කමකහලර 

           “ාය්යමය ආහයර ්රවය ්හි  පවළපප  ළ ුලභතතයව,  යරිපතෝගිට යම භගයවීපේ  හුලව සහ          

             යරිපතෝගිට මිභදී ගැනීපේ හැකි යව ුලරක්ෂිත කිරීමය උපදාසය ආහයර පදා යර්තපේ්හතුව හය  

            සේබ්හා  යර්ශව, පදා යර්තපේ්හතුව සතු වත්ටේ සහ ටයර් යක්ෂමය වුත්, ටැ වුත් පසේවට     

            සමුහ ය සමයඟ මය්ය පභස සේබ්හධීටරණ  මයඟි්හ ආහයර පදා යර්තපේ්හතුපේ දාැක්මය    සයක්ෂයත් ටර 

ගැනීමය” 

 

   14.3 අරමුණු 

 

1. ාය්යමය  ආහයර ුලරක්ෂිතතයව  ිළිබබප තහවුරු වීමය සහ පවළපප  ළ මිභ  සථායවරව  වත්වයපග් 

 යමය සපහය සහය  වීමය සහ මයග ප ්හවීමය භබය දීමය. 

2. විදායයත්මයටව යුණු ක ටර් භදා ගබඩය රමයපේදා ක්  වත්වයපග්  යමය තුිබ්හ  ිබපබෝා උවුරපර්හ 

පත ර පසෞඛයයරක්ෂිත ආහයර ජ්තයවම භබය දීමය. 

3. පදා යර්තපේ්හතුව සතු පේ ළ (ිවවයස සහ ගබඩය) ප්රශසථා ටළමයණයටයරීත්ව ක්  මපත්  වත්වයපග් 

 යමය තුිබ්හ රයජය ආදාය මයම දාක්ව් දාය ටත්ව  හහළ ්ැ වීමය. 

14.4 ප්රධාා   ාර්යයන් 

1. දාකු ක ආසි යතිට ටභයපී  රමවභ සහප ෝගිතය ස විාය්පේ (SAARC) පට ළඹ ප්රඥප්තති  හය  16 ව් 

සමුළු රැසථවීමයම අනුව පමය.පම . 8000 ට විපශේෂිත සහල් ස චිත ක්  වත්වයපග්  යමය. 

 

2. 2008/8/27 යු්ැති අමයයතය මයණ්ඩභ ීරරණ ම අනුව යුවින් ුරරය  වති් ආහයර පදා යර්තපේ්හතුව සතු 

ගබඩයවභ පමය.පම .100, 000 ට ආරක්ෂිත සහල් ස චිත ක්  වත්වයපග්  යමය. 

 

3. පවළපප  ළ සහල් ුලභතතයව  ිළිබබප සහතිට වීමය. 

 

4. ආ ත්පේ සේ ත් මය්ය ටළමය්යටරණ  සපහය අදායළ  යර්ශව ්හ (Stake holders) සමයඟ මය්ය 

සේබ්හධීටරණප ්හ ටමණුතු කිරීමය. 

 

5. ටෘමි උවුරරුවලි්හ පත ර ාය්යමය  ආහයර ගබඩය  රිසර ක් ඇති කිරීමය 
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  14.5 2017කෙසැේබර් 31 දි ට ප්රගතිය 

  14.5.1වය තතිපේ ්මය -      ගබඩය අලුත්වැඩි ය කිරීමය. (පේ ්හපග ඩ අ ට 07, 08, 01, 10, 13) 

14.5.1  වය තතිපේ අරමු ක -  වත්්ය ගබඩයවභ තත්ව  වැඩියුණු ක කිරීමය. 

 

ක්රියා ාර ම මිණුේ එ  ය ක ෞි  ප්රගතිය මුය ප්රගතිය 

ඉක්  ජයග්රහණ ඉක්  ජයග්රහණ 

 
1) වැඩියුණු ක ටරනු භබ් 

තයක්ෂණිට ගබඩය 5. 

 
අලුත්වැඩි යව 

සේුරර්ණ 

ටර් භදා 

ගබඩය 5. 

 
ශක්තිමයත් 

ගබඩය 5ක් 

හයුකිරීමය. 

 
සේුරර්ණප ්හ 

ිවමය ටර ඇත. 

 

100% 

 

88.23% 

 

 

 



113 

 

 

15.පේෂ කර්මාන්ත පෙපාර්තපේන්තුව 

15.1 හැදින්වීම  

ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාභපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලං්ඩුක්රභ ලංදයදාථාපදට ලං යන ලංකද ලං 13 ලංදන ලංදයදාථාප ලං

ාා  ෝධනය ලං අනුද ලං අත්ය්තත්ර ලං  ෂක ්මභප්තාය ලං ා්බඵ්තධ ලං ිෂකය ලං ඳාපත් ලං ාබප ලං යටාට ලං ඳවදී  ලං ති ලං

ිෂකයකි. ලං ඒ ලං අනුද ලං  ෂක ්මභප්තා ලං  දඳප්මා ්බ්තතුද ලං  දා ලං ඳවදී  ලං තත් ත් ලං එභ ලං ිෂකයට ලං අදපා ලං

රිඳත්ිභය ලං ීරය  ලං ාප ලං භධයගතා ලං  ටයුතු ලං ාප ලං ඳාපත් ලං ාබප ලං  ෂක ්මභප්තා ලං අා  ලං ාභඟ ලං

ා්බඵ්තධී ය ය ලංතුලි්ත ලං ්මභප්තා ආ ලංදියුණුදට ලංඅදපා ලං ාේදපද්ත ලංාවඳයීභයි. ලං 

 

15.2 ෙැක්ම  

 ේශීය ලං අනනයාපදය ලං ාා ලං ාාාථ තියට ලං චිතා ලං ඳිදදි ලං  භ්තභ ලං  ේශීය ලං ාප ලං ිෂ ේශීය ලං  දාද ඳ ක ලං

ක්රියප පී ත්දය ලංජාය ලංගතා ලංාවකි ලංඳිදදි ලං අත්ය්තත්ර ලං ෂක ්මභ ලං්ෂ කේත්ර යි  ලංිර්මභප ශීලි ලංාා ලංායගත පී  ලං

 යදිපිළි ලංිරකථඳපදනය ලංාදාප ලංිරකථඳපද යි්ත ලං ය මු ලංකිී භ. ලං 

 

15.3 පමපහවර  

යපජාය ලං රිඳත්ි ලං යපමුද ලං තුා ලං අත්ය්තත්ර ලං  ෂක ්මභප්තාය ලං ාාද්මධනය ලං ාාප ලං අදපා ලං රිඳත්ි ලං ා ාථ ලං

කිී භ. ලං එකී ලං රිඳත්ි ලං ක්රියපත්භ  ලං කිී භ ලං ාාප ලං අද ය ලං භගත ලං  ඳ්තීමභ ලං අද ය ලං  ාේදප ලං ාප ලං ඳාුක ්බ ලං

ාවඳයීභ ලං ාා ලං  භ ායීමභ ලං ාප ලං ා්බඵ්තධී ය ය ලං තුළි්ත ලං අත්ය්තත්ර ලං  ෂක ්මභප්තා ලං ්ෂ කේත්රය ලං තුක ලං

රභප පත්භ  ලංාප ලංුණ පත්භ  ලංද්මධනය්ෂ ලංති ලංකිී භ. ලං 

 

15.4 අරමුණු  

01. අත්ය්තත්ර ලං ෂක ්මභප්තාය ලංාාද්මධනය ලංාදාප ලංඅදපා ලංරිඳත්ි ලංා ාථ ලංකිී භ ලං 

02. ිරකථඳපදනය ලංාාද්මධනය ලංඅයමුණු ලං යගතත් ලංදවඩාටා්ත ලංා්බඳපදනය ලංකිී භ ලං 

 ලං ලං ලං ලං ලං* ලංදයදාපය ත්ද ලංාාද්මධන ලංදවඩාටා්ත ලං 

 ලං ලං ලං ලං ලං* ලං භෝාථාය ලංා්බඳපදන ලංදවඩාටා්ත ලං 

 ලං ලං ලං ලං ලං* ලංපුහුණු යද්තන්ත ලංපුහුණු ලංකිී  ්බ ලංදවඩාටා්ත ලං 

03. අත්ය්තත්ර ලං  ෂක ්මභප්තා ලං ්ෂ කේත්ර ආ ලං  ලං ාාද්මධනයට ලං අද ය ලං චඳ ේ  යි්ත ලං ාප ලං

 ප්මයභඩුඩක ලංපුහුණු ලංකිී භ 

04. ්ෂ කේත්රයට ලංඅද ය ලං ශ්රමික යි්ත ලංපුහුණු ලංකිී භ ලං 

05. අ කිෂ ලංරද්මධනය ලංද ේශීය ලංාප ලංිෂ ේශීය ලංඅ කිෂ ලං ටයුතු ලංාාිෂධපනය ලංකිී භ  ලං 

06. අත්ය්තත්ර ලං ෂක ්මභප්තාය ලංදයපෂා ලංකිී භ ලංඅයමුණු ලං යගතත් ලංුකසුුක ලංදයපඳතිස ලංාථදයාකිකියප ලං

ාප ලංචඳ පය  ලං ාේදප ලංාවඳයීභස ලංදවඩාටා්ත ලංාාිෂධපනය ලංකිී භ 
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07. අත්ය්තත්ර ලං  ෂක ්මභප්තා ආ ලං  භෝාථාය ලං ාාද්මධන ලං ාප ලං ුණ පත්භ  ලං ද්මධනය ලං අයමුණු ලං

 යගතත් ලංරද්ම න ලංාප ලංායගත ලංඳවදවත්ීමභ ලං 

08. ජාපි  ලංඅත්ය්තත්ර ලං ෂක ්මභප්තා ලංරද්ම නය ලංඳවදවත්ීමභ ලං 

09. අත්ය්තත්ර ලං  ෂක ්මභප්තාය ලං ද්මධනය ලං ාදාප ලං අද ය ලං ඳ්ම ආක  ලං අත්ාදප ලං ඵවීම්බ ලං ාප ලං

ාාය්ෂක  ලං ටයුතු ලං 

10. නද ලංාප්ෂක ය ලංාසු්තදප ජභ ලංාප ලංඅදපා ලංාාද්මධන ලං ටයුතු ලං 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ක්රියාකාකාරකම මිණුේ ඒකකයාක ප ෞතික ප්රගතතියාක 

   ඉලක්කයාක ප්රගතතියාක 

2
0
0
1
 

 ගත ඩනවගිලි ලං

ඉදිකිී භ ලංාප ලං

දවඩිදියුණු ලං

කිී භ 

්යාන ලං09  ලං

 ගත ඩනවගිලි ලං

අලුත්දවඩියපද  

 ාේදප ලං

පකදපයිාපද ලං ලං 

 

  ටුඵවේද,අධය්ෂක ලංිරක ලං
ිරද ාේ ලංරිාාාථ ය  ලං
 ටයුතු 

  ටුඵවේද,  ඵෝයගත ්ත, 

ාභ්තතු ්ම, ලංකියභ, 
භපාය ලං ෂක ලං ්මභප්තා ලං
පුහුණු ලංඳපාල්ි  ලං
අලුත්දවඩියප ලං ටයුතු 

  ටුඵවේද ලංඳිදශ්ර ආ ලං
 දනත් ලංාාද්මධන ලං
 ටයුතු 

 යපජාගිිදය ලංාථදපබපිෂ  ලං
ද්ම  ලංභධයාථාපන ලං
ඳිදශ්ර ආ ලංඉදිකිී ්බ 

 නුදයඑළිය ලං ප්තිපුය ලං
ාාචපය  

 ිරදපා ආ ලංඅලුත්දවඩියප ලං
 ටයුතු 

2
0
0
3
 

දපාන ලං

අලුත්දවඩියපද  

දපාන ලං04 ලං

අලුත්දවඩියපද 

 ප්මය්ෂකභ ලං

රදපාන ලං

 ාේදය්ෂ ලං

කඵප ජභ 

2017 ලං ද්මකය ලං තුා ලං ඳාා ලං ාා්ත ලං

දපාන ලං අලුත්දවඩියප ලං  ටයුතු ලං සිසු ලං

කිී භ 

NB – 3003, PD-4265, KC-7670, 

51-5959 

2
1
0
2
 

 ප්මයපකයීය ලං

අද යාප 

 ාේදප ලං

 ප්මය්ෂකභාපදය ලං

ාප ලංපකදපයිත්දය 

 ප්මය්ෂකභ ලං

ාප ලංපකදපයී ලං

යපජාය ලං

 ාේදය්ෂ ලං

කඵප ජභ 

ද්මකය ලං තුා ලං  ලං  ලං  ප්මයපක ලං චඳ ය , ලං ලං

ඳිදගත   ලං ාප ලං ඳිදගත   ලං චඳපාගත, 

ෆව්ෂාථ ලං ය්තත්ර, ලං  ටුඵවේද ලං අා ය ලං

ාාප ලංතඟිලි ලංාාකුණු ලංය්තත්රය,  ෂක ලං

ඳපාල් ලං ාාප ලං චඳ ය , අධය්ෂක ලං

ිරක ලං ිරදා ලං ාාප ලං චඳ ය  ලං  ලං මිකක ජ ලං

ගතවනීභ 
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 ක්රියාකාකාරකම මිණුේ ඒකකයාක ප ෞතික ප්රගතතියාක 

   ඉලක්කයාක ප්රගතතියාක 
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-1
  ෂක ්මභප්තා ලංපුහුණු ලං

ඳපාල් ලංසිුක්ත ලංාාප ලංිරක ලං

තඳු්බ ලංාවඳයීභ  

සිුක්ත ලං192  ෂක ලංඳපාල් ලංාාප ලංසිුක්ත ලං

් ්මක ය ලංකිී භ 

සිුක්ත ලං192 ලං ද නකු ලංාාප ලංිරක ලංතඳු්බ ලං

 ට්ටක ලං02 ලංඵවගි්ත ලංකඵප ජභ 
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ජාපි  ලංඅත්ය්තත්ර ලං යදිපිළි ලං

රද්ම නය ලංාප ලංඅ කිෂ ලං

ාල්පික 

අ කිෂ ලංකුටි ලං36 

ඳාපත්ාබප ලං09 ලං

 ඳෞේගතලි  ලං

දයදාපය ය්ත 

අත්ය්තත්ර ලං යදිපිළි ලං

දයදාපය ය්ත ලංාාප ලං

අ කිෂ ලංඳාුක ්බ ලං

රද්මධනය 

2017 ලං දාව. ලංභා ලං15-17 ලංදිනදක ලං

ඵඩුඩපයනපය  ලං ජාපාය්තාය ලං

ා්බභ්තත්ර  පකප ලංඳිදශ්ර ආ ජ ලංඅත්ය්තත්ර ලං

රද්ම නය ලංාප ලංඅ කිෂ ලංාල්පික ලංඳවදවත්ීමභ 
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 ෂක ලංඳපාල් ලංාප ලං භෝාථාය ලං

ඳපාල් ලංසිුක්ත ලංාාප ලං

ඳවමිකණී ්බ ලං ජභනප ලං ගතීමභ 

සිුක්ත ලං200  

 

 

 

 ෂක ලංඳපාල් ලංාාප ලංසිුක්ත ලං- ලං

175 

 භෝාථාය ලංපුහුණු ලංඳපාල් ලං

ාාප ලංසිුක්ත ලං- ලං25 

(i)  ලං ෂක ලං්මභප්තා ලංපුහුණු ලංඳපාල් 

අධයයන ලංද්මකය               ඵදපගතත් ලංසිුක්ත 
2016/2017 
(2016.07.04 – 2017.07.31)       157 
 
2017/2018 
(2017.07.03 – ලං2018.07.31)      ලං ලං192 
 

(ii)  ලං භෝාථාය ලංපුහුණු ලංඳපාල් 

අධයයන ලංද්මකය            ඵදපගතත් ලංසිුක්ත 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං      ලංද2017.01.10  

2017                               21 
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 ෂක ලංඳපාල් ලංාප ලං භෝාථාය ලං

පුහුණු ලංඳපාල් ලංාාප ලංනල් ලං

ාා ලංචඳ ය  ලංමිකක ජ ලංගතවනීභ 

 

 

 

නල් ලංාා ලං 

අත්ය්තත්ර ලංචඳපාගත 

 

 

 

රභප පත්භ  ලංාප ලං

ුණ පත්භ  ලංඅධයපඳන ලං

රද්මධනය 

 

 ෂක ලංඳපාල් ලං14 ලංාා ලං භෝාථාය ලංපුහුණු ලං

ඳපාල් ලං02 ලංාාප ලංනල් ලංාා ලංඅදපා ලංචඳ ය  ලං

ාවඳයීභ 
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 ක්රියාකාකාරකම මිණුේ ඒකකයාක ප ෞතික ප්රගතතියාක 

   ඉලක්කයාක ප්රගතතියාක 
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ඉාග්රීසි ලංබපකප ලංාවකියප ලං

රද්මධනය ලංාාප ලං

ා්බඳත්දපය යි්තට ලං

 ගතීම්බ ලංකිී භ 

සිුක්ත ලං200  ේ ලං

බපකප ලංඥපන ලං

ද්මධනය 

පුහුණුද්තන්ත ේ ලංබපකප ලංදවනුභ ලං

ද්මධනය ලංකිී භ  

 ෂක  ්මභප්තා ලංපුහුණු ලංඳපාල්ි  ලංසිුක්ත ලං

ාාප ලංඉාග්රීසි ලංබපකප ලංපුහුණු ලංඳපාභපකපද ලං

ඳවදවත්ීමභ 
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 ාේදපාථා ලංපුහුණු ලං

දවඩාටා්ත  

පුහුණුකපභී්ත ලං978 පුහුණුකපභී්ත ලං978  ේ ලංාවකියප ලං

ද්මධනයස ලං ාේදප ලං

 ප්මය්ෂකභාපදසපකදපයිාපදය ලංාා ලං

ිෂකයපනුඵේධ ලංදවනුභ ලංදවඩිදියණු ලංකිී භ 

 ෂක ්මභප්තා ලං්ෂ කේත්රයට ලංඅදපා  පුහුණු ලං

දවඩාටා්ත ලං19්ෂස ලංිරපු ාප ලංාාද්මධන ලං
දවඩාටා්ත ලං ලං05්ෂස ලං ෂක ලංඳපාල්  ලංසිුක්ත  ලං
ාාප  ලං ඳෞරුකත්ද ලංදවඩාටා්ත  ලං03 ්ෂස ලං 
අත්ය්තත්ර ලං ෂක ්මභප්තායට ලංඅදපා ලං
ිෂ ේ  පුහුණු ලංදවඩාටා්ත ලං02්ෂ ලං ලංාප ලං

අධයයන ලං්ෂ කේත්ර ලංචපිද ප ලං10 ලංකි. 
 
ද ලං දඳප්මා ්බ්තතු ලං ිරකධපී ්තස ලං  ෂක 
 ඳපාල්  ලංසිුක්තස ලං ඳාපත්ාබප ලං ්යානස ලං
ාමුඳ පය ලං ාමිකිදක ලං ාප ලං  ඳෞේගතලි  ලං
අා  ආ ලං පුහුණුකපභී්ත  ලං978  ලං ද නකු ලං
ාාප ලංපුහුණු ලංදවඩාටා්ත ලං39්ෂ ලංඳදත්දප ලං
තා. 

 ප්රවර්න  ක්රියාකාකාරකේ    
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අත්ය්තත්ර ලං

 ෂක ්මභප්තා ලංඅ කිෂ ලං

ාල්පික ලංඳවදවත්ීමභ 

අ කිෂ ලංකුටි ලං36ස ලං

රචපය පත්භ  ලං

පුදත්ඳත් ලංදදිදයින ලං

පුයප  

 

කුඩප ලංාප ලංභධය ලංඳිදභප  ලං ්මභප්තා ලං

රද්මධනය  

අත්ය්තත්ර ලං  ෂක ලං  ්මභප්තා ලං අ කිෂ ලං

ාල්පික ලං 2017 ලං භප්මතු ලං 7 ලං – ලං 9 ලං  ලං දිනදක ලං

ඵඩුඩපයනපය  ලං ජාපාය්තාය ලං

ා්බභ්තත්ර  පකප ලංඳිදශ්ර ආ ජ ලංඳවදවත්ිෂි 

  දඳප්මා ්බ්තතු ලං

ිරකධපී ්ත ලංාාප ලංිරක ලං

තඳු්බ ලංාවඳයීභ 

 දඳප්මා ්බ්තතු ලං

ිරකධපී ්ත ලං- ලං122 

 ාේද  ලංඅභි රේය ය ජාපි  ලං අත්ය්තත්ර ලං  ෂක ලං  ්මභප්තා ලං

රද්ම නය ලංාාප ලංාාබපගි ලංදන ලංිරකධපිද්ත ලං

122 ලං  ද නකු ලංාාප ලංිරක ලංතඳු්බ ලංකඵප ජභ ලං

දිෂයද භ්ත ලං   ටා්ෂ ලං දඳප්මා ්බ්තතුද ලං

ිෂසි්ත ලංදවී භ  
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 ෂක ලංඳපාල් ලංාාප ලං

චඳ ය  ලංකඵප ජභ ලංාා ලං

ඳිදඳපකන ලංිෂයද්බ ලංදවී භ 

 ෂක ලංඳපාල් ලංඅධයයන ලං
 ටයුතු ලංරද්මධනය 
ද ෂක ලංඳපාල් ලං- ලං14ස ලං
 භෝාථාය ලංපුහුණු ලං
ඳපාල් ලං- ලං02  

ක්රියප පය ්බ ලං

රද්මධනය 

ද ෂක ලංඳපාල් ලං- ලං14ස ලං

 භෝාථාය ලංපුහුණු ලං

ඳපාල් ලං- ලං02  

 ෂක ඳපාල්ස ලං භෝාථාය ලංපුහුණු ලංඳපාල් ලංාප ලංඳපාල් ලං

 ්තදපසි පගතපය ලංාාප ලංචඳ ය  ලංමිකක ජ ලංගතවනීභ ලංාප ලං

ඳිදඳපකන ලංිෂයද්බ ලංදවී භ 
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දප්මෂි  ලංිෂබපගත ලං

ඳවදවත්ීමභ 

ද ෂක ලංඳපාල්/ භෝාථාය ලං

පුහුණු ලංඳපාල්/ ලං

 දඳප්මා ්බ්තතු ලං

ිෂබපගත  

 ෂක ලං ්මභප්තා ලං

අදාපන ලංාාි ඳත්ර ලං

ිෂබපගත ආ ලං

අයසු්බ රුද්ත ලං202 

 දඳප්මා ්බ්තතු ලං ෂක ලං

චඳ ේ   ලංිරකධපී ්ත ලං

28 

ුණ පත්භ  ලං

ාප්ෂක  ලංශිල්පී්ත ලං

බිි කිී භ 

(i)  ලං  ෂක ්මභප්තා ලං අදාපන ලං ාාි ඳත්ර ලං ිෂබපගතය ලං
ඳවදවත්ීමභ ලං- ලං2017 ලංජූලි ලං26-28 ලංද ෂක ලංඳපාල් ලංසිුක්ත ලං145 ලං
ාප ලංඵපි ය ලංඅයසු්බ රුද්ත ලංාප ලංනවදා ලං ඳනී ලංසිටින ලංසිුක්ත ලං

46 ලං ්ෂ ලං  ඳනී ලං සිටින ලං කදි. ලං ( ෂක ලං ඳපාල් ලං සිුක්ත ලං 02 ලං ාප ලං
ඵපි ය ලං අ ෂ්ෂක ය්ත ලං 09 ලං  ද නකු ලං ිෂබපගතය ලං ාාප ලං
ාාබපගි ලං න ීමය   
 

 

(ii)  අත්ය්තත්ර ලං ෂක ලං ්මභප්තා ලං භෝාථාය ලංිර්මභප ය ලං
පිළිඵ ලංචාාථ ලංපුහුණු ාාි ඳත්ර ලංිෂබපගතය ලං- ලං2016 ලංද2017 ලං
ජානදපිද ලං25 ලං- ලං27/ ලංසිුක්ත ලං19  
 

 

(iii)  ෂක චඳ ේ   ිරකධපී ්ත 28 ලං  ද නකු ලං ාාප ලං
 ප්මය්ෂකභාප ලං  ඩඉ්බ ලං ඳී ්ෂක ය ලං 2017-03-25 ලං දින ලං
ඳවදවත්ීමය.  
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ාාද්මධන ලං

ක්රියප පය ්බ 

 දබ් ලංඅඩිෂය ලං

ඳිදශීකනය ලං ය්තන්ත ලං 

ාාඛ්යපද 

අත්ය්තත්ර ලං ෂක ලං

 ්මභප්තාය ලං

ා්බඵ්තධ ලං ා යතුරු ලං

යපදත් පීමන ලංකිී භ 

 ෂක ලං ්මභප්තා ලං දඳප්මා ්බ්තතු ේ ලං දබ් ලංඅඩිෂය ලං

ිර්මභප ය ලංාප ලංනඩත්තුද 

 සමස්ත  ප්රගතතියාක 
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16. ජාතික බුද්ධිමය දද්පෂ කාර්යාය 

16.1 ශැඳින්වීම 

 

16.2 දැක්ම 

වශ වඳොශ මලික බුද්ධිභඹ වද්ඳශ ඳද්ධතිඹක් වද්ලඹ වත රඟාකය  දීවේ අභිප්රාවඹ ය ක්ක්ත ගුතාමකභකඵ 

වක් යද්රීඹ පරදා ස වාා ඳඹන ප්රධාන වඳවශා යා්ය යඹතනඹක් ඵ  ඳමකීභ 

16.3 දමදශලර 

නිර්භාතශීලිමකඹ වා යාඹකමකඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ  රුකුල් වදන බුද්ධිභඹ වද්ඳශ ඳද්ධතිඹක් තවවුරු කිරීභ 

භඟි ය ලක්තිභමක යර්ථිකඹක්  වගොඩ නැඟීභ  ව නවෝමකඳාදන වා න  යවඹෝ්නඹ ය  දිරිභමක කිරීභ  දාඹක 

ීභ 

16.4 අරමුණු 

1. ්ාතිවේ නිර්භාතශීලීමකඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

2. වශාභ  ඳවසුකේ ැරසීභ  

3. යවඹෝ්න ැඩි කිරීභ 

4. ඳාරිවබෝගික අ සතී ය යයක්ා කිරීභ ව දැනුභ මුල්කය ගමක වගෝලීඹ ක්රිඹාකාරීමකඹ  ්ාතික යර්ථිකඹ 

ඒකාඵද්ධ කිරීභ 

16.5 කාර්යභාරය 

වශ රකුණු, වේ  යට් ඵරඳත්ර, කාර්මික ැරසුේ ලිඹාඳදිිංචි කිරීභ ව ාමහික ිංගේ ලිඹාඳදිිංචි කිරීභ ව 

ඳරිඳාරනඹ කිරීභ ඇතුශමක  බුද්ධිභඹ වද්ඳශ ඳරිඳාරනඹ කිරීභ 

 බුද්ධිභඹ වද්ඳශ පිළිඵ වතොයතුරු එක්රැ් කිරීභ ව ප්රචලලිත කිරීභ 

 බුද්ධිභඹ වද්ඳශ පිළිඵ දැනුභ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

 යර්ථික ිංර්ධන ක්රිඹාලිඹ වා බුද්ධිභඹ වද්ඳශ බාතාතා කිරීභ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

 බුද්ධිභඹ වද්ඳශ යශ්රිත රී රිංකාවජ ්ාතය යතය ගීමභ පුයාලීභ ව ඒ පිළිඵ කරාපීඹ ව අ යතර් ්ාතික 
වවඹෝගීතා ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

 බුද්ධිභඹ වද්ඳශ පිළිඵ ප්රතිඳමකති වඹෝ්නා කිරීභ 

 ප්රකාලන අ සතිඹ ව ේඵ යධිත අ සතිාිකකේ පිළිඵ ක්වාත්රවේ යයවුල් නියාකයතඹ, බුද්ධිභඹ වද්ඳශ 
අ සතිාිකකේ ඵරාමකභක කිරීභ  ඳවසුකේ ැරසීභ 

 බුද්ධිභඹ වද්ඳශ අනුවඹෝජිතවඹෝ ලිඹාඳදිිංචි කිරීභ ව ඳරිඳාරනඹ 
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16.6 කාර්යයන් 

16.6.1 නල  නිපැයුම් වඳශා දේටන්ට් බපත්ර 

වභභ කාර්ඹාරඹ තාික ය වද්ශීඹ වා තාවද්ශීඹ වේ  යට් ඵරඳත්ර අඹදුේඳමක ඳරීක්ා කය සුදුසුකේ රඵන න 

නිඳැක්ේර  වේ  යට් යයක්ා ප්රදානඹ කයනු රැව.  එවා වේ  යට් ඵරඳමක ය ප්රදානඹ කිරීවභ ය අනතුරු ඊ  

අදාශ අලුමක කිරීේ, ඳැරීේ ව අය ගිතාසුේ ඹනාදී තාතාධ ලිඹාඳදිිංචි කිරීවභ ය  ඳසු ිකදුකශ ක්තු කාර්ඹඹ ය ද වභභ 

කාර්ඹාරඹ තාික ය ඳරිඳාරනඹ කයනු රැව.  එඳභතක් වනො තාදයාමකභක ව වශ ප්ර්ා ය, ඳර්වේත වා 

ිංර්ධන යඹතනඹ ය, කර්භා යතකරු ය ඇතුලු අවලා ඳාර්ලඹ යහි ද ප්රවඹෝ්නඹ පිණි වද්ශීඹ ව අ යතර් 

්ාතික වේ  යට් ව තාක්ණික වතොයතුරු රැ්කය වඵදා වැරීභ ද වභභ කාර්ඹාරඹ තු එක් ගීමභකි  

 

16.2 දලෂඳ කුණු 

ලිඹාඳදිිංචි කිරීභ  අඹදුේ කය ඇති වශ රකුණු, වාා රකුණු, ාමහික රකුණු ව වතික රකුණු ඹන රකුණුර 

කාර්ඹ ඳටිඳාටි, වයඹ ව නනතික බාඹ පිළිඵ ඳරීක්ා කය ඵරා සුදුසුකේ රැබ ඒා ලිඹාඳදිිංචි කිරීභ ව 

ලිඹාඳදිිංචි කයන රද රකුණු වා ේඵ යධ අලුමක කිරීේ, ඳැරීේ ව අය ගිතාසුේ පිළිඵ ඹනාදී ලිඹාඳදිිංචි කිරීවභ ය 

ඳසු ිකදුකශ ක්තු කාර්ඹඹ ය ද වභභ කාර්ඹාරඹ භඟි ය ිකදු වකවර්  තද රකුණු වා ේඵ යධ වතොයතුරු රැ්කය ප්රචලලිත 

කිරීභ ද ිකදු වකවර්   

 

16.6.3 කාර්මික වැසුම් 

කාර්මික ැරසුේ ලිඹාඳදිිංචි කිරීභ වා රැවඵන අඹදුේඳමක ඳරීක්ා කය ඵරා සුදුසුකේ රමක ඒා ලිඹාඳදිිංචි කිරීභ 

වභභ කාර්ඹාරඹ භගි ය ිකදු කයන අතය, අලුමක කිරීේ, ඳැරීේ ව අය ගිතාසුේ ඇතුලු ලිඹාඳදිිංචි කිරීවභ ය ඳසු ිකදු 

කයන ක්රිඹාකායකේ ේඵ යධවඹ ය ද ක ක්තු කය ස  කාර්මික ැරසුේ වා ේඵ යධ වතොයතුරු එක් රැ්වකො  වඵදා 

වැරීභ ද වභභ කාර්ඹාරඹ භඟි ය ිකදු කයනු රැව.  

 

16.6.4 ප්රකාන හිමිකම් වශ වම්බන්ධිත අයිතිලාසිකම් 

ප්රකාලන හිමිකේ වා ේඵ යධිත අ සතිාිකකේ යයක්ා කිරීවේ කාර්ඹඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව ප්රකාලන අ සතිාිකකේ 

හිමිකරු ය තාික ය ඳැමිණිලි ිකදුකයන අ්ථා ය රදී ප්රකාලන හිමිකේ යයවුල් නියාකයතඹ කිරීභ ද වභභ 

කාර්ඹාරවඹ ය ිකදුවජ   
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16.7   දදවැම්බර් 31 ලන දිනට ප්රගතතිය  

 

ක්රියාකාරකම් 

 

මිනුම් 

ඒකකය 

 

දභෞතික ප්රගතතිය 

(2017 දදවැම්බර් මව 31 ලන දිනට) 

 

මූය ප්රගතතිය 

(2017 දදවැම්බර් මව 

31 ලන දිනට) 

ඉක්කය ප්රගතතිය ඉක්කය ප්රගතතිය 

 

තාක්ණ ශා 

නදලෝත්පාදන 

වශදයෝගීතා මධ්යවථාාන 

(TISCs) 

අදාශ 

උඳකුරඳතිරු යවේ/ 

ප්රාවද්ශීඹ 

වල්කේරු යවේ 

අනුභැතිඹ  ඹ මක 

දි සව ය ිකඹලු ඳශාමක 

යයතඹ න ඳරිදි 

තාල්තාදයාර ව 

ප්රාවද්ශීඹ වල්කේ 

කාර්ඹාරර  තාක්ත 

වා නවෝමකඳාදන 

වවඹෝගීතා භධය්ථාන 

පිහිටුීභ 

 

 

 

 රී රිංකාවජ 

ිකඹලුභ ඳශාමක 

යයතඹ න 

ඳරිදි    තාක්ත 

වා 

නවෝමකඳාදන 

වවඹෝගීතා 

භධය්ථාන 

පිහිටුීභ 

ඳවත ව ය යඹතනර  

තාක්ත වා නවෝමකඳාදන 

වවඹෝගීතා භධය්ථාන  9ක් 

පිහිටුා ඇත  - රී ්ඹර්ධනපුය 

තාල්තාදයාරඹ, වභොයටු 

තාල්තාදයාරඹ, තාදයා තාක්ත 

වා නවෝමකඳාදන 

ේඵ යධීකයත වල්කේ 

කාර්ඹාරඹ (COSTI), ්ාතික 

තාදයා ඳදනභ ( NSF),  රී රිංකා 

්ාතික ඉිංජිව යරු ඳර්වේත 

ව ිංර්ධන භධය්ථානඹ 

(NERD), රී රිංකා න 

නිඳැක්ේකරු යවේ වකොමිභ 

(SLIC),  රී රිංකා නැවනෝ 

තාක්ත යඹතනඹ 

(SLINTEC),  වකොශම 

තාල්තාදයාරවේ  තාදයා වා 

තාක්ත කඹ, රී රිංකා අේනි 

දිග තාල්තාදයාරඹ   

- - 
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තාක්ත වා නවෝමකඳාදන 

වවඹෝගීතා භධය්ථාන 

පිහිටුීභ ේඵ යධ ඳවත 

යඹතන භඟ ාකච්ඡා අ ය 

කය ඇති අතය අවඵෝධතා 

ගිතාසුේ අමක ය කශ ක්තු ඇත  

  

 

කාර්මික තාක්ණික යඹතනඹ 

(ITI), අේඳාය ප්රාවද්ශීඹ වල්කේ 

කාර්ඹාරඹ, ඹම තාල්තාදයාරඹ 

ඳවත යඹතන භඟ ාකච්ඡා 

කය අදාශ භධය්ථාන පිහිටුීභ 

ේඵ යධ එකඟතාඹක  

ඳැමිණිඹ ක්තු ඇත  - කැශණිඹ 

තාල්තාදයාරඹ, වකොතරාර 

යයක්ක තාල්තාදයාරඹ, 

වේයාවදණිඹ තාල්තාදයාරඹ 

තාක්ත වා නවෝමකඳාදන 

වවඹෝගීතා භධය්ථාන වා 

පුද්ගර ඳරිගතක ඹ යත්ර රඵාදීභ 

භඟි ය ඳවසුකේ ැරසීභ  
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පුහුණු ශා දැනුලත්කිරීම් 

කාර්ඹ භණ්ඩරඹ වත 

වද්ශීඹ පුහුණු අ්ථා 

රඵාදීභ  

- පරදා සතාඹ                   

- බාා කුරතා (ඉිංග්රීික/ 

වදභශ  භාා)            

 බුද්ධිභඹ වද්ඳශ කාර්ඹාරවේ නිරධාරී ය තාික 

වදවනකු (2 ) වද්ශීඹ පුහුණු ැඩ ව ය වා 

වබාගී කයා ඇත  

  5    34 

 

 

 

 

කාර්ඹ භණ්ඩරඹ වත 

තාවද්ශීඹ පුහුණු අ්ථා 

රඵාදීභ 

 බුද්ධිභඹ වද්ඳශ කාර්ඹාරවේ නිරධාරී ය ඳවවරෝ 

වදවනකු (15) ව අභාතයාිංල නිරධාරී ය තිවදවනකු 

( 3)  තාවද්ශීඹ පුහුණු/ ැඩ ව ය/ රැ්ීේ   5ක් 

වා වබාගී ී ඇත  

1 5  1 5  

වද්ශීඹ වබාගී යන ය 

අයමුණු කයවගන අභ 

ලවඹ ය ැඩ ව ය 

1 ක් ිංතාධානඹ කිරීභ 

  

 

 

දැනුමක කිරීේ ැඩ ව ය/ කුරතා ිංර්ධන 

ැඩ ව ය  5 ක් ඳමකා ඇත  

3 85   27 

වරෝක බුද්ධිභඹ වද්ඳශ 

ිංතාධානවේ ව  

ඇභරිකා එක්මක ්නඳද 

වේ  යට් වා වශ 

රකුණු කාර්ඹාරවේ 

වවඹෝගඹ ඇති,  

වද්ශීඹ වබාගී යන ය 

අයමුණු කයවගන අභ 

ලවඹ ය ැඩ ව ය 

 4ක් ිංතාධානඹ කිරීභ 

   58   58 

පාරිදභෝගික දවේලා 

වශ රකුණු යශ්රිත 
කාර්ඹඹ ය 
(අභ ලවඹ ය 

කාර්ඹඹ ය 7 ,   ) 

 කාර්ඹඹ 70,000 286,782 76 7  92 3  
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වේ  යට් යශ්රිත කාර්ඹඹ ය 
(අභ ලවඹ ය කාර්ඹඹ ය 

5,   ) 

 කාර්ඹඹ 5,000 25,521 6 75 8 9  

කාර්මික ශකුණු යශ්රිත 
කාර්ඹඹ ය 
(අභ ලවඹ ය කාර්ඹඹ ය 

6,   ) 

 කාර්ඹඹ 6,000 25,98  1 5    72 

වතොයතුරු ැඳයීභ 
(අභ ලවඹ ය කාර්ඹඹ ය 
1 ,   ) 
 

 කාර්ඹඹ 1 ,000 21,39  - - 

භව්න පිරික්සුේ 
(අභලවඹ ය කාර්ඹඹ ය 
8,   ) 

 

 කාර්ඹඹ 8,000 23,369 - - 

ශ්රී ාකාල වඳශා බුද්ධිමය 

දද්පෂ ප්රතිපත්තියක් වම්පාදනය 

කිරීම 

1 රී රිංකා වා බුද්ධිභඹ 

වද්ඳශ ප්රතිඳමකතිඹක් වකටුේඳමක 

කිරීභ වා කමිටුක් ඳමක කිරීභ 

    

2  කමිටු රැ්ීේ ිංතාධානඹ 

කිරීභ  ව බුද්ධිභඹ වද්ඳශ 

ප්රතිඳමකතිවේ වකටුේඳතක් 

පිළිවඹර කිරීභ 

    

බුද්ධිමය දද්පෂ වම්බන්ධ් 

දක්න්ද්රීය මධ්යවථාානයක් 

වථාාපනය කිරීදම් ලයාපිතිය  

(IP Hub  Project) 

1  යාඳිතිඹ අධීක්තඹ 

කිරීභ වා යාඳිති 

වභවවක්ේ කමිටුක් ඳමක කිරීභ 

  

 

 

 

කමිටුක්  ඳමක 

කිරීභ 

 

 

 

 

ක ක්තු ිකදු වමි ය ඳතී  
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2  යාඳිතිඹ 

කශභනාකයතඹ කිරීභ 

වා වක් යද්රීඹ 

භධය්ථානඹ/ උඳ 

භධය්ථාන ඳමකකිරීභ (a 

hub/sub hub) 

 යාඳිතිඹ 

කශභනාකයතඹ 

කිරීභ වා 

වක් යද්රීඹ 

භධය්ථානඹ/ උඳ 

භධය්ථාන 02ක් 

ඳමකකිරීභ 

ප්රධාන වක් යද්රීඹ 

භධය්ථානඹ  (main hub) 

ලවඹ ය තාදයා, තාක්ත 

වා නවෝමකඳාදන 

ේඵ යධීකයත වල්කේ 

කාර්ඹාරඹ (COSTI)   

ඳමකකය ඇති අතය      ්ාතික 

තාදයා ඳදනභ (NSF) වා රී 

රිංකා න 

නිඳැක්ේකරු යවේ 

වකොමිභ (SLIC)  උඳ 

වක් යද්රීඹ භධය්ථාන (Sub-

hubs) ලවඹ ය ඳමකකය 

ඇත  

  

3  Spokes වර වභභ 

යාඳිතිවේදී  වඳු යනු 

රඵන  තාක්තඹ ැඩි 

දික්ණු කිරීවේ ක ක්තුර 

නිය ත වන යඹතන 

වඳුනා ගැනීභ ( වභභ 

යාඳිතිවේ ප්රතිරාබ 

රැබිඹ වැකි තාල්තාදයාර 

ව ඳර්වේත යඹතන) 

 Spokes වර  

වඳු යනු රඵන 

තාක්තඹැඩි දික්ණු 

කිරීවේ ක ක්තුර 

නිය ත වන යඹතන 

 8ක්  

 

Spokes වර වභභ 

යාඳිතිවේදී වඳු යනු 

රඵන තාක්තඹ ැඩි 

දික්ණු කිරීවේ ක ක්තුර 

නිය ත වන යඹතන  8ක් 

වඳුනාවගන ඇත  

  

4  ප්රධාන වක් යද්රීඹ 

භධය්ථානඹ,  උඳ 

වක් යද්රීඹ භධය්ථාන, 

Spokes වර  වඳු යනු 

රඵන තාක්තඹ ැඩි 

දික්ණු කිරීවේ ක ක්තුර 

නිය ත වන යඹතන ව 

වරෝක බුද්ධිභඹ වද්ඳශ 

ිංතාධානඹ භඟ 

ාකච්ඡා ිංතාධානඹ 

කිරීභ 

 තාඩීවඹෝ ාකච්ඡා 

ාය  3ක් 

වරෝක බුද්ධිභඹ වද්ඳශ 

ිංතාධානඹ වා ්ාතික 

බුද්ධිභඹ වද්ඳශ කාර්ඹාරඹ 

අතය  තාඩීවඹෝ ාකච්ඡා ාය 

 3ක් ඳමකා ඇත   මී  

වබාගිමක යඹතන ද 

වබාගී තාඹ  
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5 යාඳිතිවේ වඹෝගය  

වබාගී යන ය 

වඳුනාගැනීභ වා 

Spokes ලවඹ ය 

වතෝයාගමක  තාක්තඹ 

ැඩි දික්ණු කිරීවේ 

ක ක්තුර නිය ත වන 

යඹතන  ේඵ යධ 

ඇගයීභක් ිකදු කිරීභ 

 වබාගි යන ය 

64ක් වඳුනා වගන 

ඇත   

 

ඇගයීභ ිකදු කයමි ය ඳතින 

අතය, වබාගි යන ය 64 

වදවනකු වඳුනාවගන ඇත   

  

6  යාඳිති ද්තාමකඹ 

තුළි ය එකභ කාර්ඹඹ 

වදතා ඵැගි ය ිකදුීභ 

ිකදුීභ ැශැක්ීභ වා 

ඇභරිකා එක්මක 

්නඳදවේ ාණි් නීති 

වදඳාර්තවේ යතුවජ 

තාක්ත ඳැරීවේ 

යාඳිතිඹ භඟ වභභ 

යාඳිතිඹ   (IP Hub  

Project) ේඵ යධ කිරීභ 

 කුරතා ිංර්ධන 

ැඩ ව ය   3ක් 

ඳැැමකීභ 

ඇභරිකා එක්මක 

්නඳදවේ ාණි් නීති 

වදඳාර්තවේ යතුවජ 

තාක්ත ඳැරීවේ 

යාඳිතිඹ භඟ බුද්ධිභඹ 

වද්ඳශ ේඵ යධ වක් යද්රීඹ 

භධය්ථානඹක් ්ථාඳනඹ 

කිරීවේ යාඳිතිඹ  (IP 

Hub  Project) ේඵ යධ 

කය ඇති අතය තාල් 

තාදයාර ව ඳර්වේත වා 

ිංර්ධන යඹතන (R&D 

Institutions) වා 2 17 

අවප්රාල් භ 24-28 න 

දින දක්ා යඹතනික 

බුද්ධිභඹ වද්ඳශ ේඵ යධ  

ැඩමුළුක් ඳමකන රදී  
 

වබාගිමක යඹතනර 

යඹතන ප්රධානී ය ව 

තාක්ණික ඳැරුේ 

යඹතනර නිරධාරී ය 

වා වකොරිඹාවජ දී වා 

්ඳානවේ දී කරාපීඹ 
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ැඩමුළු  2ක් ඳමකන 

රදී   
 

යාඳිතිවේ 

වබාගී යන ය වා  

්ාතික වේ  යට් 

අඹදුේඳමක ක් කිරීභ 

ේඵ යධ ඳාඨභාරාක්  

2 17 ජූලි භ 24-28 න 

දින දක්ා රී රිංකාවජ දී  

ඳැමකතාණි  
 

තාල් තාදයාරර තාක්ණික 

ඳැරුේ යඹතන  

ිංතාධානඹ කිරීභ ේඵ යධ 

ැඩමුළුක්  ාජ් මුද්ර 

වවෝ රවේදී 2 17 

ැේතැේඵර් භ ඳමකන 

රදී   

දෝක බුද්ධිමය දද්පෂ 

වාවිධ්ානය විසින් 

පරිපානය කරන 

ගිවිසුම්/වන්ධ්ාන පත්ර/ 

වම්මුතීන් ලට ප්රදශ 

වීම 

භයවක් ්ගිතාසුභ 

1. බුද්ධිභඹ වද්ඳශ 

ඳනත  වඹෝජිත 

ිංවලෝධන වා අදාශ 

ඳනමක වකටුේඳත 

ඳාර්ලිවේ යතුවජ 

බාගත කිරීභ වා 

ක් කිරීභ 

  

 

 

නීති වකටුේඳමක ේඳාදක වදඳාර්තවේ යතු තාික ය 

ඳනමක වකටුේඳත ේඵ යධ ක ක්තු අ ය කය එඹ 

නීතිඳති වදඳාර්තවේ යතු වත වඹොමු කය ඇත  එඹ 

රැබීවභ ය අනතුරු ය්වේ ගැට් ඳත්රවේ ඳශ කශ 

ක්තු ඇත  

  

2  වභභ යාඳිතිඹ ක්රිඹාමකභක 

කිරීභ වා අදාශ ක්රිඹාකාරී 

ැරැ්භ පිළිඵ ාකච්ඡා කිරීභ 

වා අ යධ පුද්ගරඹ යවේ 

ිංතාධාන වා වඳොමක 

ප්රකාලකඹ යවග ය භ යතාත 

භයවක්් ගිතාසුභ ේඵ යධ 

ක්රීඹාකාරි කමිටුක් ඳමකකය ගැනීභ 
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පාරම්පරික දැනුම, 

පාරම්පරික ජන විථලාව 

වශ  ජනශ්රැති  ශා ජාන 

වම්පත් ආරක්ා කර 

ගතැනීම 

1  ඳායේඳරික දැනුභ 

යයක්ා කය ගැනීභ 

වා  ්ාතික 

ප්රතිඳමකතිඹක්  

වකටුේඳමක කිරීභ වා 

කමිටුක් ඳමක කිරීභ 

  

 

 

 

 

2 17 අවප්රාල් භ  7 න දින ්ාතික 

ඳාර්ලකරු යවේ රැ්ීභක් ඳමකන රදී  

  

2  ඳායේඳරික දැනුභ,   

ඳායේඳරික ්න තාල්ා 

ව  ්නශ්රැති  වා ්ාන 

ේඳමක යයක්ා කය 

ගැනීභ වා  ්ාතික 

ප්රතිඳමකතිඹක්  

වකටුේඳමක කිරීභ 

 ඳායේඳරික දැනුභ ේඵ යධ ැඩමුළු වා 

්ාතය යතය බුද්ධිභඹ වද්ඳශ දිනඹ ැභරීභ 2 17 

අවප්රාල් භ 26 න දින ඳමකන රදී    

  

3  ේභ යත්රත 

ිංතාධානඹ කිරීභ 

 

    

කාකරුලන්දේ 

ප්රකාන හිමිකම් වශ 

වම්බන්ධිත 

අයිතිලාසිකම් ආරක්ා 

කිරීම 

1. ්ාතික බුද්ධිභඹ 

වද්ඳශ කාර්ඹාරවේ 

ප්රකාලන හිමිකේ 

අිංලඹක් ්ථාඳනඹ කිරීභ 

– ාකච්ඡා භට් වේ 

ඳතී  

  

 

 

 

1.) අතිගරු ්නාධිඳතිතුභා, ාමහික ිංගේ ද්තාමකඹ 

ව ඳාර්ලිවේ යතු ප්රතිිං්කයත වා ්නභාධය 

අභාතයාිංලවේ වල්කේ වා කර්භා යත වා ාණි් 

ක ක්තු අභාතයාිංලවේ වල්කේ භඟ ාකච්ඡා 

ඳමකා ඇත  

 

2.) ්නාධිඳති වල්කේ කාර්ඹාරවේ දී අාන 

ාකච්ඡා ඳැති අතය, එහිදී ්ීමඹ කර්තිබාග 

එකතු කිරීභ වා වඵදා වැරීභ කශභනාකයතඹ 

  

2  ාමහික ිංගේ භඟ 

ාකච්ඡා කය වතොයතුරු 

තාභසීභ ිකදුකය වයගුරාික 

වකටුේඳමක කිරීභ - අදාශ 
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වයගුරාික වකටුේඳමක 

කිරීභ අ ය කය ඇත  

කයග යනා ඵ  අදාශ ාමහික ිංගේ එකඟතාඹ  

 

  

 

3  ිකඹලු ඳාර්ලලි ය 

ඉදිරිඳමක වකවයන 

වල්ඛන භනා ඳරීක්ා  

කය, ්ාතික බුද්ධිභඹ 

වද්ඳශ කාර්ඹරවේ 

ප්රකාලන හිමිකේ අිංලඹ 

තාික ය කර්තිබාග එකතු 

කිරීවේ වා වඵදා වැරීවේ 

ක්රිඹාලිඹ ඉදිරිවේදී 

අධීක්තඹ කයනු ඇත  

  

3 ) ාමහික ිංගේ වා ැරසුේ කශ ඳරිදි පුද්ගර 

ඳරිගතක  2ක් රඵා වදනු රැව.  

 

 

  

දලෂඳ කුණු 

ජාතයන්තරල 

ලියාපදිාචි කිරීම/ 

දෝක බුද්ධිමය දද්පෂ 

වාවිධ්ානය (WIPO) 

විසින් පරිපානය 

දකරන මැඩ්රිඩ් 

වන්ධ්ාන පත්රය දලත 

ප්රදශ වීමට දපර 

සිදුක යුතුල ඇති 

කාර්යයන්  
 
 
 
 
 

1  මලික ඇගයීභ 

I. ප්රවජල කණ්ඩාඹභක් 

ඳමකකිරීභ (්ාතික 

බුද්ධිභඹ වද්ඳශ 

කාර්ඹාරවේ කාර්ඹ 

භණ්ඩරඹ ව යාඳිතිඹ 

වා වකො යත්රාමක 

ඳදනභ භත ඵා ග යනා 

කාර්ඹ භණ්ඩරඹ)    

 භැඩ්රිඩ්  යධාන 

ඳත්රඹ අඳයානුභත 

කිරීභ වා අදාශ 

ලිඹතාලි බායදීභ ව  

වරෝක බුද්ධිභඹ 

වද්ඳශ ිංතාධානඹ 

ව ්ාතික බුද්ධිභඹ 

වද්ඳශ කාර්ඹාරඹ 

ඔ්වා වශ රකුණු 

අඹදුේඳමක 

වගොනුකිරීභ  

අ්ථා ැරසීභ 

 

* ප්රවජල කණ්ඩාඹභක් ඳමක 

කය ඇත  

*ඵාහිය වාා ඳඹන 

යඹතනවේ කාර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 2 17 අවප්රාල් භ 

ික  අදාශ යා්කාරි ක ක්තු 

යයේබ කය ඇත  

4 6  2 44 

II. වරෝක බුද්ධිභඹ වද්ඳශ 

ිංතාධානවේ  නිරධාරී යවේ 

උඳවද් රඵාගැනීභ/ ාකච්ඡා 

ඳැැමකීභ 

   1 2    45 
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III. භව්නතාවේ ව 

අදාශ ඳාර්ලකරු යවේ 

අදව් වා වඹෝ්නා රඵා 

ගැනීභ 

   - - 

IV. දැන  ක්රිඹාමකභක 

න නීති වා අදාශ 

ිංවලෝධන වඹෝ්නා 

කිරීභ 

 බුද්ධිභඹ වද්ඳශ ඳනත වා ිංවලෝධන 

වකටුේඳත උඳවද්ලක වකොමි ය බා 

රැ්ීවේදී පිළිවඹර කය ඇත   

- - 

V. යඹතනඹ තුශ 

වබෞතික ඳවසුකේ 

ැරසුේ කිරීභ/ කුරතා 

ිංර්ධනඹ 

 ්ාතික බුද්ධිභඹ වද්ඳශ කාර්ඹාරඹ තාික ය 

භාගේ වයජි්ට්රාර් වදඳාර්තවේ යතු  ඹාඵද 

වගොඩනැඟිල්වල් ඹටිබිේ භාරවේ ර්ග අඩි 

15  ක් කුලී ඳදනභ භත රඵාවගන ඇත  

2 3  1 38 

VI. අධානඹ වඹොමුකශ 

ක්තු  කාර්ඹ ඳරිඳාටික 

කරුණු 

   16    4 7  

VII. වතොයතුරු තාක්ත 

ව ්ඹිංක්රීඹකයත 

ක ක්තු 

 1  ්ාතික බුද්ධිභඹ වද්ඳශ කාර්ඹාරවේ ව. 

අඩතාඹ ැඩි දික්ණු කිරීවේ ක ක්තු දැන භමක 

යයේබ කය ඇත   – 2 න අදිඹය අ ය කය 

ඇත  

2  කාර්මික වද්ඳශ ඳරිඳාරනඹ කිරීවේ ඳද්ධතිඹ 

(Industrial Property Administration System – 

IPAS)   වා ේඵ යධ IPAS System e-NIPO 

යාඳිතිවේ ඉදිරි ක ක්තු වා ර්ර් ඳරිගතක ඹ යත්ර 

මිරදී ගැනීභ වා  රී රිංකා වතොයතුරු ව 

 යනිවජදන නිවඹෝජිතාඹතනවේ (ICTA) 

වවඹෝගඹ ඉල්රා ිකටි අතය  මී  අදාශ 

අවඵෝධතා ගිතාසුභ අමක ය කය ඇත  

1 1  1  8 

VIII.  භව්නතා 

දැනුමක කිරීභ 
 ඇභරිකා එක්මක ්නඳද වේ  යට් වා වශ රකුණු 

කාර්ඹාරවේ වවඹෝගඹ ඇති දැනුමක කිරීවේ 

ැඩ ව ය  1ක් ඳමකා ඇත  

  8    37 

2.  ක්රිඹාකාරී ැරසුභක් 

පිළිවඹර කිරීභ 
   - - 

3.  වදන ඇගයීභ    - - 
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4. භැඩ්රිඩ්  යධාන 

ඳත්රඹ වත ප්රවජල ීභ  

අදාශ නනතික ලිඹතාලි 

වරෝක බුද්ධිභඹ වද්ඳශ 

ිංතාධානවේ අධයක් 

්නයාල් වත බායදීභ  

වඳය ිකදුකශ ක්තු පර් 

කාර්ඹඹ ය 

   - - 

භූදගතෝලීය දර්ක 

ලියාපදිාචි කිරීම 

1  බුද්ධිභඹ වද්ඳශ 

ඳනත  ිකදුකයන 

ිංවලෝධන අ ය කිරීභ 

  

 

 

 

 

භූවගෝලීඹ දර්ලක 

ලිඹා ඳදිිංචි කිරීභ 

  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

2  අදාශ වයගුරාික 

ය්වේ ගැට් ඳත්රවේ ඳශ 

කිරීභ 

 

3  අභාතය භණ්ඩරඹ 

තාික ය අනුභත කිරීභ  

 

4  ඳනමක වකටුේඳත 

ඳාර්ලිවේ යතුවජ 

බාගත කිරීභ 

 

5  භූවගෝලීඹ දර්ලක ලිඹා 

ඳදිිංචි කිරීභ වා 

වල්ඛනඹක් යයේබ 

කිරීභ ව භූවගෝලීඹ 

දර්ලක ේඵ යධ 

අඹදුේඳමක බාය ගැනීභ 
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17 cd;sl jHjidh ixj¾Ok wêldrsh 

cd;sl jHjidh ixj¾Ok wêldrsh" Y%S ,xldj ;=, laIqø" iq¿ yd uOH mrsudK jHjidh 

m%j¾Okh" osrs.ekaùu iy myiqlï ie,iSu u.ska jHjidh ixj¾Okh i|yd m%uqL odhl;ajhla 

olajk wdh;khls' jHjidhl;aj ixj¾Okh" uQ,H myiqlï i|yd fhduq lsrSu" fj<|fmd, 

iïnkaO;d we;s lsrSu" jHdmdr ixj¾Ok iy m¾fhaIK isÿlsrSu iy jHjidhlhka iy jHjidh 

ixj¾Ok fiajd imhkakka fj; myiqlï ie,iSu wêldrsh u.ska isÿlrkq ,nhs' ;jo" 

jHjidhlhka i|yd Odrs;d ixj¾Ok jevigyka" jHjidhl;aj ixj¾Ok jevigyka" 

wf,úlrKh" jHdmdr ie,iqï ieliSu" .sKqïlrK" fmd;a ;eîu iy M,odhs;djh kexùfï 

jevigyka jeks ;j;a fndfydA jevigyka l%shd;aul lrkq ,nhs'  

 

17 1 oelau :laIqø" iq¿ yd uOH mrsudK jHjidhlhskaf.a m%uqL;u wdh;kh ùu'  

17 2 fufyjr : Y%S ,xldfõ laIqø" iq¿ yd uOH mrsudK jHjidhlhskaf.a j¾Okh iy ;srirNdjh msKsi 

ld¾hlaIuj iy iM,odhSj wfkl=;a l%shdldrSka iu. iïnkaëlrKfhka yd iyfhda.fhka ව්යව්සයන් 

ixj¾Okh" m%j¾Okh wdrCId lsrSu iy kxjd,Su. 

17 3 wruqKq (   

1. laIqø" iq¿ yd uOH mrsudK jHjidhlhska j¾Okh iy jeäoshqKqj" ;rÕldrS;ajh i|yd M,odhS 

iy iqÿiq jHdmdr mrsirhla ks¾udKh lsrSu  

2. iqÿiq fhojqï iy m%;sm;a;s osYdk;Ska l%shdjg kexùu u.ska laIqø" iq¿ yd uOH mrsudK jHjidhl 

m%;sm;a;s rduqj n,.ekaùu'    

3. y÷kd.;a jHdmdr m¾Iohkays j¾Okh fõ.j;a lsrSu'  

4. jdKsclrk fmagkaÜ m%j¾Okh" ;dCIKh j¾Okh lsrSu iy ksIamdokhkays ixj¾Okhක් we;s lsrSu' 

5. m%dfoaYSh uÜgñka we;s iïm;a Wmrsu jYfhka Ndú;d lrñka ;r.ldrS iy m%dfhda.sl jHjidhka 

wdrïN lsrSu i|yd myiqlï iemhSu ;=,ska m%dfoaYSh jYfhka wd¾:sl j¾Okhg olajk odhl;ajh by< 

kexùu.  
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17 4   2017 දෙසැම්බර් 31 දිනට ප්රගතිය    

l%shdldrlï ñkqï tallh      fN!;sl m%.;sh    uq,H   m%.;sh 
b,lalh m%.;sh b,lalh m%.;sh 

1'1 ව්යපයර සංව්ර්ධන 
සසේව්ය ආනතන  
නයමයව්ලින (න්ත්ර 
සුත්ර  
නිෂ්පයදකයි්සේ 
නයමයව්ලින) 

ව්යයපයර සංව්ර්ධන 
සසේව්ය  නයමයව්ලින 

ව්යයපයර සංව්ර්ධන 
සසේව්ය  නයමයව්ලින 
පළ කිරීම  

uqÞKh is¥ lr we;.'2018 
m<lsßug kshñ;h' 

0'25 0'31 

1'2fjíwvúh 
ixj¾Okh 

fjíwvúh 
ixj¾Okh 

SME.LK,සහ 
YE.LK 
fjíwvúh 
නයව්ත්කයලින කිරීම 
හය  
ජයතික ව්යව්සයන 
සංව්ර්ධන 
අධිකයරිසේ 
fjíwvúh 
ixj¾Okh 

SME.lkසහ YE.LK fjíwvúh 
නයව්ත්කයලින කල අතර  
ජයතික ව්යව්සයන සංව්ර්ධන 
අධිකයරිසේ fjíwvúh ixj¾Okh 
කර ඇත . 

0'3 0'0238 

1'3 රුපව්යහිනී 
ව්ැඩසටහ් 

විකයශන කල 
රුපව්යහිනී 
ව්ැඩසටහ් ගණන  

අඛණ්ඩව් 
remjdysks 
jevigyk 
විකයශන  

ව්ැඩසටහ් 6 ක් විකයශනන කල 
අතර  මුලය දුෂ්කරතය නිසය 
ව්ැඩසටහන නතර කරන ලදී. 
නමුත් ස්ව්යධින 
රුපව්යහිනී,ධම්මව්යහිනී,හය TNLසදහය 
ව්යපයරිකන්ට  අව්ස්ථය සපනන ලදී 

5'75 6'015 

 
2'0 ව්යයපයර සංව්ර්ධන 
සසේව්ය සපන්න් 
සදහය ධයරිතය 
සංව්ර්ධන ව්ැඩසටහන  

 
 
ව්යයපයර සංව්ර්ධන 
සසේව්ය සපන්න් 
සදහය ධයරිතය 
සංව්ර්ධන 
ව්ැඩසටහන ගණන 

ව්යයපයර සංව්ර්ධන 
සසේව්ය සපන්න් 
සදහය ධයරිතය 
සංව්ර්ධන 
ව්ැඩසටහ් 
පැව්ත්වීම .(20) 

2 
 
018 ව්යයපයර සංව්ර්ධන සසේව්ය 
සපන්න් සදහය ධයරිතයසංව්ර්ධන 
ව්ැඩසටහන ව්ල අව්ශයතය තක්සසේරුව් 
ලබය ග්නයලදී. 

0'5 0'014 

3'0 ව්යව්සනකත්ව් 
සම්මයන  

ව්යව්සනකත්ව් 
සම්මයන ගණන  

ව්යසයනකත්ව් 
සම්මයන 
උසළලව්ල් 9 ක් හය 
සම්මයන 180 

ව්යසයනකත්ව් සම්මයන උසළලව්ල් 8 
ක් හය සම්මයන 180 ක් සම්පුර්ණ 
කිරීම 

7'2 6'8 

4'0 ව්යව්ස   සසසෙ      

4'1 ප්රයසීයන 
ව්යව්යසයන සංසද  

ප්රයසීයන ව්යව්යසයන 
සංසද ගණන  

සෑම ප්රයසීයන 
සල්කම් 
කයර්නයලනකම 
සංසද ආරම්භ කිරීම  

සංසද 173 ක් ආරම්භ කරන ලදී. 0'5 0'636 

4'2 දිස්ත්රික්  ව්යව්සයන 
සංසද  

දිස්ත්රික්  ව්යව්සයන 
සංසද ගණන 

සෑම දිස්ත්රික්සල්කම් 
කයර්නයලනකම 
සංසද ආරම්භ කිරීම  

දිස්ත්රික් 13 ක සංසද ආරම්භ කරන 
ලදී. 

0'5 0'069 

5'0ISSUE TRACKER 
මෘදුකයංගන  

ISSUE TRACKER 
මෘදුකයංගන  
 
සකස් කිරීම  

ISSUE TRACKER 
මෘදුකයංගන  
 
සකස් කිරීම 

ISSUE TRACKER සකස් කර ඇති 
අතර කළුතර,හම්බ්සතොට  හය  
 
නයපනන දිස්ත්රික්කව්ල නිනමු 
ව්යයපෘතිනක් සලස ආරම්භ  කර ඇත. 

1'0 0'344 

6'0 ගැනුම්කරුව්් හය 
සැපයුම් කරුව්් 
අතර හමුව්  

ගැනුම්කරුව්් හය 
සැපයුම් කරුව්් 
අතර හ 
මු ගණන  
 
 
 
 
 

ගැනුම්කරුව්් හය 
සැපයුම් කරුව්් 
අතර හමු  09 ක්  
පැව්ැත්වීම.  

ගැනුම්කරුව්් හය සැපයුම් කරුව්් 
අතර හමු 2 ක් නුව්ර සහ ගම්පහ 
දිස්ත්රික්ක ව්ල පව්ත්ව්න ලදී. 
 
 
 
 

0'54 0'2362 
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7'0පර්ෂද සංව්ර්ධන  
ව්ැඩසටහන  

 
 
 
පර්ෂද සංව්ර්ධන  
ව්ැඩසටහ් ගණන  

 
 
 
ව්යව්සයනකන්  
25 සදනකු 
සංව්ර්ධනන කිරීම  
 
 
(ව්ඩු කයර්මිකන්) 

 
 
ව්යව්සයනකයි් සංව්ර්ධන 
 පුහුණුව් ලබය දී ඇති අතර  25 ක් 
 
 
 සදහය  න්ත්ර සුත්ර ලබයදීම ිදදු කරන 
ලදී. 

 
 
 
0'7 

 
 
 
0'655 

7'0 ජයතය්තර 
සව්ළද ප්රදර්ශණ 

ජයතය්තර සව්ළද 
ප්රදර්ශණ ගණන හය 
සහභයගිවූව්් 
ගණන  

ජයතය්තර සව්ළද 
ප්රදර්ශණ 2 ක් හය 
20 සදනකුසේ  
සහභයගීත්ව්න  

ජයතය්තර සව්ළද ප්රදර්ශණ 1 ක් 
පැව්ැත්වූ අතර16සදනකු  සහභයගී 
වින. 

0'5 0'2491 

8'0සව්ළද සම්බ්ධතය 
(ප්රයසීයන ව්ශසන් 
ඇසුරුම්කරණන 
පිළිබද දැනුම අව්ශය 
අනට ඒ පිලිබදව් 
දැනුම ලබය දීම.) 

 ව්යව්සයනකන් 20 
සදනකු සංව්ර්ධනන 
(75 සදනකු සදහය 
තයක්ෂණ දැනුම 
ලබය දීම)  

ගම්පහ,පුත්තලම,කළුතර,නන 
දිස්ත්රික්කව්ල 213 සදනකු සව්ත 
පුහුණුව්  ලබය සදන ලදී. 

0'5 0'42 

9'0 තයක්ෂණික 
හුව්මයරු සපර ව්ැඩුම් 
මධයස්ථයන පිහිුවවීම. 

මධයස්ථයන ආරම්භ 
කිරීම. 

මධයස්ථයන ආරම්භ 
කිරීම. 

මධයස්ථයන ආරම්භ කර ඇත . 0'8 
^ජයතික 
ව්යව්සයන 
සංව්ර්ධන 
අධිකයරිසේ 
අරමුදල & 
16'45 
^අමයතයංශ 
අරමුදල) 
 

0'8 
^ජයතික 
ව්යව්සයන 
සංව්ර්ධන 
අධිකයරිසේ 
අරමුදල) 
17'989 
^ අමයතයංශ 
අරමුදල) 
 

10.0 ප්රයසීයන 
ව්යව්සයනකත්ව් 
සංව්ර්ධන ව්ැඩසටහන  

පුහුණුව් ලැබූ 
ප්රයසීයන 
ව්යව්සයනකන් 
ගණන  

ප්රයසීයන 
ව්යව්සයනකන් 
4000 ක් පුහුණු 
කිරීම හය 500 
සදනකු සදහය 
ධයරිතය සංව්ර්ධනන  
 
 
කිරීම  

ප්රයසීයන ව්යව්සයනකන් 7100 ක් 
පුහුණු කරන ලදී. 

5'0 4'936 

11.0 කය්තය 
ව්යව්සයනකත්ව් 
සංව්ර්ධන ව්ැඩසටහන  

පුහුණුව් ලැබූ 
කය්තය 
ව්යව්සයනකන් 
ගණන 

කය්තය 
ව්යව්සයනකන් 
4000 ක් පුහුණු 
කිරීම හය 500 
සදනකු සදහය 
ධයරිතය සංව්ර්ධනන 
කිරීම 

කය්තය ව්යව්සයනකන් 6200 ක් 
පුහුණු කරන ලදී. 

2'95 2'458 

12.0 උපයධිධයරී 
ව්යව්සයනක උදයනන 
(පුහුණුව් හය පහසුකම් 
සැපයීම ) 

උපයධිධයරී 
ව්යව්සයනකන් 
ගණන හය මුලය 
පහසුකම් ලැබූ 
ගණන.  

උපයධිධයරී 
ව්යව්සයනකන් 
150 ක් පුහුණු කිරීම  

ව්යව්සයනකත්ව් සංව්ර්ධන පුහුණු  186 
ක් සදහය ලබය දීම සහ උපයධිධයරී 
ව්යව්සයනකන් 61 සදනකු සදහය 
මුලය පහසුකම් ලබය සදන ලදී. 

8'11 9'148 

13.0කයර්න මණ්ඩල 
සදහය  ධයරිතය 
සංව්ර්ධන ව්ැඩසටහන 
ජයතික ව්යව්යසන 
සංව්ර්ධන අධිකයරින  

පව්ත්ව්නු ලබන 
ධයරිතය සංව්ර්ධන 
ව්ැඩසටහ් ගණන 

අව්ශයතයව්ට අනුව් 
ආනතනික 
සසේව්කන්ට හය  
සංව්ර්ධන 
නිලධයරී් සදහය  
ධයරිතය සංව්ර්ධන 
ව්ැඩසටහ් 
පැව්ැත්වීම. 

සංව්ර්ධන නිලධයරී් සදහය   
සව්ළදසපොල සම්බ්ධ 
ධයරිතයසංව්ර්ධන ව්ැඩසටහ් 
පැව්ැත්වීම  

1'2 1'32 

14.0 ISO සහතිකපත් 
ලබය දීම.  

ISO සහතිකපත 
ලබය ගැනීම  

ISO සහතිකපත ආනතනික ක්රිනයකයරී සැකැස්ම සකස් 
කිරීම හය ක්රිනය පපාපයපාන සැකමම  

0'5 0'25 

ස්ථයව්ර ව්ත්කම් මිලද 
ගැනීම  

   6'0 4'12 

කයර්නයල සසේව්ක ණන 
අරමුදල  

   2'2 2'17 
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18. පාරිභ ෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය 
        

       18.1  දැක්ම  - සදාචාරාත්භක ව්යාඳාක ක ඳක සර් ත තුළ භනාව් සුර තත ව වු ඳාක ගබිකයකග් බ හි ක රීමභ  

18.2  භමභෙලර - ඳාක ගබිකයක සවිඵල ගැන්වීභ, ගව්ළාභ විධිභත් රීමභ සහ ්හඳත් වරඟකාමත්ව් ප්රව්්ධධන් තුිනන් 

ඳාක ගබිකයක අයිතිව්ාසිකම් සුර තත ව රීමභ . 

18.3  ප්රධාා  කා්යයය්  -  

• ව්යව්සා් අවර සීභාකාම ගව්ගළ කයවිසුම්ව්ලට එළඹීභ. 

• මිල සම්ඵන්ධග්න් ව්යව්සා්්න් අවර කටයුතු  

• ගව්ගළගඳොළ ඇතුළව ගහි  ගව්ළගඳොගළේ සැලරී්යුතු ගකොටසක ගේශී් ගව්ළදාභ ගහි ආ්ධථික සංව්්ධධන් 

පිිනඵද ව ආධිඳවය වත්ත්ව්් ත අිසසි ගලස ග්ොදාගැීමභ වව්ත්රීමභ.   

• ගේශී් ගහි ජාවයන්වර ගව්ගළාභට ගහි ආ්ධථික සංව්්ධධන්ට අ කවකර ගලස ඵලඳාන වරඟකාමත්ව්් 

භැඩඳැව්ැත්වීභ 

• වරඟ විගරිධී හා ආධිඳවය වත්ත්ව්්න් අිසසි ගලස ග්ොදාගැීමභ පිිනඵ විභ්ධනන ගහි ඳම තණ  සිදුරීමභ. 

• බාණ්ඩ ගහි ගසේව්ා සඳ්න වැනැත්වන් අවර පලදායී වරඟකාමත්ව්් ඳව්ත්ව්ාගගන ගැීමභ සහ ප්රව්්ධධන් රීමභ. 

• බාණ්ඩ හා ගසේව්ාාාව්ල මිල, ඒව්ා ලඵාගවහැරීවීභ සහ ඒව්ාගේ වත්ත්ව්් සහ සඳ්න ව්්ධග් සම්ඵන්ධග්න් 

ඳාක ගබිකයකයින්ගේ, මිලදීගන්නන්ගේ සහ බාණ්ඩ හා ගසේව්ා බාවිවා කරන අ්ගේ අයිතිව්ාසිකම් සහ සම්ඵන්ධවා 

ප්රව්්ධධන් රීමභ සහ ආර තණා රීමභ 

• මිලදී ගැීමභට වඵා ඇති බාණ්ඩ සහ ගසේව්ාව්ල වත්ත්ව්්, ප්රභා ්, න තති්, පික සිදුකභ, ප්රමිති සහ මිල පිිනඵව් 

ඳාක ගබිකයකයින් දැනුව්ත් රීමභ. 

• ගභභ ඳනගත් ිසනච්ිවව් සහන් කර ඇති ්ම් කාර ් ත  සම්ඵන්ධග්න් විභ්ධනන සහ ඳම තණ  ඳැව්ැත්වීභ. 

• ගව්ගළගඳොල වරඟකාමත්ව්් අඩු අව්ස්ථාව්ලදී ගව්ගළගඳොගළ ක  වරඟකාම මිල ප්රව්්ධධන් රීමභ. 

• ගව්ගළගඳොළ වත්ත්ව්් සහ ඳාක ගබිකයක කටයුතුව්ලට අදාලව් අධය්න බාරගැීමභ, ව්ා්ධවා ඳළරීමභ, සහ 

භහජනවාව්ට ගවොරතුරු සැඳයීභ. 

• රාජය අංනගේ සහ ගඳ ේගිකක අංනගේ කා්ධ් තණභවාව් පිිනඵ අධය්න බාරගැීමභ. 

• ඳාක ගබිකයකයින්ගේ භනා ගස ඛ්ය්, ආර තණාව් සහ සුර තත වබාව්් සම්ඵන්ධග්න්  ඳාක ගබිකයක අධය්න් 

ප්රව්්ධධන් රීමභ. 

• ගව්ගළදගඳොල වත්ත්ව්් සහ ඳාක ගබිකයක කට්තු පිිනඵ ගවොරතුරු ගව්නත් ආ්වන සභඟ හුව්භාරු රීමභ 

ප්රව්්ධධන් රීමභ.  

• ඳාක ගබිකයක සංවිධාන පි කටුවීභ, ප්රව්්ධධන් රීමභ, උඳකාර රීමභ සහ උනන්දු රීමභ 

• අධිකාක ් විසින් ලඵාගදනු ලඵන ්ම් ගසේව්ාව්න් සම්ඵන්ධග්න් ගාස්තු අ්රීමභ.  

• අධිකාක ගේ අරමුණු මුදුන් ඳමුණුව්ා ගැීමභ සහා සහ අධිකාක ගේ ක්ධවව්ය් පලදායී ගලස වටුරීමභ සහා අව්නය 

ගව්නත් සි්ලු කටයුතු රීමභ.  
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කා්යයය මිනුම් ඒකක 
භ ෞතික ප්රගතතිය 

ඉක්කය ඉක්ක ළඟාකරගතැනීම් 

භහජන අභිභව්ට 
එගර කව් ක්රි්ාත්භකව්න 
වරඟ විගරිධී  කටයුතු 
පිිනඵ ඳැමිණිික 
සම්ඵන්ධග්න් විභ්ධනන 
සිදුරීමභ.  

ලද මුළු ඳැමිණිික ව්ිකන් 
විසඳුම් ලඵා ගදන ලද 
ඳැමිණිික සංඛ්යාව්  

ලද ඳැමිණිික 
සංඛ්යාව් - 30 

ලද ඳැමිණිික සංඛ්යාව් - 

29                                                                                 

 

කටයුතු අව්සන් කරන ලද 
ඳැමිණිික සංඛ්යාව් - 21                                                   

ගව්ළගඳොළ ඌනවා 
හඳුනාගැීමභ සහ 
ආධිඳවය වත්ත්ව්් ත 
අිසසි ගලස ග්ොදාගැීමභ 
ව්ැළැ තවීභ.  

ඳ්ධගේණ  සහ 
අධය්න සංඛ්යාව්  

4 
ඳ්ධගේණ  - 2                                                        

අධය්න - 4 

අපූ්ධ වා සහ 
ගභගහ්වීම් 
හඳුනාගැීමභට  ප්රධාන 
ක්ධභාන්ව්න් ක 
ගව්ළගඳොළ ව් යුහ් 

හඳුනාගැීමභ  

ිසණඳ්ාදන / ක්ධභාන්ව 
ව්ැඩි ප්රභා ්ක 
අංන්න් ක 
වරඟකාමත්ව්්  
ව තගසේරුරීමභ.   

ිසණඳ්ාදන 40 
 ත අ්ධධ 
ව්ා්ධත කව් 
ව්ා්ධවා ගව්.  

ිසණඳ්ාදන 39  ත සම්ඵන්ධ 
කා්ධතු ව්ා්ධවා.                                                                                                                       
එ ත ව්ා්ධවාව් ත ිස බත් 
කර තිගේ.  

රජගේ ප්රතිඳත්ති් භිනන්  
අධධ්ධ්්ට ඳත්ව්න 
ලාඵදායී ආන්න   

සකස් කරන ලද 
අ්දුම්ඳත් සංඛ්යාව් 

350 321 

අදිකාක ් භිනන් තීර ් 
කරනු ලඵන මිලග න් 
සහතිකරීමභ.  

මිල සම්ඵන්ධ 
භැදිහත්වීම් 

24 23 

උසස් ගවොරතුරු 
වා තණ ් බාවිවග්න් 
ගවොරතුරු ප්රචාර ්.                                                                                                                                        

"1977 ව්යාඳිති්" 

ගවොරතුරු ව්යාප්තිති් 
භිනන් ඳාක ගබිකයක්ා 
ඵලාත්භවරීමභ.  

ධදිසක 
ඳදනභ  

ධදිසක ඳදනභ 

ගව්ගළන්න් අවර 
්හඳත් වරඟකාමත්ව්් ත  
ප්රව්්ධධන්රීමභ.  

දැනුව්ත්රීමගම් 
ව්ැඩසටහන් 
ක්රි්ාත්භකරීමභ.  

4 8 

ගව්ළගඳොළ විභ්ධනන 

සහ ව්ැටලීම්.  
ව්ැටලීම් සංඛ්යාව් 27 000 25 605 

ගගොනුකරන ලද නඩු  ගගොනුකරන ලද නඩු 23 045 25 071 

දඩ රුපි්ල් මිික්න - - 

භහජනවාව් දැනුව්ත්රීමභ  
ඳව්ත්ව්න ලද 
දැනුව්ත්රීමම් සංඛ්යාව්  

255 255 

ඳාසල් දැනුව්ත්රීමම් 
ඳව්ත්ව්න ලද ඳාසල් 
දැනුව්ත්රීමම් සංඛ්යාව් 

264 105 

ඳාක ගබිකයක සංවිධාන 
ස්ථාඳන් රීමභ  

ස්ථාඳන් කරන ලද 
සංවිධාන සංඛ්යාව්  

110 24 

ඳාසල් ඳාක ගබිකයක කව් 
ස්ථාඳන්  

ස්ථාඳන් කරන ලද 
කව් සංඛ්යාව් 

84 28 

ඳාක ගබිකයක ඳැමිණිික 
ලැබීම්                                                                                                             

* දුරකථනග්න් - 312                                                                                                                                        

*වැඳෑගලන් - 1989 

- - 2301 
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* ඳාක ගබිකයක කටයුතු 
පිිනඵ ඳනගත් 13 ව්න 
සහ 32 ව්න ව්ගන්ති අනුව් 
ඳාක ගබිකයක ඳැමිණිික 
සම්ඵන්ධග්න් ඳව්ත්ව්න 
ලද විභ්ධනන  

- - 611 

~ විභසුම් 
අවරතුර විසඳීම්  

- - 127 

~ ිස බත් 
කරන ලද ිසග්ිග  - 

ඳනගව ක 13 (6) 

ව්ග තති් අනුව්  

- - 122 

* ඳැමිණිික 
සම්ඵන්ධග්න් විසඳුම් 
ලඵාදීභ සහා අදාළ 
ඳා්ධනව්්න් සභඟ 
ඳව්ත්ව්න ලද සාකච්ඡා 
(ඳැමිණිික ලද 
අව්ස්ථාගව්දී හා විභ්ධනන 
ඳැව්ැත්වීභට ප්රථභ)     

  

* විසඳුම් ලඵාගදන 
ලද ඳැමිණිික සංඛ්යාව්  - - 

520 

* ඳැමිණිික 
සම්ඵන්ධග්න් 
ගන්නාලද ගව්නත් 
ක්රි්ාභා්ධග  - - 

  

~ ගව්නත් 

ිස්ාභන ආ්වන ගව්ව 
ග්ොමුරීමභ - - 

211 

~ ගව්ළගඳොළ 
ව්ැටලීම් සහා 
ග්ොමුරීමභ   - - 

95 

* භගහේස්ත්රාත් උසාවිගේ 
ගගොනුකරන ලද නඩු   

  
 

~ ඳාක ගබිකයක 
කටයුතු පිිනඵ ඳනගත්  
11,30,31,57 ව්ගන්ති 
අනුව් 

- - 59 

~ විභසුම් 

ිසග්ිග ඳැනවීභ - 
ඳාක ගබිකයක කටයුතු 
පිාිිනඵ ඳනගත් 13 (6) 

සහ 32 (7) ව්ගන්ති අනුව්  

- - 41 

අධිකර ගේ ගඳීමසිටීම් - - 479 
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* අධිකර  භිනන් 
ඳනව්න ලද දඩ 

- - - 

ඳාක ගබිකයක කටයුතු 
පිිනඵ අධිකාක ්ට 
විරුේදව් ගගොනු කරන ලද 
නඩු  

- - 

න් ග්ධණ්ඨාධිකර ් - 04                                                                               

අභි්ාචනාධිකර ් - 14                                                                

භහාධිකර ් - 02                                                          

දිස්ත්රි ත උසාවි් - 04 

ිස බත් කරන ලද ගැසට් 
ිසගව්දන      

  

* ිස බත් කරන ලද 
ිසග්ිග  

- - 10 

* ිස බත් කරන ලද විධාන  - - 2 

රටට ඇතුළුව්න 
උඳප්රභාණික බාණ්ඩ 
අධී තණ ් රීමභ (SLSI 

& ශ්රී ලංකා ග්ධව)ව්   

- - 67 

ිස බත් කරන ලද මිල 
ිසන්චිවරීමම් සංඛ්යාව්  

ිස බත් කරන ලද මිල 
ිසන්චිවරීමම්   

- 12 

ලද මිල ිසන්චිවරීමම් 
අ්දුම්ඳත් සංඛ්යාව්  

ලද මිල ිසන්චිවරීමම් 
සම්ඵන්ධ අ්දුම්ඳත්ර 
සංඛ්යාව්    

- 21 

භහජන භව්ට එගර කව් 
සිදුගකගරන 
ප්රතිවරඟකාම කටයුතු 
ක්රි්ාත්භක වීභට 
විරුේධව්   සහනදායී 
පි්ව්රගැීමභ 
සහතිකරීමභ 

- 3 

ිසණප්්රබා ව- 02                                      

සිදුගව්ම්න් ඳව්තින- 01                                                         

තීර ්- 01 

බාණ්ඩ සහ මිල සීභා 
ිස්ධගේනරීමභ  

- 11 ිස්ධගේන - 9 

අධික මිලග න් 
සම්ඵන්ධග්න් ඳම තණ  
ඳැව්ැත්වීභ.  

- 2 ිස්ධගේන - 1 
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19. ංකා කාර්මික වංලර්ධන මණ්ඩය 
19.1  පසුබිම: 
රංකා කාර්මික ංර්ධන භණ්ඩරඹ 1969 ර්යේ අංක 36 ඳාර්ලියේන්තු ඳනත ඹටයේ පිහිටුන රදි. එඹ දැනට 

ගාලුඳාය, කටුඵැද්ද, යභොයටු අංක 615 ්ථානයේ පිහිටුා ඇත. 

19.2 දැක්ම: 
රංකා පුයා ඇති සිඹලුභ කර්භාන්ත ංර්ධනඹ කිරීභ 
 
19.3 මමමශලර: 
රංකා පුයා ඇති සිඹලුභ කර්භාන්ත දිරිභේ කිරීභ, ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව ංර්ධනඹ කිරීභ වා අලය කයන 

ක්රයභපඳාික, තාක්ණික ව ාණිජභඹ ඳදනභ ඳඹාදීභ. 
 
19.4 මණ්ඩමේ අරමුණ: 
1969 අංක 36 දයණ කර්භාන්ත ංර්ධන ඳනයතහි නිඹභ කය ඇති ඳරිදි භණ්ඩරයේ අයමුණ ඳවත වන් ඳරිදි යේ. 
 රංකායේ කර්භාන්ත දිරිභේ කිරීභ, ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව ැිදදිුණු  කිරීභ වා වාඹ ීභ; 
 යයේ ආර්ථිකයඹහි යඳෞද්ගලික ව යාජය අංලඹන්ට අඹේ සිඹලුභ කාර්මික යාඳායඹන්හි නිසි ේඵන්කරකයණඹට 

ව එකියනක වා ඵැඳුු  ර්ධනඹට වාඹ ීභ; 
 ශ්රී රංකායේ ්ාබාක ක ේඳේ උඳයඹපජනඹ කිරීයේ, කර්භාන්තරදී බාක තා කයනු රඵන තාක්ණික ක්රභයේද 

ව ක්රිඹාන්න් ැිදදිුණු  කිරීයේ ව යද්ය ඹ කර්භාන්ත වා යඹපගය තාක්ණඹන් ව උඳකයණ ංර්ධනඹ 
කිරීයේ ව නිඳ්ාදන අඳද්රය ඩා ඹවඳේ යර උඳයඹපජනඹ කිරීභ වා ක්රිඹාන්න් ව  

 ක්රභයේදඹන් ක් කිරීයේ අයමුණ ඇති කර්භාන්ත ඳර්යේණ ධධර්ඹභේ කිරීභ. 
 යද්ය ඹ කර්භාන්ත නිඳ්ාදන ක යද්ය ඹ යශයඳොශට අඳනඹනඹ දිරිභේ කිරීභ 
 කර්භාන්ත ංර්ධනඹට අලය න යවප හිතකය න අන්තර්ජාතික යශාභ ව කරාීයඹ වයඹපීතතාඹ ැනි 

ක්යේත්රරදී ගනු රඵන ක්රිඹාභාර්ග වා වාඹ ීභ. 
 ප්රාග්ධනධනඹ, ණඹ, අයරක කයණඹ, කශභනාකයණ, තාක්ණික ඳවසුකේ ව නීති උඳයද් ඳඹා දීභ  

ද ඇතුශේ ශ්රී රංකායේ ඇති ෑනෑභ කාර්මික යාඳායඹක් යවප කාර්මික ආඹතනඹක් ක සින් යවප අ අදාශ අලය 

කයන ෑභ ආකායඹකභ ඳවසුකේ ව යේා ැඳයීභ. 
 ශ්රී රංකායේ ඇති කර්භාන්ත ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව ංර්ධනඹ කිරීභට අදාශ කරුු  ේඵන්ධයඹන් උඳයද ්

ැඳයීභ; ව 
 යභභ යකොටයේ ක යලේයඹන් දක්ා ඇති අයමුු  මුදුන්ඳේ කය ගැනීභ වා අලය කයන යවප හිතකය න සිඹලුභ 

ක්රිඹාභාර්ග ගැනීභ. 
 
19.5 මණ්ඩමේ බත ශා ලගකීම් 
භණ්ඩරඹට ඳැරී ඇති ගකීේ ඳවත වන් ඳරිදි යේ.භණ්ඩරයේ අයමුු  ලින් දක්ා ඇති ඳරිදි අලය 

යේා ැඳයීභ 
 යජයේ කර්භාන්ත ප්රතිඳේීනන් ව කාර්ඹ ැඩටවන් ේඳාදනඹ කිරීභට ව ක්රිඹාේභක කිරීභට වාඹ 

ීභ. 
 කර්භාන්ත ්ථාපිත කිරීභ, ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව ංර්ධනඹ කිරීභ ේඵන්ධ සිඹලුභ කටුණතුරදී 

කර්භාන්ත ක ඹ බාය අභාතයයඹාට නිර්යද්ල ඉදිරිඳේ කිරීභ. 
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19.6 මණ්ඩය විසින් ඉටු කරනු බන ක්රියාකාරකම් 
භණ්ඩරයේ අභියඹපගාේභක ගකීේ ව ඵැඳීේ ඳයාඹ ඉටුකිරීභට බායගැනීයේදී ක්රිඹාකාරී ව යභයවුණේ 
ප්රයේලඹන්යග්ධන ක යලේිතත ක්යේත්රඹන් පිිබඵ කටුණතු කයන ක ක ධ අංල ව නියඹපිතතාඹතන භණ්ඩරඹ ක සින් 

පිහිටුා තියේ. 
ර් 1969 සිට 1986 දක්ා කාරඹ තුශ කර්භාන්ත ංර්ධන භණ්ඩරඹ කර්භාන්ත ව ක දයාේභක  
කටුණතු පිිබඵ අභාතයාංලඹ ඹටතට අනුඵද්ධ කය තිිණි. එින් ඳසු 2005 ර්ඹ දක්ා යභභ භණ්ඩරඹ 

අභාතයාංල ගණනාක ක ඹ ඳථඹන් ඹටයේ ඳැතුු  අතය ර්තභානයේදී එඹ ාේප්රදාික කර්භාන්ත ව 

කුඩා යාඹ ංර්ධන අභාතයංලඹ ඹටයේ ක්රිඹාේභක යි.  
 

19.7 2017 මදවැම්බර් 31 දිනට ප්රගියය   
 
අංකය ප්රධාන කාර්යාාරය මිනුම් ඒකකය මාෞියක ප්රගියය 
1   ඉරක්කඹ   ඉරක්කගත ශගාීේ 

 

 ඳේන රද පුහුු  
ැඩටවන් ංඛ්යා 

 141 251 

 තාක්ණ ප්රතිරාී කර්භාන්තකරුන් 
ංඛ්යා 

1042 2179 

 කශභනාකයණ 
 

ඳේන රද පුහුු  
ැඩටවන් ංඛ්යා 

25 80 

 
ප්රතිරාී කර්භාන්තකරුන් 
ංඛ්යා 

500 1112 

 මරය ඳේන රද පුහුු  
ැඩටවන් ංඛ්යා 

25 41 

 
ප්රතිරාී කර්භාන්තකරුන් 
ංඛ්යා 

375 508 

 
 
අංකය ප්රධාන කාර්යාාරය මිනුම් ඒකකය මාෞියක ප්රගියය 
   ඉරක්කඹ 

  
ඉරක්කගත 
ශගාීේ 
 

2 කර්භාන්තර 
පරදාිතාඹ 
ක්රිඹාේභක කිරීභ 

ඳේන රද පුහුු  
ැඩටවන් 
ංඛ්යා 

78 16 

  
 

ප්රතිරාී 
කර්භාන්තකරුන් 
ංඛ්යා 

135 255 

3 

 

 

තක්යේරු ාර්තා  
ැකසීභ 

 

ාර්තා ංඛ්යා 86 105 

4 යාඳාය ැරසුේ   
ලකයතා අධයඹන 
ාර්තා ැකසීභ 

යාඳාය ැරසුේ    
ලකයතා අධයඹන 
ාර්තා ංඛ්යා 

                        125                         

83 

5 ාධායණ මිශකට 
නිභ යනොකශ 
අමුද්රය ැඳයීභ 
(අඵලි, ඇළුමිනිඹේ, 
තම, පිේතර, ඹකඩ 
ව යනේ) 

අමුද්රය රඵාගේ 
කර්භාන්තකරුන් 
ංඛ්යා 

988 1875.6 
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භ 

2.2 අමාතයංය මන්න් අරමුද  වපයන ද විමේ ලයාපතිය 

 

 
ලයාපතිය 

මලන්කර

න ද 

අරමුද  

(රු.මිලි.) 

ප්රමයජනනයට 

ගන්නා ද 

අරමුද  

(රු.මිලි.) 
a)  යාඹකේ ං්කතතිඹ ංර්ධනඹ  3 3 

    

b)  සුළු වා භධය ඳරිභාණ කර්භාන්ත වා ISO 14001 වතික 

රඵාගැනීභ වා වාඹීභ.  
6.35 4.32 

c)  ආවාය ක්යේත්රයේ සුළු වා භධය ඳරිභාණ කර්භාතඹන්හි නිඳ්ාදන 

ඇසුරැේ ංර්ධනඹ  වාීභ. 6.75 5.83 

d)  ආවාය නිඳ්ාදන ඳරීක්ණ පිිබඵ යාඹනාගායඹ ්ථාපිත කිරීභ 35 0.07 

e)  සුළු ඳරිභාණ ආවාය නි්ඳාදනර තාක්ණික ක්රිඹාලිඹ ප්රර්ධනඹ 10 8.35 

f)  නිඳ්ාදන ගේභාන ංර්ධන යාඳතතිඹ  3 2.84 

g)  යාඳාය ගේභාන වා කාන්තා යාඹ ංර්ධන යාඳතතිඹ 8.66 5.49 

h)  නිඳ්ාදන ංර්ධනඹ භඟින් ඳාවන් කර්භාන්තඹ ංර්ධනඹ කිරීභ 0.658 0.579 

i)  යයොයඵප තාක්ණඹ රඵාදීයේ යාඳතතිඹ(CERA Project) 58.7 47 

j)  යඵර් බාණ්ඩ ංර්ධන අංලඹ වා Tenso meter මීරදී ගැනීභ  9   

 කාර්මික නනපද     

a)  කාර්මික ජනඳද නීකයණඹ වා අධියරේණිගත කිරීභ  - 2017 65 25.6 

b)  කාර්මික ජනඳද නීකයණඹ වා අධියරේණිගත කිරීභ  - 2016 266.13 114.21 
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20. සමුපකාර සසේවක සකොමිෂන් සභාව 

   20.1 ආයතනය පිළිබඳ හැඳින්වීම 

1972 අංක 12 දරන වමුපකාර සවේලක සකොමින් වභා පනත යටසේ සමම ආයතනය පිහිටුලා ඇත. 

මධ්යම රයය යටසේ ්රියාේමක යාක ක මටමටසස වමුපකාර වං්ස ශා ප ප ලයාප්ත ත ාථමිමික 

වමුපකාර වමික  ල මානල වසපේ කෂමනාකරණය වසබන්ධ්ල ක පේක මය ීරරණ ්නීමමේ 

ඔවුන්සේ සවේලා සුරක්ෂිතභාලය වඳශා අලය ෛනක ක ිධිවිධධ්ාන පනනීමමේ සමම සකොමින් 

වභාසේ ිධය පථමියට අයේ සේ. 

20.2    දැක්ම 

තෘප්ත ක මේ වමුපකාරික මානල වසපතක් නිර්මාණය කිරීම 

20.3    සමසහවර 

වමුපකාර ලයාපාරසත ක රවාර පනලනේම ෙසදවා  ම ක්සේත්රසයහි මානල වසපසතහි අිවලෘ්ධිවය 

පිණිව අලය ක පේක  වකව  කිරීම  

20.4    අරමුණු 

 වමුපකාර ක්සේත්රසයහි මානල වසපේ කෂමනාකරණය වදශා අලය ක පේක  

වසපාදනය කිරීම. 

 වමුපකාර සවේලකයින්සේ සවේලා සුරක්ෂිතභාලය වදශා ෛනක ක ිධිවිධධ්ාන පනනීමම. 

 සවේලක අිවසේරණයට අලය ්රියාලන්න් නිර්මාණය කිරීම ශා ්රියාේමක කිරීම. 

 වමුපකාර ක්සේත්රසත කාර්මික ආරවු්  ිධවීමම ශා ෙපස්ධන සවේලා වනපීම. 

 

20.5    කාර්යයන් 

 වමුපකාර වමික ලට සවේලකයින් බඳලා ්නීමසසප , ෙවව  කිරීසසප  වශ ඔවුන්ට හිමි    

පාරිසතෝෂික ප මනා බා ප සසප  අනු්මනය කෂ යුතු ක පේක  නි යය කිරීම. 

 වමුපකාර වමික ල තනතුරුලට පේ කිරීම වදශා අලය සුුසසුකස ීරරණය කිරීම 

ශා  ලනනි තනතුරුලට අදාෂ ලනටුප්ත  පරිමාණයන් නියම කිරීම. 

 සවේලක ආරවු්  ිධවීමම, අිවයායනා ිධභා් කිරීම වශ නිසයෝ් ්රියාේමක කිරීම 

පනශනර ශරින වමුපකාර වමික ලට  සරහිල ීමක මය පියලර ්නීමම. 

 සකොමින් වභාලට ඉදිරිපේ සකසරන අිවයායනා වසබන්ධ්සයන් අලය පරීක්ණ 

පනලනේීමම. 
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 ව ලකීය සවේලකයින් වසබන්ධ්සයන් වූ ිධනයානුකූ ්රියාමාර්්යන්හිප  වමුපකාර 

වමික  ිධසින් අනු්මනය ක යුතු ්රියා පපාපාන්න් ීරරණය කිරීම. 

 මානල වසපේ වංලර්ධ්නය කිරීසස වාකච්ඡා, වසමන්ත්රණ ශා ුහුණු  ලනසවටශන් 

්රියාේමක කිරීම . 

    20. 6   2017 සදසැම්බර් 31 දිනට ප්රගතියය   

                ලයාපෘක සත නම ද දනනුලේ කිරීසස ශා ුහුණු  කිරීසස ලනසවටශන් පනලනේීමම 

ලයාපෘක සත අරමුණ ද වමුපකාර සවේලකයින්සේ ශා වමුපකාර සවේලක සකොමින් වභා 

නිධ්ාරීන්සේ දනනුලේ භාලය ඉශෂ නනංීමම ශා කාර්යක්ෂමතාලය ලර්ධ්නය කිරීම 

 

 2017.01.01 සිට ්රියාේමක ලන පරිදි වමුපකාර සවේලකයින් බඳලා ්නීමසස සුුසසුකස ශා 

ලනටුප්ත   පරිමාණ වංසෝධ්නය කිරීම ශා ඒ පිළිබඳ අලය ෙපසදව  වමුපකාර වමික  ලට බා 

ප ම. 

 

්රියාකාරකම මිු ස 
ඒකකය 

සභෞක ක ්ක ය මූය ්ක ය 

  ඉක්කය% ්ක ය% ඉක්කය% ්ක ය% 
වමුපකාර සවේලකයින් වශ 
නිධ්ාරීන් දනනුලේ 
කිරීසස ශා ුහුණු  කිරීසස 
ලනසවටශන් පනලනේීමම 

ුහුණු  
ලනසවටන් 
වංඛ්යාල 

100 100 100 94 
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rdcH jHjidhhka iy jdKsc wdh;k 
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21 udka;dhs fida,ags iud.u 
 

21 1 yeoskaùu 

 

Ys% ,xldfjs ,qKq ksYamdok lraudka;h iusnkaOj b;d osra> b;sydihla iys; udka;dhs fida,ags 

iud.u idudkH ,qKq ksYamdokh lr whvSka usY% ,qKq " wTrk ,o ,qKq iy lraudka; ioyd ,qKq 

hk jsjsO jra.j, ,qKq ksYamdok furg ksmojhs 

 

m%Odk;u ,qKq ksYamdok m%foaYh ukakdru iy w,suxlv ,qKq f,ajdh m%foaYh jk w;r tys 

md,kh fld<T m%Odk ldrahd,h u.ska isoq lrh ’' 

 

1938 os wdruN lrk ,o ,qKq foamdra;fuska;=j jsjsO mrsmd,k wdh;k hgf;a md,kh js 2001 jifra 

isg udka;dhs fida,ags ,susgvs kuska yoqkajd os we;' udka;dhs fida,ags iud.u lraudka; yd jdKSc 

lghq;= wud;HxYh hgf;a oekg md,kh fjs' 

 

,xldfjs wksl=;a m%foaYj, ,qKq iu. iiok l, fuu ,qKq b;d fydo ;;ajfha ^tka ta iS t,a 98'0& 

mj;s' 

  

iajdNdjsl iusm;a Wmfhda.s lrf.k ksYamdokhka isoqlsrsug wu;rj W;=re m<df;a udkj iusm;a 

Wmfhda.s lrf.k Y%u iusm; m%fhdckhg .eksuo udka;dhs fida,ags wdh;kfha jfYaI;ajhls' ia:sr 

fiajlhska 60 fofkl= iy fiajlhska 100 fofkl= wdh;kfha wkshus fiajfha fhfo;s' 

 

uqo,a wud;HdxYfha iy wksl=;a rcfha foamdra;fuska;=j,ska ksfhdckh jk wOHlaIl uKaav,hla 

wdh;kfha md,kh isoq lrhs'lraudka; yd jdKsc lghq;= wud;HxYh hgf;a mj;akd fuu 

wdh;kfha lghq;= tu wud;HxYfha ixia:d yd jHjia:dms; uKav, wxYh u.ska uq,Huh yd kS;Suh 

md,kh isoqlrhs' 2007 wxl 7 ork iud.us mk; hgf;a wdh;kh ,shdmosxps lr we;' 

 

wdh;kfha ksYamdok m%us;sh ms<snoj Ys% ,xld m%us;s wdh;kh u.ska iy;sl lr we;'uqo,a 

wud;HdxYh u.ska kus l, wkqu; js.Kk iud.ula u.ska wdh;kfha js.Kk lghq;= isoq lrhs' 

21 2 ±lau 

jHdmdßl iajNdjhg wkql+, fjñka my; ±lafjk iajrEmfha ±laula iud.u i;=j 

mj;shs'   

zzridhksl yd fjk;a l%shdj,s iu. iïnkaO iajNdúl iïm;a .fõIKh lsÍfuka W;=frys iy 

kef.kysfrys ¨Kq mokï lr.;a jHjidhka ixj¾Okh lsÍu iy tu.ska ck;djf.a Ôjk ;;a;ajh by< 

kexùu'ZZ 
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21 3 fufyjr m%ldYh  

iud.fï fufyjr my; mßÈ fõ'  

zzW;=re yd kef.kysr m%foaYj, ¨Kq f,ajd l%shd;aul ¨Kq iy tys w;=re M, ksIamdokh" msßieliqu 

yd wf,ú lsÍu'ZZ 

21 4 )mrud¾: 

iajdNdjsl iusm;a Wmfhda.s lrf.k foaYsh jYfhka  wdodhus bmhsu" ?ls rlaId myiqlus we;slsrsu iy 

iudch fj; fmdoq j.lsus bgqlsrSsu' 

21 5  )m%Odk ls%hdldrlus 

idudkH ,qKq ksYAmdokh lr "w.h tl;=lr" mrsfNdAckh ioyd whvSka  ñY%%leg ,qKq ksYamdokh' 

21 6 2017 දෙසැම්බර් 31 දිනට ප්රගතිය   

)jHdmD;sfha ku   ( w,suxlv ,qKq f,ajdh ixj¾Okh 

)jHdmD;sfha  mrud¾: ( f,ajdh kej; ls%hd;aul lr fugs%la fgdka 20000 l ,qKq jirlg       ksYAmdokh lr 

foaYsh ?lshd mhiqlus W;amdokh 

 

 

 

 

ක්රි ර ර යකක්රිකකක්රි  ඒක්රික්රි මිනු  ද ෞික්රි ප් ගතිය 

ඉලක්ක්රිය ළඟක ක්රිකගතැනී  

අලි ංක්රිඩ ලුණු 

දේවකය 

ප් ිසංසකක්රිකයය ා ක 

අළුත්වැඩියක කිරී  

අදියර 2 - න මාර්ග හා තටාක 
ප් රතිසංසංකකරයය 
(තටාක 49 ක් අංකලැද්දුම) 
සුළු ප්රිමාය යටිත ප්භසුකම් 
ගගොඩනගාලීම 

100% 65% 

යන්ගරෝප්කරය 100% 65% 

නල ගතකාවිය විදුලි ංම්බන්ධතාලය  100% 80% 

එක්රිතුව   
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22 Y%S ,xld fmaIl¾u iy weÕ¨ï wdh;kh (SLITA& 

 

22 1 ye|skaùu 

 

YS% ,xld fmaIl¾u iy weÕ¨ï wdh;kh ^SLITA& j¾I 2009 wxl 12 orK mk; hgf;a ia:dms; 

lrk ,o w;r tys l%shdldrS fufyhqï 2009 cQks ui 15 jk osk isg wdrïN lr we;'  Y%S ,xld 

fmaIl¾u iy weÕ¨ï wdh;kh YS% ,xldfõ fmaIl¾u" weÕ¨ï iy mdjyka l¾udka;hg wjYH 

udkj iïm;a mqyqKq lsrSfï wdh;k w;r m%uqL wdh;khla f,i lghq;= lrkq ,nhs'  mqyqKqjg 

wu;rj wdh;kh u.ska WmfoaYkh" ;dlaIKsl fiajd iy fmaIl¾u iy weÕ¨ï l¾udka;hg 

wjYH mrSCIKd.dr fiajd imhkq ,nhs'  wdh;kh u.ska os.=ld,Sk ämaf,daud" fláld,Sk iy 

l¾udka;Yd,dj, wjYH;djhkag wkqj mdGud,d u.ska fmaIl¾u iy weÕ¨ï ;dlaIKh yd 

l<ukdlrKh ms<sn| mqyqKqj ,ndfoa'  fmaIl¾u wNHdi iy fiajd uOHia:dkh ^TT&SC& iy 

weÕ¨ï l¾udka; wNHdi wdh;kh ^CITI& hk wdh;k taldnoaO lsrsfï Wmdh ud¾.sl ;SrKh 

u.ska ñksia iïm;a" hkaf;%damlrK" wdh;ksl f.dvke.s,s ld¾hlaIuj M,odhs f,i Ndú;d lsrSu 

isÿlr we;'  ;jo Y%S ,xld fmaIl¾u iy weÕ¨ï wdh;kh tys wdh;ksl jHQyh m%;sixúOdkh 

lr we;s w;r wdh;kh ;=, wxY yhla jHQy.; lr we;'  tu.ska fmaIl¾u iy weÕ¨ï 

l¾udka;fha we;sjk kj jHdmdrsl wNsfhda.hkag uqqyqKoSug mshjr f.k we;'  wdh;kfha 

l<ukdldrS;aj jHQyh ;=,ska tla tla wxYj, ld¾hNdrh meyeos,s f,i ks¾jpkh lr ;sîu u.ska 

wdh;ksl wdodhu jeä lr.kq ,nhs' 

 

 

22 2 oelau 

 

"fmaIl¾u iy weÕ,qï l¾udka;h i|yd cd;Hka;rj ms<s.kq ,nk mqyqKqj iy ;dCIKsl fiajd 

jD;a;Sh uÜgñka iy tald.%;djhlska hq;= fiajd imhkafkl= njg m;aùu"" 
 

22 3 fufyjr 

 

"fmaIl¾u iy weÕ,qï l¾udka;fha OrKSh ixj¾Okhg myiqlï iemhSfuka ;;ajh iy 

M,odhs;djh jvd;a oshqKqlr .ekSu i|yd úYajdijka;kSh jQ úfYaI{hska iy ;dCIKsl fiajdjka 

iemhSu'" 

 

22 4 wruqKq 

 

kj mkf;a i|yka wdldrhg my; wruqKq idlaId;a lr YS% ,dxflah fmaIl¾u yd weÕ¨ï lafIa;%h 

oshqKq lsrSfï jvd jeä j.lSula Y%S ,xld fmaIl¾u iy weÕ¨ï wdh;kh u; mejrS we;' 

 

 fmaIl¾u yd weÕ¨ï l¾udka;fha ;sridr ixj¾Okh i|yd úfYaI{ fiajh iemhSu' 
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 kùk ;dlaIKhg .e,fmk mrsos fmaIl¾u yd weÕ¨ï lafIa;%fha ;dlaIKsl oekqu mq¿,a 

lsrSu' 

 foaYSh yd úfoaYSh weÕ¨ï ksIamdolhskag WmfoaYkh iy ;dlaIKsl fiajd ,ndoSfï uQ,slhd 

f,i l%shd lsrSu' 

 .DydY%s; w;ahka;% frosms<s l¾udka;h i|yd ;dlaIKsl oekqu ,ndoSu' 

 fmaIl¾u" weÕ¨ï" w;ahka;%" mdjyka l¾udka;j, fhfok .%dóh iq¿ mrsudK jHjidhlhska 

i|yd úúO wdldrfhka ;dlaIKsl oekqu ,ndoSu' 

 jD;a;Suh mqyqKq mdGud,d mj;ajkakka w;r m%uqLhd f,i ls%hd lrñka cd;sl jD;a;Suh 

m%ñ;Skag wkql+, jQ ämaf,daud iy Wmdê mdGud,d olajd Y%S ,xld fmaIl¾u iy weÕ¨ï 

wdh;kfha  fiajdjka mq¿,a lsrSu' 

 m¾fhaIK yd ixj¾Ok tallhla msysgqùu' 

 

by; i|yka wruqKq u; msysgd Y%S ,xld fmaIl¾u iy weÕ¨ï wdh;kh" fmaIl¾u yd weÕ¨ï 

lafIa;%hg fiajd iemhSfï m%uqLhd f,i wLKavj iy ld¾HlaIuj fiajd iemhSug n,dfmdfrd;a;= jk 

w;r bosrs ld,fhaoS jevodhs f,i lghq;= lsrSu ;=,ska wdh;kfha iajhx uQ,H ;;ajh ia:djr 

lsrSug lghq;= lsrSu' 

 

 

22 5 2017 දෙසැම්බර් 31 දිනට ප්රගතිය   

uQ,H ld¾hidOkh wdodhu ^re' ñ,shk& 

 

mrSCIK 48.65 

mqyqKqlsrSï 113.80 

WmfoaYk fiajd 5.25 

wfkl=;a 35.19 

uq¿ fufyhqï wdodhu 202.88 

uq¿ fufyhqï úhou 167.72 

fufyhqï l%shdldrlïj,ska cks; jQ 

w;srsla;h$W!K;djh 

35.16 

ú,ïî; wdodhu 19.37 

wod, ld, mrsÉfPaoh i|yd jQ Y=oaO 
w;srsla;h$^W!K;djh& 

54.54 

 

  

mrSCIK ixLHdj 49529 

mqyqKqjkakka 5409 

mdGud,d ixLHdj 201 
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28.61 
20.35 

30.01 35.19 

රු. මිලියන 

ලසර 

මූය ක්රියාකාරකම් 

පරීක්ෂණ 

පුහුණු 

0
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30,000
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2013 2014 2015 2016 2017

60,965 
65031 

39424 
43937 

49529 

3,430 4319 4402 4048 5409 

185 144 151 237 201 

රු. මියන 

ලසර 

ද ෞික ක්රියාකාරකම් 

පරීක්ෂණ 

පුහුණුවන්නන් 

පාඨමාලා 
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23. ලංකා සත ොස සමාගම 

23.1  හැඳින්වීම     

ශ්රී ලං කාවේ ව ලං ශාලේක ර ලං ජේය ලං ිල්ලකජ ලං  ළ ඳේ්  ලං ේක  ලං ළන ලං කාවේ ලං ත   ත ලං තරේමර  ලේඛේ ලං 370 ලං ක් ලං හේ ලං

3 700 ට ලංළඩේ ලං ළැඩි ලං පිරිත් ලං බක කින් ලංතරන්ශා ළ ලං දිළයින ලංපුජේ ලං ඳැතිරී ලංඳළතී. ලං 2007 ලං අාව ලං07 ලං දජණ ලංතරේම්  ලං

ඳන  ලං ට ේ ලංතාත්ථේපි  ලංකාවේ ලංත   ත ලංතරේම රහි ලංදැක්ර,  ර හළජ ලංහේ ලංඅජමුණු ලංඳහ  ලංඳරිදි ලං ව. 

23.2 දැක්ම 

  “ශ්රී ලංකාවේ ව ලංත ය ලංශා දර ලංශාදහේ ලංදක්ළන්නේ ලංවු ලංේති ේ ලංමික ලංතීජව ේ ලංබළට ලංඳේවීර.” 

   23.3  ඳජරේර්ථ  

 ලං“අඳ ේ ලංඳජරේර්ථ  ලංළන් න් ලංජිළන ලංශා දර ලංඅඩුකිරීර දිළයි න් ලං ඳ දු ලංන ේළ ලංඅ ජට ලංළයේඳේරිව ලංරේළ ලංත් බන්ධ ලං

කිරීර දිළයි න් ලංඉ්ලලු්  ලංදේර ට ලංත් බන්ධ ලංවීර ලංතහේ ලංකුඩේ ලංඳරිරේණ ලංළයළතේ ව ක් ලං ළ  ලංඅළත්ථේළක් ලංතකතේ ලංීමර ලං

තහ ලං දිළයින ලංපුජේ ලංළයේප්ත   ලංව ලංිල්ලකජ ලං ළඳතැ්ල ලංේක  ලංපුල්්ල ලංකිරීර ලංරන්න් ලංඉ ේ ලංඋතත් ලංරටමට ්  ලංඳේරි  ින්න ලං

 තේළේළක් ලංතැඳයීර.” 

       23.4   අරමුණු 

ඳහ  ලංතහන් ලංඋඳක්රර ලංරන්න් ලංඅ කශාතැ කහි ලංළිනනේවර ලං+  ලංදක්ළේ ලංළැඩි ලංකිරීර. 

 ගුණේළ  න් ලංයුතු ලංනිෂ්ඳේදන ලංතැඳයීර. 

  ේණ්ඩ ලංඳැතට ලංඅදේක ලංළන ලං ේණ්ඩ ලංසුක  ලංකිරීර. 

 ශා ද්  ලංළන ලංමුදකට ලංතේධේජණ ලංඅම ක් ලංකබේීමර. 

 ඉ ේ ලං හ  ලංඳේරි  ින්ව ලං තේළේළක් ලංතැඳයීර. 

 ඉ ේ ලංරතන්න ලංතහ ලංසුහදීලි  ලංඳේරි  ින්ව ලංඅේදැකීරක් ලංකබේ ලංීමර. 

 

 රු.30 000.00 ලං හි ලංඊට ලංඅඩු ලංආදේ ් කේභී ලංඳේරි  ින්ව ලංවේණ්ඩ ට ලංළඩේ ලංපුල්්ල ලංව ලංතේප්ත පු ලංඅේදැකීරක් ලංකබේ ලංීමර. 
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       2017 තදසැම්බර් 31 දිනට ප්රගිය    

 

 

 

 

 

ව්යාපෘතිිය  

ව්යාපෘතිිය  

 

   ත ෞියක ප්රගිය  ත ෞියක ප්රගිය  

ඉලක්ක  ප්රගිය  

නළ ලං
 ළ ඳතැ්ල ලං
ශාළෘ  ලංකිරීර 
 

අ කශාතැ්ල ලංරරේණ  ලං
400 ලංදක්ළේ ලංළැඩිකිරීර ලං
(දැනට ලංඅ කශාතැ්ල ලං
370 ලංක් ලංශාළෘ ළ ලං
ඳළතී.) 
 

2017 ලංළත ර් ලංීම ලං
අ කශාතැ්ල ලං49 ලංක් ලංශාළෘ  ලං
වජ ලංඇති ලංඅ ජ ලං ළේ ලං
අ කශාතැ්ල ලං30 ලංක් ලංළතජ ලං
තුඳ ලංශාළෘ  ලංකිරීරට ලං
අළලය ලංවටයුතු ලං
ත් ඳේදන  ලංවජ ලංඇ . 

අ කශාතැ්ල ලං
 ළනේ ලං
ත්ථේන ක් ලං
 ළ  ලංරැ මන ලං
 ේර 

- අ කශාතැ්ල ලං07 ලංක් ලංළතජ ලං
තුඳ ලං ළනේ ලංත්ථේන ලං
 ළ  ලංරැ මන ලං ම ත් ලං
ඇ . 

CCTV 
ළයේඳෘති  

අ කශාතැ්ල ලං319 ක් ලං
තහේ ලංවැරජේ ලං
තශාකිරීර. 

අ කශාතැ්ල ලං74 ලංව ලං
CCTV වැරජේ ලංතශාවජ ලං
ඇ . 

ERP ලං
ළයේඳෘති  

අ කශාතැ්ල ලං370 ලංක් ලං
තහේ ලංERP ඳද්ධති  ලං
ඇතුකේ ලංකිරීර. 

ERP ලංඳද්ධති  ලංඇතුකේ ලං
කිරී ්  ලංවටයුතු ලං
දැනටරේ ලං වරී මන ලං
 යි. 

POS 
ළයේඳෘති  

අ කශාතැ්ල ලං287 ලංක් ලං
තහේ ලංPOS ඳද්ධති  ලං
ඇතුකේ ලංකිරීර. 

අ කශාතැ්ල ලං81 ලංක් ලංතහේ ලං
POS ඳද්ධති  ලංතහේ ලං
අළලය ලංඋඳේාම ලං ේජ ලංීම ලං
ඇ . 

ළේයු ලංතමීවජණ ලං
ළයේඳෘති  

අ කශාතැ්ල ලං100 ලංක් ලං
ළේයුතරන  ලංකිරීර. 

අ කශාතැ්ල ලං37 ලංක් ලං
ළේයුතරන  ලංවජ ලංඇ . 

අ කශාතැ්ල ලං
අලුේළැඩි ේ ලං
කිරීර 
 

සුල් ලංඳරිරේණ ලං
අලුේළැඩි ේ ලංකිරී්  ලං- ලං
අ කශාතැ්ල ලං33 

සුල් ලංඳරිරේණ ලං
අලුේළැඩි ේ ලංකිරී්  ලං- ලං
52% ලංව ලංළැඩ ලංත් පූර්ණ ලං
වජ ලංඇති ලංඅ ජ ලංඉතිරි ලංළැඩ ලං
 වරී මන ලං යි. 

රහේ ලංඳරිරේණ ලං
අලුේළැඩි ේ ලංකිරී්  ලං- ලං
අ කශාතැ්ල ලං08 

රහේ ලංඳරිරේණ ලං
අලුේළැඩි ේ ලංකිරී්  ලං- ලං
59% ලංව ලංළැඩ ලංත් පූර්ණ ලං
වජ ලංඇති ලංඅ ජ ලංඉතිරි ලංළැඩ ලං
 වරී මන ලං යි. 

HRIS ඳද්ධති  -  ටන්ඩර් ලංක්රි ේළි   ලං
 ව ජමින් ලංඳළතී. 
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24. ජාතික ශිල්ඳ වබාල 
24.1    ශැඳින්වීභ     

වසර දහස් ගණනක ප්රෞඪ ඉ ිහාහයසටකඋ ුමකභක ක යනටන රී කාකයව ්කමක ක හය කකය ල්පයඳටගෙප්ගගෙ ඳපූපණණ 
වූවයන. සාස්කෘහාක දයටයදටක් වූ ්කමක ක ප්ඳෝෂණට සහය ප්ඳර රජ දවස රයජය ්නු්රහට ප්න භදව කබිණණ. ්කමක ක 
නිණභයණටගෙහි නිරතවූ ල්පයපීගෙ හඋ සභයජට තුක සුවිප් ේෂී ස්ථයනටක් හිමි වූ ්තර, රයජය ප්ගෞරව 
ස කභයනටගෙප්ගගෙ පිදු ක කබබීට. 

රී කාකයව ප්ීය ට ිපතඳතයටඋ නතු ීමප්භගෙ ඳසු වසර දහස් ගණනක් ඳයර කඳපූකව ිරක්ෂය කරගනිමිගෙ ප්ඳෝෂණට 
කළ ්කමක ක නිණභයණ, ල්පයපීට ක්රභ සහ ුසසකතය රයජය ්නු්රහට ප්න කබබීභකම, ගගීභකඋ කක් ප්න ීමභකම ප්හේතු 
ප්ක උප්ගන ක්රභ ක්රභප්ටගෙ විනය  ීම ටගෙනඋ විට.  

රී කාකයව නිදහස කබබීභකම සභහ හස්ත කණභයගෙතටගෙහි නබවත පුනණවනවනටක් ගහා වූ ්තර, ස සහය රයජය හය 
රයජය ප්න වන ිටතනටගෙ ද ිණහි විට. 

හස්ත කණභයගෙත සාරක්ෂණට සහ සාවණධනට ප්භගෙභ හස්ත කණභයගෙත ක්ප්ෂේත්රප්ේ නියුතු ල්පයපීගෙප්ේ ිණථික හය 
සභයජ තකමකමවටගෙ නාවයලීභ රධයන ්රුණණ ප්ක උ 982  ්ාක 5  දරණ ජයහාක ල්පයඳ සබය සහ ්නුඵීපතත ිටතන 
ඳනත ටඋප්කම ජයහාක ල්පයඳ සබයව ස්ථයපිත විට. ඳසුගිට ද ක යනහිඳට තුළ ජයහාක ල්පයඳ සබයව විසිගෙ හස්ත 
කණභයගෙත සාරක්ෂණට, සාවණධනට සහ හස්ත කණභයගෙත ල්පයපීගෙප්ේ සුබ සයධනට ප්වනුප්වගෙ විවිධ වයයඳෘහාගෙ 
හය වබඩසඋහගෙ රයල්ටක් ක්රිටයකමභක කර ගත. 

24.2 දර්නය  

හාරසයර ඳබවබකමභ ුප්දසය ප්හළ ්කමක ක ප්ඳෝෂණට යනරීභ හය සාරක්ෂණට යනරීභ. 

24.3 මභමශලර  
 

සය කරදයිකක සහ සාස්කෘහාක විනනයකභක් ගහා ප්ීල්ට හස්ත කණභයගෙත සාරක්ෂණට යනරීභ, සාවණධනට යනරීභ, දිපූ 

ගබගෙීමභ, රවණධනට යනරීභ සහ ල්පයපීගෙප්ේ ිණථික හය සභයජීට තකමකමවට නාවයලීභ. 

24.4 අරමුණු 

 

a) ිධුනිකිකගෙ සහය පුහුණුව කඵය දීභ. 
b) ස්වටා රැයනටය ්වස්ථය ුකමඳයදනට යනරීභ. 
c) හස්ත කණභයගෙත නිණභයණ සහය ්ප්කවි ඳහසුක ක සකසය දීභ. 
d) හස්ත කණභයගෙත ල්පයපීගෙ සහය ්ව ය ඳහසුක ක හය සහට කඵය දීභ. 
e) ඳයසපය ළුණගෙ හස්ත කණභයගෙත ක්ප්ෂේත්රටඋ ප්ට ුණ කරීමභ. 
f) ප්ීය ට හය ්ගෙතණජයහාක හස්ත කණභයගෙත තරහ සහය හස්ත කණභයගෙත ල්පයපීගෙ සහබයගී කරීමභ. 
g) හස්ත කණභයගෙත නිෂඳ්යදන ජනප්රිට කරීමභ සහ ්ප්ළවිට සහය ඳහසුක ක සබකමභ. 
h) හස්ත කණභයගෙත රවණධනට, සාවණධනට සහ වබි  දියුණු යනරීභ. 
i) ප්සේවක සපකතයවට, කයණටක්ෂභතයවට සහ තෘප්හාට ිහක නබාීමභ. 
j) කයගෙතය වයවසයට ෛධණටටභකම යනරීභ. 

 

24.5 ජාතික ශිල්ඳ වබාමේ ලැඩවටශන් ශා ක්රියාභාර්   

a) රයප්ීය ට භටමඋමිගෙ ල්පයපීගෙප්ේ සමිහා පිහිවීීමභ තුන්ගෙ ල්පයපිගෙ සාවිධයනට යනරීභ හය ල්පයඳ ග කභයන ගහා යනරීභ. 
b) ්කමක ක ල්පයපීගෙ හදුනයප්ගන ජයහාක භටමඋමිගෙ න්ටයඳදිාචි යනරීභ හය හබදුනු කඳකම නිුසකම යනරීභ. 
c) ල්පයපීගෙ සහය විරක ්ුණද්රවය සබඳීභ හය මභ කඋයුතු සාවිධයනට යනරීභ. 
d) ්කමක ක බයණ්ඩවක ගුණයකමභකබයවට වණධනට යනරීභ හය රමිීනගෙ ඳවකමවයප්ගන ටයභ සහය වබඩුණු  ඳබවබකමීමභ. 
e) ගුමක ල්පයඳ පුහුණු වබඩසඋහගෙ ක්රිටයකමභක යනරීභ. 
f) ල්පයපීට පුහුණු භධයස්ථයන භිනගෙ පණණ කයලීන හස්ත කණභයගෙත පුහුණු ඳයමභයකය ක්රිටයකමභක යනරීභ හය නිෂඳ්යදන 

ඳහසුක ක කඵය දීභ.  
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g) විප්ීය ට ප්වළ ප්ඳ ළ සහය ්කමක ක බයණ්ඩ නිෂඳ්යදනට, දිපූගබගෙීමභ, රදණ නට යනරීභ හය විප්ී  රදණ නවකඋ 
ල්පයපීගෙ ිදිපූඳකම යනරීභ. 

 
h) ඳළයකම හය ජයහාක භටමඋමිගෙ රදණ න සහ තරහ ඳබවබකමීමභ තුිනගෙ ල්පයපීගෙ ගගීභඋ කක් යනරීභ සහ ්ප්ළවි සපයපිපය 

ඳබවබකමීමභ, ල්පයඳ ග කභයන පිහිවීීමභ භිනගෙ ල්පයපීගෙප්ේ නිෂඳ්යදන බයණ්ඩ ්ප්කවි කරගබනීභ සහය ඳහසුක ක 
සාවිධයනට යනරීභ. 

i) ල්පයපීගෙ සහය සුබ සයධන වබඩසඋහගෙ ක්රිටයකමභක යනරීභ. 
j) ල්පයපීගෙප්ේ සහ ඔවුගෙප්ේ ඳවුපය වක ිණථික හය සභයජීට තකමකමවට නාවයලීභ සහය වබඩසඋහගෙ ක්රිටයකමභක 

යනරීභ. 
k) ිහත සහගෙ වබඩසඋහගෙ ක්රිටයකමභක යනරීප් ක දී ඳකයකම සබය සහ රයප්ීය ට භටමඋමිගෙ රයජය ිටතන සභහ කඋයුතු 

ස කඵගෙධීකරණ යනරීභ. 
 

2017 මදවැම්ඵර් 31 දිනට ප්ර තිය   

ලයාඳිතිමන නභ  - ශව්ත කර්භාන්ත ක්මේත්රය ශ්රිත හුණුණු ලැඩවටශන් ක්රියාමකභක රීමභ 

ලයාඳිතිමන අරමු   -  ශධුනිකයින් වශා හුණුණුල ඵා දීභ 

 

  ක්රියාකාරකභ මිනුම් ඒකකය 
මබෞතික ප්ර තිය මූය ප්ර තිය 

ඉක්කය ප්ර තිය ඉක්කය ප්ර තිය 

1 

ගුමක ල්පයපී පුහුණු වබඩසඋහන 

පුහුණුකයභීගෙ 

750 711 10.0 9.7 

හස්ත කණභයගෙත පුහුණු වයයඳෘහාට 1000 965 7.0 5.97 

 

ලයාඳිතිමන නභ  - ව්ලයං රැරීයා ශරම්බ රීමභ වශා ශිල්පීන් මලත අමුද්රලය, යන්මත්රෝඳකර   

  වශ මභලම් ඵා දීභ 

ලයාඳිතිමන අරමු   - ව්ලයං රැරීයා අලව්ථා උමකඳාදනය රීමභ 

 

  ක්රියාකාරකභ මිනුම් ඒකකය 
මබෞතික ප්ර තිය 

ඉක්කය ප්ර තිය 

2 

ස්වටා රැයනටය ිර කබ යනරීභ සහය 
ල්පයපීගෙ ප්වත ්ුණද්රවය, ටගෙප්ත්රෝඳකරණ 
සහ ප්භවක ක කඵය දීභ 

ඳහසුක ක කද ගුමක 
ල්පයපී පුහුණුකයභීගෙ 
සාඛ්යයව 

300 276 

පුහුණු භධයස්ථයන 
භගිගෙ පුහුණුව කද 
පුහුණුකයභීගෙ 
සාඛ්යයව 

300 242 

ඳහසුක ක කද හස්ත 
කණභයගෙත ල්පයපීගෙ 
සාඛ්යයව 

200 98 

පුහුණු භධයස්ථයන හරහය නිෂඳ්යදන 
ඳහසුක ක කඵය දීභ 

නිෂඳ්යදිකයවගෙ 
සාඛ්යයව 

800 576 

 

 

 



154 

 

 

ලයාඳිතිමන නභ  - මේශීය ශා විමේශීය අමෂවි ප්රලර්ධන ලැඩවටශන් ශා ප්රදර්න 

ලයාඳිතිමන අරමු   - ශව්ත කර්භාන්ත නිර්භා  වශා අමවි ඳශසුකම් වවා දීභ 

 

  ක්රියාකාරකභ මිනුම් ඒකකය 
මබෞතික ප්ර තිය 

ඉක්කය ප්ර තිය ප්ර තිය 

3 

ප්ීය ට ්ප්කවි රවණධන 
වබඩසඋහගෙ හය රදණ න 

සාවිධයනට කරන කද 
ප්ීය ට ්ප්කවිප්ඳ ළ 
සාඛ්යයව 

06 03 

2.33 
ිදිපූඳකම වූ ල්පයපීගෙ 
සාඛ්යයව 

120 124 

ප්වනකම ්ප්ළවි රවණධන 
වබඩසඋහගෙ 

රහාකයභී ල්පයපීගෙ සාඛ්යයව 100 150 1.44 

විප්ීය ට ්ප්කවි රවණධන 
වබඩසඋහගෙ, රදණ න සහ 
ස කභගෙත්රන 

සහබයගි වූ ්ප්කවිප්ඳ ක, 
රදණ න හය ස කභගෙත්රන 
සාඛ්යයව 

04 05 

3.86 

සහබයගි වූ ල්පයපීගෙ 
සාඛ්යයව 

20 27 

 

ලයාඳිතිමන නභ  - ශව්ත කර්භාන්ත ශිල්පීන් ඇ යීභට ක්කරමින් විශි්ඨතභ ශිල්පීන් ජාතික  

  තයට රැම න ඒභ  

ලයාඳිතිමන අරමු  - ශව්ත කර්භාන්ත ශිල්පීන් වශා අලය ඳශසුකම් ශා වශය ඵා දීභ 
 

  ක්රියාකාරකභ මිනුම් ඒකකය 
මබෞතික ප්ර තිය 

ඉක්කය ප්ර තිය 

4 

"ල්පයඳ ්භිභයනී - 2017" 
ජනයපතඳහා ස කභයන 
හස්ත කණභයගෙත තරහට 
සහ රදණ නට 

ජයහාක භටමඋමිගෙ සභස්ථ 
ජට්රයහකිකගෙ සාඛ්යයව 

479 428 

ජයහාක රදණ නටඋ ිදිපූඳකම 
කක නිණභයණ සාඛ්යයව 

2000 1191 

හස්ත කණභයගෙත 
ල්පයපීගෙ දබනුවකම යනරීප් ක 
වබඩුණු  

දබනුවකම යනරීප් ක වබඩුණු  
සාඛ්යයව 

25 25 

සහබයගි වූ ල්පයපීගෙ සාඛ්යයව 3500 3718 

ජනයපතඳහා හස්ත 
කණභයගෙත ස කභයන 
ුප්ළක 

ජයහාක භටමඋමිගෙ සභස්ථ 
ජට්රයහකිකගෙ සාඛ්යයව - 
2015 සහ 2016 

737 737 

ජයහාක භටමඋමිගෙ සභස්ථ 
ජට්රයහකිකගෙ සාඛ්යයව - 
2017 

479 
ඳබවබකමීමභඋ 
නිටමිතික 
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්ගෙතණභයධය පුහුණු 
වබඩසඋහගෙ 

පුහුණුව කබබු ල්පයපීගෙ 
සාඛ්යයව 

450 523 

"ල්පයඳ සවිට" 
වයවසයටකකමව 
සාවණධන වබඩසඋහන 

නගයසිවීවනු කබබු ල්පයපීගෙ 
සාඛ්යයව 

30 25 

ල්පයඳ සුබසයධන 
වබඩසඋහන 

රහාකයභී ල්පයපීගෙ සාඛ්යයව 100 87 

්ුණද්රවය කළභණයකරණ 
වබඩසඋහන 

වගය කක ඳබළ සාඛ්යයව ්ව යතයව භත 4000 

 

ලයාඳිතිමන නභ - "ශිල්ඳ නමලෝදා" වභව්ථ ංකා ඳාවල් ශව්ත කර්භාන්ත තරඟය 

ලයාඳිතිමන අරමු  - ඳාවල් ෂමුන් ශව්ත කර්භාන්ත ක්මේත්රයට මය මු කරවීභ 

 

  ක්රියාකාරකභ මිනුම් ඒකකය 
මබෞතික ප්ර තිය 

ඉක්කය ප්ර තිය 

5 
"ල්පයඳ නප්වෝදය" සභස්ථ 
කාකය ඳයසපය හස්ත 
කණභයගෙත තරහට 

සහබයගී වූ ඳයසපය සාඛ්යයව 250 

පුහුණු 
වබඩුණු   
සහය 

 179 

සහබයගී වූ ළුණගෙ සාඛ්යයව 9  0 

පුහුණු 
වබඩුණු   
සහය 

12535 

 

ලයාඳිතිමන නභ -  මේශීය ශා අන්තර්ජාතික ශව්ත කර්භාන්ත තරඟ 

ලයාඳිතිමන අරමු  - මේශීය ශා අන්තර්ජාතික ශව්ත කර්භාන්ත තරඟ වශා ශව්ත කර්භාන්ත  

  ශිල්පීන් වශබාගී කරවීභ 

 

 

 

 

  ක්රියාකාරකභ මිනුම් ඒකකය 
මබෞතික ප්ර තිය 

ඉක්කය ප්ර තිය 

6 

ඳළයකම හස්ත කණභයගෙත 
රදණ න හය තරහ 

ඳවකමවන කද ඳළයකම හස්ත කණභයගෙත 
රදණ න හය තරහ සාඛ්යයව 

09 09 

ඳළයකම හස්ත කණභයගෙත තරහ සහය 
ිදිපූඳකම වූ ල්පයපීගෙ සාඛ්යයව 

 3016 

්ගෙතණජයහාක හස්ත කණභයගෙත 
තරහ 

්ගෙතණජයහාක භටමඋමිගෙ ජට්රයහී හ හස්ත 
කණභයගෙත ල්පයපීගෙ සාඛ්යයව 

 05 
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ලයාඳිතිමන නභ - ශව්ත කර්භාන්ත  ම්භාන වංලර්ධන ලැඩවටශන 

ලයාඳිතිමන අරමු  - කාන්තා ලයලවාය ෛධර්යයභමක රීමභ 

 

ලයාඳිතිමන නභ - භානල වම්ඳමක වංලර්ධන ලැඩවටශන 

ලයාඳිතිමන අරමු  - මවේලක වපතාලය, කාර්යක්භතාලය වශ තිප්තිය ඉශ නැංවීභ 

 

 

 

  ක්රියාකාරකභ මිනුම් ඒකකය 

මබෞතික ප්ර තිය මූය ප්ර තිය 

ඉක්කය ප්ර තිය ඉක්කය ප්ර තිය 

7 
භයනව ස කඳකම සාවණධන 
වබඩසඋහන 

පුහුණුව කඵය දුගෙ ප්සේවක 
සාඛ්යයව 

්ව යතයව භත 14 1.0 0.055 

 

 

 

ලයාඳිතිමන නභ - ප්රචාාරක ලැඩවටශන්  ක්රියාමකභක රීමභ වශ දැනුභ වංලර්ධන ලැඩවටශන  

ලයාඳිතිමන අරමු  - ශව්ත කර්භාන්ත නිඳ්ාදන ජනප්රිය කරවීභ වශ අමෂවිය වශා ඳශසුකම් වැමභ 
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25 cd;sl fudaia;r uOHia:dkh 

 
25 1 ye|skaùu 

cd;sl fudaia;r uOHia:dkh 1982 wxl 35 orK cd;sl Ys,am iNd yd wkqnoaO wdh;k mk; 

hgf;a 1983 j¾Ifha§ wdrïN lrk ,o fï jk úg l¾udka; yd jdkscH lghq;= wud;HdxYh hgf;a 

l%shd;aul foaYsh yia; l¾udka;lrejd kj udj;lg fhduq lrùu ;=,ska Ys,amSkaf.a wNsjDoaêh uQ,sl 

wruqK lr.;a fiajd imhk jHjia:dms; wdh;khls' 

25 2 oelau (-  

ks¾udK ixj¾Okh yd kj ks¾udKd;aul fudaia;r yÿkajdoSu ;=,ska yia;l¾udka; lafIa;%h 

jvd;a il%sh wd¾:sl lafIa;%hla njg m;a lsÍu'  

25 3 fufyjr (-  

m%j¾Okh " ixj¾Okh"  yelshdjka f.dvkexùu"  m%p,s; lsÍu iy m%Odk m%jdyhg wkq.; 

lsÍu ;=,ska fj<|fmd, mdol lr.;a ks¾udKd;aul fudaia;r yÿkajdoSu' 

25 4 m%Odk wruqKq 

 yia; l¾udka; Ys,amSka úiska ±kg ksIamdokh lrkq ,nk w;alï NdKav ixj¾Okh lsÍu iy 

foaYsh fukau wmkhk fj<|mf<ys j¾;udk iy wkd.; fj<|m, keñhdjkag wkqj kj ks¾udK 

yÿkajd §u' 

 ksIamdok Odß;dj jeälr .ekSu iy Wiia ksudjlska hq;= w;alï NdKav ksIamdokh lsÍu wruqKq 

lrf.k ksis ;dlaIKsl l%u yd wuqøjH ms<sfh, lr.ekSfï l%u yÿkajd §u 

 wdÞhï jeälr .ekSu ;=<ska yia; l¾udka; lafIa;%fha jvd;a hym;a j¾Okhla wruqKq lrf.k 

Ys,amSkag Wiia Ys,amSh" ;dlaIKsl yd fudaia;r ixj¾Ok mqqyqKq iydh ,nd§u' 

 yia; l¾udka; Ys,amSkag kj ;dlaIKsl l%u Ndú;d lsÍug myiqlï ie,iSu iy fmdÿ myiqlï 

ie,iSu i|yd fmdÿ myiqlï fiajdjka ,nd§u' 

 yia;l¾udka; ks¾udK i|yd jvd;a ld¾hÌu" kjH ksIamdok l%ufõo yÿkajdoSu' 

 m%ldYK" iïuka;%K" jevuq¿ iy mqia;ld, myiqlï iemhSu u.ska yia; l¾udka; Ys,amSkag" 

wf,úlrejkag iy yia; l¾udka; lafIa;%hg iïnkaO ù isákakkag wjYH f;dr;=re ,nd§u' 

 rdcH iy rdcH fkdjk wdh;k j, b,a,Sï j,g wkqj fudaia;r WmfoaYl fiajdjka ,nd§u' 

 fudaia;r ks¾udKd;aul yelshdjka j¾Okh lsßu iy jD;a;Sh wOHdmk jevigyka meje;aúu' 
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cd;sl fudaia;r uOHia:dkfha m%Odk wruqK jkafka" foaYSh yd úfoaYSh fj<|m, b,lal lr 

fj<|m,g .e,fmk kj ks¾udK yia; l¾udka; fËa;%hg yÿkajdosuhs' yia; l¾udka; 

Ys,amskaf.a kj ks¾udK yd ;dËKsl oekqu jeäoshqKq lsÍfï wruqK we;sj cd;sl fudaia;r 

uOHia:dkh úiska kj ks¾udk yd ;dËKsl ixj¾Ok jevigyka fufyhjkq ,nhs' 

 

25 5  by; wruqKq bgq lr .eksu b,lal lr.ksñka my; i|yka rdcldß yd ld¾h Ndrhka bgq 

lrkq ,efí' 

 kj fudaia;r ixj¾Okh - foaYSh yd úfoaYSh fj<|m, m%jk;djhka yÿkd.ksñka Bg .e,fmk 

whqßka Wiia ksudjlska hq;=j ks¾udKh lrkq ,nk yia;l¾udka; NdKAv yÿkajdosu yd 

yia;l¾udka; Ys,amSkag wjYH kj fudaia;r yd ixl,am ,ndosu 

 wf,ú fiajd yd f;dr;=re  - yia;l¾udka;lrejkag fj<|m, f;dr;=re ,ndoSu" kj fj,|m,j,a 

fidhd.eksug iydh ùu" m%o¾Yk ixúOdkh lsÍu yd m%ldYk t<soelaùu 

 fmdÿ myiqlï iemhSu - yia;l¾udka;lrejkag fm!oa.,sl ñ,oS .; fkdyels fuj,ï yd WmlrK 

Ndú;d lsÍug wjia:dj wdh;kh i;= fudrgqj yd k;a;rïfmd; jevy,a j,ska ,ndoSu 

 Ys,amSh mqyqKQj - rdcH yd wfkl=;a wdh;k j, b,a,Su mßos foaYSh yd úfoaYSh fj<|m, 

m%jk;djhka yÿkd.ksñka Bg .e,fmk whqßka ks¾udKd;aul yd .=Kd;aul NdKAv ksIAmdokh i|yd 

Ys,amSka fhduq lrùug kj ks¾udK iydh yd ;dËKsl oekqu ,ndoSu i|yd mqyqKQ jevigyka 

meje;aùu  

 fudaia;r wOHdmhk - úYaj úoHd, m%fõYh fkd,o Wiiafm, iu;=ka yd ks¾udKYS,S yelshdfjka hq;a 

;reK msßia i|yd cd;sl fudaia;r uOHia:dkfha Y%S ,xld cd;sl msßks¾udK wdh;kh uÕska 

ämaf,daud mdGud,djka ixúOdkh lsÍu yd fudaia;r wOHdmkh ,ndosu ;=,ska fuu fËa;%hg wjYH 

msßks¾udK jD;a;slhka ìys lsÍu  

 m¾fhaIK yd ixj¾Okh-  yia;l¾udka; i|yd fhdÞ.; yels kj wuqøjH j¾Kl wdfoaYl fidhd 

.ekSug m¾fhaIK isÿlsÍu yd tu fidhd.ekSï yia;l¾udka;lrejkag yÿkajdosu 

 ks¾udK WmfoaYkh - rdcH yd wfkl=;a wdh;k j, b,a,Su mßos wNHka;r yd ndysr ieris,s lghq;= 

boslsÍï" iïudk" ;ss,sK we;=¿j ish¿u .%e*sla ks¾udK isÿ lsÍu     
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1027 දෙසැම්බර් 31 දිනට ප්රගතිය   

Table 1 

 
 
 
Table2 
 

 jHdmD;sfha ku 

 

l%shdldrlï ñKqï tall 
fN!;sl m%.;sh 

b,lal
h 

imqrd 
.ekSï 

imqrd 
.ekSï 

01 
cd'fuda'u' ld¾h uKAv,h fjkqfjka wNsfm%arK 
jevigyk ixúOdkh lsÍu yd meje;aùu 

iyNd.s jQ 
ixLHdj 

82 50 
0'9 

 
tl;=j 

 
  

0'9 

 
 
Table 3 

 

 jHdmD;sfha ku 

 

l%shdldrlï ñKqï tall 
fN!;sl m%.;sh 

b,lalh imqrd 
.ekSï 

01 

my; fËa;% hgf;a  kj ks¾udK ie,iqï lsÍu 
i|yd wjYH ,sms øjH iemhSu-mka yd fl|s" 
oej"frosms,"WK yd fõje,a"r;= ueá" fldyq" 
wdNrk" ms;a;,",dËd iy iï 

yia;l¾udka; Ys,amSka 
i|yd yÿkajdÿka kj 
ks¾udK ixLHdj 

420 
423 

02 cd'fuda'u' jevy,a ;=, kj ks¾udK uQ,do¾Y 
njg m;a lsÍu i|yd wjYH wuqøjH ,nd oSu 

03 fudaia;r wxYh i|yd ld¾hd, WmlrK ,ndosu  

04 k;a;rïfmd; ld¾hd,h  i|yd ld¾hd, 
WmlrK ,ndosu 

05 hka;% yd WmlrK jeäoshqKq lsÍu 

06 yia;l¾udka; wxY i|yd jevy,g wjYH hka;% 
iy WmlrK ,ndoSu 

07 ld¾h uKAv, mqyqKqj  
 tl;=j     

 jHdmD;sfha ku 

 
l%shdldrlï ñKqï tall fN!;sl m%.;sh 

b,lalh imqrd .ekSï 

01. WmfoaYl wdh;kh m;a lr .eksu 

f.dvke.s,s  ixLHdj 01 l%shd;aul ;;a;afha 

02. ks¾udk ie,iqï 
03 kd.ßl ixj¾Ok wêldßfha wkque;sh 
04 fldka;%d;alre f;dard .eksu 
05 .súiqug t<ôu 
06 fldka;%d;a;=j NdroSu 

 tl;=j     
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Table 4 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 jHdmD;sfha ku 

 

l%shdldrlï ñKqï tall 
fN!;sl m%.;sh 

b,lalh imqrd 
.ekSï 

01 ks¾udK ixj¾Ok  

fj<|m, iïnkaO;d 
ixLHdj-Ys,amska ixLHdj 

  

02 fj,|m,g kj ks¾udK yÿkajdoSu    

03 
hq.hg ksuejqï kj ks¾udK m%o¾Ykh 
meje;aùu 
 

250 
248 

04 
wfkl=;a wdh;k uÕska meje;afjk m%o¾Yk 
i|yd iyNd.sFjh 

 
 

05 wf,ú m¾fhaIk jevigyka meje;aùu    

06 cd;Hka;r fj<| m%o¾Yk yd ks¾udK 
ixj¾Ok jevigyka i|yd iyNd.sFjh 

   

 tl;=j    

 uq¿ tl;=j    

 jHdmD;sfha ku 

 

 
 
 
l%shdldrlï 

ñKqï tall 
fN!;sl m%.;sh 

b,lalh imqrd 
.ekSï 

01. 
rdcH rdcH fkdjk wdh;k j, b,a,Su u; kj 
ks¾udK mqyqKq jevigyka ixúOdkh lsÍu yd 
meje;aùu 

mqyqKqj ,enQ 
m%;s,dNSka  ixLHdj  

200 
222 

02 m%;s,dNSka i|yd hka;% iy  WmlrK ,ndosu    

03 
fudaia;r WmfoaYk fiajd 
 

imhk ,o WmfoaYl 
fiajd ixLHdj 

03 01 

04 
.%e*sla yd .Dy wNHka;r kj ks¾udK ie,iqï lsÍu 
 

  
 



161 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 jHdmD;sfha ku 

 

l%shdldrlï  
ñKqï tall 

fN!;sl m%.;sh 

b,lalh imqrd .ekSï 

 
01 

wdfoaYk wuqøjH yd l%shdj,ska yÿkajdoSu 
m¾fhaIk yd ixj¾Ok jevigyka 
meje;aùu 

yÿkajdÿka kj fidhd 
.ekSï ixLHdj  

02 bosßhg hk 
 

02 kj ms,shï yd ld¾hËu ksIAmdok 
l%shdj,Ska iy wdfoaYk wuqøjH yÿkajdoSu 

   

 tl;=j    

 jHdmD;sfha ku 

 

l%shdldrlï ñKqï tall fN!;sl m%.;sh 

b,lalh imqrd 
.ekSï 

01 .ïudk yd ksIAmdok lKAvdhï ksßËKh lsÍfï 
jevigyka 

mqyqKqj ,enQ m%;s,dNSka  
ixLHdj 

180 171 

02 fj<|m, keñhdj ms<sn| m¾fhaIk yd kj 
ks¾udK yd ksOAmdok ixj¾Okh 

   

03  kj ks¾udK yd yelshd j¾Ok mqyqKq jevigyka    

04 jHjidhlFj yd l<ukdlrK mqyqKq jevigyka tla Ys,amsfhl= i|yd 
msßjeh 

re'ñ'0'045 re'ñ'0'025 

05 
ksßËKh lsÍu" WmfoaYk iydh  iy fj<|m, 
iïnkaO;d j¾Okh 

  
 

06 m%;s,dNSka i|yd hka;% yd WmlrK ,ndosu      

 tl;=j    

 jHdmD;sfha ku 

 

l%shdldrlï  
ñKqï tall 

fN!;sl m%.;sh 

b,lalh imqrd 
.ekSï 

01 
oekqj;a lsÍfï jevigyka yd m%;s,dNSka 
f;dard .ekSu 
 

mqyqKqj ,enQ m%;s,dNSka  
ixLHdj 

260 
325 

02 kj ks¾udK yd yelshd j¾Ok mqyqKq 
jevigyka  

tla Ys,amsfhl= i|yd 
msßjeh 

re'ñ'0'087 re'ñ'0'068 

03 m%;s,dNSka i|yd hka;% yd WmlrK ,ndosu      

 tl;=j     
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l%shdldrlï ñKqï tall 
fN!;sl m%.;sh 

b,lalh imqrd 
.ekSï 

01 
foaYSh úYajúoHd, i|yd we;=,;a úh fkdyels 
isiqka i|yd ämaf,daud jevigyka meje;aùu 
 

ämaf,daud mdGud,dj 
iïmQ¾K l, isiqka 
ixLHdj 

50  
 

57 
  iu;a m%;sY;h 

 
40 -  
^80]& 

 

 
55   -
^96]& 

02 msßks¾udK úoHd,h i|yd ld¾hd, WmlrK 
,ndosu 

ämaf,daud mdGud,dj 
iïmQ¾K l, isiqka 
ixLHdj  

30 
 

  iu;a m%;sY;h 
 

25 ^83]& 
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26 ජාතික වමුඳකාර වංලර්ධන ආයතනය 
26.1 ශැදින්වීම  

2001 අංක 01 දරණ ජාතික වමුඳකාර වංලර්ධන ආයතන (වංව්ථාගත කිරීමේ) ඳනත භගින් පුළුල් නනතික 

ඵත වහිත ව්ලාධීන ජාතික ආයතනයක් මව ජාතික වමුඳකාර වංලර්ධන ආයතනය පිහිටුලනු ැබීය.2001 

ජූලි භව ඳෂමුමලනිදා සිට ආයතනමේ කටයුතු ආරේබ විය . 

 ජාතික වමුඳකාර වංලර්ධන ආයතනය ඵලට ඳත්වුමේ එමතක් වමුඳකාර මදඳාර්තමේන්තුල භගින් ඳානය 

වූ ්රී ංකා වමුඳකාර විද්යායයි. වමුඳකාර වමිති ඳරීක්කලරුන් පුහුණු කිරීභ වදශා 1943 ජූලි  

භාවමේදී භශනුලර “ඇරබි ශවුව්” නේ ව්ථානමේදී ්රී ංකා වමුඳකාර විද්යාය ආරේබ විය. 1945 
ලර්මේ මදවැේඵර් ඳෂමු ද ්රී ංකා වමුඳකාර විද්යාය ලර්තභාන  ජාතික වමුඳකාර වංලර්ධන 
ආයතනය පිහිටි  භූමියට මගන එන දී.  

 ජාතික වමුඳකාර වංලර්ධන ආයතනමේ කටයුතු ඳරිඳානය කිරීභ, කෂභනාකරණය කිරීභ වශ ඳානය 

කිරීභ කෂභනාකරණ භණ්ඩයක් භගින් සිදු කරනු ඵයි. කෂභනාකරණ භණ්ඩ වභාජිකයින් 10 

මදමනකුමගන් වභන්විත ලන අතර, වියබාර අභාතයලරයා විසින් ඳත්කරන වබාඳති කෂභනාකරණ 

භණ්ඩමේ ප්රධානියා මව කටයුතු මකමර්. ආයතනමේ කෂභනාකරණ භණ්ඩය විසින් අධයක් 

ජනරාල් ඳත් මකමරන අතර, අධයක් ජනරාල් ආයතනමේ ප්රධාන විධායක නිධාරියා මව කටයුතු ක 

යුතුමේ.  

 ආයතමනහි අධයයන කටයුතු ඳරිඳානය ශා කෂභනාකරණය කිරීභ වශා කෂභනාකරණ භණ්ඩය 

විසින් අධයයන භණ්ඩයක් ඳත් මකමරන අතර, ආයතනමේ අධයක් ජනරාල්ලරයා එහි වබාඳතිලරයා 

මේ. 

 

26.2 අඳගේ දැක්ම 

 

ශ්රී ංකාල ල  තිරවාර ඳැලැමකමක් වත ත ර්ර්මා ශීලි ශා නලයකර ගයන් ුතමක ගල ීය වම්බන්ධතාලයන්ගලන් 

 පිරිපුන් වමුඳකාර ලයාඳාරයක් ව්ථාපිත කිරීම. 

 

 

26.3   අඳගේ ගමගශලර  

 

යශඳානගයන් ශා ර්ර්මා ශීලිමකලගයන් ුතමක වාමූත ක වශභාගිමකලය තශවුරු ගකගරන ව්ලාධින ශා තිරවාර 

වමුඳකාර ලයලවයක් ිහත  කිරීම වශා අලය මානල ්ාේධනය වංලර්ධනය කිරීම. 
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26.4 ආයතර්ක අරමුණු 
 

අභිමාර්ථ අරමුණු 

වංලර්ධනය කරන ද ප්රතිඳත්ති ශා 

කෂභනාකරණය 

 ප්රතිඳත්ති වේපුර්ණමයන් ්රියාලට නැංමභ 

 නුතන අලයතාලන්ට ගැෂමඳන ඳරිි  ආයතනය ප්රතිලයුශගත කිරීභ 

ශ්රි ාංමක්ය වමුඳකාර ලයාඳාරයට 

ප්රමුතතාලය මදමින් භානල ප්රාග්ධනධනය 

පදායි මව වංලර්ධනය කිරිභ 

1. වමුඳකාර ලයලවායයන් වදශා ජාතික ලතත්ීයය නිපුණතා 

වේභත වහිත (NVQ) අධයයන ඳාමභාා ශා ලැඩවටශන් 

ඳැලැත්මභ 

2. ජාතික අලයතාලන් වදශා අධයයන ඳාමභාා ඳැලැත්මභ ශා 

මලනත් ලතත්ීයය ඳාමභාා වදශා ඳශසුකේ ඵාදීභ 

වමුඳකාර ලයාඳාරයට අදාෂල ුටු 

කරනු ැබු ඳර්මේණ ශා වංලර්ධන 

කාර්යයන් ඳැලීයභ 

1. වමුඳකාර ලයාඳාරමයහි අලයතා ඳර්මේණ තුිනන් ශදුනා 

ගැනීභ ශා වභාජගත කිරීභ 

2. වමුඳකාර ලයාඳාරය වදශා වඳයන ද දඳමද්න මවාලාලන් ශා 

ව්ථාපිත වු ආදර් වමුඳකාර ඒකක ඳලත්ලා ගැනීභ 

වමුඳකාර ප්රතිඳත්ති සිවිල් වභාජය 

තුෂ ව්ථාපිත මභ 

1.  වමුඳකාර ප්රතිඳත්ති  ,වාරධර්භ ශා ආ ාර ධර්භ සිවිල් වභාජය 

තුෂ ව්ථාපිත කිරීභ 

2. වමුඳකාර ක්රභය තුිනන් ජන ජිවිතය වංලර්ධනය කිරීභ 

පුහුණු ශා වංලර්ධන මවාලා අමේක්ා 

කරන ඳාර්ලයන් වදශා ඳශසුකේ 

වඳයා තිබීභ 

1. ආයතනික මවාලාලන්  විවිධාංගීකරණය කිරිභ තුිනන් ආදායේ 

ප්රලර්ධනය 

2. ආයතනික ඳනමත් සියලු අරමුණු ුටු ම තිබීභ 

ජාතයන්තර වමුඳකාර වංවිධාන ශා 

මලනත් විමද්ශීය වමුඳකාර වංවිධාන 

වභග ක්තිභත් වු වඵදතාලයන් ශා 

මගෝලීය නල ප්රලනතාලයන් වහිත 

ාංකීය වමුඳකාර ලයාඳාරයක් 

ඳැලීයභ 

1. ජාතයන්තර වමුඳකාර වංවිධාන ශා විමද් වමුඳකාර වංවිධාන 

වභග අතණ්ඩ වේඵන්ධතාලය 

 

 

 
 

 

26.5 ආයතර්ක කාර්යභාරය: 
 

2007 අංක 01 දරණ ජාතික වමුඳකාර වංලර්ධන ආයතන (වංව්ථාගත කිරීමේ) ඳනත 1 මකොටමවා 4 ලගන්තිය අනුල 

ආයතනමේ කාර්යබාරය ඳශත ඳරිි  මේ. 

I. වමූඳකාර වංලර්ධනයට වේඵන්ධ ්රියාකාරකේල නියුක්තල සිටින තැනැත්තන් අතර අමනයොනය 

්රියාකාරකේ වශ මතොරතුරු හුලභාරු කර ගැනීභ වදශා ඳශසුකේ වැමභ 

II. වමූඳකාර වංලර්ධනයට අදාෂ දත්ත රැව් කිරීභ අරඵයා වේඳත් භධයව්ථානයක් ලමයන් ්රියා කිරීභ වශ 

රැව් කරන ද දත්ත ඒ දත්ත ප්රකානය  කිරීභ භඟින් වං නය කිරීභ ශා ඳතෂ කිරීභ 

III. වමූඳකාර වංලර්ධනයට අදාෂ වියන් වේඵන්ධමයන් ාව්ත්රීය ශා පුහුණු ඳාමභාා ශදාරා නියමිත 

විබාග ලලින් වභත්ලන තැනැත්තන්ට වශතික ඳත්ර වශ මලනත් ාව්ත්රීය විෂ්්මතා පිරි නැමභ 
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IV. කෂභනාකරණ නිපුණතා අලය ලන වමූඳකාර ලයලවායන් බාර මගන  කෂභනාකරණය කිරීභ  

V. වමූඳකාර ලයලවායලට ලතත්ීයය දඳමදව් වැඳයීභ  

VI. ආදර් වමූඳකාර ගේභාන, ආදර් වමූඳකාර මලෂ භධයව්ථාන  වශ ප්රා මද්ශීය භධයව්ථාන 

පිහිටුමභ  

VII. ආයතනමේ කර්තලයලට වභාන කර්තලය ුටු කරන, ්රී ංකාමේ මශෝ ුන් පිටත පිහිටි 

VIII. වංවිධාන වභග වශමයෝගමයන් 

කටයුතු කිරීභ. 

 

26. 6    2017 ගදවැම්බර් 31 දිනට    ්ලතිය 

 

 

 

 

 

26.6.1    ලයාඳතතිගේ නම - අධ්යයන ශා වංලර්ධන 

 

26.6.1.1     ලයාඳතති අරමුණු 

 

 වමුඳකාර වංලර්ධන මදඳාර්තමේන්තු මලත අනුයුක්ත කර ඇති වමුඳකාර වංලර්ධන නිෂධාරීන්මග්ධන 

කාර්යක්භතා කඩුභ වේපූර්ණ කිරීභ වශා අලය ඳරික්ණ ඳැලැත්විභ ශා වමුඳකාර වියානුඵද්ධ 

දැනුමභන් ශා කුවතාලයන් මගන් ඔවුන් වන්නද්ධ කිරිභ.  

 ලයාඳාරමේ භානල වේඳත් ධාරිතා ශා ශැකියා වංලර්ධනය. 

 ලයාඳාරය තු යශඳාන මූධර්භ ක්තිභත් කිරීභ. 

 භානල වේඳත් වංලර්ධනය . 

 වමුඳකාරකයින් වශා මතොරතුරු තාක්ණ මක්න්ද්රව්ථානයක් ඵලට ඳත්මභට පියලර ගැනීභ. 
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 26.6.2 ලයාඳතති    නම 
 

මබෞතික වේඳත් වංලර්ධනය 
 

26.6.2.1 ලයාඳතති අරමුණු 

වංලර්ධිත යටිත ඳශසුකේතුලින් ඳාරිමබෝගික තතේතිය ුශෂ නංලා ආයතනික ආදායේ ප්රලර්ධනය කිරීභ. 
 

ක්රියාකාරකම 
මිණුේ 
ඒකකය 

ගභෞතික ්ලතිය 

 

මූය ්ලතිය 

 

ගේන ාා ශා ගන්ලාසිකාලාර ශා 

පුව්තකාය නවීකර ය 
ඒකක ඉක්කය ්ලතිය 

ආදායම(රු.මි) 
වතය 

වියදම 
භාණ්ඩාලාර 

්තිඳාදන 
රත්නායක ාාල,මන්ලාසිකාගාරය ශා 
මබෝජනාගාරය නමකරණය කිරීභ  

01 100% 100% 

34 - 2015 

13 - 2016 

47 - 

6,788,0
50.23 

නල රත්නායක මන්ලාසිකාගාරය ශා 

මන්ලාසිකාගාර D වශ F 
01 100% 100% 

20,285,
809.76 

පුව්තකාය නමකරණය කිරිභ  01 100% 100% 
2,199,3
29.25 

මන්ලාසිකාගාර D E H ශා මතොරතුරු තාක්ණ 
විදයාගාරය නමකරණය කිරිභ  

01 10% 10% 20 - 2017 
6,332,2
89.29 

එකතුල     
35,605,

478.53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක්රියාකාරකම 
මිණුම් 

ඒකකය 

ගභෞතික ්ලතිය 

 

අධයාඳන ශා පුණණු ඒකක 
ඉක්කය ්ලතිය 

ඳාඨමාා ශිය ඳාඨමාා ශිය 

නිතය පුහුූ  ඳාමභාා වංතයාල 03 120 5 244 

ලතත්ීයභය ඩිේමෝභා ඳාමභාා 
(වමුඳකාරික) 2017/2018 

වංතයාල 
06 120 6 105 

මකටිකාලීන පුහුණු ඳාමභාා වංතයාල 
21 525 16 483 

වමුඳකාර වශතිකඳත්ර ඳාමභාා (භාතර)  වංතයාල 
01 60 01 51 

වශතිකඳත්ර ඳාමභාා- මතොරතුරු තාක්ණ ශා 
බාා 

වංතයාල 
08 160 08 96 

මතොරතුරු තාක්ණ ඩ්ේමෝභා ඳාමභාා වංතයාල 
01 20 02 32 

මකටි කාළීණ ලැඩවටශන් – මතොරතුරු 
තාක්ණ ශා බාා 

වංතයාල 
04 71 04 71 

මද්ශීය ශා විමද්ශීය ලතත්ීයය ආයතනික 
ලතත්ීයය විබාග වදශා මද්න ඳැලැත්මභ  

වංතයාල 
09 180 10 220 

අන්තර්ජාතික වශමයෝගිතා ලැඩවටශන් 
වංතයාල 

03 75 03 76 

එකල ල  
56 1331 55 1378 
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 26.6.3 ව්යතඳතතිගේ නම 

මන්ලාසිකාගාර අංය භගින් ආදායේ දත්ඳාදන ්රියාකාරකේ 

    26.6.3.1 ලයාඳතතිගේ අරමුණු 

 ආයතනික ආදායේ දත්ඳාදනය. 

 රාජය,අර්ධ රාජය ,පුද්ගලික ශා රාජය මනොලන වංවිධානල අධයාඳනික කටයුතු වදශා ඳශසුකේ වැඳයීභ. 

ක්රියාකාරකම මිණුම් ඒකකය 
ගභෞතික ්ලතිය 

 

අධයයන කටයුතු වදශා ඳශසුකේ වැඳයීභ  ුක්කය ප්රගතිය 

මන්ලාසිකාගාර ඳශසුකේ කුිනයට දීභ    

මද්නාා වශ මවසු අධයයන ඳශසුකේ කුිනයට 
දීභ. 

   

ශ්රලණාගාරමේ කුලි ආදායභ  ලැඩවටශන් 18 19 

    

 .  

 

26.6.4 ලයතඳතතිගේ නම 

මබෞතික වේඳත් වංලර්ධනය ශා නමකරණය 

        ලයාඳතතිගේ අරමුණු 
වංලර්ධිත යටිත ඳශසුකේතුලින් ඳාරිමබෝගික තතේතිය ුශෂ නංලා ආයතනික ආදායේ ප්රලර්ධනය කිරීභ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක්රියාකාරකම අගේක්ෂිත වියදම (රු.මි)  

මද්න ාා ලැඩි ි යුණු කිරිභ (B ාාල)  3.00 

නි නිලාව අලුත්ලැඩියා කිරිභ  10.00 

අබයන්තර භාර්ග ඳද්ධතිය ලැඩි ි යුණු කිරිභ  4.00 

මන්ලාසිකාගාර ශා මද්න ාා නමකරණය කිරිභ 7.5 

නල ඳරිඳාන මගොඩනැගිල්ක් ුි කිරිභ  24.5 
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26.6.5    ලයතඳතතිගේ නම 
ආයතනික අධයයන කටයුතු දවව් කිරීභ 

 

26.6.5.1 ලයාඳතතිගේ අරමුණු 
නතන අලයතාලන්ට ගැමඳන ඳරිදී ආයතනික අධයයන කටයුතු දවව් භට්ටභකට මගන ඒභ භගින් වමුඳකාර 
ලයාඳාරය නල මොලට ගැමඳන ඳරිදී දැනුමින් වන්නද්ධ කිරීභ 

 

1. දඳාධි ප්රදානය කිරිමේ ආයතනයක් ඵලට ඳත් කිරිභ  
2. ඳාමභාා වශා වියභාා වංලර්ධනය කිරිභ භඟින් NVQ වේභතයන් ඵාගැනීභ  
3. මලෂදමඳොෂ ුක්ක කරගත් නල අධයයන ඳාමභාා ශදුන්ලාදීභ. 

 
 

26.6.6     ලයතඳතතිගේ නම 
ආයතනික ප්රගභනය වශා අමවිකරණය.  

 
 

26.6.6.1 ලයාඳතතිගේ අරමුණු  
          ආයතනික කීර්තිනාභය ප්රලර්ධනය කිරීභ. 

ආයතනික ආදායේ ප්රලර්ධනය. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ක්රියාකාරකම අගේක්ෂිත 

වියදම 
වමුඳකාර අධයයන ඳාමභාා අමවි ප්රලර්ධනය කිරීභ තුලින් එභ ඳාමභාා වශා ෂ්ය 
වශබාගිත්ලය ලර්ධනය කිරීභ 

391,000.00 

ආයතනික ශ්රලනාගාරය ශා මබෞතික වේඳත් අමවි ප්රලර්ධනය 220,000.00 

ලතත්ීයය ඳාමභාා අමවි ප්රලර්ධනය කිරීභ තුලින් එභ ඳාමභාා වශා ෂ්ය 
වශබාගිත්ලය ලර්ධනය කිරීභ ශා භශනුලර ි ව්ත්රික්කමේ ප්රමුත ලතත්ීයය අධයාඳන 
ආයතනයක් ඵලට ඳත් කිරීභ 

552,000.00 

 1,163,000.00 
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පුහුණු සහ මානව සම්පත් සංවර්ධන 

ත ොරතුරු 
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විදේශ පුහුණු - 2017 

 

රට වැඩ සටහන 
සහභාගි වන 
සංඛ්යාව 

ඉන්දියාව 

කුඩා, ශා මධHම ලHලවායක තරඟකාරිත්ලය ලැඩිදියුණු කිරීම වශා 
මමලමක් මව බුද්ධිමය මද්ඳෂ whs;sh¡ 
 

1 

ඉන්දියාව 
ව්ලයං රැකියා ශා නිපුණතා වංලර්ධනය (TT-PSESD) m%ලර්ධනයh කිරීම 
වශා පුහුණුකරුjka පුහුණු කිරීම 
 

1 

තායිලන්තය 
ජHdතHන්තර වශමයෝගීතා ඒජන්සිය (AITC) 2017 හි TICA හි 
ලාර්ෂික iïfï,kh  

1 

ක ොරියාව 
මෙක්ව agයිල් කර්මාන්තමේ වංලර්ධන ක %මමෝඳායka 
 

2 

චීනය 
2017 වංලර්ධනය ලන රෙලල් වශා කුඩා ශා මධHම ඳ %මාණමේ 

ලHලවායකයන්මේ ධාරිතා වංලර්ධනය පිළිබ වම්මන a;%ණය 

 

5 

චීනය  
2017 වංලර්ධනය ලන රෙල aj, රාජH තාන්ත %sකයන් වශා වම්මන්ත %ණය 

 
1 

චීනය 

වංලර්ධනය ලන රෙලල් වශා කාර්මික උදHdන ඉදිකිරීම ශා කෂමනාකරණය 

පිළිබ 2017 වම්මන්ත %ණය 

 

2 

චීනය 

2017 වංලර්ධනය ලන රෙලල් වශා කෘෂිකර්ම යාන්ත %නය ඳ %චලිත කිරීම 
වශා නල තාක්ණය පිළිබ පුහුණු ඳාඨමාාල 

 

5 

චීනය 

චීනය - අේනිදිග ආසියා;sl rgj,a වශා hy ඳාන වංව්ථාල පිළිබ 
වම්මන්;%ණය 

 

2 

චීනය 

2017 වංලර්ධනය ලන රෙලල් වශා මොජිව්ටික් වංලර්ධනය ශා 

කෂමනාකරණය පිළිබ වම්මන්ත %ණය 

 

2 

චීනය 

2017 කැරිබියානු ශා දකුණු ඳැසිෆික් රෙලල් වශා රාජH මූල්H 
කෂමනාකරණය පිළිබ වම්මන්;%ණය 

 

5 

ඉන්දියාව 

jHලවායකත්ල වශ කුඩා jHdඳාර ඳ%ලර්ධන  ලැඩවෙශන 
  
 

1 

ක ොරියාව බුද්ධිමය මද්ඳ ඳද්ධතිය පිළිබ අධිËන ලැඩවෙශන 

 
3 

චීනය 

වංලර්ධනයjන රෙල  නිධාරීන්  වශා මරදිපිළි ;;aj mÍËdj  පිළිබ  
වම්මන්ත %ණය 
 

3 

චීනය 

2017 ආසියානු ශා අඳ %Sකානු රෙල භූ විදHd ශා ඳතල් කාර්යාංල 
නිධාරීන් වශා වම්මන්ත %ණය 

 

1 

චීනය 

2018 ආසියානු ශා අඳ %sකානු රෙල භූ විදHd ශා ඳතල් කාර්යාංල 
නිධාරීන් වශා වම්මන්ත %ණය 

 

2 
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ක ොරියාව KSP ආමයෝජක වංවදය 

 
1 

ක ොරියාව මරදිපිළි තාක්ණ පුහුණු ආයතන වංලර්ධන උඳමද්කමේ නිපුණතාල 

 
2 

ක ොරියාව ඳාරිම ෝගික කෙයුතු දියුණු කිරීම වශ විමේෂීකරණය කිරීම 

 
1 

bkaÿkSishdj 

කුඩා ශා මධH ඳරිමාණ කර්මාන්තය ලැඩිදියුණු කිරීම පිළිබ ධාරිතා ලර්ධන 
ලැඩවෙශන 

 

2 

චීනය ඳසු අව්ලනු අා  අලම කිරීම වශ ගබඩා කෂමණාකරණය පිළිබ ලැඩමුළුල 

 
1 

fko¾,ka;h උළු කර්මාන්ත ාා තාක්ණය නිරාලරණ ලැඩවෙශන 2017 

 

1 

bkaÿkSishdj 

අලHතා තක්මවේරු කිරීම ශා ඒකාබද්ධ රවායනික කෂමනාකරණය පිළිබ 

hym;a  ාවිතයන් පිළිබ ලැඩමුළුල 

 

1 

U.S.A ජාතHන්තර ආරක්ක ශා අඳනයන ඳාන පුහුණු ඳාඨමාාල 

 
1 

c¾uksh 
රවායනික ක %sයාලලි කර්මාන්තලදී අා  ලැෂැක්වීම ශා ආරක්ණ ඳ%ලර්ධනය 

 

1 

iaùvkh FORMEX මලෂ ඳ %දර්නය ශා මලෂ reiaùu 
 

1 

ඉන්දියාව 
Surajkund Mela l,d m%o¾Ykh 

1 

ඉන්දියාව 

මඳර මතොග කිමෝේරෑම් 68 ක ක්මෝරීන් සිලින්ඩර් නැව්ගත කිරීමg fmr 
ඳරීක්ා කිරීම 

 

1 
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ld¾huKav, f;dr;=re 2017 

 

අනු අංකය තනතුරු නාමය අනුමත තනතුරු 

සංඛ්යාව 

තතය සංඛ්යාව 

1 ලේකම් 1 1 

2 අතිලේක ලේකම් 7 6 

3 ප්රධාන  ූල්ය ිල්ධානී 1  

4 ලජයෂ ස සහකනල ලේකම් 1 1 

5 ප්රධාන  ණකකනිකකනී 1 1 

6 අධායක්ෂ 8 6 

7 අධායක්ෂ 1 1 

8 ප්රධාන  අ්යන්තරල විණකක 1 1 

9 ණකකනිකකනී 1 1 

10 අධායක්ෂ  3 1 

11 සහකනල ලේකම් 2 2 

12 ණකකනිකකනී 2 1 

13 අ්යන්තරල විණකක 2  

14 සහකනල අධායක්ෂ  ිලලජ ජය අධායක්ෂ 21 9 

15 ප්රනලීය ජ අධායක්ෂ 9 8 

16 සහකනල අධායක්ෂ  ිලලජ ජය අධායක්ෂ SLPS 5 5 

17 සහකනල අධායක්ෂ  ිලලජ ජය අධායක්ෂ DEPT 4 4 

18 නීති ිල්ධානී 2 1 

19 ලේකම්ලේ සම්බන්තධීකලක ලේකම් 1 1 

20 පරිපන්  ිල්ධානී 1 1 

21 ලරොලතුරු හන සන්තිලලේද  රනක්ෂක ිල්ධානී 

ІІ/І 

3 3 

22 ්නෂන පරිවේරක 3 2 

23 කේමනන්තර පීක්ෂක 6 5 

24 වැඩසටහන්ත සහකනල 3 2 

25 කේමනන්තර සංවේධා  ිල්ධානී 57 52 

26 සංවේධා  ිල්ධානී 497 381 

27 ප්රවත්තති ිල්ධානී 1 1 

28 සංවේධා  සහකනල 5 5 

29 ලරොලතුරු රනක්ෂක සහකනල 2 2 

30 ලනජය කළම නකලක සහකනල 105 73 

31 පුීණලික ආලක්ෂක ිල්ධානී 3 3 

32 වීඩිලජ  කැමලන ශිේපී 1 1 

33 ිලශ ච් ඡනජනරූප ශිේපී 1 1 

34 කැමලන ක්රිජනකරු සහජක 1 1 

35 කනේජන් ලසේවක ලසේවජ 78 71 

36 රිජදුරු 56 39 
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mqkrdj¾;k iy uQ,Ok úhoï 2017'12'31 Èkg 
 

YS¾Ih             149 l¾udka; yd jd‚c lghq;= wud;HdxYh 
Jevigyk     ( 01 fufyhqï jevigyk  

jHdmD;sh      :  01 wud;H ld¾hd,h 
 
       
ලැvigy
න් 
 
jHdmD;sh 
  

jeh 
úIhh 
  

ldKavh $ jeh úIhh úia;rh 
  

2017 
weia;fïka;=
j  
re' 

uq¿ 
m%;smdok 

úhou  
31'12'2017 
re'  

fYaIh  
re' 
 

    mqoa., mäkä 10,250,000  10,570,000  10,276,089.14 293,910.86  

0 1001 jegqma yd fõ;k  5,250,000 5,575,000 5,573,021.74 1,978.26  

0 1002 w;sld, yd ksjdvq osk jegqma  1,900,000 2,195,000 2,190,605.96 4,394.04  

0 1003 fjk;a oSukd  3,100,000 2,800,000 2,512,461.44 287,538.56  

              

    .uka úhoï 4,500,000  5,170,000  5,065,669.64 104,330.36  

0 1101 foaYSh  500,000 1,170,000 1,162,683.62 7,316.38  

0 1102 úfoaYSh  4,000,000 4,000,000 3,902,986.02 97,013.98  

              

    iemhSï 5,300,000 5,400,000 4,810,219.25 589,780.75  

0 1201 ,smsøjH yd ld¾hd,Sh wjYH;d  750,000 850,000 848,039.25 1,960.75  

0 1202 bkaOk  4,500,000 4,500,000 3,962,180.00 537,820.00  

0 1203 wdydr mdk yd ks, we÷ï  50,000 50,000  50,000.00  

              

    kv;a;= úhoï 3,250,000 9,250,000 8,992,078.75 257,921.25  

0 1301 jdyk  2,500,000 8,500,000 8,281,015.95 218,984.05  

0 1302 hka;% iy hkaf;%damlrK  500,000 500,000 494,765.30 5,234.70  

0 1303 f.dvke.s,s iy bÈlsÍï  250,000 250,000 216,297.50 33,702.50  

              

    fiajd 3,500,000 4,510,000 4,339,346.33 170,653.67  

0 1401 m%jdyk  750,000 25,000 3,868.32 21,131.68  

0 1402 ;eme,a iy ixksfõok  1,300,000 1,500,000 1,432,803.88 67,196.12  

0 1403 úÿ,sh iy c,h  950,000 1,500,000 1,421,807.90 78,192.10  

0 1409 fjk;a 500,000 1,485,000 1,480,866.23 4,133.77  

             

    wfkl=;a mqkrdj¾;k úhoï 700,000 530,000 307,586.40 222,413.60  

0 1502 rcfha fiajlhska i|yd foam< Kh fmd,S  700,000 530,000 307,586.40 222,413.60  

              

    uq¿ mqkrdj¾;k úhoï  27,500,000 35,430,000 33,790,989.51 1,639,010.49  

             

    uQ,Ok úhoï         

    uQ,Ok j;alï mqkre;a;dmkh yd 
jevÈhqKq lsÍu 1,500,000 6,000,000 5,875,801.63 124,198.37  

0 2001 f.dvke.s,s iy bÈlsÍï 250,000 250,000 241,350.00 8,650.00  

0 2002 hka;% iy hkaf;%damlrK 100,000 100,000 96,444.06 3,555.94  

0 2003 jdyk 1,150,000 5,650,000 5,538,007.57 111,992.43  
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    මූලධන වත්කම් අත්පත්කර ගැනීම 1,000,000 46,100,000 42,880,998.38 3,219,001.62  

0 2101 jdyk   43,000,000 39,784,921.70 3,215,078.30  

0 2102 ගෘහ භාණ්ඩ සහ කාර්යාලීය උඳකරණ 500,000 3,100,000 3,096,076.68 3,923.32  

0 2103 ගෘහ භාණ්ඩ සහ කාර්යාලීය උඳකරණ 500,000 0  0.00  

    uQ,Ok úhoï tl;=j 2,500,000 52,100,000 48,756,800.01 3,343,199.99  

    uq¿ úhoï 30,000,000 87,530,000 82,547,789.52 4,982,210.48  
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Head          : 
149   l¾udk; yd jdKsc lghq;= 
wud;HxYh  

   Programme  :   fufyhqï jevigyk 
    Project          :        11    State 

Minister's Office   
    

       

Sub 
jeh 

úIhh   
 

2017 
 

weia;fïka;=j 

re 

uq¿ m%;smdok 
re 31.12.2017  olajd  

Úhou   

fYaIh 
re 

pro
j   

ldKavh $ jeh úIhh 
úia;rh 

 

 

 
  

      
        mqoa., mäkä 10,250,000 10,500,000 10,438,690.51 61,309.49  

0 1001 w;sld, yd ksjdvq osk jegqma 5,250,000 5,875,000 5,867,712.00 7,288.00  

0 1002 jegqma yd fõ;k 1,900,000 1,000,000 951,853.43 48,146.57  

0 1003 fjk;a oSukd 3,100,000 3,625,000 3,619,125.08 5,874.92  

              

    .uka úhoï 1,500,000 975,000 293,540.91 681,459.09  

0 1101 foaYSh 500,000 375,000 293,540.91 81,459.09  

0 1102 úfoaYSh 1,000,000 600,000 
 

600,000.00  

          
 

  

    iemhSï 5,300,000 4,412,000 4,220,074.57 191,925.43  

0 1201 
,smsøjH yd ld¾hd,Sh 
wjYH;d 750,000 862,000 861,726.57 273.43  

0 1202 bkaOk 4,500,000 3,500,000 3,358,348.00 141,652.00  

0 1203 ks, we÷ï 50,000 50,000 
 

50,000.00  

              

    kv;a;= úhoï 2,750,000 5,045,000 4,880,175.68 164,824.32  

0 1301 jdyk 2,000,000 4,800,000 4,793,005.68 6,994.32  

0 1302 hka;% iy hkaf;%damlrK 500,000 100,000 83,295.00 16,705.00  

0 1303 f.dvke.s,s iy bÈlsÍï 250,000 145,000 3,875.00 141,125.00  

          
 

  

    fiajd 3,350,000 2,250,000 1,310,410.28 939,589.72  

0 1401 m%jdyk 600,000 0 
 

  

0 1402 ;eme,a iy ixksfõok 1,300,000 1,300,000 902,458.03 397,541.97  

0 1403 úÿ,sh iy c,h 950,000 450,000 152,065.25 297,934.75  

0 1409 fjk;a 500,000 500,000 255,887.00 244,113.00  

          
 

  

    Transfers 700,000 700,000 433,225.68 266,774.32  

0 1502 Retirements Benificts 700,000 700,000 433,225.68 266,774.32  
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    uq¿ mqkrdj¾;k úhoï 23,850,000 23,882,000 21,576,117.63 2,305,882.37  

          
 

  

    uQ,Ok úhoï     
 

  

    
uQ,Ok j;alï mqkre;a;dmkh 
yd jevÈhqKq lsÍu     

 
  

    
 

1,500,000 1,605,000 1,463,923.17 141,076.83  

0 2001 f.dvke.s,s iy bÈlsÍï 250,000 355,000 353,501.20 1,498.80  

0 2002 hka;% iy hkaf;%damlrK 100,000 100,000 
 

100,000.00  

0 2003 jdyk 1,150,000 1,150,000 1,110,421.97 39,578.03  

          
 

  

    
මූලධන වත්කම් අත්පත්කර 

ගැනීම 1,000,000 43,550,000 42,786,937.50 763,062.50  

0 2101 jdyk    43,000,000 42,655,000.00 345,000.00  

0 2102 
ගෘහ භාණ්ඩ සහ කාර්යාලීය 
උඳකරණ 500,000 500,000 131,937.50 368,062.50  

0 2103 hka;% iy hkaf;%damlrK 500,000 50,000 
 

50,000.00  

          
 

  

    uQ,Ok úhoï tl;=j 2,500,000 45,155,000 44,250,860.67 904,139.33  

    uq¿ úhoï 26,350,000 69,037,000 65,826,978.30 3,210,021.70  
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Head             
: 149   l¾udk; yd jdKsc lghq;= 

   Programme  :        02    Development 
Activities  

    Project          :        03    Industrial 
Development 

    

       jev
ig
yk 
jHd
mD;s
h 

jeh 
úIhh ldKavh $ jeh úIhh úia;rh 

2017 weia;fïka;=j 

 

uq¿ m%;smdok 
re 

31.12.2017 
olajd 

 
Úhou 

fYaIh 
re 

   
re  

  
      

    
    mqoa., mäkä 204,750,000 204,750,000 201,049,799.90 3,700,200.10  

1 1001 jegqma yd fõ;k 128,000,000 118,500,000 116,229,524.99 2,270,475.01  

1 1002 w;sld, yd ksjdvq osk jegqma 1,750,000 1,750,000 1,081,705.68 668,294.32  

1 1003 fjk;a oSukd 75,000,000 84,500,000 83,738,569.23 761,430.77  

              

    .uka úhoï 3,300,000 2,775,000 1,450,196.55 1,324,803.45  

1 1101 foaYSh 1,300,000 1,300,000 1,121,917.67 178,082.33  

1 1102 úfoaYSh 2,000,000 1,475,000 328,278.88 1,146,721.12  

              

    iemhSï 5,140,000 4,880,000 4,055,890.97 824,109.03  

1 1201 
,smsøjH yd ld¾hd,Sh 
wjYH;d 1,500,000 1,240,000 1,098,313.63 141,686.37  

1 1202 bkaOk 3,500,000 3,500,000 2,865,577.34 634,422.66  

1 1203 ks, we÷ï 140,000 140,000 92,000.00 48,000.00  

              

    kv;a;= úhoï 5,250,000 5,950,000 5,028,469.55 921,530.45  

1 1301 jdyk 3,500,000 4,200,000 4,160,808.13 39,191.87  

1 1302 hka;% iy hkaf;%damlrK 750,000 750,000 734,569.95 15,430.05  

1 1303 f.dvke.s,s iy bÈlsÍï 1,000,000 1,000,000 133,091.47 866,908.53  

              

    fiajd 11,400,000 10,960,000 9,548,192.43 1,411,807.57  

1 1401 m%jdyk 2,400,000 650,000 620,500.00 29,500.00  

1 1402 ;eme,a iy ixksfõok 2,500,000 2,510,000 2,495,314.96 14,685.04  

1 1403 úÿ,sh iy c,h 1,000,000 1,000,000 438,356.63 561,643.37  

1 1404 
nÿ l=,S iy m<d;a md,k 
wdh;k nÿ 3,500,000 3,500,000 2,726,285.71 773,714.29  

1 1409 fjk;a 2,000,000 3,300,000 3,267,735.13 32,264.87  

          
 

  



179 
 

    Transfers 60,000 60,000 0.00 60,000.00  

1 1502 Retirment Benificts 60,000 60,000 0.00 60,000.00  

          
 

  

    fjk;a  mqkrdj¾;k úhoï 1,900,000 1,900,000 1,425,022.54 474,977.46  

1 1506 
rcfha fiajlhska i|yd foam< 
Kh fmd,S 1,900,000 1,900,000 1,425,022.54 474,977.46  

          
 

  

    uq¿ mqkrdj¾;k úhoï 231,800,000 231,275,000 222,557,571.94 8,717,428.06  

          
 

  

    uQ,Ok úhoï         

    
uQ,Ok j;alï mqkre;a;dmkh 
yd jevÈhqKq lsÍu         

    
 

2,900,000 3,350,000 1,829,877.07 1,520,122.93  

1 2001 f.dvke.s,s iy bÈlsÍï 1,800,000 1,800,000 336,514.15 1,463,485.85  

1 2002 hka;% iy hkaf;%damlrK 300,000 300,000 272,144.00 27,856.00  

1 2003 jdyk 800,000 1,250,000 1,221,218.92 28,781.08  

          
 

  

    
මූලධන වත්කම් අත්පත්කර 

ගැනීම 750,000 750,000 403,140.33 346,859.67  

1 2102 
ගෘහ භාණ්ඩ සහ කාර්යාලීය 
උඳකරණ 500,000 500,000 399,240.33 100,759.67  

1 2103 hka;% iy hkaf;%damlrK 250,000 250,000 3,900.00 246,100.00  

          
 

  

    yelshd j¾Okh 3,500,000 3,575,000 3,572,752.07 2,247.93  

1 2401 ld¾h uKav, mqyqKq 3,500,000 3,575,000 3,572,752.07 2,247.93  

    
 

    
 

  

    uQ,Ok úhoï tl;=j 7,150,000 7,675,000 5,805,769.47 1,869,230.53  

    tl;=j 238,950,000 238,950,000 228,363,341.41 10,586,658.59  
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Head             
: 

149   Ministry of Industry & 
Commerce 

   Programme   :        02    Development 
Activities  

    Project          :         04     Lending on SME's and 
Micro Credit 

   
       jev
igy
k 
 
jHd
mD;s
h 

jeh 
úIhh 

ldKavh $ jeh úIhh 
úia;rh 

2017 weia;fïka;=j 
re' 

uq¿ m%;smdok 
re 

31.12.2017 
olajd 

 
Úhou 

fYaIh 
Rs. 

 
  

 
 

 
  

      
              

 
  

    uQ,Ok úhoï     
 

  

          
 

  

16 2302 
ඳාරිසරික හිතකාමී විසඳුම් 

සහා චක්රීය අරමු (ශ්රී 

ංකා රජය / ජයිකා 

ආයතනය) 

 

1,300,000,000 1,300,000,000 0.00 1,300,000,000.00  

        
 

  

          
 

  

17 2302 
කුඩා හා සුළු කර්මාන්ත 

නියාමක හා ලයලසාය්වල 

ලර්ධන ලයාඳෘය ය (ශ්රී ංකා 

රජය / ජයිකා ආයතනය) 

 

3,350,000,000 5,350,000,000 4,487,147,351.46 862,852,648.54  

        
 

  

        
 

  

          
 

  

    uQ,Ok úhoï tl;=j 4,650,000,000 6,650,000,000 4,487,147,351.46 2,162,852,648.54  
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Expenditure According to Treasury Print 
out 

   
 

       
Head             
: 

149   Ministry of Industry & 
Commerce 

   Programme   :        02    
Development Activities  

    Project          :         05    Public 
Institutions 

    

       jev
igy
k 

 
jHd
mD;s
h 

jeh 
úIhh   

ldKavh $ jeh úIhh 
úia;rh 

2017 weia;fïka;=j 
re' 

uq¿ m%;smdok 
re 

31.12.2017 
olajd 

 
úhoï 

fYaIh 
Rs. 

 
  

  
 

 
  

      
                  

    mqkrdj¾;k 964,572,000 988,552,000 942,203,271.00 
46,348,729.0

0  

          
 

  

2 1503 
cd;sl jHjidh ixj¾Ok 
wêldßh 35,500,000 35,500,000 19,609,491.00 

15,890,509.0
0  

          
 

  

4 1503 
,xld ld¾ñl ixj¾Ok 
uKav,h 291,000,000 291,000,000 278,000,000.00 

13,000,000.0
0  

          
 

  

7 1503 
mdrsfNda.sl lghq;= ms<sn| 
wêldrsh 374,972,000 398,952,000 384,092,000.00 

14,860,000.0
0  

          
 

  

8 1503 cd;sl iuqmldr ixj¾Ok 
wdh;kh 

32,600,000 32,600,000 30,978,448.00 1,621,552.00  

          
 

  

9 1503 cd;sl fudaia;r uOHia:dkh 59,000,000 59,000,000 58,023,332.00 976,668.00  

          
 

  

10 1503 cd;sl Ys,am iNdj 146,500,000 146,500,000 146,500,000.00 0.00  

          
 

  

17 1503 
w;alï wOHË 
uKav,h 25,000,000 25,000,000 25,000,000.00 0.00  

          
 

  

    uQ,Ok úhoï 415,000,000 610,034,230 373,658,734.10 
236,375,495.

90  
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1 2201 SLITA 75,000,000 95,000,000 25,000,000.00 
70,000,000.0

0  

2 2201 
cd;sl jHjidh ixj¾Ok 
wêldßh 45,000,000 215,000,000 185,045,430.00 

29,954,570.0
0  

          
 

  

4 2201 
,xld ld¾ñl ixj¾Ok 
uKav,h 70,000,000 70,000,000 55,000,000.00 

15,000,000.0
0  

          
 

  

7 2201 
mdrsfNda.sl lghq;= ms<sn| 
wêldrsh 20,000,000 20,000,000 11,731,750.00 8,268,250.00  

          
 

  
8 2201 

cd;sl iuqmldr ixj¾Ok 
wdh;kh 

20,000,000 20,000,000 8,000,000.00 
12,000,000.0

0  

          
 

  

9 2201 cd;sl fudaia;r uOHia:dkh 100,000,000 100,000,000 16,894,000.00 
83,106,000.0

0  

          
 

  

10 2201 cd;sl Ys,am iNdj 85,000,000 85,000,000 69,140,000.00 
15,860,000.0

0  

          
 

  

15 2501 සී/ස හිඟුරාන සීනි කම්හ   5,034,230 2,847,554.10 2,186,675.90  

          
 

  

    uQ,Ok úhoï tl;=j 1,379,572,000 1,598,586,230 1,315,862,005.10 
282,724,224.

90  
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Head             
: 

149 l¾udka; yd jd‚c lghq;= 
wud;HdxYh 

   Programme  :        02    Development 
Activities  

    Project          :        ld¾ñl ixj¾Ok 
jevigyka 

    

       Jevigy
k 

jeh 
úIh
h   

ldKavh $ jeh úIhh 
úia;rh 

2017 
weia;fïka;=j 

re' 

uq¿ m%;smdok 
re' 

31.12.2017 
olajd 

 
Úhou 

fYaIh 
re' 

 
jHdmD;sh 

  
  

 

 
  

      
        mqkrdj¾;k úhoï  0  50,000,000  26,882,953.85 23,117,046.15  

              

23 
15
08 

fj<`o m%j¾Ok 
ls%hdldrlï   50,000,000 26,882,953.85 23,117,046.15  

              

    uQ,Ok úhoï 

2,127,710,00
0  

4,502,347,00
0  

1,976,371,320.
22 

2,525,975,679.
78  

              
2 25

06 

l¾udka;mqr 434,000,000 
434,000,000 

335,454,095.14 98,545,904.86  

          
 

  

3 22
02 

අ්වයන්ත්ර සහ ඇළළුම් 
කර්මාන්තය 

353,000,000 
293,000,000 

166,129,892.48 126,870,107.52  

    සංලර්ධන wxYh    -  01 94,000,000      

    සංලර්ධන wxYh    -  02 44,000,000      

    සංලර්ධන  wxYh     -  03 135,530,000      

    ridhksl wú iïuq;sh 
ms,sn`o cd;sl wêldßh 
ls%hd;aul lsÍu  2,500,000 

  

   

    l¾udka; ,shdmosxÑ wxYh 2,700,000      

    iq¿ yd uOH mßudK 
ixj¾Okh 60,590,000 

  

   

    wrkdhl ixj¾Ok 
jHdm!;sh 12,880,000   

   

          
 

  

4 22
02 

w;a hka;% yd fros ms<s 
l¾udka; wdfhdackh 

150,000,000 150,000,000 70,397,845.99 79,602,154.01  
    

     - w;a hka;% wxYh     
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    w;a hka;% .ïudk ia:dms; 
lsÍu yd w;a hka;% 
ixj¾Ok mqyqKq wdh;k 
ixj¾Okh¡ 30,000,000 

  
 

  

    fros ms<s m%o¾Ykh i`oyd 
fj<`o m%pdrKh¡ 

13,000,000 

  
 

  

    m%dfoaYSh uÜgñka 
fmaIl¾u w,q;ajeähdj 37,000,000 

  
 

  

    mqyqKq mdi,a ixj¾Okh 10,000,000   
 

  

     - fros ms<s wxYh      
 

  

    fros ms<s l¾udka;h i`oyd 
kùk *hsn¾ fl`os Ndú;h 
ixj¾Okh lsÍu ^nkdkd 
fl`os ksIamdok ixj¾Ok 
jHdmD;sh& 

8,400,000 

  
 

  

    l=vd yd uOH mßudK wxY 
fros ms<s ksIamdok wdh;k 
i`oyd ;dËKsl 
l<ukdlrKh ms<sn`o 
ixj¾Ok mqyqKqj 

5,000,000 

  
 

  

    M,odhs;d j¾Ok 
jevigyk 15,000,000   

 

  

    fi!LH wdrËK iy;sl 15,000,000   
 

  

    DTAC idudcslhska i`oyd 
fros ms<s úh,Sï m%;sl¾h 
hka;% iy ;;aj ls%hdj,s 
ms<sn`o mqyqKq jevigyk    

16,610,000 

  
 

  

             

9 
22
02 

l¾uka; ksIamdok .ïudk 
m%j¾Okh 3,000,000 101,000,000 2,850,182.54 98,149,817.46  

             

10 25
06 

l=vd l¾udka;mqr 
kùlrKh yd 
wêfY%aKslrKhl 65,000,000 209,000,000 35,608,778.19 173,391,221.81  

          
 

  

11 22
02 

iuQmldr Yla;su;alrKh 

30,000,000 30,000,000 11,562,367.36 18,437,632.64  

          
 

  

12 22
02 

l¾udka; .ïudk yd 
ldka;d jHjidhl;ajh 
ixj¾Okh 

40,000,000 40,000,000 22,476,573.59 17,523,426.41  

          
 

  

13 22
02 

,xld if;di mq¿,a lsÍu 
yd is,a,r fj<`o cd,h 350,000,000 850,000,000 264,705,636.36 585,294,363.64  
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14 22
02 

fros ms<s mokï jQ iq¿ 
l¾udka;j, kshe,S isák 
ldka;djkaf.a wd¾Ól 
iún, .ekaùu 

137,500,000 227,847,000 187,346,382.85 40,500,617.15  

             

16 22
02 

mdrïmßl 
w;alïks¾udKlrejkak.d
isgùu i`oyd hdmkh ;=< 
w;alï .ïudk ia:dms; 
lsÍu  

23,000,000 23,000,000 
 

23,000,000.00  

             

19 25
06 

w,suxlv ¨Kqf,ajdh k.d 
isgqùu¡ 40,000,000 40,000,000 13,786,680.23 26,213,319.77  

          
 

  

20 22
02 

cd;sl jHdmdr ,shdmosxps 
lsÍu yd fj<`odu ms<sn`o 
meñKs,s fufyhùu i`oyd 
ld¾hd,hka ia:dms; lsÍu   50,000,000 2,156,687.50 47,843,312.50  

             
21 25

06 

l¾udka; mqrj, wNsjDêh 
Wfoid w;ahka;% frosms<s 
l¾udka;h ms<sn`o 
jHjidhlhkag mqyqKq yd 
wjYHh há;, myiqlï 
iemhSu  

  500,000,000 83,218,669.94 416,781,330.06  

           
  

22 22
02 

fm!oa.,sl yd rdcH 
wxYfha iyNd.S;ajh we;sj 
woaú;Sh w;alï fj,`o 
uOHia;dkhla msysgqùu   

  
100,000,00

0  
100,000,000.

00  

          
 

  

24 22
02 

YS% ,xld  rcfha jdKsc 
úúO ks;s.; ixia:dfú 
m%Odk m%o¾Ykd.drhla 
msysgqùu 

  
100,000,00

0 
41,488,113.6

0 
58,511,886.4

0  

          
 

  

25 22
02 

frdfnda úoHdj fhdod 
.ekSu ms<sn`o wdh;khla 
ia:dms; lsÍu ^CERA)   50,000,000 

 
50,000,000.0

0  

          
 

  

26 22
02 

Tiqi, iy if;di mq¿,a 
lsÍu   

1,000,000,
000 

688,346,368.
75 

311,653,631.
25  

          
 

  

27 22 ;drïmqrï gexlsh 
mqkqrema;dmkh lsÍu    300,000,00 50,843,045.7 249,156,954.
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02 0 0 30  

          
 

  

28 22
02 

jD;Sh yelshd mqyqKq 
jHdmD;sh   4,500,000 

 
4,500,000.00  

             

    uQ,Ok úhoï tl;=j 

2,127,710,00
0 

4,552,347,00
0 

2,003,254,274.
07 

2,549,092,725.
93  
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    fnod fjkal, m%;smdok 2017              

* 
149-02-03-02-2506       fjkal,  

m%;smdok úhou fYaIh 

    

l¾udka;mqr 
m%d¡f,a ( 
ukakdru 

    10,115,076.5
3 

6,620,26
1.00  

3,494,
816 

    

l¾udka;mqr 
m%d¡f,a ( 
wïmdr 

    15,050,607.3
6 

0.00  15,050
,607 

    l¾udka;mqr             

                  

** 149-02-03-04-2202       
fjkal,  
m%;smdok úhou fYaIh 

    

w;ahka;% iy frosms<s  l¾udka; wdfhdackh 

    

50,000,000.0
0 

22,282,0
50.29  

27,717
,950 

                  

*** 149-02-03-11-2202       
fjkal,  
m%;smdok úhou fYaIh 

    iuQmdldr iún, .ekaùu       

17,500,000.0
0 

3,691,00
0.00  

13,809
,000 

                  

***
* 149-02-03-14-2202       

 fjkal,  
m%;smdok úhou 

fYaIh 

    

Frosms<s mokï jQ iq¿ l¾udka;hkays kshef,k 
ldka;djkaf.a wd¾Ól iún, .ekaùu 

45,141,000.0
0 

16,613,7
53.94  

28,527
,246 

                  

****
* 149-02-03-23-1508       

fjkal,  
m%;smdok úhou 

fYaIh 

    fj<`o mqk¾j¾Ok l%shdldrlï 
fj<`o 
fomd¾;=fïka;=j 

9,831,206.00 
3,083,26

0.23  
6,747,

946 

      úfoaY wud;HxYh 

16,452,779.7
0 

10,541,9
80.55  

5,910,
799 

                  

****
** 

149-02-03-21-2506       fnod fjkal,  
m%;smdok Úhou 

fYaIh 

    

l¾udka; mqrj, wNsjDêh Wfoid w;ahka;% frosms<s 
l¾udka;h ms<sn`o jHjidhlhkag mqyqKq yd wjYHh 
há;, myiqlï iemhSu 

269,598,491.00   
269,598

,491 
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