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ජාතික ප්රතිත්තති ාා ර්ථිකක කයුතු  මාා්යාාංශයට අය මඅ්ත දෙතා්ථ්දේන්ු  ාා 
ව්යව් ථ්ාාිත් රඅ්  (2017.12.31 දිනට)   

පහත සඳහන් දෙපාර්තදේන්තු හා ව්යව්සථාාිතත යතත , ජාතික ප්රතිප්තති හා යර්ිකක කයුතතු  මාාතයාාංශයේ දි ය ත 

පාතය මත්ත දේ. 

දෙතා්ථ්දේන්ු  
 

ජාතික ක්රා සේපාෙ  දෙපාර්තදේන්තුව් 

යදේශයේ  සේප්ත දෙපාර්තදේන්තුව් 

ජ දේඛ  හා සාංඛයාදේඛ  දෙපාර්තදේන්තුව් 
 

ව්යව්්ථාාිත් රඅ්  ාා ාාජය ්ාං්ථාා 

� කාංකා ාහ ංකාංවව් 

ප්රතිප්තති ම්යත  යතත ත 

ශ්රි කාංකා රැකුවේප්ත හා යමයාත දකිසසා 

ණත දතිරතුරු කාර්තාාංශයේ ත 

ජාතික රක් ණ භාර මරමුෙක 

ශ්රි කාංකා ාහජ  යපදතිතතා දකිස න් සභාව් 

ාා ව් සේප්ත සාංව්ර්් ත කිරීදේ ශ්රි කාංකා ජාතික සභාව් 

ජාතික තරුණ දසේව්ා සභාව් 

ජාතික දතිවුන් දසේ ාාංකත 

ජාතික දතිවුන් තිළිණ ප්රො  මිකකාිත 

සී/ස ජාතික තරුණ දසේව්ා සමූපකාරත 

 ාතක්තව් සාංව්ර්්  ජාතික ා්යසථාා ත 
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ජාතික ප්රතිඳ්තති ාා ර්ථිකක කයුතතු මභා්යාාංශයේ 20 7 ව7 ෂ්ථ  ය මදාළ කා්ථ සාධන ෂා්ථ්ාෂ ඉදිරිඳ්ත කරනු20 ඉභා්ත 
සතුටිනි. “දැක්භ 7 75” හි දක්ෂා ඇති ඳරිදි, රජ  විසින් ර්ථිකක  ෂඩා්ත ්රඟකාරී, දැනුභ ඳදනම් කරග්ත සභාජ 2ෂළ2ඳොළ 
ර්ථිකක ක් ඵෂය ඳ්තකිරීභ සාා කයුතතු කරමින් සිටී. ජාතික ප්රතිඳ්තති සා ර්ථිකක කයුතතු මභා්යාාංශයේ   2භභ කා්ථ 20දී 
ප්රඵ  ක්ථ්ෂය ක් සිදුකරමින් සිටියි. ර2 ෝජන හි්කාමී ස්ථාෂර සා්ථෂ ර්ථිකක රාමුෂක් ාඳුන්ෂාදීභ සාා මභා්යාාංශයේ   
විසින් පි ෂර 2ගන ඇ්.   

ජා්යන්්ර  තුළ �  ාංකා2ප ප්රතිරඳ  නැෂ් ස්ථාඳන  කිරීභ, ව9 ෂන රණ්ඩුක්රභ ෂයෂස්ථා සාං2ශයේ ෝධන , ස්ෂාධීන 
2කොමි න් සබා පිහිටුවීභ, 2්ොරතුරු දැනගැනී2ම් ඳන් පූ්ථණ ෂශයේ 2 න් ක්රි ා්තභක කිරීභ, මදාස් ප්රකාශයේ  කිරී2ම් නිදාස 
ප්රතිස්ථාඳන  කිරීභ, 2 ෝිත් සාංහිිය ා  ාන්්රණ  පිිඵෂ භාජන මදාස්  ඵා ගැනීභ, රණ්ඩුක්රභ ෂයෂස්ථා සාං2ශයේ ෝධන, 
ෂයෂස්ථාදා ක සබාෂ පිහිටුවීභ,  ාඳා න සාංස්කෘති ක් බිහි කිරීභ  නාදි  2භ2්ක් 2ගන ඇති ෂැදග්ත පි ෂර ම්රින් 
කිහිඳ කි. 

දළ 2ේශී  නි ්ඳාදි්20 ප්රතිශයේ ් ක් ෂශයේ 2 න් ග්තවිය 79.%කක් ෂන ෂ්ථ්භාන ණ  මනුඳාතික  7 7  ෂ්ථ   ෂන විය 7 ක ක්  
දක්ෂා මඩු කිරී2ම් ඉ ක්ක  සාක් ා්ත කරගැනීභ සාා රජ  විසින් විචක් ණශීලී ණ  කළභනාකරණ ක්ර2භෝඳා ක් ාඳුන්ෂාදී 
ඇ්. සි ලුභ පුරෂැසි න්2ේ ර්ථිකක ්්ත්තෂ  ඉාළ නැාංවීභ සාා සා ජීෂන වි දභ සැාැල්ලු කරලීභ සාා මඳ රජ  විසින් 
පි ෂර 2ගන ඇ්. සුළු සා භධය ඳරිභාණ ෂයෂසා ක න් සාා 2භභ මභා්යාාංශයේ   විසින් �  ාංකා භා ඵැාංවේ2ප 
සා2 ෝගී්ාෂ2 න් ස්ෂශයේ ක්ති ණ  2 ෝජනාක්රභ  දි ්ත කරන  දී. 2භභිනන් ග්රාමී  ර්ථිකක  සවිඵ  ගැන්වීභ ම2ේක් ා 
2ක2්ථ. ්රුණ ප්රජා2ප ෂයෂසා ක්තෂ ාැකි ා සා මදාස් ප දායි ෂශයේ 2 න් 2 ොදා ගැනිභ සාා 2භභ ණ  2 ෝජනා ක්රභ  
්ෂදුරය්ත පුළුල් කිරීභය ම2ේක් ා  කරන ම්රභ, ්ාක් ණ  භ් ඳදනම්ෂ සුළු සා භධය ඳරිභාණ ෂයෂසා න්ය සාා  වීභ 
සාා නෂ 2 ෝජනා ක්රභ කිහිඳ ක් ඇරීම2ම් කා්ථ 20 ද 2ම් ෂන විය නිර්2ෂමින් සිටී. 

සා්ථෂ සාබාගි්තෂ ක් සහි් ර්ථිකක ෂ්ථධන  සා සාංෂ්ථධන  සාා ඳාසුකම් සැ සීභ උ2දසා ර්ථිකක සා සභාජ  ටි්  
ඳාසුකම් ස්ථාඳන  කර තිබී2ම් ෂැදග්තකභ ාඳුනාග්ත මඳ රජ   ටි්  ඳාසුකම් ඳදනභ ෂැඩිදිුතණු කිරීභ සාා ෂන 
ර2 ෝජන 7 ව7 ෂ්ථ   තුළද මඛණ්ඩෂ සිදුකරන  දී. විභධයග් ප්රාේධන ම ෂැ  ෂැඩසයාන (DCB), ග්රාමී   ටි්  
ඳාසුකම් සාංෂ්ථධන ෂැඩසයාන (RIDP) සා ග්රාමී   ටි්  ඳාසුකම් සාංෂ්ථධන  කිරී2ම් වි2ශයේ ේ  ෂැඩසයාන (RISP) ෂැනි 
ෂැඩසයාන් ෂැඩිකළ මරමුදල් ප්රතිඳාදන සහි්ෂ භා2ේ මභා්යාාංශයේ 20 භා්ථ2ගෝඳ2ේශයේ ක්තෂ   ය2්ත සා්ථථකෂ ක්රි ා්තභක 
කරන  දී. ඒ මනුෂ  විභධයග් ප්රාේධන ම ෂැ  ෂැඩසයාන  ය2්ත ෂයාඳෘති ව8, 56ක්, ග්රාමී   ටි්  ඳාසුකම් සාංෂ්ථධන 
ෂැඩසයාන  ය2්ත ෂයාඳෘති 79,%78ක් සා ග්රාමී   ටි්  ඳාසුකම් සාංෂ්ථධන  කිරී2ම් වි2ශයේ ේ  ෂැඩසයාන  ය2්ත ෂයාඳෘති 
4,5ව7ක් ෂශයේ 2 න් සභස්් ක් 2 ස සුළු ඳරිභාණ ෂයාඳෘති 5ව,896ක් බිම් භට්ය2ම්දී 7 ව7 ෂ්ථ   තුළ ක්රි ා්තභක කර ඇ්. 
2භභ ෂයාඳෘති සාා සිදුකර ඇති මුළු ර2 ෝජන  රුපි ල් බිලි න ව7 ඉක්භෂා 2ගොස් ඇ්. ්රුණ ඳරපු2්ථ පූ්ථණ ශයේ කය්ාෂ  
ර්ථිකක ක්රි ාෂලි  සාා 2 ොදාගැනීභ උ2දසා ්රුණ ප්රජාෂ සවිඵ ගැන්වීභය 2භභ මභා්යාාංශයේ   විසින් ෂැඩසයාන් රාශි ක්  
දි ්ත කරන  දී. ජාතික සාංෂ්ථධන කා්ථ  ය උරදි  ාැකි  ඳරිදි නවීන වේස ්ා  ම්තඳ්ත කරගැනීභ සාා ්රුණ ඳරම්ඳරාෂ 
මභි2ප්රේරණ  කිරී2ම් මරමුණ සහි්ෂ �  ාංකා2ප සි ලුභ ඳළා්ත රෂරණ  කරමින් ්රුණ ්රුණි න් 6   කය ෂැඩි පිරිසක් 
සා ජා්යන්්ර  නි2 ෝජන  කරමින් සාබාගී ව ්රුණ ්රුණි න් ව  ක් ඳභණ පිරිසක් ඒකරාශී කළ “2 ොවුන් පුර ” 
එෂැනි එක් ෂැඩසයානකි.  

සභස්් ක් ෂශයේ 2 න් ග්ත කළ, ඉ්ා 2පග2 න් පුළුල්ෂන 2ගෝලී  සාංද්ථබ ක් සහි් නවීන 2 ෝක  සභඟ උ2රන් උර 
ගැ2යන නෂ 2ේශයේ  ක්  නි්ථභාණ  කිරීභ උ2දසා, ප්රජා්න්්රෂාද  සා  ාඳා න  2ඳරටු 2කොයග්ත, මඛණ්ඩ ඉදිරි ගභනක් 
සාා මඳ2ේ ජාති  මෂතී්ථණ වී ඇ්. 

2භභ ප්රගති  ම්තඳ්ත කරගැනීභ සාා පූ්ථණ සා2 ෝග   ඵා2දමින් කයුතතු කළ ජාතික ප්රතිඳ්තති සා ර්ථිකක කයුතතු 
මභා්යාශයේ 20 සා මභා්යාාංශයේ    ය2්ත ඇති ර ්නෂ  නි ධාරීන් 2ෂනු2ෂන් සත්ති  පිරිනැමීභ සාා 2භ  මෂස්ථාෂක් 
කරගනිමි. 
 
 

 
රනිල් වික්රමාතිංහ  (තා.මාත.)  
අග්රාමාතාය හ  ාාික  ්රිකත්තික හ  ර්ථික   යුතු  අමාතාය 
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රටක් ලෙස අප ලගොඩනගාගත් ලෙය රැකගැනීම හා ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගැනීම අෙ අප මුහුණ ලෙන ප්රධාාන 
අභිලයෝගය වී තිලේ. ඒ සඳහා ආර්ථිකය සථ්ාවර ලකොට අලේ අනාගත පරපුර ණය බරින් නිෙහස් කිරීමත්, ආර්ථිකය 
පුළුල් කරමින් සියලු ශ්රී ොිකිකයන්ට සම්ධිමතමත් වීලඅ අවස්ථාව ෙබාදීමත් ඉෙක්ක කර ගනිමින් ගරු ජනමතපති 
මමත්රිපාෙ සිරිලස න මැතිමනමන්ලස සහ ගරු අාමාතය රනිල් ික්රමසිිහ  මැතිමනමන්ලස මග ලපන්වීම යටලත් රජය 
කටයුමන කරමින් සිටි.  

අපට උරුම වුණු ගරා වැටුණු ආර්ථිකය ලවනුවට 2015 වර්ෂලේ පටන් ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට ප්රධාාන ියයවර රැසක් 
අප රජය ිකසින් ගනු ෙැබිණි. එලහත් අතීත වැරදි නිවැරදි කර ගනිමින් ඉදිරි ගමනක ලයලෙන්නට සිදු වීම සිවර්ධාන 
ඉෙක්ක ලවත ියිකසීම පහසු කාර්යයක් වුලේ නැත. 

වසර ගණනාවක් තිස්ලස  ශ්රී ෙිකාලආ ආර්ථික වර්ධානය පැවැමනලේ යටිතෙ පහසුකඅ සඳහා ලකලරන ෙැවැන්ත රාජය 
ආලයෝජන මතයි. එමගින් ශක්තිමත් වුලේ ඉදිකිරීඅ කර්මාන්තය වැනි ලෂ ත්ර පමණකි. ලඅ ලහ මනලවන්  ශ්රී ෙිකාලආ 
ෙළ ලධිශීය නිෂ්පාදිතලේ අපනයන ලකොටස ්රමිකව අුිකය.  ලකලස  ලවතත් පසුගිය වසර ලෙක ඇමනළත ආොයම ෙළ 
ලධිශීය නිෂ්පාදිතලේ ප්රතිශතයක් වශලයන් වර්ධානයක් ලපන්නුඅ කර තිලේ.  ලපර ලනොවූ ිකරූ අභිලයෝග ජය ගැනීම 
සඳහා රජය නැණවත් ණය කළමනාකරණ උප්රමයක් ආරඅභ කිරීම ඊට ලහ මනවයි. 

අපලස ප්රතිපත්ති ඉෙක්ක ිකය යුත්ලත්  දූරෙර්ශී හිමිකඅ කළමනාකරණ උප්රම මතය. ආර්ථිකය ලගොඩ නැගීලඅ කාර්ය 
භාරලයදී ගම ලක්න්ද්ර කරගත් සිවර්ධාන වයාප්ති අප අමාතයිශලේ මුකතකත්වලයන් ආරඅභ වූලේ එලහයිනි.  ගරු 
අාමාතයමනමාලස උපලෙස් සහ මග ලපන්වීම මත මා ඇමනළු අප අමාතයිශ කාර්ය මේඩෙලේ සියලු නිෙධාාරීන්  
සැෙකියයුමන කාර්යභාරයක් ඒ ලවනුලවන් ඉටු කෙ බවට  වයාප්තිවෙ සාර්ථකත්වය සා�  ෙරයි. 

කාලීනව මමනවන බාහිර සහ අභයන්තර අභිලයෝගයන් කළමනාකරණය කර ගනිමින් රට සිවර්ධානය කිරීලඅ නිශ්ිතත 
ඉෙක්කය ලවත ලගන යාලඅ අභිලයෝග ජය ගැනීමට ශක්තියක් වන අාමාතය, ජාතික ප්රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුමන 
අමාතය වන   ගරු රනිල් ික්රමසිිහ මැතිමනමාට මලස ලග රව ප්රණාමය පුෙ කිරීමට ලමය අවස්ථාවක් කර ගනිමි.  
අමාතයිශ ලල්කඅ රුවන්චන්ද්ර මහතා ඇමනළු අමාතයශලේ සමස්ථ කාර්ය මේඩෙයත් ෙබා ලෙන සහලයෝගය අගය 
කරන අතර අපලස මාත් භූමිය සිවර්ධානලේ හිනිලපත්තට  ඔසවා තබන අභිලයෝගාත්මක ගමනට එක්වන ලෙස 
ආරාධානා කර සිටිමි.  

 

නිේාෝෂන් ේතේ්ථාා (තා.ා.)  
ජාතික ප්රතිත්තති හ  ර්ථිකක කයුතු  ාාජය මාා්ය     
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ජාතික ප්රතිත්තති ාා ර්ථිකක කයුතු  ාාජය අමාත්යු මාගේ තණිවිඩය 

  

ජාතික ප්රතිත්තති ාා ර්ථිකක කයුතු අමාත්ාාංශයේ 2017 වසර සඳාා වන කා්ථයසාධන වා්ථත්ාව සඳාා යමම තණිවිඩය නිකු්ත 
කරනු ලබන්යන් ඉමා්ත සුටිනි. අතිගරු ජනාධිතතිුමායේ ාා අග්රාමාත්ුමායේ මග යතන්ීමම යයය්ත ශ්රි ලාංකාව 
"යතොයාොස්ත රයක්" බවය ත්ත කිරිම සඳාා අත අමාත්ාංශය ඉත්ා කවතීමයමන් ුතුව කයුතු කරනු ලබ.. දවනුම 
යක්න්ද්රකරග්ත ,ඉාළ ත්රඟකාරි්තවයයන් ුත්ත එයමන්ම සාමාජීය යවළඳයතොළ ර්ථිකකයක්  තදනම් කරග්ත රයක් බවය ත්ත 
කරමින් ඉන්දියන් සාගරයේ යක්න්ද්රසථාානය බවය  ශ්රි ලාංකාව ත්ත කිරියම් අභිලාෂය සාක්ෂා්ත කරගවනීම අතයේ අරමුණ.. 

මුදල් ාා ජනමාධ අමාත්ාාංශය සමඟ එක්ව යමම අමාත්ාාංශය විසින් 2017 සවප්ත්වම්බ්ථ මස දී "දවක්ම 2025" එළි දක්වන ලද 
අත්ර යමමගින් ඉදිරි වසර 3 ුළ ක්රියා්තමක කළ ුතු ර්ථිකක ප්රතිලල අ්ත කර ගවනීයම් වවඩසයාන ද ඇුළ්ත රජයේ  ර්ථිකක 
දවක්ම ප්රකාශයය ත්ත කරන ලදී. යමම ර්ථිකක "දවක්ම 2025" ඌනපූරණය කිරිම සඳාා යම් වන විය අත අමාත්ාාංශය, ජාතික 
ක්රමසම්තාදන යදතා්ථත්යම්න්ුව සමඟ එක්ව ක්රයමපතාය සවලවසථමක් සකසථ කිරිම සඳාා අවශ කයුතු ඉු  කරමින් සිටි.. 

ගුණා්තමකභාවය ව්ථධනය කිරිම ාා නිපුණත්ා සාංව්ථධනය ුළින් අත රයේ මානව ප්රාේධනය වඩා ඉාළ ත්ලයකය යගන  ම 
සඳාා අත අමාත්ාාංශය විසින් නිරුරුවම නයවප්තතාදන යාන්ත්රණයන් ිළළිබඳව ත්ථයේෂණයන් සිදුකරමින් තවති. යභෞතික 
යටිත්ල තාසුකම් නඟා සිු ීමයම්  රජයය දවරිමය සිදුවන ප්රාේධන වියදම් සවලකිය ුතු යලසින් අවම කර ගවනීම සඳාා යම් වන 
විය ඉදිකර- ක්රියා්තමක කර- තවරාදීයම්  ක්රමයදදය අනුගමනය කරමින් සිටින්යනමු. අතයේ අවධානය "ගයඩොල් කවයයේ සිය 
අනු දක්නයන් "කරා යයොමු කරමින් යමම රයයපජන මෘදු යටිත්ල තාසුකම් සාංව්ථධනය කිරිම සඳාා යයොමු කිරිමය අයප්ක්ෂා 
කරන්යනමු. 

සෑම ක්යෂේත්රයකම නියවී සිටින්නන් සුරැකීම සඳාා අවශ ජාතික ත්ධධතියක් නි්ථමාණය කිරියම් අරමුණින් ව්තමන් විශ්රාම 
වවු ප් ක්රමය ප්රතිසාංසථකරණය කිරිම සඳාා යම් වන විය අත අමාත්ාාංශය අදාළ තා්ථශවයන් සමඟ අවශ කයුතු සිදුකරමින් 
සිටි.. 

යමම අමාත්ාාංශය සු තීරණ ගවනියම් ාවකියාව වඩා ශක්තිම්ත කිරිමය තාසුවන තරිදි ප්රත්ක්ෂ  සාධක  තදනම් කරයගන 
අවශ කයුතු කිරිමය  "ර්ථිකක විශථයල්ෂණ  කකයක්"  සථාාිළත් කර ඇත්. යම් යයය්ත පු්ධගලයන් 10 යදයනකුයගන් 
සමන්විත් ඉත්ා ක්රියාලි ක කඩාඩායමක් විවිධ ක්යෂේත්රයන් යයය්ත අධයන කයුතු වල නියවයලමින් සිටි.. යමම  කකය 
කාීනව ව්ථධනය ීම රජයේ වඩා ශක්තිම්ත වූ්ත, සාංකී්ථණ වූ්ත මධම ක්රියාකාරි  කකයක් බවය ත්තවනු ඇත්ව. අිළ විශථවාස 
කරමු. 

යමම සියළු කා්ථයයන් සා්ථාකව ඉු කිරිම සඳාා නායක්තවය යදමින් නිසියලස මඟ යතන්වන ගරු අග්රාමාත්  ාා ජාතික 
ප්රතිත්තති ාා ර්ථිකක කයුතු අමාත් රනිල් වික්රමසිාංා මවතිුමාය මායේ ාෘදයාාංගම සථුතිය පුද කිරිමය යමය අවසථාාවක් කර 
ගනිමි. 

අත රය දිුතණුව කරා යගන යන ගමයන් දී රජයේ ර්ථිකක දවක්යමහි සඳාන් ඉලක්ක සපුරා ගවනීයමහිලා අමාත්ාාංශය යවත් 
තවවරි ඇති කා්ථයයන් ඉු  කිරියම්දි ඉත්ා කවතීමයමන් කයුතු කරනු ලබන අමාත්ාාංශයේ යල්කම් යක්.ඩී.එසථ. රුවන්චන්ද්ර 
මාත්ා  සා අමාත්ාාංශ කා්ථයය මඩාඩලයය ද මායේ කෘත්ඥත්ාවය ිළරිනවමීමය කවමව්තයත්මි. එයමන්ම, යමම  අමාත්ාාංශයේ 
යල්කම්වරුන් යලස මීය යතර යසේවය කළ එම්.අ..එම්. රෆීක් සා ශාන්ත් බඩාඩාර යන මා්තවරුන් විසින් යමම  අමාත්ාාංශය 
යවත් තවවරී ඇති කා්ථයභා්ථය සා්ථාක යලස ඉු  කරගවනීම සඳාා ලබාදුන් යනොමසුරු සායයපගය අගය කිරීමය ද යමය 
අවසාාවක් කර ගනිමි. 
 

 
රචා්ථය ා්ථෂ ද සිල්වා (තා.ම.) 
ජාතික ප්රතිත්තති ාා ර්ථිකක කයුතු  ාාජය අමාත්ය 
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ජාතික ප්රතිත්තති හ  ර්ථිකක කයුතු  මාා්යාාංශයේ ලේ ල්කුමු ාාලණ තිඩය   
 

 

 

 

 

 
 

ජාතික ප්රතිත්තති ාා ර්ථිකක කයුතු  මාා්යාාංශ ය 2017 ව්ථෂයය මදාළ කා්ථයසාධන වා්ථ්ාව ාා විසින් ඉදිරිත්ත කරනු ය ාදපිරි 
සු ටිනි. ගරු. රනිල් වික්රාසිාංා ාතතිු ාා ජාතික ප්රතිත්තති ාා ර්ථිකක කයුතු  මාා්යවරයා වශ යන්ද  ගරු. නි ර ෂන්  ත ්ථරා 
ාතතිු ාා ජාතික ප්රතිත්තති ාා ර්ථිකක කයුතු  රාජය මාා්යවරයා වශ යන් සා ගරු. රාා්ථය ා්ථෂ ද සිල්වා ාතතිු ාා ජාතික ප්රතිත්තති 
ාා ර්ථිකක කයුතු  නි ය ජය මාා්යවරයා වශ යන් ද බාාුනන් ඵබදායි නායක්තවය ාා ාඟ තන්වීා  ාා කා්ථයසාධන වා්ථ්ා ේ 
දක්වා ඇති ප්රතිඵබ ම්තකර ගතනීා සඳාා ප්රාබ වශ යන් දායක විි..  

ජාතික ප්රතිත්තති සා ගතික ර්ථිකක ක්ර ා තායන් සම්තාදනය කිරීා ු ළින් සෑා පුරවතසියකු උ දසාා සාංව්ථධන ය ප්රතිබා  සාතික 
කිරීා සඳාා  තිරසාර ජාතික ප්රතිත්තති ු ළින් සා්ථව සා ාිත්තව ර්ථිකක ව්ථධනය සා  සෞ ාගය යන දතක්ා සිත්ව  ාා මාා්යාාංශය 
විසින් ප්රධාන කා්ථය ාරයක් සිුනකරනු බත .. සියලු පුරවතසියන් සඳාා ඉාළ රදායම් ්්ත්තවයන් ාා වඩා යාත්ත ජීවන ්්ත්තවයන් 
ම්තත්ත කරගතනීා සඳාා මවස්ථාවක් ඇති තරිසරයක් නි්ථාාණය කිරීායද පියවර ගනිමින් තවතී.  

ර යිත සාංව්ථධනය උ දසා ්රුණ තරපු ්ථ දායක්තවය බාාගතනී ම් මරමුි.න් ්රුණ කයුතු   ාර මාා්යාාංශය  බස  ාා 
මාා්යාාංශය විසින් ්රුණ්රුි.යන් භ මෘදවධිය තය ්කා වතදග්ත වතඩසයාන් රාශියක් සාංවිධානය කරන බදී.  2016 ව්ථෂ යදී  ාා 
මාා්යාාංශ ය ාා්ථ ග ත ියශක්තවය යය ්ත ජාතික ්රුණ  සේවා ස ාව විසින් ක්රියා්තාක කළ “ යොවුන් පුරය” එවතනි එක් 
වතඩසයානක් වන ම්ර එා “ යොවුන් පුරය” වතඩසයාන නතව් තව්තවන බිය ිය වසර 27 ය තසුව වන ම්ර  සියලුා දිස්ත්රික්ක 
රවරණය කරමින් ්රුණ්රුි.යන් 6000කය වඩා පිරිසක් රක්ථෂණය කරගනිමින් 2017 ව්ථෂ යදී ද එය නතව් තතව්තවීාය  යදිි..  
්වද  ග්රාමීය ය සාංව්ථධන වතඩසයාන් සඳාා ්රුණ්රුි.යන්ය සා ාගී වී ම් මවස්ථාව බාාදීා  ාා මාා්යාාංශය විසින් සිුනකළ ම්ර 
ග්රාමීය ය සාංව්ථධන කා්ථයයන්ිත ර ය ජනය කිරීා සඳාා ්රුණ නායකයන්  ව් මූබයාය ප්රතිතාදන බාාදීාද සිුනකරන බදී. “Youth 
Got Talent” සා “වයවසාය”  වළඳ තොළ වතනි වතඩසයාන් ාරාා සාාජයය  යොවුන් තරපු ්ථ ාතකියාවන් සා කුසබ්ා  තන්වීා 
සඳාා මවස්ථා ඇතිකිරීායද මූලික පියවර ගන්නා බදී.  

විාධයග් ප්රාභධන මයවතය  DCB)  ග්රාමීය ය යටි්බ තාසුකම් සාංව්ථධන වතඩසයාන  RIDP) සා ග්රාමීය ය යටි්බ තාසුකම් සාංව්ථධන 
වි ශේෂ වතඩසයාන  RISP) වතනි වතඩසයාන් ාරාා  ාා මාා්යාාංශය විසින් 2017 ව්ථෂය ු ළ දී බිම් ාට්ය ම් වයාතධති ,0 000කය 
වතඩි ප්රාාණයක් ක්රියා්තාක කරන බදී. එකී වයාතධතිවබ මු ව වටිනාකා රුපියල් බිලියන 17 ඉක්ාවයි.  ්වද ර යිත සාාජ ාා ර්ථිකක 
මෘදවධිය තය සඳාා ම්යවශය නව නීති ාා  රුලබාසි ාුනන්වාදීා සඳාා ද පියවර  ගන ඇ්.   

 ාා මාා්යාාංශයය තතවරී ඇති කා්ථයයන් සා්ථථකව ඉටු කරලීා උ දසා ඵබදායි ාා්ථ ග ත ියශක්තවයක් බාා  දන ජාතික ප්රතිත්තති 
ාා ර්ථිකක කයුතු  මාා්යාාංශ ය ගරු මාා්යු ාා  ගරු රාජය මාා්යු ාා සා ගරු නි ය ජය මාා්යු ාා  ව් ාා භ ාධදයාාංගා 
ස්තූතිය තළකිරීා සඳාා  ාය මවස්ථාවක් කරගනිමි. 2017 ව්ථෂ ය කා්ථයසාධනය ම්තත්ත කරගතනීා සඳාා  ාා මාා්යාාංශ ය ිතයපු 
 ල්කම්වරුන් වන එම්.මයි.එම්.රාෆික් ාා්ා භ සා ශාන්් ාණ්ඩාර ාා්ා භ දායක්තවයද සඳාන් කරනු කතාත්ත ්මි. මවසාන 
වශ යන්  ාා කා්ථයසාධනය ම්තත්ත කරගතනීා සඳාා සා ය ගය බාාුනන්  ාා මාා්යාාංශ ය සා  ාා මාා්යාාංශය යය ්ත ඇති 
සියලුා රය්නවබ සාස්් කා්ථයාණ්ඩබවබයද ාා භ ස්තූතිය පිරිනාමි.  

 

 
 
 

ලේ.ඩී.එහ්.රුවන්චන්ද්ර 
 ල්කම් 



1

ld¾hidOk jd¾;dj 2017 

    cd;sl m%;sm;a;s yd wd¾Ól lghq;= wud;HdxYh

 

01 පරිච්ජේදය 
 

ජාතික ප්රතිප්තති ාා ර්ථිකක කයුතු  මාා්යාාංශය 
 

1.1 ාැඳින්වීා 
 

ප්රතිපත්තතිපසම්පතදන ස�යාවදිය යාවසධිමත්්තසරීම ්සමා දසධිමතධිනද සම්මකසරීම්සම්පබන්නිසප්රමුඛයෙයාවු සෙසමස්යුතු සරීම්ස
මා දස2015සි මෙේ දී ජදතිප්සප්රතිපත්තතිපස දසරේික්ස් යුතු සම්ද්යදාංශය පයාවසි  ටුි සසදී.සරේික්යාවසමකථදිරසේොයසම දග්ස
තරපුරසණයාවසබමන්සනින මකසරීම ්සම සරේික්යාවසපුළුල්ස්රමින්සසියාවලුසශ්රිසසදාංරී්න්න්යසම්ෘද්මත්්තසවීේපසමිමකථදිසසබදස
දී්සේෙර සේ්සම්ද්යදාංශය පේසප්රමුඛයසමිනද යාවසෙයාවොමුඛිසතිතී. 

ේ්සම්ද්යදාංශය පෙයාව ස් දේයාවයදරයාව,ස2015.09.21සදි ැතිපස1933/13සමාං්සනරණසමතිපසධිෙශය පේෂසගැමට්සතත්රයාවස දසඊයසමාංෙශය පෝන ස
ෙසමසඉදිමත්තස්ර සසනස2017.06.09.සදි ැතිප 2022/34 මාං්සනරණසමතිපසධිෙශය පේෂසගැමට්සතත්රයාවසයාවයේතසනක්ිදසඇ්. 
 

ම්ද්යදාංශය පයාවස්් න්සඉටුස්රලබසසබ සසියාවලුසිැහමය න්ිසසප්රනද සමිලසදෂයාවසිලබේසශ්රිසසදාංරී්න්න්ෙජසවනි ස්්ත්තියාවස
ිැඩිසදිුතණුසරීම ්යස් යුතු සරීම ්සෙේ.සඒසමලබිසජ ්දිෙජසරනදයාව්පස් ට්ය්සඉ සස ැාංවී්සඋෙනමදසමිශය පයසප්රතිපත්තතිපසරදමුඛිස
ම්මකසරීම ්,සතදමල්සම සඋමමකසමනයදත ස්යුතු සනි්ස්තස්ණයණන්න්යසදුසුදුසකිරීයාවදි්යසත දුෙින්සෙයාවොමුඛසධියාවස ැරීස
ියදියදික්සනිේ්දණයාවසරීම ්,සම දග්සමිලෙයාවෝගයාවන්යසශය පක්තිප්්තිසමුඛහුණසදියාවස ැරීස්ණයණසතරපුරක්සෙගොහ ැාංවී්ස දස
ඔවු යසයාව ත්තසවනි සරයදික්සඋණය්්රසදී්සේන්්සග්රදමීය යාවසරේික්යාවසමාංිේන යාවසරීම ්සඋෙනමදසි ැහමය න්ස දසි යදතෘතිපස
�යාවද්ත්්සරීම ්සේෙර සම්ද්යදාංශය පේසමිනද යාවසෙයාවොමුඛිසතිතී.ස 

ේ්සම්ද්යදාංශය පයාවස්් න්සඉටුසේෙර සමාංිේන සිැහමය න්ස දසියදතෘතීන්ස ර දසම්බරසප්රදෙද්ීයාවසමාංිේන යාවක්ස
ම්ත්රසගැනී්යසි යාවිරසගැෙ  සම්ර්සරදජයස-සෙතෞද්ගය ්ස වුල්සි යදතෘතීන්සේෙර සි ැඩිසමිනද යාවක්සෙයාවොමුඛසේෙේ.ස
ේ්ස සියාවලු්ස ිැහමය න්ිසස මුඛයයස තර්දේථයාවස ිලබේස යාව තදස ේ මූසනේ්ස  දස මලබග්ි,ස තිපරමදරස රේික්ස
මාංිේන යාවස දසමද්දවනයාවසයාව තැිැ්ත්සම තිප්සේෙර සෙමෞයදගය්්තසරයක්සබියසශ්රිසසාං්දිසතමිේ් යාවසරීම ්සි ස
ම්රසඒසමා දසතන ්සමතයාව සප්රතිපත්තතිප්යාවස්දේෙගෝතෙද්ශය පයාවන්සත ්සනැක්ෙේ.ස 

I. ම්ත්රිසතදස යාවක්-සජ දමතතතිපිරණසප්රතිපත්තතිපසප්ර්දශය ප යාව-ස2015 
 

II. රේික්යාවසශය පක්තිප්්තසරීම්,ස�ෂණයාවයසඑෙර ිස�යාවද්ත්්සවී්,සසියාවලුසෙන දෙජ්සනින මසදුරක්ෂි්සරීම්,ස
යාවටි්සසත දු්්පසමාංිේන යාවසම සරෙයාවෝජ සමිමකථදසපුළුල්සරීම්,සමනයදත සර්යාවසසමාංිේන යාවසරීම්යාව ස
තාංචධිනසරේෝතදයාවසමැසැමක්මිනදරණයාවසේෙර ‘‘ස්දමස ැයරීන්සමලු්තසරයක්ස’’ ්පසවුසරජේසප්රතිපත්තතිපස
ප්ර්දශය ප යාව.සසස 

 

 

III. 2017සජ ිදමස්දමේසදීසමග්රද්ද්යස්දේයාවදසයාවස්් න්සඑිදනක්ි සසනස‘‘බසගු සශ්රිසසාං්දික්’’ ප්ර්දශය ප යාව 
 

IV. 2017 මැප්්ැ්පබේස04සදි සඑිදනක්ි සසන,“නැක්්ස2025:සෙතොෙ ොම්තසරයක්-ස වී සරේික්යාව්සෙි මකි ස
මුඛහුණුිර”සප්ර්දශය ප යාව 

 

V. ගණයසමග්රද්ද්යසු ්න්සධිසින්ස2015සෙ ොිැ්පබේස්මස05,ස2016සඔක්ේෝබේස27සම ස2017සඔක්ේෝබේස20සස
යාව සදි යාවන් දීසතදේය ේපන්ු ියසඉදිමත්තස්ර සසනසප්රතිපත්තතිපසප්ර්දශය ප යාවසම සඉදිමසනැක්්. 

 
VI. රදජයසරෙයාවෝජ සිැහමය  ස2017ස–ස2020ස 
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1.2.  දැක්ා, ජාජාවර, මරමුණු 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ප්රධාා  ක්ථ්වයයන් 
 

1. මූසයස දසරනදයාව් නසඇු ස්තිසජදතිප්සප්රතිපත්තතිපස දසරේික්ස්යුතු සධිෂයාවන්යසම සම්ද්යදාංශය පයාවසයාවයේතසති්ත දස
ෙනතදේ්ේපන්ු ස දසියිමකථදි්සරයාව් යාවන්   ධිෂයාවන්යසමනදතසප්රතිපත්තතිප,සිැහමය න් ම්පතදන යාවසරීම ්,සතදුස
ධිතර්පසරීම ්ස දසඇගයී්. 

2. තිපරමරසමාංිේන සඉසක්්සමපුරදසගැනී්සමා දසජදතිප්සප්රතිපත්තතිපසම්පතදන යාවසරීම ්ස දසමැසදු්පස�යාවදියස ැාංවී්ස 
3. �සසාං්දස් සබැාංු ිසම්ඟසම්පබන්ධී්රණෙයාවන්සමූසයසප්රතිපත්තතිපසම්පතදන යාවස දසමදේිසරේික්ස්ත් ද්රණයාව 
4. ජදතිප්සමාංිේන සිැහමය න් දසියදතෘතිප  ිිදෙයාවතසරීම ්. 
5. රනදයාව්පසඑ්ු සරීම ්ස දසධියාවන්පසිය බාසතදුසධිතර්පසරීම ්. 
6. රේික්ස මාංිේන ේස දීස ෙතෞද්ගය ්ස මාංශය පේස ම යදගී්තියාවස ත දු ්රලී්ස මා දස රදජයස ම  ෙතෞද්ගය ්ස මාංශය පස

ම්පබන්ධී්රණයාව 
7. මනදතසජදතිප්සමරමුඛණුසමපුරදසගැනී්සමා දසජදතිප්සමැසදු්ප්රණසබසනදම න්සම්ඟසඑ්ඟ්තියාවයසතැමිණස්දසසී්දිස

 දසමයාවිැයාවග්සම්පත්තසප්ර්දණයාවසු තසඉ ්සප්රතිපත්තතිප,සිැහමය න්සම සියදතෘතිපස�යාවද්ත්්සරීම ්. 
8. ් දස ම්පත්තස ්ත් ද්රණයාවරීන්ස ුතක්්ිස රදජය ප්රතිපත්තතිපස �යාවද්ත්්ස රීම ්ස ම තිප්ස රීම ්යස ඉි ල්ස ි ස

ර්දරයාවය  වී  ්ත් ද්රණ ශිල්තසර්සෙයාවොනදසගනිමින්සඋචි්සරේෝතදයාවන්සමැ්සී්. 

දැක්ා 

තිපරමදරසජදතිප්සප්රතිපත්තතීන්සු ිදන්සමදේිසම යදගී්තිසරේික්සිේන යාවසම සෙමෞයදගයයාව 

 

ජාජාවර  

මදේිසම යදගී්තිසරේික්සිේන යාවසමා දසවූසජදතිප්සප්රතිපත්තතීන්සම සගතිප්සරේික්සරේෝතදයාවන්ස ර දසමම්ස
පුරිැසිෙයාවු සඋෙනමද්සමාංිේන ේසප්රතිපසදයසම තිප්සරීම ් 

 

මරමුණු  

 රේික්සමාංිේන යාවසම්තත්තස්රසගැනී් 

 දිිදඳු්්සිටුනැකී් 

 කිරීයාවදසධිුතක්තිපයාවසම සඌණසකිරීයාවදසනිුතක්තිපයාවසිටුනැකී් 

 ෙද්ීයාවසඉු ණය්පසප්රිේන ස්් න්සරෙයාවෝජ සප්රිේන යාව 

 රේික්ස දසම්දවනයාවසයාවටි්සසත දු්්පසප්රිේන යාව 

 මදනදරණසෙිතාද්සප්රිේන යාව යාවසරීම ් 

 ්ණයණසප්රජදිසේෙර සධිෙශය පේෂසමිනද යාවරීන්සුතු ිසසනිපුණ්දිෙයාවන්සෙ ි සසසස 

්ද ිසම්පත්ක්සජනි්සරීම ් 

 ්දේයාවක්ෂ්ස දසඵසනදයීසරක්ෂණසර්යාවක්සසම තිප්සරීම ් 
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9. ජද්යන්්රසනිෙයාවෝජි්දයාව් සම්ඟසම්පබන්ධී්රණයාවසම සරේික්සමාංිේන යාවසමා දසධිෙද්ශය පසම්පත්තසෙයාවනවී්. 
10. රනදරසෙන සමාංධිනද සම සජද්යන්්රසමූසයසරයාව් සම්ඟස්යුතු සම්දෙයාවෝජ යාවසරීම ්. 
11. ි ැටුප්සනියාව්සරීම ්සිය බාසඋතෙද්ශය ප්ස්යුතු .ස 
12. ප්රදෙද්ීයාවසමාංිේන සිැහමය න්සඇු ලුිසදිමක�ක්සමාංිේන සිැහමය න්ස�යාවද්ත්්සරීම ්.ස 
13. රනදයාව්පසධිෂ්්දියාවසමි්සරීම ්සමා දසප්රතිපත්තතිපසම්පතදන යාවසරීම ්. 
14. ෙයාවෞි ස්යුතු සධිෂයාවයසමනදතසියදතෘතිප,සිැහමය න් ම්පතදන යාව,සතදුසධිතර්පසරීම ්ස දසඇගයී්. 
15. ්ණයණසතරපුරසනිිැරදිසදිශය පද තිපයාව්යසෙයාවොමුඛසරීම ්සමරමුඛණුස් රග්තසර්ල්තසමාංිේන සිැහමය න්සම්පතදන යාවසරීම ්ස

ම ස�යාවද්ත්්සරීම ්. 
16. ්ණයණසතරපුරසෙක්න්ද්රස්රග්තසමන්්ේජදතිප්සම ෙයාවෝ් ්දසමාංිේන සිැහමය න්ස�යාවද්ත්්සරීම ්. 
17. කිරීයාවදසධිර ්ස්ණයණන්සෙක්න්ද්රසේොයග්තසු මස්දමාංිේන සිැහමය න්ස�යාවද්ත්්සරීම ්. 
18. ්ණයණසමාංධිනද සම්පබන්නස්යුතු ස 
19. ්ණයණසප්රජදිසඉසක්්ස්රග්සමකෙිච්ඡදසිැහමය න්ම්පතදන යාව. 
20. ම්ද්යදාංශය පයාවසයාවයේතසඇතිපසරයාව් යාවන්යසතැිම සඇතිපසමෙ ු ්තසසියාවලු්සධිෂයාවන්යසමනදතස්යුතු . 
21. ම්ද්යදාංශය පයාවසයාවයේතසඇතිපසරයාව් යාවන්සමධීක්ෂණයාවසරීම ්. 

1.4 මාා්යාාංශජං ිාංානධාා  වුාය 

 

1.5 මාා්යාාංශජං ප්රධාා  මාංශ 

ඉ ්සරයාව් ිසස�යාවද්දම්තියාවයසමනදතස්යුතු සම්පබන්ධී්රණයාවසරීම ්යසේන්්සම්ද්යදාංශය පයාවසෙි්සතැිම සඇතිපස
්දේයාවයාවන්ස්ඩි මින්සඉටුසරීම ්සඋෙනමදසම්ද්යදාංශය පයාවසත ්සමන න්සමාංශය පිය න්සම්න්ධි්සෙේ. 

 තදස සමාංශය පයාව 

 මැසදු්පසමාංශය පයාව 

 රේික්ස්යුතු සමාංශය පයාව 

 ්ණයණස්යුතු සමාංශය පයාව 

 මාංිේන ස දසියදතෘතිපසමාංශය පයාව 

 මුඛසයසමාංශය පයාවස 

 මයයන්්රසධිගණ සමාංශය පයාව 
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1.5.1 පාල  මාංශය 

කා්ථයභාරය   

1 ම්ද්යදාංශය පේසසියාවලුසමයයන්්රසතමතදස ස්යුතු සම සඑ ස්දේයාවස්්ඩහසේසසියාවලුසරයාව්නි්ස දසතමතදස ස්යුතු  
(්දේයාව්්ඩහසසේොරු ණයසඇමුඛණු්සIVසයාවයේතසනක්ිදසඇ්). 

2 ම්ද්යදාංශය පයාවසයාවයේතසතිතිප සරයාව් ිසයසමනදතසතමතදස ස දසරයාව්නි්ස්යුතු සම්පබන්ධී්රණයාව  

   3 තදේය ේපන්ු සප්රශය පක සමා දසිිදු ණයසමැතයී්සම සඋතෙද්ශය ප්ස්දර්සමයදි, ් ජ සෙත්තම්පස්දර්සමයදි, රදජයස
් ණු්පස්දර්සමයදි, ෙතොසුසියදතදරසිිදබසාස්දර්සමයදිසෙි්සසැෙබ සතැමිණිය සම්පබන්නස්යුතු .  
 

1.5.2 ිැලසුම් මාංශය 

රෙට්ස මාංිේන යාවස ඉසක්්ස ේොයස ෙග ,ස ්දලී ස මිශය පය්දස ිසයස ස ගැසෙත ස තමදිස ජදතිප්ස මාංිේන ස ප්රතිපත්තතිප,ස
ිැහමය න්ස දසියදතෘතිපසම්පබන්ධී්රණයාවස දසසේ යාවවී්සමැසදු්පමාංශය පේසප්රනද සස්දේයාවයදරයාවසෙේ.සත ්සිැහමය න්ස
ම්පබන්නෙයාවන්සේ්සමාංශය පයාවසප්රමුඛයස්දේයාවයදරයාවක්සඉටුස්රන්. 
 

 රදජයසරෙයාවෝජ සිැහමය න්ස දසියදතෘතිපසම්පබන්ධී්රණයාව 
 

 ධි්නයග්සමයාවිැයාවසිැහමය  සම සග්රදමීය යාවසයාවටි්සසත දු්්පසමාංිේන සිැහමය න්සම්පබන්නිස්දේෙගෝතෙද්ශය පස
නිු ්තසරීම ්,සප්රතිපතදන සනින මකසරීම ්සම්පබන්නසනිේෙද්ශය පසසබදදී්සම සඑ්සිැහමය න්සම්පබන්ධී්රණයාවසරීම ්,සතදුස
ධිතර්ස දසප්රගතිපසම්දෙසෝච යාවසරීම ්. 

 

 මන්්ේස ජදතිප්සමාංිේන සරයාව් සම්ගසම්පබන්ධී්රණයාවස ර දස ේරයස මාංිේන යාවසඋෙනමදස ධිෙද්ීයාවසම්පත්තස
නදයාව්්තිසසබදසගැනී්. 

 

 මන්්ේසජදතිප්සමුඛසයසරයාව් ස දසරනදරසමතයාව සමාංධිනද ස/නිෙයාවෝජි්දයාව් සම්ගසවූස්යුතු සම්දෙයාවෝජ යාවසරීම්. 
 ජදතිප්ස ිශය පෙයාවන්ස ිැනග්තස ප්රතිපත්තතිප්යාවස තීරණස ම්පබන්නෙයාවන්ස ්ැි  ට්ස ත�්ද/්ැි  ට්ස නිමක්ෂණස

ම්පබන්මත්රණයාවසරීම ්. 
 

 රේික්ස්ත් ද්රණස්මිටුිස ම සරේික්ස්ත් ද්රණයාවස ම්පබන්නසනිසනදම ස්මිටුිස ධිසින්ස ම්ද්යදාංශය පයාවස
ම්පබන්නිසග�සසබ සතීරණස�යාවදියස ැාංවී්, ම්පබන්ධී්රණයාවසම සතදුසධිතර්පසරීම ්. 

 

 තිපරමරසමාංිේන යාවසම්පබන්නස්යුතු සම්පබන්ධී්රණයාව. 
 
 

 රේික්ස මාංිේන යාවස ම්පබන්නස තදේය ේපන්ු ෙේස රාංශි්ස ්මිටුි,ස තිපරමරස මාංිේන යාවස ම්පබන්නස තදේය ේපන්ු ස
ේතම ්පස්මිටුිසිැනිසතදේය ේපන්ු ස්න්ත්රිිණයන්ෙගන්සමැසු්පස්තස්මිටුසම සේ්සම්ද්යදාංශය පයාවසයාවයේතසති්ත දස
රයාව් ස දසෙනතදේ්ේපන්ු සම්පබන්ධී්රණයාවසේොයසමිශය පයසේොරු ණයස්ඩි මින්සසබදදී්යස්යුතු සරීම ්. 

 

 ්දේයාවමදන සිදේ්දස,සප්රගතිපසිදේ්දසම සිදේෂි්ස�යාවද්දම සමැසදු්පසම්මකසරීම ්ස දසඊයසම්පබන්මත්ස්දේයාවයාවන්. 
 ම්ද්යාංශය පයාවසයාවයේතසති්ත දසරයාව් ිසසප්රගතිපයාවසම්පබන්නිසම්ඟසප්රගතිපසම්දෙසෝච සකිමකවී්පසතැිැ්තවී්ස දසතදුස

ධිතර් 
 

 ්ැේන්සිස ම ස ම්දග්,ස මුඛසයස  ගරයාවස  දස ඒස ම්පබන්නස �යාවද්දර්්ප,ස ෙබෝග්පබරස බන්න දගදරස භුමියාවස  ැි්ස
මාංිේන යාවසම්පබන්නියදතෘතීන්සම්පබන්නසප්රතිපත්තතිප්යාවසස්ණයණුසම්පබන්ධී්රණයාවස දසත දු්්පසමැසසී් 

 ම්ද්යාංශය පේසම සම්ද්යාංශය පසයාවයේතසති්ත දසෙනතදේ්ේපන්ු ස දසරයාව් ිසසප්රදජන සමයාවිැයාවසම්පබන්නසප්රගතිපයාවස
ම්දෙසෝච යාවසරීම ්. 

 යාවදත යාවසමේනද්වීතේසජසසියදතෘතිපයාවස-ශය ප්ය්දසමනය යාව-ත දු්්පසමැසසී්ස දසම්පබන්ධී්රණයාව. 
 ගණයසමග්රද්ද්යස/ජදතිප්සප්රතිපත්තතිපස දසරේික්ස්යුතු සම්ද්යු ්න්සධිසින්සත්ත්ර සසනසකිරීයාවදසඋ්තතදන සිිදබනස

්මිටුෙේස්යුතු සම්පබන්මත්රණයාවස 
 

 

 ත ්සෙනතදේ්ේපන්ු ස දසරයාව් ිසස්දේයාවයාවන්සම්ද්යදාංශය පයාවසම්ගසසම්පබන්ධී්රණයාවනසමැසදු්පසමාංශය පයාවස්් න්සසිසුස
ේෙේ.ස 

  I. ජදතිප්සර්ම්පතදන සෙනතදේ්ේපන්ු ි 
  II. ධිෙද්ශය පසම්පත්තසෙනතදේ්ේපන්ු ි 
  III. ජ ෙල්ය ස දසමාංයයදසෙල්ය සෙනතදේ්ේපන්ු ි 
  IV. ප්රතිපත්තතිපසමනයයාව සරයාව් යාව 
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    cd;sl m%;sm;a;s yd wd¾Ól lghq;= wud;HdxYh

 

1.5.3. ර්ථිකක කයුතු  මාංශය 

ම්ද්යදාංශය පේස්දේයාවසමැසදුේපසමන න්සප්රතිපඵසසසගදස්රසගැනී්සම තිප්සරීම ්සඋෙනමදසරජයාවස්් න්ස�යාවද්ත්්ස්රලබස
සබ සසියාවළුසරේික්සප්රතිපත්තතිපස,සිැහමය න්සසම සියදතෘතිපසමධීක්ෂණයාවසරීම ්සරේික්ස්යුතු සමාංශය පේසසප්රනද සිගකී්ස
ෙේ.සඒසමලබිසජදතිප්සරේික්සප්රතිපත්තතිපසම සරේෝතදයාවන්සමැ්සී්සම සඒසමන දසමිශය පයසම්පබන්ධී්රණස් යුතු සසිසුසරීම ්ස
,සරදජයසම සසෙතෞද්ගය ්සරයාව් සම සඑ්සක්ෙෂේත්රයාවයසමනදතස්දේයාවන්සම්පබන්ධී්රණයාවසරීම ්ස,මනදතසනීතිපසමැ්සී්ස දස
රක්ෂණසක්ෙෂේත්රසයසමනදතසත දු්්පසමැසසී්සේන්්සශ්රිසසාං්දස් සබැාංු ිසම්ගසඑක්ිසමදේිසරේික්ස්ත් ද්රණස
්යුතු සම්පබන්ධී්රණයාවසරීම ්,සරදියාවසරේික්ස්යුතු සමාංශය පයාවස්් න්සසිසුස්රලබසසබ ස්දේයාවන්සෙේ. 

රේික්ස් යුතු සමාංශය පයාවසයාවයේතසඑ සත ්සනැක්ෙි සරයාව් සධිසින්ස් රලබසසබ ස්දේයාවන්ිසස් යුතු සම්පබන්ධී්රණයාවස
ම සප්රගතිපයාවසම්දෙසෝච යාවසරීම ්නසේ්සමාංශය පයාවසයාවයේතසඉටුස්රලබසසබ ස්ි්තස්දේයාවක්සෙේ. 

I. ශ්රිසසසාං්දස් සබැාංු ි 
II. �සසාං්දසදුකිු ්පත්තස දසධිනි්යාවසේොමිෂන්සමයදි 

III. ණයාවසේොරු ණයස්දේයාවදාංශය පයාව 
IV. ජදතිප්සරක්ෂණසයදරසමරමුඛනස 
V. ශ්රිසසාං්දස් ජ සඋතෙයාවෝගී්දසේොමිෂන්සමයදි 

VI. ්ද ි ම්පත්ත මාංිේන යාව රීම ේප ශ්රි සාං්ද ජදතිප් මයදි 
 

1.5.4. ්රුණ කයුතු  මාංශය  

ාැඳින්වීා 
්ණයණස්යුතු සමාංශය පේසමරමුඛණසිලබේසශ්රිසසදාංරී්ස්ණයණසප්රජදෙි සනිපුණ්දියාවන්,සනැලබ්ස දසර්ල්තසිේන යාවසු ිදන්ස
ෙද්ශය පතදසනි්ස දසම්දජසරේික්සිශය පෙයාවන්සඑසනදයීස්ණයණසතරපුරක්සරයයසි  සරීම ්න්.සඑ්ස්ේ්ියයාවන්සමදේථ්ස්රසගැනී්ස
මන දස්ණයණස්යුතු සමාංශය පයාවසයාවයේතසරයාව් සරී තයාවක්ස�යාවද්ත්්සෙේ.ස 
 

මරමුණු   
 ෙද්ශය පතදසනි්සම සම්දජසරේික්සිශය පෙයාවන්සරෙට්සදිුතණුියසනදයාව්සවී්යස ැරීි සමුතමන්ස්ණයණසප්රජදෙි සෙතෞණයෂයාවස

ම සනිපුණ්දිසිේන යාවසරීම ්යසඇතිපසමිමකථදින්සපුළුල්සරීම ් 
 තිපරමදරසවනිෙ ෝතදයාවන් සනිර්සවී්යස ැරීසමුතමන්ස්ණයණසප්රජදිසම්රසියිමදයාව්්තිසමිමකථදින්සමාංිේන යාවසරීම ්සස 
 ්ණයණසප්රජදිසමා දසිෘ්තතීයාවස දස්දක්ෂණි්සමනයදත සක්ෙෂේත්රයාවන් සප්ර්දණි්තස දසුණණද්ත්්සමිමකථදින්සි  සරීම ් 
 මම්ස්ණයණස්ණයණියාව්ය්සම්ද සමිමකථදින්සසැෙබ සතමදිස්ණයණසප්රජදිස�ය ්්තියාවසගන් දස�යාවද්දර්්පසප්රිේන යාවස

රීම ් 

මූලික ක්රියාකාරකම් 
 ෙයාවෞි ස්යුතු සධිෂයාවයසමනදතසියදතෘතිප,සිැහමය න්සම්පතදන යාව,සතදුසධිතර්පසරීම ්ස දසඇගයී් 
 ්ණයණසතරපුරසනිිැරදිසදිශය පද තිපයාව්යසෙයාවොමුඛරීම ්සමරමුඛණුස්රග්තසර්ල්තසමාංිේන සිැහමය න්සම්පතදන යාවසරීම ්සම ස

�යාවද්ත්්සරීම ් 
 ්ණයණසතරපුරසෙක්න්ද්රස්රග්තසමන්්ේජදතිප්/සම ෙයාවෝ් ්දසමාංිේන සිැහමය න්ස�යාවද්ත්්සරීම ් 
 කිරීයාවදසධිර ්ස්ණයණ/්ණයණියාවන්සෙක්න්ද්රසේොයග්තසු මස්දසමාංිේන සිැහමය න්ස�යාවද්ත්්සරීම ් 
 ්ණයණසමාංධිනද සම්පබන්නස්යුතු  
 ්ණයණසප්රජදිසඉසක්්ස්රග්තසමකෙේච්ඡදසිැහමය න්සම්පතදන යාව 
 ්ණයණසමාංිේන යාවයසමනදතසජදතිප්සප්රතිපත්තතිපස�යාවදියස ැාංවී් 
 ්ණයණයාවදසමාංිේන යාවසරීම ්ස දසබසසගැන්වී්ස 
 ්ණයණසප්රජදිසම්රස්රිහදස දසමාංමක්ෘතිප්ස්රඟ්දම ්තියාවසමාංිේන යාවස 
 ්ණයණසප්රජදිෙජස දයාව්්තිසුණණදාංගස දසෙතෞණයෂ්තිසමාංිේන යාවස 
 ්ණයණසප්රජදිසම්රසු හදසියදතදරසක්ෙෂේත්රයාවසප්රචය ්සරීම ්ස 

්රුණ කයුතු  මාංශය යයජ්ත ක්රියා්තාක ව  රය්  
 ජදතිප්ස්ණයණසෙමේිදසමයදිස 
 ෙයාවොවුන්සෙමේ දාං්යාවස 
 ු හදසියදතදරසමාංිේන සමාංශය පයාව 
  දයාව්්තිසමාංිේන සජදතිප්ස්නයමකථද යාව 
 ෙයාවෞි සතිපිදණසප්රනද සමාංශය පයාව 
 සී/මසජදතිප්ස්ණයණසෙමේිදසමමුඛත්දරයාව 
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1.5.5 ිාංව්ථධා  ිා වයාපිති මාංශය 

ේ්ස ම්ද්යදාංශය පේස ම්මක්ස මරමුඛණුස  දස ඉසක්්යාවන්ස තඟදස ්රස ගැනීේපස �යාවදිය ේදිස මාංිේන ස  දස ියදතෘතිපස මාංශය පයාවස ධිසින්ස
ම්ද්යදාංශය පයාවස යාවයේතස ස �යාවද්ත්්ස ්රලබස සබ ස මාංිේන ස ිැහමය න්ස  දස ියදතෘතිපස මා දස ප්රතිපත්තතිපස ම්මකස රීම ්,ස ියදතෘතිපස
�යාවද්ත්්සරීම ේපස රදජයසරයාව් ස ම සණයාවසරනදරස මතයාවලබස සබ සරයාව් ස ම්පබන්ධී්රණයාවසරීම ්,ස ිැහමය න්ස /ස ියදතෘතිපස
�යාවද්ත්්සරීම ්සමා දසමිශය පයසත දු්්පසමැතයී්සයාව දදීස්දේයාවයාවන්සප්රනද ්තිෙයාව සදස�යාවදස්රලබසසැෙේ.සඑේන්්සිැහමය න්ස
 දස ියදතෘතීන්ිසස ්යුතු ස ස ප්රගතිපස ම්දෙසෝච යාවස රීම ්,ස මධීක්ෂණයාවස ස  දස ඇගයී්ස ස ේ්ස මාංශය පෙයාවන්ස ඉටු්ර ස මෙ ු ්තස
්දේයාවයදරයාවන්සෙේ.ස 

්ිනස ජදතිප්ස ප්රතිපත්තතිපස  දස රේික්ස ්යුතු ස ධිෂයාවස තථයාවයස මයාව්තස මෙ ු ්තස රයාව් ිසස �යාවද්ත්්ස ්රලබස සබ ස මාංිේන ස
ිැහමය න්ස දසියදතෘතීන්ිසසප්රගතිපසම්දෙසෝච යාව්ත,සම්පබන්ධී්රණයාව,සමධීක්ෂණයාවස දසතදුධිතර්පස්යුතු ්තසම සප්රගතිපසිදේ්දස
ජ දමතතතිපසෙල්්්පස්දේයාවදසයාව,සමුඛනල්සම්ද්යදාංශය පයාවසඇු ළුසමෙ ු ්තසරයාව් ිසයසප්රතිපත්තතිප්යාවසතීරණසගැනී්සමා දසඉදිමත්තසරීම ්ස
සිසුස්රන්.ස 

එෙමේ්සේ්සම්ද්යදාංශය පයාවසයාවය්යසතිරදසඇතිපසධිෙද්ශය පදනදරසි යදතෘතිපස�යාවද්ත්්සරීම ේපදීසඑක්ම්තසජදතීන්ෙජසමාංධිනද යාව,සඇ්ම්දලබස
රනදරසි ැහමය  ,සෙසෝ්සර දරසි ැහමය  ,සෙසෝ්සබැාංු ි,සුතෙරෝතදසමාංග්යාවස දසරසියාවදලබසමාංිේන සබැාංු ිසම්ගසි යදතෘතිපිසස
ඉසක්්ග්සමරමුඛණුස්රදසයාවමේපදීසසමිශය පයසම්පබන්ධී්රණයාවසමතයාවන්. 

්ිනසෙද්ීයාවිස�යාවද්ත්්ස්ර සඋු ණයසමාංිේන සිැහමය  ,සේෝරදග්තසරදජයසරයාව් සිසස්දේයාවයාවන්සදිමක�ක්ස දසප්රදෙද්ීයාවස
්ට්ය්යසධි්නයග්සරීම ්,සම ස්දලී ිසඋද්ග්ි සම්දජසරේික්සගැයළුසම්පබන්නිසප්රතිපත්තතිප්යාවසතීරණ ගැනී්යසි ටුසි ස
්්පටුසම්පබන්ධී්රණයාවසේ්සමාංශය පයාවස්ඟින්සඉටු්රන්. 

මාංිේන ස දසියදතෘතිපසමාංශය පයාවස්ඟින්සත ්සනැක්ෙි සියදතෘතිපස දසිැහමය න්සේෙ යාවවී්ස දසම්පබන්ධී්රණ ්යුතු සඉටු්රන්.ස 

1. ෙසෝ්සර දරසිැහමය  ස (WFP) 
2. ඇ්ම්දලබසරනදරස(USAID) ිැහමය  ස 
3. ්ෘෂි්ේ්ස වී්රණ ියදතෘතිපයාවස 
4.  “ජ තතිපයසරීයාවන් ”සිැහමය   

 
 
 

1.5.6  මභයන්්ර ානණණ  මාංශය 

මභයන්්ර ානණණ  මාංශජං කා්ථයයන් 

 ිැරදිස දසිාංචදසිැතැක්වී්සමා දසම්ද්යදාංශය පයාවස දසම්ද්යදාංශය පයාවයසමලබබද්නසරයාව් සු තස�යාවද්ත්්සි සමයයන්්රස
ෙමෝදිසිස දසතදස සර්යාවසමැසැමක්සමතිපන්සේන්්සම්යස�යාවද්දම්තියාවසමතිපන්සමදේථ්නැන්සෙමොයාවදසබැලී්. 

 ් ණු්පසම සෙි ්තසිදේ්දිසසනිිැරදියදියාවස දසධිශය පකිදමනීයාවසයදියාවසතීරණයාවසරීම ්සමා දසෙයාවොනදසෙග සඇතිපස් ණු්ප්රණස
ිිදෙි්ස්ඟින්සනිිැරදිසමූසයසප්ර්දශය ප යාවන්සිිදෙයාවසසරීම ්සමා දසමිශය පයසේොරු ණයසමැසේසනැන්සෙමොයාවදසබැලී්. 

 ්දේයාවස්්ඩහසයාවයසතිරදසදීසඇතිපසිගකී්පසඉටුසරීම ේපදීසඔවුන්ෙජස්දේයාවසමදන ෙයාව සුණණද්ත්්්දියාවසඇගයී්. 
 ම්ද්යදාංශය පයාවස දසම්ද්යදාංශය පයාවයසමයාව්තසරයාව් සමු ිසතිතිප සි්ත්්පසිසසරරක්ෂදිසමා දසප්ර්දණි්තසධිමතධිනද සමසමදස

සියාවළු්සර්දරේසමසදය දනිසිය න්සරරක්ෂදස්රසඇ්තනසයාවන් සෙමොයාවදසබැලී්. 
 රයාව් සමාංග්ර යාව,සමුඛනල්සෙරුණසදසි,සරදජයසතමතදස සධිෂයාවයදරසසම්ද්යදාංශය පයාවසම සයද්ඩහදගදරයාවසධිසින්සිමන්සිරසනිු ්තස

්රලබසසබ සඋතෙනමකසිිදතදිලබසසැෙේසනැන්සෙමොයාවදසබැලී්. 
  දමකතිපයාව,සනිෂක්දේයාවසනදම්දිසම සප්ර්දණයාවසඉක්්ිදසේෙර සධියාවන්පසිැසැක්වී්යසේන්්සම දිරණයාවස්රසගැනී්යස

ේෝරදසගලබසසබ සමයයන්්රසතදස සර්ේසමදේථ්්තියාවසෙමොයාවදසබැලී්. 
 ම්ද්යදාංශය පයාවස දසම්ද්යදාංශය පයාවසයාවය්යසගැෙ  සරයාව් ිසස් ණු්පසතටිතදටියාවස දසරීසියාව්පසමුඛනල්සිැයාවසවී්්යසු දෙසෙන ස

ේෙ ුත්පසතම ක්ෂදසරීම්සම සම්ද්යදාංශය පයාවස දසඑයාවයසමයාව්තසරයාව් ිසසෙද්තසස දසි්ත්්පසරරක්ෂද්දම සෙසමසමරස
ිම්ැමකේන්සුතු ිසධිමත්්තසෙසමසතම රණයාවස්රන්ෙන්සනැන්සෙමොයාවදසබැලී්. 

 මිශය පයසමිමකථදිසදීසධිෙශය පේෂසධි්ේශය ප සතැිැ්තවී්. 
 ම්ද්යදාංශය පයාවසයාවයේතසඇතිපසෙනතදේ්ේපන්ු ස දසරයාව් ිසසප්රගතිපයාවසම්දෙසෝච යාවසමා දසධිගණ ස දස්ත්ණද්ර ස

්මිටුසකිමකවී්පසමත්ර්දසි්ිසතැිැ්තවී්. 
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2017.12.31    දි ය කා්ථයිාධා ය 

1. ජදතිප්සර්සම්පතදන සෙනතදේ්ේපන්ු ිස-සමූසයස දසරයාව්නි්ස්යුතු සධිගණ යාව 

2. ජදතිප්ස්ණයණසෙමේිදසමයදිස-ස2000/2001සිේෂයාවන් සතැිතිපස“ු ණයණුසශය පක්තිපසෙමෞන්නේයාවසචදම්ද”සිැහමය  සෙිලබෙින්ස

රූතිද නිසමාංමකථදියස ඟසමුඛනල්සෙගවී්. 

3. ම්ද්යදාංශය පේසමකථදිරසි්ත්්පසෙල්බ යාවස දසබදෙසෙල්බ සෙතෝතසතමක්ෂදි 

4. ලබගසෙමි සෙන්ිදසි්දගදරයාවසමමසසතිපබූසදුසුස ඳුන්සගමක්ස්තදසඑ සේොයමක්සෙමොණයන්සධිසින්සකිෙග සයාවද්. 

5.  දයාව්්තිසමාංිේන සජදතිප්ස්නයාවමකථද යාවස-සයද්ඩහසිට්ෙයෝණයසෙල්බ යාවස දසරයාව්නි්ස්යුතු සතමක්ෂදි 

6. ජදතිප්සප්රතිපත්තතිපස දසරේික්ස්යුතු සම්ද්යදාංශය පයාවස-සමූසයසම සරයාව්නි්ස්යුතු සධිගණ යාව 

7. ජදතිප්සෙයාවොවුන්සෙමේ දාං්යාවස-සKC 8377 ිද  යාවසිාංචදසම ග්සෙසමසමයාවථදසිද  සතම රණයාවසමා දසෙයාවොනදසගැනී්. 

8. ියදතෘතිපස්ත්ණද්රණසම සමධීක්ෂ සෙනතදේ්ේපන්ු ිස-ස2016සධිමේජ ස් ණු්ස දසරජේසනිසනදම න්ෙජස

ම්ත්ද්දර්පස“බී”ස් ණු්සතමක්ෂදිස 

9. ියදතෘතිපස්ත්ණද්රණසම සමධීක්ෂණසෙනතදේ්ේපන්ු ිස- සමුඛනල්සෙතෝස දසිැයාවසෙසජරසතමක්ෂදි 

10. ියදතෘතිපස්ත්ණද්රණසම සමධීක්ෂ සෙනතදේ්ේපන්ු ිස-සමකථදිරසි්ත්්පසෙල්ය යාවස දසබදෙසිට්ෙයෝණයසෙතෝතස
තමක්ෂදිස 

11. ජදතිප්සෙයාවොවුන්සෙමේ දාං්යාවස-සරදජයසමුඛනල්සමයාවථදසෙසමසතම රණයාවස(සෙසෝකින්සමුඛද්රණයාවස්රසධිශය පදසසමුඛනසක්සපුද්ගය ්ිස
සබදසගැනී්.ස) 

12. ෙසෝ්සර දරසිැහසමය න්සියදතෘතිපයාවස-ස්දේයාවස්්ඩහස,සෙතෞද්ගය ්සය ිසෙගොලබස දසබදෙසිට්ෙයෝණයසෙතෝතසතමක්ෂදි 

13. ෙසෝ්සර දරසිැහසමය න්සියදතෘතිපයාවස- ිද  සමමිබන්නසමයයන්්රසධිගණ සතමක්ෂදි 

14. ෙසෝ්සර දරසිැහසමය න්සියදතෘතිපයාවස-ස�යාවද්දමසමැසැමකේපසමූසයස දසෙයෞතිප්සප්රගතිපයාව,සමූසයසිදේ්දස දසිැයාවසෙසජරයාවස
තමක්ෂදි 

15. ධිෙද්ශය පසම්පත්තසෙනතදේ්ේපන්ු ිස-සමූසයසධිගණ යාව 

16. ජදතිප්සර්ම්පතදන සෙනතදේ්ේපන්ු ිස-සමකථදිරසි්ත්්පසෙල්ය යාවස දසිද  සම්පබන්නසමයයන්්රසධිගණ සතමක්ෂදි 

17. ජදතිප්සප්රතිපත්තතිපස දසරේික්ස්යුතු සම්ද්යදාංශය පයාවස-ස2017සඔක්ේෝබේසමුඛනල්සෙතෝසම සබැාංු සමැමඳු්පසතමක්ෂදි 

18. ම්ද්යදාංශය පයාවස දසම්ද්යදාංශය පයාවසයාවයේතසඇතිපසෙනතදේ්ේපන්ු ස දසරයාව් ිසසප්රගතිපසම්දෙසෝච යාවසමා දසධිගණ ස දස
්ත්ණද්ර ස්මිටුසකිමකවී්පස4ක්සිේෂයාවසු සසති්තිදසඇ්ස. 

1.5.7 මූලය  මාංශය  

මූසයසමාංශය පේසප්රනද ස්දේයාවයාවන්සත ්සතමදිසෙේ. 

 ම්ද්යදාංශය පේසමයාවිැයාවසඇමක්ේපන්ු සිිදෙයාවසසරීම ්පස්යුතු සම්පබන්ධී්රණයාව 

 ම්ද්යදාංශය පේසිැටුප්ස දසමෙ ු ්තසධියාවන්පසෙගවී්පස්යුතු ස 

 ම්ද්යදාංශය පේසමිමද ස් ණු්පසම්මකසරීම්ස 

 ිදේෂි්සයද්ඩහසසමමීය ක්ෂණයාවසඇු ස්තිසම්ද්යදාංශය පේසි්ත්්පස්ත් ද්රණයාවස 

 මනදතසතදේශය පියාවන්සෙි්සධියාවන්පසධිමක්රසසබදසදී්ස දසමය න්සරීම ්ස 

 ම්ද්යදාංශය පේසප්රම්පතදන ස්යුතු සඉටුසරීම ්ස 

 ම්ද්යදාංශය පේසතීරණසගැනී්සමා දසිැනග්තසි සමූසය්යාවසේොරු ණයසමැතයී්. 
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02 පරිච්ජේදය 
2017 වසර තුළ ක්රිය්මක ක කළ රධා්  වඩසසහන්  න් ක්තවවයය්  

 
2.1 වි ධායගතව ර්ග්ධනධා  වයවඩය වඩසසහන   DCB) 2017 

ප්රජාවගේ සමාවජාසර්ථික සීවග සා්ටමාසහල ස න ීමේ සරමුණින්සවිාධ්යගත සප්රව ධ් සරැගනැසගනටමමල සැමේ ස

(DCB)සඑක්සපව්ථලිේ ්තුසා්ත්රිගමේැ වසේග සගව්ථකව ගස.මිලිලිස10ි00ස සප්රතිපපවන සේග්සිරිමාමස2016සග්ථෂවේේසදීස

ප්රතිපප තිපාැසීරමයැක්සගත් වස දීි 

ග්ථගී මයැස මසඇතිපසඑක්සඑක්සක්ේෂේත්රසැමේ ස්රිැව ා ස ම ස නසගයවපිතිපසමලසප්රතිපපවන සේදදීැවාසපිළිදඳසේ ොමතු.මස

ේාහිසපල සගගුගසාගි්සනක්ගවසඇ ි 

වි ධායගතව ර්ග්ධනධා  වයවඩය වඩසසහන  2017– වනු ව වය්පි  න් ර ප්ද  ිළිබඳ  ජවොරතුරු 

මංග්ථධ් සරංශසරනුගසග්ථගී මයැ 
රනුා ස
ගයවපිතිපස
මංඛ්යවග 

% 
ප්රතිපපවන ස
(.මිස

ලිලිැ ) 
% 

ප්රජාවසුණලි සජා සම පවන සගනටමමල් 294 2% 56.00 3% 
 වටවසපිමාවයසවිදුලිසමනපයු සගයවපිතිප 158 1% 15.53 1% 
ග්රවමීය ැසාව්ථගතසමංග්ථධ් සගනටමමල් 3204 18% 710.03 32% 
ර්ථික සැටි  සපලසු   75 0.4% 10.54 0.5% 
ග්රවමීය ැසැටි  සපලසු   919 5% 162.03 7% 
මාවජාසමංග්ථධ්  1593 9% 251.30 11% 
සුළුසගවිමාව්ථගතසමංග්ථධ් සගනටමමල් 254 1% 48.85 2% 
මාවජාසසුභමවධ්  8578 47% 606.22 27% 
මාවජාසේමේගව 2650 15% 319.74 14% 
මාවජාසරමක්ෂය 15 0.1% 4.57 0.2% 
ීවගේ ෝපවැසමංග්ථධ්  174 1% 22.84 1% 
ග්රවමීය ැසර්ථික සගනටමමල් 146 1% 15.84 1% 

එකවව 18060 100% 2223.49 100% 
 

ගගුසරං ස2.1 a: DCB- ගයවපිතිපසේ ොමතු.ම 

 
 
 

2% 1%

18%

0.4%

5%

9%

1%47%

15%

0.1%
1% 1%

වි.ව. වඩසසහන  යහජමක සංව්තධා  වංශ වනුව වය්පි ප්රජාවසුණලි සජා සම පවන සගනටමමල්

 වටවසපිමාවයසවිදුලිසමනපයු සගයවපිතිප

ග්රවමීය ැසාව්ථගතසමංග්ථධ් සගනටමමල්

ර්ථික සැටි  සපලසු  

ග්රවමීය ැසැටි  සපලසු  

මාවජාසමංග්ථධ් 

සුළුසගවිමාව්ථගතසමංග්ථධ් සගනටමමල්

මාවජාසසුභමවධ් 

මාවජාසේමේගව

මාවජාසරමක්ෂය

ීවගේ ෝපවැසමංග්ථධ් 

ග්රවමීය ැසර්ථික සගනටමමල්
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ඒසරනුග,ස2017සග්ථෂේේදීසගත.මසවිාධ්යගත සප්රව ධ් සරැගනැසගනටමමල සැමේ සදිගයි සපුමවසගයවපිතිපස18,060සක්සරනුා ස මසඇතිපස
ර මසහ්සගයවපිතිපස17,987 නිාස ම ස දීිසේභෞතිප සප්රගතතිපැස99ි60%සිරිසේග් ම ස නසුණලුසප්රතිපපවන ැස.මපිැ් සලිලිැ ස2,223.48 
ග සර මසගනටසරගම්ස ම  නසගයවපිතිපසග සුණලුසගටි ව ාස.මපිැ් සලිලිැ ස2,157.65සිරිසමූ යසප්රගතතිපැස97ි04%සිරිස ගන,ස2017ස
ග්ථෂේේසදීස2016සග්ථෂේේසවිාධ්යගත සප්රව ධ් සරැගනැසගනටමමල මසරනව ගසරනවළසදිම්�ක් සවින්්සගව්ථ වසර නතිපසල්් ප සපිැීමාස
මඳලවස.මපිැ් සලිලිැ ස62ි38ස සප්රතිපපවන ස දවේන ස දීිස2017සවිාධ්යගත සප්රව ධ් සරැගනැසගනටමමලේ්සදිම්�ක් සරනුගසේභෞතිප ස
ලවසමූ යසප්රගතතිපැසපල සනනක්ේේි 

 

ගගුසරං ස2.1 b: සවිාධ්යගත සප්රව ධ් සරැගනැසගනටමමලේ්සදිම්�ක් සරනුගසේභෞතිප සලවසමූ යසප්රගතතිපැ 
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වි.ව. වඩසසහන - සංව්තධා  වංශ වනුව ර ප්ද  
ප්රජාවසුණලි සජා සම පවන සගනටමමල්

 වටවසපිමාවයසවිදුලිසමනපයු සගයවපිතිප

ග්රවමීය ැසාව්ථගතසමංග්ථධ් සගනටමමල්

ර්ථික සැටි  සපලසු  

ග්රවමීය ැසැටි  සපලසු  

මාවජාසමංග්ථධ් 

සුළුසගවිමාව්ථගතසමංග්ථධ් සගනටමමල්

මාවජාසසුභමවධ් 

මාවජාසේමේගව

මාවජාසරමක්ෂය

ීවගේ ෝපවැසමංග්ථධ් 

ග්රවමීය ැසර්ථික සගනටමමල්

රනුස
රං ැ දිම්�ක් ැ 

රනුා සස
ගයවපිතිපස
මංඛ්යවග 

ගනටසරගම්ස
 ම  නසස

ගයවපිතිපසමංඛ්යවග 

ේග් ම ස නස
ුණලුසප්රතිපපවන ැස
(.මිසලිලිැ ) 

ගනටසරගම්ස
 ම  නසස
ගයවපිතිපවල 
ගටි ව ා 
(.මිසලිලිැ ) 

1 ර පවම               698                696  84.00 80.68 
2 රනුමවධ්පුම            1,165             1,163  92.04 90.25 
3 දදු්                 634                630  94.34 91.37 
4 ාට  පුග               469                469  59.99 59.26 
5 ේ ොළඹ            1,213             1,207  231.69 215.08 
6 ගතව්                 928                928  103.20 101.96 
7 ගත පල               771                744  200.61 188.94 
8 ල ද්ේ ොම               611  611 71.24 69.37 
9 ැවප ැ               692                692  69.65 69.49 

10  ළු ම               595                595  117.21 122.33 
11 ාලනුගම            1,567             1,567  146.95 143.53 
12  ෑගත්                 664                656  96.71            93.13  
13 ිරලිේ ොච්චිැ               147                147  14.10            14.07  
14  ව.මයෑගත             1,768             1,766  154.63 152.87 
15 ා් වමා               296                296  26.45 26.11 
16 ාව ේ්                751                751  52.15 51.25 
17 ාව ම            1,001                987  101.28 92.70 
18 ේාො මවගත                574                569  59.70 54.29 
19 ුණ තිපේ               195                194  24.95 25.39 
20 නුගමඑළිැ               567                567  83.30 82.17 
21 ේපොේළෝ .මග               489                487  52.61 57.89 
22 පු   ා               716                716  87.25 85.65 
23 ම  පුම               926                926  119.51 110.69 
24 � වයවා ැ               394                394  56.16            55.99  
25 ගවුනිැව               229                229  23.76 23.19 

එකතුව          18,060           17,987        2,223.46        2,157.65  
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1. ේපොේළෝ �ගසදිම්�ක් ැ -  ා් ඩුගසප්රවිේ් ිේ ොි  2.  ��යෑගත සදිම්�ක් ැ - ේපෝ ගතලේග සප්රවිේ් ිේ ොි 

මායගතනුණණුපුමසදම්සාගීසරගමයැසහදිිරරීා       නින් ගතග  ස2ග සපටුාගතසේ ෝක්රී්ටසිරරීා 

 
       
3. ාල�ගමසදිම්�ක් ැ – ේනොළුගසප්රවිේ් ිේ ොි  4.  ාඩ  පුගසදිම්�ක් ැ – ේපෝමතිපේසප තු ප්රවිේ් ිේ ොි  

ාල/සහ්  සේගතෝ  සග  සප්රව ලි සවිනයවස ේේ       ා්දුමසමවහි යසලවස ළවසමංගතාැසේග සශ්දනගවහිී 
ළාවසඋැ ස ීම මයැ    සසසසසසපද්ධ්තිපැක්සලවසප්ස වම්ටික්සපුටුස දවදීා 
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2.2 ග්රාමීය යටයතල පටසුකම් සටවර්ධන වට්සටවනුවට RIDP) – 2017 
 
ගරු අග්රාමාතායතුමමාතාේ  පදේස්  ාා මාතගේද්වීමමාත  ටේේ ටිල දාසුකම් ්ංවර්ධන කිරිමාත ාරාා රැකිා ාා 
ජීවේනෝදා අව් ථාව්ව වර්ධන කිරීේම්ේ ්මාත්  ජනාවේ මාත ්මාතාජ ආර්ථික ේේව නංවාලීේම්ේ අරමුණු 
ේදරසැරිව 2016 වර්ෂේේ දී ජාතික ප්රතිදේ ාා ආර්ථික කටයුතුම අමාතායාංශ විසි්ව ක්රිාේමාතක කග ග්රාමීය  ටිල 
දාසුකම් ්ංවර්ධන වැඩ්ටාේ්ව දිගුවක් ේල් 2017 වර්ෂේේ දී ග්රාමීය  ටිල දාසුකම් ්ංවර්ධන ක්රිාවට නැංවිමාතට 
කටයුතුම කර ඇ. ේම් ටේේ ප්රජාවේ  ෛසිකක ක්රිාකාරකම් ්ාාා පදකාරක වන ටිල දාසුකම් ්ංවර්ධන 
කිරීමාත තුමලි්ව රුණ රුණි්වට ්ා කා්වාව්වට රැකිා අව් ථා පේදාසන ේකේරන වයාදිති ්ා ග්රාමීය  
ප්රේශශවල ටිල දාසුකම් ්ංවර්ධන කිරීමාත ේකේරි  විේශ ෂ අවධාන ේ මු කරන ලදි.  
 
දිවයිේ්ව සිලු ග්රාමාත ිකලධාරී ේක ඨාශාශ තුමග ේමාතමාත ග්රාමීය  ටිල දාසුකම් ්ංවර්ධන වැඩ්ටාන ක්රිාේමාතක කරන 
ලස අර එක් ග්රාමාත ිකලධාරී ේක ඨාශාශක් ්ාාා Rs. 500,000.00 ක ප්රතිදාසන ලබා ේසන ලදී. ේම් ටේේ ගබඩා 
දාසුකම්, ග්රාමීය  මාතාර්ග ාා දාලම් ිදි කිරීමාත, ප්රජා මුලික ජල ේෝජනා ්රමාත ක්රිාේමාතක කිරීමාත, වාරිමාතාර්ග ආදී වූ ් ංවර්ධන 
කාර්්ව ාා රැකිා ාා ජීවේනෝදා ්ංවර්ධන පුහුණු වැඩ්ටා්ව ාා පදකරණ ලබාදීේම් වැඩ්ටා්ව ක්රිාවට නංවා 
ඇ. 
 
වර්ගීකරණ කර ඇති එක් එක් ක්ේෂ ත්ර ටේේ ක්රිාේමාතක කරන ලස වයාදිති ් ා ප්රතිදාසන ේබදීාමාත පිළිබා ේ රතුමරු 
දා සක්වා ඇ. 

ග්රාමීය යටයතල පටසුකම් සටවර්ධන වට්සටවනුවට RIDP) – අනුම ට්යාසි ටවරඛ්යා්ටුාටර සානවටත ොරතුරු 

වර්ධන වටඅරශ 
අනුම ට්යාසි ට

වරඛ්යා් 
% ර සානවට රු.ට

මිලියව) 
% 

ගබඩා දාසුකම් 48 0.2% 24.45 0.3% 
ග්රාමීය  ආර්ථික 3370 11% 1144.72 16% 
සුළු වාරිමාතාර්ග ්ංවර්ධන වැඩ්ටා්ව 1443 5% 557.15 8% 
ප්රජා මුලික ජල ්ම්දාසන වැඩ්ටා්ව 1073 4% 371.11 5% 
ේවනේ ටිල දාසුකම් ්ංවර්ධන වැඩ්ටා්ව 12590 43% 4525.13 65% 
ජීවේනෝදා ාා ධාරිා ්ංවර්ධන වැඩ්ටා්ව 10804 37% 371.98 5% 

එ්තු් 29328  6994.54  

 

ටට  
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RIDP ්සටවනුව යනතේ වර්ධන ව අරශ අනු්
්යාසි (%) ගබඩා දාසුකම්

ග්රාමීය  ආර්ථික

සුළු වාරිමාතාර්ග 
්ංවර්ධන වැඩ්ටා්ව

ප්රජා මුලික ජල 
්ම්දාසන වැඩ්ටා්ව

ේවනේ ටිල 
දාසුකම් ්ංවර්ධන
වැඩ්ටා්ව
ජීවේනෝදා ාා 
ධාරිා ්ංවර්ධන 
වැඩ්ටා්ව

0%
17%

8%

5%

65%

5%

RIDP ්සටවනුව යනතේ වර්ධන ව අරශ අනු්
ප්ර සානව (%) ගබඩා දාසුකම්

ග්රාමීය  ආර්ථික

සුළු වාරිමාතාර්ග
්ංවර්ධන 
වැඩ්ටා්ව
ප්රජා මුලික ජල 
්ම්දාසන 
වැඩ්ටා්ව
ේවනේ ටිල 
දාසුකම් ්ංවර්ධන 
වැඩ්ටා්ව
ජීවේනෝදා ාා 
ධාරිා ්ංවර්ධන 
වැඩ්ටා්ව

වගු අංක 2.2 a : වයාදිති ේ රතුමරු RIDP) වයාදිති 

 

ර සානවට(%) 
ට 
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ඒ අනුව, 2017 වර්ෂේේදී ග්රාමීය  ටිල දාසුකම් ් ංවර්ධන වැඩ්ටාන ටේේ දිවයින පුරා වයාදිති 29,328 ක් අනුමාත 
කර ඇති අර ි්ව වයාදිති 29,136 ිකමාත කරන ලදී. ේ ෞතික ප්රගති 99.35% කි. ේව්වකරන ලස මුලු ප්රතිදාසන 
රුපිල් මිලින Rs. 6994.54 වන අර වැඩ අව්්ව කරනලස වයාදිති වල මුලු වටිනාකමාත රුපිල් මිලින 6832.42 
කි.  මූලය ප්රගති 97.68% කි. එක් එක් දි් ත්රික්ක අනුව ේ ෞතික ාා මූලය ප්රගති දා සැක්ේේ. 
 

අනුට
අර්ය දිව්ත්රික්්ය 

අනුම ටමුලුට
්යාසි ට
වරඛ්යා් 

ව සපුධනණට්රණට
පනට්යාසි ට
වරඛ්යා් 

ත්න්්රවටපනට
මුලුටර සානවයට
 රු.ටමිලියව) 

ව සපුධනණට්රවටපනට
්යාසි ට්පට්තලවා්මටටටටටටට

 රු.ටමිලියව) 
1 අම්දාර 700 700 251.50 239.45 
2 අනුරාධපුර 864 864 347.00 337.71 
3 බදුල්ල 831 831 283.50 280.75 
4 මාතඩකලපුව 375 375 172.50 170.26 
5 ේක ගඹ 718 717 265.62 235.62 
6 ගාල්ල 5,146 5,098 446.55 439.54 
7 ගම්දා 2,069 2,032 588.50 556.22 
8 ාම්බ්වේ ට 728 696 288.00 283.00 
9 ාදන 516 516 217.50 217.43 

10 කළුර 1,316 1,316 380.99 382.05 
11 මාතානුවර 5,123 5,122 593.16 585.34 
12 කෑගල්ල 1,073 1,063 285.50 281.44 
13 කිලිේන ච්චි 105 105 47.50 46.99 
14 කුරුණෑගල 2,155 2,155 805.00 794.84 
15 මාත්වනාරමාත 193 193 76.50 76.20 
16 මාතාේල් 1,043 1,043 272.50 272.33 
17 මාතාර 813 783 325.00 304.73 
18 ේමාත නරාගල 1,353 1,326 157.89 156.76 
19 මුලතිේ 156 156 68.00 67.86 
20 නුවරඑළි 532 531 245.17 244.17 
21 ේද ේග ්වනරුව 382 382 149.15 147.19 
22 පුේලමාත 1,815 1,815 274.00 266.69 
23 රේනපුර 884 879 287.50 281.44 
24 ත්රිකුණාමාතල 284 284 115.00 114.08 
25 වවුිකා 154 154 51.00 50.32 

එ්තු් 29,328 29,136       6,994.5                  6,832.42  
 
 
 

 
1. මාතාර දි  ්ත්රික්ක – වැලිපිටි ප්රා. ේල්. ේක .          2. අනුරාධපුර දි  ්ත්රික්ක – ගේල්වබිඳුනුවැව ප්රා. ේල්. ේක . 

- ේවලංේග ඩ ේකෝවිල් දාර ්ංවර්ධන       - රණවරා වැව ඇග ්ංවර්ධන 
      

    
 

වගු අංක 2.2 b : දි  ්ත්රික්ක අනුව ේ ෞතික ාා මූලය ප්රගති 
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2.3 යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් විම ේෂ වැඩසටහන - 2017 

2.3.1 I අදියර 

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් විම ේෂ වැඩසටහන  2016 වර්ෂමේ දී ආරම්භ කරන ලදී. 2017 වර්ෂමේදී මෙෙ 
වැඩසටහන ක්රිය්මකෙක කිම ෙ සාහ් .ම... 3471.24 ක ප්රතිපප්නන මව්  කරන ලන තතර  ෙ වැඩ සටහන ෙගි්  ග්ර්මීය 
ජනත්වමේ සේජ ආර්ථික තමකමකවය වැඩි දියුණු කළ හැකි ආක්රමේ වය්පිතිප ක්රිය්මකෙක කරන ලදී. මෙෙ වැඩසටහන 
ක්රිය්මකෙක කිරීෙ ළින්්  ග්ර්මීය හ් න්ිම ක ප්රමශ ය් ි  පවමකන් විෂෙත් තවෙ කර හුලල ව මය්  සිු  හ් ව්ර 
ප්රතිපල්භ ලහ්ිැීමෙමක - ජනත්වමේ ජීවන තමකවය්  ඉහළ නැංවීෙමක තමේක්ෂ් කරන ලදී.   

ඒ යටමමක, ග්ර්මීය ප්ලම් හ් මහෝක්කු ඉදි කිරීෙ/ සංවර්ධනය කිරීෙ, ේර්ි ඉදි කිරීෙ/ වැඩි දියුණු කිරීෙ, සුළු ව්ම ේර්ි 
සංවර්ධනය, ජලසම්ප්නන වය්පිතිප, සාව්භ්වික විපමකවන්්  හ්යටයට පමක ව වය්පිතිප නැවත ය ් තමකමකවයට පමක කිරීෙ, 
යටෂාප්නනය් ට වැඩි වටින්කෙක්, .ළක් ලහ් මනන ආර්ථික කටයුළි දියුණු කිරීෙට ඉවහල් වන කඩිෙණ්ඩි, සතිපමපොළ/ 
ආර්ථික ෙධයසා ්න ඉදිකිරීෙ ,මිොඩනැගින්  ඉදිකිරීෙ, කිෂික්ර්.ක සංවර්ධනය යන තං  යටමමක වය්පිතිප හනාන් මින 
ක්රිය්මකෙක කරන ලදී.  

උක්ත තං  යටමමක හදුන්මින ක්රිය්මකෙක කර  ලැබූ  වය්පිතිප වල ස්ර්ං යක් පහතිප්  නැක්මේ. 

ත  
තංකය  

සංරචකය ත ෙත 
ප්රතිපප්නනයර.ම..) 

ත ෙත 
වයපිතිප 
සංඛ්ය්ව 

වැඩ තවස්  
වයපිතිප 
සංඛ්ය්ව 

2017.12.31 දිනට වැඩ තවස්  කළ 
සෙසා  වය්පිතිප වටින්කෙ ර.ම...) 

රතතැතිප බිල්පමක සෙඟ) 
01. ේර්ි 

සංවර්ධනය 
කිරීෙ 

3310.23 1215 1048 2471.72 

02. මිොඩනැගින් 
ඉදිකිරීෙ 57.01 32 26 48.76 

03. ජල වයපිතිප 34.29 21 16 31.16 
04. කිෂික්ර්.ක 

සංවර්ධනය  25.76 19 19 24.83 

05. මවනමක 43.96 27 22 37.96 

03. එකතුව  3471.24 1314 1131 2614.43 
         වගු තංක2.3: උක්ත තං  යටමමක හදුන්මින ක්රිය්මකෙක කර  ලැබූ  වය්පිතිප වල ස්ර්ං ය 

                                            

                 

 

 

 

 

 

 

 

ඒ ත ව, 2017.12.31 දින වන විට ත ෙත වය්පිතිප 1314 තළිම ්  වය්පිතිප 1131 යටෙ කර ඇතිප තතර, මභෞතිපක ප්රිතිපය 
86.07% කි.  ඒ ත ව 2017 වසර ළිළ වැඩ තවස්  කළ සෙසා  වය්පින්්  ි  වටින්කෙ .ම... 2614.43 ක් වන තතර, 
මූලය ප්රිතිපය 75.32% කි.  

 

93%

2%
1% 2% 2%

වයාපෘති සාරාං ය

ේර්ි සංවර්ධනය

මිොඩනැගින් 
ඉදිකිරීෙ

ජල වය්පිතිප

කිෂික්ර්.ක 
සංවර්ධනය

මවනමක
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ජනත්වමේ සේජ ආර්ථික තමකමකවය වැඩි දියුණු කිම ෙ තරමුණු කර ියට.්  ක්රිය්මකෙක  ව මෙෙ වැඩසටහන ෙගි්  
තම්ප්ර, ත ර්ධපුරය, හදුල්ල, ෙඩකලපුව, මකොළඹ, ි්ල්ල, ිම්පහ, හම්හ් මතොට, කළුතර, ෙහ වර, කෑිල්ල, 
කු.මණෑිල, ේතමල්, ේතර, මෙොණර්ිල,  වර න්ය, මපොමළෝ න.මව, පුමකතලෙ, රමකනපුර හ් ත්රිකුණ්ෙලය යන 
දිසාත්රික්ක  ආවරණය විය.  

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් විම ේෂ වැඩසටහන - 2017 

 

  

 

                                  

                                                         . 

                              

    

 

 

                             

            

                             

 

                  

                               

                               

      

       

   

  

                

 

 

 

 

 

මුවගම මේමානන්ද මාවත 

මීටර් 800 ේ කාපට් කිරීම.ප්රතිපාදනය රු.මි. 

අ
නු
රා
ධ
පු
ර 
,
ක
ටු
කැ
ලි
යා
ව 
උ
ඳු
ර
ව 
හ
ල්
මි
ල්
ල
වැ
ව 
ජ
ල  
වයා
පෘ
ති
මේ  
ජ
ල 
න
ල 
එ
ළී
ම
.
රු
.
මි
.
1
.
3
2 

රු
.මි
.1
4.
8
3 

මාතමල්,කිඹිස්ස දිගම්පතහ මාර්ගය කාපට් කිරීම. 
ප්රතිපාදනය රු.මි.110 

මදොම්මේ හීල්බත්ගල සදුන්පුර මමොරගල පිවිසුමි 
මාර්ගය මකොන්ක්රිටි කිරීම.ප්රතිපාදනය රු.මි.1 

 

රත්නපුර කහවත්ත මාළු මවළද සංකීර්ණය ඉදි කිරීම ප්රතිපාදනය රු.මි.2  

මපොමළොන්නරුව, දිඹුලාගල මකොට්ඨාසමේ 242 
දිවුල්දමන කමත ඉදිකිරීම ප්රතිපාදනය රු.මි.1 

වැලිමගමපොල මකුල්ගහමඩ මාර්ගය  
මකොන්�ට් කිරීම ප්රතිපාදනය  රු.මි. 

0.023 
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2.3.2 යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් විම ේෂ වැඩසටහන - 2017 (II අදියර) 

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් විම ේෂ වැඩසටහන  2017 වර්ෂමේදී ආරම්භ කරන ලදී. ඒ සාහ්  .ම. .. 4301.05 ක ප්රතිපප්නන 
මව්  කර ඇතිප තතර මෙෙ වැඩසටහන ෙඟි්  ජනත්වමේ සේජ ආර්ථික තමකවය වැඩි දියුණු කළ හැකි ආක්රමේ වය්පිතිප 
හනාන්මින ක්රිය්මකෙක කරන ලදී. 

මම් යටමමක ේර්ි සංවර්ධනය, සුළු ව්ම  ේර්ි ඉදි කිරීෙ/ ප්රතිපසංසාකරණ, කිෂි යටෂාප්නනයට තව ය ිහඩ් පහසුකම් ඇතිප කිරීෙ, 
සිතමපොළ කඩෙණ්ඩි ඉදි කිරීෙ වැඩි දියුණු කිරීෙ ග්ර්මීය ප්රජ් ප්ීමය ජල සම්ප්නන වය්පිතිප, කුඩ් පම ේණමේ ග්ර්මීය විදුන් වය්පිතිප, 
ප්ර් .ක හ් ශවින්ක ප්සල් වල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීෙ, රීඩ් ටිටි මපොදු වැසිකින් හ් පුසාතක්ල පහසුකම් වැඩි දියුණු 
කිරීෙ, ේති ස්යන ග්ර්මීය මහමහමක  ්ල්/ ග්ර්මීය මසෞඛ්ය මසේව් ෙධයසා ්න ඉදිකිරීෙ හ් ඒව්ට තයමක යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු 
කිරීෙ, වි් න්ං ඉදිකිරීෙ, සංවර්ධන හ් න්ය්පදිංචි රීඩ් ස.තිප සාහ් රීඩ් භ්ණ්ඩ හ් රීඩ් උපකරණ ලහ් දීෙ යන් දී තං  යටමමක 
වය්පිතිප ක්රිය්මකෙක කරන ලදී. 

උක්ත තං  යටමමක හදුන්මින ක්රිය්මකෙක කර  ලැබූ  වය්පිතිප වල ස්ර්ං යක් පහතිප්  නැක්මේ. 

 

ත  
තංකය  

දිසාත්රික්කය ත ෙත 
වය්පිතිප 
සංඛ්ය්ව 

වැඩ තවස්  
වය්පිතිප 
සංඛ්ය්ව 

මභෞතිපක 
ප්රිතිපය  
ර%) 

ත ෙත 
ප්රතිපප්නනය 
ර.ම..) 

2017.12.31 දිනට වැඩ තවස්  කළ 
සෙසා  වය්පිතිප වටින්කෙ ර.ම...)  

රතතැතිප බිල්පමක සෙඟ) 

මූලය 
ප්රිතිපය 
ර%) 

01. තම්ප්ර 143 126 88.11 190.0 161.03 84.75 
02. ත ර්ධපුරය 149 133 89.26 165.0 149.27 90.47 
03. හදුල්ල 158 157 99.37 200.0 152.35 76.18 
04. ෙඩකලපුව 123 123 100 161.5 159.21 98.58 
05. මකොළඹ 238 220 92.44 391.95 241.92 61.72 
06. ි්ල්ල 170 164 96.47 200.0 195.29 97.65 
07. ිම්පහ 280 254 90.71 351.5 274.74 78.16 
08. හම්හ් මතොට 97 97 100 120.0 111.86 93.22 
09. ය්පනය 237 237 100 310.0 309.91 99.97 
10. කළුතර 173 166 95.95 216.0 190.33 88.12 
11. ෙහ වර 261 221 84.67 299.5 252.78 84.4 
12. කෑිල්ල 170 153 90 192.6 174.68 90.7 
13. කින්මනොච්චිය 30 30 100 40.0 39.99 99.98 
14. කු.මණෑිල 233 203 87.12 300.0 273.79 91.26 
15. ේ න්රෙ 61 37 60.66 77.5 45.76 59.05 
16. ේතමල් 76 76 100 80.0 77.36 96.7 
17. ේතර 127 114 89.76 149.5 126.62 84.7 
18. මෙොණර්ිල 50 49 98 65.0 63.57 97.8 
19. මුලතිපේ 58 58 100 62.0 60.34 97.32 
20.  වර න්ය 157 124 78.98 160.0 152.51 95.32 
21. මපොමළෝ න.මව 57 56 98.25 70.0 68.88 98.4 
22. පුමකතලෙ 115 114 99.13 157.5 121.18 76.94 
23. රමකනපුර 178 176 98.88 206.5 199.15 96.44 
24. ත්රිකුණ්ෙලය 61 61 100 88.0 76.07 86.44 
25. වේයටය්ව 20 16 80 47.0 19.39 41.26 
 එකතුව  3422 316  92.49 4301.0  3697.98 85.98 
වගු තංක2.4: යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් විම ේෂ වැඩසටහන - 2017 (II අදියර) - වයාපෘති අවසන් කිරීමම් සාරාං ය - 2017.12.31 දිනට 
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යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් විම ේෂ වැඩසටහන - 2017 (II අදියර) වයාපෘති අනුමත කිරීම 

2017.12.31 දිනට වැඩ අවසන් වයාපෘති පිබඳබස සාරාං ය 

         

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඒ ත ව, 2017.12.31 දින වන විට ත ෙත වය්පිතිප 3422 තළිම ්  වය්පිතිප 3165 යටෙ කර ඇතිප තතර, මභෞතිපක ප්රිතිපය 92.49% 
කි. 2017 වර්ෂය ළිළ වැඩ තවස්  කළ සෙසා  වය්පිතිප්  ි  වටින්කෙ .ම... 3697.98 ක් වන තතර, මූලය ප්රිතිපය 85.98% කි.  

 

 

හදුල්ල - කිම ිල කරෙැටිය ප්ර 
මකෝ රීට් ක කිරීෙ 

ප්රතිපප්නන .ම. .. 1.5 

�කුණ්ෙලය - මවල්ලලයිෙනල් ීමමරොමකළිමුලනයි 5 
වන පටුෙි මකෝ රීට් ක කිරීෙ 

ප්රතිපප්නන .ම... 1.5 

 -

 50
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 250

 300

ත ෙත වැඩ තවස් 
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2.4 ආගමික මධ්යස්ථාන  ස්වර්ධධ්   ිරීමේ  රඩසස්හන  - 2017 

ආගමික මධ්යසථ්ාන සංවර්ධ්නය කිරීමේ වැඩසටහන 2017 වසමර්දී ද ක්රියාමකමක කරන ලද අතර ඒ සඳහා රු. මි. 300 
ප්රතිපාාදන මවන්කරන ලදී. සමාජය තුළ සිදුවන අධ්යාමකමික ාහාහාය ය අවම කර ආගමික නැමියාව ස සත ත ෂ්ඨ්  
සේාන්න සමාජය ස බිත කිරීම මවනුමවන් ආගමික ප්රමශයය ස තතිප කිරීම මමම වැඩසටහන ක්රියාමකමක කිරීමේ 
අරමුණයි. 

මේ යටමමක හඳුනාගමක ආගමික මධ්යසථ්ානයන්ට අදාළ මග ඩනැිලි  අුතමක වැියයාව  දහේ ාාස්  මග ඩනැිලි  
ඉදිකිරීම / සංවර්ධ්නය කිරීම  සංඝාවාස  රථගාල අුතමකවැියයා කිරීම / ඉදිකිරීම  බහුකාර්ය මග ඩනැිලි  ඉදි කිරීම / 
නවීකරණය කිරීම   ආගමික ස්ථාන ආ�ත මන්වාසිකාගාර  රිහාමවන් ඉදි කිරීම / නවීකරණය කිරීම  ප්රමශය මාර්ග 
සංවර්ධ්නය  පුස්තකාල මග ඩනැිලි  ඉදි කිරීම / නවීකරණය  ජල විදුි  සනීාාර සඨක ාහසුකේ ලබාදීම  අධ්යාමකමික 
සංවර්ධ්න කටයුතු සඳහා උාකරණ ලබාදීේ  දහේ ාාස්  ගුරුපුහුණු ලබාදීම / වැඩමුුත ාැවැමකවීම යනාදී වයාාතතිප 
ක්රියාමකමක කරනු ලැබීය. 

උ සත කාරණයන්ට අදාළව 2017 වර්ඨමේදී හඳුනාමගන ක්රියාමකමක කරනු ලැබූ වයාාතතිප සාරාංයය ාහත දැ සමශ.  

අනු 
අවක  දිස්ථත්රික්ක  

අනුමත 
කළ 

රයනපෘති  
ස්වඛ්යනර 

රඩස 
අරස්න් 
කළ 

රයනපෘති  
ස්වඛ්යනර 

ේ ෞ ක 
ප්රග       
% 

අනුමත කළ 
ප්ර පෘතනන  ප්රමනය  

(රු.) 

2017/12/31 දි හ 
රඩස අරස්න් කළ 
රයනපෘති න්  

ස්මස්ථා රටි නකම 
(රු.) (අතඩ  බිල් 

ස්මඟ) 

මූල්ය 
ප්රග    
% 

1 මක ළඹ 144 140 97.22 62,578,702.20 60,821,895.60 97.19 
2 මහනුවර 54 53 98.15 20,900,000.00 20,893,938.17 99.97 
3 හේබන්මත ට 31 31 100 11,697,862.71 11,653,748.86 99.62 
4 රමකනපුර 41 41 100 14,800,000.00 14,535,652.93 98.21 
5 මම ණරාගල 07 07 100 2 389 019.27 1,987,394.49 83.19 
6 මාතම්  05 05 100 1,500,000.00 1,493,027.60 99.54 
7 මාතර 62 57 91.94 25,585,360.01 23,958,454.25 93.64 
8 බදු් ල 11 11 100 3,993,401.14 3,884,209.61 97.27 
9 මා මළ න්නරු

ව 25 25 100 11,400,000.00 11,400,000.00 100 
10 පුමකතලම 20 20 100 5,499,117.00 5,445,427.90 99.024 
11 නුවරඑි ය 19 19 100 6,300,000.00 6,230,076.59 98.89 
12 �කුණාණාමලය 02 01 50 1,478,000.00 996,360.48 67.41 
13 ගා් ල 29 29 100 10,150,000.00 9,957,696.95 98.11 
14 ගේාහ 76 75 98.68 28,698,109.29 27,712,033.92 96.56 
15 කුණාරුණෑගල 108 107 99.07 40,697,575.01 39,763,280.71 97.70 
16 කෑග් ල 18 17 94.44 7,699,745.54 7,120,641.98 92.48 
17 කුතතර 26 26 100 13,200,000.00 12,908,974.95 97.80 
18 අේාාර 15 15 100 8,300,000.00 8,095,194.52 97.53 
19 අනුරාධ්පුරය 35 35 100 14,112,156.23 13,691,534.43 97.02 

 728 714 98.08 290,979,048.40 282,549,543.94 97.10 
වගු අංක 2.5: ක්රියාමකමක කරනු ලැ ව වයාාතතිප සාරාංයය 
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 ඒ අනුව ආගමික මධ්යස්ථාන සංවර්ධ්නය කිරීමේ වැඩසටහනට අදාළව 2017 වසමර් වයාාතතිප 714 ස සාර්ථක 
මලස ය ම කරන ලද අතර එත  ම ෞතිපක ප්රගතිපය 98.08% කි. එමසේම 2017.12.31 දිනට වැඩ අවසන් කළ 
වයාාතතිපයන්ත  සමස්ථ වනානාකම රු. 282,923,082.54 අතර මූලය ප්රගතිපය 97.23% කි. 

ආගමික මධ්යස්ථාන  ස්වර්ධධ්   ිරීමේ  රඩසස්හන   201 7     
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ආගමික මධ්යස්ථාන  ස්වර්ධධ්   ිරීමේ  රඩසස්හන   2017
රඩස අරස්න් කළ රයනපෘති  ස්නරවශ 

අස්ිලහා විහාරමේ ය ල ආරාමය වටා 
ඉන්ටමල ග් ග්  තතිපහාම - රු.1,350,000/- 

 

මහව ප්රාමීයය ම් කේ මක ට් ායමේ 
ජයසුමනාරාම විහාරමේ දහේ ාාස්  
මග ඩනැිල් ම්  වහලය සැකසීම - රු.300 000/- 
 

අස්ිලහාය ගුන්නෑාාන ාන්සම්  වහලය 
අුතමකවැියයාව - රු. 590,000/ 
 

� මකමකතාරාම විහාරමේ උුත මසවිි  කිරීම හා 
වියේ ව  සවිකිරීම - රු.300 000/- 
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2.5 සැලසුම් සහ ප්රතිපත්තතිප ්රියාත්්ත ක රීම   සම්්ධ ක ්රියාත්ක්මකම් 

2.5.1 අ ්ත්්ාංශය මයාත  ් ධ  ඉදිරිත්ත කමන  ලද අ ්ත්  ්ඩලල සාංේශශය ම  

පහත දක්වා ඇති අමාතය ම්ඩල  ංදේශ  අමාතය ම්ඩල ේ  අුමමතතිය ංඳහා ඉදිරිපත්ේ ොට ඇත.              
(01.01.2017 සිට 31.12.2017 දක්වා) 

අනු 
අාංකයාත 

සාංේශශය ම අාංකයාත විෂයාතයාත 

1 MNPEA/2016/091 රජරට ංහ නතේෙනහිර වි ්වවිදයා ව  දවදය ීඨවව ට ංහ ේරරා ේදණිය වි ්ව 
විදයා   ංම-ේංෞඛ්ය විද යා ීඨවයට දවදය පප ර  ංපයා ීමම ංදහා අව ය ූල ය 
ආධාර  බා ීමම. 

2 MNPEA/2017/001 විදුලි බ ේයන් ධාවනය  රුම  බන වාහන ආේරෝප ය කීරීම් මධයං්ාාන ියයාමනය 
කිරිම. 

3 MNPEA/2017/002 අරාබි ආර්ථි  ංදවර්ධනය ංඳහා වන කුේේට් අරමුද  (KFAED) යටේත්  ළු ෙඟ 
ංදවර්ධන වයපතතිය ංඳහා අව ය අතිේර්  මු ය පහුක ම් ංපයා ෙතියම. 

4 MNPEA/2017/003 රජේ  ුකරැකුම් ේවේෙඳේපොෙ ංඳහා ේතොරතුරු  තාක්ෂ  යටිත  පහුක ම් පශධතියක් 
ප්රංම්පාදනය කිරිම. 

5 MNPEA/2017/004 2016.01.15 දින පතවතති අමාතය ම්ඩල  රැං්ීමේම්ීම  බා ේදන  ද ීරර ය පරිදි ජාති  
ප්රතිපත්ති හා ආර්ථි   ටුතතු අමාතයද ේ  ේම ම් විසින් ඉදිරිපත්  රන  බන 
වාර්තාව 

6 MNPEA/2017/005 ඇමරි ාුම තනාපති  ර්යා ය යටේත් පවතින ඉර වි  ඉලම ආපුක පවරා ෙතියම. 

7 MNPEA/2017/006 වයවං්ාාිතත ම්ඩල ව  වාර්ික  වාර්තා ඉදිරිපත් කිරිම 

ේංේවා ියුතක්ති යින්ේේ භාර අරමුදම ම්ඩල ේ  වාර්ික  වාර්තාව- 2015 

8 MNPEA/2017/007 ේ ොෙඹ 03, ේපරහතර මාවේත් ිතහිටි නාෙරි  ංදවර්ධන අධි ාරියට අයත් ඉලම 
ේ ොෙඹ ක්රමය ේම ම්  ාර්යා යට (CPS) පවරා ෙතියම. 

9 MNPEA/2017/008 පතුරු පොත් තිරංර ධීවර ංදවර්ධන වයාපතතිේ  ූලලි  වයාපතති රිය ාර ම් ංඳහා 
ආසියාුම ංදවර්ධන බතදකුේවන් (ADB) වයාපතති ංත ුකම් ර  අත්ති රම්  ය මුද ක් 
 බා ෙතියම. 

10 MNPEA/2017/009 ද ේංොයිංා මාතත ේරෝහේ හි ෙදරු හා ප්රංව විමර් න මධයං්ාානයක් ං්ාාිතත කිරිම. 

11 MNPEA/2017/010 ග්රාමීය ය පා ම් ඉදිකිරිම. 
12 MNPEA/2017/011 ප්රමුඛ්තා මාර්ෙ වයපතති 2 යටේත් මාර්ෙ වතිදදිුතු  කිරිම් හා ුනනරුත්ාාපනය කිරිම. 

13 MNPEA/2017/012 ඇමරි ා එක්ංත් ජනපදය ංමෙ එෙඹි ංහේයෝගිතා ගිවිුකම් ංදේ ෝධනය කිරිම. 

14 MNPEA/2017/013 2017 වංර ංඳහා අයවතය අරමුදම ේවන් කිරිම. 
15 MNPEA/2017/014  ඹුෙම හා   ටුවාව ජ  පවිත්රාොර ුනනරුත්ාාපනය කිරිම ංඳහා අව ය අරමුදම ංපයා 

ෙතියම ංඳහා හදේේරියාුම අපනයන හා ආනයන බතදකුේවන්  ය පහුක ම්  බා ෙතියම 
ංඳහා ගිවිුකම ට එෙඹිම. 

16 MNPEA/2017/015 ුතේරෝපා ංදෙමේ  ේපොදු අයවතය මගින් අරමුදම ංපයුම  බන වයපතති ේවත හුලම ාර 
රට මගින් අදාෙ  රුම  බන බදු ංහ ේර්ගු ොං්තු ිතළිබඳ  ාර්ය රාමු ගිවිුකම. 

17 MNPEA/2017/016 ජාති  ප්රතිපත්ති හා ආර්ථි   ටුතතු අමාතයද ය යටේත් ංම්බන්ධි ර  
ේම ම්වරේයකු පත් කිරිම. 

18 MNPEA/2017/017 මධයම වතලංටහන්  ෙම ා ර  ක  යක් (CPMU) ං්ාාපනය කිරිම. 

19 MNPEA/2017/018 ූල ය ක්ේෂේත්රය නීම රනය කිරීේම් වයාපතතිය රියාත්ම  කිරිම ංඳහා ේ ෝ  බතදකුේේ 
ජාතයන්තර ංදවර්ධන ංමායතනේයන්( IDA) ඇමරි න් ේලො ර් මිලියන 75  ට ංමන 
විේ ේෂ හර ෙතුමම් හිමි ම් (SDR) වයවහාර  ය මුද ක්  බා ෙතියම. 

20 MNPEA/2017/019 ේශ පා න ේහේතුන් මත විවිධ ෙතටළුව ට මුහු  දුන් අයට ංහන ංත සිම. 
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21 MNPEA/2017/020  තික ාර්මි  අද ය නීම ර ය කිරිම ංහ ප්රතිංන්ධාන රියාවලිය  ක්තිමත් කිරිම 
ංඳහා ුතේරෝ මිලි. 44.5   ප්රදාන ආධාර  බා ෙතියම. 

22 MNPEA/2017/021 මහජන ආරක්ෂාව තර කිරිම හා ත්රංා්වාදි මර්ධන  ටුතතු  ක්තිමත් කිරිම ේවුමේවන් 
වයාපතති ේනොවන ප්රදාන ආධාර යටේත් 2017 වංර ංඳහා ජපන් රජය විසින්  බා ේදුම 
 බන රු. මි. 327 ( ජපන් ේයන් මිලි 250)   ප්රදාන ආධාර  බා ෙතියම. 

23 MNPEA/2017/022 කුලා හා මධයම පරිමා  වයවංායන් ප්රවර්ධනය කිරිම ංහ රැකියා අවංා්ාවන් ජනනය 
කිරිම ංඳහා වන ේයෝජනාව. 

24 MNPEA/2017/023 ප්රතිපත්ති නේවොත්පාදන විදයාොරයක් ං්ාාිතත කිරිම. 
25 MNPEA/2017/024 මු ය හා ආර්ථි   ටුතතු ංම්බන්ධි ර ය කිරිම හා එම  ටුතතුව ට ංහය විම හරහා 

ංදවර්ධන වතලංටහන් රියාත්ම  කිරීම  ිදනම් කිරිම ංඳහා අතුම ක. ේංනවිරත්න 
මහතා පපේශ  ේයකු ේ ං පත් කිරිම. 

26 MNPEA/2017/025 ග්රාමිය ංදවර්ධන වතලංටහන් රියාත්ම  කිරිේම්  ටුතතු ංම්බන්ධී ර ය කිරිම ංඳහා 
ජාති  ප්රතිපත්ති හා ආර්ථි   ටුතතු අමාතයාද ේ  පපේශ   තනතුරට පත් කිරිම. 

27 MNPEA/2017/026 1980 අද  46 දරන ේංේවා ියුතක්ති යන්ේේ භාර අරමුදම ම්ඩල  පනත ංදේ ෝධනය 
කිරිම. 

28 MNPEA/2017/027 ජන හා ියවාං ංදෙ නය - 2021 මුලි  ංත ුකම් ං ං් කිරිේම් අදියර 
29 MNPEA/2017/028 ඖෂධ ිය ්පාදන  ර්මාන්තය ංදවර්ධනය කිරිම. 
30 MNPEA/2017/029 ඇමරි ාුම තනාපති  ර්යා ය යටේත් පවතින ඉර වි  ඉලම ආපුක පවරා ෙතියම. 

31 MNPEA/2017/030 ේ ෝ  ආහාර වතලංටහන ංඳහා රජය විසින් පරිතයාෙ  රන  ද ංහම ේමරික් ේටොන් 
50 000 භාවිතයට ෙතියම. 

32 MNPEA/2017/032 ුකරැකුම්පත් හුවමාරු පනත් ේ ටුම්පත 2017 

33 MNPEA/2017/033 වයවං්ාාිතත ම්ඩල ව  වාර්ික  වාර්තා ඉදිරිපත් කිරිම 

�  ද ා මහජන පපේයෝගිතා ේ ොමිෂන් ංභාේේ වාර්ික  වාර්තාව - 2015 

34 MNPEA/2017/034 ආර්ථි  ප්රථිල  අත් රීමේම් වතලංටහන (EDP) ංහ මධයම වතලංටහන්  ෙම ා ර  
ක  ය ංඳහා වන වයාපතතිය 

35 MNPEA/2017/035 තාක්ෂ  විෂය ධාරාව ංඳහා ජාති  විදයා ිතවයක් ංහ ගුරු ුනහුු  ක්රමේේදයක් ං්ාාිතත 
කිරිම ංඳහා වන වයාපතතිය 

36 MNPEA/2017/036 රජයට අයත් ංහාධිපතය හා ංහාධිපතය ේනොවන ේශප ව  ීමර්   ාීනනව වාංය  රන 
පදිදචි රුවන් ේවත කවාේ  අයිතිය පවරා ීමම ංඳහා ියසි යන්ත්ර යක් ංත ීමම. 

37 MNPEA/2017/037  ළු ෙඟ ජ  ංතපුතම් ුනළුම කිරිේම් වයාපතතිය 1 
38 MNPEA/2017/038 ංදවර්ධන  ටුතතු  ිදනමින් සිදුේ ේරන ප්රේශ න්හි ග්රාමීය ය යටිත  පහුක ම් 

ංදවර්ධනය කිරිේම් වයාපතතිය 

39 MNPEA/2017/039 ේනදර් න්ත ංහනදායී මු ය පහුක ම් 

40 MNPEA/2017/040 ේබෝෙම්බර බන්ධනාොර භුමි භාෙය ප්රතිංදවර්ධනය කිරිම. 

41 MNPEA/2017/041 �  ද ාේේ ිතහිටි එක්ංත් ජාතින්ේේ ංදවර්ධන වතලංටහන්  ාර්යා ය ංඳහා රජය 
විසින් දරුම  බන වියදම් 

42 MNPEA/2017/042 ේපෞශෙලි - රජය ංහේයෝගිතා (PPP) ආ තතිය තුළින් රාජය අද ේ  යටිත  පහුක ම් 
ංඳහා ආේයෝජනයන් සිදු කිරිම. 

43 MNPEA/2017/043 පංං් අධයාපනය ුනළුම කිරිම ංහ ංදවර්ධනය කිරිම ේේෙවත් කිරීේම් වයාපතතිය 
රියත්ම  කිරිම ංඳහා ේ ෝ  බතදකුේේ අන්තර්ජාති  ංදවර්ධන ංමායතනේයන් 
ඇ.එ.ජ.ේලො.මිලි. 33 ට ංමාන විේ ේෂ හර ෙතුමම් හිමි ම් වයවහාර  ය පහුක මක් 
ංහ ප්රතිංදං් ර ය ංහ ංදවර්ධනය පේදංා වන අන්තර්ජාති  බතදකුේවන් 
ඇ.එ.ජ.ේලො.මිලි. 67 ට ංමාන  ය පහුක මක්  බා ෙතියම. 

44 MNPEA/2017/044 වරාය හා නාවි   ටුතතු වර්ධනය කිරිම (ආර්ථි  හා ංමාජ ංදවර්ධන වතලංටහන ) 
ංඳහා වයාපතති ේනොවන ප්රදාන ආධාර යටේත් ජපන් රජය විසින්  බා ේදුම  බන රු. බි. 
1.3 (ජපන් ේයන් බිලි. 01 )   ප්රදාන ආධාර  බා ෙතියම - 2017 
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45 MNPEA/2017/045 නව  තෙණි පාෙේම් සිට අතුරුගිරිය දක්වා ේපොේෙොව මට්ටමට ඉහළින් ෙමන්  රන 
අධිේේගී මාර්ෙයක් ඉදිකිරිම. 

46 MNPEA/2017/045-
1 

නව  තෙණි පාෙේම් සිට අතුරුගිරිය දක්වා ේපොේෙොව මට්ටමට ඉහළින් ෙමන්  රන 
අධිේේගී මාර්ෙයක් ඉදිකිරිම. 

47 MNPEA/2017/046 2016 වංර ංඳහා ේවන්  රන  ද ප්රාේධන අයවතය අරමුදම යටේත් රියාත්ම   රන 
 ද වයාපතතිව  ප්රෙතිය 

48 MNPEA/2017/047 2017 වංර ංඳහා අයවතය අරමුදම ේවන් කිරිම. 
49 MNPEA/2017/048 ජාති  ප්රතිපත්ති හා ආර්ථි   ටුතතු අමාතයාද ේ  පපේශ   M.O.A  ද ේංොයිංා 

මහතාේේ ේංේවය ීමර්  කිරිම. 

50 MNPEA/2017/049 දකුු  ආසියාේේ ංදං් තති  ේක්න්ද්රං්ාානයක් ව ේයන් ේ ොෙඹ නෙරය ංදවර්ධනය 
කිරිම. 

51 MNPEA/2017/050 තරු  වතත්ීරයේේීමන්ේේ ේංේවා  ාෙය ීමර්  කිරිම. 
52 MNPEA/2017/051 2017 අයවතය ංඳහා අයවතය අරමුදම ේවන් කිරිම. 
53 MNPEA/2017/052 රජේ  අයවතය ේයෝජනා රියාත්ම  කිරිම -  පපාධි ප්රදානය  රුම  බන රාජය ේනොවන 

ආයතනව  පපාධි පාවමා ා හතදතරිම ංඳහා ශිෂය ශිෂයාවන් හට ේපොීන රහිත  ය  බා 
ෙතියම. 

54 MNPEA/2017/054 ප්රද  ංදවර්ධන ආයතනේයහි  ාර්යා යක් ශ්රි  ද ාව තුෙ ං්ාාිතත කිරිම ංම්බන්ධේයන් 
ශ්රි  ද ාව ංහ ප්රද ය අතර ගිවිුකම ට එෙමම. 

55 MNPEA/2017/055 ල දායි හා ආචාරධර්මවලින් ිතරිුනන් රාජය ේංේවා වටිතටාවක් ඇති කිරිම ංඳහා ේපොදු 
ේයෝෙයතා රාමුවක් හදුන්වා ීමම 

56 MNPEA/2017/056 හරිත බ  ක්ති ංදවර්ධන හා බ  ක්ති  ාර්යක්ෂමතාව වතිදදිුතු  කිරිේම් ආේයෝජන 
වතලංටහන - ේදවන අදියර රියත්ම  කිරිම ංඳහා ප්රද  ංදවර්ධන ආයතනේයන් 
ූල යාධාර  බා ෙතියම. 

57 MNPEA/2017/057 තමිතටිෙ  ජ ා  වයාපතතිය 
58 MNPEA/2017/058 ේතෝරාෙත් දිං්ත්රික්  තුන  ගතෙත ජ  විමදංන ජා යක් ං්ාාපනය කිරිේම් ියයමු 

වයාපතතිය ංඳහා ූල ය ංහනාධාර  බා ෙතියම. 

59 MNPEA/2017/059  න් ංන්තුේර් වරාය ප්රතිංදං් ර ය කිරිම ංඳහා ඉන්දියාුම රජේයන් ඇ.එ.ජ.ේලො.මි. 
45.27    ය මුද ක්  බා ෙතියම. 

60 MNPEA/2017/060 ඉරාන රජේයන්  බාෙත්  ය ිතයවා දතමීය ම. 
61 MNPEA/2017/061 පතුරු පොේත් ං්ේේච්ඡා පදනමින් ේංේවේ  ියුතතු ගුරුවරුන් ගුරු ේංේවේ  3 පන්තිේ  

II ේරේණියට පත් කිරිම. 

62 MNPEA/2017/062 ජපාන ජාතයන්තර ංහේයෝගිතා ආයතනේ  ආධාර යටේත්  ාෙගු  විදයා 
ේදපාර්තේම්න්තුේේ ේලොර ර් ේර්ලාර් ජා යක් ං්ාාපනය කිරීේම් වයාපතතිය 

63 MNPEA/2017/063 2016 වංර ංඳහා වන ශ්රි  ද ා මහ බතදකුේේ වාර්ික  වාර්තාව පාර්ලිේම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කිරිම. 

64 MNPEA/2017/064 ංදචාර   ර්මාන්තය ප්රවර්ධනය කිරිම ංඳහා  මිතටිය අවංන් ග්රාම ංත ුකේම් ංඳහන් 
අද  3296,3314,3315,3320,ංහ 3322 දර  ිතඹුරුපත්ව  ංඳහන් ඉලම් ේ ොටං් 5ක් ශ්රි 
 ද ා ංදචාර  ප්රවර්ධන අධි ාරියට පවරා ීමම. 

65 MNPEA/2017/065 මහුමවර - පාතදුම්බර ක ාබශධ ජ  ංම්පාදන වයාපතතිය 

66 MNPEA/2017/066 2017 වංර ංඳහා අයවතය අරමුදම ේවන් කිරිම. 
67 MNPEA/2017/067 ිතන් න්ත රජේයන් ං ංා ේදුම  බන ංහනදායි ූල ය පහුක ම්  බා ෙතියම. 

68 MNPEA/2017/068 ුමවර එළිය ඉහෙ පන්නතාද  ක්රීලා ංදකීර් ය ඉදිකිරිම ංඳහා ූල ය ංහාය  බා ෙතියම. 

69 MNPEA/2017/071 ජාති  ං්වාභාවි  ආපදාවන් ංහ හදිසි ංහන  ටුතතු ංඳහා ප්රතිරක්ෂ  ආවර යක් 
ංත ීමම. 2017/2018 වංර ංඳහා 

70 MNPEA/2017/072 රජේ  අුමග්රහේයන් ඉදි රුම  බන ේෙොලනතගිලි ංඳහා ආපුක බදු ීමේම් OPEX  
ේමොිදුත ය ේයොදා ෙතියම (Lease-Bank OPEX Module) 

71 MNPEA/2017/073 ඔං්රියාුම ංහන  ය යටේත් ේරෝහමව    යාොර ංහ දතිද ංත් ාර ක   වතිද 
දිුතු  කිරිම. 
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72 MNPEA/2017/074  ටුනාය  ඉදජිේන්රු තාක්ෂ  ආයතනය වතිදදිුතු  කීරිම. 
73 MNPEA/2017/075 මානව ංම්පත් ංදවර්ධන ශිෂයත්ව වතලංටහන ංඳහා ජපන් රජය විසින් ං ංා ේදුම 

 බන ප්රදානයන්  බා ෙතියම. 

74 MNPEA/2017/076 මධයම අධිේේගි මාර්ෙ වයාපතතිේ   ලවත සිට මීය රිෙම දක්වා ේ ොටේංේ ංත ුකම් 
ංමාේ ෝචනය ංහ ඉදිකිරීම් අධීක්ෂ ය ංඳහා අව ය අරමුදම ං ංා ීමම. 

75 MNPEA/2017/077 ංමාජ  ක ාබශධතාවය ංහ ප්රජතාන්ත්රි  ප්රතිංදං් ර ය පේදංා ූ  ංහේයෝගීතාවය 
 ක්තිමත් කිරීේම් වතලංටහන ංඳහා ඇමරි ා එක්ංත් ජනපදය ංමෙ ංහේයෝගිතා 
ගිවිුකම ංදේ ෝධනය කිරිම 

76 MNPEA/2017/078 ඔරුේෙොලවත්ත- අඹතේම මාර්ෙ ංදවර්ධන වයාපතතියට ංමොමීය ව ජෙ නෙ මාර්ෙය වතිද 
දිුතු  කිරිම. 

77 MNPEA/2017/079 වයවං්ාාිතත ම ල ව  වාර්ික  වාර්තා ඉදිරිපත් කිරිම- �-  ද ා ජාති  මානව 
ංම්පත් ංදවර්ධන ංභාේේ 2016 වංර ංඳහා වන වාර්ික  වාර්තාව 

78 MNPEA/2017/080 අඩු ආදායම් ාභි ංහ මතදි ආදායම් භී ියවාං හිමි ම් වතලංටහන ංඳහා මහා 
භා්ඩලාොරේයහි විේ ේෂ  ාර්ය ක  යක් ං්ාාිතත කිරිම. 

79 MNPEA/2017/081 ූල ය ංමාෙේම් වත්මන් තත්ත්වය ංහ 2011 අද  42 දරන මු ය වයාපාර පනත යටේත් 
ේයෝජනා  රන  බන ියයාමන රියාමාර්ෙ 

80 MNPEA/2017/082 රාජය  ය  ෙම ා ර ය වතිද දිුතු  කිරිම ංඳහා වෙකීම්  ෙම ා ර ය 

81 MNPEA/2017/084 වලමාරච්චි   ුනේේ ජ  ංම්පත් ංදවර්ධනය කිරිම මගින් යාපනය අර්ධශවිපේ  
ජනතාවට පානීය ජ ය ංතපයීම ිතළිබඳ ංවිං්තරාත්ම  අධයනය 

82 MNPEA/2017/085 
(081) 

ේ ොෙඹ නෙරය දකුු  ආසියාේේ ංදං් තති  ේක්රේන්ද්රං්ාානයක් ේ ං ංදවර්ධනය 
කිරිම 

83 MNPEA/2017/086 තරු  පපාධීධාරින්හට වයාපාර ආරම්භ කීරීම ංඳහා  ය ේයෝජනා ක්රමයක් හදුන්වා 
ීමම. 

84 MNPEA/2017/087 
(86) 

�  ද ාව තු  හදිසි ර්ර්ව ේරෝහම ප්රති ාර ගි න් රා ේංේවාවක් ං්ාාිතත කිරිම 

85 MNPEA/2017/088 විධිමත් අභයන්තර ුනහුු  වතලංටහන් ංහිතව ංදවර්ධන ිය ධරයන්ට පත්විම්  බා ීමම 

86 MNPEA/2017/089 ප්රංම්පාදන අභියාචන රියාවලිය විධිමත් කිරිම 
87 MNPEA/2017/090 ේමේහුතම්  මබදු පදනම යටේත් රජයට වාහන අත්පත්  ර ෙතියම 

88 MNPEA/2017/091 �  ද ා පරිපා න ේංේවාේේ, �  ද ා ෙ  ාධි ාරි ේංේවාේේ ංහ �  ද ා ක්රම 
ංම්පාදන ේංේවාේේ විේ ේෂ ේරේණිය ංඳහා ියරුත්ංාහි පංං්ීමම ක්රමේේදයක් හදුන්වා 
දිම. 

89 MNPEA/2017/092 ංදහිදියාව ඇති කිරිේම් මුළි  අරමු  ේපරදතරිව පතුරු හා නතේෙනහිර පොත් තුෙ 
ප්රමුඛ්තාව  බා ීම ඇති මාර්ෙ ංදවර්ධන වයාපතති රියාත්ම  කිරීම. 

90 MNPEA/2017/093 පතුරු හා නතේෙනහිර ුතශධේයන් අවතතන් ූ  පුලමව ට ෙේලොම ංහ බදාම ේයොදා 
ෙියමින් ංාම්ප්රදායි  ං්ථිර ියවාං  බා ීමේම් වතලංටහන 

91 MNPEA/2017/094 මු ය අද  නීම ර  වයාපතතිය ංඳහා ඇ.ේලො.මිලි75  ට ංමාන විේ ේෂ හර ෙතු ම් 
හිමි ම් වයවහාර මිලියන 55.4   ය මුද ක් ේ ෝ  බතදකුේේ ජාතයන්තර ංදවර්ධන 
ංමායතනේයන්  බා ෙතියම. 

92 MNPEA/2017/095  ාන්තන්කුිදය අපජ ය බතහතර කිරිේම් වයාපතතිය 

93 MNPEA/2017/096 විේශ  ංදවර්ධන වයපතතිව  හුලම රුවන් වන ුතත ම්ඩල  ංමාජි යන්ට ේෙවිම් 
රහිතව ීමංා ියකුත් කිරිම 

94 MNPEA/2017/097 ආදායම් අධික්ෂ  ක  ය ජාති  ප්රතිපත්ති හා ආර්ථි   ටුතතු ආමතයාද ය යටතට 
පත් කිරිම. 

95 MNPEA/2017/098 ේදවතිය ක ාබශධ මාර්ෙ ආේයෝජන වතලංටහන රියාත්ම  කිරිම ංඳහා ආසියාුම 
ංදවර්ධන බතදකුේවන් මු යාධාර  බා ෙතියම. 

96 MNPEA/2017/099 පලරට දුම්රිය මාර්ෙේ  ධාවන  ටුතතු වලා විධිමත් කිරිම ංඳහා �  ද ා දුම්රිය 
ේදපාර්තේමන්තුව ේවත ඩීංම බ ේේෙ  ට්ට  09ක් මීය  ීම ෙතනීම. 

97 MNPEA/2017/100 ඔං්රියාුම ංහන  ය ේයෝජනා ක්රමය යටේත් රජේ  ේරෝහම ංඳහා ගි න් රා 100ක් 
මි  ීම ෙතියම. 
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98 MNPEA/2017/101 N.V.K.K. ේේරේෙොල මහතා ජාති  ප්රතිපත්ති හා ආර්ථි   ටුතතු අමාතයද ේ  
පපේශ  ේයකු ව ේයන් පත් කිරිම. 

99 MNPEA/2017/102 ුකෙද බ  ක්ති පත්පාදනය කිරීේම් වයාපතතිය රියාත්ම  කිරිම ංඳහා මු යාධාර  බා 
ෙතියම. 

100 MNPEA/2017/103  ටාන ජ  ංතපුතම් වයාපතතිය 
101 MNPEA/2017/104 � තඹුත්ේත්ෙම ජ  ංතපුතම් වයාපතතිය 
102 MNPEA/2017/105  ද ා දුම්රිය ේංේවාව ුනළුම කිරිම හා නලත්තු කිරිම ංඳහා අව ය දුම්රිය පා ම්, හතරුලම් 

ේවදි ාවන් හා අතිේර්  ංතපුතම් හා ේංේවාවන් ඔං්රියාුම ංහන  ය ේයොජනා ක්රමය 
යටේත් ංපයා ෙතියම. 

103 MNPEA/2017/106 මධයම අධිේේගී මාර්ෙ වයාපතතිේ  ( ේපොතුහතර සිට ෙ ේෙදර දක්වා ූ  32 KM) 3 වතිය 
අදියේර් ඉදිකිරිම්  ටුතතු ංඳහා අව යා අරමුදම ංපයා ෙතියම ේවුමේවන් Tokyo-
Mitsubishi UFJ බතදකුව ේවත ියකුත්  ර ඇති වර පත්රේ  ව දගු  ා ය දිර්  කිරිම 

104 MNPEA/2017/107 ේෙොලනතගිලි මුදුන් මත ංවි රුම  බන ුකර්ය බ  පශධති වයාපතතිය රියත්ම  කිරිම 
ංඳහා ආසියාුම ංදවර්ධන බතදකුේවන් මු යාධාර  බා ෙතියම. 

105 MNPEA/2017/108 ෙදවතුේරන් හා නායයතම්වලින් හාියයට පත් ූ  ප්රේශ ව  ුනනරුත්ාාපන හා නතවත 
ඉදිකිරිම්  ටුතතු  ිදනම් කිරිම ංඳහා ංහන ංත ීමේම් යාන්ත්ර යක් රියාත්ම  කිරිම 

106 MNPEA/2017/109 ේ ොෙඹ ංදං් තති  ේක්රේන්ද්රං්ාාන භාර අරමුදේම පරිපා න වියදම් ිතයවා ෙතියම ංඳහා 
මු ය ප්රතිපදන ේවන් කිරිම 

107 MNPEA/2017/110 �  ද ාව තුෙ ේතෝරාෙත් ේරෝහම ංඳහා අධි ධාරිතාේවන් ුතත් විදුලි ජනන යන්ත්ර 
ංපයා, ංවි ර, රියාත්ම   රීමම ංඳහා වන වයාපතතිය 

108 MNPEA/2017/111 ේ ොන්ත්රාත් පදනම මත ගුරු ේංේවේ  ියයතලි සිටින ගුරුවරුන් ගුරු ේංේවේ  3 වතිය 
පන්තිේ  II ේරේණියට පත් කිරිම. 

109 MNPEA/2017/113 වයවං්ාාිතත ම්ඩල ව  වාර්ික  වාර්තා ඉදිරිපත් කිරිම 
- �  ද ා ප්රතිපත්ති අධයයන ආයතනේ  වාර්තාව- 

110 MNPEA/2017/114 දතනට රියාත්ම  ේවමින් පවතින යාපනය කිලිේනොච්චි ජ  ංම්පාදන වයපතතිය ංඳහා 
ආසියාුම ංදවර්ධන බතදකුේවන් අතිේර්  මු යධාර ංතපයිම. 

111 MNPEA/2017/115 ේ ොෙඹ ජාතයන්තර මු ය නෙරය ඉදිකිරිේම් වයාපතතිේ   ටුතතු ංම්බන්ධී ර ය 
කිරිම ංඳහා ංම්බන්ධී ාර වරේයකු පත් කිරිම - ජාති  ප්රතිපත්ති හා ආර්ථි   ටුතතු 
අමාතයාද ය- 

112 MNPEA/2017/116 (ඇපේයන්) ීමමිත පංං් තාක්ෂ ේේද ආයතනය ංඳහා ඇ.එ.ජ. ේලො. මිලි. 1   
ප්රතිපාදන  බා ීමම. (දුෂ් ර ආර්ථි  පුකබිම්ක් ංහිත ශිෂය ශිෂයාවන්හට අධයාපන 
අවං්ාා විවර  ර ීමේම් ප්රතිපත්තිය මත  ාභ ේනො බන ආයතනයක් ේ ං රියාත්ම  
කිරිමට ) 

113 MNPEA/2017/117 ආර්ථි  ංදවර්ධන ආමාතයද ේ  එව ට හිටුන ේම ම්ට විරුශධ ව ියකුත්  රන  ද 
ේේරුම් ර  ීරන්දුව 

114 MNPEA/2017/118 විේශ  වයවහාර මුදම  ාීනන මු ය ර  පහුක ම් ං ංා ෙතියම. 

115 MNPEA/2017/120 ග්රාමීය ය ප්රේශ ව  පා ම් ඉදිකිරිම 

116 MNPEA/2017/123 ජාති  ප්රතිපත්ති හා ආර්ථි   ටුතතු අමාතයාද ේ  පපේශ   ව ේයන්  ටුතතු  රන 
C. මාලියශද මහතාේේ ේංේවය දිගු කිරිම. 

117 MNPEA/2017/124 ොම  මහේමෝදර මාතත ේරෝහේම වතල අවංන් කිරිම ංඳහා ජර්මියේ  KFW  
බතදකුේවන් ුතේරෝ මිලියන 13  අතිේර්  මු යාධාර  බා ෙතියම 

118 MNPEA/2017/125 ක ාබශධ මාර්ෙ ආේයෝජන වතලංටහේනහි සිේවන අදියර රියාත්ම  කිරිම ංඳහා 
ආසියාුම ංදවර්ධන බතදකුේවන් මු යාධාර  බා ෙතියම 

119 MNPEA/2017/126 ේ ොෙඹ වයාපාර වං්තු හුවමාරුව ආංාමුහ ර ය ංඳහා නීීර ංම්පාදනය කිරිම. 

120 MNPEA/2017/127 අඩු ආදායම් ාභී ංහ මතදි ආදායම් ාභීන් ංඳහා ියවාං හිමි ම්  බා ීමේම් වතලංටහන- 
මු යා පහුක ම් ංත ීමම 

121 MNPEA/2017/130 �  ද ාව තුෙ හදිසි ුනර්ව ේරෝහම ප්රති ාර ගි න් රා ේංේවාවක් රියත්ම  කිරිම හා 
"ුකව ංතරිය පදනම - 1990" ං්ාාිතත කිරිම 
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122 MNPEA/2017/131 ශ්රි  ද ා ප්රජාතාන්ත්රි  ංමාජවාීම ජනරජය හා ේන්පා ය රජය අතර  තරු  ංදවර්ධනයට 
අදා ව අවේබෝධතා ගිවිුකමක් අත්ංන් කිරීම හා එය රියාත්ම  කිරිම 

123 MNPEA/2017/132 ුකරියවතව ජාතයන්තර රි ට් ක්රීලාදෙනය ේ ොන්ත්රාත් රු ේවත ේෙවිය ුතතු හිඟ  මුදම  

124 MNPEA/2017/134 මධයම වතලංටහන්  ෙමනා ර  ක  ය (CPMU)2017 මාර්තු 01 දා සිට 2017  ංතරතතම්බර් 
30 දක්වා සිදු  ර  ාර්යයන් ිතළිබද ප්රෙති වාර්තාව 

125 MNPEA/2017/135 ුකරැකුම්පත් විියමය පනත -2017 

126 MNPEA/2017/136 වයවං්ාාිතත ආයතනයන්හි වාර්ික  වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම ජාති  තරු  ේංේවා ංභාේේ 
වාර්ික  වාර්තාව-2013 

127 MNPEA/2017/137 වයවං්ාාිතත ආයතනයන්හි වාර්ික  වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම ජාති  තරු  ේංේවා ංභාේේ 
වාර්ික  වාර්තාව-2014 

128 MNPEA/2017/139 2017 අද  12 දරන විේශ  විියමය පනේත් 7(1) වෙන්තිය අුමව ූ  අවංරය 

129 MNPEA/2017/140 ශ්රි  ද ාේේ කුලා හා මාධය  පරිමා  වයවංාය  ය මා ා  වයාපතතිය ංදහා ආසියාුම 
ංදවර්ධනයට බතදකුේවන් අතිේර්   ය ආධාර 

130 MNPEA/2017/141 පතුරු හා නතේෙනහිර පොත්ව  ුතශධේයන් වයංනයට පත් පුලම ංඳහා වන ං්ීරර ියවාීම ර  
50,000 වතලංටහන 

131 MNPEA/2017/142 

ජාති  ප්රතිපත්ති හා ආර්ථි   ටුතතු අමාතයද ය යටේත් රියාත්ම  වන ංදවර්ධන වතලංටහන් 
ව ට අදා  වයාපතතිව  ඇං්තේම්න්තු ංත ීමම හා වයාපතති අධීක්ෂ ය කිරීම ංදහා 
2016/10/11 දින සිට වංර   ා යක් ංදහා බදවා ෙත් ත්රිවිද හමුදාේේ විරාමි  තාක්ෂ  
ිය දාරීන් 13 ේදේනකුේේ ේංේවය 2017/10/12 දින සිට වංර   ා යක් ංදහා ීමර්  කිරීම  

132 MNPEA/2017/143 
2017-2019  ා පරිච්ේේදය ංාදහා ේ ොරියාුම අපනයන -ආනයන බතදකුේේ ආර්ථි  ංදවර්ධන 
ංහේයෝගිතා අරමුදලින්  ය  බා ෙතනීම ංම්බන්දව ේ ොරියාුම ජනරජය හා ශ්රි  ද ා 
ප්රජතන්ත්රි   ංමාජවාීම  ජනරජය අතර  ාර්ය රාමු එ ෙතාවය  

133 MNPEA/2017/144 නතේෙනහිර පොේත් ේ ොන්ත්රාත් පදනමින්,අර්ද ීනන පදනමින් ංහ ං්ේවච්චා පදනමින්  
ේංේවේයහි ියුතතු ගුරුවරුන් ගුරු ේංේවේයහි III වන පන්තිේ , II වන ේරේණියට බදවා ෙතනීම 

134 MNPEA/2017/145 තරු  වතත්තියේේීමන් ීමමාවාසි  ුනහුු වන්නන් ේ ං බදවා ෙතනීම  

135 MNPEA/2017/146 ජාති  ප්රතිපත්ති හා ආර්ථි   ටුතතු අමාතයාද යට විධාය  ංම්බන්ධී ාර වරුන් තිේදේනකු 
පත්කිරීම 

136 MNPEA/2017/147  ශ්රි  ද ා මහා බතදකුේව "මතත ාලින ආර්ථි  ප්රව තා   2017 ුකවිේ ේෂ සිදුීමම් ංහ 2018 
අේරක්ෂාවන් " ිතළිබද වාර්තාව පාර්ලිේම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම  

137 MNPEA/2017/148 මහවතලි ජ  ුකරක්ිකතතා හා ේයෝජනා වතලංටහේනහි II වන අදියර රියාත්ම  කිරීම ංදහා 
ආසියාුම ංදවර්ධන බතදකුේවන්  ය ආධාර 

138 MNPEA/2017/149 අඩු වියදම් ගුවන් ේංේවාවක් ආරම්භ කිරීම 

139 MNPEA/2017/150 
මහා භා්ඩලාොරේ  ,ජාති  ක්රම ංම්පාදන ේදපාර්තේම්න්තුේේ , විේශ  ංම්පත් 
ේදපාර්තේම්න්තුේේ ංහ වයපතති  ෙමනා ර  හා අධික්ෂ  ේදපාර්තේම්න්තුේේ ේංේවය  රන 
ීමප වයාරත ේංේවා ිය ධාරීන්ේේ වාර්ික  ං්ාාන මාරුව 

140 MNPEA/2017/151 ංදහිදියාව රියාවලිය යටේත් පතුරු පොේත් මයිලිඩිිද ධිවර වරාය ප්රතිංදං් ර ය කිරිම හා 
නතවත රියාත්ම  කිරීම  

141 MNPEA/2017/152 ේ ෝ  බතදකුව මගින් මු යනය  රුම  බන වයපතති ං ං් කිරිේම් පහුක ම් ංපයන 
වතලංටහන 

142 MNPEA/2017/153 ශ්රි  ද ා ංහ හදේේරියාුම රජයන් අතර මු ය ංහේයෝගිතාව ංදහා වතලංටහන් රාමුව ට 
එ බීම ිතණිං ූ  ගිවිුකම  

143 MNPEA/2017/154 
ශ්රි  ද ාේේ කුලා ප්රමා ේ  කිරි ංත ීමේම් මධයාං්ාාන හයක් ංදවර්ධනය කිරීම ංදහා ුතේරෝ 
මිලියන 13.9    ය මුද ක්  බා ෙතනීම ංදහා ප්රද  රජය ංමෙ වන මු ය 
එ ෙතාවය(Financial Protocol Agreement) 

144 MNPEA/2017/155 අයවතය ේයෝජනා රියාත්ම  කිරීම -රාජය ේනොවන පංං් අධයාපන ආයතන ව  පපාධි 
පාවමා ා හතදෑරීම ංදහා සිුකන්ට  බාේදන ේපොලි රහිත  ය ේයෝජනා ක්රමය  

145 MNPEA/2017/156 ජාති  ප්රතිපත්ති හා ආර්ථි   ටුතතු අමාතයද ය ේවත ශ්රි  ද ා ංදචාර  ංදවර්ධන අධි ාරිය 
ංතු ිය ාේේලි ඉලේමන් අක් ර 100ක් පවරා ෙතනීම 

146 MNPEA/2017/157 රජේයන් රජයට පදනම මත චීන රජය ංහ ශ්රි  ද ා රජය ක ාබශධව ේමොේවොට් 400   
ං්වභාවි  වාුත විදුලිබ ාොරයක් හම්බන්ේතොට ප්රේශ ේ  ං්ාාිතත කිරීම  
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147 MNPEA/2017/159 පතුරු හා නතේෙනහිර පොත්ව  ප්රතිංන්ධාන අරමුු  ංහිත ඉහ  ප්රමු තාවයකින් ුතත් මාර්ෙ 
ංදවර්ධන වයාපතති 

148 MNPEA/2017/160 අපදා ේහේතුේවන් බ පෑමට  ක්ූ  පුලම ංදහා ප්රතිපාදන ේෙීමේම් රියාවලිය  ිදනම් කිරීම 

149 MNPEA/2017/161 නාෙරි  ංදවර්ධන අධි ාරිේ  ,ජාති  ජ ංම්පාදන හා ජ ප්රවාහන ම්ඩල ය ංහ මාර්ෙ 
ංදවර්ධන අදි ාරිේ  අරමුදම අව යතා මු යනය කිරීම 

150 MNPEA/2017/162 මු ය නෙරය ඉදි කිරීේම් වයාපතතිය CFC පදනම් (ඇපේයන් ීමමිත)ංමාෙමට ඉතිරි අරමුදම 
මාරු කිරීම 

151 MNPEA/2017/163 �  ද ා හදිසි ුනර්ව ේරෝහම ප්රති ාර ගි න්රා ේංේවාව ංහ '1990 ුකවංතරිය පදනම'ිතහිටුීමම 

152 MNPEA/2017/165 මහුමවර පතුර-පාතදුම්බර ක ාබශධ ජ  ංම්පාදන වයාපතතිය ංහ තමිතටිෙ  ජ ා  වයාපතතිය 
ංදහා  ය ගිවිුකම් අත්ංන් කිරීම  

153 MNPEA/2017/166 ේහම්මාතෙම ජ ංම්පාදන ේයෝජනා ක්රමය රියාත්ම  කිරීම ංදහා මු යධාර  බා ෙතනීම 

154 MNPEA/2017/167 දෙ ේශශීය ියෂප්ාදිතේයහි ප්රති තයක් ේ ං  ය අුමපාතය වතිදදිුතු  කිරීම ංහ වෙකීම් 
 ෙමනා ර ය ංදහා පහුක ම් ංත ීමමට ේයෝජනා ආයතන විසින්  ර ඇති ේයෝජනා 

155 MNPEA/2017/173 
ජාති  රක්ෂ  භාර අරමුද  විසින් ංපයුම  බන  තික රක්ෂ  ේයෝජනා ක්රමයන් ආවර ය 
කිරීම ංඳහා 2018.01.01සිට 2018.12.31දින දක්වා (එකී දින ේද  ඇතුළුව )වන  ා ය 
ේවුමේවන් ප්රතිරක්ෂ  වතලංටහනක් ප්රංම්පාදනය කිරීම 

156 MNPEA/2017/174 �  ද ා ුතශධ හමුදාව ංදහා (මාලි රජයේ  ේමේහුතම් ංදහා )ුතධ පප ර  මි ීම ෙතනීමට 
රුසියාුම මු යාධාර  බාෙතනීම 

157 MNPEA/2017/175 කිරම- ටුවන ක ාබශධ ජා  ංම්පාදන වයාපතතිය රියාත්ම  කිරීම ංඳහා මු ය ආධාර 

158 MNPEA/2017/176 
රත්ම ාන/ේමොරටුව අපජ  බතහතරකිරීේම් වයාපතතිේ  ිතයවර 1-අදියර 2 රියාත්ම  කිරීම 
ංදහා ප්රද  ංදවර්ධන ආයතනේයන් මු යදාර  බා ෙතනීමකිරම- ටුවන ක ාබශධ ජා  
ංම්පාදන වයාපතතිය රියාත්ම  කිරීම ංදහා මු ය ආධාර  

159 MNPEA/2017/178 ේ ොෙඹ අෙ නෙර ආ�ත  න අපද්රවය  ෙමනා ර  වයාපතතිය වයපතති ංත ීමේම් විේ ේෂ 
අමුද  ංදහා ප්රධාන ගිවිුකම් අත්ංන් කිරීම 
 

වගු අද  2.6  අමාතයාද ය ම් න් ඉදිරිපත්  රන   ද අමාතය ම්ඩල  ංදේශ  

 

2.5.2 ප්රතිපත්තතිප යාත කුණු  සම්්ධ ක ැසසවීමම් සම්්ධ ීකකමයයාත හ් තහසුකම් සැලී  
 
 

 ංාධ  මත පදනම්ව ීරර  ෙතනීම ංඳහා ූ  ජාති  ේතොරතුරු  මිටුේේ රැං්ීමම්  ංම්බන්ධී ර ය කිරීම හා 
පහුක ම් ංත ීමම 

 ආර්ථි  ංදවර්ධනය ංම්බන්ධ පාර්ලිේම්න්තුේේ ආදශි   මිටුව, තිරංාර ංදවර්ධනය ංම්බන්ධ පාර්ලිේම්න්තු 
ේත්රීම්  මිටුව වතිය  මිටු විසින් දතුමම් ේදන  ද අවං්ාාවන්හිීම ේමම අමාතයාද ය යටේත් පවත්නා ආයතන 

හා ේදපාර්තේම්න්තු ංම්බන්ධී ර ය ේ ොට අව ය ේතොරතුරු  ිදනමින්  බාීමමට  ටුතතු කිරීම. 
 ආර්ථි   ෙමනා ර ය ංම්බන්ධ අමාතය ම්ඩල   මිටුව මගින් ජාති  ප්රතිපත්ති හා ආර්ථි   ටුතතු 

අමාතයාද යට අදාෙව ෙන්නා  ද සියතී ීරර  රියාත්ම  කිරීමට  ටුතතු කිරීම 
 
 
 

2.5.3 සැලසුම්කමයයාත සම්්ධ ක ්රියාත්ක්මකම් 
 
 

 අමාතයාද ේ   ාර්යංාධන වාර්තා, ප්රෙති වාර්තා, වාර්ික  රියා ාරී ංත ුකම් ියසි   ට ං ංා බ ධාරී 
ආයතන ේවත ේයොමු කිරීමට  ටුතතු කිරීම 

 අමාතයාද ය යටේත් පවත්නා ේදපාර්තේම්න්තු හා ආයතන ංම්බන්ධී ර ය  රමින් ප්රෙති ංමාේ ෝචන 
රැං්ීමම්        පතවතත්ීමම. 
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2.6 තරුණ සංවර්ධන වැඩසටහන් 

2.6.1. ඉන්දීය - � කං ත තරුණ වමවරතරු වැඩසටහන  

ශ්රි ලංකාවේ   ලංඑවවට ලංතරුණ ලංවටයුතු ලංරේජ්ය ලංමාේතයේාශය සහ ලංඉන ලංදියාවහේ   ලංතරුණ ලංවටයුතු ලංනේ ලංරීඩා ේ ලංමාේතයේාශය සහ ලංමතර ලං
2015.03.13 ලං වන ලං ාවන ලං තරුණ ලංඉාවර්ධනහට ලං මදේළව ලං මත්ඉිය ලංවළ ලං මව  ෝධතේ ලං ගිවිසුාට ලං මනුව ලං 2017.01.14 ලං සිට ලං
2017.01.22 ලං දක්වේ ලං වේකසීාේ  දී ලං දියදීහ ලං රජ්හ ලං නි හෝජ්නහ ලං වරමිිය ලං දියාවහේ   ලං තරුණ ලං වටයුතු ලං නේ ලං ක්රිඩා ේ ලං
මාේතයේාශය ස ේ ලං මධයක්ෂ ලං (International Cooperation) ලං   ෞර  ලං මග්රවේ්  ලං  ලං ානතේ   ලං ්රධේනත්ව හිය ලං 27 ලං
 ද නකු  ිය ලංයුත් ලංදියදීහ ලංතරුණ ලංනි හෝජිත ලංවණ්ඩා ේහාක් ලංශ්රි ලංකාවේ   ලංඉාචේරහ ලංවරන ලංකාව. 
 

 

 

 
 

2.6.2. “සුවැති යයෞවනය” යබෝ යනොවන ය ෝග පතකනය පිළිබඳ තරුණ තරුණියන් පුවමණු කිරියේ වැඩසටහන් රතකතව  
 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ෝ ලං නොවන ලං රෝ  ලංනිවේරණහ (Non Communicable Diseases ලං (NCD) Prevention) ලංපිළි ඳ ලං  ලං හෞවන ලංඉාේජ් ලං
ඉේාේජිව ලංඉේාේජිවේවිය ලංදැනුවත් ලංකිරි ේ ලංවැඩා ඉටනිය ලං36ක් ලං2017 ලංවඉර ලංතුළ ලං ඉෞඛ්ය, ලං  ෝෂණ ලංනේ ලං ේශීහ ලංවවදය 
මාේතයේාශය ස ේ ලං  ෝ ලං නොවන ලං රෝ  ලංයවව ේ ලංනේ ලංජ්ේ තව ලංතරුණ ලංඉේේ   ලංද ලංඉන හෝ හ ලංව තව ලංසිහලුා ලංාවඉ්ත්රික්ව ලං
ආවරණහ ලංවන ලං රිාව ලංක්රිහේත්ාව ලං වරන ලංකාව. ලං ාා ලංවැඩා ඉටනිය ලංසිානක ලංාේධය හිය ලංඉන ලංදමිළ ලංාේධය හිය ලං ැවැත්ූ ලං
මතර ලංඉනේේගී ලංූ ලං්ර තකේීනිය ලංඉාඛ්යේව ලං2,27 කි. 

 
 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලංජ්ේ තව ලං්ර ත ත් ත ලංනේ ලංආර්ිකව ලංවටයුතු ලංමාේතයාශය ස ේ ලංඉන ලංය ලංහට ත් ලංක්රිහේත්ාව ලංවන ලංආහතනවක ලංනිකධේන්ිය ලංදකක්ව ලං ලං ලං
 වොට  න ලං  ෝ ලං නොවන ලං රෝ  ලංවළක්වේ ලං ැනීා ලංඉේ ියධ හිය ලංඑා ලංනිකධේන්ිය ලංදැනුවත් ලංකින් ේ ලංවැඩා ඉටනනක් ලංශ්රි ලං
කාවේ ලං දනේ ලංආහතන ේදී ලං2017.11.06/07 ලංහන ලංාවනවකදී ලංතරුණ ලංවටයුතු ලංමාශය ස ේ ලං ා නහවී ාිය ලං ැවැත්විණි. ලංඑා ලං
වැඩා ඉටනන ලංඉඳනේ ලංඉේ ත් ලංදේහවත්වහ ලං  ෝ ලං නොවන ලං රෝ  ලංයවවහ ලංනේ ලංADIC ආහතනහ ලංවිසිිය ලංක ේ ලං දන ලංකාව. 
 ාා ලංපුහුණුව ලංඉඳනේ ලංනිකධේන්ිය ලං30 ලං ද නකුට ලංආඉියන ලංපිරිඉක් ලංඉනේේගි ලංවිහ. 

2.6.3. තරුණ ප්රජතවයේ යසෞඛ්ය ගැටලු හඳුනතගැනීර 

 ලං ලං ලං ලං ලං ාා ලං මාේතයේාශය සහ ලං ඉන ලං  ඉෞඛ්ය, ලං   ෝෂණ ලං නේ ලං  ේශීහ ලංවවදය ලං මාේතයේාශය ස ේ ලං  ් ්  ලං  ඉෞඛ්ය ලංවේර්හේාශය සහ ලං එක්ව ලං
 වත්වනු ලංක න ලංතරුණ ලං්රජ්ේව   ලං ඉෞඛ්ය ලං ැටලු ලංනුනනේ ැනීා ලංපිළි ඳ පුහුණුවරුවිය ලංපුහුණු ලංකින් ේ  ි  ලංවැඩා ඉටනිය ලං
ාේකේව ලංහට ත් ලංවෑ ් ක, ලං ේ් ක, ානනුවර, ලංව් නිහේව, ලංත්රිකුණේාකහ ලංනේ ලංරත්නපුර ලංාවඉ්ත්රික්වහියදීදී ලංවැඩා ඉටනිය ලං
07ක් ලං වත්වන ලංකාව. ලං ් ්  ලං ඉෞඛ්ය ලංවේර්හේාශය සහ ලං(FHB) ලංඉා  ලංඑක්ව ලං වත්වන ලං ාා ලංවැඩා ඉටනිය ලංාේකේවට ලංඉේ ියධ ලං
සිහලු ලංවිහදේ ලං ඉෞඛ්ය, ලං  ෝෂණ ලංනේ ලං ේශීහ ලංවවදය ලංමාේතයේාශය සහ ලංවිසිිය ලංදරන ලංකාව. 

 ලං ලං ලං ලං ලංාවන ලං02ව ලංවැඩා මුළු ලං කඉ ලං ැවැත්්  ලං ාා ලංවැඩා ඉටනිය ලංඉඳනේ ලංපුහුණුකේීනිය ලං කඉ ලංජ්ේ තව ලංතරුණ ලං ඉේවේ ලංඉේේව, ලං හෝ ිය ලං
 ඉේනේාවහ ලං නේ ලං නේහවත්ව ලං ඉාවර්ධන ලං ජ්ේ තව ලං ාධයඉ්ාේන හදී ලං තරුණ ලං  ඉේවේ ලං නිකධේන්ිය/උ  ේශය සවවරුිය ලං 25  ලං
 ද නකු ලංඉනේේගී ලංවිහ.  

2.6.4. යයොවුන්පු ය 2017 ජතති  වැඩසටහන (2017.03.30 දින සිට 2017.04.02 දින දක්වත) 

 හෝ ියපුරහ ලං 2017 ලං ජ්ේ තව ලං වැඩා ඉටනන ලං ත්රිකුණේාකහ ලං ාැක් නෂරෂර් ලං ක්රිඩා ේා ණ ේදී ලං  ේශීහ ලං නේ ලං වි ේශීහ ලං තරුණ 
තරුණිහිය ලං6000ව   ලංඉනේේගීත්ව හිය ලං වත්වන ලංකාව. ලං හෝ ියපුරහ ලංවැඩා ඉටනනට ලංමදේළ ලංමාේතයේාශය ස ලංනේ ලංම නකුත් ලං
රේජ්ය ලංආහතන ලංඉේ ියධීවරණ ලංවටයුතු ලංතරුණ ලංවටයුතු ලංමාශය සහ ලංාගිිය ලංසිදු ලංවරන ලංකාව. ( හෝ ියපුරහ ලං ැව ත ලංවේකසීාේව ලං
තුළ ලං හෝ ියපුරහට ලංඉා ේමී ලංක්රිහේවේරවේ ලංවශය ස හිය ලංම නකුත් ලංමාේතයාශය ස ලංනේ ලංරේජ්ය ලං ලං ලංආහතන ලංවිසිියද ලංතරුණ ලංවටයුතු ලං
මාශය ස ේ ලංාැාවනත්විා ලංාත ලංත්රිකුණේාකහ ලංාවඉ්ත්රික්වහ ලංතුළ ලංඉාවර්ධන ලංවැඩා ඉටනිය ලංරේශිහක් ලංක්රිහේත්ාව ලංවරන ලංකාව.) ලං 

 ලං ලං ලං ලං ලංඑ ඉේා ලංතරුණ ලංවටයුතු ලංමාශය සහ ලංවිසිිය ලං හෝ ියපුරහට ලංඊට ලංඉනේේගී ලංූ ලංතරුණ ලංතරුණිහිය   ලංවෘත්තීහ ලංනේ ලංඉාේජ්යීහ ලං
මවශය සයතේවහිය ලංනුනනේ  න, ලංඑකී ලංමවශය සයතේ ලංවිශ්ය ස ් ෂණහ ලං වොට ලංතරුණ ලං්රජ්ේව   ලංමවශය සයතේවහියට ලං ැළ  න ලං රිාව ලං
වැඩා ඉටනිය ලංඉාවිධේනහ ලංකින්ා ලංඉඳනේ ලං්රශ්ය සනේවිහක් ලංනරනේ ලං තොරතුරු ලංක ේ ලං ියනේ ලංකාව. 
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2.6.5. 2017 වයවසතය අයකවි ප්රදර්ශනය පැවැත්වීර (2017.03.31 – 2017.04.04) 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලංතරුණ ලංවටයුතු ලංමාශය සහ ලංහට ත් ලංක්රිහේත්ාව ලංකුඩා ේ ලංවයේ ේර ලංඉාවර්ධන ලංමාශය සහ ලංාගිිය ලංනහවන ලංවරටත් ලංක්රිහේත්ාව ලංවරන ලං
කද ලංවයවඉේහ ලං2017 ලංම කවි ලං්රදර්ශය සනහ ලංඉේර්ාව ලංමියදමිිය ලංාේර්තු ලං31 ලංාවන ලංසිට ලංම ්රේ්  ලං04 ලංාවන ලංදක්වේ ලං වොළඹ ලංBMICH ලං
දීදී  වත්වන ලංකාව. ලං 

 

 

 

   

 

2.6.6. De CREATOR සඟ තව ප්ර තශයට පත් කිරීර 

තරුණ ලං ්රජ්ේව ලං දකක්ව ලංවර ලං  නිමිිය ලං ලකදේයී ලං තේරුණයහක් ලං ිහදී ලංකිරිා ලං උ දඉේ ලං  ාරට ලං තරුණ ලං තරුණිහිය ලං විශ්ය සව 
දැනු ාිය ලං   ෝෂණහ ලං කින්ා ලං ඉන ලං ආව්   ලං ඉාවර්ධනහ ලං කින්ා ලං මරමුණු ලං වර  න ලං තරුණ ලං වටයුතු ලං මාශය සහ ලං විසිිය ලං
්රවේශය සහට ලං ත් ලංවරනු ලංක න ලංDe CREATOR ඉඟරේ   ලංවකේ  ලං2ක් ලං නත ලං රිාව ලං්රවේශය සහට ලං ත් ලංවරන ලංකාව. 

අ/අ  කතපය සඟ ත සංඛ්යතව 
01 3 ලංවන ලංවකේ හ  ලං14,000 
02 4 ලංවන ලංවකේ හ  ලං ලං ලං7,500 

මුළු සංඛ්යතව 21,500 
වගුමාව:2.7: De CREATOR ලංඉඟරේව ලං්රවේශය සහට ලං ත් ලංකින්ා 

 

 
 
 
 
 
 

2.6.7. අධයතපන අරතතයතංශය සරග අවයබෝධතත ගිවිසුර අත්සන් කිරීර සහ ජතති  යයෞවන තිළිණ ප්රදතන අංශය  
වැඩසටහන් �යතත්ර  කිරීර 

ජ්ේ තව ලංතරුණ ලං ඉේවේ ලංඉේේ  , ලංජ්ේ තව ලං හෞවන ලං තළිණ ලං්රදේන ලංමාශය සහ ලංවිසිිය ලං ේඉැ්  ලංනේ ලංවිදයේපීඨවලවක ලංඑඩිිය  රෝ ලං
ආාව ේද ලංජ්ේතයියතර ලං තළිණ ලංවැඩා ඉටනන ලංක්රිහේත්ාව ලංකින්ාට ලංමදේළව ලං ාා ලංමාේතයේාශය ස ේ ලං ් වේ ලංඉන ලංමධයේ න ලං
මාේතයේාශය ස ේ ලං  ් වේ ලං විසිිය ලං 2017.06.12 ලං ාවන ලං මි කෝදේ ලං   ොඩා නැගි්  ් දී ලං එා ලං මාේතයේාශය ස ලං මතර ලං මව  ෝධතේ ලං
ගිවිසුාක් ලංමත්ඉිය ලංවරන ලංකාව. ලංතවද, ලංතරුණ ලංවටයුතු ලංමාශය සහ ලංවිසිිය ලංඉ හන ලංකද ලං්ර ත ේදන ලංඉදීතව ලංජ්ේ තව ලං හෞවන ලං
 තළිණ ලං්රදේන ලංමාශය සහ ලංවිසිිය ලංාවවෂරන ලංපුරේ ලංපිදීි  ලංසිහ ලං හෞවන ලං තළිණ ලංයවව ලංඉන ලං හෞවන ලං තළිණ ලංවැඩා ඉටනන ලං්රචිත ලං
කින්ා ලංඋ දඉේ ලංතරුණ ලංඉාවර්ධන ලංවැඩා ඉටනිය ලංඉැකසුේ ලංවර ලංක්රිහේත්ාව ලංවරන ලංකාව. 
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2.6.8.  තයි  හත රතනසි  සරබ තතවයයන් යුතු නිය ෝගි තරුණ ප පු ක් දැයට දතයතද කිරියේ ක්රිඩත පුවමණු උපයේශ  
වැඩසටහන - 2017  

 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවේෂරව ලං නේ ලං ාේනසිව ලං ඉා රතේව හිය ලං යුත් ලං නි රෝගී ලං තරුණ ලං  රපුරක් ලං දැහට ලං දේහේද ලං කින්ා ලං මරමුණු ලං  වොට  න ලං
 වත්වන ලංකද ලං ාා ලංවැඩා ඉටනන ලංඉඳනේ ලංක්රිඩා ේ ලංමාේතයේාශය ස ේ ලංනේ ලංජ්ේ තව ලංක්රිඩා ේ ලංවිදයේහතන ේ ලංද ලංඉන හෝ හ ලංකැණණි. ලංය ලං
මනුව, ලං ාා ලංවැඩා ඉටනන ලංඉඳනේ ලං හෝ ිය ලං ඉේනේාවහ, ජ්ේ තව ලංතරුණ ලං ඉේවේ ලංඉේේව ලංනේ ලංනේහවත්ව ලංඉාවර්ධන ලංජ්ේ තව ලං
ාධයඉ්ාේනහ ලංනි හෝජ්නහ ලංවරමිිය ලංඑා ලංආහතනවක ලංඋ  ේශය සවවරුිය ලංඉනේේගි ලංවිහ. 

වැඩසටහන දිනය ස්ථතනය ප්රතිකතීනන් සංඛ්යතව 
I 2017.08.02 ාවන ලං සිට ලං

2017.08.04 ලංාවන ලංදක්වේ ලං ලං 
වඹිිපිි හ ලං නේහවත්ව ලං ඉාවර්ධන ලං
ජ්ේ තව ලංාධයඉ්ාේනහ 

35 ලං(සිානක ලංාේධය) 

II 2017.12.05 ාවන ලං සිට ලං
2017.12.08 ලංාවන ලංදක්වේ ලං ලං 

ානර ා ලංජ්ේ තව ලංතරුණ ලං ඉේවේ ලංඉේේව 31 ලං( දාළ ලංාේධය) 

වගුමාව:2.8: ලංවේෂරව ලංනේ ලංාේනසිව ලංඉා රතේව හිය ලංයුතු ලංනි රෝගි ලංතරුණ ලං රපුරක් ලංදැහට ලංදේහේද ලංකිරි ේ ලංරීඩා ේ ලංපුහුණු ලංඋ  ේශය සව ලං
වැඩා ඉටනන ලං- ලං2017 

 
 

 

 
 

2.6.9. Clean & Green Sri Lanka වැඩසටහන 

 ලං ලං ලං ලං හෝ ියපුරහ ලං2017 ලංවැඩා ඉටනනට ලංඉනේේගී ලං්  ලංතරුණ ලංතරුණිහිය  ිය ලං ලංක ේ ලං ත් ලං තොරතුරු ලං දනේ ලං වොට  න ලං2017 ලං
 හෝ ියපුරහ ලංවැඩා ඉටනනට ලංඉනේේගී ලංූ ලංතරුණ ලංතරුණිහිය ලංමතරිිය ලංඉ්  ච්ඡේ ලං ඉේවහට ලංවැාැත්තක් ලංදක්වන ලංතරුණ ලං
තරුණිහිය ලං ඉන ලං  හෝ ිය ලං  ඉේනේාව ලං  ර්ියජ්ර්වරුිය ලං  ලං ඉේ ියධ ලං වර නිමිිය ලං  ලං � ලං කාවේ ලං  වරළ ලං ආරක්ෂව ලං
 ද ේර්ත ේියතු   ලංඉන හෝ හ ලංඉදීතව ලංාවඉ්ත්රික් ලංාටමටමිිය, ලං“Clean & Green Sri Lanka”  ලංනමිිය ලංවැඩා ඉටනනක් ලං
ක්රිහේත්ාව ලංවරන ලංකාව. ලංය ලංමනුව මේ ේර, ලංනේ ිය තොට, ලංාේතර, ලං ේ් ක, ලංවළුතර, ලං වොළඹ, ලං ේ න ලංඉන ලංපුත්තකා ලංහන ලං
ාවඉ්ත්රික්වහියදී ලංකි.මි. ලං43ව ලං වරළ ලංතීරහිය ලංආවරණහ ලංවන ලං රිාව ලං වරළ ලංපිරිසිදු ලංකින් ේ ලංවැඩා ඉටනන ලං හෞවන ලංඉාේජ් ලං
ඉේාේජිව ලංඉේාේජිවේවිය ලං240 ලං ද නකු ලංනේ ලං හෝ ිය ලං ඉේනේාව ලං ර්ියජ්ර්වරුිය/වරිහිය ලං380 ලංව   ලංඉනේේගීත්ව හිය ලං
ඉේර්ාවව ලං වත්වන ලංකාව. ලං ලං 

 
 

 

 

 

2.6.10.  ජයය් සංවර්ධන �යතවය ය පිළිබඳ යයෞවන සරතජ සතරතජි  සතරතජි තවන් දැනුවත් කිරීයේ එක් දින වැඩමුළු 
�යතත්ර  කිරිර 

2018 ලංමහවැහ ලං හෝජ්නේවිහ ලංනේ ලං “2025 ලං  ො නොඉත් ලංරටක්” ලං � ලංකාවේ   ලංආර්ිකව ලං්ර ත ත් ත ලං්රවේශය සනහ ලංපිළි ඳ ලං
ජ්ේ තව ලංතරුණ ලං ඉේවේ ලංඉේේව ලංහට ත් ලංක්රිහේත්ාව ලං ව රන, ලං හෞවන ලංඉාේජ් ලංඉේාේජිව ලංඉේාේජිවේවිය ලංදැනුවත් ලංකින් ේ ලං
එක් ලංාවන ලංවැඩා මුළු ලං දවක් ලං2017.12.20 ලංඉන ලං2017.12.22 ලංහන ලංාවනහියදීදී ලංක්රිහේත්ාව ලංවරන ලංකාව. ලංවහඹ, ලංදකුණු, ලංඋතුරු, ලං
නැ  නදීර ලංනේ ලංාධයා ලං ළේත් ලංනි හෝජ්නහ ලංවන ලං රිාව ලංඑක් ලං ළේතකිිය ලංතරුණ ලංතරුණිහිය ලං100ක් ලං ැගිිය ලංතරුණ ලං
තරුණිහිය ලං500 ලං ද නකු ලං වොළඹට ලංවැඳවේ ලංඑා ලංවැඩා මුළු ලංඉඳනේ ලංඉනේේගී ලංවරවන ලංකාව. 

එා ලංතරුණ ලංතරුණිහිය ලංඉඳනේ ලංානර ා ලංජ්ේ තව ලංතරුණ ලං ඉේවේ ලං රිශ්ර ේදී ලංදනත ලංඉාව්   ලංපිළි ඳ ලංදැනුවත් ලංකින් ේ ලං
වැඩා ඉටනනක් ලං ැව ත ලංමතර ලංය ලංඉඳනේ ලංඉේ ත් ලංදේහවත්වහ ලංජ්ේ තව ලංක්රාඉේ ේදන ලං ද ේර්ත ේියතුව ලං ව තිය ලංඉකඉන ලං
කාව. ලංමනතුරුව ලංඑා ලංතරුණ ලංතරුණිහිය ලංඉඳනේ ලං වොළඹ ලං වොටඉ් ලං වළඳ  ොළ, ලං වොළඹ ලංවරේහ ලංනේ ලංදාවවරමිිය ලං ව තන ලං
 වොළඹ ලංවරේහ ලංන ර ලංවයේ ෘ තහ ලං රිශ්රහියහී ලංමධයහන ලංචේරිවේවියහී ලංනිරත ලංවීාට ලංමවඉ්ාේව ලංඉකඉේ ලං දන ලංකාව. ලං 
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2.7  ආර්ථික කටයුතු සම්බන්ධ ක්රියාකාකාමකම් 

2.7.1 අයාකවැයාකයයාකෝජනා ක්රියාකාමක ක රීම  - 2017 

         අමාත්ාාංශයේ ආර්ථික කට්ට  තු්අාංශයේ ය්ය ආේ්පවතින්ථයත්න්වල ්2017අයවැය්ආයෝජනා්මගින්්පැවරී්ඇති්්ටාිකයන්්
ක්රියාේමට්රීරීම්හා ා්අවශයේ ්පියවර්ආෙන්ඇත්.්ත්වා්2017්අයවැය්ආයෝජනා්ක්රියාේමට්රීරීආප්රෙතිය්පිිබදා්
වාිකත්ා් ඉ ත්්හා න්්ථයත්න්මගින්්ටලින්්ටල ්ආෙන්වා් ආෙන්එම්වාිකත්ා් අාාළ්ථයත්නඑනප,ජාතිට්අයවැය්
ආාපාිකත්ආපන්තුව් ,රාජ්වාපාර්ආාපාිකත්ආපන්තුව,දලා අ්අමාත්ාංශයේ ය,හැලම්ප්අාංශයේ ය්හ ්වාපෘති්ටළමනාටරණ්
හ ්අධීක්ෂණ්ආාපාිකත්ආපන්තුව්ආවත්්ප ත්්පරිදි්ආයොදල්රීරිම ්පියවර්ආෙන්ඇත්.(්ටරුණාටර්වැඩිදුර්ආත්ොරතුරු්
හඳ ා්ඇදලණුම III්දලන්න). 

 

2.7.2 කුඩා හා  ධය  රිම ා  වයවසායාක (SME) 
්්්්්්්්්දිවයින්පුරා්ක්ෂුද්ර ,්කුඩා් ා්මධ්ම්පරිමාණආර්වවහායයන්්25,000් ්අධිට්රමාණයක්්හථාාපනය්රීරීම්තුිබන්්ැකරීයා්

ාහලක්ෂයක්් බිහි් රීරීආප් රජආර් රතිපේතිය ් අුවව් යිනන්් ක්ෂුද්ර් ,් කුඩා්  ා් මධ්් පරිමාණ් වවහාය් ක්ආෂ ්රය්
හාංවිකධ්නය්රීරීආප් ා්ැකරීයා්ජනිත්්රීරීආප්අරදලණු්ආපරාැරිව්ජාතිට්රතිපේති් ා්ථික කට්ට  තු්අමාත්ාාංශයේ ය,්්ශ්රි්
ලාංටා්ම ්දැාංකුව් ා්එක්ව්නව්ණය්ආයෝජනා්ක්රමයක්් දුන්වා්ීමම ්ට  තු්ටර්ඇත්.්නව්ූතේ්වඩා්ආයෝේූතේ්
ත්ාක්ෂණය් දුන්වා්ීමම,ත්රුණ්ත්රුණියන්්හතු් ැරීයාවන්්හ ්නිපුණේවය්ආමන්ම්ග්රාමීය ය්රආශශයේ ්හතු්හපපේ්නිි්
ආලහ්රආ්යෝජනය ්ෙැනීම්හ ්නව්ආවආ් ළාපල් ්රආේශයේ යන්්හා ා් අවහථාාව්හලහා් ීමමේ්ආවආ් ළාපල්හදඳත්ා්
ආෙොඩනන්වා්ීමම ්පියවර්ෙැනීමේ්යනාදිය්තුිබන්්ග්රාමීය ය්ථික කටආර්ටාිකයක්ෂමත්ාවය්හ ්ත්රඟටාරිේවය්විකධ්නය්
රීරීම. 

 

ඒ්අුවව්කුඩා් ා්මධ්්පරිමාණ්වවහාය්ක්ආෂ ්රආ්ර්රවිකධ්නය්හ ්ැකරීයා්බිහි්රීරීම්හපදන්ධ්ආයන්්ට  තු්රීරිම්
හඳ ා්ආමආ  ප්ටපටුවක්්පේ්ටරන්ලීම.්්ක්ෂුද්ර්,කුඩා් ා්මධ්්පරිමාණ්වවහාය්ක්ආෂ ්රආර්රවිකධ්නය්හ ්ැකරීයා්
බිහි්රීරිම්හපදන්ධ්ආයන්්වන්නව්ආමආ  ප්උපආාහථ්මාලාව්ශ්රි්ලාංටා්ම ්දැාංකුව්සිින්්හටහථ්ටර්ඇති්අත්ර්, ඒ්
අුවව්ආමආ  ප්ටපටුව්සිින්්හමහථත්්වාපෘතිආර්රෙතිය්අධීක්ෂණය්ටරුව්ඇත්. 
 

ආමම්වැඩහ  න්ය ආේ්නව්වාපාර්ථරපක්රීරීම්හා ා්“හථවශයේ ක්ති්” ණය්ආයෝජනා්ක්රමයේ්ථපාාවලින්් ානිය ්
පේ්ථික කට්ක්රියාටාරටප්නැවත්්ථරපක්රීරීම්හා ා්“අේවැල්”්ණය්ආයෝජනා්ක්රමයේ්ආමම්අමාත්ාාංශයේ ය්සිින්්
ක්රියාේමට්ටරුව්ලදයි. 
 

   2.7.3 “ස්වශක්ති”  යාක යයාකෝජනා ක්ර යාක 

ග්රාමීය ය්මටම ිනන්්ම් හ් ා්මධ්්පරිමාණ්වවහායයන්්ථරපක්රීරීම ්ත්රුණ්ත්රුණියන්්දිරිමේ්රීරීම්හා ා්ලදා්ආාුව්
ලදන් “හථවශයේ ක්ති් ” ණය් ආයෝජනා් ක්රමය් ැකරීයා් ාශයේ ලක්ෂයක්් බිහි් රීරීආප් රජආර් ජාතිට් වැඩපිිබආවආ අ් වැාෙේ්
පියවරක්්වශයේ ආයන්්“අා හථ්සිිපන්ා හක්්-්බිහථනහථ්සිිපන්ා හක්්” ආේමාව්දල අ්ටර්ෙනිිනන්්ෙරු්අග්රාමාත්්රනි අ්
සික්රමිාං ්මැතිතුමාආ ්රධ්ානේවආයන්්ථරපක්ටරන්ලීම. 
ආමම්ණය්ආයෝජනා්ක්රමය්ය ආේ්රාජ්හ ්පුශෙලිට්දැාංකු්1 ්ක්්මගින්්රුපිය අ්ලක්ෂ්ආාටක්්ාක්වා්වන්ණය්
දලාලක්්5.්5්%්ට්හ නාායි්ආපොිබයක්්ය ආේ්ලදා්ආාන්අත්ර්නැවත්්අය්ටර්ආනොෙන්නා්රු.්50,000/-්්ක්්් වාපාරආර්
මූලිට්සියාප්හඳ ා්රාානය්ආටආික.්ාැන ්පවේනා්වාපාර්දි ණු්රීරීම්හඳ ාා්එම්ආපොළී්අුවපාත්ය්ය ආේ්රුපිය අ්
ලක්ෂ්ආාට මාර්ාක්වා්ණය්දලාලක්්ලදා්ආාුව්ලදයි. 
ග්රාමීය යව් පවතින් සිආශයේ  ෂ් හපපේ්උපආයෝගි්ටර් ෙේ් වාපාර,් ආත්ොරතුරු්ත්ාක්ෂණ්ක්ආෂ ්රය් ආ ෝ් පරිහර්හිත්ටාමීය ්
නිෂථපාාන්වැනි්වාපාර්රීරීම ්නව්අා හථ්ඇති්ත්රුණ්ටාන්ත්ා්,්ත්රුණ්උපාධිධ්ාරීන්්සිසිධ්් ැරීයාවන්්හ ්සිආශයේ  ෂ්
අවශයේ ත්ා්ඇති්අය්හඳ ා්ආප්ණය්හ න්ලදා්ආශ.්වාපාරආර්හාිකාටේවය්මත්්අාාළ්දැාංකුව්මගින්්හාමාන්ආපොී්
අුවපාත්්මත්්අතිආිකට්ණය්දලා අ්ලදා්ෙැනීම ා්ආප්ය ආේ්ඔවුන් ්අවහථාාව්හිින්ආේ. 

 

 

 රළාත ප්රතිාාීනන් සඛ්යාව 
ාකුණ 3,132 

ද හිර 2,802 

හදරෙදලව 1,782 

මධ්ම 1,823 
උතුර 1,904 
වයඹ 1,415 
නැආෙනහිර 1,234 
උතුරු්මැා 1,090 
ඌව 1,060 

එකතුව 16,242 

වගු්අාංට2.9: “හථවශයේ ක්ති්” යාක යයාකෝජනා ක්ර යාක යාකටයමක 31.12.2017 දිනට  යාක රහසුකම් ප්රදාානයාක රීමයම් ප්රගතතියාක 
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ආමම්ණය්ආයෝජනා්ක්රමය්හා ා්රු.ින.්0000්ක්්ආවන්්ටර්ඇති්අත්ර්එම්දලාලින්්රු.ින.්2,106. 8්ක්්හ කාගීේව්ණය්
ආාන්ථයත්න්ආවත්්නිකුතු්ටළ්ණය්හා ා්රතිමූල්ආලහ්ලදා්ීම්ඇත්.්රු.ින.3,833 .්98්ට්ණය්වටිනාටමක්්හා ා්ණය්
අයදුපටරුවන්්16,්202්ක්්ශ්රි්ලාංටා්ම ්දැාංකුව්සිින්්ලියාපදිාං ක්ටර්ඇත්.්රු.ින.්0 .2 ්ක්්ආමම්ණය්වැඩහ  ආන්්
රචාාරන්ට  තු්හා ා්නිා හථ්ටර්ඇත්. 

                2.7.4 ආරදාා වලින් හානියාකට රමක ආර්ථික ක්රියාකාකාමකම් නැවත ආමම්භ රීම  සදාහා වන “අමකවැා”  යාක  යයාකෝජනා 
ක්ර යාක  READ ) 

ශ්රි්ලාංටාව්තුළ්ිදු්ූත්ථපාාවන්්ආ  තුආවන්්ඇති්ූත්ආජාජනට්ත්ේවයන්ා්ඒ්ආ  තුආවන්්ඇතිවන්ථික කට් ා්හමාජීය්
දලපෑම් ්අවම්රීරීආප්අවශයේ ත්ාවයා්හැලරී අල ්ෙනිිනන්්ථපාාවලින්් ානිය ්පේ්ථික කට්ක්රියාටාරටප්නැවත්්
ථරපක්රීරීම්හා ා්“අේවැල”්ණය්ආයෝජනා්ක්රමය්ථරපක්ටරන්ලීම.්ථපාාවල්දලපෑආමන්් ානිය ්පේ්ථික කට්
ක්රියාටාරටප්නැවත්්ථරපක්රීරීම්හා ා්හ නාායි්නියමයන්් ා්ආටොන්ආශි්ය ආේ්මූල්ප ම්ටප්හලහා්ීමම්ආමහි්
මූලිට්අරදලණ්ආේ.්ටවර්ථපාාවරීන්්වුව් ානිය ්පේ්ඕනෑම්වාපාරයක්්නැවත්්ථරපක්රීරීම්හා ා්ආමම්ණය්
ආයෝජනා්ක්රමය්ය ආේ්ම්දුම්ටප්ලදන්අත්ර්ණය්ෙැුවප්ටරුවන් ්අවශයේ ්මූල්ප ම්ටප්හලහා්ීමම්ආප්ය ආේ්ිදු්
ආේ.්ඒ්අුවව,්රජආර්ාැුවප්ීමම්පරිදි්ශ්රි්ලාංටා්ම ්දැාංකුව්සිින්්ිය්රාආශයය්හාංවිකධ්න්ආාපාිකත්ආපන්තුව්ය ආේ්
අරදලාලක්්පිහිටුවුව්ලදයි.්ආප්හා ා්මූලිට්අරදලා අ්රජය්සිින්්හපයුව්ලදන්අත්ර්ආමය්රතිමූල්ණය්ආයෝජනා්
ක්රමයක්්ආලහ්ක්රියාේමට්ආේ. 

රජය්සිින්්ආප්හා ා්රු.ින.2000්ට්රතිපාාන්ආවන්්ටර්ඇති්අත්ර්රතිලාීනන්ආෙන්්ණය්ථපම්්අය්ටර්ෙැනීම්හා ා්
ලදා්ීම්ඇති්ටාලය්වහර්20්රී. 

ටෘෂිටිකමාන්ත්ය,්වැසිලි,්පශු්හපපේ්හ ්මේහ්වොව්යන්ක්ආෂ ්රආමන්ම්ආවළා් ,වාපාරිට්වෘේයමයමය්ට  තු්
ඇතුලේ්ආහ වා්ක්ආෂ ්ර්වල ්අයේ්ථික කට්ක්රියාටාරටපා්හථවයාං්ැකරීයා්හ ්කුඩා්පරිමාණ්වාපාරිට්ට  තු් ා්
දැදුණු්ථික කට්ක්රියාටාරටපා්නැවත්්ථරපක්රීරීම්ආ ෝ්රතිහථාාපනය්රීරීම්හා ා්වන්ඇහථත්ආපන්තු්ෙත්්රතිහථාාපන්
පිරිවැය්ථවරණය්ටර්ෙැනීම ්ආප්ය ආේ්ණය්ලදා්ආාුව්ලදයි.්අේවැල්ණය්ආයෝජනා්ක්රමය්ය ආේ්ම්දුම්ටපලේ්
රතිලාීනන්්ආවත්්රු.500,000/-්ක්්ාක්වා්ූත්ණය්දලාලක්්ලදා්ආාුව්ලදයි. 

 �ස්�ක්කයාක  ප්රතිාාීනන් සඛ්යාව වටිනාක   රු.මි.) 

මාත්ර 2205 953.86 
ො අල 953 334.72 
 පදන්ආත්ො  140 65.28 
ටෑෙ අල 2 1 
රේනපුර 356 157.96 
ම ුවවර 1 0.5 
ෙපප  1 0.5 
ට හත්ර 648 292.25 
ආටොළඹ 40 16.5 
මූළු ගත න 4346 1822.57 

වගු්අාංට2.10: “අේවැල්” ණය්ආයෝජනා්ක්රමය 

2.7.5 වස්තුභඛගතමකව නීතියාක 
 

ථයත්න් වහථතුකාංෙේව් නීතිවල ් අාාළ් නීති් හාංආශයේ ෝධ්නය් රීරීම් හපදන්ධ්ආයන්් අමාත්් මණ්ඩල් ටාිකයාලය් හ ්
ථික කට්ටළමණාටරණය්පිිබදා්අමාත්්මණ්ඩල්ටිනටුව්සිින්්ලදා්ආාන්ලා්උපආාහථ්පරිදි්්ෙරු්නීතිපතිආ ්උපආාහථ්
ලදා් ෙැනිම් හඳ ා් ආමය ් අාාළ් ලිපි් ආ අඛන් නීතිපති් ආාපාිකත්ආපන්තුව් ආවත්් ආයොදල් ටර් ඇත්.් ආප් වන් සි ් ඒ්
හපදන්ධ්ආයන්්අවශයේ ්ට  තු්ිදු්ආටආරිනන්්පවයම. 

2.7.6 ක්ෂුද්ර මූාය රනමකයකටුම්රත 
 

ක්ෂුද්ර්මූල්වාපාර්ට  තු්වල්නියැී්ිටින්හමාෙප්ආවත්්දලප්ර්ලදා්ීමම්,්ඒවා්නියාමනය්හ ්අධීක්ෂණය්රීරීම්
හඳ ාා්සීිනත්්ඉතිරි්රීරීප්ත්ැන්පතු්දාර්ෙන්නා්රාජ්ආනොවන්හාංසිධ්ාන්ක්ෂුද්ර්මූල්රාජ්ආනොවන්හාංසිධ්ාන්ආලහ්
ලියාපදිාංචි්රීරීම්හඳ ාා් ්ක්ෂුද්ර්මූල්රාජ්ආනොවන්හාංසිධ්ාන්හ ්ක්ෂුද්ර්ණය්ලදා් දිආප්රාජ්ආනොවන්හාංසිධ්ාන්්
නියාමනය්හ ්අධීක්ෂණය්රීරිම්හඳ ා්අවශයේ ්රිනයමන්්නියම්රීරීම්හඳ ා්ආමන්ම්ඒ් ා්දැදුණු්ආවනේ්ටරුණු්ආ ෝ්
ථුවශයේ ාාංගිට්ටරුණු්හපදන්ධ්ආයන්්අවශයේ ්සිධිසිධ්ාන්හැලසීම්හා ා්ක්ෂුද්ර්මූල්පනේ්ආටටුපපත්්2016්අාංට්06්ාරන්
ක්ෂුද්ර්මූල්පනත්්ආලහ්හටහථ්ටරන්ලීම.අරලියෙ ්මන්දිරආර්පිහිටි්ජාතිට්ආමආ  ප්මැදිරිය,්ශ්රි්ලාංටා්ම ්දැාංකුව්
හ ්රාජ්ආනොවන්හාංසිධ්ාන්ආ අටප්ටාිකයාලය්හමඟ්එටතුව්ආමම්වැඩහ  න්්වල්රේතිය්අධීක්ෂණය්රීරීම්හ ්
අාාළ්අආනකුේ්ථයත්න්හමඟ්පම්්සිපරප්ට  තු්ිදු්රීරීම. 
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2.7.7 වියේශ විනි යාක රනමක යකටුම්රත 
 

සිආශශයේ ්සිනිමය්පනේ්ආටටුපපත්්201 ්අාංට්12්ාරන්සිආශශයේ ්සිනිමය්පනත්්වශයේ ආයන්්ශ්රි්ලාංටා්පාිකලිආපන්තුව්මගින්්
හපමත්්ටරන්ලා්අත්ර්ආමම්පනආේ්සිධිසිධ්ාන්201 ්ඔක්ආත්ෝපදික්මහ්15්වැනි්දින්ි ්ක්රියාේමට්ආේ.්ආමය්සිආශශයේ ්
සිනිමය්රවිකධ්නය්රීරීම්හ ්නියාමනය්රීරීම්පිණිහ්සිධිසිධ්ාන්හැලැහථීමම්හා ාා්,්සිආශශයේ ්සිනිමය්රවිකධ්නය්රීරීම්
හ ්නියාමනය්රීරීම්පිිබදා්වෙකීම්රජආර්නිආයෝජිත්්වශයේ ආයන්්ම ්දැාංකුව්ආවත්්පැවරීම්හා ාා්(023්අධිටාරය්ූත්)්
සිනිමය්පාලන්පනත්්ඉවේ්රීරීම්හා ා්සිධිසිධ්ාන්හැලසීම්හා ා්ඊ ්හපදන්ධ්්ආ ෝ්ථුවෂාංගිට්ටාරණා්හා ා්සිධි්
සිධ්ාන්හැලැහථීමම්පිණිහා්ූත්පනත්රී. 

 

2.7.8 සුමක්ෂිතාමක  ගතණුයදානු රේධති පිළිබදා රනමක යකටුම්රත 
 

කුඩා් ා්මධ්ම්පරිමාණආර්වාපාර්හඳ ා්මූල්ප ම්ටප්හැලසීආප්අවහථාා්පු හ අ්රීරීම්හා ා්2017්ම්රක්ෂිත්ලේ්
ෙණුආාුව්පශධ්ති්පිිබදඳ්නව්පනත්්හටහථ්ටර්ඇත්.්ම්රක්ෂිත්ලේ්ෙණුආාුව්පශධ්ති්අධිටාරිය්පිහිටුවිනන්්චාාංචාල්ආශපල්
හපදන්ධ්ආයන්් ිදු් ටරුව් ලදන් ම්රක්ෂිත්ලේ් ෙණුආාුව් නියාමනය් රීරීම් හඳ ා් ථයත්නමය් රතිපේති් රාදලවක්්
හැටසීම ්ආමම්පනත්්මගින්්සිධිසිධ්ාන්හැලආහන්අත්ර,්ඉ ත්්අධිටාරිය්හතු්දලත්ල්අආේක්ෂිත්්ටාිකයයන්්නියම්
රීරීම ේ,්ිය්ණයටරුවන්ආ ්චාාංචාල්ආශපළහපදන්ධ්ආයන්්ත්රඟටාරී්ම්රක්ෂණ්අයියමන්්ඇති්ණය්හිිනයන්්අත්ර්
රදලඛත්ාව්යමරණය්රීරීම්හඳ ාේ්ම්රක්ෂිත්ලේ්ෙණුආාුව්හපදන්ධ්ආයන්්ගිසිම්ප්වල ්එළආඹන්පාිකශයේ වයන්ආ ්අයියමන්්
හ ්වෙකීප්නියම්රීරීම ේ්,්චාාංචාල්ආශපල් ා්්හපදන්ධ්්ම්ැකකුප්අයියමන්්පිිබදා්සිධිමේ්පශධ්තියක්්හටහථ්රීරීම ්හ ්
එයපවේවාආෙනයාම ්ආමන්ම්ඒ් ා්දැඳුණු්ආවනේ්ටරුණු්ආ ෝ්අුවශයේ ාාංගිට්ටරුණු්හපදන්ධ්ආයන්්අවශයේ ්සිධිසිධ්ාන්
හැලසීම්ආප්ය ආේ්ිදුආේ.්ඉ ත්්පනේ්ආටටුපපආේ්ආටටුපපේටරණ්ට  තු්ආප්වන්සි ්අවහන්ව්ඇති්අත්ර්එය්
පාිකලිආපන්තුව ්ඉදිරිපේ්රීරීම ්ආපර්නීතිපතිආ ්අවහන්්අුවමැතිය්ලදා්ෙැනීම්හඳ ා්ඉදිරිපේ්ටර්ඇති්අත්ර්එය්
පාිකලිආපන්තුව ්කාර්ීමම ්නියිනත්ය. 
ඉ ත්ාක්වන්ලා්ම්රක්ෂිත්්ලේ්ෙණුආාුව්පශධ්ති්පිිබදා්පනේ්ආටටුපපත් ්හමොමීය ව්ප ත්්ාැක්ආවන්පනේ්ඊ ්අාාළ්
ප ත්්ාැක්ආවන්අමාත්ාාංශයේ ්සිින්්හාංආශයේ ෝධ්නය්රීරීම්ආප්වන්සි ්ිදු්ආවිනන්්පවයම. 
 

 

රනමක/ආඥා රනමක �යාකාමක ක කමනු ාබන ආයාකතනයාක 

ආ අඛන්ලියාපදිාංචි්රීරීආප්ආඥා රනත හථවආශශයේ ්ට  තු්අමාත්ාාංශයේ ය 

උටහථ්දඩු්ෙන්නන්ආ ්ආඥා රනත වාවහාය්හාංවිකධ්න්අමාත්ාාංශයේ ය 

සිහථවහ්ලදුපේ්ආඥා රනත අධිටරණ්අමාත්ාාංශයේ ය 

ටාලාවආරෝා්ආඥා රනත අධිටරණ්අමාත්ාාංශයේ ය 

2000්අාංට්56්ාරන්ට අදදු්හමාෙප්පනත් දලා අ්්අමාත්ාාංශයේ ය 

1990්අාංට්10්ාරන්ආශයය්කාර්ලදුපේ්රනත දලා අ්්අමාත්ාාංශයේ ය 

200 ්අාංට්0 ්ාරන්හමාෙප්පනත් ටිකමාන්ත්් ා ්වාණිජ්ට  තු්්අමාත්ාාංශයේ ය 

වගු්අාංට2.11: පනේ/ථඥා්පනේ 

2.7.9 ප්රාග්ධන යව ළදාරා සඛවර්ධනයාක රීම  

සීඝ්රආයන්්විකධ්නය්ආවිනන්්පවතින්ථියාුව්ටලාපආර්ථික කටය ්් හමොමීය ව්ශ්රි්ලාංටාආේ්රා ධ්න්ආවආළාපල්ත්වමේ්
ආනොදි ණු්ත්ේවයට්පවයම.්ථයත්නමය්ණය්ආවආළාපල්ටාිකයයන්්රධ්ාන්වශයේ ආයන්්දැාංකු්මූල් ා්රක්ෂණ්ක්ආෂ ්ර්
ආටආරහි්ආක්න්ද්රෙත්්ීම්ඇති්අත්ර්යටිත්ල්ප ම්ටප්අාංශයේ ය්තුළ්එහි්නිආයෝජනය්ඉත්ා්අවම්ආේ.්දිගු්ටාීන්රා ධ්න්
ආවආළාපලඅවශයේ ත්ාවයන්්හපුරා්ීම්හා ා්වන්දැදුපටර්ආවආළාපආ අ්ාායටේවය්හතුටුාායට්ආනොවන්මටම මට්
පවයම.් ආමම් ආ  තු් හාධ්ට් හැලරී අල ් ෙනිිනන්් ශ්රි් ලාංටාආේ් රා ධ්නආවආළාපල් හාංවිකධ්නය් රීරීම් හා ා් අවශයේ ්
රතිපේති්රතිහාංහථටරණය්රීරීම ්රජය්සිින්්යමරණය්ටරන්ලීම. 
ටාිකයක්ෂමූතේ් ,්හථ කරහාර්ූතේ් ,සිනිසිාකාවආයන්් ක්ත්්වන්නා්ූතේ්රා ධ්න්ආවආළාපලක්නිිකමාණය්රීරීම්ආමම්
වැඩහ  ආන්්දලඛ්පරමාිකාය්ආේ.් රතිපේති්රතිහාංහථටරණ් 30්ක්්ඇතුලේව්අදියර්ආාටරීන්්ක්රියාේමට්රීරීම ්
නියිනත්්ආමම්වැඩහ  න්ය ආේ්ආවආළාපල්ප ම්ටප්හැලසීම්,්ඉ අලුප්ක්රියාමාිකේහ ්්හැප ප්ක්රියා්මාිකේයන්
අාංේආටආරහි්අවධ්ානය්ආයොදල්ටරුව්ලදයි. 
රා ධ්න්ආවආළාපල්උපාය්මාිකේඅුවෙමනය්රීරීම්හා ා්අමාත්්මණ්ඩලආර්අුවමැතිය්ආප්වන්සි ේ්ලැබී්ඇති්අත්ර්
,්ඒ්අුවව්ආමහි්පළදල්අදියර්ආලහ්ම්ැකකුපපේ්සිනිමය්පනේ්ආටටුපපත්්හ ්ආටො හථ්ආවආළාපල්අහාමූහීටරණ්පනේ්
ආටටුපපත්්පාිකලිආපන්තුව ්ඉදිරිපේ්රීරීම්හා ා්ආප්වන්සි ්ට  තු්ිදු්ටරිනන්්පවයම. 
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2.7.10 සුරැකුම්රමක විනි යාක රනමක යකටුම්රත 
 

ාැන ්දලාේමටව්පවතින්198 ්අාංට්36් ාරන්ම්ැකකුපපේ් ා්සිනිමය්ආටොිනෂන්්හකා්පනත් ් 21්වැනි්ියවආහ ්
රා ධ්න්ආවආළාපල්තුළ්මතුවන්අභිආයෝේජය්ෙැනීම ් ැරී්වන්ආලහ්ම්දුම්්පරිදි්නනතිට්සිධිසිධ්ාන්ඇතුලේව්
ආනොමැත්.්එදැසින්්,්රා ධ්න්ආවආළාපල්හපදන්ධ්ආයන්්නව්පනේ්ආටටුපපත්ක්්හටහථ්රීරීම්පිිබදාව්හලටා්දැීම්
හා ා්2015්ජුනි්මහීම්සිනිමය් ා්ම්ැකකුපපේ්ආටොිනෂන්්හකාව්සිින්්ජනාධිපති්නීතිඥ්ආක්.ටාන -්්ඊහථවරන්්ම ත්ාආ ්
හකාපතිේවආයන්් තුව්ඉ ළ්මටම ආප්උපආශශයේ ට්ටපටුවක්්පේ්ටරන්ලීම.් 
ආෙෝීය් රිනති් නියම් ටරන්නන්් සිින්් ම්ැකකුපපේ් නියාමටයන්් හා ා් නියම් ටර් ඇති් මූලධ්ිකම්  ා් රිනයමන්ා්
හැලරී අල ්ෙනිිනන්්නව්ම්ැකකුපපේ්සිනිමය්පනේ්ආටටුපපත්්හටහථ්ආටආරුව්ඇත්.්මූලිටව්හටහථ්ටරන්ලා්පනේ්
ආටටුපපත්්ඉ ත්්ටිනටුආේ්හාමාජිටයින්්සිින්්නැවත්්වරක්්ම් හ්වශයේ ආයන්්ආවනහථ්රීරීම ්කාජනය්ටළ්අත්ර්,්ඒ්අුවව්
ආප්වන්සි ්ජාත්න්ත්රව්අුවෙමනය්ටරුව්ලදන්හාිකාට්ක්රමආේායන්ා්හැලරී අල ්ෙනිිනන්්ආවආ් ළාපල්තුළ්මතු්
සිය් ැරී්නව්රවණත්ාවන් ්දලුණණ්ීමම ් ැරී්වන්අ රින්්්ඒ්හා ා්අවශයේ ්සිධිසිධ්ානා්ඇතුලේ්රීරීම ්පියවර්ආෙන්
ඇත්. 
ශ්රි් ලාංටාආේ් ථික කටය් තුළ් රා ධ්නය් ැකහථරීරීආප් සිට අප් මාිකෙයක්් ආලහ් රා ධ්නආවආළාපල් වඩා් ථටිකෂණිය්
හථාානයක්්දව ්පේ්රීරීම්හා ා්අආනකුේ්ාෑ්අත්ර්ම්ැකකුපපේ්සිනිමය්පනේ්ආටටුපපත්්-්201 ්මගින්්වඩා්වැාෙේ්
වන්නා්ූත්ථධ්ාරටයක්්හපයුව්ඇත්.්ඒ්අුවව්ශ්රි්ලාංටාආේ්රා ධ්න්ආවආළාපල්වඩා්ආ ොදින්්නියාමනය්වන්්ක්රමවේ්
ආවආ් ළාපලක්්ආලහ්ාරීන්සි ්ආදොආ ෝ්සිආශශයේ ්ථආයෝජටයින්්ආමහි්ථආයෝජනය්රීරීම ්ආපළආඹුව්ඇත්.්එය්අප්
රා ධ්න්ආවආළාපල ්ඉත්ා්වාිාායට්ත්ේවයක්්අේ්ටර්ආාුව්ඇත්. 
නීති්ආටටුපපේ්හපපාාට්සිින්්ආටටුපපේ්ටරන්ලා්ම්ැකකුපපේ්සිනිමය්පනේ්ආටටුපපත්්201 ්,්ජාතිට්රතිපේති්
 ා්ථික කට්ට  තු්අමාත්තුමා්සිින්්රිශධ්්රීරීම ්නිආයෝේටරන්ලීම.්පාිකලිආපන්තුආේ්නිආයෝෙය ්අුවව්,්රජආර්
ෙැහටම්ප්රආයහි්201 ්ආනොවැපදික්22්වන්දින්රිශධ්්ටරන්ලා්හ ්දලද්රණය්ටරන්ලා්ආමම්ම්ැකකුපපේ්සිනිමය්
ආටටුපපත්් 201 ,් අග්රාමාත්් ා්ජාතිට්රතිපේති් ා්ථික කට්ට  තු්අමාත්තුමා්සිින්්201 ්ආාහැපදික් 06් දින්
ඉදිරිපේ්ටරන්ලීම. 
ආමය් ආවආළාපල් ථයත්න් ,ම්රුකුපපේ් පිිබදා් ම ජන් අිකපණයන්් ආවආළාආපොළ් අත්රමැදියන්් නියාමනය් රීරීම්
හා ාා,්ආවආළාපල්සිෂමාචාාර්හපදන්ධ්ආයන්්ක්රියා්රීරීම්හා ාා ,්්ආටො හථ්ආවආළාපලව අ්සිින්්දලුණණපාන්අභිආයෝේ
හපදන්ධ්ව්ඵලාායී්හ ්ටාිකයක්ෂම්ථටාරආයන්්ක්රියා්රීරීම්හා ා්හ ්198 ්අාංට්36්ාරන්ශ්රි්ලාංටා්ම්රුකුපපේ්හ ්
සිනිමය්ආටොිනෂන්්හකා්පනත්්ඉවේ්රීරීම්හා ාා්,්ඒ් ා්හපදන්ධ්ව්ආ ෝ්ඊ ්ථුවෂාංගිට්ටරුණු්හා ාා්,්සිධිසිධ්ාන්
හැලැහථීමම්පිණිහ්ූත්පනත්රී.්ම්රුකුපපේ්සිනිමය්පනේ්ආටටුපපත්්201 ්නීතිආටටුපපේ්හපපාාට්සිින්්ආටටුපපේ්
ටර් අවහන්ව් ඇති් අත්ර් එය් 201 .09.00් වැනි් දින් ෙරු් නීතිපතිතුමාආ ් අුවමැතිය් හා ා් ඉදිරිපේ් ටර් ඇත්.්
නීතිපතිආෙන්්අාාළ්පනේ්ආටටුපපත්්අප්ආවත්්ලැබුණු්පම්්එය්දලාේමට්රීරීම ්අවශයේ ්අුවමැතිය්ලදා්ෙැනීම්හා ා්
අමාත්්මණ්ඩලය්ආවත්ේ්අනතුරුව්පාිකලිආපන්තුව්ආවත්ේ්ඉදිරිපේ්රීරීම ්නියිනත්යි. 
ශ්රි්ලාංටා්රජාත්ාන්්රිට්හමාජවාීම්ජනරජආයහි්පාිකලිආපන්තුව්සිින්්ආමම්පනත්්ම්ැකකුපපේ්සිනිමය්පනත්්අාංට් 

2017ආලහ් දුන්වන්ලීම.්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්් 
 
2.7.11 අසාමූහීකම  රනමක යකටුම්රත 

ආටො හථ්ුණවමාරුවක්්ක්රියාටරීමආප්අරදලණ්හා ා්හ ්ආටො හථ්ආවආළාපල්ආමආ  ප් ා්අාාළ්ට  තු්ිදු්රීරීම ්
හාමාජිටයින්්0 ්ආාආනකුආ ්හ කාගීේවආයන්්1985්විකෂආරීම්ඇපආයන්්සීිනත්්හමාෙමක්්ආලහ්ආටොළඹ්ආටො හථ්
ුණවමාරුව්හාංහථාාපනය්ටරන්ලීම.්රා ධ්න්ආවආළාපල්හ ්එහි්හ කාගීටරුවන්්නියාමනය්රීරීම්,්ථආයෝජටයින්්
ථරක්ෂා්රීරීම්හ ්ම ජන්අවශයේ ත්ාවය්පරිදි්ආවආළාපල්හාංවිකධ්නය්හා ා්ාායට්ීමම්යන්අරදලණු්හහිත්ව්198 ්ීම්ශ්රි්
ලාංටා්ම්රුකුපපේ්හ ්සිනිමය්ආටොිනෂන්්හකාව්හථාාපනය්ටරන්ලීම. 
ආමම්පනත්්මගින්්ආටොළඹ්ආටො හථ්ුණවමාරුව්ලාක්අරදලණු්ටරෙේ්ආටො ින්්සීිනත්්හමාෙමක්්දව ්පරිවිකත්නය්
රීරීම්  ර ා් ආටො හථ් ුණවමාරුව් අහාමූහීටරණය් රීරීම ් හ ් ආපොදු් ය පත්් හැලරී අල ් ආෙන් ිය හම්
පාිකශයේ වටරුවන්ආ ්ය පත්්උආාහා්එහි්ආමආ  ප්් ,්පාලන්වු ය්හ ්ටළමණාටරණය්රතිවු ෙත්්රීරීම ්ප ම්ටප්
හපයුව්ලැආේ. 
ිය හ්පාිකශයේ වටරුවන් ්වාිාායට්වන්අ රින්්හාධ්ාරණූතේ්,්ටාිකයක්ෂම්ූතේ්පරිහරයක්්ඇති්රීරීම්හා ා්ආටොළඹ්
ආටො හථ්ආවආළාපල්අහාමූහීටරණය්රීරීම ්ආයෝජනා්ටර්ඇත්.්ඒ්අුවව්,්ආටටුපපේ්ටරන්ලා්අහාමූහීටරණ්පනේ්
ආටටුපපත්්ථික කට්ටළමනාටරණය්පිිබදා්ථාංශිට්අධීක්ෂණ්ටාරට්හකාව්ආවත්්ආයොදල්රීරීම ්අවශයේ ්අුවමැතිය්
ලදා්ෙැනීම්හා ා්201 .09.11්වැනි්දින්අමාත්්මණ්ඩලය්ආවත්්ඉදිරිපේ්ටරන්ලීම.ආප්වන්සි ්පනේ්ආටටුපපත්්
නීතිපතිආ ්උපආාහථ්ලදා්ෙැනීම්හා ා්ඉදිරිපේ්ටර්ඇත්. 

 

2.7.12 ශ්යේත රත්රයාක 

රා ධ්න්ආවආළාපල්හාංවිකධ්නය්රීරීආප්රතිපේති්යමරණආර්2්වැනි්අදියර්ය ආේ්ක්රියාේමට්රීරීම ්නියිනත්්සිාිනට්
ඉතිරිරීරීප්දිරිෙැන්ීමම්හපදන්ධ්ආයන්්හටහථ්ටරුව්ලදන්ශයේ ථආේත්්ප්රය්ආමම්අමාත්ාාංශයේ ය්මගින්්අමාත්්මණ්ඩලය්
ආවත්්ඉදිරිපේ්රීරීම ්නියිනත්යි.්ආප්පිිබදාව්ආහොයා්දැීම්හා ා්ටාිකය්හාධ්න්දලටායක්්පේ්ටර්ඇති්අත්ර්,්ාැන ්
ආප්හපදන්ධ්ආයන්්මූලිට්වාිකත්ාවක්්හටහථ්ටර්එය්අාාළ්පාිකශයේ වයන්ආ ්අා හථ් ා්ආයෝජනා්ලදා්ෙැනිම්හා ා්එම්
පාිකශයේ වයන්්ආවත්්ආයොදල්ටර්ඇත්. 
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2.7.13 ස්ත්රි පුරුෂ ස ාජභාවයාක  ත රදානම් වූ  හඛසනයාකන්  පිටුදාැකී  සදාහා වන ජාතික ක්රියාකාකාම සැාැස්  

ථික කට්ට  තු්ක්ආෂ ්රය්ආටආරහි්සිආශයේ  ෂ්අවධ්ානය්ආයොදල්ටරිනන්්හථත්රී්පුරුෂ්හමාජකාවය්මත්්පානප්ූත්හිාංහනයන්්
පිටුාැකීම්හඳ ා්වන්රතිපේති්රාදලව ්ඇතුළේ්ථික කට්හාංවිකධ්න්හැලම්ම්හ ්ජාතිට්ක්රියාටාරී්හැලැහථම්හටහථ්ටර්
ඇත්.්ඒ්අුවව්ආප්වන්සි ්හථත්රී්පුරුෂ්කාවය්මත්්පානප්ූත්හිාංහනයන්්පිටු්ාැකීම්හඳ ා්අවශයේ ්ට  තු්ිදු්ආවිනන්්පවයම. 

 

 

2.7.14 අවයබෝධතා ගිවිසුම්  MOUs) 

�්ලාංටා්රජය්හමඟ්අආනකුේ්ර වල්රාජ්නායටයන්්සිින්්එළආඹන්ලා්ආමම්අමාත්ාාංශයේ ය ්අාාළ්අවආදෝධ්ත්ා්
ගිසිම්ප්වල්රෙතිය්පිිබදාව්හමාආලෝචානය්ටර්ඒ්පිිබදඳ්ආත්ොරතුරු්ජනාධිපති්ආ අටප්ටාිකයාලය්ආවත්්වාිකත්ා්රීරිම ්
ට  තු්ටර්ඇත්. 

 

2.7.15 වාර්ෂික වාර්තා සහ කාර්යාකසාධන වාර්තා 

පාිකලිආපන්තුව්ආවත්්ඉදිරිපේ්ටරන්ලා්ටාිකයහාධ්න්වාිකත්ා්ප ත්්පරිදි්ආේ.් 
 

 ම්ැකකුපපේ් ා්සිනිමය්ආටොිනෂන්්හකාව්්්්්්  -්2016 

 ආහ වා්නි ක්ත්යන්ආ ්කාර්අරදලා අ්මණ්ඩලය  -2015 

 ්්්්�්ලාංටා්ම ්දැාංකුව්්    -්2016්මෑත්්ටාීන්ථික කට්රවණත්ා්්්්්්්්්්්්් 
 ්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්්201 ්ම්සිආශයේ  ෂ්ිදුීමප් ා්2018්අආේක්ෂාවන් 

 �්ලාංටා්ම ජන්උපආයෝගිත්ා්ආටොිනෂන්්හකාව  -2015 

 මානව්හපපේ්හාංවිකධ්නය්රීරීආප්ජාතිට්හකාව්්්්්්්්්්්්්්්-්2015 

 

2.7.16 යවනමක ක්රියාකාකාමකම් 

 ආර්ථික කළ නාකම යාක පිළිබඳ අ ාතය  ණ්ඩා කමිටු තීම  ක්රියාකාමක ක රීම :  

ථික කට්ට  තු්වල ්අාාළව්පම්්සිපරප්ට  තු්ිදු්රීරීම්හපදන්ධ්ආයන්්ථික කට්ටළමණාටරණය්
පිිබදඳ්අමාත්්මණ්ඩල්ටිනටුව්සිින්්ලදා්ආාන්ලා්යමරණ්ක්රියාේමට්රීරීම. 

 

 රැස්වීම් වාට සහභාගිවී :  

අධ්ක්ෂට්මණ්ඩලැකහථීමප,්රේති්හමාආලෝචාන්ැකහථීමප,සිෙණන්හ ්ටළමණාටරණ්ැකහථීමප,්රහ්පපාාන්
ැකහථීමප.්ජාතිට්ආමආ  ප්ටපටු්ැකහථීමපරජආර්ගිණුප්පිිබදඳ්ටාරට්හකාව,රාජ්වාපාර්ටාරට්හකාව්
ථදිය්හඳ ා්ථික කට්ට  තු්අාංශයේ ආර්නිලධ්ාරීන්්හ කාගී්ආේ. 
 

 ප්ර ගතති ස ායාෝචනයාක:  

ආපර්හා න්්ටරනලාථයත්නහමඟඒවාආරරේතිය්ආහොයා්දැීම්හඳ ා්ටලින්්ටල ්රේති්හමාආලෝචාන්
ැකහථීමප්පැවැේීමමේ්රේති්වාිකත්ා්ටැඳවා්ඒ්අුවව්අවශයේ ්ට  තු්ිදු්ආටො ්පාිකලිආපන්තුව ්ඉදිරිපේ්
රීරීම්හඳ ා්ටාිකයහාධ්න්වාිකත්ා්හටහථ්රීරීම ්අවශයේ ්ාායටේවය්ලදා්ීමම. 
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2.8 විශ ේෂ සංවර්ධන වයාපෘති   
 

සංවර්ධන හා වයාපෘති අ ශං ම ින් ප පෘතහද ක්වෙනවන වයාපෘති අ හා ව්ටසනහ ප නිනහමම ි හා සබන් පකරණ   ණනයුතු 
ඉටුණ යි.  
 

1. න ෝණ ආහා  ව්ටසනහන  (WFP) 
2. ඇිරිණානු ආධා  (USAID) ව්ටසනහන  
3. ණිෂිණර්ි නම ණ   වයාපෘති අම  
4.  “ජනපෘත අන කිම පන” ව්ටසනහන 

 
[ 

2.8.1. ශ ෝක ආහාර වැඩසටහන (WFP) 
 

න ෝණ ආහා  ව්ටසනහන ශ්රී   ංණාව සිග 1968 වර්ෂනේ සින සහනමෝගීදාවනම ප ණනයුතු  ණ න ශද  2018 වසනර් 
දී 50 වන සංවත්ස ම සි නු ඇද. සුනාමි, නිමඟ, ගංවතු , යුධිම දත්වම ප ව්නි ස්වාභාවිණ සහ මිනිසා විසි ප 
නිර්ිානම ණ න  ක ආපෘතකාව පහි දී හදිසි ආධා   ්ාදීිත්,  පෘතාසල් ආහා  ව්ටසනහ ප නි පි ශනනකුත් නපෘතෝෂ  
ි්දිහත්ම බන හ හා කුසගි පන පිටුක්කීි ඉ වෙණ ණ ගත් සංවර්ධන ව්ටසනහ ප ව න ි ්දිහත් විි මන නකමාණා නම පි 
න ෝණ ආහා  ව්ටසනහන සහනමෝගිදාවම කවෙවයි.  

 
 
 

ශ ෝක ආහාර වැඩසටහන 2016-2017  හි ප්රධාන වැඩසටහන් : 
 

අ. පෘතාසල් ආහාර වැඩසටහන 
 

නිි ව්ටසනහන ප ප්රධාන ශ මු  ව පන ප ආහා  ආ වෙෂ මවෙ නනොි් අ ප්රනේ ව  නවනසන පෘතාසල් ළමු පනේ 
නපෘතෝෂ  ිට්නි ඉහළ න්ංම ියි. නිි ව්ටසනහන මනනත්, දිනපෘතදා උතුරු  පෘතළානත් නදෝ ාගත් ප්රනේ ව  1 නරේණිනේ 
සින 9 වන නරේණිම කවෙවා පෘතාසල් ෂ්ෂය ෂ්ෂයමාව ප 160,000 ණන නපෘතෝෂයකාී  ආහා  නල වෙ සපෘතමනු  ්යි. 2017  වර්ෂම 
ශවසානම වනවින පෘතවත්වන  ක පෘතාසල්දින 197 වෙ තුළදී පෘතාසල් ළමු ප 158,105 වෙ නිි ව්ට සනහන මනනත් ප්ර අ ාභ 
 ්බූ ශද  ඔවු ප නවද  ්ාදු ප මුළු ආහා  ප්රිා ම නි්රිවෙ නනො ප 2990.5 කි. 
(සහල් නි.නනො.1970.7 : පෘතරිප්පු  නි. නනො.  476.49 : ටි ප ණළ ිාළු නි. නනො. 304.86 සහ එළවලු නදල් නි. නනො. 
238.44 ). 
 

ආ. වැඩ සඳහා ආහාර මගින් අනතුරට භාජනනය වියහැකි ජනතාවශේ ඔශරොත්තු දීශේ හැකියාව ඇ කිරීශේ  
වැඩසටහන 
උතු , ඌව, න්නගනහි  පෘතළාත් සහ ිධයි පෘතළානදහි ආපෘතකාව න  වෙවන සහ ආහා  සු වෙෂ මවෙ නනොි් අ ප්රනේ  
සඳහා ශවධානමවෙ කවෙවන ශද ි නේශීම ව නම ප පෘතවත්වානගන මන විවිධ ණනයුතු ඵනබන, පෘතරිස  සං වෙෂ ම, ඉටබන 
පුනරුත්ථාපෘතනම සහ ජ ම රැස් කිරීි, නිපු දා සංවර්ධනම මනාදිම සකහා සහම දීිත් සිදු ණ යි. ණා පදා ගිහ මූලිණ 
පෘතවුල් ඇතුළුව ශඩු ඔන ොත්තු  දීනබන  හ්කිමාවවෙ සහිද පෘතවුල් සඳහා නිි ව්ටසනහන මනනත් ප්ර අ ාභ  ්ානකයි.  
නබන  මනනත් මුකල් සමිනප්රේෂ ම හ හා ඔවු පනේ ඔන ොත්තු  දීනබන  හ්කිමාව ව්ඩි දියුණු කිරීි සිදු  වන ශද  ඒ සකහා 
ඔවු පනේ වත්ණබන  උත්පෘතාකන ක්රිමාණා ණබන  ඉහළ න්ංම ි තුන් ප  වන ක්රිමාණා ණබන  ඉහළ න්ංම ි සිදු ණ නු  ්යි. 
දවක  ආපෘතකා සඳහා පෘතව අන නපෘත  සූකානි ඉහළ න්ංම ින ක ණනයුතු ණ යි. 
 

 2017 වර්ෂනේදී උතුරු පෘතළානත්  සිමලුි දිස්�වෙණ, ඌව පෘතළාද  ඇතුළුව ශනු ාධපු ම, නපෘතොනළො පනරුව, 
නුව ඵන්ම, ිාදනල්, �කු ාි ම, ිටණ පුව මන දිස්�වෙණ 13 තුළ නිි ව්ටසනහන ක්රිමාත්ිණ ණ  ඇද. ඒ 
සඳහා 2017 දී, රු. මිලිමන  282 ණ ප්ර අපෘතාකන න ෝණ ආහා  ව්ටසනහන මනනත් ආධා මවෙ න ස  ්ා දී ඇ අ ශද  
එිගි ප ආස පන ව නම ප ප්ර අ ාීන ප 8,750 ණ ප්රිා මවෙ ආව  ම ණ යි. 

 පෘතවුල් ඒණණ ිට්නමි ප ජ ම රැස්කිරීනබන පෘතේධ අ 438 වෙ පිහිටුම ි එනි පි ප්රජා ජ ම රැස් කිරීනබන  පෘතේධ අ (කුටා 
ව්ල) 130 වෙ ස්ථාපෘතනම කිරීි දරු  දරුණිම ප හා ණා පදාව ප 812 වෙ හන  නිපු දා සංවර්ධනම ව්ටසනහ ප 
පෘත්ව්ත්විි, විත්තීම පුහුණු ිධයස්ථාන 13 වෙ පුනරුත්ථාපෘතනම නහෝ ව්ඩි දියුණු කිරීි සහ වයාපෘතා  ඇ ම ි සකහා 
මූලිණ ප්රාේධනමවෙ න ස පුහුණුව  ්බූ දරු  දරුණිම ප හා ණා පදාව ප 755 ණන ශ මුකල් ස්පෘතී ි නිි 
ව්ටසනහන ිගි ප ස් සුබන ණ  ඇද.  
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 2017 ජුනි සින නනොව්මි්ර් කවෙවා ිාස 6 ණණා මකි ප නිි කිරීින නිි වයාපෘති අම ඉ වෙණ ණ  ඇද. පෘතළමු වන 
ිාස 3 තුළදී රු. මිලිමන 126  වෙ ප්ර අ ාීන ප ශද  න්කා  හ්  ඇද. 

 
නිි ව්ටසනහන 2017 වර්ෂම  ශවසානම වන වින, ගිහස්ථ ිට්නමි ප ජ ම රැසක්ිරීනබන පෘතේධ අ 474  වෙ පිහිටුවා ඇද. 
ප්රජා ජ  වයාපෘති අ (කුටා ප්රිා නේ ව්ල) 119වෙ ප්ර අසංස්ණ  ම ණ න  දී. ඒ සඳහා ප්ර අ ාීන ප 2,647 වෙ සබන් පධ  ම  
ඇද. මින ශිද ව දරු  දරුණිම ප හා ණා පදාව ප 960 වෙ සඳහා පුහුණු ව්ටසනහ ප 71  වෙ පෘතවත්වන   දී. විත්තීම 
පුහුණු ිධයසථ්ාන 24 වෙ  පුනරුත්ථාපෘතනම නහෝ ව්ඩි දියුණු කිරීි  
ණ  ඇද.  

ඇ.   හදිසි අවසථ්ාවන් සඳහා සහය දීම . 

න ෝණ ආහා  ව්ටසනහන පෘතහද න ස හදිසි ශවස්ථාව පන  වෙවූව පන සහනමෝගම  ්ා නකයි . 

 ගංවතු , නාමමෑබන, නිමඟ මනාදිම ින් ප ් පෘතෑින  වෙවූ පුේග යි ප සඳහා මුකල් සබනනප්රේෂ ම ිගි ප ඔවු පනේ 
ආහා  ශව යදා සඳහා සහනමෝගම ඵ  කිරීි . 

 2016 වර්ෂනේදී  නිි ව්ටසනහන ිගි ප නණොළඹ ණෑගල්  සහ  ත්නපු  මන දිස්�වෙණව  නාම මෑබන ිගි ප 
් පෘතෑින  වෙවූ පුේග යි ප 22,949 වෙ ශද  රු. මිලිමන 152.32 ණ ප්රිා මවෙ න්කා හ්  ඇද . 

 2017 වර්ෂම ශවසානම වන වින න ෝණ ආහා  ව්ටසනහන ිගි ප රු . මිලිමන 337.4 වෙ කුරු ෑග , නිොන ාග , 
වවුනිමාව හා ි පනා ි මන දිස්�වෙණ ම පහි නිමඟනම ප පීටා විදින 8,435 ණ ජනදාව නවනුනව ප න්කාදී ඇද. 
දවක සහන ව්ටසනහන ප දිගුවවෙ න ස  ගංවතු  ආධා  ව්ටසනහන ිාද ,  ත්නපු , ණළුද  සහ ගාල්  මන 
දිස්�වෙණ ව  ආපෘතකාවන  වෙ වූ පුේග යි ප 6,718 ණ ප්රිා මවෙ ප්ර අ ාභ  ්බූ ශද  ඒ සඳහා නමොමු ණ  ඇ අ 
ප්ර අපෘතාකන මුක  රු .මිලිමන 134.36 කි . 
 

2.8.2. ඇමරිකානු ආධාර (USAID) වැඩසටහන යටශත් ක්රියාත්මක වයාපෘති  
 

නිි වයාපෘති අ රි  ංණා  ජම සහ ඇිරිණා එවෙසත් ජනපෘතකම ශද  ශත්ස ප ණ න  ක ශවන්ෝධදා ගිවිසුින ශනුව 
ක්රිමාත්ිණ නල. USAID ව්ටසනහන මනනත් ක්රිමාත්ිණ වන වයාපෘති අ නවනුනව ප ආනමනම ණ නු  ්න භාඩ ට ්දු 
සහ ශගම එණතු ණ න  ක ්දු (VAT) වලි ප නිකහස් කිරිින �  ංණා  ජම එි ශවන්ෝධදා ගිවිසුි මනනත් ්්ඳී ඇද. 
නබන වසනර් USAID ආධා  මනනත් වයාපෘති අ 04 වෙ ක්රිමාත්ිණ විම. 
 

 

අ. විත්තීය සහ ආයතනික  කයතාව නංවාීමශේ වැඩසටහන සඳහා සහශයෝයය ැැ්වවිම (SPICE) 2012-2017 
 
 

දිවයින පු ා පිහිටි විවිධ ආමදන සහ විවිධ සිාජ නණොනස් ශද  සබන් පධදාවම නගොටනංවාලීි හ හා ප්රජාද ප්රවාකම 
සහ පෘතරිපෘතා නම ප්රවර්ධනම කිරීි සඳහා නේශීම ආමදනව   ණයදාව නංවාලීි සහ ආමදනිම ව නම ප 
නගොටන්ගීින සහනමෝගම ක්වෙම ි, නේශීම ආමදන සඳහා ආධා   ්ාදීි නිහි ප්රධාන ශ මු  නල.   
 

නිි වයාපෘති අම සඳහා USAID ව්ටසනහන මනනත් ඇිරිණා එවෙසත් ජනපෘතක නටො ර් 15,182,000 වෙ එනබන ආස පන 
ව නම ප රු.මිලි. 2,277 ණ මුක වෙ ආනමෝජනම ණ නු  ්න ශද  නබන මනනත් පෘතහද ක්වෙනවන ණාර්මම ප 2012 සින 
2017 ජූනි ිස කවෙවා ක්රිමාත්ිණ ණ නු  ්බිණි.   
 

 සිවිල් සංවිධාන ්  ග් පම නබන USAID නිමාින වයාපෘති අම. 
 ජා අණ හා පෘතළාත් ිට්නනබන ආමදන 66 වෙ සකහා මූ ය හා දාවෙෂණිණ සහනමෝගම ක්වෙම ි. 
 ණා පදා හා දරු  ප්රජාව සවි්  ග් පම ි, ක්රිමාණාරී නපෘතත ත්වම ඇ අ කිරීි, පෘතරිපෘතා න, ආර්ක ණ හා සිාජ 

ණාර්මම ප සහ සිමලු ජන නණොනස්ව  සහභාගීත්වම සහ අණ කිරීි, විවිධ ආගමිණ ජන නණොනස් හා විවිධ ජනවර්ග 
ශද  සිගිම හා සිාකානම දහවුරු කිරීි, ස්ත්රි පුරුෂ සිාජභාවිණ සිානාත්ිදාව ඇ අ කිරීි ඇතුළුව සිවිල් සිාජ 
සංවිධාන සහ ආ ප අණ පෘතහසුණබන සහිද ජනදාව ් ාත්ිණ කිරීි සකහා ශව ය ව්ටසනහ ප සණස් ණ  ක්රිමාත්ිණ 
කිරීි සබන් පධනම ප නිහිදී ශවධානම නමොමු ණ යි. 

 
 

නිි වයාපෘති අනේ වාර්දාගද ප්රග අම ශනුව ීත අ ආධා  නහෝ වංාාව පන ශසු වූ ද්න්ත්ද ප සකහා ආධා   ්ා දීනබන 
ව්ටසනහ ප හ හා පුේග ම ප 42,816 නකනනවෙ සකහා ආධා   ්ා දී ඇද. දවක ස්ත්රි පුරුෂ සිාජභාවම පෘතකනබන ණ ගත් 
ප්රාඩ ටත්වම තු  පකිරීනබන ව්ටසනහන මනනත් පුේග ම ප 3,688 නකනනකු පෘත්මි  නසේවා ආධා   ්ා නගන ඇද. 
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යුේධම නහේතුනව ප ස්වාමිපුරුෂම ප ශහිමි වූ ණා පදාව ප 1,118 නකනනකු සඳහා  වනනෝපෘතාම ආධා   ්ා දි ඇද. 
පුේග ම ප 36,815 නකනනකු සඳහා ශදයව ය ශනනයදා නල්නනව  එනබන උප්පෘත් පන සහ අණ , විවාහ සහ අණ සහ 
ජා අණ හ්ඳුනුබනපෘතත් ව  ශනුපිනපෘතත්  ්ා දී ඇද. ිානව හිමිණබන පින්්ඳව පුේග යි ප 64,251 නකනනකු ක්නුවත් කිරීිත් 
ප්ර අ ාීන ප 1,190වෙ සඳහා දාවෙෂණිණ හා නමකවුබන ආධා   ්ාදීිත් ප්රජා සාිාිකණයි ප 1,389 නකනනකු සඳහා පුහුණුව 
 ්ා දීිත් සාිම හා සංහිඳිමාව ස්ථාපිද කිරීින සහම ක්වෙවිි සඳහා ක්රිමාණා ණබන 248 වෙ ක්රිමාත්ිණ කිරීික ණ  ඇ අ 
ශද  2017 වර්ෂම ශවසානම වන වින සංවිධාන 188 වෙ සහභාගීත්ව පෘතරිපෘතා න ණාර්මම ප හි නිම්ලී ඇද. 
 

නිි වයාපෘති අම ශවස ප ම නි ප පෘතසුව නේශීම හා විනේශීම වින ේෂඥයි පනග පස්දුබන ත් ස්වාකරන ඇගී බන ණමිටුවවෙ 
ිගි ප   වයාපෘති අනේ සිස්ද ඇගී ි සිදු ණ  වයාපෘති අ ඇගයුබන වාර්දාව සණස් ණ නු  ්බිණි. 
 
 

ආ. ජීවශනෝපෘතාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටශත් ජීවශනෝපෘතාය අවස්ථාවන් උැාකර දීම සඳහා සහශයෝයය ැැ්වවීම 
(SOLID ) - 2013-2016  
 

නිෂ්පෘතාකන නමකවුබන  ්ාදීි සකහා සීමිද සහනමෝගම කවෙවමි ප නවළඳනපෘතොළ සබන් පධදා නගොටන්ගීි, දාවෙෂණිණ 
සහාම සහ පුහුණුව  ්ා දීි තුන් ප ණා පදා මූලිණ ගිහ ඒණණ, යුේධනම ප ස්වාමිපුරුෂම ප ශහිමි වූ ණා පදාව ප සහ 
න්වද පෘතදිංචි ණ වන  ක පෘතවුල් ඒණණ ව්නි ශවධානින  වෙව ඇ අ ප්රජාව  සකහා  වනනෝපෘතාම ශවස්ථාව ප ප්රවර්ධනම 
කිරීි නවනුනව ප නගොම  ප හන ආධා   ්ා දීි නබන මනනත් සිදු නණනර්. 
 

නිි වයාපෘති අම සකහා USAID ව්ටසනහන මනනත් ඇිරිණා එවෙසත් ජනපෘතක නටො ර් මිලිමන 9.2 ණ මුක වෙ 
ආනමෝජනම ණ නු  ්න ශද  උතු , උතුරු ි්ක හා න්නගනහි  පෘතළාත් තුළ වයාපෘති අම ක්රිමාත්ිණ නණරිණි.  ග්රාමීම 
පෘතවුල් ඒණණ 4,000වෙ සඳහා ප්ර අ ාභ  ්ාදීි ශනප්වෙෂාව විම. 2017 වසනර් ඉ වෙණම වූ පෘතවුල් ඒණණ කහස ශබි්වා 
මමි ප පෘතවුල් 1,300වෙ සකහා කාමණත්වම සපෘතමා ඇද. නභෝග නිෂ්පෘතාකනම, කිරි නිෂ්පෘතාකනම හා සත්ත්ව (කුකුළු) නිෂ්පෘතාකනම 
මනාදී ණර්ිා පද නබන මනනත් නගාසිනවනු  ්බිණි. ධාරිදා සංවර්ධනම කිරීනබන ව්ටසනහ ප හ හා පුේග ම ප 1,377වෙ 
සකහා පුහුණුම මි  ්ා දී ඇද. එහි 2017 ඉ වෙණම වූනේ පුේග ම ප 1,000කි. නව දාත්ෂණිණ ක්රනිෝපෘතාම පන ශනුගද 
කිරීනබන ව්ටසනහන හ හා නගොවිම ප 100වෙ සබන් පධ ණ ග්ීති 2017 දී ඉ වෙණම වූ ශද  එම ඉවෙිවමි ප 339වෙ එි 
ව්ටසනහන සකහා  සබන් පධ ණ ගනු  ්බිණි. 
 

ඇ. නව ආර්ථික කටයුතු වර්ධනය කිරීශේ වැඩසටහන (VEGA B1Z+ ) 
 
 

නේශීම හවුල්ණරුව ප සිඟ එවෙව  ාජය  - නපෘතතේගලිණ හවුල්ණාරිත්වම දිරිිත් කිරීි සකහා සහනමෝගම කවෙවනු  ්න 
ශද ි සිමලු වෙනෂේ්ර ආව  ම වන පෘතරිදි මහ ණළිනාණ   භාවිදම ව්ඩි දියුණු ණ  ග්ීතින නි පි උකයාන 
පෘතා නම, කිරි නිෂ්පෘතාකනම, ජ  ම  වගාව, ස්පෘතයුබන නසේවාව ප, ඇඟලුබන සහ ඉදිකිරීබන වෙනෂේ්ර මනාදී වූ ඉ වෙණගද 
ණර්ිා පද මනනත් සිදුවන නිෂ්පෘතාකන ක්රිමාවලිම ව්ඩි දියුණු කිරීි සහ ශව ය දාවෙෂණිණ සහම, පුහුණුව හා ආධා   ්ා 
දීි නබන මනනත් සිදු නණනර්. 
 

නිි වයාපෘති අම සකහා USAID ව්ටසනහන මනනත් ඇ.එ.ජ.නටො. මිලිමන  22.4 ණ මුක වෙ ආනමෝජනම ණ නු  ්න 
ශද  උතු , උතුරු ි්ක, න්නගනහි  හා ඌව පෘතළාත් තුළ වයාපෘති අම ක්රිමාත්ිණ ණ නු  ්යි.  නිි වයාපෘති අම 
සං ාණම ප නකණකි ප සි පවිද නල.  එනබන. ආධා   ්ාදීි සහ දාවෙෂණීණ සහම  ්ා දීි නල. 
 

2017 නකස්බන්ර් ිස 31 දිනන වයාපෘති අනේ ප්රග අම පෘතහද පෘතරිදි නල. 
 

 නව රැකිමා හා ආකාමබන ඉපෘත්ී නබන ශවස්ථාව ප 385 වෙ සපෘතමා ඇද. ඒ ශනුව රැකිමා ශවස්ථා 6,500වෙ නිර්ිා ම 
කිරීනබන වයාපෘති අ ඉ වෙණම හා ස්සඳීනබනදි නිි වයාපෘති අම මනනත් 2017 වස  ශවස ප වන වින බිහි ණ  ඇ අ සිසද් 
රැකිමා හා ආකාමබන ඉපෘත්ී නබන ශවස්ථා සංනයාව 6,647 කි. 

 

 ප්රකාන ාීන පනේ ක්රිමාණා ණබන තුන් ප වර්ධනම ණ  ඇ අ ගිහ ඒණණම පනේ ආකාමි ඇ. නටො ර් 6,500,000 කි ප 
ව්ඩිණ  ග්ීති වයාපෘති අ ඉ වෙණම වූ ශද  එම නබන වනවින ඇ. නටො ර් 9,021,589 කි ප ව්ඩිණ  ග්ීතින හ්කි 
ම  ඇද.  
 

 ශවකානින  වෙම නබන ඉටණට සහිද පෘතවුල් 456 වෙ සඳහා නිි වසනර් දී සිජු ප්ර අ ාභ හිමිණ  දී ඇ අ ශද  ඒ ශනුව, 
ශවධානින  වෙම නබන ඉටණට සහිද පෘතවුල් 8,000 වෙ සඳහා සිජු ප්ර අ ාභ හිමිණ  දීනබන වයාපෘති අ ඉ වෙණම ශබව්වා 
මමි ප පෘතවුල් 8,810 වෙ සඳහා සිජු ප්ර අ ාභ හිමිණ  දී ඇද. 
 

 වයාපෘති අම මනනත් ඉ වෙණගද පෘතරිදි සංවිධාන 4වෙ සකහා ආධා  නහෝ ප්ර අ ාභ  ්ා දීින හ්කි විම.  ඒ ශනුව, වයාපෘතා  
ආමදන නහෝ සංවිධාන 60වෙ සඳහා ආධා  නහෝ ප්ර අ ාභ හිමිණ  දීනබන සිසද් වයාපෘති අ ඉ වෙණම නබන වන වින 
පූර්  ව නම ප සපු ානගන ඇද. 
 

 වයාපෘති අනේ ආනමනිණ ්දු සහිද භාඩ ට සඳහා වන ්දු නගම බන මනනත් ශ්රී  ංණා  ජම විසි ප රු.මිලිමන 4.97වෙ ශ්රී 
 ංණා නර්ගුනව ප භාඩ ට නිකහස් කිරීි සඳහා ක්රිමා ණ  ඇද.  
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ඈ. ප්රජාතාන්්රික පෘතා නය හා වයවීම  ත් මත් කිරීශේ වයාපෘති ය (SDGAP Project)  
 

 

සහනමෝගීදා ගිවිසුබන ශංණ 383-0126 මනනත් ක්වෙනවන ප්ර අපෘතාකන ශනුව, ප්රජාදා ප�ණ පෘතා නම හා වගම ි  වෙ අිත් 
ණ ලීනබන වයාපෘති අම (SDGAP) ප්රධාන ආමදන හා ශිාදයාං  කිහිපෘතමවෙ හ හා ක්රිමාත්ිණ ණ නු  ්යි. නිි 
වයාපෘති අනේ ශ මු  ව පන ප ශ්රී  ංණානල ප්රජාදා ප�ණ පෘතා නමවෙ සඳහා වටා ඵ කාී  හා වගම නි ප යුත් ශ්රී  ංණානල 
 ාජය ශං නේ වගම නබන ක්රිමාවලිම සවිිත් කිරීියි. නිි වයාපෘති අම වස  තුනණ වයාපෘති අමවෙ න ස 2016 ඔවෙනදෝබන්ර් 
ිස සින 2019 ස්ප්ද්බන්ර් ිාසම කවෙවා ක්රිමාත්ිණ වන ශද   න උපෘතරිි ව නම ප ඇිරිණා එවෙසත් ජනපෘතක නටො ර් 
මිලිමන 13වෙ නව ප ණ  ඇද. 
 

ඒ ශනුව 2017 වර්ෂම සඳහා ස් සුබන ණ  පෘතරිදි නගම නබන ක්රිමාවලිම  වෙ අිත් කිරීි සඳහා වූ තන අණ නල්නනමවෙ 
සණස් ණ  ඇද. නේ පෘතා නිණ ව නම ප ණා පදා සහභාගීත්වම ව්ඩිදියුණු කිරීි සඳහාවූ ක්රිමාණා ණබන 04වෙ ඉ වෙණ 
ණ  ශද  ඒ වන වින එව්නි ක්රිමාණා ණබන 07වෙ ක්රිමාත්ිණ ණ  ඇද. ස්ත්රි පුරුෂ සිාජභාම  සිානාත්ිදාව ඇ අ කිරීි 
හා ණා පදා සවි් ණ  ම ව්ඩිදියුණු කිරීි සඳහාවූ පුහුණු ව්ටසනහන ින් ප 2017 වසනර්දී 2,000වෙ පුහුණු කිරීින 
ශනප්වෙෂිද ශද  නබන වන වින 1,746වෙ පුහුණු ණ  ඇද. 
 

2.8.3. කිෂිකර්ම නවීකරණ වයාපෘති ය 
 

න ෝණ ්්ංකු ආධා  මනනත් ණිෂිණර්ිනේ නිෂ්පෘතාකන සහ නිෂ්පෘතාදිදම , නවළඳනපෘතොළ ශවස්ථා දියුණු කිරීි, ශගම එණතු 
කිරීි ආදී ණනයුතු සඳහා නිි වයාපෘති අම මූලිණව ණිෂිණර්ි ශිාදයාං ම, ප්රාථමිණ ණර්ිා පද ශිාදයාං ම හා 
නදෝ ාගත් පෘතළාත් සභා ින් ප ක්රිමාත්ිණ ණ යි.  නිි වයාපෘති අම  ාජය හා නපෘතතේගලිණ ශං නේ ආමදන ග නාවවෙ 
සබන් පධ වන ශද  වයාපෘති අම ක්රිමාත්ිණ කිරීනබනදී පෘත්න නගින ග්නළු විසදීින හා ප්ර අපෘතත් අිම තී   ග්ීතින පිහිටුවා 
ඇ අ වයාපෘති අ නිනහයුබන ණමිටුනල සහභාගීත්වම නිි ශිාදයාං ම ක යි.  2017 වර්ෂමන නිනහයුබන ණමිටු  8වෙ පෘතවත්වා 
ඇද.  
 

2.8.4. "ජනපෘත ට කියන්න" වැඩසටහන 
 

"ජනපෘත අන කිම පන" ව්ටසනහන සකහා ජනාධිපෘත අ නල්ණබන ණාර්මා ම විසි ප ව්ඩිදියුණු ණ න  ක නව කත්ද පෘතේධ අමවෙ 
2017 වර්ෂම ආ බනභනේදි හදු පවා නකනු  ්බීම. එි කත්ද පෘතේධ අම තුන් ප නිි ශිාදයාං ම නවද නමොමුවන ිහජන 
ඉල්ලීබන (දුවෙග්නවිලි) සබන් පධනම ප ණනයුතු කිරීනබනදි ශිාදයාං ම මනනත් ඇ අ ආමදන සබන් පධ ණ  ගනු  ්යි. ඒ 
ඒ ආමදන ව  විෂම පන ශකා  දුවෙග්නවිලි එි ආමදන නවද නමොමු ණ නු  ්යි.  

 
 

වගුශංණ 2.12: "ජනපෘත අන කිම පන" ව්ටසනහන ිගි ප නමොමුවන ිහජන ඉල්ලීබන සබන් පධනම ප ප්රග අම    

 
ශකා  නදො තුරු පෘතහද ප්රසද්ා නම පක කවෙවා ඇද. 
 
 
 

2017.01.01 සින 2017.12.31 කවෙවා ශිාදයාං ම  ක මුළු ඉල්ලීබන සංනයාව 490 
විසදුබන  ්ාදු ප සංනයාව 222 
ජනාධිපෘත අ නල්ණබන ණාර්මා ම නවද ආපෘතසු නමොමු ණ න  ක ඉල්ලීබන සංනයාව 
(ශකා  නනොවන ්්වි ප) 
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2017.01.01 සිට 2017.12.31 ැ්වවා අමාතයාං ය  ැ මුළු ඉල්ීමේ සංඛ්යාව

විසදුබන  ්ාදු ප සංනයාව

ජනාධිපෘත අ නල්ණබන ණාර්මා ම 
නවද ආපෘතසු නමොමු ණ න  ක 
ඉල්ලීබන සංනයාව 

විසදීින පිමව  ගනිමි ප ඇ අ
සංනයාව
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03 වන පරිච්ඡේදය 
තරුණ කටයුතු පිළිබඳ ආයතනවල කාර්යසාධනය 

3.1 කුඩා වයාපාර සංවර්ධන අංශය 

3.1.1 ප්රධාන ්රියාකාරක  

 ප්රතිලාභීන් හදුනාභෙනාහවුන් හුඩාභහ්යභපාරභකහෂේෙ ්රය හිළිබදව්හවනුව්් හිරීම.  
 විභ්හ්ය්ාභය යින් හදුනාභනනී., ෙ ෝකභනනී.හදභහවුන් ෙේහආයල්පාරහාං්ර්ධාය හාවදභහ්නාාටද් හපාරන්න් වී.  
 ප්රතිලාභීන් ෙේහුහුණු හව්්ය භහදුනාභනනී.හදභහවුන් ටහෙය ෝනයහුහුණු හ්නාාටද් හානාුම් හිරීම.  
 ුහුණු හපාරභඨ.භාභහාංවිධභාය හිරීම., ෙ.ෙදය වී.හදභහපාරන්න් වී.  
 ්ය්ාභය යින් හිළිබදවහිරක්  කහපාරුමහවිපාරක් හිරීම.  
 ්යභපාරභකහදපාරෙන්ාය හදභහාදය හෝ්භහා් ද් කරයක ය   
 ්ය්ාභය යින් ටහුලායහපාරදුමය් හාපාරය භහනනී.හාවදභහා් ද් කරයක ය   
 ්ය්ාභය යින් ෙේහිර පපාරභවාහාං්ර්ධාය , වොවිහප්ර්ර්ධාය හදභහේදවෙපාර දහුහුලල්හයකීම.ටහවවභාහ්නාාහටද් හ

ාංවිධභාය හයකහපාරන්න් වී.  

3.1.2. 2017 ඡදසැ බර් මස 31 දිනට ප්රගතිය 

 

 

 

 

 

හහහහ 

 

වැඩසටහන් සහභාගීත්වය වියදම්

1
දැනුවත් කිරීඡ  සහ ආකල්ප සංවර්ධන වැඩසටහන්
සාමාන්ය දැනුවත් කිරීම 123 150 8754             26,060.00 
විශ ේෂ දැනුවත් කිරීම 16 20 1200 183,732.75         
ජංගම දැනුවත් කිරීම 5 2 198             20,120.00 
වයවසායකත්ව සංවර්ධන් පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා 
ශ ෝරා ගැනීම් 58 73 1655 828,499.00         

නිලධාරී දැනුවත් කිරීම 4 8 486 75,242.00           
විශ ේෂ ආකල්ප සංවර්ධන් වැඩසටහන් 4 4 115 29,840.75           

210 257 12408 1,163,494.50      
2 වයාපාර අදහස් ජනිත කිරීම සහ ඡතෝරා ගතැනීම

්යභපාරභක වවදාප ජිර  ිරීම. ාද ෙ ෝකභ නනී.
8 7 198 48,766.25           

්යය භ වධයය ාය 6 6 106 38,122.00           
14 13 304 86,888.25           

3 වයවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන්
්ය්ාභය ය් ්ෙේ ා් ප්ර්ා භ 2 1 72 10,250.00           
්යභපාරභකය ට .ඟ ුහුණු ්නාාටද් 82 86 2569 2,177,640.66      
්ය්ාභය ය් ් ාං්ර්ධා ුහුණු  ්නාාටදා 9 9 256 5,620,989.74      
්යභපාරභක  ානාුම්   (්ය්ාභය ය් ් ාං්ර්ධා 
ුහුණු  ්නාාටදා) 1 2 44 160,006.00         

වයාපාර පරීක්ෂාව - ( අත්දැකීම් හුවමාරු) 8 9 354 146,525.00         
වයවසායකත්ව දියුණු කිරීම (අභිශරේරණය) 1 1 297 44,500.00           

103 108 3592 8,159,911.40      
4 වයාපාර  සැලැසු  සංවර්ධනය

්යභපාරභක  ානානුම්  ාං්ර්ධාය  (දිා 03) 5 3 125 72,067.50           
්යභපාරභක  ානානුම්  ාං්ර්ධාය  (දිා 05) 2 2 50 72,785.00           

7 5 175           144,852.50 
5 තාක්ෂණ සංවර්ධනය

 ිර ුහනනා ුහුණු 88 -                 68 422,627.00         
 භෂේ   ුහුණු  ්නාාටදා 35 36 1114 807,577.00         

123 36 1182 1,230,204.00      
6 කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන්

යද.ාභයක  ්නාාටද් 22 21 490 504,133.50         
ඹෙේ ්යභපාරභකය  යද.ාභයක ය ට 9 10 288 222,099.00         
ා් යද.ාභයක  ක්ර.ෙේව 1

32 31 778 726,232.50         
7 අශලවිකරණ සංවර්ධන්ය පුහුණු වැඩසටහන්

අශලවිකරණ සංවර්ධන්ය 13 13 683 899,640.74         
වයවසාය ශ ෝරා ගැනීම් 5 13 220 132,026.00         
පාරිශ ෝගික සත්කාරය 5 5 176 64,207.00           
වයාපාරික අත්දැකීම් හුවමාරු 6 5 174 73,700.00           
විකුණුම්කරු, ගැණුම්කරු හමුව 2 3 110 281,889.00         
අශලවි සම්බන්ධ ා සංවර්ධන්ය 5 3 249 557,468.60         
අශලවිකරණ කුසල ා සංවර්ධන්ය 2 1 41 5,308.00             
අශලවිශපොළ / රදර් න් 21 22 1113 8,426,906.12      
මාසික ශපොළ 15 237 -                      

59 65 2766 10,441,145.46    

සාමාන්ය වැඩසටහන් ප්රගතිය  –  2017 දදසැම්බර් මස 31 දින්ට ප්රගතිය
කුඩා වයාපාර සංවර්ධන අංශය

අනු 
අංකය

ප්රධාන ්රියාකාරක 
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වැඩසටහන් සහභාගීත්වය වියදම්

8 වයාපාර නීි ඡරගුලාසි
්යභපාරභක දපාරෙන්ා 3 4 448 149,177.00         

්යභපාරභක ීතිල ෙකගුාභසි වනුව්්  ිරීම. 4 4 124 38,544.00           
7 8 572           187,721.00 

9 ගුණාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන්                                           
ඵලදායි ා සංවර්ධන් වැඩසටහන් 2 1 32 50,085.00           
ඇසුරුම්කරණය 7 7 242 85,016.00           
GMP ාදතිලය ාදභ නනී. ා් ද් කරයක ය 1 75 11,495.00           
NVQ සහතික ලබා ගැනීම සම්බන්ධීකරණය 1 23 -                      
 ත්වකරණ වැඩසටහන් 2 3 119 47,265.00           

11 13 491 193,861.00         
10 පිරිවැයකරණය සහ ගිණු කරණය

ිළරි්නය යක ය 11 13 332 173,403.50         
ගිු ් යක ය  (ාභ.භාය) 9 9 211 213,415.50         

20 22 543 386,819.00         
11 ඡතොරතුරු තාක්ෂණය

ෙ  කතුරු  භෂේ  ය  10 9 211 377,556.60         
අන් ර්ජාල සහ ශවබ් අඩවි  ාවි ය 1 19 26,027.00           
"Fan page" ායාප ිරීමේ  ්නාාටදා 1 24 17,355.00           

10 11 254 420,938.60         
12 මානව ස පත් සංවර්ධන 

.භා් ා් පාර්  යද.ාභයක ය 1 26 3,960.00             
ශසේවක පුහුණු වැඩසටහන් 2 1 22 7,765.00             

2 2 48 11,725.00           
13 ඇගතයී  වැඩසටහන්

්යභපාරභක ාංන්  ප්රතිලාංවිධභාය 36 30 2108           306,978.50 
සංගම් �යාකාරකම් ඇගයීම් වැඩසටහන් 4 2 204 66,880.00           
්ය්ාභය ය් ් ාං්ර්ධා දිාප�ෂේ යමිටු ාංන් 1 120 77,875.00           
ශහොදම වයවසායකයා ශත්රීම 5 384 73,217.50           
සංගම් රැස්වීම් 23 1386

40 38 2816 524,951.00         
14 පසු විපර  සහ වයාපෘි පරීක්ෂා

පාරුම විපාරක් 146 119 2259           411,265.65 
්යභපාරෘතිල පාරීමෂේ භ 105 90 1573           849,261.84 
ආපාරා ්භාභ ්යභපාරෘතිලය 2 44 63,313.00           
දිාප�ෂේ ාමීෂේ   යමිටු 0 0 14,700.00           
කා යනවිලි ්යභපාරෘතිලය 3 29 15,660.00           
විේ්  යක්ා ්යභපාරෘතිලය 2 76 31,960.00           
ෙය  ුන්  ුහක ්නාාටදා 2 100             76,766.00 
ිරා ෙ.ෙද්ක ්නාාටදා 1 0             34,510.00 
්ය්ාභය ය් ් ප්ර්ර්ධා ්නාාටදා (වීඩිෙය ෝ) 9           626,355.00 
රගති සමාශලෝචන් වියදම් + BMICH නිරීක්ෂණ 9 295 374,088.67         
ලිපි ද්රවයය 28,752.43           
න්ව කාර්යාල පිහිටුවීම 31,135.00           
පරිපාලන් වියදම් 255,000.00         

අනු 
අංකය
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3.1.3.ප්රධාන කාර්යසාධන දර්ශක 
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SED රූපලාවනයාගතාර වැඩසටහන් ප්රගතිය 
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හ්ගුහවංය:හ3 3හරුපාරාභ්ායභනභකහ්නාාටද් හප්රනතිලය හ-හුඩාභහ්යභපාරභකහාං්ර්ධාහවං්ය  

 

වැඩසටහන් සහභාගීත්වය වියදම්

1
දැනුවත් කිරීඡ  සහ ආකල්ප සංවර්ධන වැඩසටහන්
සාමාන්ය දැනුවත් කිරීම 9 10 519 15,259.00          

9 10 519 15,259.00          
2 වයවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන්

ආයල්පාර ාං්ර්ධාය  ාද ුහනනා ෙපාරුව. ාං්ර්ධාය 
23 17 606 197,902.00        

රූපාරාභ්ායභනභක යද.ාභයකාය 17 11 424 132,469.00        
වයාපාරික අත්දැකීම් හුවමාරු 1 34 25,965.00          
ාභය ය් ් ්නාාටදා 8 3 99 33,642.50          
රූපාරාභ්ායභනභක ාංන් 24 13 734 89,012.00          

72 45 1897 478,990.50        
3 තාක්ෂණික වැඩසටහන්

ා්  භෂේ ණිය වනුව්්  ිරීම් 16 11 504 152,705.00        
 භෂේ ණිය ්නාාටද් 39 36 2220 761,640.50        
NVQ ්නාාටද් 19 23 1059 240,074.00        
 ත්වකරණ වැඩසටහන් 26 25 1607 448,898.00        

100 95 5390 1,603,317.50     
4 අඡලවිකරණ වැඩසටහන්

පාරිශ ෝගික සත්කාරය 16 14 997 425,488.00        
ිරර්.භාභ් .ය ුලුණු  ෙපාර  36 28 494 403,827.00        
.ාභා වනෂේ. 3
ා් .භා දෙදා 18

73 42 1491 829,315.00        
5 පිරිවැයකරණය සහ ගිණු කරණය

ගිු ් යක  ්නාාටදා 13 6 163 63,492.40          
13 6 163 63,492.40          

6 පසු විපරම් සහ වයාපෘති පරීක්ෂා
වයාපෘති පරීක්ෂා 48 83 2095 1,565,726.07     
්යභපාරෘතිල පාරීමෂේ භ(ii) 23
්යභපාරෘතිල පාරීමෂේ භ(iii) 7 33 902 617,236.00        
ෙපාරක විපාරක් 25 836 687,803.00        
ුලද්ර  යටයුතු 11,840.00          

78 141 3833 2,870,765.07     
මුලු වියද 345 339 13293 5,872,979.47     

SED රූපලාවනයාගතාර වැඩසටහන් ප්රගතිය  –   2017 ඡදසැ බර් මස 31 දිනට ප්රගතිය
කුඩා වයාපාර සංවර්ධන අංශය

වාර්ෂික 
ඉලක්ක 

ප්රධාන ්රියාකාරක 
අනු 
අංක

2017 ඡදසැ බර් මස 31 දිනට ප්රගතිය

ප්රිඵලය
ඉලක්ක ලඟා වීම 2017 ඡදසැ බර් 

මස 31  වන විට
්යභපාරභක ානාුම්  ායාප ිරීම. 103
්යභපාරභක දපාරෙන්ා 1158
 ය  ාඳදභ ෙය  ුල ිරීම. 157
 ය  පාරදුමය්  ාදභ ීම.  (දනංුඩ) 187
 ය  පාරදුමය්  ාදභ ීම.  (SBA) 26
 ය  පාරදුමය්  ාදභ ීම.  (FORUM) 24
 ය  ුලවා (දනංුඩ) 90,921,200
 ය  ුලවා (SBA) 320,000
 ය  ුලවා (Forum) 551,000

්ගුහවංය:හ3.2:හප්රධභා යභර්ය ාභධා වර්්ය 
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සාමානය වැඩසටහන් ප්රගතිය  –  2017 ඡදසැ බර් මස 31 දිනට ප්රගතිය   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සිදු කල ්රියාකාරක  

                 

 

 
 

           

 

 

            

 

වැඩසටහන් සහභාගීත්වය වියදම්

1 දැනුවත් කිරීඡ  සහ ආකල්ප සංවර්ධන වැඩසටහන්
ාභ.භාය වනුව්්  ිරීම. (දිා 01 ) 50 84 9086 233,623.00           
විේ්  වනුව්්  ිරීම. 3 209 71,240.00             
ිරදධභරි වනුව්්  ිරීම. 2 12 797 243,939.00           
ද් ා් 1 0 4,089.90               
්ය්ාභය ය් ් ාං්ර්ධා දිාප�ෂේ යමිටු ාංන් 13 24 1486 760,837.00           
ප්රභෙනශීය  ්ය්ාභය ය් ් ාං්ර්ධා දිාප�ෂේ යමිටු ාංන් 44 60 2817 175,660.45           

109 184 14395        1,489,389.35 
2 වයාපාර අදහස් ජනිත කිරීම සහ ඡතෝරා ගතැනීම

්යභපාරභක වවදාප ජිර  ිරීම. (දිා 01) 50 128 4608        1,025,664.00 
50 128 4608        1,025,664.00 

3 වයාපාර  සැලැසු  සංවර්ධනය
්යභපාරභක  ානානුම්  ායාප ිරීම. (දිා 02) 418 421 17778 7,007,359.49       
්යභපාරභක  ානානුම්  ඇනයී.  (දිා 01 ) 249 136 5489 882,295.45           

667 557 23267        7,889,654.94 
4 අඡලවිකරණය

ප්රවර්්ා 1
වොවි .ං ෙපාර 9 14 1542 337,133.00           

10 14 1542           337,133.00 
5 තාක්ෂණික පුහුණු

ඇසුරුම්කරණය 1
 භෂේ   ුහුණු  ්නාාටදා 5 7 79              48,160.00 

6 7 79             48,160.00 
6 පිරිවැයකරණය සහ ගිණු කරණය

ුලාය ාභෂේ ක භ් ාද ගිු ් යක ය  (දිා 01) ිළය ්ක 1 34 22 617 164,582.56           
ුලාය ාභෂේ ක භ් ාද ගිු ් යක ය  (දිා 01) ිළය ්ක 2 26 2 54               9,515.00 
 ය  ාදභ ීමේ  ්නාාටදා 1 0               4,450.00 

60 25 671           178,547.56 
7 පසු විපර  සහ වයාපෘි පරීක්ෂා

්යභපාරෘතිල පාරීමෂේ භ 11 168 164,232.00           
්යභපාරෘතිල පාරීමෂේ භ (දිා 3) 253 205 5287 2,935,914.17       
ෙපාරක විපාරක්  (දිා 2) 70 61 1483 687,957.85           
පාරුම විපාරක් 2 13 271 152,434.00           
ලිිළ ද්ර්ය 0 0             32,480.00 

325 290 7209        3,973,018.02 
මුලු වියද 1227 1205 51771      14,941,566.87 

2017 ඡදසැ බර් මස 31 දිනට ප්රගතියවාර්ෂික 
ඉලක්ක 

"සව්ශක්ි"  වැඩසටහන් ප්රගතිය  –  2017 ඡදසැ බර් මස 31 දිනට ප්රගතිය
කුඩා වයාපාර සංවර්ධන අංශය

අනු 
අංකය

ප්රධාන ්රියාකාරක 

්ගුහවංය:හ3.4:හප්රධභා යභර්ය ාභධා වර්්ය 

“ාප්්ෂේතිල”  ය හෙය ෝජාභහක්ර.ය  ්ය්ාභය ය් ්හාං්ර්ධාහ
ුහුණු හ්නාාටදා 

වොවිහ.ංහෙපාර ” යද. භයකා  
“්නාාටදා ්නාාටදා ්නාාටදා 

SED  ාභ.භ්ලිය  

්ය්ාභය - 2017” ප්රවර්්ාය  වොවිහෙපාර ද/හප්රවර්්ා 
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3.2 ජාතික තරුණ සසේවා සභාව 
 
3.2.1 හැඳින්වීම සහ ප්රධාා  කාර්යයන් 

හැඳින්වීම  

1960 දශකයේදී ආසියාකරය හරහා හමා ගිය තරුණ රැල්යල්හි බලපෑම � ලාකා ට ද බලපාන ලදි. යම න් පසුබිමක් 
තුළ තරුණ පිරියෙහි ආර්ථික ප්ර ර්නන ති  ිරීමම ෙහහා බලපෑමක් එල්ල කළ හැිර රාජ්ය ආයතනයක ව ශයතා යද ති  ිය. ඒ 
වනු  පැ ි  නීි මය රාමු  ත දුරටත් ශක්ි මත් කරමින් 1979 දී වාක 69 දරණ තරුණ යෙේ ා ෙභා පනත මගින් ජ්ාි ක තරුණ 
යෙේ ා ෙභාය හි කටයුතු  ඩාත් ශක්ි මත් හා පුළුල් කරන ලදි. එමගින් තරුණයින්යේ ෙමාජීය, වර්ථික, ොේකෘි ක හා 
යේශපාලන යන ක්ය ේත්රයන්හි ්රියාකාරක ප පුළුල් කරන ලදි. 

පසුගිය දශක තුනක පමණ කාලය තුළ ජ්ාි ක තරුණ යෙේ ා ෙභායේ කටයුතු ත දුරටත් පුළුල් වූ වතර, 2017  ර් යේ තරුණ 
ප්රජ්ා ට ෙෘු ප්රි ලාභ හිමි  න  ැඩෙටහන් ්රියා ට න න ලදි. 

ප්රධාා  කාර්යයන් 

i. තරුණ ො ර්නනය 

 තරුණ ො ර්නනය ඉලක්ක කර ත් ජ්ාි ක ප්රි පත්ි  ්රියාත්මක ිරීමම. 
 තරුණ තරුණියන් ොිනානය ිරීමම ෙහ බල ැන්වීම. 
 �ඩා, ොේකෘි ක ආදී ක්ය ේත්රයන්යේ ිපපුණතා  ො ර්නන ිරීමම. 
 තරුණ තරුණියන්යේ නායකත් ය ෙහ යපෞරු   ර්නනය ිරීමම. 
 � ලාායක්ය තරුණයා ෙහහා ජ්ාතයන්තර පිිග ැනීම ති  ිරීමම. 

ii.  ය ොයකත්  ො ර්නනය 

 තරුණ ප්රජ්ා  තුළ  යාපාරික ව ේවා න් ප්ර ර්නන ිරීමම 
 න   යාපාරික ව ේවා හන්න් ා දීම. 

iii.කුෙලතා ො ර්නනය  

 කුෙලතා ො ර්නනය ෙහහා ප්රි පත්ි  ෙහ  ැඩෙටහන් ්රියාත්මක ිරීමම 
 ිපපුණතා ො ර්නනය ෙහහා ජ්ාතයන්තර ව ේවා න් හන්න් ා දීම 
 තරුණ මාන  ෙ පපත ො ර්නනය ෙහහා  ප්රි පත්ි  ෙකේ ිරීමම ෙහ ්රියාත්මක ිරීමම 

iv. ෘත්තීය පුහුණු ො ර්නනය 

  ෘත්තීය පුහුණු ො ර්නනය ෙහහා ජ්ාි ක ප්රි පත්ි  ෙකේ ිරීමමට මැදිහත් වීම ෙහ ්රියාත්මක  ිරීමම 
  ෘත්තීය මාර්ය ෝපයේශනය ලබා දීම 
 රාජ්ය හා පුේ ික වාශයේ පුහුණු ව ේවා ජ්ිපත  න පාඨමාලා ො ර්නනය ිරීමම. 
  ෘත්තීය පුහුණු  ැඩෙටහන් ගුණාත්මක  ො ර්නන ිරීමම. 
  ෘත්ි ය පුහුණු ප්ර ර්නන ිරීමම ෙහ  ෘත්ි ය මනයේවානයන්හි පහසුක ප  ො ර්නන ිරීමම. 

 

3.2.2 කාර්යසාධා ය - 2017 

A. ො ර්නන  ැඩෙටහන් - 2017.01.01 සිට 2017.12.31 දක් ා යභෞි ක ප්ර ි ය 

I. තරුණ ෙහ කුෙලතා ො ර්නන  ැඩෙටහන් 

 ජ්ාි ක යයෞ න ෙ පමාන ප්රායේය ය තරවා ිය ( ැඩෙටහන් 64 - ෙහභාගිත් ය - 6,400 )   
 ජ්ාි ක යයෞ න ෙ පමාන දිේත්රික් තරවා ිය ( ැඩෙටහන් 26 - ෙහභාගිත් ය 

- 2,190 )  
 ජ්ාි ක මට්ටය ප ෙ පමාන තරවා ිය (  ැඩෙටහන් 1 - ෙහභාගිත් ය 950) 
 ජ්ාි ක මට්ටය ප ෙ පමාන උයළල (  ැඩෙටහන් 1 - ෙහභාගිත් ය 550)  
 යයෞ න නාටය තරවා ිය -පළාත් (  ැඩෙටහන් 10 - ෙහභාගිත් ය 1,710) 
 ජ්ාි ක යයෞ න නාටය තරවා ිය (  ැඩෙටහන් 01 -  ෙහභාගිත් ය - 300)  
 යෙෞන්දර්යය ිපයක්තන ො ර්නනය (යබල්වුඩ්, මහර ම, එරමිණියාය) ( 

 ැඩෙටහන් 03 - ෙහභාගිත් ය  - 271) 
 නාටය හා රා කලා ිප්ලයලෝමා  (  ැඩෙටහන් 01 - ෙහභාගිත් ය 40) 
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3.2.2 කාර්යසාධා ය - 2017 

A. ො ර්නන  ැඩෙටහන් - 2017.01.01 සිට 2017.12.31 දක් ා යභෞතික ප්ර තිය 

I. තරුණ ෙහ කුෙලතා ො ර්නන  ැඩෙටහන් 

 ජ්ාතික යයෞ න ෙ පමාන ප්රායේය ය තරවා ිකය ( ැඩෙටහන් 64 - ෙහභාගිත් ය - 6,400 )   
 ජ්ාතික යයෞ න ෙ පමාන දිේත්රික් තරවා ිකය ( ැඩෙටහන් 26 - ෙහභාගිත් ය - 2,190 )  
 ජ්ාතික මට්ටය ප ෙ පමාන තරවා ිකය (  ැඩෙටහන් 1 - ෙහභාගිත් ය 950) 
 ජ්ාතික මට්ටය ප ෙ පමාන පයළල (  ැඩෙටහන් 1 - ෙහභාගිත් ය 550)  
 යයෞ න නාටය තරවා ිකය -පළාත් (  ැඩෙටහන් 10 - ෙහභාගිත් ය 1,710) 
 ජ්ාතික යයෞ න නාටය තරවා ිකය (  ැඩෙටහන් 01 -  ෙහභාගිත් ය - 300)  
 යෙෞන්දර්යය ිපයක්තන ො ර්නනය (යබල්වුඩ්, මහර ම, එරමිණියාය) (  ැඩෙටහන් 

03 - ෙහභාගිත් ය  - 271) 
 නාටය හා රා කලා ිප්ලයල මා  (  ැඩෙටහන් 01 - ෙහභාගිත් ය 40) 
 ජ්ාතික ොේකෘතික  ැඩෙටහන් ( ැඩෙටහන්  03 ෙහභාගිත් ය - 1250) 
 යයෞ න නාටය ොදර්ශන 2017 (  ැඩෙටහන් 1 - ෙහභාගිත් ය 3150 
 එක්ෙත් ජ්ාතීන්යේ තරුණ ිපයය ජිත  ැඩෙටහන ( ැඩෙටහන් 1 - ෙහභාගිත් ය 02) 
 ියේය ය තරුණ ුණ මාරු  ැඩෙටහන් (  ැඩෙටහන් 17- ෙහභාගිත් ය 356) 
 තරුණයන් ෙඳහා වු ජ්ාතයන්තර කලාපිය ෙ පමන්ත්රණ, ැඩමුළු -  (  ැඩෙටහන්  11 - ෙහභාගිත් ය - 38) 
 ජ්ාතයන්තර ේයේච්ඡා යෙේ ා  ැඩෙටහන් (  ැඩෙටහන් 42- ෙහභාගිත් ය 380) 
 ිපලනාරීන් ෙඳහා වු ජ්ාතයන්තර කලාපිය ෙ පමන්ත්රණ, පුුණු   ැඩමුළු -  (  ැඩෙටහන්  04 - ෙහභාගිත් ය - 17) 
 ියේය ය තරුණ ොචිත පුුණු   ැඩෙටහන් (  ැඩෙටහන් 02 - ෙහභාගිත් ය 183) 
 29  න ිපයප න්මාරු  ැඩෙටහන ( ැඩෙටහන් 02 - ෙහභාගිත් ය 24) 
 HOPE – 2017  ැඩෙටහන් - යයෞ න ෙමාජ් - (  ැඩෙටහන් 1425 - ෙහභාගිත් ය 46100) 
 යයෞ න ෙමාජ් ප්රතිොිනානය  (  ැඩෙටහන් 12,133 - ෙහභාගිත් ය  291,621)  
 දැනු ත් කිරිය ප  ැඩෙටහන් - (  ැඩෙටහන් 334 - ෙහභාගිත් ය 3,340)  
 ප්රායේශිය තරුණ ෙ පය පලන (  ැඩෙටහන් 334 - ෙහභාගිත් ය 33,400) 
 දිේත්රික් තරුණ ෙ පය පලන ( ැඩෙටහන් 26 - ෙහභාගිත් - 3,900) 
 ජ්ාතික ොහිදියා   ැිප දියුු  කිරීය ප  ැඩෙටහන ( ැඩෙටහන් 01 - ෙහභාගිත් - 1,532) 
 යේය ය තරුණ ුණ මාරු  ැඩෙටහන ( ැඩෙටහන් 10  - ෙහභාගිත් - 661) 
 ජ්ාතික තරුණ දින  ැඩෙටහන (  ැඩෙටහන් 26 - ෙහභාගිත් ය - 6,300)  
 ජ්ාතික තරුණ දින  ැඩෙටහන - මත්ද්ර ය ිප ාරණ  ැඩෙටහන (  ැඩෙටහන් 01 ) 

 

 රන්,රිදී, යල කඩ පදක්ක ප ප්රදානය කිරීය ප  ැඩෙටහන් (  ැඩෙටහන් 01- 
ෙහභාගිත් ය - 1,248)   
 

 ියශේ   යාපෘති - බන්නනා ාර ෙහ ළමා ිප ාෙ  (  ැඩෙටහන් 17 - ෙහභාගිත් ය 
501) 

 ියේශ ෙ පබන්නතා  ැඩෙටහන ( ැඩෙටහන් 3 - ෙහභාගිත් ය 107) 
 පුුණු   ැඩෙටහන් තරුණ , පාෙල් සිසුන් හා නායකත්  පුුණු   ැඩෙටහන් ( 

 ැඩෙටහන් 6 - ෙහභාගිත් ය 317) 
 29  න ජ්ාතික යයෞ න ක්රීඩා ප්රායේශිය පයළල 2017 (  ැඩෙටහන් 334 - ෙහභාගිත් ය - 270,016) 
 29  න ජ්ාතික යයෞ න ක්රීඩා දිේත්රික් පයළල 2017 (  ැඩෙටහන් 26 - ෙහභාගිත් ය 41,599) 
 29  න ජ්ාතික යයෞ න ක්රීඩා කඩාඩාය ප තරව 2017 (  ැඩෙටහන් 17- ෙහභාගිත් ය 3,395) 
 29  න ජ්ාතික යයෞ න ක්රීඩා ජ්ාතික පයළල 2017 (  ැඩෙටහන් 01- ෙහභාගිත් ය 1,522) 
 ජ්ාතික තරුණ ක්රීඩා ොචිතය ( ය  ිකයබ ල්, කබිප, යඩ ) - (  ැඩෙටහන් 03- ෙහභාගිත් ය 67) 
 ක්රීඩා ෙමාජ්ය - මහර ම (  ැඩෙටහන් 15 -  ෙහභාගිත් ය 1225) 
 රූප ාහිිප ය  ිකයබ ල් තරවා ිකය දිේත්රික්  ( ැඩෙටහන් 26- ෙහභාගිත් ය 10,125) 
 රූප ාහිිප ය  ිකයබ ල් තර ා ිකය ජ්ාතික (  ැඩෙටහන් 1 - ෙහභාගිත් ය 650) 
 තරුණ යෙේ ා සුපර් ලීේ තර ා ිකය ( ැඩෙටහන්  01- ෙහභාගිත් ය 137) 
 දිේත්රික් ක්රීඩා පුුණු  කඳවුරු (  ැඩෙටහන් 09 - ෙහභාගිත් ය 513)  
 ක්රීඩා භාඩාඩ යබදා දීම පළාත් (  ැඩෙටහන් 100) 
 මානය ආ රණය (රූප ාහිිප දැන්ම ප 480, යර්ිපයය  දැන්ම ප 392, පු ත්පත් 466, 

ය නත් ප්රචාාරණ 381)  
 මානය පාෙැල (  ැඩෙටහන් 18- ෙහභාගිත් ය 3750)  
 මනය  ැඩමුළු (  ැඩෙටහන් 12- ෙහභාගිත් ය 750)  
 මිපයය  ආ රණ (  ැඩෙටහන් 182) 
 යකටි චිත්රපට පයළල (  ැඩෙටහන් 01 ෙහභාගිත් ය 550) 
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 යකටි චිත්රපට  ැඩමුළු ( ැඩෙටහන් 01 ෙහභාගිත් ය 242) 
 ියශේ  නර්තන කඩාඩායම ෙහ තරුණ යෙේ ා ොගිත කඩාඩායම (  ැඩෙටහන්  02- ෙහභාගිත් ය 70) 
 යය වුන් පාර්ිකය පන්තු ෙැසි පැ ැත්ිම (  ැඩෙටහන්  06- ෙහභාගිත් ය 284) 
 යය වුන් පාර්ිකය පන්තු පුුණු   ැඩෙටහන් (  ැඩෙටහන් - 04 - ෙහභාගිත් ය 583) 
 Youth with Talent  යාපෘති ( යාපෘති  2962 -  ැඩෙටහන් 03 - ෙහභාගිත් ය 73848)  
 Youth with Talent රියැිකටි  ැඩෙටහන් (  ැඩෙටහන් 1 - ෙහභාගිත් ය 333  

Episode- 14) 
 
 

 යය වුන්පුර  ැඩෙටහන (  ැඩෙටහන් 1- ෙහභාගිත් ය - 5,920 ) 
 

II.  ය ොයකත්  ො ර්නන 

  ය ොයකත්  පුුණු   ැඩෙටහන් (  ැඩෙටහන් 14- ෙහභාගිත් ය 412) 
 ියිග මත්ෙය ිප ්පාදන පුුණු   ැඩෙටහන් ( ැඩෙටහන් 02 - ෙහභාගිත් ය 54) 
 ිපේයක  ො ර්නන  ැඩෙටහන් (  ැඩෙටහන 02  - ෙහභාගිත් ය 135) 

 

III.  ෘත්තිය පුුණු  ො ර්නන 

  ෘත්තිය පුුණු  පාමමාලා (පූර්ණ කාලීන පාමමාලා 53 -  ෙහභාගිකත් ය 1,044/ වර්න කාලීන පාමමාලා 782 - 
ෙහභාගිත් ය 21,510) 

 NVQ යන  න හා  NVQ පාමමාලා ෙඳහා ෙහතික පත් ිපකුත් කිරිම (2016 යද න කඩාඩායම)  (  ැඩෙටහන් 02 -  
ෙහභාගිත් ය - 13,959) 

 පුර්  හා ව ෙන් ඇ යි ප  ( පාමමාලා 168 - ෙහභාගිත් ය 2050)  
 රැකියාේා පුුණු   ැඩෙටහන් ( ැඩෙටහන් 04 - ෙහභාගිත් ය 3323) 
 ය  ිපල ො ර්නන  ැඩෙටහන ( ැඩෙටහන 16) 
 කෘෂි පාමමාලා  (  ැඩෙටහන් 14- ෙහභාගිත් ය 209) 
  ෘත්තිය මාර්ය  පයේශණ හා රැකියා බැාකු මනයේාාන ො ර්නනය( මනයේාාන 22 - ෙහභාගිත් ය 8,827) 
  ෘත්තීය පුුණු   ැඩෙටහන් ( ෘත්තිකයන්/පාෙැල් සිසුන්/පාෙැල් හැරගිය / යදමාපියන්  

 (  ැඩෙටහන් 274 - ෙහභාගිත් ය 24873)   
 රැකියායප ළ (රැකියායප ළ ල් 26, රැකියා  ැන්ම ප 1407 - ෙහභාගිත් ය 7549) 
 පපයේශන යෙේ ා මනයේාාන ො ර්නනය (මනයේාාන 12 - ෙහභාගිත් ය - 4,387  ) 

I V. ආයතිපක ො ර්නන 

 කාර්යක් මතා කඩඉ ප ිභා  පැ ැත්මම (  ැඩෙටහන් 02 - ෙහභාගිත් ය 774) 
 ිපළනාරි පුුණු   ැඩෙටහන් (  ැඩෙටහන් 30 - ෙහභාගිත් ය 2112) 
 කාර්ය ොනන ඇ යී ප පුුණු  (  ැඩෙටහන් 14 ෙහභාගිත් ය - 297) 
 ෙැළසු ප ෙකේ කිරීම (්රියාත්මක ෙැළැේම 2017 - 01, ්රියාත්මක ෙැලේම 2018 (යකම් පපත) 1,  දිේත්රික් ෙැළසු ප 26, 

ොිනාන ප්රතිලල රාමු  ෙකෙ ්කිරිම 03, ො ර්නන ෙැලැේම 2018 1)   
  ාර්ෂික  ාර්තා ෙකේ කිරිම  2015, 2016   
 ප්ර ති ෙමායල චාන ොකච්ඡා (ප්රනාන කාර්යාලය - 11) 
 කලාපීය ිපලනාරි ොකච්ඡා (  ැඩෙටහන් -04 ) 
 පුේතකාල ො ර්නන (  ැඩෙටහන් 01) 
 යත රතුරු තාක් ණ ඒකකය ො ර්නනය  

a. ය බ් වඩි ිපර්මාණය  - 01 
b. යයෞ න ෙමාජ් ෙමාජිකයන්යේ යත රතුරු පරි ණක  ත කිරීම ෙහ යා ත්කාලීන කිරීම  

(තරුණයන් - 116930) 
 මහර ම තරුණ මනයේාාන පිහිු  ප තටාකය ,යන් ාසිකා ාර , ප්රනාන ශාලා  ප්රතිොේකරණ කටයුතු   
 වනුරානපුර යය වුන් ිපයක්තන ෙනීපාරක් ක ඒකක ො ර්නනය ෙහ කාය ර්නන ඒකකය ො ර්නන 
 රත්මලාන පුුණු  මනයේාාන ො ර්නනය  
 ලේයල්න් පුුණු  මනයේාාන ො ර්නනය 
 දඹුල්ල පුුණු  මනයේාාන ො ර්නනය 
 පානදුර පුුණු  මනයේාාන ො ර්නනය 
 හලා ත පුුණු  මනයේාාන 
 මහර ම තරුණ මනයේාාන වයනකුත් ො ර්නන කටයුතු 
 යබල්වුඩ් යෙෞන්දර්ය ිපයක්තනය (වදියර 1 ෙහ වදියර 2)  
 ෙපු ේකන්ද පුුණු  මනයේාාන ො ර්නනය (වදියර 1 ෙහ වදියර 2)  
 යප ල්ය  ල්ල පුුණු  මනයේාාන ො ර්නනය  
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 ඔරුබැදි ැ  පුුණු  මනයේාාන ො ර්නනය  
 පිිගයන්දල  පුුණු  මනයේාාන ො ර්නනය  
 යාපනය යක පායි පුුණු  මනයේාාන ඉදිකිරීම  
 මාතර පුුණු  මනයේාාන ො ර්නනය 
 වකුරැේෙ පුුණු  මනයේාාන ො ර්නනය 
 යක යළ න්නා  පුුණු  මනයේාාන  ො ර්නනය 
 මිරී ම පුුණු  මනයේාාන ො ර්නනය 
 යම ණරා ල පුුණු  මනයේාාන ො ර්නනය 
 ිපලායේික පුුණු  මනයේාාන ඉදිකිරීම. 
 යප යළ න්නරු  පුුණු  මනයේාාන ො ර්නනය 
 දි යින පුරා දිේත්රික් කාර්යාලයන්හි ප්රතිොේකරණය  
 යබ්රු ල පුුණු  මනයේාාන ො ර්නනය 
 පුුණු  පපකරණ මිලදී  ැනී ප 
 දිේත්රික් මට්ටමින් කරායත් පුුණු  මනයේාාන පිහිම්මම. 

 

 

3.2.3 මූල්ය ප්රගතතිය  
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3.3 ජාතික යයොවුන් ය ේනාාංකය 

3.3.1 හැදින්වීම 

2002 අංක 21 දරන පාර්ලිමේන්තු පනත යටමේ ස්ථාපනය කරන ලද ජාතික මයොවුන් මසේනාංකය තාරුණ්යය 
මෙනුමෙන්ම අනනය ූ  දිාානතිය්  සස්මසේ මමන් රරූ  යයතනයි. ජාතික ප්රතිපේති හා යර්ිකක කටුතතු 
අමාතයංාය යටමේ රියාේමක ෙන ජාතික මයොවුන් මසේනාංකය දිෙයින පුරා ෙයාප්තවතෙ රති පුණු ම මයස්ථාන 50 ක 
ජාලයින් සමන්විත ෙන අතර ඉන් මයස්ථාන 2්   ෙෘේතීය පුණු ම පාඨමාලා සඳහා රියාේමක ම .  

අභිමයෝමයන්හි මනොසැමලන, නිමරෝගී, මපෞරුෂේෙමයන් මහබි ශ්රි ලාංම් ය තරුණ් පරපුර්  බිහිිරීමේ අරමුණ් 
මපරදැරිෙ යරේභ කර රති ජාතික මයොවුන් මසේනාංකය පාසල් හැරගිය ෙයස අවු. 18-28 ේ අතර තරුණ් ප්රජාෙ 
ඉල් ක කර මනිමින් ජාතික මට්ටමින් රියාේමක ම . විනය, නායකේෙය, මපෞරුෂ ෙර්නය මූලික කරමේ 
සයමාසික යයතනික පුණු මෙින් අනතුරුෙ රැියා මෙළදමපොළ ඉල් කමත රැියා අෙස්ථාෙන්ට පිවිසිය හැි 
ෙෘේතීය පුණු මෙකට මයොමුකරන අතර, රාජය හා මපෞ්ගමලික මමන්ම විම්ගා රැියාෙන්ටද පිවිීමමට අොය  මං මපේ 
විෙර මකමර්. 

ජාතික මයොවුන් මසේනාංක මූලස්ථානය මකොළූ 07, ම ෞ්ගාමලෝක මාෙත, අංක 420 ස්ථානමේ ස්ථාපිත කර රති 
අතර, එහි අය් ෂ ූරරය ්රිමියරයර් එන්. ඉදුනිල් ද සිල්ො මැතිතුමා විසින් මහො ෙනු ල යි. 

පාඨමාලායේ අන්තර්ගතය 
 

යපෞරුෂත්ව හා නායකත්ව පුහුණු පාඨමාලායේ යයෞවන යයෞවනියන් පුහුණු කිරීම අදියරයන් 02ක් යටයත් යමයහයවනු ලැයේ. 
 

1. ආයතනික පුහුණුව (මූලික පුහුණුව) 
2. වෘත්තීය පුහුණුව/රැකියාගත පුහුණුව 

 
ආයතනික පුහුණුව (මූලික පුහුණුව) 

 යපෞරුෂ  ාංවර්ධනය 
 වෘත්තීය මාර්යගෝපයේශනය 
 යතොරතුරු තාක්ෂණය 
 ය ෞන්දර්යය ර ා ව්ාදය 
 වයවහාිකක ංාං්රීසි/යදමළ 
 ඝන  රඹ 

 
පුහුණු කාලය තුළ යයෞවන යයෞවනියන්  දහා පහත ප්රතිලා  ලාායේ. 

 උයේ, දිවා,  ව  යත් හා රාත්රී ආහාර 
 නිල ඇදුම් 
 පැමිණීයම් දීමනාව රු. 3000.00 දක්වා  
 ජීවිත රක්ෂණාවරණයක් 

 

වෘත්තීය පුහුණුව/රැකියාගත පුහුණුව 
 

 වෘත්තීය පුහුණු දීමනාව රු.10,000.00 දක්වා 
2017 ෙර්ෂමේ පාඨමාලා ප්රමතිය 

                   ෙගු අංක: 3.5: 2017 ෙර්ෂමේ පාඨමාලා ප්රමතිය  

කණ්ඩායම ලියාපදිංචි ප්රමාණ්ය පාඨමාලාෙ අෙසන් කල සංඛ්යාෙ ෙෘේතීය පුණු මෙට මයොමු ූ  සංඛ්යාෙ 

2017-1 9382 6827 3253 
2017-11 4429 පාඨමාලාෙ අෙසන් වී මනොමැත 
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වෘත්තීය පුහුණුවට යයොමු කිරීම  ක්යෂේත්ර අධයනය 2017-I 
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කෘෂි විදයාව /වමාිරීේ සේවපාලනය
ග්රැෆික් නිර්මාණ්ය හා මාය

රථ වාහන අළුේවැයරයා හා නඩේතුව
ගුවන් හා අවකාාතරණ්ය
මමොඩනැගිලි හා ඉදිිරීේ

විදුලි කාර්මික හා ඉමල්ක්මරොනික්
විදුලි සංම්ගා

මූලය  ැංකුකරනය හා කළමණ්ාකරනය
ධීවර හා ජලජ සේව පාලනය
මැණික් හා ස්වර්ණ්ාභරණ්

 රවාහන
මහෝටල් හා සංචාරක
මමවතු අලංකරණ්ය

මානව සේපේ කළමණ්ාකරනය
මතොරතුරු සන්නිම දන තාක්ෂණ්ය

භාෂාවන්
සේභාණ්ඩ හා පාවහන්

නාවික හා මනෞකා චාලක විදයාව
මමකාමරොනික්

මහද හා සාේතුමසේවා
ඖෂම දී , රසායනාමාර ශිල්පී

වෑ්ගදුේ , රළුමිනියේ, මෘහනිර්මාණ්ය
ාරීර සුවතා උපම්ගාක

කාර්යාල කළමණ්ාකරනය
මකොණ්ඩා සැකසුේ, රූපලාවනය හා මනාලියන් …

මපරපාසල් ගුරු
ශීතකරණ් හා වාුත සමීකරණ්ය

රඟළුේ, රදුේ නිර්මාණ්ය, රදුේ මැීමම
දැව ආ�ත ශිල්�, වඩුකාර්මික

මුද්රණ් හා රසුරුමිකරණ්ය
මවනේ

පුහුණුවන්නන් ගණන

ව
ෘත්

තී
ය

 පු
හු

ණු
 ක්

ය
ෂ

ේත්ර
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3.3.3 වාර්ෂික  ැලැ ්ම 2017 හා ප්රගතිය 

අ/අ ප්රධාන �යාකාරකම් ඇ ්තයම්න්තුගත 
අයවැය එකක දර්ශකය නිමැවුම 2017.12.31 දිනට 

 මුච්චිතය 

1 ආයතනික පුහුණුව 100 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 96 94 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 7500 13811 

2 වෘත්තීය පුහුණුව 8.45 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 5600 2396 

3 ශිෂය නායක වැමමුු 0.5 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 96 28 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 3000 1850 

4 ාැහැරගත පුහුණුව  11 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 96 66 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 7500 6994 

5 විදුර හර ර  0.75 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 1 - 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 1000 - 

6 Y-ART චිත්ර කවවුර  0.25 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 1 - 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 200 - 

7 යාෝවන යරෝග වැම ටහන  0.08 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 96 91 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 7500 9118 

8 යාෝයනොවන යරෝග වැම ටහන  0.08 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 96 92 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 7500 9437 

9 මත්ද්රවය නිවාරණ වැම ටහන  0.1 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 96 92 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 7500 8221 

10 පික රය සුරැකීයම් වැම ටහන  - ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 96 50 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 7500 7373 

11 නිතිය  ම්ාන්ධ වැම ටහන  - ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 96 63 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 7500 4160 

12 ජාතික  ාංහිදියාව  - ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 96 53 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 7500 3670 

13 යයොවුන් ශිල්ප  0.9 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 96 93 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 7500 8023 

14 
ජාතික කලා උයළල  0.9 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 1 - 

සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 1300 - 

පළාත් කලා උයළල  0.25 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 8 - 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 2000 - 

15 

මධය ්ථාන ක්රිමා  උයළල  

1.31 

ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 96 94 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 7500 7968 

පළාත් ක්රිමා උයළල  ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 9 9 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 3750 2030 

ජාතික ක්රිමා උයළල  ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 1 1 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 3750 1500 

16 විවාද තරගය  0.1 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 96 94 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 1536 1650 

17 

ජාතික දැනුම මිනුම  0.13 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 2 - 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 200 - 

පළාත් දැනුම මිනුම  0.15 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 16 17 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 550 530 

මධය ්ථාන දැනුම මිනුම - 
ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 96 94 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 7500 8802 

18 මධය ්ථාන රචනා තරගය - ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 96 94 
  සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 7500 8929 

19 යදමාපිය දිනය 1 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 96 48 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 7500 5002 

20 ජාතයන්තර තරුණ දිනය වැම ටහන 0.4 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 1 1 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 590 590 

21 විවෘත ආර්ථිකයට 40 ව රක්  පිරීම 
 දහා වූ වැම ටහන 1.5 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 1 1 

සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 1150 850 

22 ආපදා කළමනාකරණ වැම ටහන - ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 48 17 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 3750 1433 

23 ආදී සිසු හමුව 0.6 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 48 44 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 11750 3750 

24 විසිරයායම් උයළල 7.1 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 96 47 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 7500 6827 

25 පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම 10 මිනිස් දින 2000 4052 

26 වයාපාර ාාහිරකරණය 2.3 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 6 6 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 80 124 

27 යහෝටල් පුහුණු පාඨමාලාව 6.3 ෙැඩසටහන් ප්රමාණ්ය 10 10 
සහභාගී ූ ශිෂය ප්රමාණ්ය 400 363 

               ෙගු අංක: 3.6: ොර්ෂික සැලැස්ම 2017 
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විසිරයාමේ මපළපාළිය 

 

 

 

 

 

ජාතික  සරූ තරඟාවලිය 
 

  
 

ජාතික ක්රීඩා උමළල 

 

 
 

 ැහැරමත පුණු මව 

 

 
 

ප්රජා සංවර්නය වැඩසටහන් 
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3.4 නායකත්ව සංවර්ධන ජාතික මධයසථ්ානය 
 

 

3.4.1 හැදින්වීම 
 

මධයස්ථානේ  රම්භයය සහ ිකකා ශය 

රත්නපුර දිස්ත්රික්කයේ   ඇඹිලිපිටිය නවනගර යහි 1985 ගම් උදාව ප්රද්ශනනය සහාා සකේුනු  ූමි  ාාග යහි වවත්නා ඩ  ේ  
සා ඩදිකිරීම් ප්ර යජනනය  ගිමි ්  වවත්වා  ගන යන නායේත්ව සවව්ශනන නාිකේ ධනයස්ාානය දකන  දිවින ්  ප්රනාන පුුණු 
කිරී ම් ධනයස්ාානයක්කය වව  වත්ව ික .වව්ශමධාන   නාිකේ ප්රිකවත්ික ාා ආ්ශථිේ ේ යුතු අධාමයාවනය  අයත්  ධධ 
ධනයස්ාානය  ් වාිකේ අනයක්කයවවර යු  ාාර   වානනය  .ව 

 

රයතනේ  ප්රධාන කාර්ය යාමය 

 පුහුණු පාඨමාලා ක්රියාත්මක රීමම 
 ධනයස්ාානය ධින්  සකනුනම් ේර ්රියාත්ධේ ේරන වාාධානා 

 වාසල් ශිවය නායේ නාිනේාව්  සදාා වන නායේත්ව පුුණු වාාධානා 
 වාසල් ගුරුවරු්  සදාා වන නායේත්ව පුුණු වාාධානාව 
  යෞවන සධාන සාධාජිේ සාධාජිේාව්  සදාා වන නායේත්ව පුුණු වාාධානා 
 දාම් වාසල් ගුරුවරු්  සදාා වන නායේත්ව පුුණු වාාධානා 
 ප්රනාූලන සවිධනාන නායේ නාිනේාව්  සදාා වන නායේත්ව පුුණු වාාධානා 
 සවව්ශනන ිමනනාරී්   සදාා වන නායේත්ව පුුණු වාාධානා 
 ප්රා ිශිසාා ධ් මත්රිවරු්   සදාා වන නායේත්ව පුුණු වාාධානා 

 
  වනත් ආයමනවන පුුණු අවනයමා අු ව ධනයස්ාානය ිධික්  සකනුනම් ේර ්රියාත්ධේ ේරු  නවන පුුණු 

වාාධානාව 
  වනත් ආයමන ිධික්  සවිධනානය ේර වවත්වන වාාධානා සදාා සම්වත්දායේය්  ේ  සේවාව නවා දීධව 

 
 පුහුණු වැඩසටහන් සදහා පහසුක්භ සැලසීම 

 
  වනත් ආයමන සදාා  ් වාිකේ ාා අ ් වාිකේ වාාධානා වකවකත්වීධ සදාා   ආාාර, ් වාිකේ ාා 

 ිනනනානා වාුනේම් සකවයීධව
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04 වන පරිච්ඡේදය 

අමාත්ාාංශය යය ය ඡව පවවනා ඡදපාමේත්ඡතු හා ආා නයත්න 

4.1 ජාතික ක්රමමතපාදන ඡදපාමේත්ඡතු හාව 

4.1.1 ඡදපාමේත්ඡතු හාඡේ අාංශය ය   

 සාර්ව ආර්ථික සංවර්ධනය       
 කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග , ඉඩම් , පශුසම්පත් හා ධීවර    
 කර්මාන්ත හා වවළඳ,විදුලි බල හා බලශක්ති     
 මහාමාර්ග, වරාය , ගුවන් හා ප්රවාහන       
 නාගරික සංවර්ධන, නිවාස, ජල හා පරිසර     
 වසෞඛ්ය හා වේශීය වවද්ය, �ඩා හා සංස්කෘතික     
 අධයාපන සසස් අධයාපන හා නිණතාතා සංවර්ධන , වතතරරුතාතාක් ා , විද්යා හා තාක් ා 
 ප්රාවේශීය සංවර්ධන හා සමාජ ආරක් ා     
 රාජය කළමනාකරාය හා පාලන       
 විමධයගත අයවැය  

   .    
4.1.2 ජාතික ක්රමමතපාදන ඡදපාමේත්ඡතු හාඡේ 2017.12.31 දින  ප්රගතතිය 

I.  කාමේයමාධනය 
 

 ගංවරුර හා නායයෑම් පිළිබඳව පශ්චාත් ආපද්ා ප්රතිසාධන හා නැවත ඉිකිරීමම් පිළිබඳව වාර්තාව සකස් ිරීමම  
 ද්ක්ෂීා සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් ිරීමම පිළිබඳ වැඩමුළු සකස් ිරීමම  
 “SASEC  Sanitary / Phytosanitary and Technical Barriers to Trade Diagnostic Study” වැඩමුළු 

පැවැත්වීම  
 

II. 2017.12.31 දින  නාංශික  

කෘෂිකමේම ක්ඡ ේත්රය 

 කැළණිය විශ්වවිද්යාලය සම  සහවයෝගිත්වවයන් වී/ සහල් සඳහා වතතරරුතා කළමනාකරා පේධතියක් 
 ( MIS ) සකස් ිරීමම   

 සපායමාර්ග, ජාතික ද්ර්ශක, වැඩසටහන්, ඉලක්කගත අරමුණු වලට ල ා වීමට අවශය මූලය ප්රතිපාද්න හුනනා 
ගනිමින් වද්වන තිරසාර සංවර්ධන අරමුාට ( කුසගින්න රුරන් ිරීමම, ආහාර සුරක් තතාව ල ාකර 
ගැනීම,වැඩි ිකයුණු කර වපෝ ාය, තිරසාර කෘෂිකර්මය) අද්ාළ ව වාර්තාවක් ිරීමම   

වාරි මාමේගත අාංශය යය 

 Climate Resilience improvement වයාපෘතිය සඳහා ජාතික කමි ර ස්ස්වීම සංවිධානය ිරීමම හා සහගාගි වීම  
 යාපන අර්ධේවීපවේ වඩමාරච්චි කලණතවේ ජලසම්පත් සංවර්ධනය ිරීමම හා පානීය ජලය සැපයීම සැපයීම 

සඳහා වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරා අමාතයාංශවේ සපවේශකත්වවයන් ක්රවමෝපායන් සකස් ිරීමම 
 වාරිමාර්ග අංශවේ වයාපෘති වපළගැස්ම යාවත්කාන න ිරීමම  
 ගංගා වරෝණි  ආරිතව ගංවරුර අවම ිරීමම සඳහා ප්රධාන වයාපෘති ුරුලත් ජල වරෝණි ආවයෝජන විස්තර 

ප�කාව 18   – 1814 කාල පරාසය සඳහා පිළිවයල ිරීමම  

පශු මතපව ආා ධීවර අාංශය යය  

 � ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්වේ ා ප්රතිපත්ති සගාවේ (SLCARP), පශු සම්පත් අංශවේ ජාතික කමි රවේ 
ස්ස්වීම් සඳහා සහගාගී වීම  

 ධීවර අංශය සඳහා වයාපාරික වයෝජනාවක් සකස් ිරීමම  
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වැවිලි අාංශය යය 
 

 කුඩා වරු (වත් , රබර්) හිමියන්සඳහාවූණතනර්ජීවන වයාපෘතියක් (STARR)  වමවහයුම් කමි ර ස්ස්වීම් සඳහා 
සහගාගිවීම  

 ප්රාවේශීය වරු සමාගම් ප්රතිවයුහගත ිරීමම යන මැවයන් සටහනක් පිළිවයල ිරීමම   
ඉඩත  අාංශය යය 

 Expeditious Expropriation of Lands and Accelerated Resettelment of persons affected by National 
priority project යන මැවයන් වූ පනත් වක රම්පත සඳහා ආර්ථික කළමනාකරාය සඳහා ආර්ථික 
කළමනාකරාය සඳහා වූ නිළධාරි කමි රව වවත විවශේ  ඉිකරිපත් ිරීමම. 

 

 ඡමෞඛ් ආා ඡේශීය වවද   ්රීඩා ආා මාංමෘකෘතික 
ඡමෞඛ් 

 ඉහල ආවයෝජනයක් සහිත විවේශ මූලය පහසුකම් ලබා ගැනිම සඳහා වයතමු කර ුති සංවර්ධන වයාපෘති 
�යාත්මක ිරීමම සඳහා අවශය නිීමක් ා ලබා ී  ුති අතර වලෝක වසෞඛ්ය සංවිධානය, වලෝක බැංකුව, 
ජපාන ජාතයන්තර සහවයෝගීතා  ජජන්ියය වැනි විවේශ මූලය ආයතන සම  ජ සම්බන්ධවයන් ස්සව්ීම් 
පවත්වා ුත  
 

්රීඩා අාංශය යය 

 වයාපෘති වාර්තා 14ක් ුගයීමට ගාජනය කර ජවා �යාත්මක ිරීමම සඳහා අවශය මූලය ප්රතිපාද්න වවන් ිරීමම 
සඳහා අයවැය වද්පාර්තවම්න්රුවට නිර්වේශ ඉිකරිපත් ිරීමම  

 �ඩා  අමාතයංශය විියන් ඉිකරිපත් කරන ලද් අමාතයම්ඩඩල සංවේශ 82ක් සඳහා නිීමක් ා ලබාී ම  
 �ඩා  අමාතයංශය විියන් ඉිකරිපත් කරන ලද් වයාපෘති වාර්තා සම්බන්ධවයන් පැන නැගුනු ගැටළු විසී ම සඳහා 

එම අමාතයංශය හා අද්ාළ අවනකුත් ආයතන නිවයෝජනය කරන නිළධාීමන් සම  සාකච්ඡා පැවැත්වීම  
 
 

 නාගතරික මාංවමේධන  නිවාම  ජල ආා පරිමර 
 

නිවාම ආා නාගතරික අාංශය යය 

 18   අයවැය පිළිව යල ිරීමමට අවශයවයාපෘති වල්ඛ්නයක් සකස් ිරීමම 
අයවැය සඳහා අවශය වාර්�ක වැඩසටහන්, ද්ැනට �යාත්මක වයාපෘති සහ නව වයාපෘති ුරුලත් වයාපෘති 
වල්ඛ්නයක්  සකස් ිරීමම  
 

නාගතරික මාංවමේධන  
 නාගරික සංවර්ධනය සම්බන්ධවයන් අනාගත සංවර්ධන ක්රවමෝපායන් සහ වැඩපිළිවවලවල් ුරුලත් කරමින් 

සංකල්ප ප�කා සකස් ිරීමම  
 නාගරික සංවර්ධන අංශය සඳහා ඉිකරි වර්  රුල �යාත්මක ිරීමවම් අරමුණින් වයෝජනා වී ුති වයාපෘති 

සලකා බලා වයාපෘති වපළගැස්ම යාවත්කාන න ිරීමම  
 තිරසාරසංවර්ධනඉලක්කඅංක - 11“තිරසාර නගර සහ ප්රජාව”ටඅද්ාළවසපායමාර්ග, ජාතිකද්ර්ශක, 

වැඩසටහන්, ඉලක්කගතඅරමුණුවලටළ ාඅවශය මූලය  ප්රතිපාද්න හුනනාගනිමින්අද්ාළවවාර්තාවක්සැකසීම  
 

මමාජ නරක් ණ අාංශය ය 
 තිරසාර වලස ග්රාමීය ය ිකළිුනකම පි රද්ැමම – ග්රාමීය ය ප්රජාව ශක්තිමත් ිරීමම සඳහා වැඩසටහන නි¾මාාය ිරීමම 
 ගාල්ල, මාතර, හම්බන්වතතට, රත්නණතර සහ වමතාරාගල යන ිකස්�ක්ක ඉලක්ක කරමින් ග්රාමීය ය ආ¾ථිකය 

සවිමත් ිරීමවම් වැඩසටහන සඳහා වයාපෘති වා¾තාවක් පිළිවයල ිරීමම 
 ග්රාමීය ය මටමටවම් ආ¾ථික කටයුරු පිළිබඳ සංඝානය ියදුිරීමම 
 සමාජ ආරක් ා අංශය සහ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක (SDGS) 
 ජාතික සමාජ ආරක් ා සපායමා¾ග සකස්ිරීමම සඳහා තාක් ණික සහවයෝගීතාව ලබාගැනීමට වයාපෘති 

වා¾තාව සකස්ිරීමම 
 සමාජ ආරක් ා ජාල (Social Safety Nets) වයාපෘතිය සඳහා වමවහයුම් සංග්රහය සැකසීම 
 සමාජ ආරක් ා ජාල වයාපෘතිවේ වි ය ප ය (TOR)සකස් ිරීමම  
 වලෝක ආහාර වැඩසටහන සඳහා වයෝජිත සපායමා¾ගික සැලැස්ම 18   – 1811 සඳහා නිීමක් ා සැපයීම 
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 වැඩිහිටි ස්කවරා වවබ් අඩවිය පිහි රවීම සඳහා තාක් ණික සහවයෝගිතාව ලබාගැනීමට සංකල්ප පත්රයක් 
නිර්මාාය ිරීමම  

 ලමා සුස්කුම් මධයස ්ාන සඳහා ප්රතිපත්තියත් සකස් ිරීමම 

විමධගතත් අයවැය වැඩම ආන 

1. ජාතික ලැයිස්රු ගතා පාර්ලිවම්න්රු මන්ත්රිවතාන්වව විමධයගත අයවැය ප්රතිපාද්න කළමාාකරාය ිරීමම 

සඳහා ජාතික ක්රමසම්පාද්න වද්පාර්තවම්න්රුව මඟින් තාක් ණික සහය ලබාවද්යි  වමම වැඩසටහන මඟින්  

යටිතල පහසුකම් වැඩිිකයුණු ිරීමම, ආගමික හා සමාජීය සංවර්ධනය, ස්ිරයා සත්පාද්නය හා වෘත්තීය ණතහුණු 

ලබා ී ම රුළින් ප්රාවේශීය සංවර්ධනය අවේක් ා වකවර්   වමම වැඩසටහන යටවත්  18 7 වර් ය සඳහා 

තාපියල් මිලියන 198 ක ප්රතිපාද්න වවන් කර ුත (එක් මන්ත්රිවරවයක් සඳහා තාපියල් මිලියන  8 බැඟින්)  

18 7 වද්සැම්බර් 3  ද්ක්වා ජාතික ක්රමසම්පාද්න වද්පාර්තවම්න්රුව විියන් තාපියල් මිලියන 183ක් 

වටිනාකමිරන් යුත් වයාපෘති  1909 ක් අනුමැතිය සඳහා නිර්වේශ ලබා ී  ුත   
 

III. 2017.12.31 දින  ලැබුණු වාපෘති ඡයනජනා ආා අමාත් ම්ඩඩල ප්රිකා මත්ු ධඡයු  ප ප්රගතතිය 
 

අාංශය යය 
  

වාපෘති යගතම ම  2017.12.31 දින ) අමාත් ම්ඩඩල ප්රිකා (2017.12.31 දින ) 

යගතම තමඳආා 
ලැබුණු වපෘති 
ඡයනජනා ගතණන 

යගතම තකරන ලද 
වපෘති ඡයනජනා 
ගතණන 

නිමේඡේශය යඅඡේක්ෂිත්ව 
ලද අමාත්ය ම්ඩඩල 
ප්රිකා ගතණන 

නිමේඡේශය යමඳආා 
ඉදිරිපව ලද අමාත් 
ම්ඩඩල ප්රිකා 
ගතණන 

කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග, ඉඩම්, පශුසම්පත් හා 
ධීවර 95 95 43 43 

කර්මාන්ත හා වවළඳ, විදුලි බල හා 
බලශක්ති, සංචාරක, ජාතයාන්තර වවළඳාම, 
කම්කතා   4     14 24 
මහාමාර්ග, වරාය, ියවිල ගුවන් වසේවා හා 
ප්රවාහන 14 13  3  3 

නිවාස නාගරික සංවර්ධන හා ජල සම්පාද්න  93     3  3  

පරිසර හා ආපද්ා කලමනාකරා 21 21 24 24 
වසෞඛ්ය වේශීය වවද්ය, �ඩා හා 
සංස්කෘතික 78 78 17 17 
අධයාපන, සසස් අධයාපන හා නිණතාතා 
සංවර්ධන, වතතරරුතා තාක් ා, විද්යා 
තාක් ා, හා තැපැල්  16  16 19 19 

ප්රාවේශීය සංවර්ධන හා රාජය ආරක් ක 32 32 22 
22 
 

රාජය කළමනාකරා 47 47  8  8 
 

වගු අංක 4   : 18 7  1 3  ිකනට ලැබුණු ුති වයාපෘති වයෝජනා හා අමාතය මණ්ඩල ප�කා සම්බන්ධවයන්වූ ප්රගතිය 
 

 පරිපාලන අාංශය යය 
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4.2 විදේශ සම්පත් දෙපාර්තදම්න්තුව 
 
 

4.2.1 කාර්යයන් 
 

 කාර්යයන්: 
 

 සංවර්ධන පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වීම. 
 එක් එක් සංවර්ධන පාර්ශ්වකරුවන් වාර්ෂිකව ශ්රී කංකා ය ව තවල ක ා මටමන යමවත ල දේත ශ ල්කයවනවන්න දාා  

වැඩසනහන්වක ක්රිවාකායක ස ස ස න්කරකය ව රීමම 
 දේත ශාධාය ක ාතාන දේත ශිව දූල කණ්ඩාව සවක ක්රිවාකායක ස ලත්ත්ව ේතී අ දයරවතර් ට න යේම් ස දයරවය ාක්වා 

ස ස න්කරකය ව රීමම. 
 දේත ශ ආධාය පිළි ඳ ස සමුති සාකච්ඡා පැවැත්වීම හා  ව/ප්රාාන ිවදේුම ස දත්සන් රීමම සඳහා දවශය කනුතු 

ට දුරීමම සහ එම ිවදේුමම  කාත්මක රීමම සඳහා පහල කාර්වවන් වක යමයල වීම. 
o සංවර්ධන පාර්ශ්වකරුවන්  හා  ව තානු ක න යමතවෝජිලාවලන සමඟ ස සමුති සාකච්ඡා පැවැත්වීම. 
o ිවදේුම ස දත්සන් රීමම ස ස න්ධතවන් ය තේ දනුමැතිව හා දධිකාරි  කව ක ා ේැනීම. 
o භාණ්ඩාේායව සහ ක්රිවාත්මක යමතවෝජිලාවලන දලය උප  ව ිවදේුම ස දත්සන් රීමම සඳහා සහව වීම 
o  ව ිවදේුම ස  කාත්මකවීමන දවශයවම ූරර්ව තක න්ත ට  ස සූරර්  රීමම. 

 දේත ශීව  ව/ප්රාාන මිනන් මුකයවනව කයනු ක න වයාපිතින් ක ක්රිවාකාරිත්වව තස වා  ැම ම සඳහා පහල 
ක්රිවාකායක සවක යමයල වීම. 

o සංවර්ධන පාර්ශ්වකරුවන්තේ සමාතකෝචන දූල කණ්ඩාව සවක කනුතු ස ස න්කරකය ව හා යමර්ත ශිල පුම 
දේපය ස ක්රිවාමාර්ේ ේැනීම. 

o දේත ශීව මුකයවනව මිනන් ක්රිවාත්මක වයාපිති දකරක්ය ව සාහා තර්ය ව දමාලයාංශ මිනන් පි කා වා යති 
තමතහුත ස කත ා  සඳහා සහභාිවවීම  

o සංවර්ධන පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ එක්ව වයාපිති ක්රිවාත්මකවීම පිළි ඳ ප්රේති සමාතකෝචන කනුතු ට දු රීමම. 
 ලාක්යණික සහතවෝිවලා වැඩසනහන වනතත් සංවර්ධන පාර්ශ්වකරුවන්තේන් කැත න දේත ශ පුහුණු දවස්ථා 

ක මනාකය ව රීමම. 
 ය තේ දේත ශීව  ව පිළි ඳ ාත්ල ේ ඩාව ක මනාකය ව . 

o තර්ය ව දමාලයාංශ, භාණ්ඩාේායව, මහ  ැංකුව හා තක්වක වයාපිති කාර්වාක වනායර  ව උපතවෝ නවන 
දාා  දේදේධ ආවලන සඳහා දේත ශ  ව හා ප්රාානවන් ක එකඟලා, උපතවෝ නව සහ ආපුම තේවී ස පිළි ඳ 
ාත්ල ේ ඩාවක් පවත්වාතේන වාම.  

o දේත ශීව  ව තසේවාකය ව ස ස න්ධතවන්  යා ය  ව දධිකාම, මහ  ැංකුව තවල දවශය තල යුරු 
ක ාමටම. 

 සංවර්ධන වයාපිති සඳහා දවශය ත ශීව  ැංකු ල්කය ස සපත් ඒකයාශී රීමම 
 ට වලු දේත ශීව මුකයවන වයාපිති වකන දාා ව, ය තේ වාර්ෂික දවවැව සකස් රීමත ස ක්රිවාවයටවන පහුමක ස 

සැකසීම. 
 

 

4.2.2 විදේශ මූල්යයයය  
 

විදේශ මූල්යයය කකතතා 
 

2017-2020 මධයකාම න යා ය ල්කය ප  තිපත්ති යාමුව මිනන් හා යා ය  ව ක මනාකය  ලකක්ක මිනන් හුනනාේත් දවශයලා හා 
සීමාවන්න දනුේලව, 2017 මට ශ  ී කංකා ය ව දේදේධ සංවර් ධන පාර් ශ්වකරුවන් හා  ව තාන ආවලන සමේ ිවදේුම ස 54ක් මිනන් එ. 
 . තඩ කර් ත යටවන 5,022.1ක් සඳහා දේත ශ ල්කයවන පහුමක ස යති කයතේන තිත.. තමව, යමක සංවර් ධන සහතවෝගීලා තකස 
ක ාේත් එ.  . තඩ කර් ත යටවන 2,522.1ක් වූ  ව හා ප  ාාන තකස ා  එ. .තඩ කර් ත යටවන 2,500.0ක් වූ දේත ශ ප්රාේධන 
තවත ඳතප   ල්කය පහුමක ස  වවයටන් ා ුතක්ල තී. 2017 වර් යතේ යමක සංවර්ධන සහතවෝගීලා තකස ිවදේුම සේල මුළු දේත ශීව 
 ව ප  මා තවන් එ.  . තඩ කර් ත යටවන 2,281.4ක්  ව ිවදේුම ස 28ක් මිවන් ල්කයවනව වන දලය, ය.එ. .තඩ කර් ත යටවන 
240.7ක් ප  ාාන ිවදේුම ස 24ක් මිවන් ල්කයවනව තී. 
සංවර්ධන වයාපිති ල්කයවනව රීමම සඳහා යමක සංවර් ධන සහතවෝගීලා වනතත් ක ාේත් දේත ශ ල්කයවනවන්න දමලයව, ය ව 
2017 වර් යතේ මට ප  ාේධන තවත ඳතප   භාදේල කය ය.එ. .තඩ කර් ත යටවන 1,000ක දේත ශ දේයමමව කාම න ල්කය පහුමක ස 
 වක් ා   ය.එ. .තඩ කර් ත යටවන 1,500ක  ාලයන්ලය සෛ්වමත්ව  ැුන සකය යමකුත් රීමමක් ා ට දුකය යල. 
 

රූපසනහතන් තපන්වා යති පරියර 2017 වර්යතේ ට දු වූ යමක සංවර්ධන සහතවෝිවලා එකඟලාවන්තේන් ලහ ම ප  මා ව ීනනව දේට න් 
ට දු කය යති දලය, පුමව ලහ ම ප  මා වන් පිළිතවයටන්  පානව හා තකෝක  ැංකුව දේට න් ට දු කය යල. 
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මූල්ාශ්රය    දේත ශ ස සපත් තාපාර්ලත සන්ුව  
සටහය    එක් එක් එකඟලා ිවදේුමම දත්සන් කයන කා යරන පැවති දේයමමවන් දනුපාතිකවන් දනුව එ. .තඩ කර් ප්රමා ව ේ නව කය යල    
 

ප කයන කා එම එකඟලා එ තෙන වර්ය 3-4 කාකවක් ු  ප  ධාන වශතවන්  ක ස සපාානව හා සනීපායක්යාව, ප  වාහනව,       
මාර්ේ හා පාක ස සහ වාරිමාර් ේ හා වටිලක පහුමක ස සංවර් ධන දංශවන් ක උපතවෝ නව වීමන යමවත ලව. 

2017 වර් යතේ ලහ ම එකඟලා ප  මා ව කැබී යත්තත්  කස සපාානව හා සනීපායක්යාව දංශවන වන දලය ලන්පුම ලහ  දේවවක් 
වාර් ලා වී යත්තත් ප්රවාහන හා මහාමාර් ේ දංශවන් ක තී. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ස්වවරීත්ව බැඳුම්කර, විදේශ විනිමය කාලීය ණය පහසුකම් හා ස්වවරීත්ව ඇපකර  
 
 

2017 වර්යතේ දේත ශ තවත ඳතප   සඳහා ය.එ. . තඩ කර් ත යටවන 1500ක ස්ෛවමත්ව  ැුන සකය යමකුත් කයන කමට. එව ට වවන 
6.2ක වාර් ෂික තප ම  දනුපාතිකවක් ස කල වන දලය වර් ය 10රීන් කල්පිමමන යමවත ලව. මීන දමලයව, 2017 වර්යතේ මට දේත ශ 
දේයමමව කාම න  ව පහුමක ස මිවන් ය.එ. . තඩ කර් ත යටවන 1000 ක් ා ස සපාානව කය කේන්නා කමට. එව කන්ඩන් දන්ලර්  ැංකු 
දනුපාතිකවන ට වවන 2ක් එකු කයන කා වාර් ෂික තප ම  දනුපාතිකවරීන් ුතක්ල තී. එව 2021/02/22 තේවා යමමරීමමන යමවත ල 
දලය, 2018/05/22න් ආය සභ වී දර් ධ වාර් ෂික  වාරික 6රීන් තේවා යමම රීමමන යමවත ලව.   
 ලවා, ය ව ශ  ී කංකා දේදුයට ක මණ්ඩකව සඳහා ආට වානු සංවර් ධන  ැංකුව මිවන් ල්කයවනව වන ුම ං  ක දේදුයට වයාපිතිව 
ක්රිවාත්මක රීමම සඳහා ක ාේත්  ව හා  ීනනතේ ල්කය සහතවෝේව මල ක්රිවාක්මක වන  කස සපාාන මණ්ඩකව  ක ාේත්  ක 
ස සපාාන වයාපිති සඳහා 2017 වර්යතේ මට  ය.එ. . තඩ කර් ත යටවන 600.0ක ස්ෛවමත්ව යපකය මිවන් දේත ශ ල්කයවන 
ස සපාානව කය යල. 
 
 

විදේශ මූල්යයය ප  තිලල්්ධි  හා පපදය නයය   
 
 

දේදේධ සංවර් ධන වයාපිති සඳහා එ ැ එ එකඟලා පාර් යටත සන්ුව මිවන් පනවන  ව සීමාව හා ඒ ඒ වයාපිතිතේ ප  ේතිව මල වර්ය 
4-5 ාක්වා උපතවෝ නව තී. 2017 වර්යතේ යමක සංවර් ධන සහතවෝගීලා තකස සංවර් ධන වයාපිති හා වැඩසනහන් ක උපතවෝ නව 
පිණිස ප  තික.ධි වූ දේත ශ ල්කයවන ප  මා ව ය.එ. . තඩ කර් ත යටවන 1,668.7 ක් වූ දලය ලන් ය.එ. . තඩ කර් ත යටවන 1,638.2 ක් 
 ව මිවන් ල්කයවනව වන වයාපිතිවක ා, ය.එ. . තඩ කර් ත යටවන 30.5 ක් ප  ාාන මිවන් ල්කයවනව වන වයාපිතිවකා 
උපතවෝ නව දේව. 
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0 100 200 300 400 500 600 700 800

තවනත්

ග්රාමීව සංවර්ධනව

දධයාපනව හා පුහුණු

වාරිමාර්ේ

ප්රවාහනව

ය.එ. .තඩ .ත යටවන

2017 වර්යතේ ට දුවූ යමක සංවර් ධන සහතවෝගීලා එකඟලා - දංශ දනුව

මූල්ාශ්රය    දේත ශ ස සපත් තාපාර්ලත සන්ුව  
සටහය    තවනත් =  දපාා කකම ාකය ව, මානු අව ආධාය, තසෞඛ්ය හා සමා  ුම සාධනව, විත්ීයව පුහුණු, වයාව හා නාුකක, කරවය, කාන්ලා 
කනුතු, පරිසයව හා ආයක්යාව    
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සංවර්ධය පාර්ශ්වකරු/ ණය දෙය ආයතයය ප්රමාණය ඇඇඩද. ඩ ිලියයය  
ණය ප්රොය කකතුව 

ේවිපාර්ශ්වික 1,022.2 10.2 1,032.4 
ීනනව 589.8 - 589.8 
 පානව 156.0 9.6 165.6 
තකාර්කන්ලව 15.3 - 15.3 
එක්සත් යා ධායමව 40.7 - 40.7 
ලන්යරවාව 62.0 - 62.0 
ස්පාඤ්ඤව 31.8 - 31.8 
තක රිවාව 4.6 - 4.6 
එක්සත්  නපාව 9.4 - 9.4 
තසෞයර දයාබිව  19.0 - 19.0 
 ර්මයමව 5.9 0.6 6.4 
කුතීනව 9.8 - 9.8 
තඩන්මාර්කව 14.3 - 14.3 
හංතේරිවාව 5.3 - 5.3 
ඔස්ට්රිවාව 6.7 - 6.7 
ත ල්ජිවම 3.0 - 3.0 
ඔස්තේයටවාව 10.0 - 10.0 
ප්රංශව 38.6 - 38.6 
බහුපාර්ශ්වීය 616.0 20.3 636.4 
තකෝක  ැංකුව 218.8 9.5 228.4 
ආට වානු සංවර්ධන  ැංකුව 360.9 - 360.9 
එක්සත්  ාීයන්තේ යමතේජිලාවලන 12.0 10.8 22.8 
ඔතපක් දයමුාක  24.3 - 24.3 

කකතුව 1,638.2 30.5 1,668.7 
         වගුව 4.3: 2017 වර් යතේ මට යමක සංවර්ධන සහතවෝගීලා තකස කා ප්රතික.ධි 

මූල්ාශ්රය    දේත ශ ස සපත් තාපාර්ලත සන්ුව  
සටහය     ය.තඩ කර් ේ නව රීමත ස මට වර්යාවසාන දේයමමව දනුපාතිකවන් භාදේල කය යල-  =  ප්රතික.ධි ට දුවී තන මැල  
 
තපය වර්යතේ පරියරම, 2017 වර් යතේමට ා ලහ ම ප  තික.ධි වා ර් ලා  වී යත්තත් මා ර් ේ හා පා  ස දංශතේ වන දලය ලන්පුම ලහ ම 
ප  මා ව පිළිතවයටන්  , ස සපාානව හා සනීපායක්යාව, දේදුයට , හා  ,ශක්ති, හා තසෞඛ්යව හා ුමභසාධන වන දංශවක 
උපතවෝ නව පිණිස ප  තික.ධි වී යල. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

අංශය ප්රමාණය ඇඇඩද. ඩ ිලියයය  
මාර්ේ හා පා  ස 819.2 
 ක ස සපාානව හා සනීපායක්යාව 174.9 
දේදුයට ක හා  කශක්ති 150.3 
තසෞඛ්ය හා සමා  ුම සාධනව 93.0 
ප්රවාහනව 77.5 
වාරිමා ර් ේ 68.5 
දධයාපනව හා පුහුණු 53.9 
කුඩා වයවසාව සංව ර් ධ නව 37.5 
විත්ීයව පුහුණු 35.5 
දයක්යාව 33.4 
පශුස සපත් සංවර්ධනව 26.9 
ආපාා ක මනාකය ව 22.8 
කිෂිකර්මාන්ලව 20.8 
යමවාස හා නාේරික සංවර් ධනව 19.1 
පරිසයව 15.5 
තවනත් 20.0 

කකතුව 1,668.7 

    වගුව 4.3:  2017 වර්යතේ මට යමක සංවර්ධන සහතවෝගීලා තකස කා ප්රතික.ධි - දංශ දනුව 
 

මූල්ාශ්රය    දේත ශ ස සපත් තාපාර්ලත සන්ුව  
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පළ කරය ල්ෙ කකතතා මත පපදය නයය වීමට නියිලත දශේෂය  
 

සංවර්ධන වයාපිතිවක් සඳහා එකඟලාවව ප කක පුම සාමානයතවන් එම දයමුාල් වර් ය 3-4ක් පුයා උපතවෝ නව තී.   එතසේ 
සංවර්ධන වයාපිති හා වැඩසනහන් ල්කයවනතව කකා දේදේධ සංව ර් ධන පාර් ශ්වකරුවන් හා  ව තාන ආවලන සමේ පුමිවව වර්ය 
5 ු  දත්සන් කයන කා එ.  . තඩ . බියටවන 12.3ක  ව හා ප  ාාන එකඟලා මල, සැකරීවුතු දයමුාල් ප  මා වක් දාා  වයාපිති 
හා වැඩසනහන්වක උපතවෝ නව පිණිස ලයරරි ව ර් ය රී කපව ු  ප  තික.ධි වීමන යමවත ලව. 
තමම ප්රමා තවන්, ප  කයන කා එකඟලා මල උපතවෝ නව වීමන යමවත ල තශේය තේ ලහ ම  දේව පුමිවව ව ර් ය වක ීනනව 
මිවන් ක ාේත් ල්කයවන මල ක්රිවාත්මක වීමන යමවත ල වයාපිතිවක උපතවෝ නව පිණිස වන දලය එව මුළු දේතවන් ට වවන 22ක 
ප්රමා වරී. එතසේම  පානව, තකෝක  ැංකුව හා  ආට වානු සංවර්ධන  ැංකුව මිවන් ල්කයවනව වන වයාපිති සඳහා ා ලයරරි ව ර් ය 
3-4 කාකසීමාවක මට සැකරීව ුතු ප්රමා වක් ප්රතික.ධිවීමන යමවත ල තී. 
 
 
 

 

සංවර්ධය පාර්ශ්වකරු 
ඇඩද. ඩ 
ිලියයය % 

ේවිපාර්ශ්වීය     
ීනනව 2,015.8 22.3 
 පානව 1,740.2 19.2 
ලන්යරවාව 535.8 5.9 
ප්රංශව 491.6 5.4 
ලයානව* 399.4 4.4 

තසෞයර දයාබිව 162.7 1.8 
රුට වාව 134.7 1.5 
තනාර්කන්ලව 129.0 1.4 
කුතීනව 92.9 1.0 
තක රිවාව 87.0 1.0 
 ර්මයමව 39.6 0.4 
ස්පාඤ්ඤව 30.3 0.3 
ඔස්ට්රිවාව 26.4 0.3 
තඩන්මාර්කව 20.0 0.2 
පාරීස්ථානව 14.9 0.2 
එක්සත්  නපාව 10.3 0.1 
එක්සත් යා ධායමව 3.2 0.0 
ඔස්තේයටවාව 1.1 0.0 
ත ල්ජිවම 0.4 0.0 
ස්වීඩනව 0.4 0.0 

බහුපාර්ශ්වීය 
ආට වානු සංවර් ධන  ැංකුව 1,707.7 18.9 
තකෝක  ැංකුව ( ාලයන්ලය සංවර් ධන සමාවලනව) 979.2 10.8 
තකෝක  ැංකුව (ප්රතිසංස්කය ව හා සංවර්ධනව පිළි ඳ  ාලයන්ලය 
 ැංකුව) 

185.1 2.0 

ඔතපක් දයමුාක 126.6 1.4 
කිෂිකාර් ත ක සංවර්ධනව සඳහා වූ දන්ලර් ාතික දයමුාක 59.7 0.7 
ුතතයෝපීව ආතවෝ න  ැංකුව 59.1 0.7 

කකතුව 9,053.1 100.0 
වගුව 4.4: ප  කයන කා එකඟලා මල උපතවෝ නව වීමන යමවත ල තශේයව 

 

මූල්ාශ්රය    දේත ශ ස සපත් තාපාර්ලත සන්ුව  
සටහය     ය.තඩ කර් ේ නව රීමත ස මට වර්යාවසාන දේයමමව දනුපාතිකවන් භාදේල කය යල 

*  ලයානවන පනවා යති ස ස ාධක  කපා යල 
යා ය වයාපාය තවල ක ාේත්  ව සඳහා තමම දේවන් දඩංගු තන තී. 
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ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව හ හා 
ආසියානු සංහතමධන බ ංකුහ හා ඒකාබද්ධහ සංවිධානය 
කරන ලා ස රයු් හා භාවිේා හගුහ සහ ආාාන ප්රතිදාාන 
හගුහ ස්බතුධහ රාතමශහකරුහතු ා නුහත් කිරීල් 
හ ඩසටහන 

4.3 ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව හ 

4.3.1 හ ඳිතුවීම ා ක්ම සහ ලමලහහර 

හ ඳිතුවීම 
විවිධ වූ සංඛ්යාලේඛනඛ්අ ශ්යතාා්න්  සහාා ත්තතා ක්  ැසස  ිරීම, සම්පාතඅන ිරීම සා ලේඛෙතා ාැීලේඛම් ්ගකීම තරඅ ශ්රි කංවාලේඛ  
ප්රධාඅතාම රාජ්ය ආනතාඅන  ජ්අලේඛනඛ්අ ාා සංඛ්යාලේඛනඛ්අ ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ් ලේඛ ර රලේඛස සං්තමධඅ ්ැටසනා්  සැකම්ම් ිරීමන 
ශ්ය ජ්අගාඅන , ිව්ාස, වෘෂිවාතමමිව වනයුව , වතමමා් තා, ලේඛ්ළහ ාා ලේඛසේ්ා, ජ්ාතිව ගිණුම්, මික තතමව, මික ගණ්  සා 
ලේඛ්අ්ත සමාජ් ආතමථිව ක්රිනාවාරවම් ළිබෙහ වාලීඅ, වි ්ාසනීන ාා ්ැතග්ත ත්තතා කවව  ිරීම, සවස  ිරීම, වි ලේඛනෂණන ිරීම 
ාා ලේඛෙතා ාැීම සහාා ජ්අලේඛනඛ්අ ාා සංඛ්යාලේඛනඛ්අ ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ් මාඟු ලේඛමලේඛා්ර්  ඉටු වරනු කෙයිර තා්ත ශ්ය 
ශ්ස ථා්කදී ොහිර ආනතාඅ සහාා සංඛ්යාලේඛනඛ්අ දපලේඛනඅ ලේඛසේ්ා සැපමදමත ජ්අලේඛනඛ්අ ාා සංඛ්යාලේඛනඛ්අ ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ලේඛ  
තාා් ෂණිව ශං ාරාා සිදු ලේඛවලේඛතමර 
ා ක්ම 
ලේඛනශීන සං්තමධඅ ශභිමතාාතමථ සා් ෂා්ත වර ගැනීම සහාා වාලීඅ ලේඛතාොරව රු කො දීම ව ලි්  වකාපලේඛේ ලේඛපර ගම් වරු ේන 
ප්තවීමර 
 ලමලහහර 
ලේඛගෝලීනවරණ පම්බිම්  ව ළ සමෘනධිම්ත ජ්ාතින්  ේන ප්තවීම සහාා අ් තාා් ෂණන,  ලේඛසේ්ව වැපවීම සා දපානශිලි 
අානව්ත්න ව බ්  වාලීඅ වු්ත ිව්ැරදි වු්ත ත්තතා කො දීම මගි්  ්ටා්ත ඵකතාමද ලේඛකස ලේඛනලේඛනහි සමාජ් ආතමථිව සං්තමධඅනන 
තානව විමර 

4.3.2  2017 හතමෂය ව ල ඉටුකල ප්රධාන කාතමයයතු කිිපරයක් ලකටිලයතු රහේ ාක්හා ඇේ. 
 

I. � ලංකාල  ජාතිදක ගිණු්  

ජ්අලේඛනඛ්අ ාා සංඛ්යාලේඛනඛ්අ ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ් ලේඛ්තා 2007 ්තමෂලේඛේ සින ශ්රි 
කංවාලේඛ  ජ්ාතිව ගිණුම් සවස  ිරීම ළිබෙහ සම්පූතමණ ශධිවාරින පැ්ී ඇතාර ඒ 
ශනු් 2017 ්තමෂන ව කදී ්ාතමෂිව තළ ලේඛනශීන ිවෂ පාදිතාන සා ශලේඛඅකු්ත සාතම් 
ආතමථිව තතමව 2016 ්තමෂන සහාා ිවෂ පාතඅ ප්රලේඛ න, ආතානම් ප්රලේඛ න සා 
විනතම් ප්රලේඛ න නඅ ආවාර ව අ නනලේඛ්තම ඇස තාලේඛම්් ව  වරඅ කදීර කලේඛසේම 
ිවෂ පාතඅ ප්රලේඛ න සා විනතම් ප්රලේඛ න නනලේඛ්ත වාතමව ගතා තළ ලේඛනශීන ිවෂ පාදිතාන 
සා ශලේඛඅකු්ත සාතම් ආතමථිව තතමව, 2016 ්තමෂලේඛේ ාතාර්අ වාතමව ් සා 2017 
්තමෂලේඛේ පළමු, ලේඛත්අ සා ලේඛතා්අ වාතමව  සහාා ඇස තාලේඛම්් ව  වරඅ කදීර ජ්ාතිව 
සා ශ් තාතමජ්ාතිව ආනතාඅ්ලි්  කැබුණු ත්තතා ඉනලීම් සහාා ජ්ාතිව ගිණුම් 
ලේඛතාොරව රු සැපමදම සා ජ්ාතිව ගිණුම් ත්තතා පනධතින සා ක්රමලේඛ තන අවීවරණන 
ිරීම සම්ේ ධලේඛන්  ග්තවක 2017 ්තමෂන ව කදී ්ැටමුළු ැසස්  ක්රිනා්තමව වරඅ කදීර ඒ ශනු් ජ්ාතාය් තාර ූලකය ශරමුතක සා 
ආසිනානු සං්තමධඅ ෙැංකු් සමඟ ක් ් ජ්ාතිව ගිණුම් පතඅම් ්තමෂන නා්්තවාලීඅ ිරීම සා පළා්තෙත ජ්ාතිව ගිණුම් 
ඇස තාලේඛම්් ව  සවස  ිරීම සම්ේ ධ ්ැටමුළු ලේඛතව්  ප්්ත්අ කදීර  

II.  තිදරසාර සංහතමධන අභිමේාතමථ (SDG) ාතමශකාංක සකස් කිරීම 

ක් ස්ත ජ්ාතී් ලේඛේ සාමාජිව රන්න විසි්  දිබඳුවම ළිටු තැකීම, පෘථිවිතාකන ැසව ගැනීම සා සැමන ලේඛසෞභාගය දතාවරදීම ූලලිව 
වර ගිවමි්  තිරසාර සං්තමධඅ අයාන පරලේඛනහි ශංගන්  ලේඛකස 201  ්තමෂලේඛේදී තිරසාර ශභිමතාාතමථන්  කබ ත් ්ා ඇතාර 
ජ්අලේඛනඛ්අ ාා සංඛ්යාලේඛනඛ්අ ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ් විසි්  “ශ්රි කංවාලේඛ  තිරසර සං්තමධඅ ශභිමතාාතමථ සා තතමව ළිබෙහ තා්ත්ත්න - 
2017 “ අමි්  ්ාතමතාා්්  ිවකු්ත වර ඇති ශතාර, ශ්රි කංවාලේඛ  තිරසර සං්තමධඅ ශභිමතාාතමථ සා තතමව ළිබෙහ වාලීඅ ලේඛතාොරව රු 
පළ ිරීම සහාා ලේඛ්බ් ශටවින්  ත දින්ත වර තිලේඛබ්ර 

III.  ප්රජා විායාත්මක හා ලසෞඛය සීකක්ෂයය-2016 
ලේඛසෞඛ්ය ් ලේඛෂේර සං්තමධඅන සහාා ්අ ලේඛකෝව ෙැංකු් (ූලකය සාලේඛනෝගන මතා  මගි්  ක්රිනා්තමව ්අ ලේඛත්අ ලේඛසෞඛ්ය ශං 
සං්තමධඅ ්යාපෘතින (සංර ව II) නනලේඛ්ත ජ්අලේඛනඛ්අ ාා සංඛ්යාලේඛනඛ්අ ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ් මගි්  ලේඛසෞඛ්ය,  ලේඛපෝෂණ ාා ලේඛනශීන 
ව්තය ශමාතායාංන ාා ක් ් 2016 ්සලේඛතමදී දි්යිඅ පුරා ප්්ත්අ කත  ප්රජ්ා විතයා ්තමව ාා ලේඛසෞඛ්ය සීක් ෂණලේඛේ ශ්ස්  
්ාතමතාා්  2017 සැප්තාැම්ෙතම මස 18 ්අ දිඅ කබ ත් ්අ කදීර ්නස  ශවුරුදු 1 -49 ශතාර ව්තා ලේඛාෝ වි්ාා වූ වා් තාා්්  සා 
ඔවු් ලේඛේ ්නස ශවුරුදු   න ශඩු තරු්්  ළිබෙහ් ප්්ත්අ කත ලේඛමම සීක් ෂණලේඛේදී ක්  ැසස  වරඅ කත ලේඛතාොරව රු ශතාර ප්රජ්ා 
විතයා්තමව ලේඛතාොරව රු, ලේඛසෞඛ්ය ලේඛතාොරව රු සා ිව්ාස ආ�තා ලේඛතාොරව රු ප්රධාඅ ලේඛ ර ලේඛමරන ලේඛසෞඛ්ය ් ලේඛෂේරලේඛේ ද් අතින 
ලේඛ්නුලේඛ්්  ත්තතා මතා පතඅම් වූ තීරණ ගැනීමන ශ්ය ලේඛතාොරව රු සූලාන්  ලේඛමම ්ාතමතාාලේඛ  ඇව ක්ත ලේඛ ර 
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්ගු ශංව 4. :ස ත්රි/පුපුරුෂ භා්න ාා ්නස  වාඩ ට ශනු් විැසිරනා සංඛ්යා් ාා විැසිරනා ශනුපාතාන - 2017 , 3 ්අ වාතමව ් 

 

 
IV. ජන හා නිහාස සංගයනය-2021 
ජ්අ ාා ිව්ාස සංගණඅන -2021 හි සැකම්ම් වනයුව  ආරම්භ වරඅ කදිර ලේඛමලේඛායුම් වමිටු්, ප්ර අා්ලින සැවීමලේඛම් ාා ක්රමලේඛ තන 
සැවීමලේඛම් දප වමිටු ප්ත වරඅ කත ශතාර  ක්රමලේඛ තන ළිබෙහ ූලලිව ලේඛවටුම්ප්ත ්ාතමතාා් සවස  වර ඇතාර කලේඛම් ම 
ප්ර අා්ලි ලේඛනහි ූලලිව ලේඛවටුම්පතා සවස  වරඅ කදීර  
2021 ්තමෂලේඛේ පැ්ැ්තවීමන ිවනමිතා ජ්අ ාා ිව්ාස සංගණඅන ූලලිව ලේඛවොන ලේඛගඅ මානු්ර, මාතාලේඛන, ශම්පාර, මටවකපු් ාා 
ත්රිකුණාමකන නඅ දිස �් ව්ක  ් රිවා යානාප ප භාගතා ිරීලේඛම් වනයුව  ශ්ස්  වර ඇතාර කලේඛම් ම, ශම්පාර, මටවකපු්, 
ත්රිකුණාමකන, පු්තතාකම, ශනුරාධපුර ාා ලේඛපොලේඛකෝ අරු් දිස �් ව්ක 2012 ජ්අ ාා ිව්ාස සංගණඅනන භාවිතාා වරඅ කත 
සිතිනම් පරිලේඛකෝවඅන ිරීලේඛම් වනයුව  ත ශ්ස්  වර ඇතාර භූලේඛගෝලීන ත්තතා පනධතින සවස  ිරීලේඛම් වනයුව  ර්තඅපුර, මානු්ර, 
ශම්පාර ාා මටවකපු් දිස �් ව ්ක ශ්ස්  වර ඇතාර තා්ත, ෙදුනක, ලේඛමොඅරාගක, ර්තඅපුර ාා වෑගනක දිස �් ව ්ක සිතිනම් 
ශංිරතා ිරීම (Geo referencing) ිරීලේඛම් වනයුව  ශ්ස්  වර ඇති ශතාර මානු්ර ාා නු්රකබන දිස �් ව්ක සිතිනම් ශංිරතා 
ිරීම සිදු වරමි්  ප්තීර 
 

ග්රාම ිවකධාරි ලේඛවොසශා සිතිනම් ශංිරතා ිරීලේඛම් වනයුව  ෙදුනක, වෑගනක ාා ර්තඅපුර දිස �් ව ්ක ශ්ස්  වර ඇති ශතාර 
ලේඛමොඅරාගක, මානු්ර ාා නු්රකබන දිස �් ව ්ක ළිලිලේඛ්ලි්  ග්රාම ිවකධාරි ලේඛවොසශා සිතිනම් ්ලි්  86%, 47% ාා 14% ්  
ශ්ස්  වර ඇතාර තකු� පකාලේඛ්ත දිස �් ව 3 හි , දව රු පකාලේඛ්ත දිස �් ව   හි, ගම්පා ාා වළුතාර දිස �් ව්කන ශන්ත සිනළුම 
ප්රාලේඛනශීන ලේඛනවම් ලේඛවොසශා ්ක පුණු� පංති ප්්ත්ා ශ්ස්  වර ඇති ශතාර කම දිස �් ව ්කන ශන්ත ග්රාම ිවකධාරි ලේඛවොසශා 
සිතිනම් 4981 ්  මුද්රණන වර ් ලේඛෂේර වනයුව  සහාා කො දී ඇතාර කම දිස �් ව 10 හි ් ලේඛෂේර වනයුව  සිදුලේඛ්මි්  ප්තිඅ ශතාර 
ගානක දිස �් වලේඛේ ප්රාලේඛනශීන ලේඛනවම් ලේඛවොසශා 17 වන ශන්ත සිතිනම් 727 ්  ් ලේඛෂේර වනයුව  ශ්ස්  වර ඇති ශතාර සංගණඅ 
ඛ්ාඩ ට සිතිනම් ශංිරතා ිරීලේඛම්  වනයුව  ආරම්භ වර ඇතාර තා්ත, රජ්ලේඛේ ශමාතායාං , ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව  සා ඒ සම්ේ ධ ආනතාඅ 
ඉනලීම් මතා ශතාක සිතිනම් සවස  ිරීලේඛම් වනයුව  සිදු වර ඇතාර  

V.  ලසෞඛය ලස හා රහුකක් හා ලස හා ස රීමල් ූදාානම ඇගීමල් සීකක්ෂයය (SARA )  
ලේඛසෞඛ්ය ් ලේඛෂේරලේඛේ ඉදිරි ශභිලේඛනෝග ්කන මුණුණ දීමන, ලේඛසේ්ා සැපමදමන, ශ්ය ලේඛසෞඛ්ය දපවරණ, ඒ සම්ේ ධ දපාංග සා 
ඖෂධ ්තමග ප්රමාණ්්ත ලේඛකස ප්තී ත කම දපවරණ ්ක තා්ත්ත්න සා ලේඛසේ්ා සැපමදලේඛම් ූදතාඅම ළිබෙහ් දීප ්යාප්තා් , විධිම්ත් 
ලේඛතාෝරාග්ත ලේඛරෝාන 798 ්  ඇව ක්ත ිවනැදිනව ලේඛසෞඛ්ය ශමාතායාංන මගි්  ලේඛමම සීක් ෂණන � කංවාලේඛ  ප්රථම ්රන ප්්ත්නු 
කැබූ ශතාර ජ්අලේඛනඛ්අ ාා සංඛ්යාලේඛනඛ්අ ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ් ඒ සහාා තාා් ෂණිව සාාන කො ලේඛතඅ කදීර ලේඛම් ්අ වින ත්තතා 
පරිගණව ගතා ිරීලේඛම්  වනයුව  ශ්ස්  වී ඇති ශතාර ලේඛමම සීක් ෂණලේඛේ ත්තතා සංස වරණ වනයුව  ාා වි ලේඛනෂණ වනයුව  
ආරම්භ ලේඛවොන ඇතාර 

VI.  ප්රජා විායා සංඛයාතිද 
ජ්අගාඅ ත්තතා ළිබෙහ් පාතමලිලේඛම්් ව ්, රාජ්ය ශංලේඛේ විවිධ ශමාතායාං, ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව , ශතමධ රාජ්ය ආනතාඅ, පුනගලිව 
ශංලේඛේ ආනතාඅ, පතමලේඛේෂවන් , සිම්් , ඇව ළු ත්තතා භාවිතාා වර් අ් ලේඛේ ඉනලීම් සහාා ලේඛතාොරව රු කො දීම ිවතිපතාා සිදු 
වරඅ කදීර  

VII.  � ලංකා රමබල සීකක්ෂයය-2017 
� කංවාලේඛ  රමෙකවාන, ලේඛසේ් ා ිවයු් තින සා ලේඛසේ් ා වියු් ති මසනම සා ඒ්ාලේඛේ දපඅතී්  ළිබෙහ  මැඅෙැලීම  සහාා  1990 
්තමෂලේඛේ  පළමු 
වාතමව ලේඛ  සින ලේඛඅොවට්ා වාතමව  මසනලේඛම්  ලේඛමම සීක් ෂණන සිදුවරනු කෙයිර 2017 ්තමෂන සහාා වූ ලේඛමම සීක් ෂණලේඛේ 
් ලේඛෂේර වනයුව  නැබ්කස පරිගණව භාවිතාලේඛන්  (CAPI  ජ්අ්ාරි සින ලේඛතසැම්ෙතම මාසන ත් ්ා සින�ම දිස �් වන් හි සිදු වර 
ඇතාර රමෙක සීක් ෂණලේඛේ ්ාතමෂිව ්ාතමතාා්  2016 ප්රවානන ප්තවර ඇතාරතා්ත 2017 ්තමෂලේඛේ පළමු, ලේඛත්අ සා ව ් ්අ 
වාතමව ්ක සං් ෂිප්තා ්තමතාා සා වාතමව ගතා ්ාතමතාා්්  ලේඛම් ම  පරිගණව සා් ෂරතාා්න ළිබෙහ 2016 ශ්ස්  සං් ෂිප්තා 
්ාතමතාා් සා 2017 පළමු මාස 6 සහාා වූ පරිගණව සා් ෂරතාා්න ළිබෙහ සං් ෂිප්තා ්ාතමතාා්ත  ප්රවානන ප්තවර ඇතාර 

 

 

 

 

 

 

 

 

හයස් ඛාණ්ඩය (අවුරුදු)   විරැකියා අනුරාේය (%) 

� ලංකාහ � ලංකාහ ස්ත්රී/පුරුරුෂ භාහය 

සංඛයාහ විරැකියා අනුරාේය රුරුෂ ස්ත්රී 

� ලංකාහ 358,350 4.2 2.7 6.8 

15-24 177,934 18.3 14.7 23.9 

25-29 78,691 9.8 5.4 17.4 

30 හා ඊට හ ඩි 101,724 1.5  0.7 2.9 
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ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව ල  
අධයක්ෂ ජනරාේ ආාාතමය ඒ.ල..සේරසිංහ 
මහේා, ලාරාතමේල්තුව හ විසිතු පිළිලයල කල 
ළමා ක්රියාකාරක් සීකක්ෂය හාතමේාහ ජාතිදක 
ප්රතිදරත්තිද හා ආතමිකක කටයුව  අමාේයාංශලය 
ලේක් එ්.අයි.එ්. රෆීක් මහේා ලහේ භාර දීම 
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VIII.  ගෘහ ඒකක ආාාය් හා වියා් සීකක්ෂයය-2016 
රන ව ක සිදුවී ඇති සමාජ් ාා ආතමථිව ලේඛ්අස වම් ශධයනඅන ිරීම දලේඛතසා 
ගෘා ඒවව්ක ආතානම් ාා විනතම් ළිබෙහ පරිපූතමණ ලේඛතාොරව රු කො ගැනීලේඛම් 
ශරමුණි්  සලම ්සර 03වන ්ර්  ලේඛමම සීක් ෂණන ප්්ත්නු කැලේඛබ්ර ලේඛමම 
සීක් ෂණන මගි්  කවව  වරනු කෙඅ ලේඛතාොරව රු රලේඛස දිබඳු ෙවි්  ලේඛපලේඛකඅ 
පුනගකයි්  ාඳුඅා ගැනීමන්ත, රලේඛස දිබඳුවම ශඩු ිරීමන ශ්ය ප්රතිප්තති ාා 
්ැට සනා්  සම්පාතඅන ිරීමන ශ්ය සංඛ්යාතී්  කො දීමන්ත දපවාී 
ලේඛ ර  ලේඛමම සීක් ෂණනන ශතාක ශ්ස්  සං් ෂිප්තා ්ාතමතාා් සා ශ්ස්  
්ාතමතාා් ප්රවානන ප්තවරඅ කත ශතාර ලේඛමම සීක් ෂණ ත්තතා දපලේඛනෝී 
වරලේඛගඅ සවස  වරනු කෙඅ තරිද්රතාා තතමව ඇව ක්ත වර සං් ෂිප්තා 
්ාතමතාා්ත ප්රවානන ප්තවරඅ කදීර ලේඛමම සීක් ෂණ ලේඛතාොරව රු ශනු් ශ්රි 
කංවාලේඛ්්  දුප්ප්තවම ශඩුවීලේඛම් ප්ර්අතාා්්  පම්ගින ්සර 14 ව කදීම ත් අන 
කැබුණිර තරිද්රතාා ලේඛතමඛ්ා් ශනු් 2002 ්තමෂලේඛේදී ජ්අගාඅ තරිද්රතාා ශනුපාතාන 
22ර7%්  විනර 2016 ්සලේඛතමදී කන 4ර1% ්  ත් ්ා ශඩුවී ඇතාර 

IX. සංාාර වියා් සීකක්ෂයය-2017/පු18 
සං ාරව විනතම් ් ලේඛෂේරනන ශතාක් සවිස තාරා්තමව ජ්ාතිව ගිණුම් සැවීමලේඛම් පරමාතමථලේඛන්  ඒ සහාා ශ්ය ත්තතා කො ගැනීම 
සහාා ජ්අලේඛනඛ්අ ාා සංඛ්යාලේඛනඛ්අ ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ් විසි්  ප්රථම ්රන ලේඛමම සීක් ෂණන සිදු වරනු ඇතාර විලේඛේෂලේඛන් ම 
සං ාරව ්යාපාරලේඛේ ආතමථිව තානව්ත්න ගණඅන ිරීම සහාා ශ්ය  ් රිවා ගිණුම් සැවීමම සහාා ශ්ය ලේඛතාොරව රු කො 
ගැනීලේඛම් ශරමුණි්  ලේඛමම සීක් ෂණන පැ්ැ්තවීමන තීරණන වරඅ කදීර  ලේඛමහි ් ලේඛෂේර වනයුව  2017 ඔ් ලේඛතාෝම්ෙතම මාසලේඛේ සින 
2018 සැප්තාැම්ෙතම මාසන ත් ්ා මුළු දි්යිඅම ආ්රණන ්අ පරිදි සිදු වරයිර 

X. ළමා ක්රියාකාරක් සීකක්ෂයය-2016 
   ්නස ශවුර   - 17 ත් ්ා ්නස  ීමමා් ව ළ සිටිඅ සිනළුම ළමයි් ලේඛේ ආතමථිව 
ක්රිනාවාරවම් ආ්රණන ිරීම ශරමුණු ලේඛවොන ලේඛගඅ ළමා ක්රිනාවාරවම් සීක් ෂණන 
ප්්ත්නු කැලේඛබ්ර වම්වරු ාා ්ෘ්තතීන සමිති සෙහතාා ශමාතායාංලේඛේ ඉනලීම පරිදි 
ජ්ාතාය් තාර වම්වරු සංවිධාඅලේඛේ (ILO) තාා් ෂණිව ාා ූලකය සාලේඛනෝගිතාා්ලේඛන් , 
සමස ථ දි්යිඅම ආ්රණන ්අ පරිදි ලේඛතාෝරාග්ත ිව්ාස ඒවව 2 ,000 ව ිවනැදින්  
භාවිතාලේඛන්  2016 ්සලේඛතමදී ලේඛමම සීක් ෂණන ප්්ත්අ කදීර  

2016 මැයි මාසලේඛේදී ලේඛමම සීක් ෂණලේඛේ ් ලේඛෂේර වනයුව  සම්පූතමණලේඛන් ම ශ්ස්  
වරඅ කදීර ශ්ස්  ්ාතමතාා් 2017 ලේඛපෙර්ාරි මාසලේඛේදී ප්රවානන ප්ත වරඅ කදීර ශප 
රලේඛස ළමා රමිවයි්  ප්රමාණන මුළු ළමා ජ්අගාඅලේඛන්  1ර0% ්  පමණ්  ්අ ේ 
ලේඛමම සීක් ෂණලේඛන්  ශඅා්රණන විනර 

XI. කාල රරිහරය සීකක්ෂයය-2017 
කිසිනම් පුනගකලේඛනකු දිඅව පැන 24ව වාකන ගතාවර් ලේඛ්  ලේඛවලේඛසේත න් අ ළිබෙහ් ලේඛතාොරව රු කොගැනීලේඛම් ශරමුණි්  ශ්රි කංවා 
රමෙක සීක් ෂණනන සමගාීක් ලේඛ්අමම දපලේඛනඛ්අන්  භාවිතාා වරමි්  මුළු රනම ආ්රණන ්අ පරිදි ිව්ාස ඒවව 6,2 0ව 
ිවනැදින්  භාවිතාලේඛන්  2017 ්තමෂලේඛේ ශ්ස්  වාතමව ලේඛ දී ලේඛමම සීක් ෂණන පැ්ැ්තවුණිර ්නස ශවුරුදු 10න ්ැඩි ගෘා වාඩ ටලේඛේ 
සිනලුම සාමාජිවයි්  ලේඛමහිදී සීක් ෂණනන භාජ්අන විනර විලේඛේෂලේඛන්  2030 ්සර ්අවින කඟාවීමන ිවනමිතා තිරසාර සං්තමධඅ 
ඉක් වන්  සහාා ශ්ය ්අ තතමව ිරහිපන්  ලේඛමමගි්  ගණඅන වක ාැිර ්නු ඇතාර 
 

XII.  මිල ාතමශක 
ජ්ාතිව පාරිලේඛභෝගිව මික තතමවන (පතඅම 2013=100  ශ්රි කංවාලේඛ  දනධමඅන මැනීලේඛම් ිවක මිණුම ලේඛකස 201  ඔ් ලේඛතාෝම්ෙතම 
මාසලේඛේ සින භාවිතාා වරනු කැලේඛබ්ර 2017, ලේඛඅෝැම්ෙතම මාසන ත් ්ා මුළු දි්යිඅම ආ්රණන ්අ පරිදි ජ්ාතිව පාරිලේඛභෝගිව මික 
තතමවන තතමවන (NCPI) (පාත ්තමෂන 2013 = 100  ගණඅන වර සලම මසවම මික තතමවන, ඊළඟ මස 21 දිඅ ගැසස 
ිවලේඛ තඅන, මාධය ිවලේඛ තඅන, පු්්තප්ත මගි්  සා ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව  ලේඛ්බ්ශට න මගි්  ප්රවානන ප්ත ිරීලේඛම් වනයුව  සිදු වර 
ඇතාර  
ලේඛවොළඹ පාරිලේඛභෝගිව මික තතමවන ගණඅන ිරීමන ශ්ය මික ලේඛතාොරව රු කො ගැනීම සහාා ලේඛවොළඹ දිස ති ර් වලේඛේ අාගරිව 
ප්රලේඛන ආ්රණන ්අ පරිදි පී් ෂණා්තමව මිකදී ගැනීලේඛම් සීක් ෂණන සිදු වරනු  කැලේඛබ්ර ලේඛවොළඹ පාරිලේඛභෝගිව මික තතමවන 
ගණඅන ිරීම සහාා ලේඛවොළඹ දිස �් වලේඛේ අාගරිව ීමමා් ව ක මධයස ථාඅ 14 ිර්  භාඩ ට පැස සහාා  2017 ්සලේඛතම ජ්අ්ාරි 
මස සින ලේඛතසැම්ෙතම මස ත් ්ා මික ගණ්  ැසස  ිරීම සිදු වර ඇතාර  
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ජ්ා.පා.මි.ත. ක් ෂමන දනධමඅන

ජා.රා.මි.ා.

ජාතිදක රාරිලභෝගික මිල ාතමශකලය විාලනය (රානම 2013=100) සහ ලක්ෂයමය
උද්ධමනය

ලක්ෂයමය උද්ධමනය

ලේඛවොළඹ පාරිලේඛභෝගිව මික තතමවන (පාත ්තමෂන 2006/පු07 = 100 , පාත ්තමෂන 2013 = 100 ලේඛකස 2017 ජ්අ්ාරි මාසලේඛේදී 
නා්්තවාලීඅ වරඅ කදීර ලේඛවොළඔ දිස �්  අාගරිව ප්රලේඛන ආ්රණන ්අ පරිදි 2013 පතඅම් ්තමෂන ලේඛකස සකවා ලේඛවොළඹ 
පාරිලේඛභෝගිව මික තතමවන 2017 ජ්අ්ාරි මස සින ප්රවානන ප්ත වරනු කලේඛබ්ර ඒ ශනු් 2017, ලේඛතසැම්ෙතම මාසන ත් ්ා තතමවාංව 
ගණඅන සලම මාසනවම රාජ්වාී ඉටුවරඅ ශ්සාඅ දිඅ ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ලේඛ  ලේඛ්බ් ශට න මගි්  ප්රවානන ප්ත ිරීලේඛම් වනයුව  
සිදු වර ඇතාර  
ිවෂ පාතවනාලේඛේ මික තතමවලේඛේ වෘෂිවතමම ශංලේඛේ ගණඅන ිරීම සහාා වෘෂිවාතමමිව ිවෂ පාතඅ 36 ව මික ලේඛතාොරව රු ප්රාලේඛනශීන 
ලේඛනවම් ලේඛවොසශා ්කන ශනුයු් තා ් ලේඛෂේර වාතමන මඩ ටකන මගි් ත, වතමමා් තා ශංන සහාා ගණඅන ිරීම් ්කන ශතාක මික 
ලේඛතාොරව රු ලේඛතාෝරාග්ත ආනතාඅ 376 ිර් ත, දපවාරව ලේඛසේ්ා සහාා විදුලිෙක මඩ ටකන ාා ජ්ක සම්පාතඅ ාා ජ්කාප්ාාඅ 
මඩ ටකන මගි් ත 2017 ලේඛඅෝැම්ෙතම මස ත් ්ා ලේඛතාොරව රු කො ලේඛගඅ පරිගණව ගතා වර ඇතාර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. 2 රාජය හා අතමධ රාජය අංශලය ලස හා නියුක්තිදය පිළිබ  සංගයනය 
ලේඛමම ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ් මගි්  රාජ්ය ාා ශතමධ රාජ්ය ශංලේඛේ ලේඛසේ්ා ිවයු් තින ළිබෙහ සංගණඅ මාකාලේඛ  8 ්අ සංගණඅන 2016 
ලේඛඅෝැම්ෙතම 17 ්අ දිඅ දීප ්යාප්තා් රාජ්ය ාා ශතමධ රාජ්ය ශංලේඛේ සිනලු ආනතාඅ ව ළ ප්්ත්අ කත ශතාර කම සංගණඅන 
ශ්ස්  වූ පම් ්ාාම ආනතාිවව මසනමි්  සවස  වරඅ කත සාරාං මතා පතඅම්් සංගණඅලේඛේ ූලලිව ලේඛතාොරව රු ඇව ක්ත 
්ාතමතාා්්  2017ලේඛපෙර්ාරි මස 17 ්අ දිඅ කබ ත් ්අ කදීර ලේඛමම සංගණඅනන ශතාළ් සංගණඅ ප්ර අා්ලි ලේඛ් තා ිරීම ාා 
සංස වරණන ිරීම, ත්තතා පරිගණව ගතා ිරීලේඛම් වනයුව  සිදු වරඅ කදීර ශ්ස්  ්ාතමතාා් ඉදිරිලේඛේදී ිවකු්ත ිරීමන ිවනමිතානර 

XIV.  ස්ත්රී රුරුෂ භාහය පිළිබ  සංඛයාතිද 
ස ත්රි පුරුෂ සමාජ්භා්නන ශතාළ ත්තතා සම්ේ ධලේඛන්  ප්්තඅා ඉනලුම සැකිරනකන ලේඛගඅ ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව  ලේඛ්බ් ශටවින ව ළ ස ත්රි 
පුරුෂ භා්නන ශතාළ සංඛ්යාති ප්රවානන ප්ත ිරීම සහාා අ් ලේඛ්බ් ළිටු්්  ආරම්භ වරඅ කදීර ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ් විසි්  සවස  
වරඅ සංඛ්යාති ලේඛම් ම ලේඛ්අ්ත රාජ්ය ආනතාඅ මගි්  ැසස  වරනු කෙඅ ත්තතා සා ලේඛ්අ්ත ආනතාඅ්ක පරිපාකඅමන ්ාතමතාා 
ඇම්ලේඛර්  සවස  වරනු කෙඅ ත්තතා ඇව ක්ත ලේඛවොන ලේඛමම ලේඛ්බ් ළිටු් සවස  වර ඇතාර  

XV.  LankaStat  හා  LankaStatMap එළි ා ක්වීම 
ජ්අලේඛනඛ්අ ාා සංඛ්යාලේඛනඛ්අ ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ් සින ප්රථම ඇ් ලේඛරොයි ම මෘදුවාංගන  “LankaStat” ලේඛකස 2017 ශලේඛප්රේන 
මාසලේඛේදී කලි ත් ්අ කදීර ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ් විසි්  ප්රවානන ප්ත ලේඛවලේඛරඅ ප්රජ්ා විතයා්තමව, සාමාජ්මදන ාා ආතමථිව තතමව 
සෘජු්ම ජ්ංගම දුරවථඅනන කො දීම මගි්  ලේඛතාොරව රු වාලීඅ් ාා වාතමන් ෂම් ජ්අතාා්න කො දීලේඛම් ශරමුණි්  ලේඛමම මෘදුවාංග 
්ැටසනාඅ ිවතමමාණන ලේඛවොන ඇතාර ඇ් ලේඛරොයි ම ලේඛමලේඛායුම් පනධතින මතා ක්රිනා්තමව ්අ ස මාස 
ජ්ංගම දුරවථඅනිර්  “Google Play Store” ලේඛ්තා ලේඛනොමුවී “LankaStat” ලේඛකස ලේඛමම 
මෘදුවාංගන දුරවථඅනන ඇව ක්ත වර ගතා ාැවර 

තා්ත ලේඛතාොරව රු ප්ර ලිතා ිරීම සහාා ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ් දපලේඛනෝී වර ග් අා දප ලේඛ්බ් ශටවි 
ශතාරන ශළුති් ම කවව ්අ දප ලේඛ්බ් ශටවින “LankaStatMap” ලේඛකස කබතැ් වීමත 2017 
ශලේඛප්රේන මස 26  ්අ දිඅ සිදු වරඅ කදීර පරිගණවන ලේඛාෝ ජ්ංගම දුරවථඅන භාවිතාා වර  
map.statistics.gov.lk ලේඛ්බ් ලිළිඅන ලේඛ්තා ලේඛනොමු වීලේඛම්  ලේඛාෝ ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ලේඛ  ප්රධාඅ ලේඛ්බ් ශටවින ්අ 
www.statistics.gov.lk ව කන ළිවිීමම මගි්  ලේඛමම දප ලේඛ්බ් ශටවිනන ළිවිසින ාැිර ලේඛ ර  

Android Mobile App 
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්ගු ශංව 4.6: වාතමමිව ිවෂ පාතඅ තතමවන(පතඅම 201 =100  
 

ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ් විසි්  ළිබලේඛනක වරනු කෙඅ ජ්අගාඅ සංඛ්යාති පරිපාකඅ ඒවවන (පළාතා, දිස �් වන, ප්රාලේඛනශීන ලේඛනවම් 
ලේඛවොසශාන ාා ග්රාම ිවකධාරි ්සම  ශනු් ලේඛ්අස  ්අ ආවාරන සිතිනම් සහිතා් විවිධ ශයුරි්  ඉදිරිප්ත ිරීමන දප ලේඛ්බ් ශටවින 
සම්ත ලේඛ ර 

XVI.  ලාරාතමේල්තුව  රරිගයක ජාල රද්ධතිදය යාහත්කාලීන කිරීම 
ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ලේඛ  පරිගණව ජ්ාක පනධතින ාා ජ්ාකගතා ්අ පරිගණව ත්තතා ්ක ම්ර් ෂිතාතාා්න ඉාක අැංවීලේඛම් ශරමුිව්  
අවීඅ ආර් ෂිතා දපක්රම භාවිතාා වරමි්  කහි ම්ර් ෂිතාතාා් ඉාක අං්ා ඇතාර 

XVII.  ට බ්ලට් රරිගයක ආරලයතු සීකක්ෂය ලේ රව රු රැස් කිරීම 
ජ්අලේඛනඛ්අ ාා සංඛ්යාලේඛනඛ්අ ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ්, විවිධ මසනලේඛම් සංගණඅ ාා සීක් ෂණ ප්්ත්නු කෙඅ ශතාර කම ලේඛතාොරව රු 
මඟි්  ශ්රි කංවාලේඛ  ප්රජ්ා විතයා්තමව, සමාජ්මදන ාා ආතමථිව නඅාදී ් ලේඛෂේර්ක ිවක සංඛ්යාති ළිබලේඛනක වරනු කැලේඛබ්ර 2016 දී ප්රජ්ා 
විතයා  ලේඛසෞඛ්ය සීක් ෂණන සහාා නැබ්කස පරිගණව දපලේඛනෝී වර ලේඛගඅ ලේඛතාෝරාග්ත ිව්ාස ඒවව ්කන ලේඛගොස  ලේඛතාොරව රු කො 
ගැනීම සිදු වරඅ කදීර ලේඛමහිදී සම්මුඛ් පී් ෂණ ලේඛමොලේඛාොලේඛ්තදීම ත්තතා පරිගණව ගතා ිරීලේඛම් ක්රමලේඛ තන ්අ පරිගණව ආ�තා 
සම්මුඛ් පී් ෂණ ක්රමන (Computer Assisted Personal Interviewing  (CAPI)) ලේඛනොතා ගනු කැලේඛබ්ර ක්  ප්රධාඅ ගෘා ඒවව 
සීක් ෂණන්  ලේඛකස සලම ්සරවම ප්්ත්නු කෙඅ  ශ්රි කංවා  රම ෙක සීක් ෂණන සහාා ත 2017 ්සලේඛතම සින CAPI තාා් ෂණන 
ලේඛනොතා ගිවමි්   සීක් ෂණ වනයුව  සිදු වර ලේඛගඅ නනු කැලේඛබ්ර ලේඛමම ක්රමලේඛ තන ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ් ව ක ස ථාළිතා ිරීමන ළින්ර 
ගනු කැබුලේඛ  ජ්අලේඛනඛ්අ ාා සංඛ්යාලේඛනඛ්අ ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ් ාා ලේඛවොරිනානු රජ්න ක් ් දින්ත වරනු කැබූ  “KOSTAT” 
්යාපෘතින මගිිවර 

XVIII. කතමමාතුේ සහ ඉදිකිරී් සංඛයාලේඛන 
ජ්අලේඛනඛ්අ ාා සංඛ්යාලේඛනඛ්අ ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ් මගි්  ්ාතමෂිව්, වරමාසිව් වතමමා් තා, ඉදිිරීම් ාා ලේඛ්ළහ ලේඛසේ්ා ශංලේඛේ 
සීක් ෂණ සිදු වරනු කෙඅ ශතාර ලේඛමම ්තමෂලේඛේ ත කම සීක් ෂණන්  න ශතාක් ් ලේඛෂේරලේඛන්  කත ප්ර අා්ලී සංස වරණන 
ිරීම,ලේඛ් තා ිරීම ාා පරිගඅව ගතා ිරීලේඛම් වනයුව  සිදු වරමි්  ප්තීර ්තමෂ 2017   ව ් ්අ වාතමව ් ත් ්ා ් ලේඛෂේර වනයුව  සිදු 
වර ඇති ශතාර  ව ් ්අ වාතමව ් සතාා ්තමධව ශනුපාතිව ඇස තාලේඛම්් ව  වරඅ කදීර කලේඛම් ම, 2017 ලේඛතසැම්ෙතම  සතාා වතමමා් තා 
ිවෂ පාතඅ තතමවන(IIP) ගණඅන ිරීම ාා ්ාතමතාා් ප්රවානන ප්ත ිරීම සිදු වර ඇතාර  

 

 

 

 

 

XIX.  ර ම ඉේලු් සීකක්ෂයය 
රම ෙක ඉනලුම ළිබෙහ සංඛ්යාති ළිලිලේඛනක ිරීම සහාා ප්රථම ්රන ලේඛපෞනගලිව ාා ශවිධිම්ත ශංලේඛේ රම ෙක ඉනලුම ළිබෙහ 
සීක් ෂණන පම්ගින ජුලි මාසලේඛේදී ප්්ත්අ කදීර ලේඛමම සීක් ෂණන සහාා ආනතාඅ 3 00 ්  විධිම්ත ිවනැදි ලේඛ්තීලේඛම් තාා් ෂණිව 
ක්රමලේඛ තනවන ශනු් ලේඛතාෝරා ග් අා කත ශතාර රම ෙක ඉනලීමන ශතාක ්ැතග්ත ් ලේඛෂේර ිරහිපන්  සම්ේ ධ් ලේඛතාොරව රු ැසස  
වරඅ කදීර ලේඛමම සීක් ෂණලේඛේ ත්තතා වි ලේඛනෂණන සිදුවර ඇති ශතාර ශ්ස්  ්ාතමතාා් ිවකු්ත වරඅ කදීර 

XX.  කෘෂිකාතමමික ගෘහ ඒකක සීකක්ෂයය-2017/පු18 
ජ්අලේඛනඛ්අ ාා සංඛ්යාලේඛනඛ්අ ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ් ්සර 10වන ්ර්  වෘෂිවතමම සංගණඅන්  ප්්ත්ා වෘෂිවතමම ් ලේඛෂේරනන 
ශතාළ සැළම්ම් සවස  ිරීමන සා ප්රතිප්තති සම්පාතඅන ිරීමන ශ්ය ලේඛතාොරව රු කො ලේඛතඅ ශතාර, වෘෂිවතමම ් ලේඛෂේරලේඛේ ඇතිවී 
තිලේඛෙඅ ්ුාා්තමව ලේඛ්අස ාා වෘෂිවතමම ් ලේඛෂේරනන ශතාළ ්යාපෘති්ක ප්රගතින මැඅ ෙැලීමන ශ්ය ත්තතා ප්රවානන ප්ත 
වරයිර ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව  ඉතිාාසලේඛේ ප්රථම ්තාා්න වෘෂිවාතමමිව ගෘා ඒවව ළිබෙහ ිවනැදි සීක් ෂණන්  පැ්ැ්තවීමන 2017 
්තමෂලේඛේදී වනයුව  වරඅ කදීර ලේඛමම සීකක්ෂණන සහාා දපලේඛනෙඅන ළිබලේඛනක ිරීම, ිවනදින ලේඛ්තීම, පූතම් ාා ිවනමු සීකක්ෂණන 
පැ්ැ්තවීම, ගණ්  ග් අා ිවකධාී් ලේඛේ පුණුණු් පැ්ැ්තවීම ාා සීක් ෂණලේඛේ පළමු ශදිනලේඛරහි ලේඛතාොරව රු ැසස  ිරීම 2017 ්සලේඛතම 
ශ්ස්  වාතමව ලේඛ  සිදු වරඅ කදීරලේඛමම සීක් ෂණන සහාා දි්යිඅම ආ්රණන ්අ පරිදි ිව්ාස ඒවව 2 ,000 ව ිවනැදින්  
ලේඛතාෝරා ලේඛගඅ ඇති ශතාර   ලේඛතාොරව රු ැසස  ිරීම නැබ්කස පරිගණව භාවිතාලේඛන්  සිදු වරනු කැලේඛබ්ර  

 

 

මාසය/හතමෂය ාතමශක අගය 

2016 ලාස ්බතම 103.3 

2017 ලාස ්බතම 107ර7 

ප්රතිදශේක ලහනස (%)      4.3 
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හෘත්තීය රරිසරය ව ල මානසික ලසෞඛය පිීබබ  
ලාරාතමේල්තුව  නිලධාරීතු ා නුහත් කිරීල් හ ඩසටහන 

XXI. කෘෂිකතමමාතුේය හා රාරිසරික සංඛයාලේඛන 
ලේඛ්ත, රෙතම, ලේඛපොන ිවෂ පාතඅ විනතම් සීකක්ෂණන-2016/පු17, ශක ිවෂ පාතඅ සීකක්ෂණන-2017 සා  ලේඛකොකු ළූණු ිවෂ පාතඅ 
සීකක්ෂණන-2017 ්ලේඛන්  ලේඛමම ්සලේඛතමදී ත සීක් ෂණ වනයුව  සිදු වර ඇති ශතාර ඇස තාලේඛම්් ව  සැවීමම ාා ගණඅන ිරීම් සිදු 
වර ඇතාර වී ශස ්ැ් අ ඇස තාලේඛම්් ව  ිරීලේඛම් සීකක්ෂණන 2016/පු2017 මා සා  2017 නක ව් අන සහාා වී ්ගා වරඅ කත බිම් 
ප්රමාණ සා ිවෂ පාතඅන ළිබෙහ ්ාතමතාා් ළිබලේඛනක ිරීම ශ්ස්  වරඅ කදීර කලේඛකසි්  ම ලේඛගොට ලේඛගොවිතාැ්  සංඛ්යාලේඛනඛ්අ 2017 
මා සා නක ව් අනන ශතාක ්ාතමතාා් සැවීමම ශ්ස්  වර ඇතාර පශුධඅ සම්ප්ත ළිබෙහ සංඛ්යාලේඛනඛ්අ ළිලිලේඛනක ිරීම සා  
2016 ආාාර ලේඛේෂ පරන ගණඅන ිරීම සිදු වර ඇතාර 

XXII.  සංඛයාන හයාරාර නාමාහය ය (SBR) 
ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව ් ලේඛ්තා ලේඛග් ්ාගනු කෙඅ පරිපාකඅ ්ාතමතාා ාරාා සංඛ්යාඅ ්යාපාර අාමා්ලින නා්්තවාලීඅ ිරීම සිදු 
වරමි්  ප්තීර පළා්ත පාකඅ ආනතාඅ ලේඛ්ති්  ත්තතා කො ගැනීම සහාා අ් ත්තතා පතඅම්  ාඳු් ්ා දීමන පළා්ත සභා මසනලේඛම්  
වනයුව  ලේඛනොතා ඇති ශතාර ශ්රි කංවා් ව ක ක්රිනා්තමව ්අ ක්  ක්  ්යාපාර ආනතාඅ සහාා ශඅඅය ලේඛ් තා ශංවන්  ාඳු් ්ා දීමන 
ඇති ාැිරනා් ලේඛසොනා ෙකමි්  ප්තීර 

XXIII.  රුහුණු කටයුව  
2017 ්තමෂන ව කදී පරිගණව තාා් ෂණන සා සංඛ්යාඅන ළිබෙහ පුණුණු ්ැටසනා්  මගි්  ළිලිලේඛ්ලි්  ිවකධාී්  93 ්  සා 78 
ලේඛතලේඛඅකු පුණුණු වර ඇති ශතාර පුණුණු ලේඛමොඩියුක සවස  ිරීම ාා පුණුණු ්ැටසනා්  සංවිධාඅන ිරීලේඛම්දී සවසඅ කත ලේඛමොඩියුක 
්කන ශනුකූක් ිවකධාී්                           
68 ලේඛතලේඛඅකු පුණුණු වර්ා ඇතාර කලේඛම් ම, ොහිර ආනතාඅ මඟි්  සම්ප්ත තානවයි්  කො ගැනීලේඛම්  ලේඛාෝ ොහිර ආනතාඅ ලේඛ්තා 
ලේඛතපාතමතාලේඛම්් ව  ිවකධාී්  ලේඛනොමු ිරීලේඛම්  සිදුවරඅ පුණුණු ්ැටසනා්  මඟි්  ිවකධාී්    2්  පුණුණු වර ඇතාර 
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4.4 � ලංකා ම ලංජන උ ලංයෝග ිතා ම ලංග  ිෂන් ලංසභමව 
 

ශ්රී ලංකා ම ලංජන   උපය ෝගිතම ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලංවිදුලිබක ලං ර්ජමන්තයේ ලංආර්ථි , ලංතමක්ෂණි  ලංනම ලංආරක්ෂ  ලංනි මජ  ලං
ආ ත   ලංවශය න් ලංක්රි මමකජ  ලංය ඛ ලංිණි යත හ ලංනම ලං ක ලංයසාවම ලං   ලං ර්ජමන්ත ලංනි මජ   ලංසඳනම ලං ම් ක ලංආ ත  ද ලං
ය ඛ ලං  ලංලිහිසි ලංයත හ ලංයවළදයපොක ලංඡම මජමත්ර ලංනි මජ  ලංආ ත   ලංවශය න් ලංද ලංශ්රී ලංකා ම ලංජන   ලංඋපය ෝගිතම ලංය ොමිෂන් ලං
සභමව ලං ම් ලං ර ලංතයේඛ ලං ලං 
2017 ලං වසයර්දී ලං ක්රි ම මර ම් ලං   ක් ලං දි මක ලං  ර  ලං කදීඛ ලං විදුලිබක ලං  ර්ජමන්තයේ ලං උන් ති  ලං සදනම ලං නදු මගමක ලං ඉකක්  ලං
කගම රගැනීජ ලංසදනම ලංඅදමක ලංක්රි ම මර ම් ලංසැළසුම් ලං ර ලංඇතඛ 

අාශ  වයමෝි ස ලංසායමව 
පමරියභෝගි  ලං ටයුතු 10 
විදුලි ලංපරීක්ෂණ ලංඅාශ  11 
බකපත්ර ලංඅාශ  12 
නි මජ  ලං ටයුතු 0  
අ ක්රජ ලංනම ලංආර්ථි  ලං ටයුතු 09 
පරිසර, ලංපු ර්  නී  ලංනම ලං මර් ක්ෂජතම 0  
ආ තනි  ලංසන්නිය ද  0  
මුකය 06 
ජම ව ලංසම්පමක ලංනම ලංපරිපමක  0  
යතොරතුරු ලංතමක්ෂණි  ලංනම ලං ළජ ම රණ ලංයතොරතුරු ලංපද්ධති 0  
                
                     වගුඅා :4.7: ලංවිදුලිබක ලං ර්ජමන්තයේ ලංඋන් ති  ලංසදනම ලංනදු මගමක ලංඉකක්  ලංකගම රගැනීජ ලංසදනම ලංඅදමක ලංක්රි ම මර ම් ලංසැළසුම් ලංරීරීජ 

 
 

යජජ ලංක්රි ම මරම් ලංවක ලංරථිලක ලංිළිබබද ලංසමරමාශ  ලංපනත ලංදැක්ය ඛ 
ඉනළ ලංගුණමමකජ  ලංයසාවමවක් ලංනරනම ලංලකදමයිමකව  ලංනම ලංපනසුව ලංඉනළ ලං ැාවීජ 
වඩම ලංතරග මරි ලංනම ලංදැරි  ලංනැරී ලංතමකව ට ලංපමකරීරීජ ලංසදනම ලංවිදුලිගමස්තු ලංමුර්තජ  ලංවශය න් ලංපනක ලංදැමීජ 
   ලංජීවිත ට, ලංයද්පක, ලංබකපත්රකමීනන් ලංසන ලංයජයනයුම් රුවන් ලංසදනම ලංවිදුලිබක ලංආරක්ෂමව ලංඉනළ ලංදැමීජඛ 
පමරිසරි  ලංනම ලංසජම  ලංතමකව න් ලංඉනක ලංදැමීජ 
 

4.4.1 ගභෞ ස  ලංනම ලංමුකය ලං ම්ය සමනඋ ලං්රගත ස  
සි ලුජ ලංක්රි ම මර ම් ලං9 %  ලංරගති ක් ලංඅමක රයග  ලංඇති ලංඅතර ලංමුකය ලං මර් සමධ  ලංරගති  ලංද ලං9 %රීඛ 
 

2016 ලංඅ වැ  රු. ලං251,263,260 
ක්රි ම මර ම් ලංසදනම ලංසජස්ත ලංිළරිවැ  ලං 249,7 4,240ඛ00 

වර්ෂ  ලංතුක ලංමුදමනක ලංිළරිවැ  212,427, ලං993ඛ00 

රගති   %     % 
වගුඅා :4. : ලංයභෞති  ලංනම ලංමුකය ලං මර් සමධ  ලංරගති  

I. බකෝත්ර ලංිකුත්  ලංිරීජ 
2009 ලංඅා  ලං20 ලංදර  ලංශ්රී ලංකා ම ලංවිදුලිබක ලංප තට ලංඅව ව ලංවිදුලිබක ලං ර්ජමන්තයේ ලංඅදමක ලං ටයුතු ලංසදනම ලංශ්රී ලංකා ම ලංජන   ලං
උපය ෝගිතම ලංය ොමිෂන් ලංසභමයවන් ලංබකපත්ර ලං ලංකබමගත ලංයුතු ලංය ඛ ලං2017 ලංදී ලංවිදුලි ලං    ලංබකපත්ර ලංසදනම ලංඅ දුම්පමක ලං17ක් ලං
කැබිණිඛ ලංඉන් අ දුම් රුවන් ලං1 ක් ලංසදනම ලංබකපමක ලංනිකුමක ලං ර  ලංකදී 
 
නිකුමක ලං ර  ලංකද ලංබකපත්ර ලංසාියමව 1  
නිකුමක ලං ක ලංනිදනස් ලංරීරීම් ලංසාියමව 24 
විදුලි ලං බක ලං අජමතයවර මය  ලං අව ජැති  ලං සදනම ලං
ඉදිරිපමක ර  ලංකද ලංනිර්යද්ශිත ලංබකපත්ර ලංසාියමව 

11 

වගුඅා :4.9: ලංබකපත්ර ලංනිකුමක ලංරීරීජ 
 

අ දුම්පමක ලංවර්ග  සාියමව 
යඩන්යරො 01 
කුඩම ලං ක ලංවිදුලි 09 
 මගරි  ලංඝණ ලංඅපද්රවය 02 
තමප 0  

වගුඅා :4.10: ලංඅ දුම් රුවන් ලංවර්ග 
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    cd;sl m%;sm;a;s yd wd¾Ól lghq;= wud;HdxYh

 
 

II. දිගු ලං මලීඋ ලංවිදුලිබක ලංය් ෝමදඋ ලංසැළසුජ 
කා ම ලංවිදුලිබක ලංජණ්ඩක  ලංස ස් ලං ර ලංසායශෝධ  ලංනම ලංඅව ජැති  ලංසදනම ලංඉදිරිපමක ර  ලංකද ලං ලං201 -2037 ලංදිගු මලී  ලංවිදුලි ලං
උමකපමද  ලංසැළසුජ ලං ලංසදනම ලංජන   ලංඋපයද්ශ  ලං02ක් ලංපවමකව  ලංකදීඛ ලංය ොමිෂන් ලංසභමය  ලංසජමයකෝච  ලංවලින් ලංපසුව ලං
ඉදිරිපමක ලංවු ලංවිවිධ ලංය ෝ  මද ලංසැළරී හකට ලංයග  ලංය ෝජිත ලංසැළැස්ජ ලංසායශෝධ  ලංසහිතව ලංඅව ජත ලං ර  ලංකදීඛ ලං 

අව ජත ලංසැකැසජ්ට ලංඅව ව ලංබකමගමර ලංඉදිරිරීරීජ ලංසදනම ලං මක ලංසටන ක් ලංනම ලංවැඩසටනන් ලංසැළැස්ජ  ලංඉදිරිපමක ලං ර  ලංයකස ලං
කා ම ලංවිදුලි ලංබක ලංජණ්ඩක ට ලංදැව ම් ලංයද  ලංකදීඛ 
 

III. ෝරිසර, ලංපුඋ්ය උනී  ලංනම ලං ම්ය ක්ෂජ මව  
ශ්රී ලංකා ම ලංජන   ලංඋපය ෝගිතම ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලංවිසින් ලංපමක ර  ලංකද ලංවියශාෂක ලං මිවකවක් ලංවිසින් ලංකක්වි   ලංග හ ලංඅගුරු ලං
බකමගමරයේ ලංපරිසර ලංබකපෑජ ලංිළිබබද ලංඅධය    ලංඅවසන් ලං ර  ලංකදීඛ ලංපරිසර ලංූෂෂ   ලංසිදුව  ලංසි ලුජ ලංඅාශ ලංආවරණ  ලංව  ලං
පරිදි ලංපරිසර ලංබකපෑජ ලංඅවජරීරීජ ලංසදනම ලංනිර්යද්ශ ලංයජජ ලංඅධය  ලංවමර්තමයවහි ලංඅඩාගු ලංය ඛ ලංඅදමක ලංආ ත  ලංසජග ලංඑක්ව ලං
පරිසර ලංබකපෑජ ලංඅවජ ලංරීරීජ ලංසදනම ලංගත ලංයුතු ලංිළ වර ලංසම්බන්ධය න් ලංක්රි ම මරිමකව ලංසැළැස්ජක් ලංස ස් ලංරීරීයම් ලංවගමජ ලං
කා ම ලංවිදුලි ලංබක ලංජණ්ඩක ට ලංපවරම ලංඇතඛ ලං ලංශ්රී ලංකා ම ලංජන   ලංඋපය ෝගිතම ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලං ලංනම ලංව ඹ ලංජධයජ ලංපරිසර ලං
අධි මරි  ලංවිසින් ලංයම් ලංිළිබබද ලංඅධීක්ෂණ ලං ටයුතු ලං රව  ලංකැයේඛ 

IV. විදුලිබක ලංආරක්ෂමව 
විදුලි ලංයේව  ලංසන ලංය යවනි ලංසදනම ලං මති  ලංරමිති ක් ලංනදුන්වමදීජ 
ය ොමිෂන් ලංසභමය  ලංනිර්යද්ශ ලංජත ලංයජරට ලංභමවිත ලංව  ලංවිදුලි ලංයේව  ලංසන ලංය යවනි ලංසදනම ලං මති  ලංරමිති ක් ලංක්රි මවට ලං ැමජට ලං
ර   ලංතීරණ  ලං ර  ලංකදීඛ ලංඑජ ලංරමිති ට ලංපටනැනි ලංවිදුලි ලංයේව  ලංසන ලංය යවනි ලංආ     ලංනම ලංනිෂ්පමද   ලං2017 ලංවසයර් ලංදී ලං
තන ම් ලං ර  ලංකදීඛ 

V. විදුලි ලංසැර ලංවැදීම් ලංජරණ ලංඅඩුිරීජ 
විදුලි  ලංභමවිතයේදී ලංආරක්ෂමරි ලංභමවිත  ලංසදනම ලංඋ න්දු රවීජ ලංඉකක්  ලං රගමක ලංවිවිධ ලංවැඩසටනන් ලංදි මක ලං ර  ලංදීඛ ලංමීට ලං
අදමක ලංඅධය  ලංනම ලංදැව වමක ලංරීරීයම් ලංවැඩසටනන් ලංගණ මවක් ලංපවමකව  ලංකද ලංඅතර ලංවිදුලි ලංඅ තුරු ලංිළිබබද ලංබකපත්ර ලංකමීන ම ලං
විසින් ලංපවමකවමගත ලංයුතු ලංයතොරතුරු ලංපද්ධති ක්ද ලංදියුණු ලං ර  ලංකදීඛ 
 

 විදුලි ලංපමරියභෝගි යින් ලංනම ලංළමුන්ය  ලංදැව වමකභමව  ලංවැඩිදියුණු ලංරීරීජ 
 විදුලි ලංආරක්ෂමව ලංිළිබබද ලංදීප ලංවයේත ලංයපෝස්ටර්, ලංරච ම ලංනම ලංය ි  ලංිතත්රපට ලංතරග ක් ලංපවමකව  ලංකදී 
 රදර්ශ  ලංකුි  ලංනරනම ලංදැව වමක ලංරීරීම් ලංගණ මවක් ලංපවමකව  ලංකදී 
 රූපවමහිනි ලංජමධය ලංනරනම ලංදැව වමක ලංරීරීජ 
 �ේ ලංස්විච ලංභමවිත  ලංරචලිත ලංරීරීජ ලංසදනම ලංවැඩසටන ක් ලංක්රි මමකජ  ලං ර  ලංකදී 

 

VI. විදුලි ලං ම්යි යින් ලංසදනම ලංබකෝත්ර ලංිකුත් ිරීජ 
යජරට ලංවිදුලි ලං මර්මි යින් ලංසාියමව ලං20,000ක් ලංපජණ ලංය  ලං ැයි ලංඇස්තයම්න්තු ලං ර ලංඇතඛ ලංයගොඩ ැගිලි ලංවක ලංඅභයන්තර ලං
විදුලි ලංරැනැන් ලංපද්ධති ලංසවි ර  ලංවිදුලි ලං මර්මි යින්ට ලංබකපත්ර ලංකබමදීයම් ලංවැඩසටන ක් ලංක්රි මවට ලං ැමජට ලංසැළසුම් ලං ර  ලං
කදීඛ ලංඒ ලංසම්බන්නග න් ලංවිදුලි ලං ම්යි යින් ලං2200ක් ලංදැනුව්  ලං රඋ ලංකදී. 

VII. විදුලිබක ලංගුණම් ජ භමව  
විදුලිබක ලංයසාවමය  ලංගුණමමකජ  ලංතමකව  ලං ැාවීජ ලංසදනම ලංපනත ලංසදනන් ලංවැඩසටනන් ලංක්රි මවට ලං ාව  ලංකදී 

 යබදමනැරීම් ලං මක ලංවක ලංවිදුලි ලංබිදවැටීම් ලංිළිබබද ලංඅධය    ලං 
 සම්යරාෂණ ලං මකයේ ලංබිදවැටීම් ලංිළිබබද ලංඅධය    
 වමණි යජ  ලංයගොඩ ැගිලි ලංවක ලංවිදුලි ලංසැපයුයම් ලංනමයජොනික් ලං ළජ ම රණ  ලංසදනම ලංජමර්යගෝපයද්ශ ලංස ස් ලංරීරීජ 
 සම්යරාෂණ ලංවමක ම් ලං ළජ ම රණ  ලංසදනම ලංනි මජ  ලංඇස්තයම්න්තු ලංක්රජ ක් ලංිළිබබද ලංඅධය    ලංඅවසන් ලං ර  ලං

කදීඛ 
 

VIII. විදුලි ලංඅ ක්රජ ලංසන ලංගතමසතු  
 විදුලි ලංබක ලංසම්යරාෂණ ලංබකපත්රකමීන ම ලංනම ලංයබදමනැරීම් ලංබකපත්රකමීනන් ලංඅතර ලංවිදුලි  ලංගව යදව ය දී බකපම  ලංගමස්තු ලං

සජමයකෝච  ලං ර ලංර මශ ට ලංපමක ලං ර  ලංකදීඛ ලංඒ ලංඅව ව ලං2017 ලංඅවසන් ලං මර්තු ලංයද ට ලංබකපම  ලංයතොග ලංසැපයුම් ලං
ගමස්තු ලංනිකුමක ලං ර  ලංකදීඛ ලං එයසාජ ලං  මති  ලංතනි ලංගමස්තු ලංගැකපීම් ලං ද ලං ර මශ ට ලංපමක ලං ර  ලංකදීඛ ලං එ කම ලං විදුලිබක ලං
සැපයුම් ලංසහිත ලංගෘනසත් ලංපමරියභෝගි යින් ලංටද ලංයතෝරමගත ලංනැරී ලංපැයක්  ක් ලංවශය න් ලං මක ලංපමද  ලංගමස්තු ලංක්රජ  ලං
අව ජත ලං ර  ලංකදීඛ 

 



68    

ld¾hidOk jd¾;dj 2017 

cd;sl m%;sm;a;s yd wd¾Ól lghq;= wud;HdxYh

IX. විදුලි ලංෝමරිගභිතා  ලංෝැිණිලි 
2017 ලංවසයර් ලංවිදුලිබක ලංපමරියභෝගි  ලංපැමිණි ලං142 ක් ලංකැබුණු ලංඅතර ලංඒවම ලංවිසදීජ ලංසදනම ලංිළ වර ලංගන් ම ලංකදීඛ 

 

 

 

 

 
  

X. විදුලි ලංෝමරිගභිතා  ලංඅයි සවමසි ම් ලංපිළිබද ලංජම්යගගතිෝගේශ 
පනත ලංසදනන් ලංජමර්යගෝපයද්ශ ලංනිකුමක ලං ර  ලංකදීඛ 

 විදුලි ලංබක  ලංඇ හිටීජට ලංඅදමක ලංජමර්යගෝපයද්ශ 
 විදුලි ලංරැනැ ක් ලංයනෝ ලංවිදුලි ලං ණුවක් ලංඉවමකරීරීජ ලංිළිබබද ලංජමර්යගෝපයද්ශ 
 විදුලි ලංපමරියභෝගි  ම ලංයව ස් ලං රගැනීජට ලංඅදමක ලංජමර්යගෝපයද්ශ 
 පමරියභෝගි  ලං මණ්ඩ  ලංයව ස් රගැනීජට ලංඅදමක ලංජමර්යගෝපයද්ශ 
 ආරක්ෂිත ලංතැන්පතු ලංසදනම ලංයපොලී ලංයගවීජට ලංඅදමක ලංජමර්යගෝපයද්ශ 
 බි හපමක ලංයගවීජට ලංඅදමක ලංජමර්යගෝපයද්ශ 
 විසන්ධි ලංරීරීජ ලංනම ලං ැවත ලංසම්බන්ධතමව  ලංකබමදීජට ලංඅදමක ලංජමර්යගෝපයද්ශ 

 

XI. ජන උ ලංයෝගේශඋ ලංනම ලංසමුළු 
තීරණ ලංගැනීයම් ලං� මවලියේදී ලංජන  තමව ලංඇතු ස ලංසි  ස ලංපමර්ශ්ව න්ය  ලංඅදනස් ලංනම ලංය ෝ  ම ලංවකට ලංඉඩ ලංකබමදීජ ලංසදනම ලං
පනත ලංසදනන් ලංජන   ලංඋපයද්ශ  ලංනම ලංසමු ස ලංපවමකව  ලංකදී 

 පමරියභෝගි  ලංඅයිතිවමසි ම් ලංසමු සව 
 බකශක්ති ලංසුරක්ෂිතතමව ලංිළිබබද ලංසමු සව 
 විදුමක ලංවමන  ලංආයරෝපණ ලංජධයස්ාම  ලංනි මජ  ට ලංඅදමක ලංජන   ලංඋපයද්ශ   
 නිවමස ලංවනක ලංජත ලංසවි ර  ලංසුර්  ලංය ෝෂ ලංබකමගමර ලංිළිබබද ලංජන   ලංඋපයද්ශ   

 

XII. ්ර සෝ්  සජ  ලංීරරණ 
විදුමක ලං වමන  ලංආයරෝපණ ලං ජධයස්ාම  ලංනි මජ   ලං සදනම ලං බකතක ලං ශ්රී ලංකා ම ලං ජන   ලංඋපය ෝගිතම ලං ය ොමිෂන් ලංසභමවට ලං
පැවරීජට ලං ර   ලං තීරණ  ලං  ක ලං අතර ලං විදුලිබක ලං ප යමක ලං අදමක ලං වගන්ති ලං සායශෝධ   ලං සදනම ලං නීති කෙටුම්පත් 
යදපමර්තයම්න්තුව ලං යවත ලං ර   ලං විසින් ලං දැව ම් ලං දී ලං ඇතඛ ලං එජ ලං සායශෝධ  ලං සම්පුර්ණ ලං ව  ලං තුර ලං අන්තර් මලී ව නි මජ  ලං
 ටයුතු ලංරීරීජට ලංශ්රී කා ම ලංජන   ලංඋපය ෝගිතම ලංය ොමිෂන් ලංසභමවට ලංපවර  ලංකදීඛ ලංඒ ලංඅව ව ලංපනත ලංසදනන් ලංනි මජ  ලං ටයුතු ලං
රීරීජට ලංආරම්භ ලං ර  ලංකදී 

 බකපත්රකමීනන් ලංවිසින් ලංවිදුමක ලංවමන  ලංආයරෝපණ ලංජධයස්ාම  ලංකැයිස්තු ලංපවමකවමයග  ලං ව  ලංකැබීජ 
 එජ ලංජධයසා්ම  ලංවිසින් ලංපැිබපැදි  ලංයුතු ලංචර් ම ලංධර්ජ ලංසා්රන ක් ලංර මශ ට ලංපමක ලංරීරීජ 
 ගමස්තු ලංතීරණ  ලංරීරීජ 
 ආරක්ෂණ ලංනම ලංයව මක ලංතමක්ෂණි  ලංරමිති ලංනිකුතුව 
 අය කුමක ලංඅවශය ලංයතොරතුරු ලංඑක්රැස් ලං ර ලංපවමකවමයග  ලං මජ 

 

XIII.  ක ලංගසේවම ලං ්යජමන්   ලංික මජඋ  
 ක ලංයසාවම ලං ර්ජමන්ත  ලංනි මජ   ලංආරම්භ ලංරීරීජට ලංර   ලංතීරණ  ලං ර  ලංකදීඛ ලංඒ ලංඅව ව ලංඑජ ලංනි මජ  ලංබකතක ලංශ්රී ලංකා ම ලං
ජන   ලං උපය ෝගිතම ලං ය ොමිෂන් ලං සභමවට ලං පැවයර  ලං පරිදි ලං  ක ලං යසාවම ලං  ර්ජමන්ත ලං ප මක ලං ය වකම්පතක් ලං ස ස් ලං රීරීජට ලං
තීරණ  ලංවි ඛ ලං මගරි  ලංසැළසුම් ලංනම ලං ක ලංසම්පමද  ලංඅජමතයාශ , ලං මති  ලං ක ලංසම්පමද  ලංනම ලං ලං කමපවන  ලංජණ්ඩක ට ලංනම ලංශ්රී ලං
කා ම ලංජන   ලංඋපය ෝගිතම ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලංඑක්ව ලංඅවශය ලංනීති ලංය වකම්පමක ලංරීරීජ ලංආරම්භ ලං ර  ලංකදී 
 

XIV. ග  රුරු ලංසදනම ලං්රගශශ  
විදුලිබක ලං  ර්ජමන්ත  ලං නම ලං එහි ලං නි මජ  ට ලං අදමක ලං යතොරතුරු ලං ජන  තමව ලං යවත ලං නිරතුරු ලං කබමදීජ ලං සදනම ලං ය ොමිෂන් ලං
සභමය  ලංයවේ ලංඅඩවි  ලංනිරන්තරය න් ලං මවමක මලී  ලංය යර්ඛ 
 

විදුලිබක ලංඋමකපමද  , ලංසම්යරාශණ  ලංනම ලංයබදමනැරීජට ලංඅදමක ලං දමකත ලංනම ලංලිහිසි ලංයත හ ලංයවළදයපොක ලං දමකත ලංයවේ ලංඅඩවියේ ලං
රසිද්ධ ලං ර ලංතියේඛ ලං 
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 ව ලං
සම්බන්ධතම

විසන්ධිරීරීම්/
 ැවත ලං
සන්ධිරීරීම්

බි හපමක
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4.5 මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව 
 
4.5.1 2017 වර්ෂය තුළ  ාර්ය සාධනය 
 

ශ්රී ලංකාවේ ම ලංනේ ස ලං්පත් ස ලං්ාසධනය ක ලංරීමන ලංඋ ේේ ලංවේධනකක්ෂන ලංහේ ලංඵකෙේයී ලං ්ේසේසක් ලං්ැ්යී පත ලංඅරමුණ ලංඇතිස" ලං

අ ේගතක ්ඳහේ ලංසූෙේ පත ලංශ්රන ලංලකවේකක් ලං" ලංක  ලංෙැක්න ලං ්රෙැරි ලං වොටග ස ලංශ්රී ලංකාවේ ලංජේතිව ලංනේ ස ලං්පත් ස ලං්ාසධනය  ලං

්භේස ලං2017 ලං්නේ කෝචිත ලංසධනෂක ලංතුළ ලං ලං්හත ලං්ඳහන් ලං ලංසයේ්ිති ලං්හ ලංසැඩ්ටහ  ලංක්රිකේ සනව ලංවර ලංඇත. 
 

4.5.2 2017 වර්ෂය තුළ සිදු  රන කද ව යාපෘක  / වැඩසටහන් 
 

 වි ේශීක ලංකු්කතේසකන් ලං්ඳහේ ලංනේධනග ලංවිසිත ලංරීමන. ලංවි ේශීක ලංපුහුණු ලංශ්රමිකවිනන් ලංකවධනෂණක ලංවර ලංගැීමන ලං්ඳහේ ලං

ස සනන් ලංවී්ේ ලං්හ ලං්ාක්රනණ ලංතන්්ර ලං්ා ධෝය ක ලංරීමන. ලංවධනනේන්ත ලංහේ ලංජේතිව ලංඅසධයතේ ලංනත ලං තෝරේග ස ලංරටස් ලං

්නඟ ලංඅ ය  ය ලංසධ කන් ලංප්රතිකේභ ලං්ිතත ලංපුහුණු ලං්ාක්රනිකව ලංසැඩ්ටහන් ලංකවේලේය ලංරීමන. 

 රේජය ලං ්ේසේ ලං වොමිකෂන් ලං්භේස ලංහරහේ ලං ලංප්රවීණතේ ලංරේමුසක් ලංක්රිකේ සනව ලංරීමන 

 රේජය ලංඅාධ ේ ලංනිකයේරින් ලං්ඳහේ ලංවේධනකනණ්ඩක ලංධක්තින ස ලංරීමන ලං්ඳහේ ලං ේධ  ලංනේකේස ලං්ැසැ සවීන 

 ප්රයේ  ලං්ේධනධවසවුවසන්   ලංකහ්ත ලං්ඳහේ ලංඅයයේ්  ලංපිළිලඳ ලං්ාඛ්යේ ලං ්ඛ්  ලංසේධනෂිවස ලංනිකු ස ලංරීමන 

 ISO 9001: ලං2008 ලංඅන්තධනජේතිව ලංප්රමිකති ලං්හතිවක ලංඅුවස ලංක්රිකේ සනව ලංස  ලංකකත කක් ලං ක් ලං්පතනේ කට ලං

්ේ්රවීන 

  තේක්ෂණ ලංඅාධක ලං්ඳහේ ලංපුහුණු ලංශ්රමිකවිනන්. වධනනේන්ත ලංහේ ලංඑක්ස ලංස්ර ලං5න් ලංතුළ ලංෙ සත ලංවිෙයේස(data science) 

පිළිලඳ ලංතුවණකන් ලංබිිතරීමන ලං්ඳහේ ලං1000 ලංපුහුණු ලංසැඩ්ටහ ක් ලංදික ස ලංරීමන 

 නැෙ ්රදිග ලංරටසලින් ලං්ැමික ණන් න් ලංප්රති්වාේ් ක ලංරීමන ලංප්රයේ  ලං්ේධනධවසවුවසන්   ලංඋ් ේධව සසක ලං්ිතතස ලං

ක්රිකේසට ලං ැාවින 

 වැබි ට් ලංඅුව ලංවමිකටුස ලංවිසින් ලංනිෂවවේධ ක ලංවළ ලං්සු ලංවමිකටු ම ලංනිධන ේධ ලංක්රිකේ සනව ලංරීමන ලං්ඳහේ ලංවධනනේන්තක ලං

්නඟ ලංක්රිකේවර  ලං්ේධනධසවුවසන්   ලංවමිකටුසක් ලංවධනනේන්ත කන් ලං ලං්හ ලංරජ කන් ලං්වාේපිත ලංරීමන. 

 තිතීක ලං්හ ලංසි සතීක ලංඅයයේ්  ලං වොමිකෂ පත ්හ කෝගීතේසක ලංඇතිස ලංජේතිව ලංසි සතීක ලංසුදුසුවපත ලංහරහේ ලංතිතීක ලං්හ ලං

සි සතීක ලංඅයයේ්  ලං්හ ලංපුහුණු ලංඅාධ ේ ලංගුණේ සනවභේසක ලං ලංඉහළ ලං ැාවීන ලං(්ාචේරව, නිෂව්ේෙ  ලං්හ ලංඉදිරීමපත ලංහේ ලං

ප්රසධනය ) ලං 

 � රෝෙ ලංරා ලංරිකදුරන් ලංවධනනේන්තක ලංතුළ ලං ැසත ලං ්ේස ේ ලං කෙවීන ලංපිික් ලංඅසධය ලං ලංක්ර නෝ්ේක ලංහුන ේ ලංගැීමන ලං්ඳහේ ලං

ක්රන මෙකන් ලංහුන ේ ලංගැීමන ලං්ඳහේ ලං්මීක්ෂණකක් ලං්ැසැ සවීන 

 වි ේශීක ලංවිධවසවිෙයේක ලං්නඟ ලං්හ කෝගක ලංඇතිස ලංරේජය ලංඅාධ ේ ලංවේධනක ලංනණ්ඩකක ලං්ඳහේ ලංඉ ගුවපත ලංහේ ලං්ාසධනය  ලං

අස්වාේ ලංනිධනනේණක ලංරීමන 

 රේජය ලංසයේ්ේරකන්ිත ලං්භේ්තිසුවන් ලංහේ ලංඅයයක්ෂ ලංනණ්ඩක ලං්ඳහේ ලංකහ්ේක ක ලංපිළිලඳ ලංඅ ස ්ොත 
 “රේජය ලංඅාධ ේ ලං ්ේසක ලංරීම පත ලං ස ලංනේධනග” ලංපිළිලඳ ලංසේධනතේස. 

රාතය අංශය තුළ  ළමනා රණ නිපුණතා සැකසුම්කිරිම, ම ොඩනැංවීම හා �යාත්ම  කිරීම පිණිස මානව සම්පත් 
ක්රමමපපාය්  ම ොඩ නැීම 

රේජය ලං හ ලංඅධනය ලංරේජය ලංඅාධ ේ ලංනිසැරදි ලංරැරීකේස ලං ඳහේ ලංනිසැරදි ලංපුේගකකේස ලං තෝරේ ලංගැීමන ලං හ ලංඔවුන්   ලංඋ්්වවීපත ලංකලේදීන ලං

පිික් ලංවූ ලං ලං ලංසුදුසු ලංක්රන මෙකක් ලං  ෝසතී. ලංඑකට ලං ලංවි්ුනනක් ලංසධ කන්, ලං ්ේසවිනන් ලංඅතර ලංවේධනකක්ෂන, ඵකෙේයී ලංහේ ලංගුණේ සනව ලං

 ්ේසේසක් ලං ගොඩ ැගීන ලං ඳහේ ලංවි ධේෂඥ ලංවණ්ඩේකනව   ලං හ කෝගක ලංඇතිස ලං ලං ්ොදු ම ලංපිළිගත ලංහැරී ලංක්රන මෙකක් ලංඅ්   ලං

්භේස ලංවිසින් ලං ලං්ව්ව ලංවර ලංඇත. ලංනිපුණතේ ලංරේමුස ලංක්රිකේ සනව ලංරීමන ලං්ඳහේ ලංඅනේතය ලංනණ්ඩක ලංඅුවනැතික ලංකලේ ලංදී ලංඇත. 
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මේශන මාකාවන් 

නහජ තේසට ලං වේධනකක්ෂන ලං හේ ලං ඵකෙේින ලං  ්ේසේසක් ලං ්ැ්යීන ලං ්ඳහේ ලං රේජය ලං අාධ ේ ලං නිකයේමන්   ලං ෙැුවන ලං හේ ලං කු්කතේ ලං

සැඩිදියුණු ලංරීමන ලංපිික් ලංඔවුන්ස ලං ලංලකේ සනව ලංරීමන ලංපිික් ලං ේධ  ලංනේකේසක් ලං්ැසැ සවිික. 

මේශනමේ නම සම්පත් දාය යා සහවාගිවූවන්  ණන 

1.්ේරි භෝගිව ලං් සවේරක යපතමිකව ලංවකපු   ලංනහතේ 185 

2. Human Confidence ලං කචේධනක ලංුවසන්ති ලංෙ ලංසි්සේ 110 

3. උ් ව් ලංනේ ස ලං්පත් ස ලංප්රසණතේ චිරන්ති ලංකු ධන ලංනහ සමිකක 107 
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සගු ලංඅාව ලං4.10: 2017  ේධ  නේකේසන් 

මැදමපරදි  රටවලින් පැමිමණන්නන් ප්රක සථාාපනය සහහා ප්රධාන පාර්ශථව රුවන්මේ උපමේශ ත්වය සහිතව 
ක්රියාවට නැංමම 

ෙැුවස ස ලං රීම පත ලං සැඩ්ටහන් ලං  ෙවක් ලං ස සතක ලං හේ ලං මීගමු ම ලං දී ලං ්ස සස  ලං කදී. ලං  නන ලං
සැඩ්ටහ  ලංසි සතීක ලංඅභි ප්රේරණක, සි සතීක ලංපුහුණුස ලංහේ ලංසුළු ලංහේ ලංනයය ලං්රිනේණ ලංසයේ්ේර ලං
ධක්තින ස ලං රීමන ලං ්ඳහේ ලං නිධනනේණක ලං වර  ලං කදී. ලං සේිකජ ලං නණ්ඩකක, ලං දි්ව�ක් ලං  ්වපත ලං
වේධනකේක, ලංමිකනි්ව ලංලක ලං ේේධනත පතන්තුස, ලංශ්රී ලංකාවේ ලංක කෝජ  ලංනණ්ඩකක, ලංකාවේ ලංවපතවුව ලං
්ාගනක ලං ලං්හ ලං්න් ඩ් ලංඔබ්්ධනසධන, ලංතිතීක ලං්හ ලංසි සතීක ලංඅයයේ්  ලං වොමික්න ලං්හ ලංටැ්වනේ ලං
ඉන්ටධන ැෂ ්, එිනට්වන් ලං්ව ්න්්ව,  හේලී්ව ලංපුේගලිව ලං්නේගන, නේ්ව ලං හෝ්ඩිා, ලීඩධන ලං
ට්රැස්්ව ලංඇන්ඩ් ලංටුසධන්ව, කධනපි වෝ ලං(පුේ) ලං නේගන, ලං ෙේහරිත ලංප්කේන් ට්ෂන් ලංක ේදී ලංඅනිකු ස ලං
ප්රමුඛ් ලං ් ළේ ලං්නේගපත ලං පත ලං්ඳහේ ලං්හභේගි ලංවික. ලං 

 ැබිනට් අනු  මිටුව මසින් නිර්මේශ  ළ පසු  මිටුමව නිර්මේශ ක්රියාත්ම  කිරීම සහහා  ර්මාන්තය සමක ක්රියා රන 
පාර්ශව රුවන්මේ  මිටුව්   ර්මාන්තමයන්  සහ රතමයන් සථාාපිත කිරීම. 

වේන්තේ ලංශ්රන ලංලකවේ ලං ලං්හභේගි සසක ලංසැඩිරීමන ලං්ඳහේ ලංවේධනක ලං්ේයව ලංලකවේ ලං
ක්ර නෝ්ේක ලං ලං�කේවේම ලං්ැකැ්වනක් ලං්වාේපිත ලංරීමන 
සේධනතේස ලං්ව්ව ලං වොට ලංඅග්රේනේතයසරකේ ලං සත ලංඉදිරි් සරීමන ලං 
වේන්තේ ලංසයස්ේකව සසක ලංප්රසධනය ක ලංරීම පත ලංඅරමුිකන් ලංඅ ේගත ලං ේකවකන්, ලං
සයේ්ේර ලංනිකමුසන් ලංඉකකක්ව ලංවරග සසැඩමුළුසක් ලං්හ ලං්ේවච්ඡේ ලං්ා්ෙකක් ලං2017 
  ොසැපතලධන ලංන් ලං2   සැනි ලංදි  ලංලණ්ඩේර ේකව ලංඅුව්වනරණ ලං්පතනන්්රණ ලං
ධේකේ ම ලං්ැසතිික. 
“වේන්තේ ලංශ්රන ලංලකවේ ලං්හභේගී සසක ලංසැඩි ලංරීමන ලං්ඳහේ ලංවූ ලංනේධනග ලංසිතිකන” ලං"ක  ලං

නැ කන් ලංවූ ලංසේධනතේස ලංෙ ලං පත ලංඅස්වාේ මදී ලංදික ස ලංවර  ලංකදී. 
 

තෘතීය සහ වෘත්තීය අධයාපන ම ොමිසමම් සහමයපගීතාවය ඇක ව තාක   වෘත්තීය සුදුසු ම් හරහා තෘතීය සහ වෘත්තීය 
අධයාපන සහ පුණු අ අංශමේ ණාණාත්ම  ප්රමිතීන්  ඉහළ නැංවීම (සංචාර , නිශථපාදන සහ ඉදිකිරීම් හා ප්රවර්ධන)  

්ාචේරව ලංවේධනක ලං්ේයව ලංලකවේකන් ලං ෙවක් ලං්වාේපිත ලංවර ලංඇති ලංඅතර, ලං
වධනනේන්ත ේ ලංඅ ප්ක්ෂිත ලංඅෙහ්ව,  කෝජ ේ ලං්හ ලං කෙවුපත ලංවිධව ්ෂණක ලං
වරුව ලංකලින. 
වධනනේන්ත ලං ්හ ලං තිතීක ලං ්හ ලං සි සතීක ලං අයයේ්  ලං  වොමිකෂන ලං ්නඟින් ලං
 කෝජ ේසක් ලං ්ව්ව ලං වළ ලං අතර, ලං එන ලං  ලං  කෝජ ේස ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං නේ ස ලං ්පත් ස ලං
්ාසධනය  ලං්භේ ම ලං්භේ්තිසරකේ ලං සත ලංභේර ලං ෙ  ලංකදී.්ාචේරව ලංප්රසධනය  ලංහේ ලං
�්වතිකේනි ලංකගමිකව ලංවටයුතු ලංඅනේතයේාධකට ලංසේධනතේස ලංභේර ෙ  ලංකදී.
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�මරපද රා රියදුරන්  ර්මාන්තය තුළ නැවත මසේවමේ මයදවීම පිණිස අවශය  ක්රමමපපාය හඳුනා  ැනීම සහහා 
ක්රමමවදයන් හඳුනා  ැනීම සහහා සමී් ෂණය්  පැවැත්වීම 

� ලංකාවේ ලංනේ ස ලං්පත් ස ලං්ාසයධන  ලං්භේ ම වේධනක ලංනණ්ඩක ේ ලං්හේක ලංඇ�ස ලං දි්ව�ක්ව ලං
හකව ලං( වොළඹ, ගපත්හ, ලදු්ක, කුුවණෑගක, ර ස පුර ලං්හ ලංගේ්ක) ලංඅයයක ක ලංසිදුවර  ලං
කදී. 
අස්න් ලං සේධනතේස ලං  වටුපත් ස ලං වළ ලං අතර, ලං ෙ සත ලං ඉදිරි් ස ලං රීමන ලං 2017   ොසැපතලධන ලං න් ලං
අස්ේ  ේ ලංසිදුවරුව ලං ලංඇත. 
 
 

 

මශථවමදයාක සමක සහමයප ය ඇක ව රාතය අංශමේ  ාර්ය මණ්ඩකය සහහා ඉම නුම් හා සංවර්ධන අවසථාා නිර්මාණය 
කිරීම 

  

 

සැඩ්ටහන් ලං8 ක් ලංනැ ්සිකේ ලංපු්රේ ලංවිධවස ලංවිෙයේක ේදී ලං්ස සස  ලංකදී. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

පවත්වන කද මේශන මාකාමව තායාරූප 

ප්ර ාශන - 
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4.6 ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල 
 

 

4.6.1 විෂය පථය හා කාර්ය සාධනය  
 

බදු ගෙවීමට ගෙර ලාභය (01.01.2017 -31.12.2017) රුපියල් මිලියන 1,000 . 
ඒ සඳහා ප්රධාන ගහේතු,  
 

1. 2017 අගප්රේල් මාසගේදී නියඟ තත්වය ගහේතුගවන් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල විසින් හිමිකම් ගෙවීම් සඳහා 
කෘෂිකාර්මික හා ගෙොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය සඳහා රුපියල් මිලියන 1,883 ක් නිදහස් කරන ලදී. 2016 දී ගමම හිමිකම් 
ගෙවීම් වාර්තා කර ගනොමැති වීම. 
2. 2017 මැයි මාසගේදී ජාතික ස්වභාවික ආෙදා රක්ෂණ ක්රමය සදහා ඇස්තගම්න්තු කළ ොඩුව සඳහා රුපියල් මිලියන 
2,450 ක මූලය අෙයක් ෙංවතුර හා නායයෑම් සදහා ප්රතිොදනය කිරීම. 
3.ඒකාබද්ධ අරමුදල සඳහා රුපියල් මිලියන 1,500 ක දායකත්වයක් ලබාදී ඇත. 

1. රජයේ යසේවකයන් පිණිස වන වවදය රක්ෂණ යය ජනා ්රමයය අඅ්රහාර  
 

රජගේ නිලධාරීන්ගේ හිතසුව පිණිස 1997 දී ස්ථාපිත කරන ලද වවදය රක්ෂණ ගයෝජනා ක්රමය අග්රහාර ගසෞඛය 
රක්ෂණ ක්රමය ගලස හැඳින්ගේ. � ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව පුද්ෙලීකරණය කරන ගතක්  රක්ෂණ ක්රමය ක්රියාත්මක 
කරන ලද්ගද් � ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව මගිනි. එගහත් එය පුද්ෙලීකරණය කිරීමත් සමෙම 2006 ජනවාරි 1 සිට බල 
ෙැවැත්ගවන ෙරිදි රජය අග්රහාර ගයෝජනා ක්රමය ෙවරා ෙත් අතර ඉන්ෙසු එය ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල 
යටගත්ගවනම රජගේ රක්ෂණ ගයෝජනා ක්රමයක් ගලස ක්රියාත්මක ගේ.  
ඒ අනුව විශ්රාම වැප් ස සහිත සිය ර රාජය ගසේවකයන්  හා ඔවුන්ගේ ෙවුල්වල සාමජිකයන් ගම් රක්ෂණ ක්රමයට අයත් ගේ. 
ආරම්භගේ සිට ෙැවති අග්රහාර රක්ෂණ ගයෝජනා ක්රමය තවත් පු රල් කරමින් වැි  ප්රතිලාභ සහිත නව අග්රහාර රක්ෂණ 
ගයෝජනා ක්රම ගලස , අග්රහාර රන් ගයෝජනා ක්රමය හා අග්රහාර රිදී ගයෝජනා ක්රමය ආරම්භ කර ඇත. ීට අමතරව 2017 
අවසන් කාර්තුගේ දී අග්රහාර රැකවරණ විශ්රාම වැප් ස රක්ෂකයා සඳහා වන අයවැය ගයෝජනාව රජගේ ගසේවකයා (2016) 
විශ්රාමිකයින්ගේ මු ර ජීවිත කාලය පුරාම රැකවරණ ලබා දීම සඳහා අයවැය ගයෝජනා ඉදිරිෙත් කර ඇත. 
ගම් වන විටත් අර්ධ රාජය ආයතනවල ගසේවගේ නිුතතු කාර්ය මණ්ඩලයන් සදහා ද අග්රහාර රක්ෂණ ගයෝජනා ක්රියාත්මක 
කිරීම  ආරම්භ කර ඇති අතර පුද්ෙලික අංශය  සදහා ද අනාෙතගේ අග්රහාර රක්ෂණය ක්රියාත්මක කිරීමට ජාතික රක්ෂණ 
භාර අරමුදල ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල බලාගෙොගරොත්තු ගේ. 

2. වැඩ වර්ජන, කැරලි යක ලාහල, සිවිල් අරගල සහ ත්රස්තවදී අරමුදල 
 

වැඩ වර්ජන, කැරලි ගකෝලාහල, සිවිල් අරෙල සහ ත්රසත්වදී අරමුදල වැඩ වර්ජන, කැරලි ගකෝලාහල, සිවිල් අරෙල සහ 
ත්රස්තවදී ක්රියා ගහේතුගවන් ගද්ෙල වලට සිදුවන හානි/ොඩු සදහා හා/ගහෝ පුද්ෙල මරණ ගහෝ තුවාල සදහා රක්ෂණය 
කිරීම සදහා පිහිප්වා ඇත. සාමනය රක්ෂණ සමාෙම් වල ප්රාරක්ෂණය කරනු ලැ ව වැඩ වර්ජන, කැරලි ගකෝලාහල, සිවිල් 
අරෙල හා ත්රස්තවදයට අදාල අවදනම් වලින් ලබෙන්නා වාරික ගමම අරමුදගලහි තැන්ෙත් කරනු ලබන අතර එය ජාතික 
රක්ෂණ භාර අරමුදල මගින් කළමනාකරනය කරයි. 
වැඩ වර්ජන, කැරලි ගකෝලාහල, සිවිල් අරෙල සහ ත්රසත්වදී අවදානමට ලක්වීම නිසා පුද්ෙලයන්ට සිදුවී ඇති මරණ හා 
තුවාල සිදුවීම්, වත්කම් අහිමිවීම සඳහා ගම් අරමුදල පිහිප්වා ඇත. 
වැඩ වර්ජන, කැරලි ගකෝලාහල, සිවිල් අරෙල සහ ත්රස්තවදී අවදානම් සදහා සාමනය රක්ෂණ සමාෙම් වලට කරනු 
ලබන හිමිකම් සාමනය රක්ෂණ සමාෙම් වැඩ වර්ජන, කැරලි ගකෝලාහල, සිවිල් අරෙල සහ ත්රස්තවදී අරමුදගලහි මාසික 
ෙැවැත්ගවන කමිප් රැස් වීම් වලට ඉදිරිෙත් කර, එමගින් ෙන්නා තීරණ මගින් හිම්කම් ගෙවනු ලැගේ. 
 
ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල වැඩ වර්ජන, කැරලි ගකෝලාහල, සිවිල් අරෙල හා ත්රස්තවදී අවදානම් සදහා ීමමාසහිත 
ගක්රේසන් ග ේගලෝබල් (U.K) සමාෙම (Crescent Global UK Ltd.) ප්රතිරක්ෂණ සමාෙම නම් ූ  ප්රතිරක්ෂණ තැරැවිකරු 
මගින් චවිසර් සින්ි ගක් ග රී (Chaucer Syndicate Re) ප්රතිරක්ෂණකරුගේ නායකත්වය සහිතව ප්රතිරක්ෂණ ගිවිසුමකට 
එළඹි ඇත. 

3.ප්රතිරක්ෂණය 
ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල ෙණගත් විධිවිධාන අනුව යමින්ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල � ලංකාගේ ප්රතිරක්ෂණ 
අවදානම භාරෙැනීම 2008 වසගර් දී ආරම්භ කගළේය. � ලංකාගේ සාමනය රක්ෂණ සමාෙම් ප්රතිරක්ෂණ වයාොර වල 
මු ර ප්රමණගයන් 30%ක් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලින් ලබා ෙැනීම අනිවාර්ය  ගේ. 2017 දී ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල 
ප්රතිරක්ෂණ ආවර්ණ ලබාෙැනීමට ක්රියාකර ඇත. 
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ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල ීමමාසහිත ගක්රේසන් ග ේගලෝබල් (U.K.) සමාෙම (Crescent Global UK Ltd.) නම් ූ  
ප්රතිරක්ෂණ තැරැවිකරු මගින් ගරගන්ෂන්ස්රී (Renaissance Re) නම් ූ  ප්රතිරක්ෂණකරුගේ නායකත්වය සහිතව 
ප්රතිරක්ෂණ ආවරණයක්, 30% අනිවාර්ය සාමනය ප්රතිරක්ෂණය සදහා ලබා ගෙන ඇත. 

4. සාමයනය රක්ෂණය - යමය ටර් වාහන රක්ෂණ යය ජනා ්රමයය 
රජගේ ආයතනයන්ට  හිමි වාහන හාඅර්ධ රාජය ආයතනයන්ට හිමි වාහනවලට සිදුවිය හැකි හානි සහ ොඩු ගවනුගවන් 
රක්ෂණය කරනු ලබයි. ගෙෞද්ෙලික වාහන රක්ෂණය කිරීම ද ගම් මගින් කරයි.  ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල 
වර්තමානගේදී අග්රහාර රථවාහන  රක්ෂණාවරණය රාජය හා අර්ධ රාජය අංශගේ ගසේවකයින්ගේ ගෙෞද්ෙලික වාහන 
රක්ෂණය කිරීම සදහා �යාත්මක කරන ලදි. 

5.සාමයනය රක්ෂණය-යමය ටර් වාහන යනොවන රක්ෂණ යය ජනා ්රමයය 

2009.08.20 දින නිකුත් කරන ලද අංක 1615/20 ෙැස ග නිගේදනය ප්රකාර ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලට සාමනය 
රක්ෂණ වයාොරය යටගත් ගිනි රක්ෂණ ඔ සපු, සමුද්රරක්ෂණ ඔ සපු, කම්කරු වන්දි රක්ෂණ ඔ සපු සහ ගවනත් විවිධ 
රක්ෂණ ක්රමයන් පිරිනැීමට බලය ෙවරා තිගේ. වර්තමානගේ දී ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල ගමකී රක්ෂණාවරනයන් 
අග සක්ෂා කරන රජගේ ආයතනවල අවශයතාවන් ගවනුගවන් ගසේවය සැලීමමට අරමුණු කරයි.   
 
6.කෘෂිකාර්මික ණය සුරැකුම් රක්ෂණ යය ජනා ්රමයය සහ වගා රක්ෂණ යය ජනා ්රමයය 
ගබොගහෝ ගෙොවිහු කෘෂිකාර්මික ණය ලබාගදන බැංකු සහ මූලය ආයතන වලින් ණය ලබා ෙනී. ගබෝෙ, නියෙ, ෙංවතුර 
ගහෝ වල් අලින්ගේ ආක්රමණ නිසා වන ගබෝෙ හානිවන අවස්ථාවලදි, ගෙොවීන්ට ණය ගෙවීමට ගනොහැකිවනු ඇත. එම 
ණය සදහා ආයතනවලට ණය වාරික ලබා ෙැනීමට ගනොහැකි ගේ, එම නිසා ගමම තත්වගයන් ආරක්ෂා වීමට ගමම 
රක්ෂණ ගයෝජනා ක්රමය නිර්මාණය කර ඇත. වො රක්ෂණ ගයෝජනා ක්රමය යටගත්, ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල 
මගින්නියෙ, ෙංවතුර හා වල් අලින් මගින් වී වොවන් සදහා වන හානි සදහා රක්ෂණ ආවරණය ලබා ගදයි. 
වො රක්ෂණ ගයෝජන ක්රමය මුදල් සෙයනු ලබන්ගන් ශ්රි ලංකාගේ මූලයමය ආයතන වන බැංකු, මූලය හා රක්ෂණ 
සමාෙම් වල බදු වලට ෙසු ලාභගයන් 1% ක් මගිනි. 

7. ජාතික ස්වභාවික උවදුරු  රක්ෂණ යය ජන  ්රමයය 
ගමම රක්ෂණ ක්රමයට ජීවිත හා රක්ෂණය ගනොකරන ලද ගද්ෙල විගශේෂගයන්නිවාස හා රුපියල් මිලියන 10ට අඩු 
වාර්ශික ආදායමක් සහිත කුඩා වයාොර අයත්ගේ. වාසුළි, කුණාප්, චන්ඩමාරුත, ෙංවතුර, නායයෑම්,භූමිකම්ො,සැඩ 
කුණාප්, සුනාමි හා ගවනත් සමාන ස්වභාවික උවදුරු ( නියෙ හැර ) වලින් ගද්ෙල වලට වන හානි වලට රුපියල් මිලියන 
12.5ක් දක්වා එක් සිදුවීමකට ගම් රක්ෂණ ක්රමය මගින් ආවරනය ලබාගද්. 

 ඊට අමතරව ධීවර හා ජලජ සම්ෙත් ගදෙර්තගමන්තුගේ ලියාෙදිංචි ධීවරයින් සදහා හදිසි අනතුරු රක්ෂණාවරණ ගලස 
රුපියල් මිලියන 1ක් දක්වා ද ධීවරයින් ගනොවන අය සදහා හදිසි අනතුරු රක්ෂණාවරණ ගලස රුපියල් 100,000ක් දක්වා 
ලබාගද්. හදිසි ආෙදා සහනාධාර වැය සදහා වාර්ෂික කඩඉම ගලස රුපියල් බිලියන 2.5ක් ගේ. 
නිවාස ගද්ෙල හානි සදහා කුප්ම්භ අන්තර්ෙතයන්  සහා කුඩා ෙරිමාණගේ වයාොර වලට වන හානි සදහා වාර්ශික කඩඉම  
ගලස රුපියල් බිලියන  12.5 ගේ.  
 
ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල ස්ට්රැටජික් ඉන්සුරන්ස් ගරොකර්ස් (Strategic Insurance Brokers) නම් ූ  ප්රතිරක්ෂණ 
තැරැේකරු මගින් ගරගන්ෂන්ස් රී (Renaissance Re ) නම් ූ  ප්රතිරක්ෂණකරුගේ නයකත්වය සහිතව ප්රතිරක්ෂණ 
අවරණයක් ජාතික් ස්වභාවික උවදුරු  රක්ෂණ  සදහා ලබා ගෙන ඇත. 
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ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල
ප්රගති සමයායල චනය - සංවිධාන ප්රතිඵල  රාමුව -2017

අංකය  ප්රතිඵල  විස්තරය මූලික කාර්ය සාධන දර්ශකය

කාර්තුව 1 කාර්තුව 2 කාර්තුව 3 කාර්තුව 4

ප්රතිඵල

1 ෙනුගදනුකරුගේ තෘ සතිය 
වැි දිුතණු කිරීම

1. ගමෝටර් රථ ගනොවන රක්ෂණ අංශගේ 
කර්මාන්තික අනුොතය T 75% 75% 75% 75%

A 59% 82.9% 876% 23%

1. ොරිගභෝගික වර්ධනය අනුොතය (ප්රතිශතය) 
ගමෝටර් රථ රක්ෂණ අංශය සඳහා කාර්තුවකට 
ොරිගභෝගිකයින් රඳවා තැබීම

T 80% 80% 80% 80%

A 76% 71% 73% 81%

2 වැි දිුතණු කළ මූලය කාර්ය 
සාධනය

2.1. වාරිකය තුළ එකතු කරන ලද වාරික 
ප්රමාණය (ශුද්ධ ආදායම වාරිකය = රුපියල් 
මිලියන. 11,980 ක්) T 2,995Mn 2,995Mn 2,995Mn 2,995Mn

A 2,264 Mn 3,123 Mn 3,318 Mn 2,727 Mn

2.2.අග්රහාර සාමාජිකයින් සඳහා එකතු කළ 
සාමාජික දායක මුදල් (රුපියල් මිලියන. 2,529 
ක්) T 497Mn 553Mn 668Mn 811Mn

A 480.51 Mn 484 Mn 590.5 Mn 667Mn

2.3.අග්රහාර භාණ්ඩාොරගේ දායකත්වය 
(රුපියල් මිලියන.550 ක්) T 137.5 Mn 137.5 Mn 137.5 Mn 137.5 Mn

A 150 Mn -                 212 Mn 138 Mn

2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4

2.4 ගමෝටර් රථ ගනොවන ගසෞඛය රක්ෂණය 
සඳහා කාර්තුවකට  එකතු කරන ලද 
වාරිකය(රුපියල් මිලියන. 140 ක්) T 35Mn 35Mn 35Mn 35Mn

A 15.05 Mn 4.29 Mn 191 Mn 82 Mn

2.5. ගමෝටර් රථ රක්ෂණ රක්ෂණය සඳහා 
කාර්තුවකට  එකතු කරන ලද වාරිකය 
(රුපියල් මිලියන. 600 ක්) T 150Mn 150Mn 150Mn 150Mn

A 175.16 Mn 100.72 Mn 92.2 Mn 42Mn

2.6. ගමෝටර් රථ ගනොවන රක්ෂණය (ගසෞඛය 
හැර) සඳහා කාර්තුවකට  එකතු කරන ලද 
වාරිකය (රුපියල් මිලියන. 60 ක්) T 15Mn 15Mn 15Mn 15Mn

A 5.99 Mn 7.04 Mn 45 Mn 114 Mn

2.7. රක්ෂණ සංසථ්ාගේ ප්රාේධන  වටිනාකම 
සහ රක්ෂණ සමාෙම් විසින් එකතු කරන ලද 
වැඩවර්ජන ,කැරලි ගකෝලහාල, සිවිල් අරෙල 
හා ත්රසත්වාදී   අරමුදල (රුපියල් මිලියන. 
3,876 ක්) T 1,293Mn 1,191Mn 590Mn 803Mn

A 762 Mn 950 Mn 1,026 Mn 1,255 Mn

2.8. කාර්තු තුගන්දී එකතු කරන ලද 
ප්රතිඅවසාන වාරික වටිනාකම (රුපියල් 
මිලියන.2882 ක්) T 637Mn 691Mn 874Mn 680Mn

A 1,091 Mn       707 Mn 639 Mn 1,246Mn

2.9 එකතු කළ වො රක්ෂණ බදු  වල 
වටිනාකම (රුපියල් මිලියන 1738 ක්) T 434.5Mn 434.5Mn 434.5Mn 434.5Mn

A 390.9 Mn 370 Mn 523.7 Mn 434.5 Mn

T 125Mn 125Mn 125Mn 125Mn

(රුපියල් මිලියන. 500) A -                  500 Mn -                -                 

2.11. කාර්තුවක තුළ ගෙූ  දළ හිමිකම් 
ගෙෝරමගේ ප්රමාණය (රුපියල් මිලියන .6504 
ක්) T 1,626Mn 1,626Mn 1,626Mn 1,626Mn

A 823.7 MN 5,284 Mn 1,313 Mn 2,603.3Mn.

2.12. කාර්තුගේ ආගයෝජන හා ගවනත් 
ආදායම (රුපියල් මිලියන.928 ක් ) T 232Mn 232Mn 232Mn 232Mn

A 320.6 Mn 336.7  Mn 244 Mn 221Mn

2.13. දළ ලාභය (PBT) කාර්තුවකට (රුපියල් 
මිලියන.4,832 ක්) T 1,208Mn 1,208Mn 1,208Mn 1,208Mn

A 1,171 Mn (2,867 Mn) 1,326 Mn 1,370 Mn

වාර්ෂික ඉලක්ක / සතය (T / A)

2017

2.10 ජාතික සව්භාවික ආෙදා ගයෝජනා ක්රමගේ 
දළ ගල්ඛණෙත වාරිකගේ වටිනාකම

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

වගුඅංක 4.12:ප්රෙති සමාගලෝචනය 

T = ඉලක්කය (Target)      A= සතය(Actual) 
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4.7 � ලංකා ස ලංරැකුම්පත් ස ලං ව ලංනිමය ක ලංම ිෂන් ස ලං  සව 
 
4.7.1.ප්රගතික 
මයකස නක 
රැකුම්පත් ස  ව නිමය ක ම ිෂන් ස   ස ්නත  ාම ෝධනක කිරී  
 
(1) 2017 ලංජනවසරි ලං   ලං01 ලංදින ලංසිට ලං2017 ලංමෙ ැපතබර් ලං31 ලංදින ලංෙක්වස ලංනීි ලංඅා මේ ලංක්රිකස සරී සවක ලංළිබබඳ ලං ාක්ෂිප්ත ලං

වසර්තසව 
උපදේශන කමිටුව විසින් සුරැකුම්පත් හුවමාරු දකටුම්පත දකටුම්පත් කිරීම සම්පූර්ණ කරන ලද අතර ඒ 
සඳහා 2017 මාර්තු මස කැබිනට් මණ්ඩලදේ අනුමැතිය ලබා ගන්නා ලදී. පසුව එය නීති දකටුම්පත් 
දදපාර්තදම්න්තුව දවත විධිමත් කිරීම සඳහා දයොමු කරන ලදී. නීති දකටුම්පත් දදපාර්තදම්න්තුදේ අවසාන 
නිර්දේශයන් මත නීතිපති දදපාර්තදම්න්තුව මගින් වයවසථාාව සමග වන අනුූලලතා සහතිකය නිකුත් කරන 
ලදී. අදාළ දකටුම්පත 2017 දනොවැම්බර් මස ගැසට් නිදේදනයක් මගින් පළ කරන ලද අතර දදසැම්බර් මස 
තුළ එය පාර්ලිදම්න්තුදේ නයාය පරය  තතුළත් කරන ලදී.  

(2)   සගතපත අ ස ර ගතැනීමපත  ව ඒ සබද්ධ කිරීමපත නව  ාග්රවක 
එක්සත් රාජදේ සමාගම් අත්කර ගැනීදම් සහ ඒකාබේධ කිරීදම් සංග්රහය  අනුූලලව අපදේ සමාගම් අත්කර 
ගැනීදම් සහ ඒකාබේධ කිරීදම් සංග්රහය තවදුර ත් සංදශෝධනය කරන ලදී.  

(3)   සගතපත අ ස ර ගතැනීමපත  ව ඒ සබද්ධ කිරීමපත  ාග්රවක ්රි්සකනක කිරී  
අනිවාර්ය අර්පන 9 ක් සහ සථදේඡ්ඡා අර්පන 2 ක් ඉහත සඳහන් අත්කර ගැනීදම් සංග්රහය  අනුූලලව 
පරිපාලනය කරන ලදී.  

(4) ම ිළඹ ම ිට ් මවමළඳම්ිමළේ කැයි ්තුගතත කිරීමපත රීිවකට සිදු  රන කෙ  ාම ෝධනක ස  
ලැයිසථතුගත කිරීදම් රීති සහ දකො සථ හුවමාරුදේ සාමාජික රීති සංදශෝධනය කරමින් පවතී. 

(5) ආමකෝජ ක සමේ අභිවෘද්ධික ආරක්්ස කිරී   ඳවස වූ මයකස න  ැදිව ස වීපත 
 සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාදේ අරමුණුවල  අනුගත දවමින් ආදයෝජකයන්දේ අයිතිවාසිකම් 

ආරක්ෂා කිරීම  හා ප්රාේධන දවදළඳදපොළහි සථාාවරත්වය පවත්වාදගන යාම  පහත සඳහන් නියාමන 
ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මක කරන ලදී.  

a) 1987 අා  36 ෙරන � කා ස රැකුම්පත් ස  ව නිමය ක ම ිෂන් ස   ස ( ාම ෝධිත) ්නම ස 13 (සී) වගත සික 
වස 13 (පී) වගත සික කටම ස ම ිළඹ ම ිට ් හුව සරුවට හිෂන පත වස ණක රැකුම්පත් ස ගතනුමෙනුවක මයරත 
සිකළු  බක්ත්රකසභී ම ිට ් තැකුව් සර   සගතපත වස ම ිට ් මවමළඳ ආකතන වකට මයමකෝගතකක් මයම් ස 
 රන කදී.  

 
අවදානම තක්දසේරු කිරීදම් රාමුදේ දකො සථ දලස සහ අතීතදේදි සිදුවූ අලාභ තත්ත්වයන්දගන් වැළකී, දකො සථ 
තැරැේකරුවන් සහ දකො සථ ගනුදදනු ආයතනවල මූලය තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා දකො සථ හිමියන්දේ 
අරමුදල් වල අවම අවශයතාවය සැපිරීම සහ පවත්වා ගැනීම සම්බන්ධදයන් හිමිකම් හා ණය සුරැකුම්පත් ගනුදදනු 
කරන දකො සථ තැරැේකාර ආයතන සහ/දහෝ දකො සථ දවදළඳදපොළ ආයතන වල  දැනුම් දදන දලස � ලංකා 
සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාව විසින් දකොළඹ දකොළඹ දකො සථ හුවමාරුව දවත නිදයෝග කරන ලදී. 
 
එමනිසා හිමිකම් හා ණය සුරැකුම්පත් ගනුදදනු වල නිරත සියළුම බලපරලාභී දකො සථ තැරැේකරුවන් සහ දකො සථ 
දවදළඳදපොළ ආයතන විසින් අවම දකො සථ හිමියන්දේ අරමුදල් අවශයතාවය දලස රුපියල් මිලියන 100 ක් දහෝ 
ආයතනදේ ප්රකාශ කළ ප්රාේධනදයන් 50% ක් යන දදදකන් ඉහළ අගයක් ගන්නා කුමක් දහෝ පවත්වාගත යුතු බව  
නිදයෝග කරන ලදී. 
 
b) 1987 අා  36 ෙරන � කා ස රැකුම්පත් ස  ව නිමය ක ම ිෂන් ස   ස ( ාම ෝධිත) ්නම ස 13 (සී) වගත සික 

කටම ස සිකළු  ඒ    සර  ළ නස රණ   සගතපත වස  සර රුව සට මයමකෝගත මයම් ස  රන කදී. 
 
සියළුම ඒකක භාර කළමනාකරණ සමාගම් විසින් තම දවදළඳ ප්රචාරණ දැන්වීම් සහ ප්රවර්ධන ක යුතු සඳහා දයොදා 
ගන්නා මාධයයන් වල  අන්තර්ගත කළ යුතු දේ පිළිබඳ උපදදසථ මාලාවක් � ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය 
දකොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන ලදී.  
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මහජනතාව සඳහා ඒකක භාර අදලවි කිරීදම්දී එම උපදදසථ මාලාවන් අනුව අනුගත දවමින් සියළුම කළමනාකරණ 
සමාගම් ක යුතු කරන්දන්ද යන්න පිළිබඳ ඒකක භාර සංග්රහදේ 18 (6) වගනිත්ය ය දත් අවසර ලබාදීදම්දී සහතික 
වන දලස ඒකක භාර වල භාරකරුවන් සඳහා නිදයෝග කරන ලදී. 
c) 1987 අා  36 ෙරන � ලංකා ස රැකුම්පත් ස  ව නිමය ක ම ිෂන් ස   ස ( ාම ෝධිත) ්නම ස 13 (සී) වගත සික 

වස 13 (පී) වගත සික කටම ස ම ිළඹ ම ිට ් හුව සරුවට/ ධය  තැ ස්තු ක්ර කට  ව හිෂන පත වස ණක 
රැකුම්පත් ස ගතනුමෙනුවක මයරත සිකළු  බක්ත්රකසභී ම ිට ් තැකුව් සර   සගතපත වස ම ිට ් තකුව් සර 
ආකතන වකට මයමකෝගතකක් මයම් ස  රන කදී. 

� ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාව දකොළඹ දකො සථ හුවමාරුව විසින් කළ ඉල්ලීමක් සැළකිල්ල  
ගනිමින්, � ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාව විසින් ඉහත සඳහන් කළ නිදයෝග ප්රකාරව, දකොළඹ 
දකො සථ හුවමාරුදේ සහ මධයම තැන්පතු ක්රමදේ දකො සථ ගනුදදනු පිරිවැය සම්බන්ධ ගාසථතු සංදශෝධනය කරන 
දලස දකොළඹ දකො සථ හුවමාරුව  සහ මධයම තැන්පතු ක්රමය  නිදයෝග කළ අතර 2017 මාර්තු 15 දින සි  
බලපැවැත්දවන පරිදි සියළුම දකො සථ ගනුදදනු සම්බන්ධ දකොළඹ දකො සථ හුවමාරුදේ හා මධයම තැන්පතු ක්රමදේ 
ගාසථතු තමුණුදමහි දපන්වා දී තති පරිදි අනුගත දවමින් සියළුම දකො සථ තැරැේකාර ආයතන හා දකො සථ දවදළඳ 
ආයතන අයකිරීම් සිදු කරන්දන්ද යන්න සහතික විය යුතුය.  � ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභා පනදත් 
14 ඒ වගන්තිදේ උපවගන්තිය (1) ය දත් දම් සම්බන්ධදයන් වන ගැසට් නිදේදනය නිකුත් කරන ලදී. 
 
d) අවෙසන  ්ෙනපත  රගත ස ප්ර සණව ස ප්රසේධන අව යතසවකක් ්ව සවස ගතැනීමපත අනුකූකතසවක ස  වි  වී ට 

අම්ිමවි  ස වන හිෂන පත වස ණක රැකුම්පත් ස ගතනුමෙනුවක මයරත සිකළු  ම ිට ් තැකුව් සර ආකතනවකට 
අෙසළ ව සනස වූ බකස ස   කිරී ට මයකෂනත  ාම ෝධිත �කසවලික  පතබ සධ, 1987 අා  36 ෙරන � කා ස 
රැකුම්පත් ස  ව නිමය ක ම ිෂන් ස   ස ( ාම ෝධිත) ්නම ස 13 (සී) වගත සික කටම ස ම ිළඹ ම ිට  ්
හුව සරුවට  ව හිෂන පත වස ණක රැකුම්පත් ස ගතනුමෙනු මයරත සිකළු  බක්ත්රකසභී ම ිට ් තැකුව් සර   සගතපත 
වකට මයමකෝගතකක් මයම් ස  රන කදී. 

 
පැහැර හරින සමාගම් වල සියළු ගනුදදනු ක යුතු අත්හිටුවීමක් පැනවීම  දපර, නියාමන පියවරයන් ගැනීම  
ආසන්න පැහරහරින දකො සථ තැරැේකාර සමාගම් පිළිබඳ ගනුදදනුකරුවන් සඳහා දතොරතුරු සැපයීදම් අරමුණින් 
අවදානම පදනම් කරගත් ප්රමාණවත් ප්රාේධන අවශයතාවයක් පවත්වා ගැනීදම් අනුූලලතාවයන් සහතික වීම  
අදපොදහොසත් වන හිමිකම් හා ණය සුරැකුම්පත් ගනුදදනුවල නිරත සියළුම දකො සථ තැරැේකාර ආයතන වල  අදාළ 
වන්නා වූ බලාත්මක කිරීම  නියමිත සංදශෝධිත ක්රියාවලිය � ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාව විසින් 
අනුමත කරන ලදී. 
 

e) 1987 අා  36 ෙරන  ් ලංරී කා ස රැකුම්පත් ස  ව නිමය ක ම ිෂන් ස   ස ( ාම ෝධන) ්නම ස 13(සී) වගත සික 
කටම ස මයම් ස  රන කෙ මයමකෝගත. 
ලැයිසථතුගත දපොදු සමාගම් සඳහා අදාළ වල බලාත්මක කිරීදම් ක්රියාවලිය සම්බන්ධව පවතින දකොළඹ දකො සථ 
දවදළඳදපොදළේ ලැයිසථතුගත කිරීදම් රීති වල ප්රමාණාත්මකභාවය පිළිබඳ අවධානය දයොමු කරමින් සුරැකුම්පත් සහ 
විනිමය දකොමිෂන් සභාව වඩා ශක්තිමත් බලාත්මක කිරීදම් ප්රතිපත්ති මාලාවක් දයදීම  තීරණය කරන ලද අතර එම 
තීරණදේ ක්රියාකාරීව බලාත්මක කිරීදම් අරමුණින් දකොළඹ දකො සථ දවළඳදපොළ විසින් සකසන ලද ලැයිසථතුගත 
කිරීදම් රීති අනුමත කරන ලදී.  
අදාළ රීති 2018 ජනවාරි 01 දින සි  බලපැවැත්දව පරිදි “බලාත්මක කිරීම් අනුූලලතා රීති 2017” දලස නම් කර 
බලාත්මක කිරීදම් ක්රියාදාමය  අන්තර්ගත කිරීම  දකොළඹ දකො සථ දවදළඳදපොළ  නිදයෝග කරන ලදී.  
 

(6) නි ්වීක  කසපීක  ව රස්්ඨ අරමුෙල්  ඳවස අනු ැික ළිරිනැමී  
2016 වර්ෂය තුළදී දකොමිෂන් සභාව විසින් අරමුදල් 152 ක් සඳහා අනුමැතිය පිරිනමන ලද අතර නාම දවනසථ කිරීම් 
40 ක් අනුමත කරන ලදී.  
 
(7) ම ිළඹ ම ිට ් මවමළඳම්ිළ කැයි ්තුගතත කිරීමපත රීිවක 5.4 (ආ) කටම ස ළිරින න කෙ අනු ැික 
පුේගලික නිකුත් කිරීම් මගින් දකො සථ නිකුත් කිරීමක් සිදු කළ වහාම එය ආසන්න කාලසීමාවකදී ලැයිසථතුගත 
සමාගමක් විසින් එදසේ නිකුත් කර තති දකො සථ ප රමාණදයන් 20% ඉක්මවා යන පරිදි නැවත දකො සථ නිකුතුවක් සිදු 
කිරීම  අවශථ ය නම් එවැනි සමාගමක් දකොමිෂන් සභාව දවත අයදුම්පතක් දයොමු දකො  ඒ සඳහා අවසරය ලබාගත 
යුතුය. සළකා බලන වසර තුළදී එක ලැයිසථතුගත සමාගමක  අදාළ අනුමැතිය ලබාදදන ලදී.  
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(8) අඛණ්ඩ කැයි ්තුගතත කිරීමපත අව යතසවකක් මක  අව   වජන මයකිතුවක් ්ව සවස මගතන කස   පතබ සධ රීි 
්සකනක කිරී  

සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභා පනදත් 13 (ත) සහ (ඈ) වගන්තිය ය දත් අඛණ්ඩ ලැයිසථතුගත කිරීදම් 
අවශයතාවයක් දලස අවම මහජන නිකුතුවක් පවත්වාදගන යාම සම්බන්ධ රීති සංදශෝධනය කරන ලදී. ප්රධාන 
පුවරුව සහ දිරිසවි පුවරුදේ සමාගම් සංචිත හා අනුගත වුණ දවදළඳදපොළ ප්රාේධනීකරණය භාවිතය දමම 
සංදශෝධනය මගින් සැළකිල්ල  ගනු ලබයි. ඉහත රීති සමග අනුගතවීම  සියළු සමාගම් සඳහා 2017 ජුනි 30 දක්වා 
කාලය දදන ලදී. තවද දමම රීති වල  අනුගත දනොවන සමාගම් වල  බලපාන බලාත්මක �යාමාර්ග විමර්ශනය  
භාජනය දවමින් පවතී. 
 

(9) බකස ස   කිරීමපත  ටයුතු 
ගතරු නීි්ිවරකසට මකිමු  රන කෙ  ටයුතු  
විමර්ශනයන් සම්බන්ධදයන් නීතිපතිවරයාදගන් ඉල්ලා සිටි නනතික අර්ා නිරූපණයන් හා මූලික විමර්ශන 
ක යුත්තක් සම්බන්ධදයන් ගරු නීතිපතිවරයාදගන් ඉල්ලා සිටි උපදදසථ ලැබීම  නියමිතය.  
නඩු පැවරීම සඳහා නීතිපතිවරයා දයොමු කරන ලද විමර්ශන 3 ක් අතරින් එක් විමර්ශනයක් මගින් අනාවරණය වූ 
කරුණු මත දකොටුව මදහේසථත් රාත් අධිකරණදේ නඩු පවරන ලදී. 
 

(10) නීි  ෘතයක ස 
i. මැේදපක් එක්සථදපෝට්සථ (ප්රයිවට්) ලිමි ඩ් එදරහිව සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාව - HCMCA 

217/2007 
ii. දක්. සී. විේනරාජා එදරහිව සථ ෑන්ඩර්ඩ් දකමිකල්සථ පී එල් සී හා තවත් අය - CHC/CO/09/2016 
iii. තාලිබ් තේෆික් අල් නකීබ් එදරහිව දකොළඹ දකො සථ හුවමාරුව හා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාව 

- DSP 20/16 - නඩුව නිශථප්රභා විය 
iv. මිනූ මනූ දමල්වානි එදරහිව සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාව හා තවත් අය CA රිට් අයදුම්පත - 

340/2016 දපත්සම්කරු විසින් නඩුව ඉල්ලා අසථකරගන්නා ලදී. 
v. එන්ට් රසථට් කැපිට්ල් මාකට්සථ (ප්රයිවට්) ලිමි ඩ් එදරහිව සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාව - 

CA/MISC/2/2016 පැමිණිලිකරු විසින් නඩුව ඉල්ලා අසථ කරගන්නා ලදි. 
vi. සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාව එදරහිව එම්. බී. නිසාර් හා එම්. අයි. සම්සුදීන් - MC S/5322/17 
vii. සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාව එදරහිව මිරාමාර් බීච් දහොදට්ල් පී එල් සී හා තවත් අය -  MC - 

S/72082/2010 & S/72083/2010 
 

ශ්රි ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභා රීති සහ දකොළඹ දකො සථ හුවමාරුදවහි ලැයිසථතුගත කිරීදම් රීති 
වල  අනුූලලව දකොළඹ දකො සථ හුවමාරුව දවත 2008 සහ 2009 මුදල් වර්ෂ සඳහා අදාළ වාර්ෂික වාර්තා 
ඉදිරිපත් දනොකිරීම සම්බන්ධදයන් සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාව විසින් ලැයිසථතුගත සමාගමක  
එදරහිව දගොනු කරන ලද නඩුදවහි දකොළඹ දකොටුව මදහේසථරාත් අධිකරණය විසින් අදාළ ලැයිසථතුගත සමාගම  
සහ එහි අධයක්ෂවරුන්  රුපියල් මිලියන 1.3 ක දඩයක් නියම කරන ලදී.  අදාළ දඩ මුදල් රුපියල් 75,000 ක සහ 
රුපියල් 50,000 ක වාරික වශදයන් දගවීම  අධිකරණය විසින් අවසර දදන ලදී. සුරැකුම්පත් සහ විනිමය 
දකොමිෂන් සභාව විසින් දගොනු කරන ලද දචෝදනා වල  තමන් වරදකරු බව අදාළ සමාගම සහ එහි 
අධයක්ෂකවරු අධිකරණදේදී පිළිගන්නා ලදී.  
අධිකරණය විසින් අපරාධ නඩු විධිවිධාන සංග්රහදේ 306 දරන වගන්ති ප්රකාරව ක යුතු දකො  අදාළ සමාගම 
විසින් වාරික වශදයන් දඩ මුදල් දනොදගවා සිටියදහොත් එදසේ දනොගවා සිටින සෑම වාරිකයක් පාසාම බරපතල 
වැඩ තතිව සිරදඬුවමක  ය ත්ව අදාළ අධයක්ෂවරුන්ව මුදා හරින ලදී.  
එදමන්ම චූදිත අධයක්ෂවරුන්  රජදේ වියදම් දලස රුපියල් 1500 ක දඩමුදලක් සෑම කරුණක් සම්බන්ධදයන්ම 
නියම කරන ලද අතර එදසේ දඩ මුදල් දගවීම පැහැර හැරීම සම්බන්ධදයන් මසක සිරදඬුමක් නියම කරන ලදී.  
viii.තලීබ් තේෆික් අලි නකීබ් එදරහිව දකොළඹ දකො සථ හුවමාරුව හා ශ්රි ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් 

සභාව - WP/HCCA/LA/158/2017 
ix. දසේන යේදදහිදේ එදිරිව ශ්රි ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාව CA/Writ/417/2017 
 

බක්ත්ර ලංමයම් ස ලංකිරී ලලිකස්දිාි  ලංකිරී  ලං ව ලංමවමළඳම්ිළ ලං ව සගී රුව ස ලංරැ්රීක්්ණක ලංකිරී  
2017 ජනවාරි 01 දින සි  දදසැම්බර් 31 වන දිදනන් අවසන් වූ කාලපරිච්දඡ්දය තුළ දවදළඳදපොළ සහභාගීකරුවන් 
දවත නිකුත් කළ බලපර සහ ලියාපදිංචි කිරීදම් දමන්ම දකො සථ තැරැේකාර ආයතන සහ අදනකුත් දවදළඳදපොළ 
අතරමැදියන් සම්බන්ධදයන් පැවැත්වූ එතැන් හා විතැන් පරීක්ෂාවන් පහත සඳහන් දේ. 
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එතැ ස ලං
්රීක්්ස ලං
 ාඛයසව 

නිතැ ස ලං
්රීක්්ස ලං
 ාඛයසව 

බක්ත්ර ලංලිකස්දිාි ක ලං
 ව ලංඅළු ස ලංකිරී  

නව ලංබක්ත්ර ලං
මයම් ස ලංකිරී  

දකො සථ තැරැේකරුවන් සහ ණය තැරැේකරුවන් 19 648* 33 1 

දකො සථ දවදළඳුන් සහ ණය දවදළඳුන් - -** 8 - 
ආන්තික සැපයුම්කරුවන් 16 364 28 - 
ආදයෝජන කළමණාකරුවන් 13 325 26 1 
ණය ප්රමාීකකරණ නිදයෝජිතායතන 2 8 2 - 
ප්රාරක්ෂකයන් - 45 8 1 
නිශථකාෂණ ආයතන - 1 1 - 
ඒකකභාර අරමුදල් 26 936 - 3*** 

ඒකකභාර කළමනාකරණ සමාගම් 7 168 - - 
 83 2,495 106 6 

වගුඅංක:4..13: බලපර නිකුත් කිරීමලලියාපදිංචි කිරීම සහ දවදළඳදපොළ සහභාගීකරුවන් සුපරීක්ෂණය කිරීම 
 

 

*මාසික වාර්තා සහ අනුූලලතා වාර්තා 
**දකො සථලණය දවදළඳුන් හා සම්බන්ධ මූලය දතොරතුරු දකො සථලණය තැරැේකාර ආයතන වල මාසික වාර්තා තුළද අඩංගුදේ. එම දකො සථලණය තැරැේකරුවන්දේ දතොරතුරු 
එක්ව විමර්ශනය කරනු ලබයි.  

***නව බලපර  ක් නිකුත් කරන ලදී. එක් ඒකක භාර අරමුදලක් බලපරය භාවිතය  දනොදගන තති බැවින් බලපරය මාස  ක් තතුළත අවලංගු වී තත. 
 

 

අනුකූකතස ලංවසර්තස ලං ව ලංඅනු ැතී ස ලංවක ලං  සමකෝචනකක් - 2017 

නි ්තරක 
ජන ලං-
 සර්තු 

අමප්රේල් ලං-
ජුමය 

ජූලි ලං- ලං
 ැප්. 

ඔක් ලං- ලං
මෙ ැ. 

එකතුව 

ලැයිස්තුගත සමාගම්වල මූලය තගයීම්  29 24 30 28 111 

තගයීම් අවසන් වූ පසුව අනුගත දනොවූ කරුණු හා මූලය වාර්තාවල 
ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳ දැනුම් දීම 

27 15 08 07 57 

විමර්ශන අවසන් කළ ප්රාේධන දවදළඳදපොදළේ ලැයිසථතුගත සමාගම් 
පිළිබඳ පැමිණිලි 

11 06 09 10 36 

ප්රාේධන දවදළඳදපොළ මගින් අරමුදල් උත්පාදනය කිරීම හා සම්බන්ධ 
තගයීම් 

10 05 05 06 26 

5.4 වගන්තිය ය දත් තගයීම් සිදු කරන ලද පුේගලික පැවරුම් - 01 - 01 02 

සමාගම් පවරා ගැනීදම් සහ ඒකාබේධ කිරීදම් සංග්රහය ය දත් සිදු කළ 
අර්පන වල තක්දසේරු වාර්තා තගයීම් කිරීම 

02 03 01 05 11 

දවදළඳ භූමිදයන් බැහැර ගනුදදනු සඳහා අනුමැතීන් 180 121 143 256 700 
සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභා පනදත් 29(අ) වගන්තිය 
ය දත් පිරිනමනු ලබන අනුමැතීන්1 

02 - 01 01 04 

සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභා පනදත් 28(අ) වගන්තිය 
ය දත් පිරිනමනු ලබන අනුමැතීන්2 

- - - 01 01 

වගුඅංක:4.14: අනුූලලතා වාර්තා සහ අනුමැතීන් වල සමාදලෝචනයක් - 2017 
 

නි ර් න ලංඅා ක 
වර්ෂ 2017 දදසැම්බර් මස අවසන් වන වි , විමර්ශන අංශය විසින් විමර්ශන වාර්තා තුනක් (03) සකසථ කරමින් 
පවතින අතර ඉන් එක් වාර්තාවක් වර්ෂ 2016 හිදී යලි විවෘත කරන ලද විමර්ශනයක් හා සම්බන්ධ දේ. අනිකුත් 
විමර්ශනයන් අතරින් වර්ෂ 2011 හිදී සිදුවූ ගනුදදනු සම්බන්ධදයන් සිදුකරනු ලබන විමර්ශනයක් තතුලුව 
විමර්ශනයන් දදකක් (02) අවසාන අදියදරහි සිදුදකදරමින් පවතී. ඉතිරි විමර්ශනයන් විවිධ අදියරයන්හි සිදු කරමින් 
පවතී.   
 

                                                           
1  ලැයිසථතුගත දනොකළ සුරැකුම්පත් සඳහා ලබාදුන් අනුමැතීන් 

2  දකො සථ දවදළඳදපොදළහි ලැයිසථතුගතවීම සඳහා අදපක්ෂා කරනු ලබන සෑම සමාගමක් එදසේ  ලැයිසථතුගතවීම සඳහා අදපක්ෂා කරනු 
ලබන දින  දපර වසරක කාලසීමාවක් තුළ දකො සථ දබදා හැරීමක් සිදුකර තත්නම් දකොමිෂන් සභාදේ ලිඛිත අවසරයක් මත හැර 
ලැයිසථතුගත කළ දනොහැක 
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ආවේක්ෂණ අංශය 
 

සුරැකුම්පත් සහ විනිමය ක ොමිෂන් සභාව විසින් ආකේක්ෂණ පද්ධති සහ ක්රි යාමාර්ග වඩා විධිමත් කිරීම සහ උසස ්
කිරීම සිදු  ළ අතර කවකළඳකපොළ වැරදි/අහිත ර තත්ත්වයන් පරීක්ෂා කිරීමට ක්රි්්යා  රන ලදී. එකසේම එම 
කවකළඳකපොළට සිදුවිය හැකි ඍණාත්ම  බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා වඩා ගැළකපන ක්රි  ්යාමාර්ග ගනු ලැබීය. උසස ්
 ළ ආකේක්ෂණ ප්රරතිපත්තියට සමගාමීව සුරැකුම්පත් සහ විනිමය ක ොමිෂන් සභාව විසින් 
තැරැේ රුවන්කේ/ආකයෝජන උපකද්ශ යින්කේ/ආකයෝජ යින්කේ අසාමාන්යශ ගනුකෙනු රටාවන් සහ අසාමාන්යිය 
කවකළඳකපොළ හැසිරීම් විශ්කේෂණය  රන අතර එවැනි අසාමාන්කයො තත්ත්වයන් හඳුනාගත් විගස අොළ 
තැරැේ රුවන්ට/ආකයෝජන උපකද්ශ යින්ට ඔවුන්කේ ගනුකෙනු රටාවන් නිරීක්ෂණයට ලක්වන බව ෙැනුම් දීමක් සිදු 
 රයි. එවැනි අසාමාන්යම ගනුකෙනු සඳහා තවදුරත් ක්රි යාමාර්ග ගතයුතු යැයි අපට හැඟීයන විට විස්තීර්ණ 
විශ්කේෂණ වාර්තාවක් ස ස්ක ොට ආකේක්ෂණ හා විමර්ශන  මිටුව කවත කයොමු  රනු ලැකේ. පසුව  මිටුව මගින් 
ඉදිරි �යාමාර්ග තීඑණය ගනු ඇත. 2017 වර්ෂය තුළදී එවැනි විස්තීර්ණ විශ්කේෂණ වාර්තා 14 ක්  මිටුව කවත 
ඉදිරිපත්  ර ඇත. රජකේ ආයතන විසින් සිදු  රන ඉේලීම් මත විශ්කේෂණ වාර්තා ඔවුන් කවත සම්පාෙනය  ර ඇත.  
 

වෘ සතීක ලංවැඩ ටව ස ලං ව ලංනි සගත 
ශ්රි ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාව විසින් විවිධ ඉලක්කගත කණ්ඩායම් සඳහා බලපර ලබා දීදම් 
විභාග, මූලය සාක්ෂරතා වැඩස හන් දමන්ම සුරැකුම්පත් කර්මාන්තදේ නියුතු වෘත්තිකයන් සඳහා අඛණ්ඩ ඉදගනුම්  
අවසථාාවන් ලබා දීම මගින් හැකියාවන්දගන් සහ දැනුමින් පිරිපුන් දවදළඳදපොළ වෘත්තිකයින් පිරිසක් බිහිකිරීම  
වැදගත් කාර්යයභාරයක් ඉටු කරයි. 
 

සලකා බලන කාලය තුලදී ශ්රි ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාව විසින් 2008වර්ෂදේදී ප්රාේධන 
දවදළඳදපොළ වෘත්තිකයින් සඳහා හඳුන්වාදදනු ලැබූ සුදුසුකම් රාමුව පූර්ණ සමාදලෝචනය  ලක්කර යාවත්කාලීන 
කරන ලදී. එම සංදශෝධනය  ලක් කළ සුදුසුකම් රාමුව මගින් දැන  ප්රාේධන දවදළඳදපොළථ දකො සථ සහ ණයකර 
සුරැකුම්පත් වල  අදාළව දමන්ම ඒකකභාර ක්දෂේරය සහ අදනකුත් ප්රාේධන දවදළඳදපොළ සුරැකුම්පත් වල  අදාළ 
වෘත්තීය නිපුනත්වය වර්ධනය කිරීදම්ලා විශාල කාර්යභාරයක් සිදු කරනු තතැයි අදපකෂිතය. 
 

වැඩස හන වැඩස හන් 
සංඛයාව 

ලියාපදිංචිවූ 
සමසථත සිසුන් 
සංඛයාව 

පවත්වන ලද 
විභාගයන් 
ගණන 

ප්රාේධන දවදළඳදපොළ පිළිබද ඩිපදලෝමා පාාමාලාව (DCM) 02 35 10 

ප්රාේධන දවදළදදපොළ පිළිබද සහතික පර පාාමාලාව (CCM) 03 73 15 

ලියාපදිංචි ආදයෝජන උපදේශක වැඩස හන (RIA) - 05 20 

උසසථ ආදයෝජක වැඩස හන (API) 01 26 - 

ආදයෝජක වැඩස හන (PI) 03 117 - 

අඛණ්ඩ වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩස හන් (CPD) 07 856 - 
සථවර්ණ මුද්රිකා හා මුදල් තයාග වයාපෘතිය 
 

2017 වසදර්දී රාජය විශථව විදයාල හයක් සඳහා සථවර්ණ මුද්රිකා 
හා මුදල් තයාග පිරිනමන ලදී 

ප්රාේධන දවදළඳදපොළ දතොරතුරු මධයසථාානය (CMIC) ශ්රි ලංකා වයඹ විශථව විදයාලය, වයඹ දපරාදදණිය, සබරගමුව 
හා යාපනය විශථව විදයාලදේ වවුනියා මණ්ඩපය තුළ ප්රාේධන 
දවදළඳදපොළ දතොරතුරු මධයසථාානයක් (CMIC) පිහිටුවා 
විවෘත කරන ලදී 

වගුඅංක:4.15: වෘත්තීය වැඩස හන් සහ විභාග 
 

ආමකෝජ ක ස ලංෙැනුව ස ලංකිරීමපත ලංවැඩ ටව ස ලං 
 

ඉරැර රූ්වසහිනී වැඩ ටව ස  සකසව 
ශ්රි ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාව සහ සිරස රූපවාහිනී නාලිකාව ඉසුර වැ ස හන් මාලාව 2016 
ඔක්දතෝබර් මස 23 වනදා සි  2017 දපබරවාරි 19 දක්වා දප. ව. 11.00 සි  මධයහථන 12.00 දතක් විකාශනය විය. 
දමය වැඩස හන් 18 කින් සමන්විත වන අතර සුරැකුම්පත් සහ මූලය කර්මාන්තදේ නියුතු කීර්තිමත් සහ අත්දැකීම් 
බහුල වෘත්තිකයන්දගන් සමන්විත විේවත් මණ්ඩලයක්, දකො සථ දවදළඳදපොළ ආදයෝජනය, ඒකක භාර වල 
ආදයෝජනය, මූලය නීති සහ දරගුලාසි සහ ආදයෝජනයන්දේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදී. දපබරවාරි 19 
වන දින අවසාන වූ දමම වැඩස හදනහි සතිපතා ඉදිරිපත් කරන ලද පැනය  ප්රතිචාර 40, 000 ක් පමණ දයොමු කර 
තිබුණි. 
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පුව ස් ස ප්ර ස නක ස 
� ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාව දඩ්ලි මිරර්, අද පුවත්පත ආදී දිනපතා පුවත්පත් වල ලිපි 200 ක  
වැඩි සංඛයවක් පළ කිරීම තවදුර ත් අඛණ්ඩව සිදු කරන ලද අතර ප්රාේධන දවදළඳදපොළ ආදයෝජනය පිළිබඳ භාෂා 
ත්රිත්වදයන්ම අදනකුත් ලිපි පළ කිරීමද සිදු කරන ලදී. 2017 වදසර්දී  ැමිල් මිරර් පුවත්දපත් සතිපතා ලිපි ආරම්භ 
කරන ලදී. 
 

ආමකෝජ  අධයස්මය  වැඩ ටව ස  
පහත සඳහන් සාමාජික කණ්ඩායම් සඳහා අප විසින් ප්රාේධන දවදළඳදපොළ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීදම් වැඩස හන් දියත් 
කරන ලදී. 
 

ඉකක් ගතත  ණ්ඩසකපත වැඩ ටව ස  ාඛයසව 

පාසැල් සිසුන් 27 

ගුරුභවතුන් 16 

උපාධි අදපක්ෂකයින්/උසසථ තාක්ෂණ විේ යාල සිසුන් 10 

මහා පරිමාණ ආදයෝජක සම්මන්රණ 09 

ප්රදර්ශන 01 
වගුඅංක:4.16: ආදයෝජක අධයාපනික වැඩස හන් 

ආමකෝජන වැඩමුළු 
� ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාව සහ දකොළඹ දකො සථ දවදළඳදපොළ ප්රදානත්වදයන් දකො සථ 
දවදළඳදපොළ නගරදයන් නගරය  සහ ආදයෝජක වැඩමුළුව මීගමුව, දකොළඹ (ඉංග්රීසි සහ සිංහල මාධයදයන්), 
යාපනය, මහනුවර සහ ගාල්ල යන නගරවල ඉතා සාර්ාකව පවත්වන ලදී. දමම වැඩමුළු මහජනතාව දකො සථ 
දවදළඳදපොළ ආදයෝජනය කිරීදම් දැනුම වර්ධනය කිරීදම් පිණිස පවත්වන ලදී.  
 
ජාතයන්තර සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභා සංවිධානදේ වර්ධනය හා නැගී එව දවදළඳදපොළ කමිටුව සහ 
ආසියා පැසිෆික් කලාපීය කමිටු දදදකහි වාර්ෂික සභා රැසථවීම පැවැත්වීම. 
 
ජසතය සතර රැකුම්පත් ස  ව නිමය ක ම ිෂන් ස   ස  ානිධසනමේ වර්ධනක වස නැගී එන මවමළඳම්ිළ  ෂනටුව  ව 
ආසිකස ්ැසිෆික්  කසපීක  ෂනටු මෙම හි වසර්ෂි    ස කු ්වී  ්ැවැ සවී  
� ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාව දමවර ආසියා පැසිෆික් කලාපීය කමිටු සහ වර්ධනය හා නැගී එන 
දවදළඳදපොළ කමිටු රැසථවීම් දදක 2017 සැපතැම්බර් මස 18 සි  21 දක්වා දකොළඹදී අතිසාර්ාකව පවත්වන ලදී. 
2017 සැපතැම්බර් 21 වන දින පැවැත්වූ වර්ධනය හා නැගී එන දවදළඳදපොළ කමිටු රැසථවීම ගරු අග්රාමාතය රනිල් 
වික් රමසිංහ මහතාදේ ප්රධානත්වදයන් තරඹුණු අතර එය  සහභාගීකරුවන් 300 ක  අධික සංඛයාවක් ර වල් 50 ක් 
නිදයෝජනය කරමින් සහභාගී වූ අතර ආසියා පැසිෆික් කලාපීය කමිටුදේ රැසථවීම  සහභාකීකරුවන් 75 ක් සහභාගී 
විය. දමම කමිටුව ජාතයන්තර සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභා සංවිධානදේ පවතින විශාලතම කමිටුව වන 
අතර එය ජාතයන්තර සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභා සංවිධානදේ සාමාජිකයින්දගන් 80% ක් පමණ දේ. 
දමය  G20 ර වල් සමූහදේ සාමාජික ර වල් 11 ක් ද විය.  
 

ආමකෝජ  ලංෙැනුව ස ලංකිරීමපත ලංඅ ස ලං්ත්රි ස ලං 
ආදයෝජක ප්රජාව තුළ මූලය සාක්ෂරතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා අප සිංහල හා ඉංග්රීසි මාධයදයන් අත් පත්රිකා 8 ක් ප්රකාශ 
කරන ලදී. දමම අත් පත්රිකා ආදයෝජක ප්රජාව තුළ ආදයෝජනය සම්බන්ධ පත්රිකා දැනුම ලබාදීම පිළිස දබදා හරිනු 
තත.  
 

ප්රසේධන මවමළඳම්ිළ  ාවර්ධන අා ක 
 

අ) ම ිළඹ ම ිට ් මවමළඳම්ිළ අ සමූහී රණක කිරී ට ්වරැ පත  ැකසී  
 දකොළඹ දකො සථ දවදළඳදපොළ අසාමූහීකරණය කිරීදම් දකටුම්පත, සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් 

සභාව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ප්රාේධන දවදළඳදපොළ සංවර්ධනය කිරීදම් වැඩස හන ය දත් පත් 
කරන ලද උපදේශකවරුන් සමග නැවත සකසථ කරන ලදී.  

 සුරැකුම්පත් සහ විනිමයදකොමිෂන් සභාව විසින් අසාමූහීකරණය කිරීදම් දකටුම්පදතහි සකසථ කිරීම  අරමුණු 
වූ ප්රතිපත්ති අමාත් ය මණ්ඩලදේ අනුමැතිය සඳහා යවන ලද අතර අමාත් ය මණ්ඩලය විසින් 2017 සැපතැම්බර් 
12 වන දින පැවති අමාතය මණ්ඩල රැසථවීදම්දී අනුමත කරන ලදී. ඉන් පසුව දකටුම්පත සකසථ කිරීම සඳහා 
නීති සම්පාදක දවත යවන ලදී. 
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 නීති සම්පාදක විසින් දකටුම්පත සකසථ කර අවසාන කර එහි ආණ්ඩුක්රම වයවසථාාව  අනුූලලතාවය 
විමර්ශනය කිරීම සඳහා නීතිපති දවත යවන ලදී. 
 

 දකටුම්පත ආ�තව දකටුම්පත් සම්බන්ධදයන් නීතිපති විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ගැ ළු සම්බන්ධයන් 
සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාදේ අදාළ නිලධාරීන් සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් පත් 
කරන ලද උපදේශකවරයා නීතිපති සහ නීති සම්පාදක සමග රැසථවීම් කිහිපයක්ම පවත්වන ලදී. ඉන් අනතුරුව 
නීතිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ සියළු ගැ ළු නිරාකරණය කරන ලද අතර ඊ  අනුූලලව සුරැකුම්පත් සහ විනිමය 
දකොමිෂන් සභාව සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුදේ උපදේශකවරයා විසින් දකටුම්පදත් අදාළ නිදයෝග වල  
දවනසථකම් දයෝජනා කරන ලදී.  

 නීති සම්පාදක විසින් ඊ  අනුූලලව දකටුම්පත් දවනසථ කර එය නැවතත් ආණ්ඩුක්රම වයවසථාාව  
අනුූලලතාවය ප්රකාශ කරමින් නිකුත් කරනු ලබන සහතිකපරය ලබා ගැනීම සඳහා නීතිපති දවත ඉදිරිපත් 
කරන ලදී. 

 
[[ 

ආ)  ධය  ප්රි්සර් වීක මගතවීපත ක්ර ක �කස ස   කිරී   ඳවස ්වරැ පත  ැළසී  
 

 මධයම ප්රතිපාර්ශවීය දගවීම් ක්රමය දකො සථ වශදයන් �යාත්මක කිරීම සඳහා දයෝජිත වයාපාරික සහ 
දමදහයුම් අංගයන් සම්න්ධදයන් සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාව සහ දකොළඹ දකො සථ 
දවදළඳදපොළ වයපෘති සාමාජිකයන් අතර රැසථවීම් කිහිපයක්ම පවත්වන ලදී. 

 දකොළඹ දකො සථ දවදළඳදපොළ විසින් දගවීම  එදිරිව භාරදීදම් �යාවලිය සහ වැඩිදියුණු කළ ආන්තික 
පේධතිය සඳහා අදාළ වයාපාරික සහ දමදහයුම් අංගයන් සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාදේ 
අනුමැතිය සඳහා එවන ලදී. 

 සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාව විසින් අන්තර්ජාතිකව මට් දම් සුදුසුම සහ අදනකුත් ර වල්වල 
�යාත්මක වන ඊ  සමාන පේධතීන් අධයයනය කිරීදමන් අනතුරුව පේධතීන් දකොළඹ දකො සථ 
දවදළඳදපොළ දයෝජනා කළ දගවීම් ක්රමය සහ ආන්තික පේධතිය සඳහා තවදුර ත් වැඩිදියුණු කිරීම් දයෝජනා 
කරන ලදී. එම වැඩිදියුණු කිරීම නියාමක දයෝජනා කරන ලේදේ දවදළඳාදමන් පසු තති වන අවදානම් 
නියාමාකාරදයන් කළමනාකරණ කිරීම සඳහායි. 

 ඊ  අනුූලලව දකොළඹ දකො සථ දවදළඳදපොළ විසින් දයෝජිත වයාපාරික සහ දමදහයුම් පේධතිය  
වැඩිදියුණුකම් කරන ලදී. 

 2018 පළමුවන කාර්තුදේදී එම වයාපාරික සහ දමදහයුම් පේධතිය දකො සථකරුවන් එනම් දකො  තැරැේකාර 
ආයතන සහ අත්භාරකාර බැංකු සමග සාකච්ඡා කිරීම සඳහා දයෝජිත පේධතිය සඳහා තවත් වැඩිදියුණුකම් 
කරන ලදී. 

 ඉදිරි විකුණුම් සහ සුරැකුම්පත් ණය දීම සහ ණය  ගැනීදම් පුවරුව  අදාළ ප්රතිපත්ති 2018 පළමු කාර්තුදේදී 
දකො සථකරුවන් සමග සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ඒ සම්බන්ධ දමම කාලදේ නීතික රාමු සහ දියුණුවීම් අනුව 
තවත් වැඩිදියුණු කරන ලදී. 
 

 

ඇ) තැකුව් සර ආකතනවක අ ය සතර මතිරතුරු  ව ඇණවුපත කිරීමපත ්ද්ධි  ්ථස්නක කිරී   ඳවස  වමකෝගතක 
ෙැක්වී . 

 � ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභාදේ සහ දකොළඹ දකො සථ දවදළඳදපොදළේ 
සාමාජිකයින්දගන් සැදුම්පත් ඒකාබේධ විගනන කමිටුවක් විසින් සියළු දයෝජනා සඳහා ඉල්ලීදමහි තති 
අවශයදෑ සමග සැසඳීමක් කරන ලදී. එහි අවසාන විගණන වාර්තාව එම කමිටුව විසින් පිළිදයල කරන ලදී. 

 MiFID II, MiFIR, BMR අතුරු අදනකුත් යුදරෝපීය සුරැකුම්පත් දවදළඳදපොළ නියාමනය සඳහා තති 
දරගුලාසි සඳහා දේශීය දවදළඳදපොළ සූදානම් කිරීම  අවශය පියවරයන් ගැනීම. 

 දමම නීතිරීති වලින් ප්රධාන බලපෑමක් තතිවන අංශ සහ ඒ සඳහා ගතහැකි පියවරයන් ගැන සාකච්ඡා කිරීම  
සහ ඒ සම්බන්ධදයන් මගදපන්වීම් ලබා දීම  දල්කම් කාර්යාලදේ අදනකුත් අංශ සමග එක්ව ක යුතු කරන 
ලදී. 

 යුදරෝපීය සුරැකුම්පත් දවදළඳදපොළ අධිකාරිය (ESMA) සහ ආසියා සුරැකුම්පත් කර්මාන්තය හා මූල් ය 
දවදළඳදපොළ ආ�ත (ASIFMA) වැනි කලාපීය දකොමිෂන් ආයතන සමග දමම යුදරෝපීය සුරැකුම්පත් 
නියාමනය කිරීම සඳහා තති දරගුලාසිවල තති බලපෑම් පිළිබඳ එක්ව ක යුතු කරන ලදී. 

 දමම දරගුලාසි වලින් දේශීය දවදළඳදපොළ  තති පුළුල් බලපෑම් හඳුනාගන්නා ලද අතර ඒවා  ගත හැකි 
�යාමාර්ග පිළිබඳ අදාළ පාර්ෂව සඳහා මගදපන්වීම් ලබාදදන ලදී. 
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අ. දකොළඹ දකො සථ දවදළඳදපොළ සඳහා: 
- එහි දර්ශක හා සුරැකුම්පත් දකොමිෂන් සභා සඳහා තති අනතර්ජාතික ආයතනදේ (IOSCO) 

දම් සඳහා තති මූලධර්ම අතර සංසන්දනයක් කිරීම  උපදදසථ දදන ලදී. 
- දමම දරගුලාසි වල  දකොළඹ දකො සථ දවදළඳදපොදළේ සාමාජිකයින්දේ තති සූදානම්බාවය 

දැනගැනීම සඳහා සමීක්ෂණයක් කිරීම  උපදදසථ දදන ලදී. 
 

ආ. දකොළඹ දකො සථ දවදළඳදපොදළේ දර්ශකවල ඉහත IOSCO සංවිධානදේ මිනුම් දර්ශක සඳහා තති 
මූලධර්ම සමග කළ සැසඳීම සමාදලෝචනය කරන ලද අතර, එම සංවිධානදේ මූලධර්ම සමග 
අනුූලලවීම  උපදදසථ දදන ලදී. 

 
 

[ 

 ඉහත සඳහන් දරගුලාසි පිළිබඳ දකොමිෂන් සභාව දැනුවත් කරන ලද අතර දමම යුදරෝපීය සුරැකුම්පත් 
දවදළඳදපොළ නියාමන දරගුලාසි හා දැන  දේශීය දවදළඳදපොළ තුළ පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳ සැසඳීමක් 
කරන ලදී. 

 තැරැේකාර සමාගම්වල දමදහයුම් පරතරය පිළිබඳ තක්දසේරු කිරීම සඳහා සමීක්ෂණයක් සහ සූදානම් 
පිරික්සුම් ලැයිසථතුවක් පිළිදයල කිරීම ආරම්භ කරන අතර එය 2018 වර්ෂදේදී පාර්ෂවකරුවන්දේ අදහසථ 
දයොමු කිරීමක් සඳහා දයොදා ගැනීම එහි අරමුණ විය.  
[ 

[ 

ඈ.) බස ල් III අනුකූක උ් ණක ර මයම්තු කිරී   ඳවස බක්ත්රකසභී වසණිජ බැාම් වස බක්ත්රකසභී නිම ේ් බැාම් 
 ඳවස  ගතම් සවීපත කබසදී . 

 
 සංකීර්ණත්වය, දයෝගයතාවය පරීක්ෂා කිරීම, දබොදාහැරීම් සීමාකිරීම්, සාන්දක අවදානම, නාමකරණය, 

අනාවරණය කිරීම, වයවසථාාපිත/ගිවිසුම්ගත බැඳීම් සම්බන්ධදයන් දතොරාගත් ර වල ප්රතිපත්ති අධයයනය 
කිරිම සහ ඒ අනුව බාසල් III අනුූලල උප ණය නිකුතු ලැයිසථතුගත කිරීම සඳහා අතුරු ප්රතිපත්ති සැකසීම. 

 දදවන සථාරදේ ශකයතාවයක් දනොමැත. අගය ලියා හැරිය හැකි (write off) උපකරණ සම්බන්ධදයන් පාඩුව 
අවදශේෂණ දයෝජනාව � ලංකා මහබැංකුව සඳහා පාරිවර්තනය කර නිරූපණය කරන ලදී.  

 දමම ණයකර ලැයිසථතුගත කිරීම සඳහා පුළුල් ප්රතිපත්ති සහ නීතිරීති පිළිදයල කරන තුරු ඒ අතරමැද කාලය 
සඳහා ප්රතිපත්ති සහ නීති රීති සකසථ කිරීම. 

 දමම ණයකර නිකුතුව සඳහා � ලංකා මහ බැංකුව, සියළු නිකුත් කරන්නන්, දකොළඹ දකො සථ දවදළඳදපොළ 
තතුළු සියලු පාර්ශව සමග එක්ව ක යුතු කිරීම. 

 දකොළඹ දකො සථ දවදළඳදපොළ දවත බහු මූලය ණය උපකරණ ලැයිසථතුගත කිරීම සඳහා මගදපන්වීම 
ලබාදීම.  
 
 

 

ඉ) ජසතය සතර ප්රෂනතී ස අනුව  සර්ක  සධනක  ළ නස රණ ්ද්ධි  ඳවස ප්රි් සි  පත්සෙනක කිරී . 
 2017 වර්ෂදේ අදගෝසථතු මාසදේදී කාර්ය මණ්ඩලදේ ප්රතිචාර දැනගැනීම සඳහා සමීක්ෂණයක් කරන ලදී. එම 

ප්රතිචාර අනුව කාර්යසාධනය කළමනාකරණ පේධතියක් සඳහා ප්රතිපත්ති එම කාර්ය සම්බන්ධදයන් දල්කම් 
කාර්යාලදේ ආරාධනය මත පැමිණි අන්තර්ජාතික උපදේශනදේ අදහසථද අනුූලලව සකසථ කරන ලදී.  

 

ඊ) අව යතස ලං්ෙනපත ලං රක ස ලංමූකසරපත ක ස ලං 
 ප්රාේධන දවදළඳදපොළ අවදානම් විචක්ෂණශීලී නිරීක්ෂණය පදනම් කර මූලය දසේවා ක්දෂේර 

සම්බන්ධීකරණය කවුන්සිලය  ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන ලදී. 
 වත්මන් ආණ්ඩාව පිළිදයල කරන ලද “විෂන් 2025” දල්ඛනදේ ප්රාේධන දවදළඳදපොළ දකො සථ සඳහා 

අන්තර්ගතය පිළිදයල කර ගැනීම 
 විදුලිබල හා පුණර්ජනනිය බලශක්ති අමාතයාංශදේ ඉල්ලීම  අනුව පහත සඳහන් අගයන් ගණනය කර 

ඉදිරිපත් කරන ලදී. 
- පුනර්ජනනිය බලශක්ති ක්දෂේරදේ බී ා සාධකය 

- සාමානය පුනර්ජණනිය බලශක්ති අංශදේ ප්රතිලාභ 
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� ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කකොමිෂන් සභාව

සු.වි.කකො.ස., කසස් අරමුදල, වන්දි අරමුදල සහ පියවීම් සහතික කිරීකම් අරමුදල යනාදිකේ කාර්යසාධනය Figures in Rs.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

කසස් අරමුදල

වර්ෂය ආරම්භයේ ය ේෂය 2,239,879,398 2,097,094,924 2,193,243,136 2,447,738,612 2,537,561,900 2,610,288,537
එකතුකළා වර්ෂය තුළ ලැබූ යෙේ මුදල් 246,562,437 233,725,415 408,658,830 312,320,570 210,645,640 264,026,238

ආයයෝජන මත ය ොළිය 210,657,028 266,747,989 198,752,296 154,415,014 213,673,235 259,111,180
� ලංකා සු. වි. යකො. ෙභායවන් ලද අරමුදල් 10,000,000 16,000,000 10,000,000 0 50,000,000 0

2,707,206,490 2,613,568,328 2,810,654,262 2,914,474,196 3,011,880,775 3,133,425,955

අඩු කළා
සු. වි. යකො. ෙභායේ යමයෙයුම් වියදම් ෙඳො අරමුදල් මාරු 
කිරීම

218,522,637 318,547,041 333,678,227 353,403,417 369,592,059 395,629,825

සු. වි. යකො. ෙභායේ ප්රාග්ධන වියදම් ෙඳො අරමුදල් මාරු 
කිරීම

11,106,862 7,432,959 22,272,773 16,956,750 28,357,943 23,138,895

CMET අං යට කළ ප්රදානයන් 0 0 0 0 0 0
රඳවා ගැනීයම් බදු 400,341 0 6,842,805 6,469,039 3,594,368 2,535,620
බැංකු ගාේතු 81,726 95,192 121,845 83,090 47,868 43,258

610,111,566 420,325,192 362,915,650 376,912,296 401,592,238 421,347,598

වර්ෂය අවසානකේ  ක ේෂය 2,097,094,924 2,193,243,136 2,447,738,612 2,537,561,900 2,610,288,537 2,712,078,357

වන්දි අරමුදල

වර්ෂය ආරම්භයේ ය ේෂය 216,312,627 237,461,686 267,950,575 293,242,099 312,056,920 344,214,780
එකතු කළා ආයයෝජන මත ය ොළිය 21,222,754 30,492,339 24,739,821 19,654,812 32,840,196 36,550,679

237,535,381 267,954,025 293,790,396 312,896,911 344,897,116 380,765,459

අඩුකළා රඳවා ගැනීයම් බදු ෙෙ බැංකු ගාේතු  73,695 3,450 548,297 839,991 682,336 3,104,174

වර්ෂය අවසානකේ ක ේෂය 237,461,686 267,950,575 293,242,099 312,056,920 344,214,780 377,661,285

පියවීම් සහතික කිරීකම් අරමුදල

වර්ෂය ආරම්භයේ ය ේෂය 357,133,055 499,585,635 555,830,105 603,889,651 639,958,253 699,358,687
එකතු කළා ආයයෝජන මත ය ොළිය 42,477,580 56,247,970 49,033,145 36,688,674 59,413,625 82,477,604

499,610,635 555,833,605 604,863,250 640,578,325 699,371,878 781,836,291

අඩුකළා රඳවා ගැනීයම් බදු, විගණන ගාේතු ෙෙ බැංකු ගාේතු 25,000 3,500 973,599 620,072 13,190 6,182,986

වර්ෂය අවසානකේ ක ේෂය 499,585,635 555,830,105 603,889,651 639,958,253 699,358,688 775,653,305

� ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කකොමිෂන් සභාව

සු.වි.යකො. ෙභායේ ආදායම 37,016,637 29,825,178 30,068,039 28,117,968 31,571,082 30,762,626

අඩුකළා කාර්ය මණ්ඩල පිරිවැය 140,311,036 159,203,688 166,060,617 178,614,001 179,297,580 169,119,599
යමයෙයුම් වියදම් 78,622,641 110,011,824 108,071,048 170,970,674 183,551,997 253,435,695

218,933,677 269,215,512 274,131,665 349,584,675 362,849,577 422,555,294

වර්ෂය ෙඳො ආදායමට වැඩි අතිරික්ත වියදම් (181,917,040) (239,390,334) (244,063,626) (321,466,707) (331,278,495) (391,792,668)
යමයෙයුම් වියදම් ෙඳො යෙේ අරමුදයලන් මාරු කිරීම් 218,522,637 318,547,041 333,678,227 353,403,417 369,592,059 395,629,825
වර්ෂය සඳහා අතිරික්තය/(හිඟය) 36,605,597 79,156,707 89,614,601 31,936,710 38,313,564 3,837,157

සු. වි. කකො. ස. සමුච්චිත අරමුදල

වර්ෂය ආරම්භයේ ය ේෂය 12,556,660 9,508,528 6,352,068 (16,838,197) 15,098,513 3,412,075
යෙේ අරමුදලට මාරු කළ අතිරික්ත අරමුදල් (10,000,000) (16,000,000) (10,000,000) 0 (50,000,000) 0
වර්ෂය ෙඳො අතිරික්තය/ (හිඟය) 12,024,832 12,843,540 (13,190,265) 31,936,710 38,313,564 3,837,157
වර්ෂය අවසානකේ ක ේෂය 14,581,495 6,352,068 (16,838,197) 15,098,513 3,412,077 7,249,232

යෙේවක ෙංඛ්යාව 76 83 80 75 82 90
යෙේවකයකු ෙඳො කාර්ය මණ්ඩල පිරිවැය 1,846,198 1,918,117 2,075,758 2,381,520 2,186,556 1,879,107
යෙේවකයකු ෙඳො මුළු වියදම 2,880,706 3,243,560 3,426,646 4,661,129 4,424,995 4,695,059

යේ ළ පිරියත ෙෙ උ කරණ 56,412,469 47,739,360 53,079,602 54,187,874 69,919,526 75,110,668
මුළු ජංගම වත්කම් 2,332,085,093 2,448,939,626 2,724,356,484 2,485,939,736 1,581,289,225 596,371,780
මුළු ජංගම යනොවන වත්කම් 70,682,234 63,813,958 71,821,949 93,158,801 77,788,213 101,212,849
මුළු ජංගම වගකීම් 11,655,760 13,984,045 30,528,779 29,881,182 41,887,410 14,937,554

මුළු ප්රාග්ධන වියදම් 11,106,862 7,432,959 22,272,773 16,956,750 28,357,943 23,138,895

විස්තරය

වගුඅංක 4.17: සු.වි.යකො.ෙ., යෙේ අරමුදල, වන්දි අරමුදල ෙෙ පියවීම් ෙෙතික කිරීයම් අරමුදල යනාදියේ කාර්යොධනය
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4.8 � ලංකා ණ ලං ත ලංර තුරු ක ලං ණයාතණා ත ලං 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       වගුඅංක 4.18 ණය තතොරතුරු වාර්තා නිකුත් කිරීම 2017 
 
 

 

 
 

 

 
වයාෂත 

මණසත 2016 2017 
ජනවාරි 542,216 662,889 
තෙබරවාරි 608,460 680,243 
මාර්තු 747,804 905,339 
අfෙ % Aල් 505,259 518,143 
මැයි 613,899 727,199 
ජුනි 701,435 759,703 
ජුලි 644,807 804,103 
අත ෝස්තු 723,556 819,454 
සැප්තැම්බර් 696,537 784,505 
ඔක්තතොම්බර් 729,901 834,279 
තනොවැම්බර් 770,061 861,868 
තෙසැම්බර් 665,032 735,373 
එ රුව 7,948,967 9,093,098 
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 ත ර තුරු ක වණයා ණ නිකුත් කිරීම 2017
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4.9 � ලංකා ප්රතිපත්තතිප ධ්යයන  යයනන යන 

  
 

4.9.1 2017 foieïn¾ 31 Èkg uQ,H ld¾hidOkh 
 

 
 

  
 jif¾    jif¾     fjki   % 

  
whjeh re' ;;H msßjeh re' (whjeh iy ;;H ) re'  

wdodhu 
      
Y%S ,xld rcfha odhl;ajh  15,000,000 13,750,000   (1,250,000) -8% 

jHdmD;s wdodhu  38,000,000 53,236,088   15,236,088 40% 

IDRC TTI ys wdodhu  23,000,000 25,986,931   2,986,931  13% 

ප ොළී ආදායම  33,679,104 36,017,937  2,338,833  7% 

iïuka;%K$ jevuq¿j,ska wdodhu  900,000 3,760,013   2,860,013 318% 

úúO wdodhï ^m%ldYk $fjk;a wdodhï&  800,000 679,086   (120,914)  -15% 

m%d.aOk §ukdfõ l%ulaIh wdodhu  10,200,000 8,580,945   (1,619,055)  -16% 

සම්මන්ත්රණ  ාාලා  ුලියයන  ීමෙමන් යාායනම  900,000 1,737,581  837,581  93% 

fom< úl=Kqï ,dNh   41,000 41,000  

úksuh yqjudre ,dNh  - 240,927  240,927 - 

uqÆ wdodhu  122,479,104 144,030,508  (21,551,404)  

úhoï      

fiajl m%;s,dN msßjeh  57,500,000 62,440,591      4,940,591 9% 

foam," msßh; yd WmlrK laIh  15,000,000  11,827,882      (3,172,118) -21% 

m¾fhaIK msßjeh  21,000,000  26,944,861       5,944,861  28% 

iïuka;%K iy jevuq¿ úhou  630,000  1,207,272         577,272 92% 

Wmfhda.s;d úhoï  17,417,858  16,255,686        (1,162,172)  -7% 

.uka úhoï  608,538 457,437      (151,101) -25% 

 fjk;a fufyhqï úhoï 
 8,417,016 9,485,173   1,068,157  13% 

 iïuka;%K Yd,d l=,S 
 360,000 727,825           367,825  102% 

 yqjudre w,dN 
 - -         -   

විනිමය හුවමාරු ලාභය 
     

 uq¿ úhoï 
 120,933,412 129,346,727 8,413,315  

 w;sßla;h 
          1,545,692 14,683,781  (13,138,089)  

 

වගු අංක 4.19 2017 foieïn¾ 31 Èkg uQ,H ld¾hidOkh 
 

 

 

 

4.9.2 m¾fhaIK l%shdldrlï 

m%;sm;a;s m%;sixialrK yd ;r.ldÍ;ajh 

 fyd| o¾Ylhla lsÍu 
 (VAT fnod yeÍu ) 2016 ck.ykh ;=, 
 bkaÈhdj iu. wd¾:sl yd ;dlaIKsl iyfhda.s;d .súiqu (ETCA)  ms<sn| wOHhkh 
 úhÜkdufha yd uef,aishdõ fj<| yd wdfhdack yelshdjka ms<sn| wOHhkh 
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 Y%S ,xldj yd bkaÿkSishdj w;r fhdað; fj<| .súiqï m%;s,dN ms<sn| uQ,sl wOHhkh 
 Y%S ,xldj yd ;dhs,ka;h w;r fhdað; Wmdhud¾.sl yjq,aldß;ajfha m%;s,dN ms<sn| uQ,sl wOHhkh 
 ol=Kq wdishdkq l,dmSh wd¾:sl iyfhda.s;dj i|yd iydh• Y%S ,xldfõ id¾j wd¾:sl ld¾hidOkh" 

2006)2016 
 iDcq fkdjk nÿ n,mEï wodk(m%;sodk j.= ) iDcq fkdjk n,mEï .Kkh lsÍug HIE S o;a;j,g 

wdodk)m%;sodk ñ, lïmkhka fhdok ,§  
 l,dmSh yd wka;¾cd;sl uÜgñka wmkhkhg iq¿ yd uOH mßudK jHdmdr i|yd ndOd 

ixl%uKh yd kd.ÍlrKh 

 

  Y%S ,xldfõ kd.ßl yd .%dóh ck.ykh ms<sn| úia;r• úl,am weia;fïka;= 
 lïlre ixl%uKh ms<sn| m¾fhaIK iy ksÍlaIK yd m¾fhaIK mdol fldg .;a úYaf,aIKh 

^REALM& 
 ixl%uKh ms<sn| f.da,Sh .súiqu 
 úfoaY /lshd l¾udka;h ;=< n|jd .ekSfï ueÈy;alrejka - Y%S ,xldj ;sridr ixj¾Okh i|yd 

udkj iïm;a 
 Y%u fj<|fmd< úYaf,aIKh 
 Y%S ,xldfõ ksmqK;d yd Wiia wOHdmkh ms<sn| wOHhkh 
 m%uqL wd¾:sl yd iudÔh b,lalj,g iydh ùu i|yd wd¾:sl m¾fhaIK ixj¾Okh lsÍu)Y%S ,xldj 
 Y%S ,xldj ;=< mdi,a .;s ,laIK iy YsIH ld¾h idOkh 
 Y%S ,xldfõ ishÆ mka;s ldur i|yd fyd| .=Kd;aul .=rejre iemhSfï wNsfhda.h 
 Y%S ,xldj ;=< fj<| lïmk i|yd lïlrejdf.a yev.eiSu  
 kdhl;ajh i|yd Y%S ,dxlsl .eyekq <uhs iy ;reK ldka;djkaf.a wd¾:sl yd iudc iún, .ekaùu 

fm!oa.,sl wxYh ixj¾Okh 
 

 f.da,Sh ;r.ldß;aj jd¾;dj 2016$1017 
 iDcq úfoaY wdfhdack i|yd m%;sm;a;s mßirh yd tys n,mEï Y%S ,xldfjka idlaIs oßo%;dj yd 

wjodku  
 Y%S ,xldfõ wkHප ොkH iQlaIau /ljrKh iïnkaOfhka rfÜ úksYaph  
 Y%S ,xldfõ jhia.; ck.ykfha /lshd" Ôjk ;;a;aj" yd iqnidOkh 

 
mßirh" iajdNdúl iïm;a iy lDIsl¾uh 
 

 l=re÷" .ïñßia" lr|uqka.= iïnkaOfhka wjOdkh fhduq lrñka Y%S ,xldfõ l=¿nvq jákdlï odufha 
úYaf,aIKh 

 wdydr iqrlaIs;;dj yd fmdaIKh ms<sn| cd;sl Wmdh ud¾.sl iudf,dapkh • YQkH l=i.skak lrd 
 ld¾hlaIu wkqj¾;k ;SrK i|yd foaY.=Ksl f;dr;=re yd ikaksfõok ysvei tla lsÍu • taldnoaO 

foaY.=Ksl f;dr;=re l<ukdlrK moaO;sh 
 Y%S ,xldfõ foaY.=Ksl fjkialï j,g yev.eiSu yd wdmod wjodkï l<ukdlrKh 
 Y%S ,xldfõ kd.ßl wdY%s; m%;sm;a;sj,g foaY.=Ksl úm¾hdi we;=<;a lsÍu yd taldnoaO lsÍu 
 Y%S ,xldj ;=< fhdað; m%jdyk iy bvï wdfhdackj,g iydh oelaùu i|yd wd¾:sl úYaf,aIK fiajd 
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4.9.3 2017 ckjdß 1 isg foieïn¾ 31 olajd IPS m%Odk lghq;= 

 

ixj¾Ok wd¾:sl úoHdj yd ;sridr;ajh ms<sn| uOHia:dkh  (CDES)  yd 

tlaj ol=Kq wdishdkq m¾fhaIK cd,h (SARN)" Tiafg%,shdfõ fudkEIa 

úYajúoHd,h iu. IPS úiska ixúOdkh lrk ,o ,ol=Kq wdishdfõ udkj 
m%d.aOk" wdydr iqrlaIs;;djh yd wd¾:sl ixj¾Okh, ms<sn| cd;Hhka;r 

iuq¿j ckjdß 11 yd 12 Èk j, fld<U .,odß fydag,fha§ 

wOHhkhl fidhd.ekSï iïnkaOfhka oekqu fnodyeÍu i|yd IPS úiska ixúOdkh lrk ,o ,Y%S ,xldfõ 

úh<s l,dmfha f.dùka i|yd jQ foaY.=Ksl rlaIKh, ms<sn| jevuq¿j" ckjdß 24 Èk IPS Y%jKd.drfha§ 

cmka cd;Hhka;r iyfhda.s;d wdh;kh yd Y%S ,xldfõ l=¿nvq l¾udka;h ms<sn| IPS jákdlï odu 

wOHhkh"  IPS  “jákdlï oduh úYaf,aIKh (VCA)” ms<sn| mqyqKqjla mj;ajk ,§' ud¾;= 13 

f,dal mdßfNda.sl whs;sjdislï Èkh i,l=Kq lsÍu i|yd “äðg,a hq.fha 

mdßfNda.sl whs;sjdislï“ f;audj hgf;a f,dal mdßfNda.sl whs;sjdislï 

Èk iuq¿j" ud¾;= 15 IPS Y%jKd.drfha§ 

cmka cd;Hhka;r iyfhda.s;d wdh;kh ^JICA& iy IPS jHdmD;sfha 

fldgila jYfhka  “l=re÷" .ïñßia" lr|uqx.= jákdlï odu wOHhk” 
iïnkaOfhka oekqu fnodyeÍfï iïuka;%Kh" IPS YjKd.drh" ud¾;= 20'   

jdksc yelshdj iys; bvïj,g m%fõY ùu iïnkaOfhka wdfhdaclhka uqyqK mdk .egÆ y÷kd.ekSug 

ñf,akshï wNsfhda. iyfhda.s;djhg ^MCC& iydh oelaùu i|yd IPS úiska ixúOdkh lrk ,o “Y%S ,xldfõ 

bvï mßyrK m%;sm;a;sh” iïnkaOfhka jg fïi idlÉPdj" ud¾;= 31 IPS Y%jKd.drfha§ 

cd;Hka;r wdydr m%;sm;a;s m¾fhaIK wdh;kh ^IFPRI& 
iu. tlaj m%d:ñl l¾udka; wud;HdxYh ^MPI& iy IPS 

u.ska ixúOdkh lrk ,o “ol=Kq wdishdfõ ke.S tk wdydr 

iqrlaIs;;djh iy .=Kd;aulNdjh ms<sn| wk;=re• Y%S 

,xldj i|yd wNsfhda. iy wjia:d” iïnkaOfhka jevuq¿j 

" ud¾;= 8 iy 9 n;a;ruq,a, fjdag¾ia tÊ ys§'  

“ESCAP 2107 wdishd meismsla l,dmh i|yd wd¾:sl iy iudchSh iólaIKh ” iïnkaOfhka m%;sm;a;s ms<sn| 

ixjdoh" IPS" uehs 8  

ksYamdok wxYh" nexl= iy uQ,H wxYh iy fj<| .súiqï we;=,;aj Y%S ,xldfõ wd¾:slfha úúO wxY 
iïnkaOfhka m¾fhaIK lrk Tiafg%,shdfõ fjf,dkaf.dx úYajúoHd,fha Wmdê wfmalaIl isiqka lKavdhula 

cQ,s 10 Èk IPS fj; meñKshy'  

IPS " f.da,Sh Ôjk jegqma yjq, ^GLWC& iy f*hd g%ප  â cd;Hka;r iud.u ^FLO&" úiska “Y%S ,xldfõ jeú,s 

wxYh i|yd Ôj;a ùug jegqm. th m%udKj;a o@” iïnkaOfhka md¾Yjlrejkag n,;, mejÍfï jevuq¿j" 

wf.daia;= 24 IPS  Y%jkd.drh 

SAARC lDIsl¾u uOHia:dkh (SAC) iu. tlaj IPS úiska ixúOdkh 

lrk ,o “úYd, f.da,Sh fj<|m,j, lDIsl¾uh iy wdydr ksYamdok i|yd 

wmkhk m%j¾Okh iy fj<|m, m%fõY ”" jevuq¿j" f¾kqld fydag,h" 

fld<U iema;eïn¾ 19 isg 21 olajd '  
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IPS iy wdishdkq ixj¾Ok nexl=j^ADB u.ska iuixúOdkh lrk ,o “ wdishd iy meismsla l,dmfha ;sridr 

kd.ÍlrKh i|yd uqo,a fhoùu iïnkaOfhka miajeks  ADB) ATTN ixj¾Ok ixioh 2017” " iskuka 

.%Ekaâ" fld<U" iema;eïn¾ 20)21 '  

IPS tys m%Odk jd¾;dj “ Y%S ,xldj 2017 wd¾:sl ;;a;ajh” IPS ys wdpd¾h iuka le,E.u Y%jKd.drfha§ 

Tlaf;daïn¾ 10 Èk Èh;a lrk ,§' 

bvï iy md¾,sfïka;= m%;sixialrK wdud;HdxYh" f,dal lDIs jk 

j.d uOHia:dkh(ICRAF) yd kS, yß; wd¾:sl uQ,H myiqlu 

^BEFF& tlaj ixúOdkh lrk ,o “bvï fi!LHh cd;sl Okhhs” 
ms<sn| úfYaI{ jevuq¿j IPS ys wdpd¾h iuka le,E.u 

Y%jKd.drfha§ Tlaf;daïn¾ 11 isg 13 olajd 

kSId wreKd;s,l yd wYdks wnhfialr úiska ,shk ,o IPS kj;u m%ldYh t<s oelaùu “Y%S ,xldfõ jvd 

fyd| idudkH fm, m%;sM, i|yd jvd fyd| mdie,a ”" fkdjeïn¾ 28 SIPS ys § 

Y%S ,xldfõ wd¾:sl m%;sm;a;s .ukau. ms<sn| wdh;kfha m%Odk jd¾;dfõ “2017 wd¾:sl ;;a;ajh• Y%S ,xldj”  

fidhd.ekSï t<soelaùu i|yd gúg¾ peÜ i|yd i;aldrh IPS wdh;kh u.ska imhk ,§" foieïn¾ 14" 
IPS Sys § 

 

2017  සෙේ ප්රකාා  

 

 IPS, Ô'ã' ohdr;akf.a fi!LH o;a; 2015, fm!oa.,sl" iuQmldr iy rdcH frday,a ix.Kkh" 2015                   
m%shkald chj¾Okf.a, ‘‘ ñksiqka Y%S ,xldfõ m%%ñ;shla fkdue;s wdldrfha /lshd i|yd iyNd.s ùug 
f;dard .kafka ukao, 

 IPS, u.ska 2017 ckjdß -  cqks, fgdalsx bfldfkdñlaia vhsciaÜ, ys 14 jk ixialrKh ) fï u.ska 

‘‘ksmqK;d ysvei tlalsÍu” f;audj úfYaIdx. jYfhka olajhs' 

 IPS, ckl úchisß" iqksu,S uÿrdfj," È,dks ysßu;=f.dvf.a yd o¾YkS fma%ur;ak úiska “ldka;djkag 
wh;a iy Tjqka úiska fufyhjk Y%S ,xldfõ l=¿nvq iy fldyq wxYfha iQlaIau" l=vd uOH mßudK 

jHjidh • iïndOl iy m%;sm;a;s f;dard.ekSfï wjia:d”" 
 IPS, m¾fhaIK lKavdhfï “2017 Y%S ,xldfõ wd¾:sl ;;a;ajh• ck.yK úoHdj" Y%u fj<|fmd< iy 

j¾Okh” 
 IPS, kSId wreKd;s,l yd wYdks wnhfialrf.a “Y%S ,xldfõ jvd fyd| idudkH fm, m%;sM, i|yd 

jvd fyd| mdie,a” 
 IPS, kSId wreKd;s,l yd wYdks wnhfialrf.a “Y%S ,xldfõ ishÆ mka;s ldur i|yd fyd| ;;a;ajfha 

.=rejre isáo@ ” 
 IPS, u.ska iïmdÈ; “fgdalsx bfldfkdñlaia vhsfciaÜ” ys 13 jeks uqo%Kh ) 2016 cQ,s ) foieïn¾ 

“ixj¾Okh ioyd uqo,a fhoùu” hk f;audj fuu uqo%Kh u.ska úfYaIdx.hla jYfhka fmkajd foa'  
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4.10 � ලංකා ම ලංා ම ලංංකාව  
 

ආර්ථික හා මිල සථ්ායිතාව හා මූලය ද්ධති  සථ්ායිතාව න  ්රතා  රමුණු  ටුකකම ැනීම සඳහා ශ්රි ලංකා මහ බනංකුව 
�නාකාී ්රි ද්තීන්  ොබ ොහ මන් 2017 වසොර් දී ද �නා්තමක කම  ල.  ශ්රි ලංකා මහ බනංකුොම මූක ක රමුණු  
සා්ෂා්ත කම ැනීම සඳහා ොම් ම සහ ශ්රි ලංකා මේො(  GoSL) ආර්ථික උදෝධශක ොලස සහ බනංකුකරු ොලස සින 
වැකීම් ටුක කිීම සඳහා දහත සඳහ්  කාර්නන්  ටුක කමයි  
 

 ර   ආර්ථික හා මිල සථ්ායීතාව  
ආ   මූලය ද්ධති ො( ස්ථාවම්තවන 
ඇ   වයවහාම ුණද්  ිකකුුවව හා කමම ාකමයන 
ඈ   මේන ොවනුොව්  ටුක කම  ිකොනෝජිත කාර්නන්  
 

අ. ලංආර්ථි  ලං ම ලංමික ලංස්ථමයීතම  ලං 
 

I. ආර්ථි  ලංපර්යේෂණ ලංයෙපමර්තයේන්තු  

 මර්ෂි  �යාකම ම ස ලංසකකකස්ා: 

 ුණද්  ්රසාමයන, උ්ධතම න ඇුවළු රො කු්ත සාර්ව ආර්ථික ්රවයතා සීපදව ිකී්ෂයන කමමි්  ආර්ථික හා මිල 
ස්ථායීතාව දව්තවා ැනීම සඳහා රවශය ට.ිගැාීප ්රි ද්ති  �නාමාර්ැ රනුැම න කිීම   

 මර්යාකයාකසමධනයාක: 
 2017 වසොර් දී මහ බනංකුව විසි්  ැනු ලනබූ විච්ෂයශීලී හා කාොලෝචිත ට් ලුම් කමම ාකමය ්රි ද්ති  
�නාමාර්ැ ොහේුවොව්  මූක ක උ්ධතම න රනුව මිකනු ලබ  නටිදනිග උ්ධතම න රඩු මට්ටමක දනවි ණි. බදු 
සංොශෝත  සහ රනහද්ත කාලගුණික ත්ත්තව ආ�ත සනදයුම් රංශො( ඇි  වූ බාතා ොහේුවොව්  මුවපිට උ්ධතම න 
රොේ්ෂිත මට්ටමට වඩා ටහම ගින  ුණ්ත, 2017 වසම රවසා ො( දී එන රඩු වින. එබනවි් , උ්ධතම න ශ්රි ලංකා 
මහ බනංකුව විසි්  රොේ්ෂිත මට්ටොම් දනවි ණි. 

 ුණද්  රංශො( රවතා නට ොන ුණ වූ ්රතා  සාතක ව , පුළු්  ුණද්  සමසත් හා ොදෞ්ධැක ක රංශො( යන වර්ත න, 
දනඩි ුණද්  ්රි ද්ති  ස්ථාවමන රනුැම න කිීම ුවළි්  රොේ්ෂිත මට්ටම් ොත් රඩු වින. 

 වසම ුවම දී මහ බනංකුව විසි්  සංචිත ොැ ඩ නගීම සඳහා ොව ොමඳොද ම ොවි ්  ශු්ධත දද ම මත විෝධශ විිකමන 
මිල දී ැනු ලනබූ රතම, වඩා්ත  මයශීලී විිකමන රනුදාි ක ්රි ද්ති න් දව්තවා ැ්  ා ලදී. 

 ශ්රි ලංකාව විසි් , 2016 වසොර් දී ලබා ැ්  ා ලද විොශේෂ ැනනුම් හිමිකම්  වි.ැන.හි.) බික න  1.1 (ආස්   වශොන්  
එ.ේ. ොඩ ලර් බික න  1.5) ක ුව්  රවුරුදු විස්ීනර්ය යන දහසුකොමහි සමාොලෝච  ුව ් සාර්ථකව ිකම කම  
ලදී. ඒ රනුව, 2017 ොදසනම්බර් රවසා න ව  විට සමස්ත රැන, එ.ේ. ොඩ ලර් මික න  759.9 ් දමය වූ වාිගක 
හතම් ොමම දහසුකම නටෝත ලබාොැ  ඇත. 
(ප්රගතියයාක ලංෙක්වය න ලංූපපායාක ලංයත තතුු  ලංසහ ම ලං ු ණම ත ලංමුණුමා ලංඅා  ලං  ලංංකන්න.) 

II. සාඛ්යමන ලංයෙපමර්තයේන්තු  

 මර්ෂි  �යාකම ම ස ලංසකකකස්ා: ලං  

 පූර්ව දර්ශක හා වයාදාිගක මත උදොනෝගී කමොැ  ආර්ථික කටයුුව සහ මිල ්රවයතා රධී්ෂයන කිීම ුවළි්  
ුණද්  ්රි ද්ති  ීනමය ැනීොම් �නාවක නට දානක මම  

 ොැෝලීන දර්ශකන් හි ශ්රි ලංකාොම ත්ත්තවන ිකශ්චන කිීොම් දී ෝධශීන හා විෝධශීන ආනත  සමඟ එ්ව කටයුුව 
කිීම සහ දමා්ත /්රාෝධශීන ආර්ථික වර්ත න්  රධී්ෂයන කිීොම් �නාවක නට දානක මම  

 මර්යාකයාකසමධනයාක: 
 ේාි ක ිකෂ්දාද ො( �නාකාමකම් ්රොදද න සමඟ ආර්ථික කටයුුවවල පූර්ව දර්ශක ැනලපීම  
 ආර්ථිකො( ්රවයතා පිළිබඳ ව ට.ිග දන්ම් සහිත ව ොත මුවරු ේ  න කම  දර්ශකන් ොලස මාසික හා වාිගක 
වයාදාිගක මත විශ්ෝ ෂයන  

 මිල ්රවයතා, වනුකේ හා ොසේවා ිකයු්ි න පිළිබඳ �නාකාමකම් පූර්ව ර ාවමයන  (ඇුණු ම 2 හි ආර්ථික කටයුුවවල 
පූර්ව දර්ශක, ැනනුම් කමම ාකරුව් ොේ දර්ශකන, වයාදාම රොේ්ෂා පිළිබඳ සීප්ෂයන, වනුකේ හා ොදම විමසුම් 
දර්ශක න ා.නට රදාම ්රතා  වගු කිහිදන් ඇුවම්ත ොම)  

 දමා්ත දම ෝධශීන ිකෂ්දා.තන සහ ශ්රි ලංකා ොසෞගාැය දර්ශකන සම්දාද න කිීම. 
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III. ජමතයන්තත ලංයාය ුමේ ලං යුමතු ලංයෙපමර්තයේන්තු  ලං 

 මර්ෂි  �යාකම ම ස ලංසකකකස්ා: 

 විෝධශ විිකමන සංචිතන් හි වටි ාකම දව්තවාැනීම, රවශය ්රවශීලතාවන දව්තවාැනීම සහ පිළිැත හනකි 
මට්ටොම් ්රි ලාග සහි ක කිීම.  

 ඵලදායී සහ කාර්න්ෂම ෝධශීන විෝධශ විිකමන ොව ො මඳොද ම් දව්තවාැනීම සහ ෝධශීන ුණද්  ඒකකොනහි රැන 
පිළිබඳ ොැෝලීන විිකවිදගාවන ටහම  නංමම තහවුරු කිීම. 

 මර්යාකයාකසමධනයාක: 
 වැකීම් දාදක ්රොමශන් ොහව්ත ව්තකම් හා වැකීම් සනසඳීොම් �නාවක න් හමහා විෝධශ සංචිත කමම ාකමයන 
කමනු ලබ  රතම, "සමසත් ්රි ලාග සංක් දන  රනුව ්රි ලාග ැය න කිීම සිදු කමයි  ොමම  සමසත් ්රි ලාග 
සංක් දන  නටෝත උදලබ්ධි වූ සහ උදලබ්ධි ො  වූ න  ොදොක ටසට ම රදාම ලාග/රලාග සලකා බල  රතම එන, 
මහ බනංකුොම රවදා ම් සාතක මට්ටමට එොමහිව ැය න කමනු ලනොබ්  

 තවද, සංචිතන් ට රදාම සම්පූර්ය රවදා ම් සාතක මට්ටම, රවම මට්ටොම් සිට සම්පූර්ය සංචිත මට්ටම ද්වා 
රවදා ම් මට්ටම් හඳු ාැනීමට හනකි ව  දිගදී සංචිත ශාඛා, ව්තකම් ද් ි  සහ/ොහෝ එ් එ් ව්තකම් කමඹ ොවත 
ොබදාහිගනු ලබයි   

 සංචිතන් හි රවදා ම් සහ ්රි ලාග පිළිබඳ දනි කඩ, ොැෝලීන වශොන්  පිළිැ්ත මිනුම්වලට රනුකූල කමනු ලබ  
රතම, ිකනමිත මිනුම් දඬු මට්ටම රභිබවා ්රි ලාග ලබාැනීොම් රභි්රාන ඇි ව ්රි ලාග ැය න කමනු ලබයි   

 � ලංකාොම ෝධශීන විෝධශ විිකමන ොව ොමඳොද ොමේ ත්තකාලී  විශ්ෝ ෂය සහ රධී්ෂය කටයුුව ශ්ි ම්ත කිීොම් 
රමුණණි්  සහ ොව ොමඳොද ම සහගාගීකරුව්  හට විිකවිදගාවන තහවුරු කිීම ුවළි්  මිල ර ාවමයන සඳහා දන ට 
ගාවිත ව  වාර්තාකමය ද්ධති න ව  “විෝධශ විිකමන” ද්ධති න, විෝධශ විිකමන ැනුොදනු ොත මුවරු ස්වනං�නව 
ලබා ැනීම සඳහා බ්ලුම්බර්ේ සහ ොම යිටර්ස් ොව ොමඳ ැනුොදනු ද්ධති , බලදත්රලාී  බනංකු සහ බලනල්ත ුණලය 
තනරැමකරුව්  සමඟ සම්බ් ත ම ඇි   ඒකාග්රිත  ෝ් ද්රීන ොව ො මඳොද ම රධී්ෂය ද්ධති න  න    ව ද්ධති න 
මගි්  ්රි ස්ථාද න කම  ලදී    

 

IV. යේශීයාක ලංයාය ුමේ ලංයෙපමර්තයේන්තු  ලං 

 මර්ෂි  �යාකම ම ස ලංසකකකස්ා: 

 සහගාගී්තව ආනත  සඳහා විවට ොව ොමඳ ොද ම කටයුුව හා ිකතය දහසුකම් �නා්තමක කිීම මගි්  බිගත සාමා ය 
ඒ්ෂය ොද ළී රනුදාි කන, ිකතය ොද ලී රනුදාි ක ොක ිගොඩෝව ුවම උචිත ආකාමොන්  දව්තවා ොැ  න  ලදී  
මේනට තම මූලය වැකීම් ටුක කම ැනීමට සහ ර් තර් බනංකු ොැමම් සහ පිනමම් ද්ධති ොනහි �නාකාිග්තවන 
කාර්න්ෂමව දව්තවා ොැ  නාම සඳහා ෝධශීන කටයුුව ොදදාර්තොම්් ුවව තවදුමට්ත මේොනහි සහ මාේය 
ආනත න් හි සහ බනංකුවල බනංකුකරු ොලස �නා කම  ලදී   

 බලනල්ත ුණද්  තනරැමකරුව්  ිකනාම න කම  ලද රතම, වයවස්ථාපිත සංචිත රවශයතාවන ද කමම ාකමයන 
කම  ල..  

 මර්යාකයාකසමධනයාක: 
 මාේය සුරැකුම්ද්තවල ිකල මිල ැය්  ැය න කිීම සඳහා  ව ොත ම ුවරු තා්ෂය ්රොමශන් හඳු් වා දීම  
 විවට ොව ොමඳොද ම කටයුුව හා සබනඳි ොමොත් ොව ොමඳොද මට ලබා ො  දු්  ොත මුවරු, ොව ොමඳොද ම ට ලබා 
දීම  ්රවශීලතා පුොමෝකථ න සහ ොව් ෝධසිවල උදිගම හා රවම රැන් ). 

 � ලංකා ර් තර් බනංකු නදිකක රනුදාි කන, ොවොමඳොද ම ැනුොදනු සඳහා දද ම් රනුදාි කන් ොලස 
්රවර්ත න කිීම සහ රි ිග්ත ්රවශීලතාව රවොශෝෂයන කම ැනීමට වික් ද ක්රම හඳු් වා දීම පිළිබඳ 
රතයන න්  සිදු කම  ල.   

 ුණද්  තනරැමකාම ආනත  රධී්ෂයන කිීම සඳහා ර්තොද ත් සම්දාද න කිීම  
 සහගාගි්තව ආනත   බලනල්ත වාණිේ බනංකු හා ්රාථමික ොවමඳු් ) සහ බලනල්ත ුණද්  තනරැමකාම ආනත  රතම 
සිදු කම  ොව ො මඳ ොද ම ැනුොදනු පිළිබඳ ොත මුවරු ොම් ම ඒ ඒ ආනත වල ්රවශීලතාව වාර්තා කිීම සඳහා 
“මතයම ඒකාබ්ධත ොව ොමඳොද ම ිකී්ෂක”  CIMM – Central Integrated Market Monitor)  ම් වු 
මෘ්රකාංැන් හඳු් වා ොද  ල.  
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සය න 01. යප ළී ලංඅනුපමිය  ලංය  රිය ෝ  ලංතුළ ලංංරිත ලංසමාමනය ලංක්වෂණ ලංයප ළී ලංඅනුපමිය යාක ලංප ්ව මයගතන ලංයාකමා 

 

ආ. ලං මූකය ලංපේධියයේ ලංස්ථම ත්ව යාක 
 

V. ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංයෙපමර්තයේන්තු  

 මර්ෂි  �යාකම ම ස ලංසකකකස්ා: 
 බලදත්ර ලාී  බනංකුවල සුම්ෂිත ගාවන සහ ශ්ි ම්තගාවන ්රවර්ත න කිීම. 

 මර්යාකයාකසමධනයාක: ලං 
 බනංකු රංශන සහ එහි ිකනාම  මාුණව ශ්ි ම්ත කිීොම් රඛණ්ඩ උ්තසහො( ොක ටස් ොලස උකස් ොක ් ෝධසි, 
යන දහසුකම් සඳහා ව  වටි ාකම මත යන රනුදාතන, රනවනන ොනෝේ ා �නා්තමක කිීම, යන දහසුකම් සඳහා 
ව  ොද ාළී රනුදාතන් , ැංවුවම බලදෑම්වලට හසු වූ යන ැනු ම්කරුව්  උොදසා ලබා දු්  සහ , රවම ්රාේත  
රවශයතා වනඩි කිීම, මූලය වයු්තද්   ැනුොදනු සහ බලදත්රලාී  බනංකු විසි්  විෝධශ ුණද්  යන ැනීම් ආදී 
ශීර්ෂන්  නටෝත විතා න්  07 ්, ිකර්ය න්  02 ් සහ චක්රෝ ඛ 0  ් 2017 වසම ුවම දී ිකකු්ත කම  ලදී         

 දසුගින වසොර් සිට ට.ිගනට ොැ  එ  ලද දීක්ෂය 06 ් ද ඇුවළුව, 2017 වසොර් දී බනංකු රධීක්ෂය 
ොදදාර්තොම්් ුවව විසි්  දීක්ෂය    ් සිදුකම  ලදී  2017 වසම ුවම දී, රදාම බනංකුවල කමම ාකාීත්වන සමඟ 
විධිම්ත සාකච්ඡාව් හි ිකමත මොම්  සහ ුණද්  මණ්ඩලන ොවත රදාම වාර්තා ොන ුණ කිීොම්  ර ුවරුව, බනංකුවල 
වයවස්ථාපිත දී්ෂය    ් රවස්  කම  ලද රතම දී්ෂය 05 ක කටයුුව රවස්  ොවමි්  දනවි ය  

 2017 වසම ුවම දී, බනංකු ශාඛා සහ රො කු්ත ොසේවා ස්ථාද න කිීමට රනුමනීන්  ලබා ැනීම සඳහා කම  ලද 
ට් ලීම් 704 ් සලකා බල  ලද රතම, එයි්  662 ් සඳහා රනුමනි න ලබා දුික  කාර්න්ෂම බනංකු ොසේවාව් ලබා 
දීම උොදසා 2017 වසම රවසා න ව  විට බනංකු රංශන, බනංකු ශාඛා  ,560 කි්  ද, සිසු ටුවරුම් ඒකක  ,059 කි්  
සහ ස්වනංක්රින ොටලර් න් ත්ර 4,416 කි්  ද සම් විත වින  එොම් ම 2017 වසම ුවම දී චී  බනංකුොම ශාඛාව් ොමමට 
බලදත්රලාී  වාණිේ බනංකුව් ොලස ස්ථාද න කිීම සඳහා තාවකාක ක රනුමත ක පින ලබා ොද  ලද රතම ොදෝහා 
බනංකුවට ොමමට ිකොනෝජිත කාර්නාලන් �නා්තමක කිීම සඳහා රනුමනි න ලබා ොද  ලදී  

 2017 වසම ුවම දී, ිකනාම  රනුමනීන්  16 ් ොවනුොව්  බනංකු විසි්  ට් ලීම් කම ි බූ රතම ට්  1  ් සඳහා එම 
වසම ුවම දී රනුමනි න ලබා දීමට කටයුුව කම  ලදී  ඒ රනුව 2017 වසම ුවම දී ්රාේත  රවශයතා සඳහා ොදව  
ස්ථම ්රාේත  සංයුි න ැය න කිීොම් දී යනකම ඇුවම්ත කිීමට බනංකු 5 ් සඳහා රනුමනි න ලබා දු්  රතම, 
බනංකු 5 ් සඳහා විෝධශ යන ලබා ැනීොම් දී ිකනාම  සීමාව්  ට්මවා නාමට රනුමනි න ලබා ොද  ලදී  එොම්  
ම, ොක ටස් හිමිකම් ්රමායා්තමක රයිි න සඳහා ව  ිකනාම  සීමාව්  ට්මවා නාම සඳහා එ් බනංකුව් ොවත ද, 
ේාි ක ්රුණඛතාවන සහ/ොහෝ රවශයතාව සනලකි් ලට ොැ  උදිගම යන සීමාව සඳහා ව  ිකනාම  සීමාව්  
ට්මනාම සඳහා එ් බනංකුව් ොවත ද රනුමනි න ලබා ොද  ලදී   
තව ද, බාස්  III ිකනාම  මාුණව නටෝත ොමොහයුම් රවදා ම සඳහා ්රාේත  ැාස්ුවව ැය න කිීමට වික් ද 
්රමිි ැත ්රොමශන ොන දා ැනීමට එ් බනංකුව් ොවත රනුමනි න ලබාොද  ලදී  
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 ිකවනම. කිීොම් �නා මාර්ැන්  ිකසි දිග., කාලානු�පීව �නා්තමක ව  බවට සහි ක කම ැනීම සඳහා හා 
බනංකුවලට විොශේෂිත වූ කරුු  සාකච්ඡා කිීමට, බලදත්ර ලාී  බනංකුවල ොේයෂ්ක කමම ාකාී්තවන්ත සමඟ 
ිකම් තම රැස්මම් දව්තව  ලදී  බනංකුවල ීනමය ැනීොම් �නාවක නට ර්තවනල් සදනමි්  බනංකු ්ොෂේත්රො( 
කාර්නසාත න් , ෝධශීන සහ ේාතය් තම ිකනාම  මාුණව් ොේ ොව ස්මම් සහ කාලී  ආර්ථික ්රවයතාව්  
පිළිබඳ දනනුව්ත කිීොම් රමුණොය්  බනංකු සගාදි වරු්  සමඟ රැස්මම් ොදක් දසුගින වසම ුවම දී දනවන්තවිණි  
රධීක්ෂය මාුණව සහ බනංකු ද්ධති ොනහි ි මසාම බව ශ්ි ම්ත කිීම සඳහා බනංකු රතයක්ෂ මණ්ඩල 
සාමාජිකන් ොැ්  සනඳුම්ල්ත කමිුකවල සගාදි වරු්  සහ බනංකුවල බාහිම විැයකාධිකාී්  සමඟ ද ිකොනෝේය 
රධිදි ුවමාොේ ්රතා ්තවොන්  කක ්  කලට රැස්මම් දව්තව  ලදී  

 2017 වසම ුවම දී, බනංකු රධීක්ෂය ොදදාර්තොම්් ුවොම ොේයෂ්ක ිකලතාී්  විසි්  පුහුු  වනඩසටහ්  09 ක ට 
සම්ද්ත දානක්තවන සදන  ලද රතම විශ්ව විදයාල සිසු්  සඳහා සීමාවාසික පුහුු  වනඩසටහ්  06 ් ද දව්තව  
ලදී     
 

VI. ංකාව ලංයන  න ලංමූකය ලංආයාකතන ලංඅධී්වෂණ ලංයෙපමර්තයේන්තු  

 මර්ෂි  ලංක්රියාකම ම ස ලංසකකකස්ා: 

 බලදත්රලාභි ුණද්  සමාැම්, විොශේෂිත ක් බදු මූලයකමය සමාැම් හා ්රාථමික රොලවිකරුව් ොැ්  සම් විත බනංකු 
ො  ව  මූලය ආනත  රංශොනහි ිකනාම  මාුණව ශ්ි ම්ත කිීම මගි්  ඵලදායි්තවන ොම් ම මහේ  විශ්වාසන 
වර්ත න කම  රතමුවම ඵලදායි හා කාර්න්ෂම මූලය රතමමන.කමයන සහ මාේය සුරැකුම්ද්ත ොව ොමඳොද ම සඳහා 
දහසුකම් සනලසීොම්  ොමම රංශො( සථ්ායිතාව ශ්ි ම්ත කිීම  

 

 මර්යාකයාකසමධනයාක: 
 වර්ෂන ුවම බලදත්රලාභි ුණද්  සමාැම්/ විොශේෂිත ක් බදු මූලයකමය සමාැම් සහ ්රාථමික රොලවිකරුව්  සම්බ් ත 
එතන්  දිග්ෂය  2 ් සිදු කම  ල.  දව්ත ා දුමස්ථ දිග්ෂය වාර්තා කිීොම් ආකෘි න තවදුමට්ත වර්ත න කම 
රතම, ඒ රනුව වර්ෂන ුවම බනංකු ො  ව  මූලය ආනත වල  දුමස්ථ දිග්ෂය රඛණ්ඩව සිදු කම  ල.  

 බනංකු ො  ව  මූලය ආනත  රංශො( ි මසාම බව ශ්ි ම්ත කිීම සඳහා බලදත්රලාභි ුණද්  සමාැම් දව්තවා ැත 
යුුව රවම මූක ක ්රාේත  රවශයතාව වනඩි කම  ලද රතම, ුණද්  සමාැම් ර.නොම්  ර.නම ොමම විතා නට රනුකූල 
වින යුුවන   
තව ද, බම තබ  ලද ්රාේත  ්රමායා්තමකතා රනුදාත මාුණව සංොශෝත න කිීම සඳහා මූක ක ොකුකම්දත පිළිොනල 
කම රතම, ඒ සම්බ් තව සමාැම්වල ිකී්ෂය ලබා ැනීම සඳහා ට.ිගද්ත කම  ල.  ීපට රමතමව, 2017 වර්ෂන 
සඳහා මාේය රනවනන ොනෝේ ා රනුව ොමෝටර් වාහ  සඳහා යන දහසුකම් ලබාදීොම් දී ගාවිතාව  වටි ාකම් මත 
යන රනුදාත සම්බ් තොන්  විතා න්  බලදත්රලාභි ුණද්  සමාැම්/ විොශේෂිත ක් බදු මූලයකමය සමාැම් ොවත 
ිකකු්ත කම  ල.  එොම් ම, රනහද්ත කාලගුණික ත්තවන්  ිකසා පීඩාවට ද්ත යන ැනුොදනුකරුව් ට ලබා .න 
හනකි සහ  සම්බ් තොන්  බලදත්රලාභි ුණද්  සමාැම් හා විොශේෂිත ක් බදු මූලයකමය සමාැම් දනනුව්ත කම  ල.   

 බලදත්රලාභි ුණද්  සමාැම්/විොශේෂිත ක් බදු මූලයකමය සමාැම් විසි්  ආනතිකක නහදාල  විතා න ොකොමහි 
ද්ව  රනුකූලතා මට්ටම රර්ත වාර්ෂිකව ඇැයීම් කම  ල.  

 රවසම ො  ල්ත මූලය ආනත  සමඟ ැනුොදනු කිීොම් ඇි  රවදා ම සම්බ් තොන්  මහේ නා දනනුම්ව්ත කිීම 
සඳහා දනනුම්ව්ත කිීොම් වනඩසටහ්   ් දනවන්තමම, ශ්රවය මාතයොන්  දණිවිඩ 10 විකාශ නට සනලනස්මම සහ 
තන් දුව ගාම ැනීම සඳහා රවසමල්ත ආනත වල  ාමෝ ඛ  සහ ොව ්ත රදාම දණිවිඩ ඇුවම්ත ර්තද�කා 
9,000 ් දමය ොබදා හනිගණි   

 ්රතා  වශොන් ම, උදානමාර්ගික ආොනෝේකන්  හමහා ඒකාබ්ධතමම් හා  ව ්රාේත  ආොනෝේ ොන්  පීඩාවට 
ද්ත සමාැම්වල ැනටලු ිකමාකමයන කිීම සඳහා මූක ක �නාමාර්ැ ැ්  ා ල.  තව ද, දවි   ීි මන ්රි දාද  
රනුව එම සමාැම්වල ැනටලු ිකමාකමයන කිීොම් හනකිනාව සම්බ් තව වික් ද �නාමාර්ැන්  ඇොැනමි්  දවීන  

  බලදත්රලාභි ුණද්  සමාැම්/ විොශේෂිත ක් බදු මූලයකමය සමාැම් රංශනට සම්බ් ත ැනටලු සාකච්ඡා කිීමට හා 
ිකනාම  වර්ත න්  දනනුම් දීම සඳහා ්රතා  විතානක ිකලතාිග්  සමැ කාර්ුවමන රැස්මම් දව්තව  ල.   
ීපට රමතමව, ොමම රංශො( ැනටලු සම්බ් තව සාකච්ඡා කිීමට ශ්රි ලංකා වමල්ත ැයකාධිකාිගවරු ් ොේ සංැමන, 
ශ්රි ලංකා සුරැකුම්ද්ත හා විිකමන ොක මිෂ්  සගාව හා ශ්රි ලංකා මහ බනංකුව විසි්  ද්ත කම  ලද බාහිම විැයක 
මඬු් ල සමඟ සාකච්ඡා වට කිහිදන් දව්තව  ල.   

 ුණද්  මණ්ඩල ීනමයන් රනුව මාේය සුරැකුම්ද්ත ොව ොමඳොද ම සහ ්රාථමික රොලවිකරුව්  සඳහා ිකනාම න්  
ොනෝේ ා කිීම සඳහා කමිුකව් ද්ත කම  ල.  එම කමිුකොම සාමාජිකොනකු ොලස බනංකු ො  ව  මූලය ආනත  
රධී්ෂය ොදදාර්තොම්් ුවොම රතය්ෂ ද කටයුුව කම  ල.  
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 ොශ්රේෂ්කාධිකමයන විසි්  2015 0  04 .  රනුමත කම  ලද ක්රමොමදන රනුව ොැෝ් ඩ්  කී ොක්රඩිට් කා ක කම්දනික 
ක මිට ක ආනත ො( සුම්ෂිත තන් ද්තකරුව්  සඳහා තන් දුව ආදසු ොැමම සඳහා දහසුකම් සලස  ල.  එම 
ක්රමොමදන රනුව මේන මගි්  ලබා ොද  යන රමුණද්  ගාවිතා ොක ට සුම්ෂිත තන් දුවවක ්  සිනනට 41 ් ර.නම 
 කි්  ආදසු ොැමමට ිකනමිත රතම එන සම්පූර්ය හා රවසා  ොැමම ොලස සලකනු ලනොබ්  
 

VII. යගතවීේ ලංස  ලංපියාකවීේ ලංයෙපමර්තයේන්තු  

 මර්ෂි  ලංක්රියාකම ම ස ලංසකකකස්ා: 

 කාසි හා ො ෝට්ුක රවම වශොන්  ගාවිතා ව  සමාේන් කමා ැම්  කිීම උොදසා ොැමම් සහ පිනමම් ද්ධති වල 
 ව ්රවයතාව්  සඳහා දහසුකම් සලස  රතම මට ුවම ොැමම් සහ පිනමම් ද්ධති වල ආම්ෂාව, කාර්න්ෂමතාව, 
සම්පූර්ය බව සහ ස්ථායීතාව සහි ක කිීම   

 මර්යාකයාකසමධනයාක: 

 කා කද්ත සහ රො කු්ත ොැමම් සඳහා වූ ොද දු නා් ත්රයොනහි උදනා් ත්රය �නා්තමක කිීම සඳහා දහසුකම් 
සනලසීම  ඒ රනුව, ස්වනංක්රින ොටලර් න් ත්ර ආ�ත ොසේවා සඳහා වූ ොද දු නා් ත්රයොනහි වාසි ස්වනංක්රින ොටලර් 
කා කද්ත හිමින්  ොවත ලබා දීම සඳහා ශ්රි ලංකා මහ බනංකුව විසි්  ැ්  ා ලද �නාමාර්ැවල ්රි ඵලන් ොලස 
ස්වනංක්රින ොටලර් න් ත්ර සඳහා ස්වකීන නා් ත්රය �නා්තමක කමනු ලබ  සිනලුම බලදත්රලාී  බනංකු ස්වනංක්රින 
ොටලර් න් ත්ර ආ�ත ොසේවා සඳහා වූ ොද දු නා් ත්රයන සමඟ සම්බ් ත වින  ොමනට රමතමව, ශ්රි ලංකා මහ බනංකුව 
විසි්  ිකර්යන කම  ලද කාල සීමාව් වල දී බලදත්රලාී  බනංකු විදයු්ත රමුණද්  දනවීම් සඳහා වු ොද දු නා් ත්රයන 
සමඟ සම්බ් ත මම රධී්ෂයන කම  ල.  2017 ොදසනම්බර් මස රවසා ො( දී බලදත්රලාී  බනංකු 27 ් විදයු්ත 
රමුණද්  දනවීම් සඳහා වූ ොද දු නා් ත්රයන සමඟ සම්බ් ත ම ි ුණණි  

 ශ්රි ලංකා ොර්ගුව ොවත ත්තකාලී ව ොැමම් සිදු කිීම සඳහා දහසුකම් සනලසීමට ලංකාොේ මංැත ොැමම් ොම.කාව 
හඳු් වා දීමට රවශය  ානක්තවන සහ මාර්ොැෝදෝධශ ලබා ොද  ල.  ලංකාොේ මංැත ොැමම් ොම.කාව 2017 
වර්ෂො( ජූක  මස 20 ව  .  සිට �නා්තමක ොම  ෝධශීන ආදානම් ොදදාර්තොම්් ුවොවහි ආදානම් දාලක 
කමම ාකමය ොත මුවරු ද්ධති න (RAMIS) ලංකාොේ මංැත ොැමම් ොම.කාව සමඟ සම්බ් ත කිීම සඳහා 
ෝධශීන ආදානම් ොක මසාිගස් ේ මා්  විසි්  කම  ලද ට් ලීම සමකා බනලීොම්  ර ුවරුව, ලංකාොේ මංැත ොැමම් 
ොම.කාව, ආදානම් දාලක කමම ාකමය ොත මුවරු ද්ධති න සමඟ සම්බ් ත කිීමට ලංකා්ක නර් පු්ධැක ක 
සමාැම ොවත  රනුමනි න ලබාොද  ල.   

 ේාතයා් තම ොැමම් කා කද්ත ේාලන් සමඟ හවු්  ම ේාි ක ොැමම් කා කද්ත ක්රමොමදන් �නා්තමක කිීමට 
ලංකා්ක නර් පු්ධැක ක සමාැම ොවත රනුමනි න ලබා ොද  ල.  ේාි ක ොැමම් කා කද්ත ක්රමොමදන 201  වර්ෂො( 
දමුණ කාර්ුවොම දී හඳු් වා දීමට රොේ්ෂිතන   

 ොැමම් සහ පිනමම් ද්ධති වල  ව ්රවයතාව්  ිකනාම න කිීම සඳහා ිකනාම  මාුණව ශ්ි ම්ත කිීම සඳහා 
පිනවම ැ්  ා ල.  ඒ රනුව ොැමම් ොසේවා සනලසීම සඳහා මූලය ආනත  ගාවිතා කමනු ලබ  ේංැම රනදුම් මෘදුකාංැ 
සඳහා රවම රනුකූලතා ්රමිීන්  ිකනම කිීම සඳහා ොැමම් දහසුකම් ලබාොද  ේංැම රනදුම් මෘදුකාංැන් ට රදාම 
රවම රනුකූලතා ්රමිීන්  සඳහා වූ මාර්ොැෝදෝධශන සකස් කම රවස්  කම  ල.  ොමනට රමතමව, 
කා කද්තහිමින් ොේ රයිීන්  ආම්ෂා කිීමට සහ කා කද්ත මගි්  ොැමම් ගාමැ්  ා ොවොමඳු්  හට රදාම ොැමම් 
සහි ක කිීම උොදසා ොසේවා සනදයුම්කරුව්  මඟි්  ොැමම් කා කද්ත ැු ොදනු ර්තද්ත කමැනීමට රදාම 
ොක ් ෝධසි ිකනම කිීම සඳහා ොැමම් කා කද්ත මගි්  සිදුකම  විදයු්ත වාණිේ ැනුොදනු ර්තද්ත කම ැනීම සඳහා 
වූ විධිවිතා න සකස් කම රවස්  කම  ල.. 

ම.  ය  මත ලංුණේ  ලංිකවතු  ලං ම ලං ළානම තණයාක 

VIII.  ය  මත ලංුණේ  ලංයෙපමර්තයේන්තු  

 මර්ෂි  ක්රියාකම ම ස ලංසකකකස්ා: 
 ොැමම් මාතයන් ොලස වයවහාම ුණද්  ිකකු්ත කිීම මගි්  ආර්ථිකො( වර්ත න සහ වයවහාම ුණද්  
කමම ාකමයන හා ොමොහයුම් �නාවක න වනඩි.යුු  කිීමට දහසුකම් සනලසීම  
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 මර්යාකයාකසමධනයාක: 
 ශ්රි ලංකා මහ බනංකුොම පිිගසිදු ුණද්  ො ෝට්ුක ්රි ද්ති න ශ්ි ම්ත කිීම සඳහා ශ්රි ලංකාොම වලංගු ුණද්  ො ෝට්ුක 
හිතා මතා හාික කිීම, ොව ස් කිීම ොහෝ විකෘි  කිීමට රදාම ීි  ීි  දනඩි ොලස �නා්තමක කිීමට පිනවම ොැ  
ඇත  ඒ රනුව පිිගසිදු ුණද්  ො ෝට්ුක ගාවිතා කම  මට් බිහි කිීොම් රභිලාෂොන්  හිතා මතා හාික කම  ලද, ොව ස් 
කම  ලද ොහෝ විකෘි  කම  ලද වයවහාම ුණද්  ො ෝට්ුක සඳහා 31.03.2018 .ො ්  දසුව කිසිදු ොැමම් සිදු 
ො  කිීමට ශ්රි ලංකා මහ බනංකුව විසි්  ීනමයන කම  ල.. 

 ුණද්  ො ෝට්ුක ිකදදමොම් �නාවක ො( රවසා ො(, එ් එ් ුණද්  ො ෝට්ුකව බනගි්  දී්ෂා කිීොම්  ශ්රි ලංකා මහ 
බනංකුව ිකකු්ත කම   ව ුණද්  ො ෝට්ුකවල ගුයා්තමක ්රමිීන්  ටහම  නංමම  

 කාසි ටංක  පිිගවනන රඩු කිීම සහ කාසි දිගහමයන දහසු කිීම සඳහා  ව කාසි කාණ්ඩන් ිකර්මායන කිීමට 
රවශය �නාමාර්ැ ොැ  ඇත  ොම් සම්බ් තව  ාමිකන්  ොදකක  රු 5 සහ රු 10) කාසි ිකනන. රනුමත කම ැනීොම් 
�නාවක න රවස්  ොවමි්  දවි   රතම එම කාසි ොැ් වා ැනීමට රදාම කටයුුව කමමි්  දවීන  

 වයවහාම ුණද්  ොමොහයුම් කටයුුව සිදු කිීොම් කාර්න්ෂමතාව වනඩි .යුු  කිීම සඳහා  ම  න් ත්ර මිල දී ැ්  ා 
ලද රතම වයවහාම ුණද්  ගාම ැනීම සහ ිකකු්ත කිීම ක්රමව්ත කිීම හා ස්වනංක්රිනකමයන කිීම සඳහා ද්ධති  වනඩි 
.යුු  කිීම් හඳු් වා ොද  ලදී 
 

අයිතායාක  ටිනම ා ලං(ු පියාක්  ලංබිලියාකන) 

බලදත්රලාී  වාණිේ බනංකු ොවත ිකකු්ත කම වයවහාම ුණද්  ො ෝට්ුක 62  0 

බලදත්රලාී  වාණිේ බනංකු ොවත ිකකු්ත කම වයවහාම කාසි 1.4 

බලදත්රලාී  වාණිේ බනංකු විසි්  තන් ද්ත කම වයවහාම ුණද්  ො ෝට්ුක 584.0 

අයිතායාක ගතණන 

වයාේ ො ෝට්ුක සම්බ් තොන්  සා්ෂි ලබා දීම සඳහා සහගාගී වූ රධිකමය  ඩු ැය  10 

මහේ  දනනුම්ව්ත කිීොම් වනඩසටහ්  / වයවහාම ුණද්  ො ෝට්ුකවල ආම්ෂය සලකුු  
සම්බ් ත සම්ම් ත්රය ැය  

31 

වගුරංක:4.20: 01 01 2017 සිට  1 12 2017 ද්වා ්රැි න   

ඈ. තජයාක ලංය නුය න් ලංඉටු ලං තන ලංිකයයාකෝජිත ලං මර්යාකයාකන් 

IX. යසේ   ලංඅර්ථසමධ  ලංඅතුණේ  ලං ළානම තණ ලංයෙපමර්තයේන්තු  

 මර්ෂි  ලංක්රියාකම ම ස ලංසකකකස්ා: 

 සම්ද්ත ්රශස්ත මට්ටමි්  ගාවිත කමමි්  කාර්න මණ්ඩල කාර්නසාත න හා ඵලදායිතාව වනඩි.යුු  කම, 
දාර්ශවකරුව් ට උදිගම තෘේි න් සහි ක කමමි්  සහ රමුණදෝ  ආම්ෂාව ද සහි ක කමමි්  සාමාජිකන් ට 
්රශස්ත මට්ටමක ්රි ලාග ලබාදීම  

 මර්යාකයාකසමධනයාක: ලං 

 සිනනට 12.21 වූ වාර්ෂික වෘ්ධධින් සමඟ රමුණදෝ  ්රමායන රුපින්  බික න  2,266 ද්වා වර්ත න වූ රතම 2016 
වර්ෂො( සිනනට 11.43 වූ ආොනෝේ  මත ්රි ලාග 2017 වර්ෂො( දී සිනනට 11.83 ද්වා වර්ත න කමැනීමට 
හනකිවින  

 රමුණදෝ  ආම්ෂාව සහි ක කමමි්  ොසේවක රර්ථසාතක රමුණදෝ  සාමාජිකන් ට ටහම ්රි ලාගන් හා 
කාර්නන්ෂම ොසේවාව් ලබා දීමට, ශ්රි ලංකා මහ බනංකුව විසි්  තා්ෂණික නටිතල දහසුකම් හා රවදා ම් 
කමම ාකමය හනකිනාව්  ඇුවම්ත කමමි් , ඵලදායි හා කාර්න්ෂම රමුණද්  කමම ාකමයන් සහි ක කිීම 
සඳහා ආනතිකක තාිගතාව ටහම  නංමමට රවශය �නාමාර්ැ ආමම්ග කිීම  

 ්රාේත  ොව ො මඳොද ම සංවර්ත  වයාදෘි න සඳහා ලබා දු්  යන නටෝත ආසිනානු සංවර්ත  බනංකුොම 
තා්ෂණික සහාන සහ ොලෝක බනංකුොම ුණලය රංශො(  මකමය වයාදෘි න ආතාමොන්  ොසේවක රර්ථසාතක 
රමුණදෝ  සිනලුම ොමොහයුම් කටයුුව සඳහා විස්ීනර්ය ොත මුවරු හා ස් ිකොමද  තා්ෂණික ක්රමොමදන් ස්ථාපිත 
කිීමට රවශය ුණක ක කටයුුව ආමම්ග කිීම. 
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X. වියේශ ලංවිිකායාක ලං ළානම තණයාක 

 මර්ෂි  ලංක්රියාකම ම ස ලංසකකකස්ා: 

 වර්ත න ොවමි්  දවි   ආර්ථික �නාකාමකම්වලට සහාන මම උොදසා විෝධශ විිකමන ැනුොදනුවලට දහසුකම් 
සනදයීම සඳහා  ව ්රි ද්ති මන �නාමාර්ැ හඳු් වා දීම මගි්  තමැකාී්තව වාසි ලබා ැනීම සඳහා 
ොැෝලීනකමයන වූ වයදාිගක දිගසමන් ුවම ශ්රි ලංකාව ොකොමහි වයාදාම ්රේාවොේ විශ්වාසන වනඩි.යුු  කිීම  

 
 මර්යාකයාකසමධනයාක: 

 2017 වර්ෂන සඳහා වූ රනවනන රනුව රවිධිම්ත ැනුොදනුවක ්  විෝධශ සංචිත සුම්ෂිත කම ැනීම සඳහා 195  රංක 
24 දම  විිකමන දාල  ද ත රවලංගු කමමි්  විෝධශ විිකමන ද ත් හඳු් වා දීමට ොනෝේ ා කම  ලදී  ඒ රනුව, 
2017 11 20 .  සිට බලදනවන්තොව  දිග. 2017 රංක 12 දම  විෝධශ විිකමන ද ත බලා්තමක වින  ඒ රනුව, 2017 
වර්ෂො( සංධිස්ථා න්  දහත දිග. ොම    

 
 953 ලංඅා  ලං24 ලංෙතන ලංවිිකායාක ලංපමකන ලංපනත 

විධමනයාකන් ලංිකව්ව ලංකි සා 

 ශ්රි ලංකාොව්  පිටත ොව ්ත මටක ස්ථිම ෝ වාසික මසා ලාී ්  සහ ශ්රි ලංකාොම සහ ොව ්ත මටක ්ධවි්තව 
පුමවනසිගාවන ලද ශ්රි ලාංකිකන්  හට බලනල්ත ොවොමඳු් ොේ ෝධශීන බනංකු ඒකක ුවළි්  විෝධශ වයවහාම ුණදක ්  
ොහෝ ශ්රි ලංකා රුපින් වක ්  යන ලබා ැනීමට රවසම ්රදා න කමමි්  2017 0  07 .   ව විතා න්  ිකකු්ත 
කම  ලදී    

 දව්ත ා ක හි් කමයන්  තවදුමට්ත පුළු්  කිීම සඳහා බලනල්ත ොවොමඳු්  හට ිකකු්ත කම  ලද විධිවිතා න් ට 
සමැාීපව ේාි ක ටි ිගකිීොම් බනංකුව  NSB) ොවත රෝ වාසික විෝධශ වයවහාම ුණද්  ගිු ම්  NRFC), ෝ වාසික 
විෝධශ වයවහාම ුණද්  ගිු ම්  RFC), විෝධශ විිකමන උදන්  ් ොේ ගිු ම්  FEEA) සහ ෝ වාසික විේාි ක 
විෝධශ වයවහාම ුණද්  ගිු ම්   RNNFC) ආමම්ග කම දව්තවාොැ  නාම සඳහා 2017 05 25 .   ව විතා න්  
ිකකු්ත කම  ලදී  

 දව්ත ා ක හි් කමයන්  තවදුමට්ත පුළු්  කිීම සඳහා බලනල්ත මූලය සමාැම් ොවත රෝ වාසික විෝධශ වයවහාම 
ුණද්  ගිු ම්  NRFC) සහ ෝ වාසික විෝධශ වයවහාම ුණද්  ගිු ම්  RFC) ආමම්ග කම දව්තවාොැ  නාම සඳහා 
2017 0  14 .  විතා න්  ිකකු්ත කම  ල.  

 
වියශේෂ ලංඅ සතයාකන් ලංකංමදීා 
 විෝධශ විිකමන හුවමාරු සමාැම්වක ්  ලනොබ්  ා වූ ුණද්  බනංකු ද්ධති න හමහා ලනොබ්  ා වූ ආුණඛ ෝරේෂය ොලස 
සලකා රෝ වාසික විෝධශ වයවහාම ුණද්  ගිු ම්  NRFC), ෝ වාසික විෝධශ වයවහාම ුණද්  ගිු ම්  RFC), 
සුරැකුම්ද්ත ආොනෝේ  ගිු ම් (SIA) සහ විොශේෂ විෝධශ ආොන ේ  තන් දුව ගිු ම්වලට   SFIDA) හම කිීම සඳහා 
රවසම ලබා ොදමි්  2017 06 2  .  රවසම ලබා ොද  ලදී  

 ෝ වාසික විෝධශ වයවහාම ුණද්  ගිු ම්  RFC) හවුෝ  විවෘත කිීමට හා දව්තවාොැ  නාම සඳහා 2017 07 10 
.  බලනල්ත ොව ො මඳු්  හට සහ ේාි ක ටි ිග කිීොම් බනංකුව  NSB) ොවත රවසම ලබා දු්  රතම එම සෑම හවු්  
ගිු ම් හිමිොන්ම ෝ වාසික විෝධශ වයවහාම ුණද්  ගිු ම්  RFC) විවෘත කිීමට සුදුසු පු්ධැලන්  වින යුුවන    

 ේාතය් තම ොවොමඳ ොම.කාවකට  International Trading Platform) රවශය දහසුකම් සනදයීම සඳහා විොශේෂ 
විෝධශ වයවහාම ුණද්  ගිු ම් වාණිේ බනංකුව් හමහා ආමම්ග කම ැනීමට 2017 07 20 .  රවසම ්රදා න කම  
ල.  

 

20 7 ලංඅා  ලං 2 ලංෙතන ලංවියේශ ලංවිිකායාක ලංපනත 

න  ලංවියේශ ලංවිිකායාක ලංපනත ලංක්රියාකම්වා  ලංකි සා 

  ව විෝධශ විිකමන කමම ාකමය මාුණව් හඳු් වාදීම උොදසා �නාවට  ංව  මාේය ්රි ද්ති වලට රදාම  ව 
ීි  සම්දාද නට රවශය දහසුකම් ේාි ක ්රි ද්ති  හා ආර්ථික කටයුුව රමාතයාංශනට සදන  ලදී    

 195  රංක 24 දම  විිකමන දාල  ද ත රොහෝසි කමමි්  2017 11 20 .  සිට බලා්තමක ව  දිග. 2017 රංක 12 
දම  විෝධශ විිකමන ද ත සම්මත කම  ලදී  ොම් සමඟම විිකමන දාල  ොදදාර්තොම්් ුවොම කාර්නන්  රවස්  
කම රතම, ොමම  ව ද ෝත ිකොනෝැ �නා්තමක කිීම සඳහා විෝධශ විිකමන ොදදාර්තොම්් ුවව පිහිුකව  ලදී    
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  ව ීි න රනුව, ්රි ද්ති මන විතා න්  සමාොලෝච න කම 2017 රංක 12 දම  විෝධශ විිකමන ද ත නටෝත 
2017 11 17 .  ැනසට් දත්ර රංක 2045/56 මගි්  ිකනමන්  සහ ිකොනෝැ ිකකු්ත කිීමට දහසුකම් සලස  ලදී    

 ට්  දසුව 2017 රංක 12 දම  විෝධශ විිකමන ද ත නටෝත බලනල්ත ොවොමඳු්  ොවත විතා න්  15 ් ිකකු්ත 
කම  ලදී    

 2017 වර්ෂො( දී විෝධශ විිකමන ිකනමන්  සම්බ් තොන්  වූ ්රතා  ොව ස්කම් දහත දිග. ොම    
i. විෝධශ විිකමන ැනුොදනු කිීම සඳහා බලනල්ත ආනත  වනඩි කිීම  
ii. විශාල වශොන්  වූ විෝධශ වයවහාම ුණද්  ගිු ම, පු්ධැක ක විෝධශ වයවහාම ුණද්  ගිු ම්  PFCAs) 
වයාදාිගක විෝධශ වයවහාම ුණද්  ගිු ම්  BFCAs), ආුණඛ ආොනෝේ  ගිු ම්  IIAs), ්රාේත  ැනුොදනු 
රුපින්  ගිු ම්  CTRAs) සහ ්රි ුණඛ ආොනෝේ  ගිු ම් (OIA) න  ්රතා  ගිු ම් වර්ැ දහ නටෝත  නවත 
වර්ගීකමයන කිීම  

iii. දාිගොගෝගිකයි් ොේ දහසුව සඳහා ොසේවා පුළු්  කිීම සඳහා ඇතනම් විෝධශ වයවහාම ුණද්  ගිු ම් රතම, 
රමුණද්  ිකදහොසේ මාරු කිීොම් හනකිනාව  

iv. ර් තර්ේාි ක ේංැම ගිු ම් ැනුොදනුවල ස්ධගාවන දද ම් කමොැ  ඒ පිළිබඳ ිකර්යන කිීොම් වැකීම 
බලනල්ත ොවොමඳු්  ොවත දනවීම  

v. � ලාංකික විැමිකකොනකු ොවනුොව්  සුදුසුකම්ල්ත විැමිකක දීම ාව ෝරේෂයන සඳහා බලනල්ත 
ොවොමඳු්  ොවත රවසම ලබා දු්  රතම, විැමිකක දීම ාව ද වනඩි කම  ලදී  

vi. විෝධශ ආොනෝේකන් ට සහ ෝධශීන වයවසානකන් ට ෝධශීනව හා විෝධශීනව ආොනෝේ න කිීොම් 
රවස්ථාව්  ිකර්මායන කමමි්  ්රාේත  ැලානාම් සම්බ් තොන්  වූ සීමාව්  පුළු්  කමමි්  ්රාේත  
ගිු ොම් ැනුොදනු තවදුමට්ත ක හි්   කිීම  

vii. විෝධශ විිකමන ිකොනෝැ ිකසිනාකාමව ටුක ො  කිීම සම්බ් තොන්  ව  දඞුවම් රදමාතමන ො  ව  
දිගසමන් නටෝත සලකා බනලීම  

 විෝධශ විිකමන ද ෝත ිකොනෝැ පිළිබඳ දනනුව්ත කිීම සඳහා බනංකු, මූලය, ොවොමඳ, වෘ්තීනනොමදී්  සහ රතය  
න  රංශ ිකොනෝේ න කම්  ා වූ ඇ් මනි  දාර්ශවන් ට දනනුව්ත කිීොම් වනඩසටහ්  කිහිදන්ම දව්තව  ල.  

 
ුණේ  ලංහු ාමු  ලංකි සයේ ලංංකපත්ර ලංිකව්ව ලංකි සා 
 ුණද්  මණ්ඩලො( රනුමනි න සහිතව  ව ුණද්  හුවමාරු කම්  ්  ද්ත කිීම සඳහා දන ට දව්ත ා ිකර්යානකවල 
උචිත බව සමාොලෝච න කම  ලද රතම,  ව බලදත්ර හන් ිකකු්ත කම  ලදී    

 දන ට සිටි  ුණද්  හුවමාරු කම්  ් ොැ්  ොදොදො කුට ශාඛා විවෘත කිීම සඳහා  ව බලදත්ර ලබා ොද  ලදී    
 2017 රංක 12 දම  විෝධශ විිකමන ද ෝත 4 2) B) වැ් ි න ්රකාමව දන ට සිටි  සිනලුම බලනල්ත ුණද්  හුවමාරු 
කම්  ්  දිගසීමිත ොවොම් ඳ්  ොලස කටයුුව කිීමට රවසම ලබා ොද  ල.  
 

XI. තමජය ලංණයාක ලංයෙපමර්තයේන්තු  
 මර්ෂි  ලංක්රියාකම ම ස ලංසකකකස්ා: 
 2017 වසම රවසා ො(දී ෝධශීන ුණදක ්   ාම න කම  ලද යන කමොඹහි ක් පිීමට ැතව  සාමා ය කාලන 
වසම 6 5 ද්වා ටහම  නංමම, ොකටිකාලී  ෝධශීන යන ද රමායන, ුණළු ෝධශීන යොනහි ද රි ශතන් ොලස ැ්ත කම 
සිනනට  19 5 ක ොහෝ එනට රඩු රැනක දව්තවා ැනීම  

 ගාණ්ඩාැාම බි් ද්ත හා ගාණ්ඩාැාම බනඳුම්කම සඳහා ව  ්ධවිීනයික ොවොමඳොද ම පුළු්  කිීම සඳහා සම්මත 
ක් පිීම් සහිත මාේය සුරැකුම්ද්ත ිකකු්ත කිීම සහ මාේය සුරැකුම්ද්තහි ද රාථමික හා ්ධවිීනයික ොවොමඳොද ම 
විිකවිදගාවන ටහම  නංමම  

 
 මර්යාකයාකසමධනයාක: 
 විච්ෂයශිලී යන කමම ාකමය උදානමාර්ැ ක රිනා්තමක කිීම ුවළි් , ොකටිකාලී  ෝධශීන යන ද රමායන, ුණළු 
ෝධශීන යනට සාොේ්ෂව සිනනට 19 5 කට වඩා රඩු මට්ටමක  2017 ො  වනම්බර් මස රවසා ො( දී සිනනට 1  7) 
දව්තවා ැනීමට හනකිනාව ලනබිණි   2017 ොදසනම්බර් මස රවසා න ව  විට ෝධශීන ුණදක ්   ාම න කම  ලද 
යන කමොඹහි ක් පිීමට ැතව  සාමා ය කාලන වසම 5 7  ද්වා දහත වනටීම් ොද් නුම් කම  ලදී  

 ගාණ්ඩාැාම බනඳුම්කම සඳහා  ව ද රාථමික ිකකුුව ොව් ෝධසි ක රමන් 2017 ජූක  27 ව  .  සිට හඳු් වා ොද  ලදී   
ොමම  ව ොව් ෝධසි ක රමන මගි්  2015 ොදබමවාිග සිට ොම් ද්වා ක රිනා්තමක කිීමට ොනදුනු ගාණ්ඩාැාම බනඳුම්කම 
ිකකුුව කිීොම් සම්පූර්ය ොව් ෝධසි දද ම් කමැ්ත ිකකුුව ක රමන ද රි ස්ථාද න කම  ලදී   ව ක රමොමදන හඳු් වා 
දීොම් ද රතා  රමුණය වනුො( මේො( ෝධශීන යන ැනීම් කාර්න්ෂමතාවන සහ විිකවිදගාවන තවදුමට්ත වනඩි.යුු  
කිීමයි  තවද,  ගාණ්ඩාැාම බි් ද්ත ිකකුතූ්  සඳහා ද ඊට සමා  ොව් ෝධසි ක රමන් ස්ථාපිත කිීමට 
බලාොද ොම ්තුව ොවයි  
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 මොටහි මාේය යන කමොඹහි ඇි  හඳු ාැ්ත රවදා ම් දනි කඩන්  වනඩි.යුු  කිීමට වැකීම් කමම ාකමය ද ත 
ැනසට් කම ඇි  රතම එන 201  වසොර් ුණ්  කාර්ුවොම දී ක රිනා්තමක කිීමට හනකිවනු ඇතනයි බලාොද ොම ්තුව ොම  
ොමමගි්  ට.ිග ද රි මූලය රවශයතාවන සඳහා සක රීනව කටයුුව කිීමට   ටහම ද රි  ආොනෝේ  රවශයතා රඩු කිීමට) 
සහ වාණිේ යොනහි ක් පිීම් 2027 ්  දසුවට ක්  දනීපමට  ේාතය් තම ස්නවී්තව බනඳුම්කම සඳහා) හනකි වනු 
ඇත  එමගි්  ගාණ්ඩාැාම බනඳුම්කමවල ක් පිීොම් වයුහන දීර්ක කිීමට සහ කූද්  ොද ලී ොැමම වක රන සුමට 
කිීමට ද හනකි වනු ඇත  
 

XII. ප්රමයේශීයාක ලංසා ර්ධන ලංයෙපමර්තයේන්තු  ලං 
 මර්ෂි  ලංක්රියාකම ම ස ලංසකකකස්ා: 

 මොට් මූලය ර් තර්ැතගාවන ටහම  නංමම සහ ුවක ත ආර්ථික වර්ත න මඟා කම ැනීොම් රමුණණි් , සහගාගි්තව 
මූලය ආනත  හමහා ්රි මූලය යන ොනෝේ ා ක්රම සහ ොද ලී සහ ාතාම/යන ඇද ආවමය ොනෝේ ා ක්රම 
�නා්තමක කිීම:  ඒ සඳහා දහසුකම් සනදයීම සහ සම්බ් ධිකමයන කිීම ොම් ම යන රි ොර්කකමය ොසේවා 
සනදයීම, දනනුම්ව්ත කිීොම් සහ ශකයතා ොැ ඩ නංමොම් වනඩ සටහ්  �නා්තමක කිීම, ශ්රි ලංකා මහ බනංකුොම 
්රාෝධශීන සංවර්ත  ොදදාර්තොම්් ුවව මගි්  සිදු කමනු ලබයි  

 මර්යාකයාකසමධනයාක - උපමයාකාමර්ගි /ප්රියප්වියායාක ලංමිනුේ: 
 මූලය ර් තර්ැතගාවන සඳහා පුළු්  ේාි ක උදානමාර්ැන් සකස් කිීොම් රමුණණි් ,  මූලය ර් තර්ැතගා වන 
පිළිබඳ ට් ලුම් රංශන දද ම් කම ැ්ත ොත මුවරු රැස්කිීම සඳහා 2016 වසොර් දී දව්තව  ලද දීද වයාේත 
සීප්ෂයන මගි්  රැස්කම ැ්  ා ලද ද්තතන්  සහ ොත මුවරු කමම ාකාිග්තවන ොවත ට.ිගද්ත කිීම සඳහා 
විශ්ෝ ෂයන කම  ලදී  

 මූලය ර් තර්ැතගාවන සඳහා පුළු්  ේාි ක උදානමාර්ැන් සකස් කිීමට මූක ක පිනවමන්  ැ්  ා ලදී  ඒ රනුව, 
ොලෝක බනංකුොම, ේාතය් තම මූලය සහොනෝගිතාවො( සහාන ලබා ැනීම සඳහා රවශය රනුමනි න ලබා ැ්  ා ලදී  

 දන ට දවි   වයාදාමවල ශකයතාවන්  ටහම  නංමමට්ත, ්ුද්ර, කුඩා හා මතය දිගමාය රංශන ොවත ්රවිෂ්ක මමට 
රොේ්ෂා කම   ව වයවසානකන් ට රවශය මූලය සහාන ලබා දීම ුවළි්  රැකිනා ේ  න කිීොම් ේාි ක 
වනඩසටහ ට දානකමම සඳහා “ස්වශ්ි  - රැකිනා දසල්ෂන් කමා” යන ොනෝේ ා ක්රමන 2017 වර්ෂො( මාර්ුව 
මස දී හඳු් වා ොද  ලදී   

 බහු දාර්ශ්මන කෘෂි වයාදාම ඇි  කමලීම ුවළි් , මහා දිගමාය කාබිකක කෘෂිකර්මන සහ කිිග වයවසානකන්  
්රවර්ත න කිීම සඳහා රවශය �නාමාර්ැන්  ැ්  ා ලදී  ොම් සඳහා ශ්රි ලංකා මහ බනංකුොම ්රාෝධශීන 
කාර්නාලන් හි සහොනෝැන ඇි ව, නුවමඑළින ්රෝධශො( කාබිකක ොැ වි කණ්ඩානම් සහ උදයා  වැා ොැ වි 
කණ්ඩානම් සමඟ ්ොෂේත්ර රතයන න්  සහ රැස්මම් දව්තව  ලදී  වයාදාම ආකෘි  සහ වයුහන් ොේ දමුණ 
ොකුකම්දතක සකස් කිීම රවස්  කම ඇි  රතම, තවදුමට්ත වනඩි.යුු  කිීම සඳහා “Agco” කාබිකක 
ිකෂ්දාදකන්  ොවත නවා ඇත  

 ආදදාව් ොේ බලදෑමට ල් වූ ආර්ථික කටයුුව  නවත ආමම්ග කිීම සඳහා සහ දායී ොක ් ෝධසි සහ ිකනමන්  
නටෝත මූලය දහසුකම් සනදයීම රමුණය කම ැිකමි්  2017 වර්ෂො( රොැෝස්ුව මස දී “ර්තවනල” යන ොනෝේ ා 
ක්රමන, ශ්රි ලංකා මේන ොවනුොව් , ශ්රි ලංකා මහ බනංකුව විසි්  හඳු් වා ොද  ලදී    

 ආදදාවක ්  බලදෑමට ල් වූ ආර්ථික කටයුුව  නවත ආමම්ග කිීම සඳහා සහ දායී ොක ් ෝධසි සහ ිකනමන්  
නටෝත මූලය දහසුකම් සනදයීමට ේාි ක කෘෂි වයාදාම සංවර්ත  වනඩසටහ  නටෝත “ආදදාවක ්  දසු ආර්ථික 
කටයුුව  නවත  ැා සිුකමම සඳහා වූ යන ොනෝේ ා ක්රමන” (PEARL) 2017 වර්ෂො( රොැෝස්ුව මස දී �නා්තමක 
කම  ලදී  

 කෘෂිකාර්මික සංවර්ත න සඳහා වූ ේාතය් තම රමුණදල මගි්  රමුණද්  සදන  ේාි ක කෘෂි වයාදාම සංවර්ත  
වනඩසටහ  නටෝත “කුඩා කෘෂි වයාදාම හවු්  වනඩසටහ  (SAPP) �නා්තමක කිීම සඳහා මූක ක පිනවමන්  
ැ්  ා ලදී  වාණිේමන වශොන්   නඹුරු වූ ිකෂ්දාද න සඳහා ොන ුණ වූ, කුඩා දිගමාය වයවසානකන් ට දහසුකම් 
සනදයීම, ිකෂ්දාද  කණ්ඩානම් සහ සංවිතා වල ශකයතා ොැ ඩ නංමම සහ සකස් කිීම සහ ොදෞ්ධැක ක 
රංශන සමැ හවු් කාිග්තව ේාලන ශ්ි ම්ත කිීම ොමම වනඩසටහ  මගි්  රොේ්ෂා කමනු ලබයි  
 

 මර්යාකයාකසමධනයාක - යාය ුමේ/ප්රියප්වියායාක ලංමිනුේ: 
 51,279 ක යන සංඛයාව් සඳහා රුපින්  මික න   ,90  46 ක ්රි මූලය දහසුකම් ලබා දී ඇත  
 7 ,06  ක යන සංඛයාව් සඳහා රුපින්  මික න  9,49  72 ක ොද ලී සහ ාතාම ලබා දී ඇත  
 සිනලුම .ස්�්ක ආවමයන ව  දිග. පු්ධැලන්  20,000 කට රධික ්රමායන් සඳහා දනනුම්ව්ත කිීොම් 
වනඩසටහ්  2 0 ් දව්තව  ලදී  

 මූලය සා්ෂමතාව පිළිබඳ ක පි 50 ් “රද” පුව්තදොතහි දම කම  ලද රතම, “ස්වශ්ි ” යන ොනෝේ ා ක්රමන 
පිළිබඳ ්රචාමක දන් විම් 42 ් ්රකාශනට ද්ත කම  ලදී  
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XIII. මූකය ලංුදේි  ලංක  යාක ලං 
 2017 ේ වාිග 17ව  .  සිනලුම බලදත්රලාී  බනංකු සහ බලදත්රලාී  මූලය ආනත  සඳහා ුණද්  විශු්ධධිකමයන හා 
ත්රස්තවාදනට ුණද්  සනදයීම වනමන්මම සඳහා රවදා ම මත දද ම් වූ සථ්ාීන දී්ෂය සිදු කිීමට රදාම 
චක්රෝ ඛන ිකකු්ත කම  ලදී   

 2017 ේ වාිග 20 .  මූලය වටි ාකම් හුවමාරු කිීොම් ොසේවා සදන්  ්  ුණද්  විශු්ධධිකමයන හා ත්රස්තවාදනට 
ුණද්  සනදයීම වනමන්මම ොවනුොව්  රවදා ම් මත දද ම් වූ ිකර්ෝධශ ිකකු්ත කම  ලදී   

 2017 මාර්ුව  0 ව  . නි  රංක 2015/56 දම  රි  විොශේෂ ැනසට් දත්රන මගි්  සනක කටයුුව ැනුොදනු  ආකෘි ) 
ිකොනෝැ 2017 වර්ෂො( ිකකු්ත කම  ලදී  

 ුණද්  විශු්ධධිකමයන පිළිබඳ ආසිනා ශා් ි කම කලාපීන කණ්ඩානොම් විසිව  වාර්ෂික සුණළුව සාමාජික මටව්  
41ක ිකොනෝජිතයි්  40 ් සහ විවිත ර් තර්ේාි ක ිකී්ෂය සංවිතා  රැසක ිකොනෝජිතයි්  24කොේ 
සහගාගී්තවොන්  2017 ජූක  මස 15 සිට 21 ද්වා ොක මඹ දී දව්තව  ලදී  ොමම උ්තසවො( ්රතා  ආමාධිත 
රුණ්තත්  ොලස රි ැරු ේ ාධිදි  නමත්රිදාල සිිගොසේ  මනි ුවම්  සහ ුණද්  හා ේ මාතය රමාතය ැරු මංැල 
සමමමම මනි ුවම්  සහගාගී වින   

 2014 දනවන්තවූ රො ය  ය ඇැයීම මත මූලය කාර්න සාතක බලකාන විසි්  ශ්රි ලංකාව ොවත ලබා දු්  උදාන මාර්ගික 
සනලනස්ම �නා්තමක කිීම සඳහා මූලය ුණ්ධධි ඒකකන සහ ොම් සඳහා ඇ් ම් ද්ව  රො කු්ත රදාම දාර්ශ්වන්  
රවශය පිනවම ොම් ව  විට්ත ොැ  ඇත   

 2006 රංක 6 දම  ුණද්  ැනුොදනු වාර්තා කිීොම් ද ෝත විධිවිතා  ්රකාමව ශ්රි ලංකා මූලය ුණ්ධධි ඒකකන දහත 
සඳහ්  ආනත  සමඟ රවොබෝතතා ගිවිසුම්වලට එමනඹිණි        
 

ආයාකතනයාක දිනයාක 
පු්ධැලයි්  ක නාද.ංචි කිීොම් ොදදාර්තොම්් ුවව 2017 01 11 
භූතා  මූලය ුණ්ධධි ඒකකන 2017 07 16 
චී  මූලය ුණ්ධධි ඒකකන 2017 07 16 
කටාර් මූලය ුණ්ධධි ඒකකන 2017 10 26 
�් ඩෑ ක සහ ොට බනොැෝ මූලය ුණ්ධධි ඒකකන 2017 11 0  
ශ්රි ලංකා ොද ලීසින   2017 12 1  

                                          වගුරංක:4.21: මූලය ුණ්ධධි ඒකකන- රවොබෝතතා ගිවිසුම් 
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5.1 අනුමත ඇසත්මේන්තු

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

    මුළු ශුද්ධ මෙන් 
කිරීේ

ශුද්ධ ප්රතිඵලය ඉතිරිය/  
ඉක්මවීේ

(1+2+3) (4-5)

රු. රු. රු. රු. රු. රු.
පුනරාෙර්තන

1 මෙමෙයුම් වැඩසටෙන 302,704,000     68,936,556            (11,432,116)    360,208,440           356,160,749        4,047,691               

2 සංවර්ධන වැඩසටහන -                   -                        -                  -                         -                       -                          

උප එකතුෙ 
(පුනරාෙර්තන) 302,704,000 68,936,556 (11,432,116) 360,208,440 356,160,749 4,047,691
මූලධන

1 මෙමෙයුම් වැඩසටෙන 225,514,000     17,116,836,000     4,504,218        17,346,854,218      4,580,064,751     12,766,789,467      

2 සංවර්ධන වැඩසටහන 10,000,000       -                        (443,696)         9,556,304               91,155                 9,465,150               

උප එකතුෙ (මූලධන) 235,514,000 17,116,836,000 4,060,522 17,356,410,522 4,580,155,906 12,776,254,617

මුළු එකතුෙ 538,218,000 17,185,772,556 -7,371,594 17,716,618,962 4,936,316,655 12,780,302,308

05 පරිච්මේදය
2017 ෙසර සදහා මූලය කාර්යසාධනය

වගු අංක 5.1: අනුමත ඇස්තමේන්තු - 2017

වියදේ ශීර්ෂ අංකය:   104                         

ෙ
ාර්

ෂි
ක

 ඇ
ස

්ත
ම

ේ
න්

තු
ම

ේ
 

ස
ඳ
හ

න්
 ප

රි
දි 

ෙ
ැඩ

ස
ට

හ
න්

 
අ

ංක
ය ොර්ෂික 

ඇසත්මේන්තුමෙහි 
සඳහන් පරිදි 

ෙැඩසටහමනහි නම

අයෙැය 
ඇසත්මේන්තු 
මෙන් කිරීේ

පරිපුරක ප්රතිපාදන 
හා පරිපුරක 

ඇසත්මේන්තු මෙන් 
කිරිේ

මු.මර. 66 සහ 
මු.මර. 69 අනුෙ 

මාරු කිරිේ
මුළු වියදම
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5.2.1 වැඩසටහන් අංකය සහ නම :-  01 මමමහයුේ ෙැඩසටහන

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

අයෙැය ඇසත්මේන්තු 
මෙන් කිරීේ

පරිපූරක ප්රතිපාදන හා 
පරිපූරක ඇසත්මේන්තු 

 මෙන් කිරීේ

  මු.මර.66 සහ 
මු.මර. 69 අනුෙ මාරු 

කිරීේ

මුළු ශුද්ධ මෙන් 
කිරීේ    (1+2+3)

මුළු වියදේ
ශුද්ධ ප්රතිඵලය 

ඉතිරිය / ඉක්මවීේ     
       (4-5)

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

ෙයාපෘති අංකය 01   
අමාතය කාර්යාලය

පුද්ගල පඩිනඩි 10,250,000 1,494,676 4,037,198 15,781,874 15,226,344 555,530

අමනකුත් වියදේ 13,550,000 12,792,000 3,710,059 30,052,059 28,562,997 1,489,062

උප එකතුෙ 23,800,000 14,286,676 7,747,257 45,833,933 43,789,341 2,044,592

ෙයාපෘති අංකය. 02  
පරිපාලන සහ 
ආයතනික මසේො

පුද්ගල පඩිනඩි 124,016,000 40,799,998 7,226,484 172,042,482 172,036,481 6,001

අමනකුත් වියදේ 131,138,000 12,000,000 (26,533,833) 116,604,167 115,740,193 863,974

උප එකතුෙ 255,154,000 52,799,998 (19,307,349) 288,646,649 287,776,674 869,975

ෙයාපෘති අංකය. 11  
රාජ්ය අමාතය 
පුද්ගල පඩිනඩි 10,250,000 1,849,882 82,503 12,182,385 12,121,892 60,493

 :- 

උප එකතුෙ 23,750,000 1,849,882 127,976 25,727,858 24,594,735 1,133,123

5.2 ෙයාපෘති අනුෙ පුනරාෙර්තන වියදේ

ෙයාපෘති අංකය / නම, 
පුද්ගලික පඩිනඩි සහ 

සියළුම ෙයාපෘති 
සඳහා අමනකුත් 

වියදේ

වගු අංක 5.2: වයාපෘති අනුව පුනරාවර්තන වියදම්- මෙමෙයුම් වැඩසටෙන
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5.2.2 වැඩසටහන් අංකය සහ නම :-  02 සංෙර්ධන ෙැඩසටහන

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

අයෙැය 
ඇස්තමේන්තු මෙන් 

කිරීේ

පරිපූරක ප්රතිපාදන 
හා පරිපූරක 

ඇස්තමේන්තු  
මෙන් කිරීේ

  මු.මර.66 සහ 
මු.මර. 69 
අනුෙ මාරු 

කිරීේ

මුළු ශුද්ධ මෙන් 
කිරීේ    (1+2+3)

මුළු වියදේ
ශුද්ධ ප්රතිඵලය ඉතිරිය / 
ඉක්මවීේ            (4-5)

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

ෙයාපෘති අංකය 05   
රාජ්ය ආයතන

පුද්ගල පඩිනඩි

අමනකුත් වියදේ 1,626,000,000 60,974,211 -               1,686,974,211 1,572,353,114 114,621,097

උප එකතුෙ 1,626,000,000 60,974,211 -              1,686,974,211 1,572,353,114 114,621,097

ෙයාපෘති අංකය. 07  
තරුණ සංෙර්ධන අංශය

පුද්ගල පඩිනඩි 94,879,000 9,436,510 (4,616,637) 99,698,873 98,369,676 1,329,197

අමනකුත් වියදේ 23,095,000 -                     7,017,600 30,112,600 26,714,357 3,398,243

උප එකතුෙ 117,974,000 9,436,510 2,400,963 129,811,473 125,084,033 4,727,440

ෙයාපෘති අංකය. 08 
නායකත්ෙ සංෙර්ධන 
ජ්ාතික මධයස්ථානය

පුද්ගල පඩිනඩි 33,550,000 -                     920,000 34,470,000 33,287,626 1,182,374

අමනකුත් වියදේ 12,070,000 -                     2,580,000 14,650,000 14,029,555 620,445

උප එකතුෙ 45,620,000 -                     3,500,000 49,120,000 47,317,181 1,802,819

මුළු එකතුෙ 1,789,594,000 70,410,721 5,900,963 1,865,905,684 1,744,754,328 121,151,356

ෙයාපෘති අංකය / නම, 
පුද්ගලික පඩිනඩි සහ 

සියළුම ෙයාපෘති සඳහා 
අමනකුත් වියදේ

වගු අංක 5.2: වයාපෘති අනුව පුනරාවර්තන වියදම්-සංවර්ධන වැඩසටෙන
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:- 02 අමාතය කාර්යාලය

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

අයෙැය 
ඇසත්මේන්තු 
මෙන් කිරීේ

පරිපූරක 
ප්රතිපාදන හා 

පරිපූරක 
ඇසත්මේන්තු  

මෙන් කිරීේ

  මු.මර.66 සහ 
මු.මර. 69 අනුෙ 

මාරු කිරීේ

මුළු ශුද්ධ මෙන් 
කිරීේ                    
                            
                            

   (1+2+3)

මුළු වියදේ

ශුද්ධ ප්රතිඵලය 
ඉතිරිය /               
ඉක්මවීේ                
                              

                  (4-5)

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

මූලධන ෙත්කේ 
පුනරුත්ථාපනය හා ෙැඩි 
දියුණු කිරීම

2001 11 මගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීේ 200,000 6,881,000 1,430,070 8,511,070 8,139,069 372,001

2002 11 යන්ත්ර සහ යන්මත්රෝපකරණ 100,000 -                -               100,000 -               100,000

2003 11 වාහන 1,150,000 -                -               1,150,000 1,018,661 131,339

මූලධන ෙත්කේ අත්පත් 
කරගැනීම

2102 11
ගෘහ භාණ්ඩ සහ 
කාර්යාලයීය උපකරණ

500,000 -                12,086,401 12,586,401 12,411,401 175,000

2103 11 යන්ත්ර සහ යන්මත්රෝපකරණ 500,000 -                (500,000) 0

එකතුෙ 2,450,000 6,881,000 13,016,471 22,347,471 21,569,131 778,340

වගු අංක 5.4: වයාපෘති අනුව මූලධන වියදම්- අමාත්ය කාර්යාලය

5.3.2 ෙයාපෘති අංකය හා නාමය      :- 11   රාජ්ය අමාතය කාර්යාලය

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

අයෙැය 
ඇසත්මේන්තු 
මෙන් කිරීේ

පරිපූරක 
ප්රතිපාදන හා 

පරිපූරක 
ඇසත්මේන්තු  

මෙන් කිරීේ

  මු.මර.66 සහ 
මු.මර. 69 අනුෙ 

මාරු කිරීේ

මුළු ශුද්ධ මෙන් 
කිරීේ                    
                            
                            

   (1+2+3)

මුළු වියදේ

ශුද්ධ ප්රතිඵලය 
ඉතිරිය /               
ඉක්මවීේ                
                              

                  (4-5)

රු. රු. රු. රු. රු. රු.
මූලධන ෙත්කේ 
පුනරුත්ථාපනය හා

ෙැඩි දියුණු කිරීම -                   

2001 11 මගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීේ 250,000       -                -               250,000           41,650         208,350           

2002 11 යන්ත්ර සහ යන්මත්රෝපකරණ 100,000       -                -               100,000           -               100,000           

2003 11 වාහන 1,150,000    -                -               1,150,000        1,061,421    88,579             

මූලධන  ෙත්කේ අත්පත් 
කරගැනීම

2102 11
ගෘහ භාණ්ඩ සහ 
කාර්යාලයීය උපකරණ

500,000       -                -               500,000           442,473       57,527             

2103 11 යන්ත්ර සහ යන්මත්රෝපකරණ 500,000       -                -               500,000           -               500,000           

එකතුෙ 2,500,000    -                -               2,500,000        1,545,544    954,456           

5.3 වයාපෘති අනුව ප්රාග්ධන වියදම්

අයිතේ විස්තරය

වගු අංක 5.5: වයාපෘති අනුව මූලධන වියදේ- රාජ්ය අමාතය කාර්යාලය 
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5.3.3 ෙයාපෘති අංකය හා නාමය      :- 02    පරිපාලන හා ආයතනික මසේො

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

අයෙැය 
ඇස්තමේන්තු 
මෙන් කිරීේ

පරිපූරක ප්රතිපාදන හා 
පරිපූරක ඇස්තමේන්තු 

 මෙන් කිරීේ

  මු.මර.66 සහ 
මු.මර. 69 අනුෙ 

මාරු කිරීේ

මුළු ශුද්ධ මෙන් කිරීේ   
                               

(1+2+3)
මුළු වියදේ

ශුද්ධ ප්රතිඵලය ඉතිරිය / 
              ඉක්මවීේ         

             (4-5)

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

මූලධන ෙත්කේ 
පුනරුත්ථාපනය හා ෙැඩි දියුණු 
කිරීම

2001 11 මගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීේ 3,000,000         -                         -                   3,000,000               801,876                2,198,124               

2002 11 යන්ත්ර සහ යන්මත්රෝපකරණ 1,500,000         -                         -                   1,500,000               9,600                    1,490,400               

2003 11 වාහන 1,100,000         -                         4,567,287        5,667,287               5,667,287             1                             

මූලධන ෙත්කේ අත්පත් 
කරගැනීම

2101 11 වාහන 7,364,000         -                         (900,000)          6,464,000               6,360,698             103,302                  

2102 11
ගෘහ භාණ්ඩ සහ කාර්යාලයීය 
උපකරණ

2,600,000         -                         2,304,585        4,904,585               4,904,585             0                             

2103 11 යන්ත්ර සහ යන්මත්රෝපකරණ 2,000,000         -                         (2,000,000)       -                         -                        -                          

20,564,000       -                         3,571,872        24,135,872             20,199,250           3,936,622               

මූලය වත්කේ අත්පත් කර 
ගැනීම
මූලය නගරය

2506 11 යටිතල පහසුකේ සංවර්ධනය 200,000,000     -                         (27,084,125)     172,915,875           100,000,000         72,915,875             

� ලංකාමේ ආනයන අපනයන 
බැංකුව පිහිටුවීම.

2301 11 හිමිකේ දායක මුදල් -                    10,000,000,000     -                   10,000,000,000      -                        10,000,000,000      

අපනයන, සංචාරක 
කර්මාන්තය, සෘජු විමද්ශ 
ආමයෝජ්න ඉහළ නැංවීම සහ � 
ලංකා සන්නාමය ප්රවර්ධනය 
කිරීමේ මගෝලීය වැඩසටහන් 
�යාත්මක කිරීම

2202 11 සංවර්ධන සහායන් -                    1,000,000,000       -                   1,000,000,000        16,882,272           983,117,728           

දිළිදුකම පිටුදැකීමේ ක්ෂුද්ර ණය 
මයෝජ්නා ක්රමය (� ලංකා මහ 
බැංකුව හරහා �යාත්මක 
මකමර්) � ලංකා - ජ්යිකා

2302 17 මෙනත් -                  47,000,000 -                 47,000,000 37,069,720 9,930,280
රාජ්ය මනොවන 
ආයතන/සංවිධාන සදහා 
සුභසාධන සහනාධාර

2205 11
රාජ්ය මනොවන ආයතන සදහා 
ප්රාග්ධන ප්රදානයන්  (CPMU)

-                    4,200,000              -                   4,200,000               4,001,750             198,250                  

� ලංකාමේ කඩිනේ ආර්ථික 
පරිවර්තනයක් , මධයම 
වැඩසටහන් කළමනාකරණ 
ඒකකයක් පිහිටුවීම.

2509 11 මෙනත් -                    503,655,000          -                       503,655,000           466,446,996         37,208,004             

සව්භාවික වයසනයන්මගන් 
ආපදාවට පත් ආර්ථික  කටයුතු 
නැවත ආරේභ කිරීම සදහා වන 
ණය මයෝජ්නා ක්රමය

2302 11 ණය දීම -                    2,000,000,000       -                       2,000,000,000        1,400,000,000      600,000,000           

යාපනය අර්ධද්වීපමේ 
ජ්නතාවට පානීය ජ්ලය සැපයීම 
පිළිබද ශකයතා අධයනය  කිරීම

2507 11 පර්මේෂණ හා සංවර්ධන -                        -                             15,000,000      15,000,000             12,350,087           2,649,913               

එකතුෙ 220,564,000 13,554,855,000 (8,512,253) 13,766,906,747 2,056,950,076 11,709,956,672
වගු අංක 5.6: වයාපෘති අනුව මූලධන වියදම් - පරිපාලන ො ආයතනික මසේවා

ෙැ
ය

 වි
ෂය

 අ
ංක

ය

අයි
ත

ේ
 අ

ංක
ය

   
   

   
   

 මූ
ල

යක
රණ

ය
   

 
(ස

ංම
ක්

ත
 අ

ංක
ය

)
අයිතේ විස්තරය

පුනරාවර්තන හා මූලධන වියදේ සාරාංශය
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:-  05   රාජ්ය ආයතන

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ෙ
ැය

 වි
ෂ

ය
 අ

ංක
ය

අයෙැය 
ඇසත්මේන්තු 
මෙන් කිරීේ

පරිපූරක 
ප්රතිපාදන හා 

පරිපූරක 
ඇසත්මේන්තු 
 මෙන් කිරීේ

  මු.මර.66 
සහ මු.මර. 
69 අනුෙ 
මාරු කිරීේ

මුළු ශුද්ධ මෙන් 
කිරීේ

(1+2+3)
මුළු වියදේ

ශුද්ධ ප්රතිඵලය 
ඉතිරිය /               
ඉක්මවීේ               
                             
                    (4-5)

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

05. රාජ්ය ආයතන
මූලධන වියදේ

ජ්ාතික මානෙ 
සේපත් සංෙර්ධනය

කිරීමේ සභාෙ

2201 11 රාජ්ය ආයතන 15,650,000 -            -           15,650,000 11,823,679 3,826,321

2201 11
ජ්ාතික මයොවුන් 
මසේනාංකය

රාජ්ය ආයතන 300,000,000 -            -           300,000,000 215,130,000 84,870,000

2201 11
ජ්ාතික තරුණ මසේො 
සභාෙ

රාජ්ය ආයතන 500,000,000 -            -           500,000,000 467,754,050 32,245,950

උප එකතුෙ 815,650,000 -           -           815,650,000 694,707,729 120,942,271

අයි
ත

ේ
 අ

ංක
ය

   
   

   
   

 මූ
ල

යක
රණ

ය
   

 
(ස

ංම
ක්

ත
 අ

ංක
ය

)

අයිතේ විස්තරය

වගු අංක 5.7: වයාපෘති අනුව මූලධන වියදම්-රාජ්ය ආයතන

5.3.4 ෙයාපෘති අංකය හා නාමය      
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5.3.5 ෙයාපෘති අංකය හා නාමය      :-  06   ඒකාබද්ධ ග්රාමීය සංෙර්ධන සවිබලගැන්වීම

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ෙ
ැය

 වි
ෂ

ය
 

අ
ංක

ය අයෙැය 
ඇස්තමේන්තු මෙන් 

කිරීේ

පරිපූරක ප්රතිපාදන හා 
පරිපූරක ඇස්තමේන්තු  

මෙන් කිරීේ

  මු.මර.66 සහ 
මු.මර. 69 අනුෙ 

මාරු කිරීේ

මුළු ශුද්ධ මෙන් කිරීේ 
(1+2+3)

මුළු වියදේ
ශුද්ධ ප්රතිඵලය 

ඉතිරිය /ඉක්මවීේ
(4-5)

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

මූලධන වියදේ

විමධයගත අයෙැය

2506 11 යටිතල පහසුකේ සංවර්ධන 2,250,000,000    66,390,000            -                  2,316,390,000        1,970,789,969      345,600,031       
මලෝක ආහාර සහනාධාර 
ෙැඩසටහන (� ලංකා රජ්ය
මලෝ. ආ.වැ)

2202 13 සංවර්ධන සහායන් 341,000,000       -                         (46,620,000) 294,380,000           271,710,423         22,669,577         
16 500,000,000       -                         -                  500,000,000           452,444,211         47,555,789         
17 300,000,000       -                         (500,000)         299,500,000           297,722,964         1,777,036           

ග්රාමීය යටිතල පහසුකේ 
සංෙර්ධන ෙැඩසටහන

2506 11 යටිතල පහසුකේ සංවර්ධන 3,245,000,000    6,268,290,000       -                  9,513,290,000        4,628,858,212      4,884,431,788    

මතෝරාගත් ආගමික 
මධයසථ්ාන සංෙර්ධනය

2506 11 ආමයෝජ්න 300,000,000          -                  300,000,000           224,597,464         75,402,536         

මෙගා බිස් ෙයාපෘතිය

2202 17 සංවර්ධන සහායන් 5,000,000           -                         -                  5,000,000               4,973,806             26,194                

2506 11 යටිතල පහසුකේ සංවර්ධන 149,845,200          -                  149,845,200           96,631,880           53,213,320         

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ෙ
ැය

 වි
ෂ

ය
 

අ
ංක

ය අයෙැය 
ඇස්තමේන්තු මෙන් 

කිරීේ

පරිපූරක ප්රතිපාදන හා 
පරිපූරක ඇස්තමේන්තු  

මෙන් කිරීේ

  මු.මර.66 සහ 
මු.මර. 69 අනුෙ 

මාරු කිරීේ

මුළු ශුද්ධ මෙන් කිරීේ 
(1+2+3)

මුළු වියදේ
ශුද්ධ ප්රතිඵලය 

ඉතිරිය /ඉක්මවීේ
(4-5)

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

ප්රාමද්ශීය නායකයන් බල 
ගැන්වීම සදහා  විමශේෂ 
අරමුදලක් ස්ථාපිත කිරීම

2202 11 සංවර්ධන සහායන් 300,000,000          -                  300,000,000           -                        300,000,000       

කුඩා ෙයාපාර මූලයකරණය 
සදහා මපොලී රහිත ණය 
මයෝජ්නා ක්රමය

2202 11 සංවර්ධන සහායන් 7,010,500,000       -                  7,010,500,000        5,766,787,670      1,243,712,330    

කුඩා හා මධය පරිමාණ 
ෙයෙසාය අංශ සංෙර්ධනය සහා 
රැකියා උත්පාදනය සදහා ණය 
ලබාදීම.

2202 11 සංවර්ධන සහායන් 3,000,000,000 0 3,000,000,000 2,500,000,000 500,000,000

ආපදා ෙලින් බලපෑමට ලක්වූ  
ජ්නතාෙට සහනය සැලසිම (� 
ලංකා රජ්ය - මලෝක ආහාර 
ෙැඩසටහන)

2202 13 සංවර්ධන සහායන් 425,140,000          46,620,000     471,760,000           471,760,000         -                      

2202 17 500,000          500,000                  -                        500,000              
උප එකතුෙ 6,641,000,000    17,520,165,200     -                  24,161,165,200      16,686,276,599    7,474,888,601    

වගු අංක 5.9: වයාපෘති අනුව මූලධන වියදම්-ඒකාබද්ධ ග්රාමීය සංවර්ධන සවිබලගැන්වීෙ(2)

අ
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ය
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අ
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 අ
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ය
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අයිතේ විස්තරය

වගු අංක 5.8: වයාපෘති අනුව මූලධන වියදම්-ඒකාබද්ධ ග්රාමීය සංවර්ධන සවිබලගැන්වීෙ(1)
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:- 07  තරුණ සංෙර්ධන 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ෙ
ැය

 වි
ෂ

ය
 

අ
ංක

ය අයෙැය 
ඇස්තමේන්තු මෙන් 

කිරීේ

පරිපූරක ප්රතිපාදන හා 
පරිපූරක ඇස්තමේන්තු  

මෙන් කිරීේ

  මු.මර.66 සහ 
මු.මර. 69 අනුෙ 

මාරු කිරීේ

මුළු ශුද්ධ මෙන් කිරීේ 
(1+2+3)

මුළු වියදේ
ශුද්ධ ප්රතිඵලය 

ඉතිරිය /ඉක්මවීේ
(4-5)

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

මූලධන වත්කේ 
පුනරුත්ථාපනය හා වැඩි දියුණු 
කිරීම

2001 11 මගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීේ 2,000,000           -                             -                      2,000,000               1,862,785             137,215              
2002 11 යන්ත්ර සහ යන්මත්රෝපකරණ 1,750,000.00      -                             -                      1,750,000               143,434                1,606,566           
2003 11 වාහන 1,000,000           -                             1,470,631       2,470,631               2,470,630             1                         

මූලධන ෙත්කේ අත්පත් කර 
ගැනීම

2101 11 වාහන -                    -                       -                -                       -                      -                    
2102 11

ගෘහ භාණ්ඩ සහ කාර්යාලයීය 
උපකරණ

12,000,000 -                       -                12,000,000 3,052,257 8,947,743
2103 11 යන්ත්ර සහ යන්මත්රෝපකරණ 10,000,000 -                       -                10,000,000 327,833 9,672,168
2106 11 මෘදුකාංග සංවර්ධනය 3,000,000 -                       -                3,000,000 578,286 2,421,714
2401 11 කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව 10,000,000 -                       (443,696) 9,556,304 91,155 9,465,150

මෙනත් මූලධන වියදේ

2506 11 යටිතල පහසුකේ සංවර්ධන 1,000,000 -                       -                1,000,000 -                      1,000,000

2509 11 මවනත් 110,000,000 -                       -                110,000,000 92,372,566 17,627,434

මයොවුන් පාර්ලිමේන්තුව 
සවිබල ගැන්වීම

2509 11 මවනත් 250,000,000 383,200,000 -                633,200,000 544,000,000 89,200,000

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ෙ
ැය

 
වි

ෂ
ය

 
අ

ංක
ය අයෙැය 

ඇස්තමේන්තු මෙන් 
කිරීේ

පරිපූරක ප්රතිපාදන හා 
පරිපූරක ඇස්තමේන්තු  

මෙන් කිරීේ

  මු.මර.66 සහ 
මු.මර. 69 අනුෙ 

මාරු කිරීේ

මුළු ශුද්ධ මෙන් කිරීේ 
(1+2+3)

මුළු වියදේ
ශුද්ධ ප්රතිඵලය 

ඉතිරිය /ඉක්මවීේ
(4-5)

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

මයොවුන් පුරය

2509 11 මවනත් 150,000,000 -                       -                150,000,000 150,000,000 -                    

ජ්ාතික මයොවුන් මසේනාංකය 
�යාත්මක ෙන තරුණයින් 
සදහා ෙන ෙැඩසටහන

2509 11 මවනත් 500,000,000 -                       -                500,000,000 500,000,000 -                    

ජ්ාතික තරුණ මසේවා සභාව හා 
මයොවුන් මසේනාංකය යටමත් 
වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන්

2509 11 සංවර්ධන සහායන් -                    4,000,000,000 -                4,000,000,000 1,844,393,017 2,155,606,983

මත්ද්රවය නිවාරණ වැඩසටහන

2509 11 මවනත් -                    50,000,000 -                50,000,000 26,769,137 23,230,863

උප එකතුෙ 1,050,750,000 4,433,200,000 1,026,935 5,484,976,935 3,166,061,100 2,318,915,837

   
   

   
   

 
මූ

ල
ය

ක
ර

ණ
ය

 
   

(ස
ංම

ක්
ත

 

අයිතේ විස්තරය

5.3.6 ෙයාපෘති  අංකය  හා   නාමය   

වගු අංක 5.11: වයාපෘති අනුව මූලධන වියදම්- තරුණ සංවර්ධන (2) 

වගු අංක 5.10: වයාපෘති අනුව මූලධන වියදම්- තරුණ සංවර්ධන(1) 

අ
යි

ත
ේ

 අ
ංක

ය

   
   

   
   

 
මූ

ල
ය

ක
ර

ණ
ය

   
 

(ස
ංම

ක්
ත

 
අයිතේ විස්තරය

අ
යි

ත
ේ

 අ
ංක

ය
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:- 08-නායකත්ව සංවර්ධන ජාතික මධයසථ්ානය

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

අයෙැය ඇසත්මේන්තු 
මෙන් කිරීේ

පරිපූරක ප්රතිපාදන හා 
පරිපූරක ඇසත්මේන්තු  

මෙන් කිරීේ

  මු.මර.66 සහ 
මු.මර. 69 අනුෙ 

මාරු කිරීේ

මුළු ශුද්ධ මෙන් කිරීේ 
(1+2+3)

මුළු වියදේ
ශුද්ධ ප්රතිඵලය ඉතිරිය 

/ඉක්මවීේ
(4-5)

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

මූලධන ෙත්කේ 
පුනරුත්ථාපනය හා 
ෙැඩි දියුණු කිරීම

2001 11 මගොඩනැගිලි සහ 
ඉදිකිරීේ

1,900,000 -                          -               1,900,000 1,854,545 45,455

2002 11 යන්ත්ර සහ 
යන්මත්රෝපකරණ

400,000 -                          -               400,000 397,166 2,834

2003 11 වාහන 500,000 -                          -               500,000 500,000 -                     

මූලධන ෙත්කේ 
අත්පත් කර ගැනීම

2102 11 ගෘහ භාණ්ඩ සහ 
කාර්යාලයීය උපකරණ

700,000 -                          -               700,000 699,743 258

2103 යන්ත්ර සහ 
යන්මත්රෝපකරණ

300,000 -                          -               300,000 300,000 -                     

ෙැකියා වර්ධනය

2401 11 කාර්ය ෙණ්ඩල පුහුණුව 6,500,000 -                          -               6,500,000 6,480,851 19,149

උප එකතුෙ 10,300,000 -                          -               10,300,000 10,232,305 67,696

මුළු එකතුව 8,517,700,000 21,953,365,200 1,026,935 30,472,092,135 20,557,277,731 9,914,814,404

5.3.7 ෙයාපෘති  අංකය  හා   නාමය   

වගු අංක 5.12: වයාපෘති අනුව මූලධන වියදම්-  නායකත්ව සංවර්ධන ජ්ාතික ෙධයස්ථානය

ෙ
ැය

 වි
ෂ

ය
 අ

ංක
ය

අ
යි

ත
ේ

 අ
ංක

ය
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අයිතේ විස්තරය
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5.4 අත්තිකාරම් බී ගිණුම

සීමාවන්
වියදම් උපරිම සීමාව

රු.
අවම ලැබීම් සීමාව

රු.
උපරිම හර ශ ේෂ
සීමාව රු.

1.1 විසර්ජ්න පනතින් බලය මදනු ලැබූ 35,000,000.00         16,000,000.00       100,000,000.00        
1.2 වර්ෂය තුල අනුෙත ප්රතිම ෝධිත 35,000,000.00         12,000,000.00       100,000,000.00        

සත්ය
වියදම් උපරිම සීමාව

රු.
අවම ලැබීම් සීමාව

රු.
උපරිම හර ශ ේෂ
සීමාව රු.

2. වර්ෂය අවසානමේ සතය අගයන් (භාණ්ඩාගාර පරිගණක මු�ත පරිදි )
                 2.1 මුදලින් (11) 33,450,802.62         14,006,217.08       

                 2.2 ෙරස් සටෙන් (12)
2,764,744.00           5,130,347.50         69,202,074.24          

3. සතය අගයන් තුල ඇතුලත් මු.මර 503(1) යටමත් ගැලපුම්
                3.1 මුදලින් (11) 3,750.00                 
                3.2 ෙරස් සටෙන් (12) 8,750.00                   5,000.00                     

       (මු.මර. 503(1) යටමත් සිදුවූ ගැලපුෙක් බව ෙඳුනා ගැනීෙ සඳො
ප්රොණවත් මතොරතුරු ඉදිරිපත් කළ යුතු යි. -ඇමුණුෙ 1.1)

4 මු.මර. 503 (1) යටමත් ගැලපුම් ඉවත් කළ පසු සතය අගයන් (02-03) 
               4.1 මුදලින් (11) 33,450,802.62         14,002,467.08       

               4.2 ෙරස් සටෙන් (12) 2,755,994.00           5,130,347.50         69,197,074.24          
සීොව ඉක්ෙවීෙක් /පෙත වැටීෙක් සිදුවී ඇත්නම් එෙ වටිනාකෙ
(1.1 ො 1.2 අගයන් 4.1 සෙඟ සැසඳීමෙන් ) අනුකූලමේ අනුකූලමේ අනුකූලමේ

මු.ශර. 506 (ඩී) ප්රකාර රජශේ නිලධාරීන්ශග් අත්තිකාරම් බී ගිණුම-2017.12.31 දිනට වාර්ෂික සැසඳුම් ප්රකා ය

වගු අංක 5.13: මු.මර. 506 (ඩී) ප්රකාර රජ්මේ නිලධාරීන්මේ අත්තිකාරම් බී ගිණුෙ
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ො
 ග
ැනී
ම 
තු
ළි
න්
 මි
ල
 ස
්ථා
යීත

ාෙ
 ළ
ඟ
ා ක

ර 
ගැ
නී
ම 
සඳ
 ා
ශ්රී 
ල
ංක
ා ම
  

 ැ
ංකු
ෙ 
විසි
න්
 දැ
ඩි 
මුද
ල්
 ප්ර
ති
පත්

ති
 ස්
ථා
ෙර
ෙ 
අඛ
ණ්
ඩෙ
 ප
ෙත්

ො
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ඇමුණුම III 

ආර්ථික කටයුතු සම්බන්ධ 2017 අයවැය යයෝජනා ක්රියාමකමක රීමේයම් රගතිය                       

අංකය යයෝජනාව කාර්යය රගතිය 
 

157 විදේශ විනිමය පනත 
හඳුන්වාදීම 

1. නව නනතික විධිවිධාන 
සම්පාදනය කිරිම සඳහා රජයට 

අවශය පහුකකම් සසසා දීම. 
2. දයෝජිත පනත නීතිගත කිරීදම් 

ක්රියාවය ය ර්ණ  කිරීම සඳහා 

අවශය පහුකකම් සසසා දීම. 
3. නව නනතික විධිවිධානවසට 

අනුව පවත්නා ප්රතිපත්ති නිදයෝග 
සමාදසෝචනය කිරීම හා 
ඉදිරිදේදී ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 
ඵසදායී ප්රතිපත්ති හඳුනාගනනීම 
පිණිස අදාස පාණශවයන් සමඟ 
අවශය කටුතු  සම්නන්ීකකර ය 

කිරීම. 
 

අදාළ සංදශෝධනද ඇු සත් කර 
ක්රියාත්මක කිරීම සදහා විදේශ 
විනිමය පනත් දකටුම්පතට 
2017.07.25 වනනි දින 
පාණය දම්න්ු දේ අනුමනතිය හිමිව 
ඇත. 

170 ශ්රී සංකා මහ නනංව ව මන්න් 
ක්රියාත්මක කරන සද යළය  
සහනදායී  ය සහ ඇපකර 
දමන්ම “SMILES” 
දයෝජනා ක්රමය 
2017.03.31 දිනට දපර 
මහා භාණ්ඩාගාරය දවත 

පනවරීම. 

දමය මුදල් අමාතයාංශදේ විපය ප ය 
යටතට ගනදනන විපයක් නවට ශ්රී 
සංකා මහ නනංව දේ ප්රාදේයය 
සංවණධන නනංව දේ අධයක්ප වියළන් 
දනනුම් දී ඇත.  

ක්රියාත්මක කර ඇත. 

181 ජාතයන්තර ගුදදදනු 
පේධතියක් ස් ාපිත කිරීම 
සඳහා දයෝගය රාමුවක් 
සකස් කිරීම. 

විනිමය පාසන පනත යටදත් පනවා 
ඇති විධිවිධාන ප්රකාරව කක් කක් 
අවස් ාවන්ට ුකවිදශේෂී වන අුතරින් 
ඉදිරිපත් කර ඇති ඉල්ලීම් 
සනසකිල්සට ගනිමින් ඒ සඳහා අවශය 
කටුතු  ඉටුකර දීම. 
 

ක්රියාත්මක කර ඇත. 

184 අ. විදේයකයින් සඳහා 
නසපත්වන විදේශ 
වයවහාර මුදල් ප්රකාශ 

කිරීදම් සීමාව ඇ.ක.ජ.දඩො. 
15,000 යළට 40,000 
දක්වා වනඩි කිරීම. 
 

ආ.  ප්රතිමු  ආදයෝජන 
න්ුදම හරහා ආදයෝජනය 
කර ප්රාග්ධනධන සාභ 
උපයාදගන ඇති 
පුේගසයන්ට කදසස 
උපයාදගන ඇති ප්රාග්ධනධන 
සාභදයන් 50% ක මුදසක් 
ප්රතිමු  ආදයෝජන න්ුදම 
හරහා නනවත ආදයෝජනය 

කිරීමට අවසර දීම. 

1. රටු සට දගන කනු සනන විදේශ 
වයවහාර මුදල් ප්රකාශ කිරීදම් 
ජාතයන්තර ප්රමිතිය හා සනසඳීදම්දී 
දමම දයෝජනාව අසංගත නවක් 

දපන්වන නනවින්, ඒ සම්නන්ධදයන් 
මූසය ුදේධි ඒකකදේ අධයක්පදග්ධන 
අදහස් සනා ගනනීම. 
2. මූසය ුදේධි ඒකකදේ අදහස් හා 
නිරීක්ප  මත පදනම්ව දම් සඳහා 

මුදල් මණ්ඩසදේ / අධිපතිදග්ධන 

අනුමනතිය සනාගනනීම. 
3. කම කාණයය සම්න්ධදයන් 
නිව ත්කර ඇති ගනසට් නිදේදනයට 
අදාළ පරිදි සංදශෝධනය යළදු කිරීම. 

 
නනංව  අීකක්ප  දදපාණතදම්න්ු ව 
වියළන් නනංව  අංශය සඳහා සනා ගත 
හනකි විදේශ  ය සීමා සම්නන්ධව 
නිදයෝගයක් නිව ත් කර ඇති අතර 
නනංව  දනොවන මූසය ආයතන අංශය 
සඳහා ද කවනනි නිදයෝගයක් පළමු 
කාණු දේදී නිව ත් කරනු ඇත. 
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273 පිරමිඩ දයෝජනා ක්රමය 
ආවර ය කිරීම සඳහා නව 

වයවස් ාවක් සකස් කිරීම. 

ශ්රී  සංකා මහ නනංව ව මන්න් පාසනය 
කරනු සනන වයවස් ාවන් 
සම්නන්ධදයන් කටුතු  කිරීමට 
පත්කර ඇති නීති සහ අනුකූසතා 
කටුතු  දදපාණතදම්න්ු ව මන්න් 
දනනටමත් ක්රියාත්මක කර ඇති නීති 
ප්රතිසංස්කර  වයාපිතිය යටදත් 
දමහි මූය ක වයවස් ා දකටුම්පත 

සකස් කර ඇත.  

ශ්රී  සංකා මහ නනංව ව මන්න් පාසනය 
කරනු සනන වයවස් ාවන්/ආඥා 
පනත් සම්නන්ධදයන් කටුතු  කිරීමට 
පත්කර ඇති නීති සහ අනුකූසතා 
කටුතු  දදපාණතදම්න්ු ව මන්න් 
දනනටමත් ක්රියාත්මක කර ඇති නීති 
ප්රතිසංස්කර  වයාපිතිය යටදත් 
මූය ක පනත් දකටුම්පත  සම්පාදනය 
කිරීම පිළිනඳව සළකා නසමින් පවතී. 

274  ය ආපුක අයකර ගනනීදම් 
(විදශේප) විධිවිධාන 
පනතින් ආවර ය වන 
කාණයයන් පුඵල් කිරීම 
සඳහා කම පනතට අදාළ 

සංදශෝධන ඇු ළත් කිරීම. 

දමහි මූය ක දකටුම්පත සම්පාදනය 
කර ඇති අතර, කය දම් වන විට ශ්රී 
සංකා මහ නනංව දේ නීති සහ 
අනුකූසතා කටුතු  දදපාණතදම්න්ු ව 
මන්න් සමාදසෝචනය කරමින් පවතී. 
 
  

ශ්රී සංකා මහ නනංව දේ නීති සහ 
අනුකූසතා කටුතු  දදපාණතදම්න්ු ව 
මඟින් දකටුම්පත් කර ඇති මූය ක 
පනත් දකටුම්පත නීති ප්රතිසංස්කර  
වයාපිතිදේදී සාකඡාවාවට ගනනීමට 
සනසුකම් කර ඇත.  
 
 

277 විදේශීය මුදල් 
මාරුකරන්නන් සදහා 
නසපත්ර 200 ක් නිව ත් 
කිරීම 

1.නව විදේශ මුදල් මාරුකරන්නන් 
පත් කිරීම සම්නන්ධදයන් දනනට 
ක්රියාත්මක වන නිණ ායක 
සමාදසෝචනය කිරීම 
 
 
2.දවනත් නව නිණ ායක 
සම්නන්ධදයන් මුදල් මණ්ඩසදේ 
අනුමනතිය සනා ගනනීම 
 
 
3.මුදල් මණ්ඩසය මන්න් අනුමත 
කරන සද නිණ ායක ප්රකාශයට පත් 
කිරීම 
 
4.ුකදුුකකම්සත් අයදුම්කරුවන්හට 
නසපත්ර සනාදීම කඩිනම් කිරීම සදහා 
සනබී ඇති අයදුම්පත්ර සම්නන්ධදයන් 
අවශය කටුතු  කඩිනමින් ඉටු කිරීම 

i. නව විදේශ මුදල් හුවමාරුකරුවන් 
පත් කිරීම සම්නන්ධදයන් දනනට 
ක්රියාත්මක වන නිණ ායක 
සමාදසෝචනය කරන සදී. 
 

ii.   දවනත් නව නිණ ායක 
සම්නන්ධදයන් මුදල් මණ්ඩසදේ 
අනුමනතිය සනා ගන්නා සදී.   
 
iii. මුදල් මණ්ඩසය මන්න් අනුමත 
කරන සද නිණ ායක ප්රකාශයට පත් 
කරන සදී.   
 

iv.   පු ල් පරාසයක පනතිර ඇති මුදල් 
හුවමාරුකිරීදම් වයාපාරය සම්නන්ධව 
දන්වමින් ශ්රී සංකා සංචාරක සංවණධන 
අධිකාරිය දවත ය පියක් යවන සදී.  
 

v.            මුදල් හුවමාරුකිරීදම් 
වයාපාරදේ පම ක් නිරතව යළනන 
සීමිත සමාගම් (මුදල් 
හුවමාරුකරුවන්), 
 

      නසපත්රසාී  මූසය සමාගම්, 
විදශේෂිත කල්නදු ආයතන, 
නසපත්රසාී  විදශේෂිත නනංව  සහ 
දහෝටල් යන කාණ්ඩ යටදත් නව 
මුදල් හුවමාරුකරුවන් පත් කිරීම 
සඳහා නව නිණ ායක යටදත් 
අයදුම්පත් සනකසීම යළදු කරන සදී. 
 
 

vi.   මුදල් හුවමාරුකරුවන් (04), 
විදශේෂිත කල්නදු ආයතනයක් (01) 
සහ දහෝටසයක් (01) යන කාණ්ඩ 
ඔස්දසේ නව නසපත්ර 0කක් 
නිව ත්කරන සදී. 
 
සටහන:  
 

විධිමත් ඉල්ලීම් ය පියක් සනබීමකින් 
දතොරව, විදේශ විනිමය 
දදපාණතදම්න්ු වට මුදල් මාරු 
කිරීදම් නසපත්ර පරිසීමිත 
ගනුදදනුකරුවන් සඳහා නිව ත් කිරීම 
යළදුකළ දනොහනකි  දේ.  
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දමම  වයාපාරය සඳහා විදේශ විනිමය 
දවළඳදපොළවල් පිළිනඳ විදශේෂිත 
නිපු තාවයන්/ දනනුම අවශය වන 
අතර වයාපාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා 
හිතකර භූදගෝලීය ස ්ානයක් ද තිබිය 
ුතු  දේ. ඒ අනුව අපට යළදුකළ හනකි 
වනුදේ මුදල් හුවමාරුකිරීදම් 
වයාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ඇති 
අවස් ාවන් සහ අදාළ නසපත්ර 
සනාගනනීදම් ක්රියාවය ය පිළිනඳ 
දනනුවත්භාවය වනඩි කිරීම පම කි. 
කනිසා “නසපත්ර 200ක් නිව ත් කිරීම” 
විදේශ විනිමය දදපාණතදම්න්ු දේ 
පාසනදයන් නනහනර ඉසක්කයකි. 
කනමුත් අපහට කය දවළඳදපොළ 
ගතිකත්වය මත පාදකව දීණඝකාලීනව 
ළඟාවිය ුතු  ඉසක්කයක් දසස 
තනාගත හනක්දක්ය.  
 
 

278 නසපත්රසාී  වාණිජ නනංව  
(LSBS) සහ නසපත්රසාී  
විදශේෂිත නනංව  

(LSBS)සදහා අවම ප්රාග්ධනධන 
සීමාව වනඩි කිරීම 

අයවනය දයෝජනාවසට අනුව දී ඇති 
කාස සීමාව ු ස නව අවම ප්රාග්ධනධන 
අවශයතා සීමාව ක්රියාත්මක කිරීම 
සදහා මුදල් මණ්ඩසය කීර ය කර 

ඇත. ඒ අනුව,නසපත්රසාී  නනංව  
දවත අවශය උපදදස් නිව ත් කිරීම 
සදහා නනංව  අීකක්ප  
දදපාණතදම්න්ු ව (BSD) වියළන් 
අමාතයංශදේ කකගතාවය ඉල්සා 
ඇත. 
 

 

278 ප්රා මික දවදළන්දන් 
සදහා අවම ප්රාග්ධනධන සීමාව 
වනඩි කිරීම 

2015 වසදණදී ප්රා මික 
දවදළන්දන්දග්ධන මූය ක ප්රාග්ධනධනය 
රු.මි.300 යළට රු.බි. 1 දක්වා වනඩි 
කිරීමට අවශය උපදදස් නිව ත් කරන 

සදී. රජදේ ුකරුව ම්පත් දවසඳදපොළ 
සහ ප්රා මික දවදළන්දන් නියාමනය 
කිරීම සදහා 201ක ජූනි මස ක වනනි 
දින මුදල් මණ්ඩසදේ උපදදස් පරිදි 

කමිටුවක් පත් කරන සදී. 
 
 

කම කමිටුදේ අවසන් වාණතාව සනුදුද 
පුක කහි ඇු ළත් නිණදේශ 
සනසකිල්සට ගනිමින් අයවනය 
දයෝජනාව ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය 

පියවර ගනනීමට නියමිතයි. 
දම් වන විට ප්රා මික දවදළන්දන්දග්ධන 
සමසත් ප්රාග්ධනධන අනුපාතය 1ක.9% ත් 
901.1% ත් අතර පවතින අතර කය 
දනනට නසපනවනත්දවන අවම සීමාව 
වන 10% අභිනවා යාමකි. 

 

281 නනංව  ඒකානේධ කිරීම 
සදහා අවශය ප්රතිපත්ති 
සංදශෝධනයන් පිළිනදව 
දසොයා නනලීම 

රාජය අංශයට අයත් ව ඩා නනංව  රාජය 
අංශයට අයත් විශාස නනංව  සමඟ 
ඒකානේධ කිරීම සඳහා අවශය කටුතු  

යළදු කරමින් පවතී. දම් සම්නන්ධදයන් 
ක්රියාත්මක වන ආයතන පාසන 

ක්රියාත්මක කරමින් පවතී. 21-40 
පම  ප්රතිශතයකින් කාණයයන් 
සම්ර්ණ  කර ඇත. 
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නිදයෝග අවශය පරිදි සංදශෝධනය 

දකදරනු ඇත.  
282 
(අ) 

නනංව  වියළන් නිව ත් කිරීමට 
අදේක්ෂිත  ය කළඹින් 
අවම වශදයන් 10% ක් 
කිෂිකණම ක්දපේත්රයටත්, 
10% ක් ව ඩා හා මධයම 
වයවසාය ක්දපේත්රයටත්, 
10% ක් අපනයන 

ක්දපේත්රයටත්, තවත් 10% 
ක් සංචාරක ක්දපේත්රයටත්, 
5% ක් තරු  අංශයට හා 
5%ක් කාන්තා අංශයටත් 
දවන් කිරීමට වගනසා 
ගනනීම සඳහා අදාළ 
නනංව වසට අවශය නිදයෝග 

නිව ත් කිරීම. 

2017 අයවනය දයෝජනා මන්න් 
දයෝජනා කර ඇති පරිදි හඳුනාගත් 
ක්දපේත්ර සඳහා අදාළ පරිදි දනදී යන 
අුතරින්  ය සනාදීමට උපදදස් සනා 
දදමින් නසපත්රසාී  නනංව  දවත 2017 
දපනරවාරි 01 වනනි දින ‘නනංව  
දසේවාවන් සම්නන්ධදයන් අදාළ වන 
2017 අයවනය දයෝජනා ක්රියාත්මක 
කිරීම’ යන මනදයන් 2017 අංක 01 
දරන චක්රදල් ය නිව ත් කරන සදී. 

2017 අංක 01 දරන චක්රදල් ය 
නසපත්රසාී  නනංව  දවත නිව ත් කරන 
සදී. 
 
 
 
 

282 
(ආ) 

කදමන්ම, අවම වශදයන් 
තනන්පු  වය න් 15% 
ක්වත්  ඉහත කී 
ක්දපේත්රවසට අයත් වයාපාර 
දිුතුද කිරීම සඳහා දයදිවිය 
ුතු  නවට අදාළ නනංව  
වසට නිදයෝග කිරීම. 

2017 අංක 01 දරන චක්රදල් ය 
2017 දපනරවාරි 01 වනනි දින 
නසපත්රසාී  නනංව  දවත නිව ත් කරන 
සදී. 

2017 අයවනය මන්න් දයෝජනා කර 
ඇති පරිදි ඉහත දක්වා ඇති හඳුනාගත් 
ක්දපේත්ර දවත විහිදී යන අුතරින් 
තනන්පු වය න් අවම වශදයන් 15% 
කට දනොඅඩු වන දසේ ආදයෝජනය 
කිරීමට උපදදස් සනා දදමින් 
නසපත්රසාී  නනංව  දවත 2017 
දපනරවාරි 01 වනනි දින නනංව  
දසේවාවන් සම්නන්ධදයන් අදාළ වන 
2017 අයවනය දයෝජනා ක්රියාත්මක 
කිරීම යන මනදයන් 2017 අංක 01 
දරන චක්රදල් ය නිව ත් කරන සදී. 
 

283 රු.මි. 5 කට අඩු 
වනනාකමක් සහිත  ය 
ඉල්ලීම් සම්නන්ධදයන් 
මසකට අඩු කාසයක් 
ඇු ළත අදාළ  ය මුදස 

සනා දීමට කටුතු  කිරීම. 

රු.මි. 5කට අඩු වනනාකමක් සහිත 
 ය ඉල්ලීම් සම්නන්ධදයන් මසකට 
අඩු කාසයක් ඇු සත අදාළ  ය 
මුදස සනාදීමට හනකිවන පරිදි වත්මන් 
 ය සනාදීදම් ක්රියාවය ය සංවිධිත 
කරන දසස උපදදස් සනා දදමින් 
2017 අංක 01 දරන චක්රදල් ය 
නිව ත් කර ඇත. 

2017 අයවනය මන්න් දයෝජනා කර 
ඇති පරිදි ඉහත දක්වා ඇති හඳුනාගත් 
ක්දපේත්ර දවත විහිදී යන අුතරින් 
තනන්පු වය න් අවම වශදයන් 15% 
කට දනොඅඩු වන දසේ ආදයෝජනය 
කිරීමට උපදදස් සනා දදමින් 
නසපත්රසාී  නනංව  දවත 2017 
දපනරවාරි 01 වනනි දින නනංව  
දසේවාවන් සම්නන්ධදයන් අදාළ වන 
2017 අයවනය දයෝජනා ක්රියාත්මක 
කිරීම යන මනදයන් 2017 අංක 01 
දරන චක්රදල් ය නිව ත් කරන සදී. 
 

284 නනංව  පනතට අවශය 
සංදශෝධන යළදු කිරීම 

දම් සම්නන්ධදයන් දසෝක නනංව දේ 
සහාය ඉල්සා ඇති අතර දම් 
සම්නන්ධදයන් ක්රියාත්මක කළ ුතු  
නියාමන නීති සහ අදාස වන ක්දපේත්ර 
පිළිනදව දසොයානනලීම සදහා 

දමදහුතම් කමිටුවක්ද පත් කර ඇත. 
 

දම් සම්නන්ධදයන් ක්දපේත්රදේ 
පාණශවකරුවන්දගන් අදහස් සනා 

 
(ආ) - දනනට ක්රියාත්මක කරමින් 
පවතින අතර 20%ක කටුතු  
සම්ර්ණ  කර ඇත. 
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ගනනීදම් කටුතු  යළදු දකදරමින් 

පවතී. 
 

නනංව  පනත සදහා නනංව  අීකක්ප  
දදපාණතදම්න්ු ව වියළන් දයෝජනා 
කර ඇති සංදශෝධන දම් වන විට නීති 
සහ අනුකූසතා කටුතු  
දදපාණතදම්න්ු ව මන්න් දම් වන 
විටත් ක්රියාත්මක කරමින් පවතින 
නීති ප්රතිසංස්කර  වයාපිතිය 
යටදත් සසකා නනලීමට නියමිත අතර 
නනංව  අීකක්ප  දදපාණතදම්න්ු ව 
මන්න් දයෝජනා කර ඇති නිණදේශ 
දම් වන විට ශ්රී සංකා මහ නනංව දේ 
දජයප්ක කසමනාකාරීත්වය දවත 

ඉදිරිපත් කර ඇත. 
 

 
 
 
 

285 මූසය ගුදදදනු දමය මුදල් අමාතයාංශදේ මූසය 
ප්රතිපත්ති දදපාණතදම්න්ු දේ විපය 
ප යට අයත් වන අතර ක්රියාත්මක 
කිරීදම් ආයතනය වශදයන් කටුතු  
කරනු සනන්දන් දේශීය ආදායම් 
දදපාණතදම්න්ු වයි. 

දනනට ක්රියාත්මක දවමින් පවතී. 

28ක  ය සහ තක්දසේරු 
වනනාකම් අතර අනුපාතය 
(LTV) දමෝටණ ර   ණ්ඩය 
සදහා සීමා කිරීම 

දමෝටණ ර   ණ්ඩ සම්නන්ධදයන් 
සනා දදනු සනන  ය පහුකකම් සදහා 
 ය සහ තක්දසේරු වනනාකම් අතර 

අනුපාතය සම්නන්ධදයන් “2017 
අංක 2 දරන නනංව  පනදත් නිදයෝග-
නිදයෝග සදහා සංදශෝධන” 2017 
දපනරවාරි 15 වනනි දින නසපත්රසාී  
නනංව  දවත නිව ත් කරන සදී 

ර්ණ  වශදයන් ක්රියාත්මක කරන 

සදී. 

28ක  ය සහ තක්දසේරු 
වනනාකම් අතර අනුපාතය 
(LTV) දමෝටණ ර   ණ්ඩය 
සදහා සීමා කිරීම 

 ය සහ තක්දසේරු වනනාකම් අතර 
අනුපාතය සම්නන්ධදයන් අදාළ 
නිදයෝග LFCs/SLCs දවත 2017 
ජනවාරි 1ක වනනි දින යළට ක්රියාත්මක 
වන පරිදි නිව ත් කර ඇත. 

ර්ණ  වශදයන් ක්රියාත්මක කරන 

සදී. 

290 ප්රාග්ධනධන දවළදදපොළ 
උපාය මාණග ක්රියාත්මක 
කිරීම 

රජදේ ුකරැව ම්පත් (CBSL) ප්රා මික 
දවන්දේයළදේ විකිණීම 
සම්නන්ධදයන් අදාළ නියමයන් 
නිව ත් කිරීම 

නව දවන්දේයළ ක්රමදේදය සහ 
දවන්දේයළ දමදහුතම් නිණ ායක 
ඇු ළත් කරමින් සකස් කළ 
දමදහුතම් මාණදගෝපදේශන 
අත්දපොදතහි අවසාන දකටුම්පත 
දනනට සමාදසෝචනය කරමින් පවතී.  

290  ප්රතිසාභ චක්රය මත ූ  ප්රධාන 
සක්පයයන්හිදී ුකරැව ම්පත් නිව ත් 
කිරීම දකදරහි අවධානය දයොමු 
කිරීදම් හා නිව ත් කරනු සනන වාර 
ග න වඩා ස් ාවර කිරීදම් 
අදේක්පාදවන් රාජය  ය 
දදපාණතදම්න්ු දේ දමදහුතම් 
අත්දපොත සංදශෝධනය කරන සදී. 
 

දමම දමදහුතම් අත්දපොත දම් වන 
විට යාවත් කාලීන කරමින් පවතින 
අතර සංදශෝධිත අත්දපොත 2017 
දනොවනම්නණ මස නිව ත් කිරීමට 
අදේක්ෂිතය. 
 

 
 

294 භාණ්ඩාගාර නනඳුම්කර 
දවළදදපොස විදේශ 
ආදයෝජකයන්ට ගුදදදනු 
කිරීමට හනකි වන අුතරින් 
වනඩි දිුතුද කිරීම-ුතදරෝ 

රජදේ ුකරුව ම්පත් සම්නන්ධදයන් 
ුතදරෝ නිප්කාශන ක්රමදේදය 
ක්රියාත්මක කිරීම සදහා අවම 
වශදයන් වසර 2 ක් ගතදවනු ඇතනයි 
අදේක්පා දකදණ. 

රජදේ ුකරුව ම්පත් සම්නන්ධදයන් 
ුතදරෝ නිප්කාශන පහුකකම් සනසසීම 
සදහා මුදල් මණ්ඩසදේ අනුමනතිය 

හිමි වී ඇත.දම් සම්නන්ධදයන් 
අමාතය මණ්ඩසදේ අනුමනතිය සනා 
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නිප්කාශන පහුකකම් 
සසසා දීම 

ගනනීම සදහා අමාතය මණ්ඩස 
සංදේශයක් සකස් කර ජාතික 
ප්රතිපත්ති හා ආණිකක කටුතු  
අමාතයාංශය දවත දයොමු කර 

ඇත.දම් වන විට ශ්රී සංකා මහ නනංව ව 
සු  පරිග ක පේධතියම අවශය 
මිදුකාංග කකු  කිරීම සදහා මහා 

�තානය පුමම් 500,000 ක මූය ක 
පිරිවනයක් දනරීමට යළදුවන නවට 
ඇස්තදම්න්ු  කර ඇත. 
රජදේ ුකරැව ම්පත් සම්නන්ධදයන් 
ුතදරෝ නිප්කාශන පහුකකම් සනසසීම 
සම්නන්ධදයන් මූය ක සාකඡාජා 2017 
ජනවාරි 2ක සහ 27 දදදින මුදල් 
අමාතයු මා, මහනනංව  අධිපතිු මා 
ඇු   අදාළ නිසධරයන් සමග මූය ක 

සාකඡාජාවන් පවත්වන සදී. 
 

තවද, දම් සම්නන්ධදයන් පනන 
නනන්ය හනකි තාක්පණික ගනටලු 
පිළිනඳව සාකඡාජා කිරීම සදහා මහ 
නනංව දේ අදාළ නිසධරයන් සඳහා 
මූය ක වනඩමු වක් පවත්වන 
සදී.ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආණිකක 
කටුතු  අමාතයාංශය මන්න් දම් 
සම්නන්ධදයන් ඉදිරිපත් කරන සද 
අමාතය මණ්ඩස සංදේශයට 

අනුමනතිය සනබී ඇත. 
ඒ අනුව දයෝජිත ක්රියාපනපානය 
සම්නන්ධදයන් නීතිපතිදග්ධන අදහස ්
සනා ගනනීම සදහා කය නීතිපති දවත 
ඉදිරිපත් කර ඇත. මීට අදාළව සනයළ 
02ක් පනවනත්ූ  අතර නීතිපති 
දදපාණතදම්න්ු ව වියළන් නම් කළ 
තනනනත්තා සම්නන්ධ සංකල්පය 
පිළිනඳව වනඩිදුර සමාදසෝචනයක් 
ඉල්සා ඇති  අතර කහිදී රජදේ යළයලුම 
ුකරැව ම්පත් ුතදරෝ නිශ්කාශන 
පේධතිදේ තනන්පත් කළුතු දේ.  
 

දමදහුතම් කමිටුව රැසව්ීමට සහ 
ුතදරෝ නිප්කාශන ක්රමදේදය සඳහා 
භාරකාර සනසුකම සම්නන්ධ නියාමන 
අවශයතාවය පිළිනඳ වනඩිදුර සාකඡාවා 
කිරීමට නියමිතය. 
 

295 භාණ්ඩාගාර නනඳුම්කර 
යටදත් පාදක පරි තීන් 
සහිත ුකරැව ම්පත් හදුන්වා 
දීම  

දමම ක්රියාවය ය දම් වන විට 
සම්ර්ණ  කර ඇති අතර ඉදිරිදේදීත් 

ක්රියාත්මක කිරීමට අදේක්ෂිතය. 
 

T-නනඳුම්කර දවන්දේයළදේදී දම් 
සම්නන්ධදයන් හනකි පම  වසර 
2,5,7,10 පරි තීන්දගන් සමන්විත 
නනඳුම්කර හඳුන්වා දීමට රාජය  ය 

දමය ර්ණ  වශදයන් ක්රියාත්මක කර 
ඇත. 
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දදපාණතදම්න්ු ව වියළන් පියවර 
දගන ඇත. 
 

322 විශ්රාමික පුේගසයන් සදහා 
අග්රහාර රක්ප ාවර ය 
වයස් සීමාවකින් දතොරව 
ජීවිත කාසයටම 
නසපනවනත්දවන පරිදි දීණඝ 
කිරීම.2017 වසර ු ළදී 
යළය න්ුදම්වස රු.මි.1.5 ක් 
දක්වා මුදල් තනන්පත් 
කරනු සනන දජයප්ක 
පුරවනයළයන් සදහා දජයප්ක 
පුරවනයළ තනන්පු  දයෝජනා 
ක්රමය යටදත් 15% ක 
නිශ්චිත දපොළියක් සනා 
දීම. 

දජයප්ක පුරවනයළයන්දග්ධන තනන්පත් 
සදහා වන විදශේප දපොළී දගවීදම් 
දයෝජනා ක්රමය යටදත් 2017.03.01 
දින යළට නස පනවනත්දවන පරිදි 

තනන්පු  ආවර ය රු.මි.1.5 ක් 
දක්වා පු ල් කරන දසස දන්වා 
නසපත්රසාී  නනංව  දවත දමදහුතම් 

උපදදස් නිව ත් කර ඇත. 

2017.03.01 දින යළට ක්රියාත්මක වන 
පරිදි දමදහුතම් උපදදස් නිව ත් කර 

ඇත. 

292 දකොළඹ දකොටස් හුවමාරු 
(CSE) අසාමුහිකර ය 

කිරීම.  

ආයළයානු සංවණධන නනංව දේ 
තාක්පණික සහාය යටදත් දම් සඳහා 
පත්කර ඇති උපදේශකයන් වියළන් 
දම් වනවිට අදාළ පාණශවයන් සමඟ 

සාකඡාවා වට කිහිපයක් පවත්වා ඇත. 
දකොළඹ දකොටස් හුවමාරුදේ 
සාමාජික සමාගම් හා රජය අතර, 
අගය දනදීයාදම් ක්රමදේදයක් සහ 
අසාමූහිකර  ක්රියාවය ය ක්රියාත්මක 
කිරීම සඳහා අසාමූහිකර  පනත් 
දකටුම්පතට අවශය සංදශෝධන දමම 
උපදේශකයන් වියළන් දම් වන විට 

දයෝජනා කර ඇත. 
 

තවද, දමම අසාමූහිකර  
දකටුම්පත නනතික කමිටුව වියළන් 
සමාදසෝචනයට නදුන්කර ඒ අනුව 
අවශය සංදශෝධන යළදු කරනු සනද .  
අනු රුව දම් සඳහා දකොමිපන් 
සභාදේ අනුමනතිය සනාගනනීදමන් 
පුක ප්රතිපත්තිමය අනුමනතිය 
සනාගනනීම සඳහා දමම 
අසාමූහිකර  පනත් දකටුම්පත 
අමාතය මණ්ඩසය දවත ඉදිරිපත් 
දකදරනු ඇත.   
 

දම් වනවිට කටුතු  යළදුකරමින් පවතී. 

291 දවළඳපළ නියාමන 
ගනටලුවසට පිළියම් දයදීම 
සඳහා ුකරැව ම්පත් හා 
විනිමය දකොමිපන් සභා 
පනත සංදශෝධනය කිරීම. 

මහජන අදහස් සනාගනනීම සඳහා 
ුකරැව ම්පත් විනිමය පනත් දකටුම්පත 
ප්රකාශයට පත්කිරීමත් සමඟ 
ුකරැව ම්පත් හා විනිමිය දකොමිපන් 
සභාව දවත විවිධ පාණශවයන්දගන් 

අදහස් හා දයෝජනා ඉදිරිපත් විය.  
 

දමදසස ඉදිරිපත් ූ  අදහස් හා 
දයෝජනා සමාදසෝචනයට නඳුන්කර 
අදාළ වන පරිදි ුකරැව ම්පත් විනිමය 
පනත් දකටුම්පතට ඇු සත් කිරීමට 
පියවර දගන ඇත. 
 

දම් වන විට අවශය කටුතු  යළදු 

කරමින් පවතී. 
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අනු රුව ුකරැව ම්පත් විනිමය පනත් 
දකටුම්පත අමාතය මණ්ඩසදේ 

අනුමනතියට ඉදිරිපත් කරන සඳුව, ඒ 
සඳහා 2017 මාණු  22 වනනි දින 
අනුමනතිය සනාදී ඇත.  
 

 අමාතය මණ්ඩසදේ අනුමනතිය 
සනාගනනීදමන් පුක ුකරැව ම්පත් 
විනිමය පනත් දකටුම්පත 
සනසුකම්කර ය සඳහා දම්වන විට 
නීති දකටුම්පත් දදපාණතදම්න්ු ව 
දවත දයොමු කර ඇත. 
 

297 නිශ්චස දේදපොළ 
ආදයෝජන භාරවස 
ආදයෝජනය කිරීමට ඇති 
නනමියාව පිළිනඳව 
සනසකිල්සට ගනිමින් 
විනිමය හා ුකරැව ම්පත් 
දකොමිපන් සභාදේ ඒකීය 
භාර නීති සංග්රහයට අදාළ 
සංදශෝධන ඇු සත් 

කිරීමට කටුතු  කිරීම. 

ප්රාග්ධනධන දවළඳදපොළට නිශ්චස 
දේදපොළ ආදයෝජන භාර හඳුන්වාදීම 
පිළිනඳව දසොයා නනලීම සදහා 

අධයනයක් යළදු කරන සදී. 
 

ඒ අනුව, ඒකීයභාර නීති සංග්රහය 
සමාදසෝචනය කර කය සාමූහික 
ආදයෝජන පරිපානය (CLS) පිළිනද 
නීති සංග්රහය දසස සංදශෝධනය 

කිරීමට අදේක්පා දකදණ. දමම 
ේවිත්වය යටදත් ගනදනන භාණ්ඩවස 
පවතින සමානත්වය මත නිශ්චස 
දේදපොළ ආදයෝජන භාරද CLS නීති 
සංග්රහය යටදත් හඳුන්වාදීමට පියවර 

ගනු ඇත. 
 

ප්රාග්ධනධන දවළදදපොළ සංවණධනය 
කිරීදම් වනඩසටහන සදහා ආයළයානු 
සංවණධන නනංව ව මන්න් සනා දීමට 
නියමිත උපදේශන දසේවා දම් වන 
විට ආරම්භ කර ඇති නනවින් කම 
උපදේශකයන් වියළන් දමම CLS නීති 
සංග්රහය දකටුම්පත් කිරීම සඳහාත් ,ඒ 
සම්නන්ධදයන් අදාළ වන පරිදි 
නනතික විධිවිධානවසට අවශය 
සංදශෝධන දගන ඒම සඳහාත් 

දල්කම් කාණයාසයට සහාය වනු ඇත. 
 

නිශ්චස දේදපොළ ආදයෝජන භාර 
සම්නන්ධදයන් අදනව ත් රටවල් 
වියළන් අනුගමනය කරනු සනන නීති 
රීති පිළිනඳවද අධයනය කර ඇති අතර 
ඒ අනුව ශ්රී සංකාදේ දවළඳදපොළට 
උචිත වන අුතරින් නිශ්චස දේදපොළ 
ආදයෝජනය භාර සදහා අවශය නව 
නීති මාසාවක් දකටුම්පත්කර ය 
කිරීම සදහා ආයළයානු සංවණධන 
නනංව දේ සහාය සනා ගනනීමට 

අදේක්පාදවන් යළනයි. 
 

දම් වන විට අවශය කටුතු  යළදු 

කරමින් පවතී. 
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299 දකොළඹ දකොටස් 
හුවමාරුව යටදත් සනයිස්ු  
ගත කිරීම සදහා විදේශ 
සමාගම්වසට ආරාධනා 
කිරීම 

විදේශ මුදල් වය න් සමන්විත 
ුකරැව ම්පත් සම්නන්ධදයන් ගුදදදනු 
කිරීම සදහා විදේශ සමාගම් 
සනයිස්ු ගත කිරීමට හනකිවන පරිදි 
නහු වයවහාර මුදල් මණ්ඩසයක් 
�යාත්මක කිරීම සදහා දකොළඹ 
දකොටස් හුවමාරුව මන්න් සකස් 
කරන සද ප්රතිපත්ති රාමුව සහ ටට 
අදාළ නියමයන් දල්කම් කාණයාසය 
මන්න් දකොමිපන් සභාව දවත දයොමු 

කර ඇත. 
 

දම් වන විට අවශය කටුතු  යළදු 

කරමින් පවතී. 

275 දගෝල්ඩන් කී 
තනන්පු කරුවන් සදහා 

රු.මි.3000 ක් දවන් කිරීම 

දගෝල්ඩන් කී තනන්පු කරුවන්දග්ධන 
තනන්පු  ද රීම සදහා දගවිය ුතු ව 

තිබූ රු.මි.3000 ක් ූ  ඉතිරි මුදස දවන් 
කිරීම 
 

දම් වන විට අවශය කටුතු  යළදු 
කරමින් පවතී. 
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තනතුර ස ේවය පන්තිය/සරේණිය
අනුමත කාර්ය
මණ්ඩලය

දැනට සිටින
කාර්ය
මණ්ඩලය

පුරප්පාඩු

සයෙෂ්ඨ

ලේකම් � ලං.ප.ල ේ විල ේෂ 1 1 0

රාජ්ය අමාත්යාං ලේකම් � ලං.ප.ල ේ විල ේෂ 1 1 0

අතිලේක ලේකම් � ලං.ප.ල ේ විල ේෂ 3 3 0

අතිලේක ලේකම් � ලං.ක්ර.ල ේ විල ේෂ 2 2 0

ප්රධාන මූලය නිලධාරි � ලං.ග.ල ේ විල ේෂ 1 1 0

ලජ්යෂ්ඨ  හකාර ලේකම් � ලං.ප.ල ේ I 2 2 0

අධයක්ෂ � ලං.ප.ල ේ I 5 5 0

අධයක්ෂ � ලං.ක්ර.ල ේ I 2 2 0

අධයක්ෂ
� ලං.ප.ල ේ/�
ලං.ක්ර.ල ේ I 1 0 1

අධයක්ෂ (ව්යාපෘති) ලෙපාේත්ලම්න්තුගත් I 1 0 1

ප්රධාන ගණකාධිකාරි � ලං.ග.ල ේ I 1 1 0

ප්රධාන අභ්යන්ත්ර විගණක � ලං.ග.ල ේ I 1 1 0

 හකාර ලේකම් � ලං.ප.ල ේ III/II 4 2 2

 හකාර අධයක්ෂ/නිල ෝජ්ය අධයක්ෂ � ලං.ප.ල ේ III/II 2 2 0

 හකාර අධයක්ෂ/නිල ෝජ්ය අධයක්ෂ � ලං.ක්ර.ල ේ III/II 7 6 1

 හකාර අධයක්ෂ (කුඩා ව්යාපාර  ංව්ේධන)
� ලං.ක්ර.ල ේ. (අධි

ල ේව්ක) III 24 24 0
 හකාර අධයක්ෂ/නිල ෝජ්ය අධයක්ෂ (කුඩා ව්යාපාර
 ංව්ේධන) ලෙපාේත්ලම්න්තුගත් III/II/I 18 7 11

ගණකාධිකාරි � ලං.ග.ල ේ III/II 4 3 1

ගණකාධිකාරි (අභ්යන්ත්ර විගණක) � ලං.ග.ල ේ III/II 1 0 1

අභ්යන්ත්ර විගණක (ලලෝක ආහාර ව්ැඩ ටහන) � ලං.ග.ල ේ III/II 1 0 1

නීති නිලධාරි ලෙපාේත්ලම්න්තුගත් III/II 1 0 1

ත්ෘතී 

පරිපාලන නිලධාරි

රාජ්ය
කළමනාකරණ

 හකාර අධි 1 1 0

භ්ාෂා පරිව්ේථක (සංහල/ඉං�ස, සංහල/ලෙමළ)
භ්ාෂා පරිව්ේථක

ල ේව් 1/විල ේෂ 2 1 1

ලත්ොරතුරු හා  න්නිලේෙන ත්ාක්ෂණ නිලධාරි
�.ලං.ලත්ො.හා
 න්.ත්ා. ල ේව් 2-II/I 2 2 0

ව්යව් ා කත්ව්  ංව්ේධන පුහුණු නිලධාරි ලෙපාේත්ලම්න්තුගත් III/II/I 150 87 63

ලජ්යෂ්ඨ පේලේෂණ වි ල්ේෂක ත්ාව්කාලික 1 1

කණිෂ්ඨ පේලේෂණ වි ල්ේෂක ත්ාව්කාලික 1 1

ද්විතී මට්ටම

ලේකම්ලේ  ම්බන්ධීකරණ ලේකම් ත්ාව්කාලික III/II/I 1 1 0

යාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාතොාංශය-කාර්යමණ්ඩලය (2017.12.31 දිනට)                        ඇමුණුම IV
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තනතුර ස ේවය පන්තිය/සරේණිය
අනුමත කාර්ය
මණ්ඩලය

දැනට සිටින
කාර්ය
මණ්ඩලය

පුරප්පාඩු

ප්රව්ාහන නිලධාරි ලෙපාේත්ලම්න්තුගත් III/II/I 1 1 0

ත්රුණ  ංව්ේධන  හකාර ලෙපාේත්ලම්න්තුගත් III/II/I 3 2 1

මානව්  ම්පත්  ංව්ේධන  හකාර ලෙපාේත්ලම්න්තුගත් III/II/I 3 1 2

ප්ර ම්පාෙන  හකාර ලෙපාේත්ලම්න්තුගත් III/II/I 2 1 1

නිපුණත්ා  ංව්ේධන  හකාර ලෙපාේත්ලම්න්තුගත් III/II/I 1 1 0

ව්ැඩ ටහන්  හකාර ලෙපාේත්ලම්න්තුගත් III/II/I 2 2 0

 ංව්ේධන නිලධාරි/ ංව්ේධන  හකාර ලෙපාේත්ලම්න්තුගත් III/II/I 159 152 7

රාජ්ය කළමනාකරණ  හකාර I II III

රාජ්ය
කළමනාකරණ
 හකාර ල ේව් III/II/I 41 33 8

කළමනාකරණ  හකාර (ත්ාක්ෂණික ලනොව්න) ලෙපාේත්ලම්න්තුගත් III/II/I 40 40 0

කළමනාකරණ  හකාර (ත්ාක්ෂණික 03) ලෙපාේත්ලම්න්තුගත් III/II/I 2 2 0

ලත්ොරතුරු හා  න්නිලේෙන ත්ාක්ෂණ  හකාර
�.ලං.ලත්ො.හා
 න්.ත්ා. ල ේව් 3-III/II/I 2 1 1

වීඩිල ෝ කැමරා � ාකරු ත්ාව්කාලික 1 0 1

නි ්චල ඡා ාරූප ශිේපී ත්ාව්කාලික 1 0 1

ප්රාථමික මට්ටම

කැමරා � ාකරු  හා ක ත්ාව්කාලික 1 0 1

රි දුරු
ඒකාබද්ධ රි දුරු

ල ේව් III/II/I 55 47 8

රි දුරු ලෙපාේත්ලම්න්තුගත් III/II/I/විල ේෂ 3 3 0

කාේමික  හා ක ලෙපාේත්ලම්න්තුගත් III/II/I/විල ේෂ 1 1 0

කාේ ාල කාේ  හා ක
කාේ ාල ල ේව්ක

ල ේව් III/II/I 51 44 7

කාේ ාල කාේ  හා ක ලෙපාේත්ලම්න්තුගත් III/II/I/විල ේෂ 27 27 0

එකතුව 637 515 122






