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හැඳින්වීම 

2015 ජනවාරි මස සිට දෙසැම්බර් මස ෙක්වා අමාත්ාාංශය මඟ ම් ක් රිඟාමකමක කු ල බැ  වැඩසටහක්, වාපෘති  

සහ රිඟාකාුකම් ප ාග්ධන න සහ නරනුාවර්ත්න යදඟෙම් ප ගත ඟ දමම වාර්ත්ාව සහහා තුළතමක ද.  අාංක 

01/2004 සහ 24/02/2004 දින ෙුණ භාණ්ඩාගතාු චදෙල්ඛයේද3 2 2 වගතක් දඟ ප “වාර්ෂික කාර්ඟ සා න 

වාර්ත්ාව” ඟටදමක ෙක්වා ත  මාර්දගතෝපෘතදේශය මඟක් හා අ ලකූබව දමම වාර්ත්ාව සකස් දකරිණි  

2015 වර්ෂඟ සහහා අමාත්ාාංශය මඟ දවත් බබා ඇත ත  ු පු නරනුාවර්ත්න සහ ාග්ධන න අඟවැඟ දවක්රීම්ම් 

පිළිදවළික් රු  මිලිඟන 1,467 250 සහ රු  මිලිඟන 2,256 550 ක් ද.  දවක්කු ඇත ත  ු පු  පෘතාෙනඟක්දගතක් 

2015 වර්ෂඟ ුළතඇත, නරනුාවර්ත්න යදඟෙම් දබස රු  මිලිඟන 1425 78 ක් සහ ාග්ධන න යදඟෙම් දබස රු  මිලිඟන 

1722 251 ක ු ෙබක් ෙ වැඟ වී තත්  

ජා ක සාංවර් න අභිමත්ාර්ථඟක් සනරුාගතැනීදම් රිඟාවලිද3ඇත, යදො, ත්ාක්ෂණ හා පෘතර්ද3ෂණ අමාත්ාාංශය මඟ 

දවත් සුයදදශය මේෂී කාර්ඟභාුඟක් පෘතැවම් ත  අත්ු එ පඇත ඉල්ඛයලුම මත් පෘතෙනම් වු පෘතර්ද3ෂණඟක් ප නිඟැළීම, 

පෘතර්ද3ෂණ වාණිජකුණඟ, නව නිපෘතැයුම් සහ නදවෝමකපෘතාෙන වර් නඟ, මිීනක් සහ සහ කකුණඟක් සහහා 

පෘතහසුකම් සැපෘතයීම ඟනාදිඟ සහහා ුාජ පෘතර්ද3ෂණ යඟත්නඟක් දඟ ු රීම්ම අදේක්ෂා දකදර්  ජා ක 

සාංවර් න අභිමත්ාර්ථඟක් සමඟ පෘතර්ද3ෂණ අ ලගතත් කුගතැනීදම් ු ලික  පෘතමක ඟ සහ ක කු ගත ල වස්, 

අමාත්ාාංශය මඟ යදසික් පෘතර්ද3ෂණ, පෘතර්ද3ෂණ අුු ෙල්ඛය සහ සාංවර් න ු ේත්ාවඟක් අත්ු සබහත්ාවඟක් 

ස්ථාපෘතනඟ රීම්ම සහහා ඉහතම ු ේත්ාව බබඇතම සහහා අේණ්ඩව පිඟවු ගත ල බැබිණි  

2014 වසදර්ඇත සම්නරර්ණ කු ල බැ  ජා ක පෘතර්ද3ෂණ සහ සාංවර් න යදඟෝජන ුාු ව මත් පෘතෙනම්ව, 

රිඟාමකමක රීම්ම සහහා ු ේත්ා පෘතර්ද3ෂණ ක්දෂේ්රඟක් දත්ෝුාගත ල බැබිණි  

දමම ුාු ව ඵබොයී අයුරික් රිඟාමකමේ රීම්ම සහ ක රීම්ම සහහා, ජා ක යදො හා ත්ාක්ෂණ දක මිසම සමඟ 

සහදඟෝගීත්ාවදඟක් දමම ුාු ව මත් පෘතෙනම් වු කාබුාු වක් ස පත් යදස්ත්ුාමකමක රිඟාකාම් සැබැස්මක් සකස් 

දකදු ල තත්  රිඟාකාම් සැබැස්ම සකස් දකදුනදත්ක්, ජබඟ හා අොත පෘතර්ද3ෂණඟක් සහහා ු ේත්ාවඟ 

බබාඇතමට අමාත්ාාංශය මඟ යදසික් පිඟවු ගත ල බැ  අත්ු අමාත්ාාංශය මඟ ඟටදමක රිඟාමකමක අදනත්මක පෘතර්ද3ෂණ 

යඟත්නඟක් යදසික් සිඟ යඟත්නඟක් දවත් නිදඟෝගතාමකමකව පෘතැවම් ත  කාර්ඟභාුඟක් සහ ජා ක පෘතර්ද3ෂණ 

හා සාංර් න ුාු ව හා අ ලගතත්ව හඳුනාගත ල බැ  ු ේත්ා පෘතර්ද3ෂණ ක්දෂේ්ර සම්බක් දඟක් අේණ්ඩව කටයුුළ 

දකරිණි   ාන දමකමාව වු ජබඟ ඟන දමකමාව ඟටදමක, උග්ර වත්ගතු  දුෝගතඟ වැතඳීදම් දහේුළකාුකඟක් සහහා 

යදසඳුම් බබා ඇතදම් හැරීඟාව ස පත් නැදනෝපෘතටබ ජබ දපෘතුනඟක් සැකසීදම් පෘතර්ද3ෂණ වාපෘති ඟක් ු බනඟ 

රීම්මට අමාත්ාාංශය මඟට හැරීඟාව උොවු අත්ු අමාත්ාාංශය මඟ සමඟ සමඟ සහදඟෝගීත්ාවදඟක් සිදුදකදුන උග්ර 

වත්ගතු  දුෝගතඟ සහහා ජජව සබත්ණු කාුකඟක් හඳුනාගතැනීදම් පෘතර්ද3ෂණඟක් සහහා NASTEC යඟත්නද3 

අ ලමැ ඟ බැබිණි  

යදොත්ා වැඩසටහදන ප අේණ්ඩ වර් නඟ පිළිබහව දමක්ම නරර්ව වර්ෂද3 සිට යුම්භ කුන බෙ යදොත්ා 

නිෂප්ෘතාෙන සහ කකුණඟ, යදොත්ා වවසාඟකිනක් බි පරීම්ම, ු බානඟ සහ දවතහපෘතත සහහා ද.ශය ම මාර්ගතඟක් 

සපෘතඟාඇතම වැනි ු බාුම්භඟක් රී පපෘතඟක් පිළිබහවෙ අමාමක ඟාාංශය මදඟ ප අව ානඟ දඟ ු යදණි  

පෘතර්ද3ෂණ යඟත්නඟක් ප පෘතර්ද3ෂණ හා සාංවර් න  ාරිත්ාවක් සයදමමක රීම්ම සහහා පෘතවමකනා කාර්ඟාබ සහ 

යදොගතාු පෘතහසුකම් වැදිදියුණු රීම්දම් අුු ණික් නව යදොගතාුඟක් ස්ථාපෘතනඟ රීම්ම සහහා පිඟවු ගත ල බැබිණි  

උසස් ත්මකමකවද3 ත්ාුකා යදොමකමක අ ලකුණඟක් අර් දගතෝබාකාු  ුඟ මත් නිශය මත් ත් ගතණිත්මඟ 

නිුවෙත්ාවදඟක් යුක්ත්ව යදෙහා ෙැක්වීම සහහා 4D නරර්ණ අර් දගතෝබාකාු ක්දෂේපෘතන පෘතේ  ඟක් 

ග්රහදබෝකාගතාුඟ දවත් සපෘතඟා දෙ ල බැබ තත්  ජා ක යදො ම ස්ථානදඟ ප එක් සාංුචකඟක් දබස හඳුනාගත ල 

බැබ ත  ත්ාක්ෂණ බීදජෞෂණ ම ස්ථානදඟ ප ඉදිකම්ම් කටයුුළ 2015 වසදර්ඇත සම්නරර්ණ කු ල බැබ ත  

අත්ු දම් හුහා කර්මාක්ත් සහ නරේගතබිනක් සහහා සිඟ යදොගතාු මටමටදම් පෘතර්ද3ෂණ හා සාංවර් නඟක් 

නිඟාමන මටමටම ෙක්වා වැදිදියුණු රීම්ම සහහා අවශය ම බීදජෞෂණ පෘතහසුකම් සපෘතඟා දෙ ල තත්  යදො 

ම ස්ථානඟ ඉදිරීම්දම් ු ලික අදිඟු එතැදෙන වසදර් සිට යුම්භ දකදු ල තත්     
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ත්වෙ, ඉක්දිඟාව, චීනඟ, දබබරූස්, ස්දබ ද.නිඟා, ජපෘතානඟ සහ පෘතාරීස්ථානඟ ඟන ුටවල්ඛය සමඟ ත  කුගත ල 

බැ  ේයදපෘතාර්ශ්ය මයදක සබහත්ා හුහා සිඟ ජාත්ක්ත්ු සහදඟෝගීත්ාවඟක් ස.මමකකු ගතැනීමට අමාත්ාාංශය මඟ යදසික් 

පිඟවු ගතක්නා බඇත  ඉක්දිඟාව සහ චීනඟ සමඟ ෙැනටමමක ඒකාබේ  පෘතර්ද3ෂණ වැඩසටහක් රිඟාමකමක දකදර්  

චීනඟ සමඟ සහදඟෝගීත්ාවදඟක් ඒකාබේ  ජජවත්ාක්ෂණ යදොගතාුඟක් ස්ථාපිත් රීම්ම සහහා කටයුුළ 

දකදර්  අමාත්ාාංශය මයීඟ පෘතේ  දඟ ප අේණ්ඩව සිදුවු දවනස්කම් දහේුළදවක් අමාත්ාාංශය මද3 වැඩසටහක් සහ 

වාපෘතිීනක් ප ු බමඟ ගත ඟ සහහා බා ාවක් පෘතැමිණුනෙ, දභෞ ක රිඟාකාුකම් ප සැබරීඟයුුළ ගත ඟක් 

අමකකු ගතැනීමට අමාත්ාාංශය මඟ සහ ඒ ඟටදමක රිඟාමකමක යඟත්නඟක්ට හැරීඟාව බැබිණි  
 

පැතිකඩ 
 

යණ්ු ෙම වවස්ථාද. වගතක් ඟ 4411  1අ  ඟටදමක අ ගතරු ජනාිපපෘත ුළමක් යදසික් සිදුකු ල බැ  යදෂඟඟක් 

හා කාර්ඟඟක් පෘතැවම්ම හා අ ලකූබව 2015 සැේත්ැම්බර් 21 දිනැ  අාංක 1922/10අුණ අ යදදශය මේෂ ගතැසටම පෘත්රද3 

පෘතත කු ල බැ  නිද.ෙනඟක්දග්ධනක් සාංදශය මෝිපත් පෘතහත් සහහක් යදෂඟඟක්, කාර්ඟඟක් සහ යඟත්නඟක්, යදෙ, 

ත්ාක්ෂණ හා පෘතර්ද3ෂණ අමාත්වුඟා දවත් පෘතැවදර්  

1.1 අමාත්ාාංශයේ කාර්යයන් 
1. යදොව, ත්ාක්ෂණඟ සහ පෘතර්ද3ෂණ ඟන යදෂඟඟක්ට අොතව සහ අමාත්ාාංශය මඟ ඟටදමක පෘතව න 

දෙපෘතාුත්දම්ක්ුළ, වවස්ථාපිත් යඟත්න සහ ුාජ සාංස්ථා ඟනාදිඟ ඟටත්ට ගතැදනන යදෂඟඟක් හා 

අොතව  පෘතමකීනක්, වැඩසටහක් සහ වාපෘතිීනක් සම්පෘතාෙනඟ, ඒවා සුපෘතම්ක්ෂණඟ සහ තගතැයීමට 

බක්රීම්ම  

2. ජාත්ක්ත්ු වශය මදඟක් යදො හා ත්ාක්ෂණ ක්දෂේ්රඟ ප සිදුකු ල බැ  පෘතර්ද3ෂණඟක් තසුදුක් බමක නව 

දස ඟාගතැනීම් සහ පෘතර්ද3ෂණ සිදු රීම්ම සහහා අවශය ම පෘතහසුකම් සපෘතඟා ඇතම  

3. යදොමකමක, කාර්මික සහ සාංවර් න රිඟාකාුකම් නරපුල්ඛය රීම්ම සහහා පිඟවු ගතැනීම  

4. පෘතර්ද3ෂණ සැබසුම් රීම්ම සහ සිදුරීම්ම සහහා පෘතර්ද3ෂණ සහ පෘතර්ද3ෂණ යඟත්න දවත් පෘතහසුකම් 

සබසාඇතම  

5. නිනි  සහ ජජව ත්ාක්ෂණඟ තුළතමකව, නව පෘතර්ද3ෂණ සහ දස ඟාගතැනීම් පිළිබහ දත් ුුළරු, 

වාපෘතාරික ජාව තුළතමකව අොත පෘතාර්ශ්ය මවඟක් දවත් බබාඇතම  

6. මිීනක් ස්ථාපෘතනඟ සහ පෘතරිපෘතාබනඟ හා අොත රිඟාකාුකම්  

7. දවනමක අමාත්ාාංශය ම ඟටදමක පෘතවමකනා පෘතර්ද3ෂණ යඟත්නඟක් යදසික් පෘතවමකව ල බබන පෘතර්ද3ෂණ 

වැඩසටහක් සහහා කාර්මික සහාඟ බබාඇතම  

8. නව දස ඟාගතැනීම් සිදුරීම්ම උදෙසා ජාවක් දවත් මාර්දගතෝපෘතදේශය මකමකවඟ බබා ඇතම සහ අභිදේුණඟ 

සහහා පිඟවු ගතැනීම  

9. ඉදිරීම්ම් කර්මක්ත්ද3 වර් නඟ සහ සාංවර් නඟ සහහා පෘතර්ද3ෂණ රිඟාමකමක රීම්ම  

10. අමාත්ාාංශය මඟ ඟටදමක ත  යඟත්නඟක් දවත් පෘතැවම් ත  දවනමක සිඟලුම යදෂඟඟක් හා අොත කරුණු  

11. අමාත්ාාංශය මඟ දවත් පෘතැවම් ත  යඟත්නඟක් ප සුපෘතම්ක්ෂණ කටයුුළ  
 

ඉහත් කාර්යයන් සපුරාලීම සඳහා අමාත්ාාංශය ය ත්  පැ ඇත  ති නයත්්යන් 
 

1. නවීන ත්ාක්ෂණඟ පිළිබහ යත්ර් සී  ක්බාක් යඟත්නඟ 

2. කාර්මික ත්ාක්ෂණ යඟත්නඟ 

3. ජා ක ු ලික අ ඟන යඟත්නඟ 

4. ජා ක ඉාංජිදක්රු පෘතර්ද3ෂණ සහ සාංවර් න ම ස්ථානඟ 

5. ජා ක පෘතර්ද3ෂණ සභාව 

6. ජා ක යදො පෘතෙනම 

7. ජා ක යදො හා ත්ාක්ෂණ දක මිසම  

8. ශ්රී බාංකා අ ලකූබත්ා ත්ක්දසේරු පිළිබහ ීනත්න මණ්ඩබඟ 

9. ශ්රී බාංකා නව නිපෘතැයුමකරුවක්දග්ධන දක මිසම 

10. ශ්රී බාංකා ග්රහදබෝකාගතාුඟ 

11. ශ්රී බාංකා මි  යඟත්නඟ 

12. ශ්රී බාංකා නිනි  ත්ාක්ෂණ යඟත්නඟ 1දපෘතෞේ  සමාගතම 1ස්ලික්දටක්  
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1.2 සාංවිධා්  ුහය  

පැ ඇත  ති  ැඩස හන් පද්ම් යකො යේ අමත්ාාංශය අාංශ පහක  ය දා  ති අත්ර අම අාංශ පහ 

නකාර යේ. 

1. යඟත්න හා ු ෙල්ඛය අාංශය මඟ 

2. ත්ාක්ෂණ සහ පෘතර්ද3ෂණ සාංවර් න අාංශය මඟ 

3. ත්ාක්ෂණ පෘතැවරුම් අාංශය මඟ 

4. ජා ක 3ග්රහදබෝකාගතාුඟ 

5. යදෙ ත්ාක්ෂණ හා නදවෝමකපෘතාෙන සම්බක්ීකකුණ දල්ඛයකම් කාර්ඟාබඟ 

 

1.3 අමත්ාාංශයේ කාර්යමල ඩි විස ත්ර 

යසේ ා කාල ඩය අනුමත් යසේ ක සාංඛ්ා  

2016.06.30 දි්  

සත් කාර්යමල ඩිය 

2016.06.30 දි්  

යයෂ්ඨ ම මට ම   

ස්ථීු  

අනිඟම්/ ත්ාවකාලික/ දක ක්්රමක පෘතෙනම 

දක ක්්රමක පෘතෙනම 1නැවත් දසේවද3 දඟෙවීම  

22 

2 

- 

21 

- 

- 

ත්ෘතික මට ම   

ස්ථීු  

අනිඟම්/ ත්ාවකාලික/ දක ක්්රමක පෘතෙනම 

දක ක්්රමක පෘතෙනම 1නැවත් දසේවද3 දඟෙවීම  

28 

1 

- 

2 

1 

- 

ද්විතීක මට ම   

ස්ථීු  

අනිඟම්/ ත්ාවකාලික/ දක ක්්රමක පෘතෙනම 

දක ක්්රමක පෘතෙනම 1නැවත් දසේවද3 දඟෙවීම  

742 

1 

- 

655 

19 

- 

ප්රථමිකක මට ම   

ස්ථීු  

අනිඟම්/ ත්ාවකාලික/ දක ක්්රමක පෘතෙනම 

දක ක්්රමක පෘතෙනම 1නැවත් දසේවද3 දඟෙවීම  

235 

- 

- 

306 

- 

- 

අකතු  1032 1005 
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2. 2015 කාර්යසාධ්ය 
2.1 අමාත්ාාංශ සහ නයත්්යන්මු ්ි ප්රෙතිය 

 
විස ත්රය ප්රතිපාද්ය 

 

වියදම 

පු්රා ර්ත්් 

(රු. ිකලිය්) 
 

ප්රාග්ධනධ්ය 

(රු. ිකලිය්) 

පු්රා ර්ත්් 

(රු. ිකලිය්) 

ප්රාග්ධනධ්ය 

(රු. ිකලිය්) 

අමාත් කාර්යාිය 6.950 3.000 5.177 1.280 

නයත්් සහ පරිපාි් යසේ ා 130.672 19.050 123.016 6.756 

විදා හා ත්ාෂණෂ්ඨස සාං ර්ධ් 

 ැඩස හ් 

423.800 721.450 410.576 604.756 

යාතික ග්රහයි කාොරය 18.403 91.700 16.128 22.358 

නයත්්යන් 920.523 1421.350 870.883 10870642 

 
2.2 අමාත්ාාංශයේ යපෞද්ෙලික යේත්් සහ ය ්ත් පු්රා ර්ත්් වියදම් 

 

 

අමාත්ාාංශය මඟ : යදො, ත්ාක්ෂණ හා පෘතර්ද3ෂණ  

ශිර්ෂ අාංක : 196 

කාණ්ඩඟ - දපෘතෞේගතලික දේත්න සහ දවනමක නරනුාවර්ත්න 
 
 

විස ත්රය ය න්කිඇතම 

(රු. ිකලිය්) 

්ළු වියදම 

(රු. ිකලිය්) 

යශේෂ්ඨය 

(රු. ිකලිය්) 

    

අමාත් කාර්යාිය    

දපෘතෞේගතලික ද.ත්න 2 250 2 706  644 

දවනමක නරනුාවර්ත්න 2 600 2 471 1 129 

්ළු අකතු  6.950 5.177 1.773 

    

පාි් සහ නයත්් යසේ ා    

දපෘතෞේගතලික ද.ත්න 50 712 50 107  605 

දවනමක නරනුාවර්ත්න 79 960 72 909 7 051 

්ළු අකතු  130.672 123.016 7.656 

    

විදා හා ත්ාෂණෂ්ඨස සාං ර්ධ්  ැඩස හන්    

දපෘතෞේගතලික ද.ත්න 262 750 262 474  276 

දවනමක නරනුාවර්ත්න 61 050 48 102 12 948 

්ළු අකතු  423.800 410.576 13.224 

    

ග්රාහයි කාොරය    

දපෘතෞේගතලික ද.ත්න 7 828 7 189  629 

දවනමක නරනුාවර්ත්න 10 575 8 929 1 626 

්ළු අකතු  18.403 16.939 2.275 

    

අකතු  579.825 554.897 24.928 
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2.3 නයත්්යන්මු ්ළු පු්රා ර්ත්්යන් 

අමාත්ාාංශය මඟ : යදො, ත්ාක්ෂණ සහ පෘතර්ද3ෂණ 

ශීර්ෂ අාංකඟ : 196 

කාණ්ඩඟ - දපෘතෞේගතලික ද.ත්න සහ දවනමක නරනුාවර්ත්න 
 

විස ත්රය ය න්කිඇතම් 

(රු. ිකලිය්) 

්ළු වියදම 

(රු. ිකලිය්) 

යශේෂ්ඨය 

(රු. ිකලිය්) 

රාය නයත්්    

නවීන ත්ාක්ෂණ පිළිබහ යත්ර් සී  ක්බාක් 
යඟත්නඟ 

111 500 111 500 0 

ු ලික අ ඟන යඟත්නඟ 164 804 154 000 10 804 

කාර්මික ත්ාක්ෂණ යඟත්නඟ 220 000 220 000 0 

ජා ක ඉාංජිදක්රු පෘතර්ද3ෂණ සහ සාංවර් න 
ම ස්ථානඟ 

220 000 198 184 21 816 

ජා ක පෘතර්ද3ෂණ සභාව 19 000 16 852 2 148 

ජා ක යදො පෘතෙනම 106 022 106 022 0 

ජා ක යදො හා ත්ාක්ෂණ දක මිසම 20 187 19 795  292 

ශ්රී බාංකා ීනත්න මණ්ඩබඟ 17 000 12 208 4 792 

ශ්රී බාංකා නව නිපෘතැයුම්කරුවක්දග්ධන දක මිසම 22 000 22 212 9 688 

්ළු අකතු  920.523 870.883 49.640 

 

2.3.1 විසර්ය් ගිණුම් හා අදාි  ප්රාග්ධනධ්  ැය ර්ර්ෂ්ඨ 

2.4.1 අමාත්ාාංශය මඟ : යදො, ත්ාක්ෂණ හා පෘතර්ද3ෂණ  

ශීර්ෂ අාංක : 196  

කාණ්ඩඟ: නරනරුමකථාපෘතනඟ සහ අමකකුගතැනීම 

විස ත්රය ය න් කිඇතම් 

(රු. ිකලිය්) 

්ළු වියදම 

(රු. ිකලිය්) 

යශේෂ්ඨය 

(රු. ිකලිය්) 

    

අමාත් කාර්යාිය    

නරනරුමකථාපෘතන 1 000  420  570 

අමකකුගතැනීම් 2 000  850 1 150 

දවනමක    

්ළු වියදම් 3.000 1.280 1.720 

    

පාි් සහ නයත්් යසේ ා න්    

නරනරුමකථාපෘතන 2 050 1 986 1 064 

අමකකුගතැනීම් 8 000 2 907 4 092 

 ාරිත්ා දගත ඩනැගීම 2 500  862 1 627 

ෙැඟට රීරුත 5 500 0 5 500 

    

්ළු අකතු  19.050 6.756 12.294 

අකතු  22.050 8.036 14.014 
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2.4.2 අමාත්ාාංශය මඟ : යදො, ත්ාක්ෂණ හා පෘතර්ද3ෂණ 

ශීර්ෂ අාංක : 196 

කාණ්ඩඟ : නරනරුමකථාපෘතන සහ අමකකුගතැනීම් 

විස ත්රය ය න්කිඇතම 

(රු. ිකලිය්) 

්ළු වියදම 

(රු. ිකලිය්) 

යශේෂ්ඨය 

(රු. ිකිය්) 

යදො හා ත්ාක්ෂණ සාංවර් න වැඩසටහක්    

1. විදාත්ා  ැඩස හ්    

නරනරුමකථාපෘතනඟ 4 450 2 781 1 669 

අමකකුගතැනීම් 54 000 42 578 11 422 

ෙැ ලම පෘතවුාඇතදම් වැඩසටහන 25 000 25 288 9 712 

්ළු අකතු  93.45 70.647 22.803 

2. විදාත්මක සාං ර්ධ්  ැඩස හ්    

යදඟෝජනඟක් 0 0 0 

යදො හා ත්ාක්ෂණ චලිත් රීම්දම් 
වැඩසටහන 

6 000 2 012 2 988 

යදොමකමක නරණුණුව 8 000 7 044  956 

දවනමක ුටවල්ඛය සමඟ යදො හා ත්ාක්ෂණ 
සහදඟෝගීත්ාවඟක්ට එතැඹීම 

26 000 20 422 5 578 

්ළු අකතු   40.000 30.478 9.522 

    

3. නිනිති ත්ාෂණෂ්ඨස ්ිාරාම්භය    

යදඟෝජනඟක් 240 000 229 600  400 

්ළු අකතු  340.000 339.600 .400 

    

4. ත්ාෂණෂ්ඨස   සායකත්  සාං ර්ධ්ය    

යදඟෝජනඟක් 8 000 4 801 2 199 

්ළු අකතු  8.000 4.801 3.199 

    

5. පර්යේෂ්ඨස හා සාං ර්ධ් නයය ය් 

රා්  ක්රියාත්මක කිඇතම 

   

යදඟෝජනඟක් 85 000 4 875 80 125 

්ළු අකතු  85.000 4.875 80.125 

    

6. උග්ර  කුෙඩු යර ෙය ලිමුල් කිඇතයම්    

ක්රියාකාඇත සැිැස ම ක්රියාත්මක කිඇතම 

   

යදඟෝජනඟක් 5 000 2 914 1 086 

්ළු අකතු  5.000 3.914 1.086 

    

7. යාතික විදා මධස ථමා්ය ස ථමාප්ය 

කිඇතම 

   

යදඟෝජනඟක් 150 000 150 000 0 

්ළු අකතු  150.000 150.000 0 

    

8.ග්රහයි කාොරය    

නරනරුමකථාපෘතන 25 500 2 586 22 914 

අමකකුගතැනීම් 21 000 1 072 29 927 

4D දිජිටල්ඛය ක්දෂේපෘතණ ඟක්්රඟක් 25 000 18 695 6 205 

මානව සම්පෘතමක සාංවර් නඟ  200  004  196 

්ළු අකතු  91.700 22.358 69.342 

අකතු  813.150 626.673 186.477 
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2 4 2 නයත්්යන්මු ප්රාග්ධනධ් වියදම් - 2015 

අමාත්ාාංශය මඟ : යදො, ත්ාක්ෂණ හා පෘතර්ද3ෂණ  

ශිර්ෂ අාංක : 196 

කාණ්ඩඟ : නරනරුමකථාපෘතන සහ අමකකුගතැනීම් සහ දවනමක ාග්ධන න යදඟෙම් 

විස ත්රය ය න්කිඇතම 

(රු. ිකලිය්) 

්ළු වියදම 

(රු. ිකලිය්) 

යශේෂ්ඨය 

(රු. ිකලිය්) 
රාය නයත්් 

නවීන ත්ාක්ෂණඟ පිළිබහ යත්ර් සී  ක්බාක් 
යඟත්නඟ 

100 000 62 959 27 041 

ු ලික අ ඟන යඟත්නඟ 140 000 126 001 2 999 

කාර්මික ත්ාක්ෂණ යඟත්නඟ 420 000 298 564 121 426 

ජා ක ඉාංජිදක්රු පෘතර්ද3ෂණ සහ සාංවර් න 
ම ස්ථානඟ 

65 000 42 569 21 421 

ජා ක පෘතර්ද3ෂණ සභාව 220 000 277 500 52 500 

ජා ක යදො පෘතෙනම 290 000 224 800 55 500 

ජා ක යදො හා ත්ාක්ෂණ දක මිසම 20 00 2 729 17 271 

ශ්රී බාංකා ීනත්න මණ්ඩබඟ 2 000 1 250 1 750 

ශ්රී බාංකා නව නිපෘතැයුම්කරුවක්දග්ධන දක මිසම 52 250 20 270 22 080 

්ළු අකතු  1421.350 1087.642 333.708 

 
2.5 නියම කරනු ිැබු සීමා න්  අයරමු  සත් සීමා න් 

1අමක කාුම් ගිණුම් හා අොතව  

ුජද3 රිඟාකාුකම් ප උපෘතරිම 
යදඟෙම් සීමාවක් 
1ශ්රී  බාං  රු   

ුජද3 රිඟාකාුකම් තසුදුක් බෙ 
බැබීම්  ප උපෘතරිම සීමාවක් 

1ශ්රී  බාං  රු   

ුජද3 රිඟාකාුකම් ප උපෘතරිම 
හුදශය මේෂ සීමාවක් 
1ශ්රී  බාං  රු   

25,000,000 00 10,000,000 00 75,000,000 00 
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3. 2015  ර්ෂ්ඨය සඳහා  ාර්ෂික කාර්ය සැිසුම්   ඉිෂණක සහ යයග්රහස 

ත්ාෂණෂ්ඨස සහ පර්යේෂ්ඨස සාං ර්ධ් 

3.1 විදාත්මක සාං ර්ධ්  ැඩස හන් 

3.1.1 පර්යේෂ්ඨස සහ සාං ර්ධ් නයය ය්යන් 

අමාත්ාාංශය මඟ යදසික් යදඟෝජන ුාු දව ප හඳුනාගත ල බැ  ු ේත්ා ක්දෂේ්රඟක් රිඟාමකමක රීම්ම යුම්භ කු ල 

බැ  අත්ු “ජබඟ” ඟන ක්දෂේ්රඟ රිඟාමකමක රීම්ම සහහා දත්ෝුා ගත ල බැබ තත්  දුෝගත නිොනඟ හඳුනා 

දන ගතමක නිෙක්ගතත් වත්ගතු  දුෝගතඟ (KDU) පිළිබහ ගතැටලුව සහහා කදිනමික් යදසඳුම් දස ඟාගතැනීදම් ජා ක 

අවශය මත්ාවඟ අවදබෝ  කුගතනිමික්, ජබඟ ඟන දමකමාව ඟටදමක මැදිහමකවීම් සිදු කත යුුළ  ාන එක් 

ක්දෂේ්රඟක් දබස එඟ හඳුනා ගත ල බැ  අත්ු අමාත්ාාංශය මඟ ඟටදමක ත  පෘතර්ද3ෂණ යඟත්න දව ක් ඒ සහහා 

දඟෝජනා කැහවන බඇත දම් සම්බක් දඟක් කාර්මික ත්ාක්ෂණ යඟත්නඟ, ජා ක ු ලික අ ඟන යඟත්නඟ සහ 

ශ්රී බාංකා නිනි  ත්ාක්ෂණ යඟනත්නඟ යදසික් සිඟ දඟෝජනාවක් ඉදිරිපෘතමක කුන බඇත, යදදශය මේෂිිනක්දගතක් 

සැදුම්බමක මණ්ඩබඟක් යදසික් දමම දඟෝජනාවක් තගතැයීමට බක් කු ල බැ  අත්ු එක් දඟෝජනාවක් 

රිඟාමකමක රීම්ම සහහා දත්ෝුාගත ල බැබිණි  පෘතර්ද3ෂණ සාංවර් න රිඟාකාුකම් සුපෘතම්ක්ෂණඟ සහහා පෘතමකකුන 

බෙ යදදශය මේෂි කමිටුව ස්ලික්දටක් යඟත්නඟ යදසික් ඉදිරිපෘතමක කු ල බැ  “දබෝක දසෞේ සාංයද ානද3 මිීනක්ට 

අ ලකූබව පෘතානීඟ ජබඟ සපෘතඟාගතැනීම සහහා නැදනෝ ත්ාක්ෂණඟ මත් පෘතෙනම් වු ජබදපෘතුණඟක් වැදිදියුණු රීම්ම” 

ඟන දඟෝජනාව දත්ෝුාගතමක අත්ු සාකේඡා සහ පෘතර්ද3ෂණ රී පපෘතඟරීක් අනුළරුව දමම දපෘතුනදඟ ප 

ු බාකි ඟ සකස් දක ට ෙක්නා ද්රාවණඟක් සහ උුළරු මැෙ පෘතතාදමක ජබ භවඟරීක් බබාගතමක ජබඟ දඟ ොදගතන 

පෘතම්ක්ෂාවක් සිදුකුන බඇත  පෘතර්ද3ෂණ සහහා වැඟවන ු පු යදඟෙම රු  මිලිඟන 4රී  

දමම වාපෘති දඟ ප පෘතර්ද3ෂණ සහ සාංවර් න හා පෘතම්ක්ෂාරීම්දම් ු බදල්ඛයේඟක් සම්නරර්ණ කු ල බැබ ත  අත්ු 

ෙමකත් වබාංගු රීම්ම පිළිබහ යදදශය මේෂි කමිටුදව ප අ ලමැ ඟ අදේක්ෂාදවක් පෘතසුද.  අභක්ත්ු වබාංගු රීම්ම 

සහහා අ ලමැ ඟ බබාගතැනීදමක් අනුළරුව බා පු වබාංගුරීම්ම බබාගතැනීමට අදේක්ෂා දකදුන අත්ු අදබයදඟ 

සහහා ජබ දපෘතුන වැදිදියුණු රීම්ම අදේක්ෂා දකදර්  දමම වාපෘති ඟ නරර්ණ වශය මදඟක් ු බනඟ රීම්ම 

අමාත්ාාංශය මඟ යදසික් සිදුරීම්මට අදේක්ෂිත්ඟ  

දමඟට අමත්ුව ජා ක යදො සහ ත්ාක්ෂණ දක මිසම 1NASTEC  යදසික් වත්ගතු  දුෝගතඟ පිළිබහ ගතැටලුව 

යදසහාලීම සහහා දඟෝජනාවක් කැහව ල බැ  අත්ු, ඒ සහහා දඟෝජනා 2ක් බැබිණි  දක ත්බාවබ යුක්ෂක 

පිඨඟ යදසික් ඉදිරිපෘතමක කු ල බැ  වත්ගතු  දුෝගතඟ සහහා දබෝහ දහේුළකාුක වී ත  බවට වන සැකඟ ඟාක්ත්රික 

උපෘතෙම භායදත්දඟක් ත්හවුරු රීම්දම් දඟෝජනාව තගතැයීමට බක් දක ට ු බනඟ සහහා දත්ෝුාගත ල බැබිණි  

දමම පෘතර්ද3ෂණඟ සහහා රු  මිලිඟන 2 9 ක ු ෙබක් අ ලමත් වී තත්  

 

3.1.2 ද්විපාර්ශ විය සහයය ගීත්ා ය 

 ඉන්දු ශ්රී ිාංකා බක ාද්ධ පර්යේෂ්ඨස  ැඩස හ් 

අමාත්ාාංශය මඟ යදසික් 2011 සැේත්ැම්බර් මස ඇත ඉක්දිඟාද. යදො හා ත්ාක්ෂණ දෙපෘතාර්ත්දම්ක්ුළව සමඟ 

සහදඟෝගීත්ා වැඩසටහනකට එතැබි අත්ු දමම වැඩසටහන ඟටදමක දෙුදට පම යදොිිනක් හට ඒකාබේ  

සහදඟෝගීත්ා පෘතර්ද3ෂණ සහ වැඩු පු සහහා සහභාගී වීදම් අවස්ථාව උොද.  දමම වැඩසටහන ඟටදමක 

පෘතර්ද3ෂණ වාපෘති  9ක් යුම්භ කුන බෙ අත්ු දම ප දෙවන ගත  සමාදබෝචනඟ 2015 ජුලි 10 දින 

අමාත්ාාංශය මද3 ඇත පෘතවමකවන බඇත  

දමම ගත  සමාදබෝචන ැසස්වීදම් ඇත “ඉස්සක් වගතාදව ප සුදු බපෘත සහබක්ෂණ විනුසඟ පෘතාබනඟ සහහා 

දඟ ොගතත් හැරී  සාංදඟෝජිත් දෝටීන න එක්නත් නිපෘතෙවීම සහහා ජජවහාඟන නිනි  ද්රවඟක් භායදත්ා රීම්දම් 

හැරීඟාව” පිළිබහ වාපෘති ඟ ඵබොඟක  ඵබඟක් දන දපෘතක්වු දහිනක් එම වාපෘති ද3 ශ්රී බාංරීක අක්ද.ෂක 
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යදසික්, සිඟ ඉක්දිඟා ල සගතඟාදග්ධන එකඟත්ාවඟ ඟටදමක එම වාපෘති ඟ කල්ඛයපිම්මට දපෘතු අවසක් කුන දබස 

ඉල්ඛයබා සිටි දහිනක් එම වාපෘති ඟ කල්ඛයපිම්මට දපෘතු අවසක් කුන බඇත  

“ු ණුදු මටමටදම් ඉහතඟාම දුපෘතමක සහහා සහ වැසිඟක්දග්ධන ජීයදකාව සහහා බබපෘතාන අයුරු ත්ක්දසේරු රීම්ම සහහා 

ෙමද.ෙ වැදිදියුණු රීම්ම” පිළිබහ වාපෘති දඟ ප  ාන අක්ද.ෂක යදසික්, එකඟ වු අඟවැඟට බබපෘතෑමක් 

දන වන පෘතරිදි එම වාපෘති ඟ ඇතර්ක කුන දබස ඉල්ඛයබා සිටින බඇත  දමම ඇතර්ක රීම්ම අ ලමත් රීම්මට දපෘතු ඇතර්ක 

කු ල බබන කාබසීමාව සහහා කාර්ඟ සැබසුමක් ඉදිරිපෘතමක කුන දබස තගතැයීම්කරුවක් යදසික් ඉල්ඛයබා සිටින 

බඇත  

 ඉන්දියානු විදාත්මක සහ පර්යේෂ්ඨස අධිශිෂ්ඨත්   ැඩස හ් (ISRF) 

ඉක්දිඟා ල යදො හා ත්ාක්ෂණ අමාත්ාාංශය මඟ යදසික් “ඉක්දිඟා ල යදොමකමක සහ පෘතර්ද3ෂණ අිපශිෂමකව 

වැඩසටහන 1ISRF ” හුහා ශ්රී බාංරීක යදොිිනක් සහ පෘතර්ද3ෂකිනක් සහහා අිපශ්ය මෂමකව ොනඟ රීම්දම් 

වැඩසටහනක් යුම්භ කු ල බැබිණි  එවක පෘතැව  ත්ාක්ෂණ හා පෘතර්ද3ෂණ අමාත්ාාංශය ම දවඅඩ අඩයදඟ, ජා ක 

යදො පෘතෙනදම ප දවඅඩ අඩයදඟ සහ ජා ක යදෙ හා ත්ාක්ෂණ දක මිසදම ප දවඅඩ අඩයදදඟ ප දමම වැඩසටහන 

පිළිබහ දත් ුුළරු පෘතතකු ල බැ  අත්ු, නරවමකපෘතමක  ප ෙැක්වීම් ෙ පෘතතකු ල බැබිණි  

අඟැදුම්පෘතමක 6ක් බෙ අත්ු යදදශය මේෂි තගතැයීමරීක් අනුළරුව අඟැදුම්පෘතමක 4ක් ඉක්දිඟා ල බබ ාම්ක් දවත් 

අ ලමැ ඟ බබාගතැනීම සහහා ඟවන බඇත  එම අඟැදුම්පෘතමක 4 අුළරික්, ෞෂ ද.ෙඟ සහ දබෝගතයදොව පිළිබහ 

අඟැදුම්පෘතමක 2ක් දත්ෝුාගත ල බැබිණි  

 බකා ද්ධ විදාොරයෂණ ස ථමාප්ය කිඇතම සහ දෂණෂ්ඨත්ා සමුත් ත්රුස විදාඥයින්න් වම මාරු කිඇතයම් 

 ැඩස හ් (TYSP) පිළි ඳ ශ්රී ිාංකා  සහ මහය් න ් ස්හාල ව   අත්ර  තිකර ෙනු ිැබු 

අ ය  ධත්ා ගිවිසුම 

උසස් අ ාපෘතන සහ පෘතර්ද3ෂණ ගතරු අමාත් යචාර්ඟ සුමක අු ණුගතම මැ ුළමක් චීනද3, ත්ක්මික්ග්ධන දේශය මද3 

කත සාංචාුඟ අත්ු ුළුඇත ශ්රී බාංකා ුාජද3 ත්ාක්ෂණ හා පෘතර්ද3ෂණ අමාත්ාාංශය මඟ සහ මහජන චීන සු හාණ්ු ද. 

යදො හා ත්ාක්ෂණ අමාත්ාාංශය මඟ අත්ු, ඒකාබේ  යදොගතාුඟක් ස්ථාපෘතනඟ රීම්ම සහ ෙක්ෂත්ා ස පත් ත්රුණ 

යදොිිනක් ණුවමාරු රීම්දම් වැඩසටහන පිළිබහ අවදබෝ ත්ා ගියදසුමක් අමකසක් ත්ැබීම 2015 ජුනි 12 දින 

සිදුකුන බඇත  

කාර්මික ත්ාක්ෂණ යඟත්නඟ යදසික් සිඟ පෘතරිශ්රඟ ුළත දමම ඒකාබේ  යදොගතාුඟ ස්ථාපෘතනඟ රීම්මට කැමැමකත් 

කාශය ම දක ට තත්  

දමම වැඩසටහන අේණ්ඩව සිදුරීම්ම සහහා TYS වැඩසටහදන ප කාර්ඟ කණ්ඩාඟම සහහා සාමාජිකිනක් 

 දෙදනත්, ජා ක යදො පෘතෙනම යදසික් පෘතමකකුන බඇත  

 BIMSTEC ත්ාෂණෂ්ඨස පැ රුම් පහසුකම් ස ථමාප්ය කිඇතම පිළි ඳ යත් ැනි වියශේෂ්ඨඥයි කල ඩායම් හ් . 

නැස්දටක් යඟත්නද3 සහ යදදේශය ම කටයුුළ අමාත්ාාංශය මද3 සහදඟෝගීත්ාවදඟක්, BIMSTEC ත්ාක්ෂණ පෘතැවරුම් 

පෘතහසුකම ස්ථාපෘතනඟ රීම්ම පිළිබහ දත්වැනි යදදශය මේෂි කණ්ඩාඟදම් හු ව, 2015 අදගතෝස්ුළ මස 25-26 ඟන 

දිනඟක් ප ඇත දක තෙ ඇත පෘතවමකවන බඇත  දමම අවස්ථාව සහහා BIMSTEC සාමාජික ුටවල්ඛය ප සමාජිකිනක් 9 

දෙදනක් සහභාගී යදඟ  

නැස්දටක් යඟත්නද3 සභාපෘත  මහාචාර්ඟ  ම්මික ත්ක්ත්රිදගත ඩ මහත්ා යදසික් ශ්රී බාංකා නිදඟෝජිත් මණ්ඩබද3 

නාඟකමකවඟ ෙු ල බැ  අත්ු BIMSTEC මහදල්ඛයකම් කාර්ඟාබද3 මහ දල්ඛයකම් H. E. සුමිමක නාකක්ෙබ මහත්ා 

ෙ දමම අවස්ථාවට සහභාගී යදඟ  

ත්ාක්ෂණ පෘතැවරුම් පෘතහසුකම ස්ථාපෘතනඟ රීම්ම සහහා වන සමාගතම් ගියදසුදම ප 1MOA  අවසක් දකටුම්පෘතත්, නරපුල්ඛය 

සාකේඡාවක් ගතණනාවරීක් අනුළරුව සකස ්කු ල බැ  අත්ු ඉක්දිඟාව යදසික් මුළකු ල බැබ ත  කරුණු 

තුළබමක රීම්දමක් පෘතසු සකසා අවසක් කු ල තත්  
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 සාෂණ කිාපය සඳහා චන්ද්රිකා ෂණ 

ඉක්දිඟා ල අග්රාමාත්වුඟා යදසික් සිදුකු ල බැ  කාශය මඟක් සහහා සිදුකුන බෙ පෘතසුයදපෘතුමක් දබස ඉක්දිඟාව 

යදසික් “සාක් කබාපෘතඟ සහහා චක්ද්රිකා සහ අභවකාශය ම ත්ාක්ෂණ දඟෙවුම්” පිළිබහ වැඩු පුවක් සහහා සිඟලු 

සාමාජික ුටවලික් නිදඟෝජිත් කණ්ඩාඟම් 5ක් දවත් තුයුම් කුන බෙ 2015 ජුලි 06 දින දමම වැඩු පුව නව 

දිල්ඛයලිද3 ඇත පෘතවමකවන බඇත  නවීන   ත්ාක්ෂණඟ පිළිබහ යත්ර්  සී ක්බාක් යඟත්නද3 සහ යදදුලි සාංදේශය ම නිඟාමන 

දක මිසදම ප නිදඟෝජිත්ඟක්දගතක් සැදුම්බමක කණ්ඩාඟමක් ශ්රී බාංකාව නිදඟෝජනඟ කුමික් දමම අවස්ථාව 

සහහා සහභාගි යදඟ  

3.2 යාතික නිනිති ත්ාෂණෂ්ඨස ්ිාරම්භය 

2 2 1 සී/ස ශ්රී ිාංකා නිනිත් ත්ාෂණෂ්ඨස නයත්්ය (යපෞද්) සමාෙම (ස ලින්ය ෂණ) 

සී/ස ශ්රී බාංකා නිනි  ත්ාක්ෂණ යඟත්නඟ 1ස්ලික්දටක්  දපෘතෞේ සමාගතම ඟ ල ශ්රී බාංකා ුජඟ සහ දපෘතෞේගතලික 

අාංශය මද3  ාන දපෘතදතේ සමාගතම් 5ක් එනම් MAS, බ්රැක්දික්ස්, දහේලීස්, ඩඟදබ ග්ධන තක්සිඟාටා සහ දබෝස්ස්ටාස ්

ඟන සමාගතම් අත්ු ත  කු ගත ල බැ  ුාජ - දපෘතෞේගතලික සහදඟෝගීත්ාවඟක් හුහා 2008 වසදර්ඇත පි පටුවාගතමක 

දපෘතෞේගතලික සමාගතමරී  2014 වසදර්ඇත බාංදකම් සමාගතම දම ප දක ටස්  පමිකරුදවත් යදඟ  

නිනි  ත්ාක්ෂණඟ සහ උසස් ත්ාක්ෂණ පෘතර්ද3ෂණ පිළිබහ සුයද දශය මේෂිමකවඟක් ෙක්වමික් පෘතර්ද3ෂණඟක් ප නිුත් වී 

සිටින ස්ලික්දටක් සමාගතම දේශීඟ නිෂප්ෘතාෙනඟක් වඩා ත්ුඟකාම් අයුරික් දබෝක දවතහදපෘත ත දවත් ඉදිරිපෘතමක 

රීම්ම පිළිබහ සිඟ අව ානඟ දඟ ු  දක ට තත්  ත්වෙ ශ්රී බාංකාද. ස්වභායදක සම්පෘතමක සහහා වටිනාකම් 

එක්රීම්දම් වාපෘතිීනක් රී පපෘතඟක්ෙ ස්ලික්දටක් යදසික් රිඟාමකමක දකදර්  ශ්රී බාංකාද. නිනි  ත්ාක්ෂණ සහ 

උසස් ත්ාක්ෂණ පිළිබහ පෘතර්ද3ෂණ සහ සාංවර් න අාංශය මද3 දක්ක්ද්රස්ථානඟ වන නිනි  ත්ාක්ෂණ සහ යදො 

උොනඟ වැදිදියුණු රීම්දම් කාර්ඟඟ ස්ලික්දටක් දවත් පෘතැවම් තත්  

 

 

 

 

 

 

                                                    

යදශිෂ්ටමකව ම ස්ථානඟ 

 

ස්ලික්දටක් සමාගතම පෘතර්ද3ෂණ සහ සාංවර් න සහහා දවක්වු අාංශය මඟක් දබස නිර්මාණඟ වී ත  අත්ු         

ුාජ - දපෘතෞේගතලික සහදඟෝගීත්ාවඟක් දබස ස්ථාපෘතනඟ දක ට ත  දම ප 50% ක දක ටස්  පමිකාරිමකවඟක් 

ුජඟ යදසික් ෙ ඉ රි 50% දපෘතෞේගතලික අාංශය මඟ යදසික් ෙ ෙු ල බැදඅඩ  

ජා ක යර්ථික සාංවර් නඟ සහහා සැබරීඟ යුුළ අක්ෙමික් ොඟකමකවඟ ෙක්වමික්, ශ්රී බාංය ඟ පෘතර්ද3ෂණ සහ 

සාංවර් න කර්මාක්ත්ඟ ුළත දවනස්කම් සිදුරීම්ම සහ ජාත්ාක්ත්ු මටමටදම් නදවෝමකපෘතාෙන ද.දිකාවක් 

නිර්මාණඟ රීම්ම යුම්භද3 සිටම දමම සමාගතම යදසික් ඟමකන ෙු ල බැබිණි  
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2 2 2 පර්යේෂ්ඨස සහ සාං ර්ධ්/ ාණියකරසය/ත්ාෂණෂ්ඨස පැ රුම් 

පර්යේෂ්ඨස සහ සාං ර්ධ් 

ෂණයෂ්ඨේත්රය 

දැනුම නිර්මාසයයමු 

ත්ත්ත් ය 

 ාණියකරසය/ත්ාෂණෂ්ඨස පැ රුම්මු ත්ත්ත් ය 

කිෂි කර්මාක්ත්ඟ එක්සමක ජනපෘතෙද3 
දේටක්ටම බබපෘත්ර 11 ක් 
සහහා අඟැදුම් කුන බඇත 

එ  ජ දඩ බර් මිලිඟන 1කට යසක්න ු ෙබකට 
දේටක්ටම බබපෘත්ර 2ක් අදබයද කුන බඇත  ඉක්දිඟා ල 
හවුල්ඛයකරු සමඟ, දමම යදසඳුදම ප පිරිවැඟ 
ඵබොයීත්ාවඟ පිළිබහ සමාදබෝචනඟක් සිදු රීම්මට 
අමකහො බැලීම් සිදුදකදර්  නැදනෝ දපෘත දහ ු පිළිබහ 
දිවිනන නරුා අමකහො බැලීම් ෙැනට සිදුදකදර්  
දපෘත දහ ු පිළිබහ නව ක්දෂේ්රඟක් සහ දසේවාොඟක 
සහදඟෝගීත්ා වාපෘති  රී පපෘතඟක්ෙ සාකේඡා මටමටදම් 
පෘතවීන  

ජබ පෘතයද්රකුණ ෙැ ලම ණුවමාරුරීම්ම 
ග්රැෆීන්ක් මත් පෘතෙනම් වු නව 
ජබ දපෘතුනඟ 

අු  යදඟෙම් ජබ දපෘතුන නිෂප්ෘතාෙනඟ රීම්දම් 
වාපෘතාුඟක් වැදිදියුණු කු ල බැබ පෘතම්ක්ෂාවක් සිදු 
දකදුමික් පෘතවීන උග්ර වත්ගතු  දුෝගතඟ පෘතව න 
දේශය ම සහහා ජබ දපෘතුණ 50ක් පෘතම්ක්ෂාවක් සිදු 
රීම්ම සහහා බබාඇතමට නිඟමිත්ඟ  

තඟපුම්  දේටක්ටම බබපෘත්ර 2ක් 
අඟැදුම් කු ල බැබ ත  
අත්ු එක්සමක ජනපෘතෙ 
දේටක්ටම බබපෘත්ර සහහා 
අඟැදුම් රීම්ම සහහා ත්වමක 
බබපෘත්ර 2ක් දකටුම්පෘතමක 
දකදුමික් පෘතවීන  

 ාන දපෘතදතේ නිෂප්ෘතාෙන සමාගතමක් දවත් දමම 
ත්ාක්ෂණඟ සාර්ථකව පෘතවුාදෙ ල බැබ ත  අත්ු 
ෙැනට කත්ිභාගත යොඟම් උපෘතඟාගතැදක් දමම අාංශය මඟ 
සමඟ අේණ්ඩව කටයුුළ දකදුන අත්ු අවසක් 
වීමට යසක්න  ාන වාපෘතිීනක් 2ක් පෘතවීන  ඉක් 
එක් වාපෘති ඟක් බබ වාණිජකුණ හැරීඟාවක් 
දපෘතක්වන අත්ු ඒ පිළිබහ සාකේඡාවක් ෙැනට 
සිදුදකදර්  

දසෞේාුක්ෂණ ශ්රී බාංය ඟ දේශීඟ 
පෘතැතැටීන ක් ප වටිනාකම් 
හඳුනාගතැනීම සහහා 
පෘතර්ද3ෂණ රී පපෘතඟක් 
සිදුරීම්ම  

චර්මාදල්ඛයපෘතන සැකසීම පිළිබහබ පෘතර්ද3ෂණ 
සිදුරීම්ම සම්බක් ව කර්මාක්ත් අාංශය මද3 
හවුල්ඛයකරුදවත් සමගත සාකේඡාවක් සිදුදකදර්   

ේණිජ සම්පෘතමක  ඉල්ඛයමනිනටි, ටිනදටමනිඟම් 
ඩදඟ ක්සිනස් බවට 
පෘතරිවර්ත්නඟ රීම්ම 
ග්රැෆයිිනටම, ග්රැෆීන්ක් ්ක්සිනස් 
බවට පෘතරිවර්ත්නඟ රීම්ම 
සහ මැටි, 
දම ක්ටිදම රිදබ නිනටි 
බවට පෘතරිවර්ත්නඟ රීම්ම  

ටිනදටමනිඟම් ඩදඟ ක්සිනස් පිළිබහ නිඟාමක 
බබාගතාු කටයුුළ සම්නරර්ණ කු ල බැබ ත  නු මක 
අවසාන ඵබදඟ ප ඟම් පෘතැහැඟ දවනස්වීමක් ෙක්නට 
බැබිණි  අවසක් යදශ්ය මදල්ඛයෂණ කටයුුළ සිදුදකදුමික් 
පෘතවීන  ග්රැෆයිිනටම පිළිබහ නිඟාමක බබාගතාුඟ 
ඉදිදක ට තත්  නිඟාමක බබාගතාු සහහා වැඟවන 
ු ෙබ ෙැනට සා ාුණීකුණඟ කත දන හැරී 
දහිනක් මැටි වාපෘති ඟ ෙැනට අමක පටුවා තත්  

කිත්රිම ුසාඟන යදොව 
සහ කිත්රිම ජජව යදොව 

යදොගතාුඟක් සිඟලු 
උපෘතකුණඟක්දගතක් 
සමක්යදත් කු තත්  

දසේවා ොඟකිනක් දෙදෙදනත් දව ක් පෘතතු  බබ 
උනක්දුව දහේුළදවක් නිශය මත් ත් රිඟාකාම් ඖෂ  
යදොමකමක ද්රව (API  ගතණනාවක් කිත්රිමකුණඟ 
රීම්ම පිළිබහ අව ානඟ දඟ ු වී තත්  
කිත්රිමකුණඟ කු ල බැ  API සාර්ථකව 
ෙර්ශය මනඟ රීම්දමක් අනුළරුව ගියදසුම සම්නරර්ණ 
රීම්ම අදේක්ෂිත්ඟ  

ත්රුඳු මත් පෘතෙනම් වු 
දපෘතෝෂණීඟ යහාු 
අ දර්කඟ 

පෘතර්ද3ෂණ සම්නරර්ණ 
කු ල බැබ තත්  

දසේවාොඟකඟා යදසික් යදදේශීඟ හවුල්ඛයකරු දවත් 
ු ලික නිෂප්ෘතාෙනඟ දපෘතක්ව ල බැබිණි  නිඟාමක 
බබාගතාුඟ වැදි දියුණු දකදර්  
 

ජබ යදකර්ශය මන ද.දිකාව එක්සමක ජනපෘතෙ දේටක්ටම 
බබපෘත්රඟ  

දසේවාොඟක පෘතරිශ්රඟක් පඇත පෘතම්ක්ෂණ අමකහො බැලීම් 
සිදුදකදර්  

රිඟාකාරි සුණුරු ුබර් 
අමකවැසුම් 

දසේවාොඟකඟා සමඟ 
නිෂප්ෘතාෙන පිළිබහ 
සාකේඡාවක් සිදුදකදර්  

අමකවැසුම් නිෂ්පෘතාෙක සමඟ සාකේඡාවක් සිදු දකදර්  
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වැදිදියුණු කු ල බැ  
ලි පස්සි ද්රව හුහා ශය මක්  
කාර්ඟක්ෂමත්ාව 

පෘතර්ද3ෂණ සම්නරර්ණ 
කු ල බැබ තත්  

සාකේඡාවක් සිදුදකදර්  දසේවාෙඟකඟා සමඟ 
දවතහපෘතත පෘතම්ක්ෂණඟක් සිදුදකදර්  

ත්ාපෘත - පෘතරිවුණඟ පෘතර්ද3ෂණ සිදුදකදර් නිෂප්ෘතාෙනඟ වැදිදියුණු රීම්ම සහහා දසේවාොඟකිනක් 
මත් පෘතෙනම් වු වාපෘති ඟ  

දසයදළි ත්හු  දබස 
තස්බැස්දටෝස් භායදත්ඟ 
දව ලවට යදකල්ඛයපෘතඟක් 
භායදත්ඟ 

පෘතර්ද3ෂණ සිදුදකදර් ුජඟ යදසික් 2018 වසදර් සිට තස්බැස්දටෝස් 
භායදත්ඟ ත්හනම් රීම්දම් නිද.ෙනඟ නිත්මක රීම්මට 
වසුකට දපෘතු දසේවාොඟකඟා යදසික් වාපෘති ඟ 
යුම්භ කුන බඇත  

 

3.3 ්  නිපැයුම්කරු න්යග්ධන අර්දි 

 පෘතහත් සහහක් නව නිපෘතැයුම්කරුවක්හට සිඟ නව නිපෘතැයුම් වාණිජකුණඟ රීම්ම සහහා ු බමඟ වශය මදඟක් 

සහාඟ බබාදෙ ල පිණිස නව නිපෘතැඟම්කරුවක්දග්ධන අුු ෙබ භායදත්ා කුන බඇත  

නව නිපෘතැයුදම ප/නදවෝමකපෘතාෙනදඟ ප වර්ගතඟ ු බමඟ ෙැඟකමකවඟ 

ඉහත ෙැමිඟ හැරී වැසිරීළි අසුන තුළතමක වු 
යදකබාාංගත උපෘතකුණ 

 රු  මිලිඟන 8 95 

“GOLE” කාබනික දපෘත දහ ු 

ස්වඟාංක්රීඟ දව ල්ඛයටීන ඟත්ා යුක්ෂක පෘතේ  ඟ රු  මිලිඟන 0 4 
 

 වාණිජකුණඟ සහහා බබාඇතම සහහා ත කුගත ල බැ  අපෘතදග්ධන සහදඟෝගීත්ා ගියදසුම හා අ ලත්බව දහේමාස් 

දහෝල්ඛයස්ාං සමාගතම යදසික් පෘතහත් නව නිපෘතැයුම් දත්ෝුාගත ල බැබ තත්  දම් හුහා, දවතහපෘතත ඟාක්්රණඟක්ට 

සාර්ථකව ු ණුණඇතම සහහා දපෘතෞේගතලික අාංශය මද3 සහාඟඟ බබාගතැනීදම් අවස්ථාව, නව නිපෘතැයුම්කරුවක් 

දවත් උොද.   

නව නිපෘතැයුම්කරුදග්ධන නම නව නිපෘතැයුම 

යචාර්ඟ දක්  ටීන   ඩී  කහදුව සහ මහාචාර්ඟ එස්  එම්  
යදදේුමකන 

දිඟවැදිඟාදවක් දපෘතදතන දුෝගීක්දග්ධන පෘතාෙ සහහා 
උෂණ්මකව සහ කම්පෘතන සාංද.ඇත උපෘතකුණඟ 

යචාර්ඟ යර්  එම්  එේ  එම්  ඒ  අින  දහේුමක ඉහත රිඟාකාම්මකවදඟක් යුක්ත් පෘතර්ඟක්ත් ස්නායු 
උමකදමකජන ඉදිකටුව 

යර්  එම්  එස්  බී  ණු ලත්ඹුු වායුදුෝ ක අගුබක් ස පත් නිෙහදසේ චබනඟ කත 
හැරී කිත්රිම පෘතාෙඟ 

ජී  ඩී  ඒ  එල්ඛය  දසදනයදුමකන යයුර්ද.ෙ ජබ ත රීමකසක පෘතේ  ඟ 
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 ශ්රී බාංකා නව නිපෘතැයුම්කරුවක්දග්ධන දක මිසම යදසික් “සදම් දුෝගත 

සහහා ඖෂීකඟ යදල්ඛයපෘතඟ” ඟන නව නිපෘතැයුම් Lanka Angel 

Network (LAN) දවත් හඳුක්වා දෙ ල බැ  අත්ු එම නව නිපෘතැයුම 

වාණිජකුණඟ කු ල පිණිස යුම්භක ාග්ධන නඟ බබාඇතම සහහා 

LAN යදසික් දත්ෝුාගත ල බැබිණි  දවක්කු ඇත ත  ු පු ු ෙබ එ  

ජ දඩ   120,000ක් පෘතබු  දක ටස දබස එ ජ දඩ   65000ක් බබඇත 

ත  අත්ු දම් සහහා සුදුසු බිම් කැබැල්ඛයබක්ෙ හඳුනාගත ල බැබ 

ත්රුණැගතබ යදඟෝජන සාංගතමඟ යදසික් ු බා ාු බබාඇත තත්  

 

 
 

 බ්රැක්දික්ස ් සමාගතම යදසික් යුම්භ කුන බෙ DISRUPT – A – THON වාපෘති ඟ සහහා ශ්රී බාංකා නව 

නිපෘතැයුම්කරුවක්දග්ධන දක මිසම යදසික් හැරීඟාවක් ස පත් නව නිපෘතැයුම්කරුවක් හඳුක්වා දෙ ල බැබිණි  දමම 

වාපෘති ඟ මගික් “Smart Intelligent  Jacket” ඟන නව නිපෘතැයුම නිෂප්ෘතාෙනඟ කු ල බැ  අිනමක් ෆිදුෝස්, 

සහාඟ බබාඇතම සහහා හඳුනාගත ල බැ  අත්ු “Generation Epsilon (Pvt) Ltd” ඟන නමික් බ්රැක්දික්ස් 

සමාගතමට අ ලබේ  වාපෘතාුඟක් යුම්භ රීම්ම සහහා සහාඟඟ බබාදෙන බඇත  

 
 

 සහසක් නිමැවුම් ෙර්ශය මනද3ඇත බෙ පිළිගතැනීම “KAPLA” යදදුලි දමෝටර් ුථ නිෂප්ෘතාෙන වාපෘතිුඟ ශ්රී බාංකාද. 

ලිඟාපෘතදිාංත  රීම්දම් ඇත, කපිබ ෙ සිල්ඛයවා හට මදහෝපෘතකාම් යදණි  

 

 ජිනදසේන සමාගතම් සු හද3 සහදඟෝගීත්ාවදඟක්, යදදුලි බබඟ දන මැ  දුෂ්කු දේශය මඟක් ප අු  

යොඟම්බාභී පෘතවුල්ඛය සහහා සුර්ඟබබදඟක් රිඟාමකමක වන රීඟවීම් පෘතහක් දබොදෙන බඇත  දමම 

කාබපෘතරිේදේෙඟ ුළත සුර්ඟ බබදඟක් රිඟාමකමක රීඟවීම් පෘතහක් 215ක් අ ලුා නරු සහ දපෘත දත ක්නරුව 

දිස්ත්රික්කඟක් ප දබොදෙන බඇත  

 

 

 ස්වාීකන රූපෘතවා පනී නාලිකාද. යදකාශය මනඟ දකදුන “Young Inventors Club” රූපෘතවා පනී වැඩසටහන 

මගික් නිශය ම්ත ත් කාබ සීමාවක් ුළත ක්ෂණික ගතැටලුවක් සහහා ත්ාක්ෂණික යදසදුමක් බබාඇතමට සිසුක්ට 

අභිදඟෝගත දකරිනි  දම් සහහා බැදබන දහ හම යදසඳුම් දත්ෝුාගත ල බැබීදමක් අනුළරුව ජඟග්රහණඟ 

බබාගතමක කණ්ඩාඟම් සහහා වඩා සාංය ර්ණ ගතැටලු ඉදිරිපෘතමක කු ල බැ  අත්ු ඒ සහහා යදසදුම් බබාඇතමට 

අභිදඟෝගත දකරිනි  අවසක් ජඟග්රාහී ක කණ්ඩාඟම් 02ක් දත්ෝුාගත ල බැ  අත්ු අවසක් මහා ත්ුඟදඟඇත 

ජඟග්රහණඟ බෙ කණ්ඩාඟම යදසික් “Young Inventors Club” ත්සබානඟ  පමිකුගතක්නා බඇත  දමම 

වැඩසටහන දක ටස් 12රීක් සමක්යදත්වු අත්ු දම ප අවසක් වැඩසටහන 2015 අදේල්ඛය 09 දින 

බණ්ඩානාඟක අ ලස්මුණ සම්මක්්රණ ශය මාබාද.ඇත පෘතවමකවන බඇත  ත්ාක්ෂණික ගතැටලු සහහා යදසඳුම් 

දස ඟාගත ල පිණිස දු දබෝයදො ත්ාක්ෂණඟ භායදත්ා රීම්ම සහහා ශිෂිනක් නරණුණු දකරිණි  දම පඇත 

ජඟග්රහණඟ  පමිකුගතමක කණ්ඩාඟම සහහා, ථම වුට 2015 දන වැම්බර් මසඇත පෘතැවැමකවු දබෝක 

දුෝදබෝයදො ්ලිම්පිඟාස් 1WRO  ත්ුඟඟ සහහා සහභාගීමකවඟ ෙක්ව ල පිණිස සහදඟෝගීත් සාංයද ානඟ සහ 

SLIC යදසික් අ ලග්රහාකමකවඟ ෙක්වන බඇත  

 

 “සහසක් නිමැවුම්” ජා ක නව නිපෘතැයුම් සහ නදවෝමකපෘතාෙන ෙර්ශය මනඟ   

2015 ශ්රී බාංකා ෙර්ශය මන සහ සම්දම්බන ම ස්ථානද3ඇත 2015 සැේත්ැම්බර් 26 – 28 ෙක්වා සාර්ථකව 

පෘතවමකව ල බැබිණි  

 

 

 

LAN සහාඟ බබාඇතමට  ි දෙමික් LAN 

යදඟෝජකදඟත් දව ක් සැරී බීනෆ්යි ත්සබාන බබමික් 
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3.4 ත්ාෂණෂ්ඨස පැ රුම් - විදාත්ා  ැඩස හ් 

 ත්ාක්ෂණ පෘතැවරුම් 1යදොත්ා  වැඩසටහදන ප අුු ණ ව ලද3 දිවිනන නරුා පි පටුවා ත  යදොත්ා සම්පෘතමක 

ම ස්ථාන හුහා බිම් මටමටදම් සිට ක්ුදද්ර සුපු හා ම  පෘතරිමාණ වවසාඟකිනක් දවත් යදදෙමකමක ෙැ ලම සහ 

පෘතර්ද3ෂණ නදවෝමකපෘතාෙනඟක් පෘතවුාඇතමින  2004 වසදර්ඇත යුම්භ කු ල බැ  යදොත්ා වැඩසටහන, ග්රාමීඟ 

යර්ථිකඟ ඉහත නාංවමික්, ජා ක යර්ථික සාංවර් නඟ සහහා එම් ක් බැදබන ොඟකමකවඟ වර් නඟ රීම්දම් 

පෘතුමාර්ථඟක් යුම්භ කුන බඇත  ග්රාමීඟ ජනත්ාවදග්ධන නිර්මාණශීලී සහ ත්සබත්ා හැරීඟාවක්, යර්ථික සාංවර් න 

රිඟාවලිඟ සහහා ොඟක කු ගතැනීමටෙ දම් හුහා අදේක්ෂා දකදර්  දමම අුු ණ සනරුාගත ල වස් ග්රාමීඟ 

ජාවදග්ධන ත්මකමකවදඟක් උසස් නිෂප්ෘතාෙන, දවතහපෘතත දවත් හඳුක්වාඇතම හුහා ග්රාමීඟ ජනත්ාව දවත් ස්ථාවු 

යොඟමක් සහ ක රීම්මෙ දමම වැඩසටහන ුළළික් අදේක්ෂිත්ඟ  

දමම වැඩසටහන හුහා ාථමික ත්ාක්ෂණඟක් දන මිදල්ඛය පෘතවුාදෙ ල බබන අත්ු, ේයදීනිනක ත්ාක්ෂණඟක් ඉත්ා 

සුපු ු ෙබකටෙ, ත්ිීනිනක ත්ාක්ෂණඟක් සා ාුණ ු ෙබකටෙ පෘතවුාදෙ ල බැදඅඩ  වර්ත්මානද3ඇත, යදොත්ා සම්පෘතමක 

ම ස්ථාන 266ක් 900ක පෘතමණ පිරිස් බබදඟක් දිවිනනනරුා රිඟාමකමක ද.  

යදොත්ා ම ස්ථානඟක් ප පෘතතාමක සහ දිස්ත්රික් මටමටදම් දබඇතඟාම වගුව 1 සහ වගුව 2 තසුදුක් දපෘතක් ලම් 

දකදර්  

වගුව 1- පෘතතාමක මටමටමික් යදොත්ා ම ස්ථානඟක් ප දබඇතඟාම 

පළාත් ප්රා: යල්: වි: ස: ම: % 
ම ම  26 22 91 67 % 
නැදගතන පු 45 25 48 89 % 
උුළරු මැෙ 29 21 72 41 % 
උුළරු 22 14 29 29 % 
වඟෙ 46 27 80 42 % 
සබුගතු ව 28 28 100 00 % 
ෙත්ණු 47 47 100 00 % 
ඌව 26 21 80 77 % 
බස්නා පු 40 40 100 00 % 
්ළු ෙස් 330 266 80.60 % 

 

වගුව2 : දිස්ත්රික්ක මටමටමික් යදොත්ා ම ස්ථානඟක් ප දබඇතඟාම 

පළාත් දිස ත්රිෂණකය ප්රා: යල්: 

යකොටමාසය 
වි: ස: ම: % 

ම ම  ලවු 20 20 100 00 % 
ම ම මාත්දල්ඛය 11 9 81 82 % 
ම ම  ලවුඑළිඟ 5 4 80 00 % 
නැදගතන පු අම්පෘතාු 20 14 70 00 % 
නැදගතන පු මඩකබනරව 14 9 64 28 % 
නැදගතන පු ත්රීත්ණාමබඟ 11 2 18 18 % 
උුළරු මැෙ අ ලුා නරු 22 17 77 27 % 
උුළරු මැෙ දපෘත දත ක්නරුව 7 4 57 14 % 
උුළරු ඟාපෘතනඟ 15 8 52 22 % 
උුළරු රීලිදන ේත  4 0 0 00 % 
උුළරු මක්නාුම 5 4 80 00 % 
උුළරු ු බ . 5 0 0 00 % 
උුළරු වවුනිඟා 4 2 50 00 % 
වඟෙ ත්රුණැගතබ 20 26 86 67 % 
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වඟෙ නරමකත්බම 16 11 68 75 % 
සබුගතු ව කෑගතල්ඛයබ 11 11 100 00 % 
ෙත්ණු ුමකනනරු 17 17 100 00 % 
ෙත්ණු ගතාල්ඛයබ 19 19 100 00 % 
ෙත්ණු හම්බක්දත් ට 12 12 100 00 % 
ෙත්ණු මාත්ු 16 16 100 00 % 
ඌව බදුල්ඛයබ 15 12 80 00 % 
ඌව දම ණුාගතබ 11 9 81 82 % 
බස්නා පු දක තෙ 12 12 100 00 % 
බස්නා පු ගතම්පෘතහ 12 12 100 00 % 
බස්නා පු කපුත්ු 14 14 100 00 % 

 

සෑම යද  ස  ම ස්ථානඟක් සුළව යදො හා ත්ාක්ෂණ නිබ ාම් 1STO , ක්දෂේ්ර සම්බක්ීකකාුක, පෘතර්ගතණක 

රිඟාකරු සහ කාර්ඟාබ කාර්ඟ සහාඟක ඟන නිබ ාම්ක්දගතක් සැදුම් බමක කාර්ඟ මණ්ඩබඟක් තත්  යදොත්ා 

සම්පෘතමක ම ස්ථානඟක් ප ු ලික නරණුණු පෘතහසුකම් සහ දඅඩකරි උදුන, එතවපු යදජබන ඟක්්රඟ සහ සුදු දපෘත ල්ඛය 

දත්ල්ඛය නිස්සාුණ ඟක්්රඟ වැනි උපෘතකුණඟ පෘතවීන  අොත ජන ජාවදග්ධන අවශය මත්ාවක් සහ දේශය මද3 පෘතව න 

සම්පෘතමක ප බණුබත්ාවඟ මත් පෘතෙනම්ව ත්ාක්ෂණ පෘතැවරුම් වැඩසටහක් හඳුනාගත ල බැදඅඩ  යදො හා ත්ාක්ෂණ 

නිබ ාම්ක්දග්ධන මාර්දගතෝපෘතදේශය මකමකවඟ ඟටදමක, ක්දෂේ්ර සම්බක්ීකකාුක යදසික් සිදුකු ල බබන ත්ාක්ෂණ 

අවශය මත්ා තගතැයීමක් සමගත දමම රිඟාවලිඟ යුම්භ දකදර්  ඉක් අනුළරුව අොත යද  ස  ම ස්ථානද3 යදොත්ා 

හා ත්ාක්ෂණ නිබ ාම් යදසික් සහ ITI, NERD හා CIMT වැනි අමාත්ාාංශය මඟ ඟටදමක රිඟාමකමක පෘතර්ද3ෂණ 

යඟත්න සහ දවනමක අොත ත්ාක්ෂණ සැපෘතයුම්කරුවක් යදසික් සිදු කු ල බබන නරණුණු සැසි හුහා දඟෝගත 

ත්ාක්ෂණඟක් පෘතවුාදෙ ල බැදඅඩ  

ත්ාක්ෂණ පෘතැවරුම් හා අොතව රිඟාමකමක කු ල බැ  වැඩසටහක් ප සාුාංශය මඟ පෘතහත් පෘතදිරි ද.  

 ැඩස හ්  ැඩස හන් 

සාංඛ්ා  
සහභාගීවු න් 

සාංඛ්ා  
1. ප්රයා  සඳහා ත්ාෂණෂ්ඨසය 

1.1. ප්රයා න්මු බිම් ට ම දෂණ ා ත්ාෂණෂ්ඨණික ප්රෙතීන්මු ප්රතිිාභ ි ාීම 

අ  ාදේශීඟ දල්ඛයකම් කාර්ඟාබමටමටමීක් සහ ජා ක මටමටමික් 
පෘතවමකව ල බබන යදොත්ා සාංසෙ හුහා ක්ුදද්ර, සුපු හා ම  පෘතරිමාණ 
වවසාඟකිනක් හා සමිබක්ිපත් ගතැටලු හඳුනාගතැනීම සහ 
නිුක්ත්ු සබහත්ාවඟ 

 

2.   සායකන්න් සඳහා ත්ාෂණෂ්ඨසය 

2.1. දැනුම් ත් කිඇතම සහ ධාරිත්ා යෙොඩ්ැාංවීම 
අ  ක්ුදද්ර, සුපු හා ම  පෘතරිමාණ වවසාඟකිනක් සහහා ජා ක 
ත්ාක්ෂණ ු බාුම්භඟ ඟටදමක මහජන ෙැ ලවමක රීම්දම් 
වැඩසටහන සහ ත්ාක්ෂණ ෙැ ලවමක රීම්දම් වැඩසටහක් 

2294 100006 

ය  ජා නිදඟෝජිත්ඟක් සහහා නරණුණුකරුවක් නරණුණු රීම්ම/ 
හඳුනාගතමක වවසාඟක හැරීඟාවක් ස පත් ත්ඩා කණ්ඩාඟම් සහහා 
ත්ාක්ෂණ පෘතැවරුම් වැඩසටහක් පෘතැවැමකවීම  

5287 129282 

ත  දිස්ත්රික් මටමටමික් ත්ාක්ෂණ සහ මානව සම්පෘතමක සහකාු 
නිබ ාම්ක් හුහා වවසාඟකිනක් සහහා කතමනාකුණඟ, 

ු බනඟ, තසුරුම්කුණඟ, 5S, සහ උසස් ත්මකමකවඟ පිළිබහ 
නරණුණු වැඩසටහක් පෘතැවැමකවීම  

462 19262 

2 2 ප්රිකතිකරසය සහ   සායකන්න් පිළිෙැීමම  ිෂණ කිඇතම   

අ  යදොත්ා පෘතේ   සහ කුණඟ /GMP/SLS/ISO සහහා සුදුසු 
වාවසාඟකිනක් හඳුනා ගතැනීම 

වවසාඟකිනක් 271ක් හඳුනා ගත ල බැබ 
තත් 

2 2 අදබයදකුණ සහාඟ   
අ  යදොත්ා හරිත් කඩමණ්දිඟ සහ එළිමහක් අදබයදදපෘත ත කාර්මික ත්ාක්ෂණ යඟත්න පෘතරිශ්රද3ඇත 

“හරිත් කඩමණ්දිඟ” පෘතැවැමකවීම 
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3. අ්ාෙත් පරපුර සඳහා ත්ාෂණෂ්ඨසය   

3.1. අ්ාෙත් පරපුර සඳහා ත්ාෂණෂ්ඨණික ්ය  ත්පාද්යන් 

පිළි ඳ ධාරිත්  ර්ධ්ය සහ දැනුම නිර්මාසය 

  

අ   “භාස්වු” අඩදබ ග්ධන පිටුව සහහා ලිපි සැපෘතයීම අඩදබ ක් ලිපි 271 
ය   පෘතාසැල්ඛය ප පෘතවමකව ල බැ  ෙැ ලම්වමක රීම්දම් වැඩසටහක් 295 7670 
4. විදා හා ත්ාෂණෂ්ඨණික නිිධාරින් සඳහා විදාත්මක පුවමණු    
4.1  විදා හා ත්ාෂණෂ්ඨස නිිධාඇතන් සඳහා විදාත්මක පුවමණු  06 06 

 

විදා  ප්රචලිත් කිඇතම 

 ත්රුණ පෘතුනරු අත්ු ත්ාක්ෂණඟ වර් නඟ රීම්දම් අුු ණික් සිසුක් 16,826කදග්ධන සහභාගීමකවදඟක් 

පෘතාසැල්ඛය මටමටමික් ෙැ ලම්වමක රීම්දම වැඩසටහක් 722ක් පෘතවමකවන බඇත  

 භාස්වු අක්ත්ර්ජාබ දවඅඩ පිටුදව ප ත්ාක්ෂණ නදවෝමකපෘතාෙනඟක් පිළිබහ ලිපි 209ක් පෘතතකුන බඇත  

ය ්ත් සාං ර්ධ් ්ිාරම්භයන් 

 කතමනාකුණඟ, යහාු ත්ාක්ෂණඟ, පෘතසු අස්ව ල ත්ාක්ෂණඟ සහ කබගුණික යදපෘතර්ඟාස වැනි යදයද  

ක්දෂේ්රඟක් පිළිබහ නිබ ාම් 812ක් නරණුණු කුන බඇත  සිාංගතේනරරු සහදඟෝගීත්ා වැඩසටහන ඟටදමක, යදො හා 

ත්ාක්ෂණ නිබ ාම්ක් දෙදෙදනත් සහහා යදදේශය ම නරණුණුව බබාදෙන බඇත  

වියශේෂ්ඨ  ාපෘති 

අ  2015 වසදර්ඇත යදොත්ා ාදේශීඟ වාපෘති  22ක් යුම්භ කුනබඇත  

ය  නව නිපෘතැයුම් 86ක් වැදිදියුණු රීම්ම සහහා සහාඟ බබාදුක් අත්ු එක් නව නිපෘතැයුමක් වාණිජකුණඟ කුන 

බඇත  

ත  යදොත්ා නරවමක ලිපිඟ කාශය මඟට පෘතමක කුන බඇත  






