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 ශ්රී ලංකා ප ලංරපලිමේන්තුව   

ශීලිෂ ලංඅා ය ලං- ලං16 
 පලිෂි  ලං පලිය ලංසපධන ලං පලිතප  ලං- ලං2016 

  
1. නෙනහ ර 

  

 වයවසථානකසනරනාාය්, ජ  නකනිමයෝජි ය්කසෙකරමටහිකෙෙජ කමුාල්කභනවි යකසියුනක

මලසකපිිපක්ස් ්කමලසකසියකාන්යයය්කසඵලානයීකසෙකවඩනකාන්යයක්ෂෙකමලසි්කඉටුක

කිරීමනදීක රන්යලිමන්තුකේත්රීවරු්ටකඋරානරීක ව කාන්යයයක රපාරනපාෙයකඋරමාසථක සෙක

රෙසුානකසැරයීෙ. 

2. ප්රධපන ලං පලියයතු 

  
(i) ජ  නවමේකවයවසථානානයාකබලයක්රියනේොකකිරීෙ 

(ii)  රනජයකමූලයකසනබ්ධාමය්කූර්යණකරනල යක්රියනේොකකිරීෙ 
(iii) විධානයායකසනබ්ධාමය්කඅධීක්ෂණයක්රියනේොකකිරීෙ 

 

3. සාවිධපන ලං ුහය 
  

ගරුකාාන නයාතුෙනකප්රමුඛේවයකාර කරන්යලිමන්තුමේකරනජානිපකාටයුතුකාන්යයක්ෂෙවක
ඉටුක කිරීෙක සඳෙනක අව යව ක මල්ානක සෙක ාන්යයක ෙණ්ඩලක මස වනව්ක සැරයීෙක
රන්යලිමන්තුමේකෙෙකමල්ානවරයනමේකාන්යයෙණ්ඩලයකවිසි්කසිදුකාරනුකලැමේ. 

  

රන්යලිමන්තුමේක ෙෙක මල්ානවරයනමේක ාන්යයනලයක රෙ ක සඳේක මාරන්ය මන්තුක
වලි්කසේවි කමේ:-  
 
( ලංසාවිධපන ලං ුහය ලංසාහප ලං ණාකප ර ලං ලංුණුම ෙ ලං ලං01 ලං ලංනකතුන ලං  

  

1. මේත්රධානරීකමාරන්ය මන්තුව 

2. රිපරනල කමාරන්ය මන්තුව 

3. වයවසථානානයාකමස වනකමාරන්ය මන්තුව 

4. ෙැ්සනඩ්කමාරන්ය මන්තුව 

5. සනබ්ධීාරණකඉංජිම්රුකමාරන්ය මන්තුව 

6. මුාල්කෙනකසැරයුනකමාරන්ය මන්තුව 

7. ආෙනරරන කෙනකගෘෙකරනල කමාරන්ය මන්තුව 

8. ම ොරතුරුකරද්ධාතිකෙනකාළෙ නාරණකමාරන්ය මන්තුව 

 

3.1    නේත්රධපී  ලංනපරපලිතන්තුව    
  

ගරුක රන්යලිමන්තුක ේත්රීවරු්ටක නියත  ක මේලනවටක ෙනක ාන්යයක්ෂෙක අයුිප්ක රෙ ක
ාැක්මව ක මස වනව්ක ෙැකික ඉෙළෙක අයුිප්ක සැරයීෙක ෙඟි්ක රන්යලිමන්තුමේක ඵලානයීක
්රියනානිපේවයකසඳෙනකරෙසුානකසැරයීෙක - 
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 උේසවක රනජානිප, රන්යලිමන්තුක සභනග්යභයක තුළක වි යක රවේවනමග ක යනෙ, 
මසංමාෝලමේකභනරානරේවයකෙනකආරක්ෂනව, රන්යලිමන්තුකමගොඩ ැිණල්ලටකඅමුේ ්ක
ඇතුළුකකිරීෙකසෙකගැලිපකඅධීක්ෂණය. 
 

 රන්යලිමන්තුකමගොඩ ැිණල්ලකසංරක්ෂණයකසෙකරන්යලිමන්තුකසංකී්යණයකතුළකඉඩාඩක
මව්කකිරීෙ. 
 

 ගරුකරන්යලිමන්තුකේත්රීවරු්මේකමජයෂථා නකමල්ඛ කපිළිමයලකකිරීෙ,කරන්යලිමන්තුක
සභනකග්යභමයහිකආස කමව්කකිරීෙකසෙකආස කසැලැසථෙකමෙමෙයවීෙකෙනකඅධීක්ෂණයක
කිරීෙ. 
 

3.2    රරිරපකන ලංනපරපලිතන්තුව   

  
 නීතික සනරනා ය,ක අධීක්ෂණයක ෙනක ෙෙජ ක මුාල්ක රනල යක උමාසනක රන්යලිමන්තුක

ේත්රීවරු්මේක ාන්යයභනරයක සපුරනලනුක වසථක ඔවු්ක ෙටක ාන්යයක්ෂෙක සෙක උසසථක
 ේවමේක මස වයක්ක ලබනක දීෙක පිණිසක වඩනේක සුදුසුක සනෙනජිායි්ක ාන්යයක ෙණ්ඩලයටක
බඳවනකගැනීෙ,ක කඋසසථකකිරීෙකෙනකවි යකසනබ්ධාකාටයුතුකඇතුළුවකාන්යයකෙණ්ඩලමේක
සියලුෙකඅං කවලකසනෙනජිායි්මේකාැනුෙ,කෙැකියනව්කසෙකධානිප නවයකවැඩිකදියුුමකකිරීෙක
සඳෙනක ෙන වක සනරේක ාළෙණනාරණය,ක භනෂනක ප්රවීණ න,ක රිපගණා,ක සූරමේදී,ක
ිණුමනාරණ,ක පුසථ ානලක මස වනක වැනික විෂයනනුබද්ධාක මද්ශීයක සෙක විමද්ශීයක පුහුුමක
රනාෙනලනක සංවිධාන යක කිරීෙක ක සෙක ාන්යයක ෙණ්ඩලමේක ධා නේොකආාල්රක ව්යධා යක
තුලි්ක ඵලානයි නවයක ඉෙළක  ැංවීෙක පිණිසක වැඩසටේක සංවිධාන යක කිරීෙක සනබ්ධාක
ාටයුතුකරිපරනල කමාරන්ය මන්තුමව්කඉටුකාරනුකලැමේ. 

 

 මීටකඅෙ රවකගරුකරන්යලිමන්තුකේත්රීවරු්ටකසියකධූරවලකාටයුතුකඉටුකකිරීෙකසඳෙනක
අනුෙ ක රෙසුානක ෙනක මස වනව්ක ගුණනේොක භනවමය්ක සෙක ාඩි ත ්ක ලබනක දීෙටක
ාටයුතුක කිරීෙේ,ක රන්යලිමන්තුක ාන්යයක ෙණ්ඩලමේක ප්රවනෙ යක සනබ්ධාක ාටයුතුක
ාළෙ නාරණයක කිරීෙේක රිපරනල ක මාරන්ය මන්තුවක ෙඟි්ක ාරනුක ලබයි.ක රෙ ක
සඳේකඅං කරිපරනල කමාරන්ය මන්තුමේකාන්යයය්කසඳෙනකසියකානයාේවයකසරයයික
:- 

  

1. කකකආය  කාන්යයනං ය 
  

 2.   ේත්රීකමස වනකාන්යයනං ය 
  
 3.   ප්රවනෙ කාන්යයනං ය.  
 

3.3    හැතුසපඩ් ලංනපරපලිතන්තුව   

  

රන්යලිමන්තුකරැසථවීන, රන්යලිමන්තුකානරාකසභන, සනේත්රණ, මරොදුකරනජයකෙණ්ඩීයක
රන්යලිමන්තුක සංගනක සෙක ක අ් ්යක රන්යලිමන්තුක සංගනක සනේත්රණක අරක්ෂරනීව, 
නිවැරදිවකෙනකාලටකමේලනවටකවන්ය නකකිරීෙ, සුචිග කකිරීෙකසෙකශ්රවයකවන්ය නාරණය්ක
අධීක්ෂණයකසෙතිාකාරයි.  
 

 3.4   ස්නතුධී රක ලංඉාජිනතුණා ලංනපරපලිතන්තුව   
 

 ජනතිාකවපා නාෙකි්කයුේකසුවිම  ෂීකමරොදුකමද්රළක්කමලසකරන්යලිමන්තුකමගොඩ ැිණල්ලකක
සුරක්ෂි ක කිරීෙක ෙනක එයක ඵලානයීක සෙක ාන්යයක්ෂෙක ආානරමය්ක  ඩේතුක කිරීෙක ෙනක
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ආරක්ෂනකකිරීෙක ෙවුරුකකිරීෙකසනබ්ධීාරණකඉංජිම්රුකමාරන්ය මන්තුවකවිසි්කසිදුක
ාරනුකලැමේ. 

 

 මභෞතිාක යපා ලක රෙසුානක ාන්යයක්ෂෙක මලසක ාළෙ නාරණයක කිරීෙක ෙිණ්ක
රන්යලිමන්තුක ක ේත්රීවරු්ක සෙක ාන්යයක ෙණ්ඩලයක සඳෙනක  වී ක රෙසුානක සහි ක
ාන්යයක්ෂෙකමස වනකරිපසරයක්කසැරයීෙ. 

 

3.5 ලං  ආහපරරපන ලංසහ ලංගෘහ ලංරපකන ලංනපරපලිතන්තුව   
  

 රන්යලිමන්තුකේත්රීවරු්, ාන්යයකෙණ්ඩලයකසෙකඅමුේ ්කසඳෙනකආෙනරරන කසැරයීෙ. 
 

 ආර  නලනකසෙකමුළු ැ්මගයකාළෙ නාරණය. 
 

 මගොඩ ැිණල්මල්ක අභය් රක ෙනක බනහිරක අලංාරණක ාටයුතු,ක රවිත්ර නක ාටයුතුක ෙනක
අම කුේකක ඩේතුකාටයුතුක. 
 

3.6   ණුපල් ලංසහ ලංසැරයු් ලංනපරපලිතන්තුව   
  

 රන්යලිමන්තුවකසඳෙනකඅයවැයකසාසථකකිරීෙකසෙකවියානකඇසථ මන්තුකපිළිමයලකකිරීෙ,කක

ආානයනකඑාතුකකිරීෙකෙනකඅයවැයකකරනල ය;කිණුමනාරණයකසෙකඅවස්කිණුමනකවන්ය නක
සාසථකකිරීෙ; 

 

 රන්යලිමන්තුවටක අව යාර ක ්රවයක ත ලදීක ගැනීෙ, ගබඩනකිරීෙ, නිකුේක කිරීෙක ෙනක
ප්රසනරනා කාටයුතුකරිපරනල යකකිරීෙ; 

 

 රන්යලිමන්තුක ේත්රීවරු්ට, විශ්රනත ාක රන්යලිමන්තුක ේත්රීවරු්ට,ක ක ාන්යයක
ෙණ්ඩලයටක සෙක විශ්රනත ායි්ට, අනියනක සෙක සෙ ක මස වායි ටක වැටුප්ක ෙනක දීෙ නක
මගවීෙ; 

 

 සැරයුනකාරුව්ටකෙනකමස වනකසරය කආය  කවලටකඅානලකමගවීනකකිරීෙ. 
  

කකමුාල්කෙනකසැරයුනකමාරන්ය මන්තුවකයටමේකරෙ කසඳේකඅං ක්රියනේොකමේ -
    

1. මුාල්කසෙකිණුමනකාන්යයනං ය 

  2.  සැරයුනකෙනකමස වනකාන්යයනං ය 
3. ආෙනරරන කිණුමනකාන්යයනං ය 

 
 

3.7    ය ස්ාපපපය  ලංනස  ප ලංනපරපලිතන්තුව   
 

නීතිකසනරනා ය, අධීක්ෂණයකෙනකෙෙජ කමුාල්කය කමෂ ත්රවලටකඅානළකවෘේීෙයකමස වනව්ක
රන්යලිමන්තුකේත්රීවරු්කමව කසරයයි. 
රෙ කසඳේකඅං කවයවසථානානයාකමස වනකමාරන්ය මන්තුවකයටමේක්රියනේොකමේ - 

  

 1. සභනකමල්ඛ කාන්යයනං ය 

 2. ර ේකමාටුනරේකාන්යයනං ය 
 3. ානරාකසභනකාන්යයනං යක-කI 
 4. ානරාකසභනකාන්යයනං යක-කII 

 5. රනජයකිණුමනකපිළිබඳකානරාකසභනකසෙකරනජයකවයවසනයකපිළිබඳකානරාකසභනක
ාන්යයනං ය 

 6. ෙෙජ කමරේසනකානරාකසභනකාන්යයනං ය 

 7. ාානකරිපව්ය ාකාන්යයනලය 
 8. පුසථ ානලය. 
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3.8 නතොරව ණා ලංරද්ධති ලංසහ ලං ළෙනප රක ලංනපරපලිතන්තුව    
    

ම ොරතුරුක නක්ෂණිා යපා ලකරෙසුානකාන්යයක්ෂෙකමලසකරවේවනමග කයනෙ, අ් ්යජනලක
සනබ්ධා නව්කවැඩිදියුුමකකිරීෙ,කරන්යලිමන්තුකඅ් ඃජනලයකාන්යයක්ෂෙකෙනකඵලානයිකමලසක
රවේවනමග කයනෙකසෙකකාළෙ නාරණය, රන්යලිමන්තුමේකමවේකඅඩවියකරවේවනමග කයනෙ,ක
යනවේානී කකිිපෙකසෙකම ොරතුරුකස්නිමේා ක නක්ෂණකඋරාරණක ඩේතුවකෙිණ්; 

  

 රන්යලිමන්තුමේකෙෙකමල්ානකාන්යයනලමේකසියලුකම ොරතුරුක නක්ෂණකරනාාකරිපරනල ක
්රියනානරානකඉටුකකිරීෙ. 
 

 

  

3.9 විනද්ශ ලංසනාතප ලංහප ලංසතුධපන ලං පලියපාශය ලංහප ලංඅභ්යතුතර ලංවිගකන ලංඅාශය ලං

සෘජු ෙ ලං රපලිමේන්තුව නේ ලං ෙහ ලං නල් ් රයපනේ ලං අධීක්ෂකය ලං යටනේ ලං
ක්රියපේෙ  ලංනේ  

 
 
 

4.  පලිය ලංෙණ්ඩක ලංනතොරව ණා 
  

2016 ව්යෂයකසඳෙනක අනුෙ කමස වාකසංඛයනවක සෙක ාැ ටක මස වමේකනියුතුක මස වාකසංඛයනවක
රෙ කාැක්මේ :- 

 

 කකක  තුරක 

කකකකකකකකකඅනුෙ කමස වාකසංඛයනව ාැ ටකසිපා කමස වාකසංඛයනව 

රන.ෙ.මල්. 
ගරු.ක

ාාන නයාතුෙන 
ගරු.කනිමයෝජයක
ාාන නයාතුෙන 

ගරු.නි.ානරාකක
සභනරතිතුෙන 

රන.ෙ.මල්. 
ගරු.ක

ාාන නයාතුෙන 
ගරු.කනිමයෝජයක
ාාන නයාතුෙන 

ගරු.නි.ානරාකක
සභනරතිතුෙන 

මජයෂථාකෙටටෙ 56 0 0 0 54 0 0 0 

 ෘීයකෙටටෙ 162 0 0 0 142 0 0 0 

ද්වීීයිාකෙටටෙක 236 0 0 0 190 0 0 0 

ප්රනාත ාකෙටටෙ 474 0 0 0 440 0 0 0 

අනියනක/ක නවානලිා 03 45 21 21 02 45 21 17 

එාතුවක 
(2016.12.31කදි ට) 

931 45 21 21 828 45 21 17 
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5.  පලිෂි  ලං පලිය ලංසපධනය 

 5.1 මූකය ලංරරිරපකනය ලං ලං- ලං ලං2016 ලං ලිෂය ලංසාහප න තු ළ ලංප්රතිරපපන ලං මේතු ලං රන ලංකප ලංවියප් ලං - 

 2016 ව්යෂමේකමෙමෙයුනකවැඩසටේකකසඳෙනකපු රනව්ය  කෙනකප්රනේධා කවියානකමලසකමව්ාර කලාකප්රතිරනා කෙනකඑෙකප්රතිරනා කවැයකාළකආානරයකරෙ කාැක්මේක:- 
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රපජ්ය ලංිලකධපී තුනේ ලංඅේති පර් ලංිණම ෙ ලං - ලං ලං ලං ලං 

 
  

2016 ව්යෂයකඅවසන මේදීකරජමේකනිලධානරී්මේකඅේතිානරනක“බී”කිණුමමනකඅනුෙ ක
සීෙනව්කෙනක ායකඅගය්කරෙ කාැක්මේ -  

 

 
2016 ලංඅනුෙත ලංසීෙප ලං(ණා   2016 ලංතාය ලංඅගයතු ලං(ණා   

වියානවලකඋරිපෙකසීෙන 38,000,000 
01601-1 24,909,561.00 

01601-2 1,271,958.00 

ලැබීනවලකඅවෙකසීෙන 
28,000,000 

  

01601-1 31,162,838.63 

01601-2 107,909.10 

උරිපෙකෙරකම  ෂය 
175,000,000 

 

  
122,327,984.73 

  

 

6  ය සා්පපපය  ලංනස  ප ලංනපරපලිතන්තුව   

  
6 1 ආාශි  ලංඅධීක්ෂක ලං පර  ලංසභ්ප 

 

2015ක මාසැනබ්ය 19ක ව ක දි ක රන්යලිමන්තුමේක සනෙ ක වූක මයෝජ නවක අනුවක ආංශිාක

අධීක්ෂණකානරාකසභනකක්රෙයකෙඳු්වනකදු්කඅ රක නකාර කලාකඑකීකානරාකසභනක16ක්කකයටමේක

අෙන යනං කෙනකආය  වලකාටයුතුකඅධීක්ෂණයකමාම්ය.කනකඅනුවකරසුමරළකේත්රීවරු්මේකවැඩික

සෙභනගීේවමය්ක සභිාක ේත්රීවරුක 20ක මාම කුමග්ක සේවි ක ව ක එෙක ආංශිාක අධීක්ෂණක

ානරාකසභනකවිසි්; 
 

අ)  ෙක විෂයක රායක යටමේක ඇතික විෂයය්ක පිළිබඳවක ූර්යණක අවමබෝධායක්ක ලබනක

ගැනීෙටේකඑක්කඑක්කආය  මේකඉලක්ාකෙනකඅරමුුමකමාමස කවියකයුතුකාැයිකනි ථචයක

ාරකගැනීෙටේකාත ටුවක්රියනකාරයි; 
 

ආ)ක එක්කඑක්කආය  යක්කසඳෙනකව කප්රධාන කරනල කනීතිකවලටකඅෙ රව,කමව ේකනීතික

රීති,කමරගුලනසි,කප්රඥපප්තිකසෙකකඅිකාරණකති්දුකවලි්ක ෙකආය නිාක්රියනානිපේවයක

ෙනක ාටයුතුක වලටක එල්ලක ාර ක බලරෑෙක ීරණයක ාරක ගැනීෙක සඳෙනක  ෙක විෂයක

රායටකඅයේකවිෂය්ටකඅානළවක්රියනකාරයි;කක 
 

ඇ)ක එක්ක එක්ක ආය  ක  ෙක විෂයක රායක තුලක සාසනක ඇතික සෙ/මෙෝක ්රියනේොක ාළක

ප්රධාන කවැඩසටේකෙනකවයනරෘතිකෙඳු නකගනී;ක 
 

ඈ) අෙන යවරයනක විසි්ක ඉටුාළක ාන්යයභනරය්ක අධීක්ෂණයටක ලක්ක ාර,ක මෙෙක

ාන්යයභනරය්ක ඉටුක කිරීමනක දීක මුහුණක දු්ක අභිමයෝගක ෙදු නක ගනිත ්ක ආණ්ඩුක්රෙක

වයවසථානමේක ක 43ක (1)ක සෙක 44ක (2)ක වයවසථානක වලටකඅනුවකඔවු්කමව ක රවරනකඇතික

ාන්යයභනරය්ක්රියනවටක ැංවිෙටකඅානළවකනි්යමද් කලබනකමායි;ක 
 

ඉ)ක අභිමයෝගකෙනකගැටළුකෙදු නකගැනීෙකසඳෙනක ෙකවිෂයකරායට/කක්මෂ ත්රයටකඅානළකව ක

ප්රධාන කනීතිරීතික්රියනවටක ැංවිෙකඅධීක්ෂණයකාරයි;කක 
 

ඊ)ක ක්මෂ ත්රයටකඅානළකාැ ටක්රියනේොකනීති,කමරගුලනසි,කවයවසථානකසෙකඅිකාරණකී්දුකක

වලි්කසෙනජයටකඑල්ලකාර කබලරෑෙකඅනුවකනවනකඅඛණ්ඩවක්රියනවටක ැංවිෙ,කල ක
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කිරීෙකමෙෝකකබැෙැරකකිරීෙකාත ටුවකරරීක්ෂනකාර කඅ රෙ,කනවනකසංම ෝධා යකකිරීෙක

සෙක/මෙෝක වකනීතිකරැ වීමනකඅව ය නවයකීරණයකකිරීෙකපිිපක්සනුකලබයි;කක 
 

උ)ක අෙන යනං යක විසි්ක වකනීතික ෙනක මරගුලනසික්රියනවටක ැංවිෙක ෙ නවක අධීක්ෂණයක

ාර,කනවනකසංම ෝධා කකිරීමනකසෙකමෙෝක වකනීතිකරැ විමනකඅව ය නවයකීරණයක

ාරයි;ක 
 

ඌ)කමීටකඅෙ රව,කඅෙන යනං යකෙිණ්ක්රියනේොකාර කඇ ැනකප්රධාන කවැඩසටේකෙනක

වයනරෘතිවලකඅානළේවය,කඵලානයිේවය,කවිනිවිාභනවයකෙනකාන්යයක්ෂෙ නවයකීරණයක

කිරීෙකෙනකරරීක්ෂනකාරයි. 
 

උක් ක්රියනෙන්යගක්රියනවටක ැංවිෙකසඳෙනක ෙකවිෂයකරායටකඅයේකවිෂය්කපිළිබඳකලිඛි ක

ම ොරතුරු/කමල්ඛ කඉල්ලනකසිපාෙටේ,කනිතිර නකරැසථවීනකසංවිධාන යකකිිපෙටේ,කනිළධානරී්කාැඳවනක

ප්ර ථ කකිරීෙටේ,කඅානළකඅෙන යවරයන(වරු්)කමග්කප්ර ථ කකිරීෙටේ,කප්රවී ය්මේකෙනකෙෙජ ක

අාෙසථක විෙසීෙටේක සෙක ක්මෂ ත්රක චනිපානක සිදුක කිිපෙටේක ආංශිාක ානරාක සභනව්ටක ෙැකික අ රක

සථවනධී කර්යමේෂණ,කවිග්රෙය්කසිදුකකිරීෙකෙනකඅව යකරිපදිකමාොත සනකර්යමේෂණකෙනකඅධායය කසිදුක

කිරීමනකෙැකියනවාකඇ .කක 
 

ආංශිාක අධීක්ෂණකානරාක සභනක විසි්ක සිදුක ාරනුක ලබ ක විම  ෂි ක ්රියනෙන්යගක යටමේක

ආය  කවලක්රියනානිපේවයකරරීක්ෂනවටකලක්කාර,කනවනක ෙකවැඩසටේකෙනක මෙමෙයුනකසුදුසුක

ෙටටෙකි්ක විනිවිාබවි්ක යුක් ව,ක ස්රියවක ෙනක ාන්යයක්ෂෙවක සිදුව වනක ාැයික ප්රෙනණවේක මලසක

අධීක්ෂණයක ාර ක අ රක ආය  වලක ාන්යයභනරය්,ක වගකීන,ක අරමුුමක සෙක රරෙන්යාක වලටක

මයෝගය නවයක ීරණයක කිරීෙේක ආය  වලක රනල ක වයූෙයක ෙනක නවනමේක ස්රියක ානයාේවයක

රරීක්ෂනකකිරීෙකසිදුකමාම්ය.ක 
 

එමස ෙකසැළසුනකසැාසීමනදීකෙනක්රියනවටක ැංවීමනදීකමව ේකානරාකසභනවලකඅාෙසථකලබනක

ගනිත ්ක ෙකඅිකක්ෂණකසැලසුනකානී වකසංම ෝධා යකකිරීෙකාකආංශිාකඅධීක්ෂණකානරාකසභනක

සතුය. 
 

නකඅනුවකඑක්කඑක්කානරාකසභනවකවිසි්ක2016කව්යෂයකතුලදීකග් නකලාක්රියනකෙන්යගකරෙ ක

සඳේකරිපදිකසංක්ෂීප් වකාක්වනුකලැමේ:- 

 

  
 
 
 

ආාශි  ලංඅධීක්ෂක ලං පර  ලංසභ්ප  

 
 
 

ර ේ න ලං

කප ලංරැස්වී් ලං

සාඛ්යප  

 
 

සළ ප ලංනැලී් ලංසාඛ්යප  

 
රපලිමේන්තු

ව   ලංන ත ලං

පිළිගතු 

න ලංකප ලං

 පලිතප ලං

සාඛ්යප  

ර
න
ේ
 ලංන
 
ටු
්
ර
ේ

 

ිල
ය
ෙ
ය
තු
/ ලං
ිල
න
ය
ෝග

 

න
ය
ෝජ්
න
ප 

 
පලි
ෂි
 
 ලංහ
ප ලං
 
පලි
ය
 ලං

ස
පධ
න
 ලං 
පලි
ත
ප ලං
/ ලං
ිණ
වි
සු
්

 

01 ආ්යථිාකසංව්යධා යකපිළිබඳ 
 

8 1 - - 3 1 

02 ජන ය් රකසබඳ නකපිළිබඳ 
 

11 1 4 - 3 5 

03 ජනතිාකආරක්ෂනවකපිළබඳ 6 1 - - 5 2 

______________________________________________________________________________________

Annual Performance Report 2016



15 
 

 

04 
 

තිරසරකසංව්යධා කසෙකරිපසරකෙනක
සථවභනවිාකසනරේකපිළිබඳක 

12 1 11 - 1 3 

05 
 

ාන් නක සෙක සථත්රික පුරුෂක
සෙනජභනවයකපිළිබඳ 

8 - - - - - 

06 අධායනර යක සෙක ෙන වක සනරේක
සංව්යධා යකපිළිබඳ 
 
අනුකාත ටු 
 

 උසසථකඅධායනර යකපිළිබඳ 
 

 අධායනර යකපිළිබඳ 

 
14 

 
 

 
4 

 
8 

 
- 

 
- 

 
4 

 
4 

මරෞද්ගලිාකඅං මේකසෙභනිණේවයකඇතිවකශ්රීක
ලංානමේකවවායකඅධායනර යකපුළුල්කකිරීෙක
සනබ්ධාමය්කවන්ය නවක්කසැාසීෙ 

3  

07 මසෞඛයකසෙකෙන වකසුභසනධා ය,ක
සෙනජකසවිබලගැ්වීෙකපිළිබඳ 

11 2 2 - - 3 

08 ප්රවනෙ කෙනකස්නිමේා කපිළිබඳ 
 

12      

09 ාෘෂිා්යෙකෙනකඉඩනකපිළිබඳ 
 
අනුකාත ටු 
 ාෘෂිා්යෙකප්රතිරේතිකපිළිබඳ 

 

8 
 
 
3 

- 1 - 2 1 

10 ව තිාක ාටයුතුක (දූෂණක
විමරෝධී)කෙනකෙනධායකපිළිබඳ 

14 5 1 3 - 8 

11  රුණ,ක ක්රීඩන,ක ාලනක ෙනක
උරුෙය්කපිළිබඳක 

8 - 1 - - 1 

12 
 

වයනරනරක සෙක වනනිජක ාටයුතුක
පිළිබඳ 

7 - 1 - 1 2 

 

13 
 

බල ක්තිකපිළිබඳ 
 
අනුකාත ටු 
 විදුලිබලක ෙනක පු ්යජ නීයක
බල ක්තිකපිළිබඳ 

13 
 
 
6 

- 2 - 6 3 

14 නි ථරනා කසෙකමස වනකපිළිබඳ 
 
අනුකාත ටු 

 සිමේතික නි ථරනා යක
සනබ්ධාකරනජයකආය  කවැඩික
දියුුමකකිරීෙකසඳෙනකව  

 

7 - - - - - 

15 අභය් රක රිපරනල ක ෙනක රනජයක
ාළෙ නාරණකපිළිබඳ 

11 1 - - 2 1 

16 ප්රතිස්ධාන ක ෙනක උතුරක ෙනක
 ැමග හිරක ැව කමගොඩ ැගීෙක
පිළිබඳ 

9 - - - 2 1 
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6.2 විනශ ෂ ලං පලියයතු ලංසාහප ලංවූ ලං පර  ලංසභ්ප : 

 

(i) රජ්නේ ලංණුපල් ලංපිළිනා ලං පර  ලංසභ්ප  
 

2015ක මාසැනබ්යක 19ක ව ක දි ක රන්යලිමන්තුමේක සනෙ ක වූක මයෝජ නවක අනුවක ආංශිාක

අධීක්ෂණකානරාකසභනවකෙඳු්වනකදු්කඅ රක 

 ආණ්ඩුක්රෙ වයවසථානමේ 148 වයවසථානව යටමේ ආානයන රැසථ කිරීෙේ; 

 නානබද්ධාකඅරමුාලි්කමගවීනකකිරීෙේ; 

 නි ථචි කනීතිෙයකඅව ය නවය්කසඳෙනකරජමේකඅරමුාල්කඋරමයෝජ යේ; 

 රජමේකඅරමුාල්කමයාවීෙේ; 

 රවේ නක ව්යෂයක සඳෙනක විස්යජ ක ර මේක අ් ්යග ක විස්යජ ක අවරන ය්,ක
විස්යජ කරැවරුනකෙනකඅ මප්ක්ෂි කම  ෂයේ; 

 රවේ නකව්යෂයකසඳෙනකවිස්යජ කර  කකිකරයනේොකකිරීෙේ; 

 රනජයක ණයක ෙනක ණයක මස වනාරණයක සෙක 2003ක අංාක 3ක ාර ක රනජයක මූලයක
ාළෙ නාරණක(වගකීන)කර  කයටමේකවන්ය නකෙනකරකරාන  ේකරරීෂනකකිරීෙේකානරාක
සභනමේකාන්යයභනරයකමේ.ක 

  වාක ඉෙ ක මයොමුග ක ාරුුමවලි්ක ඉසථෙතුව ක ාරුුමක ානරාක සභනවක විසි්ක ාලි්ක
ාලටකරන්යලිමන්තුවකමව කවන්ය නකකිරීෙේ,කඅයවැයකඇසථ මන්තුකසභනග කකිරීමේක
සතික06කක්කඇතුළ ,කරජමේකරකරතිරේතිෙයකසීෙනකඇතුළ කමුාල්කනිසිකරිපදිකමයොාවනකඇේමේක
ාක ය් කඇතුළේකඇසථ මන්තුක පිළිබඳක වන්ය නවක්කඉදිිපරේක කිරීෙේක අයවැයක ඉදිිපරේක
මාොටකවිස්යජ කර ේකමාටුනර කමාවැනිකවරකකියවීමේකදි ක04කක්කඇතුළ ,කානරාක
සභනවකවිසි්කසෙසථ කඇසථ මන්තුග කවැයකෙනකලැබීනකගණ යකසඳෙනකරා නකව මය්ක
භනවි නකාර කලාක රනජයක මූලය,ක මූලයක ෙනකආ්යථිාකඋරාල්ර ය්ක පිළිබඳක වන්ය නවක්ක
රන්යලිමන්තුවකෙමුමේක ැබීෙේකානරාකසභනමේකවගකීෙකමේ. 

  

  නක අනුවක සභිාක ේත්රි්ක 20ක මාම කුමග්ක සේවි ක රජමේක මුාල්ක පිළිබඳක ානරාක

සභනමේක සභනරතිවරයනක ගරුක එන.න.ක සුේතිර්ක ෙෙ නක ව ක අ රක 2016ක ව්යෂයක තුළදීක

සභනවනරක28ක්කරවේවනකානරාකසභනමේකවන්ය නක8ක්කසභනග කාරකඇ .කක 

 

(ii) නේී ් ලං පර  ලංසභ්ප  
 

ාාන නයාකගරුකාරුකජයසූිපයකෙෙ නමේකසභනරතිේවමය්කයුේකමෙෙකානරාකසභනමේක

සභිාකේත්රී්කසංඛයනවක20ක්කව කඅ රක2016කව්යෂයකතුළදීකසභනවනරක08ක්කරවේවනකඇ . 

 

(iii)  රප්රසපප ලංපිළිනා ලං පර  ලංසභ්ප  

 

ගරුක තිලක්ක ෙනරර ක ෙෙ නමේක සභනරතිේවමය්ක යුේක මෙෙක ානරාක සභනමේක සභිාක

ේත්රී්කසංඛයනවක10ක්කව කඅ රක2016කව්යෂයකතුළදීකසභනවනරක4ක්කරවේවනකඇ . 

 

(iv) උසස් ලංිලකතක ලංපිළිනා ලං පර  ලංසභ්ප  
 

ාාන නයාකගරුකාරුකජයසූිපයකෙෙ නමේකසභනරතිේවමය්කයුේකමෙෙකානරාකසභනමේක

සභිාකේත්රී්කසංඛයනවක15ක්කව කඅ රක2016කව්යෂයකතුළදීකසභනවනරක14ක්කරවේවනකඇ . 

 

 

______________________________________________________________________________________

Annual Performance Report 2016



17 
 

(v) ස්ාප ර ලංිලනයෝග ලංපිළිනා ලං පර  ලංසභ්ප  
 

ාාන නයාකගරුකාරුකජයසූිපයකෙෙ නමේකසභනරතිේවමය්කයුේකමෙෙකානරාකසභනමේක

සභිාකේත්රී්කසංඛයනවක9කක්කව කඅ රක2016කව්යෂයකතුළදීකසභනවනරක8ක්කරවේවනකඇ . 

 

(vi) රනජයකිණුමනකානරාකසභනව:  

 

රනජය ිණුමන පිළිබඳ ානරා සභනවක 2016ක ව්යෂයක තුල ආයතන 67ක් ානරා සභනව 

ෙමුවට ාැඳවන විේය  ක 74කක්ා විම  ෂි  ාරුුම පිළිබඳව විේය  ක 3කක් ා රවේවන 

රනජය ආය  ය්හි ාන්යය සනධා යක මේෙ මුලය රනල ය ක්රෙවේ කිරීෙට ාැඩි 

අවධාන යක් මයොමුාරකඇ . 

 

2016 ලං ලිෂනේ ලංිණම ් ලං පර  ලංසභ්ප  ලංවිසිතු ලංආර්භ් ලං ළ ලංවිනශ ෂිත ලං/න  ලං ැඩ ලංසටහතු 

විම  ෂමය්ෙ, ානරාකසභනවකවිසි්කසලානකබලනුකලබ කවිගණානිකරති  වන්ය නකවලටක

රෙණක්  සීෙන ම ොවීක රජමේ ආය  වල ආානයන උර ී් පිළිබඳව අධායය යාර 

රිපගණා ම ොරතුරුක  නක්ෂණයක ක්රෙමේායක්ක ෙදු්වනදීෙක තුලි්ක ෙන්යගක ග ක ක්රෙයටක

රජමේක සියලුෙක ආය  ක වලක ම ොරතුරුක ලබනගැනීෙක ෙනක නක ආශ්රමය්ක ආය  ක

ඇගයීොටක ලක්ක ාර, ාැ ටක එෙක ආය  ක තුලක රවති ක රිපරනල ක ෙනක මුලයක

දු්යවල නවය්ක ෙදු නගනිත ්ක නවනක ක්රෙවේක කිරීෙක සඳෙනක පිළියනක මයදීෙේ,ක එෙිණ්ක

ානරාකසභනමේකාටයුතුක වදුරටේකක්රෙවේකකිිපෙේකමෙෙ ව්යෂය තුලදි ානරා සභනවක

විසි්කසිදුාරකඇතිකාන්යයය්කඅ රකප්රධාන ක ැ ක්කගනී. 

 

ිණම ් ලං පර  ලංසභ්ප  ලංනෙනහය ලංවූ ලංපැනු ේ ලංකිරින් ලං ැඩණුළු ලං 

 

ෙන්යගක ග ක ක්රෙයටක ම ොරතුරුක ලබනගැනිමනක වැඩසටෙ ක පිලිබඳවක ාැනුවේක කිිපමනක

වැඩමුළුකකිරයක්කරැවැේවිෙටකානරාකසභනවකවිසි්කාටයුතුකාර කලදි.කනකඅනුවකසියලුෙක

අෙන යං ක මල්ානවරුක සෙක රළනේක සභනක ෙනක රළනේක රනල ක ආය  ක

මාොෙසනිපසථවරු/සොනර මාොෙසනිපසථවරුක ඇතුලුක ප්රධානනී්, සඳෙනක පිළිමවලි්ක

2016.03.31කසෙක2016.12.06කමාදි කවිම  ෂකවැඩමුළුකමාාක්කරැවැේවිය. 

අනු ලං පර සභ්ප ලංරේ ලංකිී ෙ 

රජමේ,කප්රධාන කආානයනකඋරාව කආය  කවලකආානයනකඑාතුකකිරීෙ,කක්රෙවේකකිරීෙකෙනක

වැඩික දියුුමක කිිපෙක සඳෙනක ම ොරතුරුක ස්නිමේා ක  නක්ෂණයක උරමයෝගීක ාරක ගැනීෙක

සනබ්ධාවකමයෝජ නකසෙකකනි්යමද් කඉදිිපරේකකිරීෙකසඳෙනකකඅනුකානරාසභනවක්කරේකාරක

ඇ . 

 

      

______________________________________________________________________________________

Annual Performance Report 2016



18 
 

 පර  ලංසභ්ප ලං පලිතප ලංඉදිරිරේ ලංකිී ෙ   

රජමේක ිණුමනක පිළිබඳක ානරාක සභනවක විසි්ක 2016.01.01ක සිටක 2016.04.07ක ාක්වනක

විේය  යටකභනජ යකාර කලාකආය  කඇතුලේකප්රධාන කවන්ය නවක්ක 2016.09.22ක දි ක

රන්යලිමන්තුවටක ඉදිිපරේක ාළක අ රක රජමේක ආානයනක එාතුක කිරීෙක වැඩික දියුුමක කිිපෙක

සඳෙනක ම ොරතුරුකස්නිමේා ක නක්ෂණයකඋරමයෝගීකාරකගැනීෙකසනබ්ධාමය්කරේාළක

අනුාත ටුකවන්ය නවක2016.11.23කදි කරන්යලිමන්තුවටකඉදිිපරේකාරකඇ .  

 

2016 ලං ලිෂයව කදී, ලංරජ්නේ ලංිණම ් ලංපිළිනා ලං පර  ලංසභ්ප  ලංවිසිතු ලංවිෙලිශනය ලං රන ලංකප ලංආයතන  ලං 

අා  ආයතනනේ ලංනෙ විෙලිශනය ලං ක ලංදිනයතු 

01 ශ්රීකලංානකම්යගුව 09.01.2016 

23.03.2016 

23.06.2016 

02 මෙෝට්යකරාකප්රවනෙ කමාරන්ය මන්තුව 09.01.2016 

24.03.2016 

10.06.2016 

06.10.2016 

03 මද්ශීයකආානයනකමාොරන්ය මන්තුව 26.01.2016 

04 සුරනබදුකමාරන්ය මන්තුව 26.01.2016 

05 නිපුණ නකසංව්යධා කසෙකවෘේීයකපුහුුමකඅෙන යනං ය 26.01.2016 

06 අධායනර කඅෙ යනං ය 27.01.2016ක12.02.2016 

07 ඉඩනකඅෙන යනං ය 27.02.2016 

08 ආගෙ කෙනකවිගෙ කමාරන්ය මන්තුව 28.01.2016 

09 විභනගකමාරන්ය මන්තුව 28.01.2016 

10  ක්මස රුකමාරන්ය මන්තුව 09.02.2016 

11 ආ ය කෙනකඅර ය කරනල කමාරන්ය මන්තුව 10.02.2016 

12 දිවි ැඟුෙකසංව්යධා කමාරන්ය මන්තුව 11.02.2016 

13 දිසථත්රික්කමල්ානකාන්යයනලය-කුරුණෑගල 12.02.2016 

14 දිසථත්රික්කමල්ානකාන්යයනලය-ෙෙනුවර 23.02.2016 

15 බ්ධා නගනරකමාරන්ය මන්තුව 24.02.2016 

16 දුනිපයකමාරන්ය මන්තුව 25.02.2016 

17 මස වාකඅ්යාකසනධාාකඅරමුාල 26.02.2016 

18 තිරසරකසංව්යධා කෙනකව ජීවිකඅෙන යනං ය 08.03.2016 

19 තිරසරකසංව්යධා කෙනකව ජීවිකමාරන්ය මන්තුව 
 

08.03.2016 

20 ජනතිාකසේමවෝායන කමාරන්ය මන්තුව 
 

08.03.2016 

21 ජනතිාකඋද්භිධාකඋායන කමාරන්ය මන්තුව 
 

08.03.2016 
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22 ජනතිාකමල්ඛ නරක්ෂාකමාරන්ය මන්තුව 10.03.2016 

23 ඉඩනකනිරවුල්කකිරීමනකමාරන්ය මන්තුව 10.03.2016 

24 අධායනර කප්රාන  කමාරන්ය මන්තුව 10.03.2016 

25 ත නි්මාෝරුකමාරන්ය මන්තුව 10.03.2016 

26 ජනතිාකසෙජීව කසංවනාකෙනකරනජයකභනෂනකකඅෙන යනං ය 10.03.2016 

27 රනජයකභනෂනකමාරන්ය මන්තුව 10.03.2016 
 

28 ා්යෙන් කෙනකවනණිජකාටයුතුකඅෙන යනං ය 10.03.2016 
 

29 වනණිජකමාරන්ය මන්තුව 10.03.2016 
 
 

30 සෙනගනකමරජිසථට්රන්යකමාරන්ය මන්තුව 10.03.2016 
 

31 ත නුනකනාාකප්රත තිකෙනකමස වනකමාරන්ය මන්තුව 11.03.2016 

32 අර ය කාෘෂිා්යෙකමාරන්ය මන්තුව 11.03.2016 

33 ානාරුකෙනකවෘේතියකසත තිකසබඳ නකඅෙන යනං ය 07.04.2016 
 

34 ානාරුකමාරන්ය මන්තුව 07.04.2016 

35 ත නිසථකබලකෙනකරැකිරක්ෂනකමාරන්ය මන්තුව 07.04.2016 

36 ාෘෂිා්යෙකඅෙන යනං ය 07.04.2016 

37 ාෘෂිා්යෙකමාරන්ය මන්තුව 
 

07.04.2016 

38 මගොවිජ කමස වනකමාරන්ය මන්තුව 
 

07.04.2016 

39 මවරළකසංරක්ෂණකමාරන්ය මන්තුව 04.05.2016 

40 රජමේකරසරරීක්ෂාකමාරන්ය මන්තුව 05.05.2016 

41 නීතිකමාටුනරේකමාරන්ය මන්තුව 06.05.2016 

42 ඛණිජකම ල්කසනරේකසංව්යධා කඅෙන යනං ය 18.05.2016 

43 ජ කෙනකසංඛයනමල්ඛ කමාරන්ය මන්තුව 08.06.2016 

44 පුරනවිායනකමාරන්ය මන්තුව 08.06.2016 

45 ශ්රීකලංානක නවිාකෙමුානව 22.06.2016 

46 මරොලිසථකමාරන්ය මන්තුව 22.06.2016 

47 ශ්රීකලංානකගුව්කෙමුානව 24.06.2016 

48 ශ්රීකලංානකයුධාකෙමුානව 24.06.2016 

49 ජනතිාකඅධායනර කමාොත සෙ 08.07.2016 

50 රනජයකමස වනකමාොත සෙ 08.07.2016 

51 නීතිරතිකකමාරන්ය මන්තුවක(විේය  යටකලක්කම ොවීය) 20.07.2016 
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52 සංව්යධා කඋරනයකෙන්යගකෙනකජන ය් රකමවළානනකඅෙන යනං ය 20.07.2016 

53 ග්රනත යකආ්යථිායකපිලිබඳකඅෙන යනං ය 21.07.2016 

54 සේවකනිෂථරනා කෙනකමසෞඛයකමාරන්ය මන්තුව 21.07.2016 

55 සිවිල්කආරක්ෂාකමාරන්ය මන්තුව 10.08.2016 

56 බසථ නහිරකරළනේකසභනව 11.08.2016 

25.102016 

57 වනිපෙන්යගකමාරන්ය මන්තුව 22.09.2016 

58 රජමේකමු්රණකමාරන්ය මන්තුව 22.09.2016 

59 සබරගමුවකරලනේකසභනව 04.10.2016 

60 දිසථත්රික්කමල්ානකාන්යයනලය-කෙනබ්ම ොට 05.10.2016 

61 වේ ලකප්රනමද්ශීයකසභනව 25.10.2016 

62 මීිපගෙකප්රනමද්ශීයකසභනව 25.10.2016 

63 මාහිවලකගල්කිසථසකෙෙ ගරකසභනව 26.10.2016 

64 රන්යලිමන්තුකාටයුතුකෙනකජ ෙනධායකආෙ යනං ය 26.10.2016 

65 දිසථත්රික්කමල්ානකාන්යයනලය-ෙන ර 27.10.2016 

66 වයඹකරළනේකසභනව 27.10.2016 

67 ාළු රක ගරකසභනව 28.10.2016 

 

 පර  ලංසභ්ප  ලංවිසිතු ලංවිනශ ෂිත ලංවූ ලං ණානු ලංවිෙලිශනය ලංකිී ෙ ලංසාහප ලංර ේ න ලංකප ලංවිනශ ෂ ලං පර  ලංසභ්ප ලං

රැස්වී් ලං 

අා  විෙලිශනයට ලංකක් ලංවු ලං ණාම  විෙලිශනය ලං ක ලං

දිනයතු 

01 ඵලානයිකම ොරතුරුක නක්ෂණිාකරද්ධාී්කඋරමයෝිණකාරගනිත ්කරජමේකආානයනක

එාතුකිිපෙ,කවැඩිදියුුමකිරීෙකසාෙනකරන්ය ථවාරුව්කවිසි්කසෙකරන්ය ථවාරුව්ක

අ රකග කයුතුකපියවරකනි්යමද් කකිරීෙක(අනු ලං පර  ලංසභ්ප  ලංෙිණතු ලංවිෙලිශනය ලං

 රන ලංකදි  

04.05.2016 

02.05.2016 

08.07.2016 

09.08.2016 

23.08.2016 
02 මල්ඛණකග ම ොවූකණයකසෙක2015කජ වනිපකෙසකසිදුාලකබැඳුනාරකනිකුතුවකමෙ තුකමාොටක

මග කරනජයකමූලයකාළෙ නාරණයටකෙනනියක්/රනඩුවක්කසිදුවීකතිමේාැයිකය් ක

විේය  යකකිිපෙකසාෙනකාැඳව කලාකවිම  ෂකානරාකසභනව 

07.06.2016 

 

03 ගණානිකානරීකමස වනමේකරවති කපුරප්රනඩුකපිරවිෙටකඅානළවකග කයුතුක්රියනෙන්යගකපිළිබඳවක

රවේව කලාකවිම  ෂකානරාකසභනව 
09.06.2016 

27.10.2016 

 

 

(vii) නරොදු ලං යපරපර ලංපිළිනා ලං පර  ලංසභ්ප  ලං  
 
 

2016කව්යෂයකතුලදී,ක කමරොදුකවයනරනරකපිළිබඳකානරාකසභනවකවිසි්කකරෙ කසඳේකආය  වලක
ාන්යයකසනධා යකසෙකව්ය ෙන කාටයුතුකපිළිබඳවකරන්යලිමන්තුවටකවන්ය නකකිරීෙකසඳෙනකානරාක
සභනකරැසථවීනකරවේවනකකවන්ය නකසාසථකකිරීමනකාටයුතුවලකනිර කවිය. 
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  පර  ලංසභ්ප ලං පලිතප ලංඉදිරිරේ ලංකිී ෙ 

එයකටකඅෙ රව, මරොදුකවයනරනරකපිළිබඳකානරාකසභනවකවිසි්කඑයටකරැවරුනුකවැඩාකටයුතුකසන්යාාකමලසක

නිොරකානරාකසභනවකවිේය  යකාර කලාකආය  කසනබ්ධාමය්කමරොදුකවයනරනරකකපිළිබඳවකවූකවන්ය න 

02ක්ක2016කඅමගෝසථතුකෙසක09කදි කසෙක2016කඔක්ම ෝබ්යකෙසක28කදි කරන්යලිමන්තුවකටකඉදිිපරේකාර ක

ලදී.  

 පර  ලංසභ්ප  ලංවිසිතු ලංවිෙලිශනය ලං රන ලංකප ලංආයතන 

අා  ආයතනනේ ලංනෙ විෙලිශනය ලං ක ලං

දිනය 
01 ලංානකබැංකුව 2016.01.26 
02 ලංානකවිදුලිබලකෙණ්ඩලය 2016.01.28 
03 එල්.කටී.කඑල්.කමෙෝල්ඩි්සථකපුද්ගලිාකසෙනගෙ 2016.02.09 

04 රක් නකආරක්ෂ කලංානකසෙනගෙ 2016.02.09 

05 ශ්රීකකජයව්යධා පුරකමරෝෙල්කභනරානරකෙණ්ඩලය 2016.02.10 

06 වැඩිහිපාය්කසඳෙනකවූකජනතිාකසභනව 2016.02.12 

07 ශ්රීකලංානකගුව්කමස වය 2016.02.12 

08 රනජයකෂෂධාකනීතිග කසංසථානව 2016.02.23 

09 ජ  නකවතුකසංව්යධා කෙණ්ඩලය 2016.02.24 
10 ශ්රීකලංානකෙෙකබැංකුව 2016.02.25 
11 ාෘෂිා්යෙකෙනකාෘෂිකරක්ෂණකෙණ්ඩලය 2016.02.26 
12 රක් නකආරක්ෂණකලංානකසෙනගෙ 2016.03.08 
13 ශ්රීකලංානක්රිාටකආය  ය 2016.03.08 
14  ල්කසංව්යධා කෙණ්ඩලය 2016.03.11 
15 ඉඩනකප්රතිසංසථාරණකමාොත සෙ 2016.03.23 
16 ලංානකපුත්රකසංව්යධා කබැංකුව 2016.03.23 
17 ලංානකවිදුලිබලකෙණ්ඩලය 2016.03.24 
18 ජනතිාකචිත්රරටකසංසථානව 2016.03.24 

19 ඇල්ාඩුවකවැවිලිකසෙනගෙ 2016.04.06 
20 ජනතිාකජලකසනරනා කසෙකජලනරවනෙ කෙණ්ඩලය 2016.04.07 
21 ලංානකඛනිජකම ල්කසංසථානව 2016.04.08 
22 සමුරානරකම ොගකමවළඳකසංසථානව 2016.05.18 
23 ෙන්යගකසංව්යධා කඅිකානිපය 2016.06.07 

24 ශ්රීකලංානකෙෙකබැංකුව 2016.06.08 

25 ශ්රීකලංානකරක්ෂණකසංසථානව 2016.06.08 

26 රනජයකඉංජිම්රුකසංසථානව 2016.06.09 

27 විදුලිකසංමද් කනියනෙ කමාොත සෙ 2016.06.23 

28 බැඳුනාරකනිකුතුවකසනබ්ධාමය්කවිගණානිකරතිමේකවන්ය නවකගැ ක
ාර කලාකාත ටුකසනාච්ඡනව 

2016.06.29 

29 බැඳුනාරකනිකුතුවකගැ කවිගණානිකරතිමේකඉදිිපරේකකිරීෙ 2016.07.05 

30 ශ්රීකලංානකෙෙකබැංකුව 2016.07.07 

31 ෙන්යගකසංව්යධා කඅිකානිපය 2016.07.08 

32 ශ්රීකලංානක්රිාටකආය  ය 2016.07.20 

33 ශ්රීකලංානකරූරවනහිනීකසංසථානව 2016.07.21 

34 ජනතිාකමලො රැයිකෙණ්ඩලය 2016.07.22 

35 ශ්රීකලංානකරනර්දුකසනමනල ය 2016.08.09 

36 ෙන්යගකසංව්යධා කඅිකානිපයකයකටමේකඇතිකෙග ැගුෙකසෙනගන 2016.08.10 

37 ආ්යයුමේාකෂෂධාකසංසථානව 2016.08.10 

38 ශ්රීකලංානකෙෙකබැංකුව 2016.08.12 

39 ශ්රීකලංානකෙෙකබැංකුව 2016.08.23 

40 ශ්රීකලංානකවරනයකඅිකානිපය 2016.08.23 
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41 සීෙනසහි කකුරුණෑගලකවතුකසෙනගෙ 2016.08.25 

42 මස වාකඅ්යාසනධාාකඅරමුාල 2016.08.26 

43 ජනතිාකප්රවනෙ කමාොත ෂ්කසභනව 2016.09.06 

44 සංචනරාකසංව්යධා කඅිකානිපය 2016.09.07 

45 ශ්රීලංානෙෙබැංකුව 2016.09.08 

46 සංචනරාකසංව්යධා කඅිකානිපය 2016.09.09 

47 සී/සකගුව්කම ොටුරලකෙනකගුව්කමස වනක(ශ්රීකලංාන)කසෙනගෙ 2016.09.09 

48 සමුරානරකම ොගකමවළඳකසංසථානව/ලක්කසම ොස 2016.09.20 

49 ෙධායෙකරිපසරකඅිකානිපය 2016.09.21 

50 ෙෙජ කබැංකුව 2016.09.22 

51 ශ්රීකලංානකෙෙකබැංකුව 2016.09.23 

52 ආ්යයුමේාෂෂධාසංසථානව 2016.10.04 

53 ශ්රීකලංානකෙෙකබැංකුව 2016.10.05 

54 ශ්රීකලංානකෙෙකබැංකුව 2016.10.20 

55 ශ්රීලංානකෙෙකබැංකුව 2016.10.21 

56 ශ්රීකලංානකෙෙබැංකුව 2016.10.24 

57 ශ්රීකලංානකෙෙකබැංකුව 2016.10.26 

58 විම  ෂකසනාච්ඡනව 2016.11.21 

59 ජනතිාකමලො රැයිකෙණ්ඩලය 2016.12.05 

60 ආ්යයුමේාකෂෂධාකසංසථානව 2016.12.07 
   

 

(VIII) ෙහජ්න ලංනරේස් ලංපිළිනා ලං පර  ලංසභ්ප  ලං  

2016ක වසරක සඳෙනක ානරාක සභනමේක රළමුක රැසථවීෙක 2016.02.25ක දි ක රවේවනක ඇතික ක අ රක එෙකක
ව්යෂයකතුළකරැසථවීනකවනරක31කක්කරවේවනකමරේසනක300කක්කසලානකමරේසනකමගොනුක77කක්කඅවස්ක

ාරකඇ .කමෙෙකමරේසනකමගොනුක77කතුළකසෙ කලබනකගේකමරේසනාරුව්ක18කමාම ක්කසිපා ක
අ රකඉතිිපකමරේසනාරුව්කසඳෙනකසෙ කලබනකදීෙටකානරාකසභනවටකප්රතිරනා කම ොෙැතිකබැවි්ක
එෙකමගොනුකඅවස්කාරකඇ . 
 

 

2016කව්යෂයකතුළකානරාකසභනකාන්යයනං යටකලැබීකඇතිකමුළුකමරේසනකගණ   1238 
සථානවරකනිමයෝගකවලටකඅනුකූලකම ොවීෙකකෙ කානරාකසභනකාන්යයනං ය   කක329 

විසි්කභනරකම ොගේකමරේසනකගණ ක   
ඉදිිපකාටයුතුකසඳෙනකානරාකසභනකාන්යයනං යකවිසි්ක     කක909 

භනරකගේකමරේසනකගණ  

      

2016 ව්යෂමේකදීකාාන නයාතුෙනමේකඅනුෙැතියටකමයොමුකාරකඇතිකමරේසනකගණ    918 

2015කවසම්යකලැබීකඇතිකමරේසනකගණ      50 

2016කවසම්යකලැබීකඇතිකමරේසනකගණ     කකකකකකකකකක868 
 

2016කව්යෂයකතුළකරන්යලිමන්තුවටකඉදිිපරේකාරකඇතිකමරේසනකගණ    කක954 
(2015කව්යෂමේදීකලැබීකඑෙකව්යෂයකතුළකඉදිිපරේකම ොවීකඉතිිපවකතිබූක 
මරේසනාක2016කවසම්යදීකඉදිිපරේකකිරීෙටකාටයුතුකාර කලදි) 

 

විේය  කාටයුතුකසඳෙනකඔනබුඩ්සථේතුෙනකකමව කමයොමුකාරකඇතිකමරේසනකගණ  කකක110 

 
 

 

6.3 විනශ ෂ ලං පර  ලංසභ්ප: 
 

(i) ආණ්ඩුක්රෙකවයවසථානකෙණ්ඩලමේකමෙමෙයුනකාත ටුව 
 

 අග්රනෙන යක ගරුක රනිල්ක වික්රෙසිංෙක ෙෙ නමේක සභනරතිේවමය්ක යුේක මෙෙක ානරාක

සභනමේකසභිාකේත්රී්කසංඛයනවක 21ක්ක ව ක අ රක 2016ක ව්යෂයකතුළදීකසභනවනරක 46ක්ක

රවේවනකඇ . 
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(ii) තිරසරක සංව්යධා යක සඳෙනක ව ක එක්සේක ජනී්මේක 2030ක  යනයක රත්රයක පිළිබඳක

රන්යලිමන්තුකවිම  ෂකානරාකසභනව 
 

නිමයෝජයකාාන නයාකගරුකතිලංගක සුෙතිරනලක ෙෙ නමේක සභනරතිේවමය්කයුේක මෙෙක

ානරාක සභනමේක සභිාක ේත්රී්ක සංඛයනවක 15ක්ක ව ක අ රක 2016ක ව්යෂයක තුළදීක එක්ක

සභනවනරයක්කරවේවනකඇ . 
 

තේ පලිය ලං පර  ලංසභ්ප 
 

 රපලිමේන්තුව  ලංෙතුත්රී රියතුනේ ලංසාසපය 
 

ගරුකච්්රනනිකබණ්ඩනරකෙෙේත යමේකසභනරතිේවමය්කයුේකමෙෙකානරාකසභනමේකසභිාක

ේත්රී්කසංඛයනවක13ක්කව කඅ රක2016කව්යෂයකතුළදීකසභනවනරක10ක්කරවේවනකඇ . 
 

 ළණුතු ලංසාහප ලං න ලංරපලිමේන්තුව  ලංසාසපය 
 

ගරුක (වවාය)ක සුා්ය නීක ප්ර න්දුපුල්මල්ක ෙෙේත යමේක සභනරතිේවමය්ක යුේක මෙෙක

ානරාක සභනමේක ්රියනානරීක ාත ටුක සනෙනජිාේවයක 7ක්ක ව ක අ රක 2016ක ව්යෂයක තුළදීක

සභනවනරක2ක්කරවේවනකඇ . 
 

 
6.4 රනේ ලංන ටු්රේ ලං පලියපාශය ලං  

 
රන්යලිමන්තුවකමව කරැවරීකඇතිකප්රමුඛ ෙකවයවසථානානයාකාන්යයභනරයකව කනීතිකසනරනා යටක

අානළක ්රියනරපාරනපායක ආණ්ඩුක්රෙක වයවසථානමේක සෙක රන්යලිමන්තුමේක සථානවරක නිමයෝගවලක

විිකවිධාන වලටක අනුවක ්රියනේොක ාරවීෙක සඳෙනක අව යක ාටයුතුක සනරනා යක කිරීෙක ර ේක

මාටුනරේකාන්යයං මේකමෙමෙවරයි. 

 

නක යටමේක ර ේක මාටුනරේක ාන්යයං යක විසි්ක රජමේක ර ේක මාටුනරේක රන්යලිමන්තුවටක

ඉදිිපරේක කිරීමනක සිටක එෙක ර ේක සඳෙනක ාාන නයාවරයනමේක සෙතිායක ලබනක ගැනීමේක

අ තුරුවක මු්රණයකකිරීෙක ාක්වනක සපුරනලියක යුතුක ව ක ක සියලුෙක වයවසථානානයාෙයක පියවරය්ටක

අානළකාටයුතුකභනෂනත්රමය්ෙකඉටුකාරනුකලබ්ම්ය.ක 

 

එමස ෙක මරෞද්ගලිාකේත්රීක ර ේක මාටුනරේකගැසටක මු්රණමේක සිටක එෙක ර ේකමු්රණයක ම ක්ක

ාටයුතුකාකනකඅයුිප්ෙකභෂනත්රමය්ෙකඉටුකාරනුකලබයි.කකක 

 

2016කව්යෂයකතුළකදීකමෙෙකාන්යයං යකමව කලැබූුමකරජමේකර ේකමාටුනරේකගැසටකසංඛයනවක30ක

කි.කර ේකමාටුනරේකමලසකමු්රණයකකිරීමේකඅ තුරුවකඉ්ක24කක්කරන්යලිමන්තුමේකදීකසනෙ ක

ාර කලාකඅ රකඑෙකර ේක24කහිෙකගරුකාාන නයාතුෙනකවිසි්කසෙතිායකසටේකාර කලදී 
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 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2016   ලිෂනේදී ලං ලංස්ෙත ලංවූ ලංරනේ ලංන ටු්රේ                                    
අංාය ර ේක

අංාය 
ර ේක නෙය සෙතිායක

සටේකාලක
දි ය 

1 1/2016 රළනේකරනල කආය  කජ්ාකවිෙසීනක(සංම ෝධා )ක 

உள்ளுர் அதிகாரசபைகள் ததர்தல்கள் 
(திருத்தம்) 
Local Authorities Elections (Amendments) 

2016-02-17 

2 2/2016 ධීවරකසෙකජලජකසනරේක(සංම ෝධා )ක 

கடற்ற ாழில், நீர்வாழ் உயிரின வளங்கள் 
(திருத்தம்)  

Fisheries and Aquatic Resources (Amendment) 

2016-02-17 

3 3/2016 මස වාය්මේකජනතිාකඅවෙකමේ  යක 

தவபையாளர்களின் ததசிய குப ந்தைட்ச 
தவதனம்  

National Minimum Wage of Workers 

2016-03-23 

4 4/2016 මස වාය්මේකඅයවැයකසෙ කදීෙ නවක 

தவபையாளர்களின் வரவுறசைவுத்திட்ட 
நிவாரணப்ைடி  

Budgetary Relief Allowance of Workers 

2016-03-23 

5 5/2016 ානලනවමරෝධාක(විම  ෂකවිිකවිධාන )ක 

காைவிதிப்பு (விதசட ஏற்ைாடுகள்)  

Prescription (Special Provisions) 

2016-04-26 

6 6/2016 ක්ෂු්රමුලයකක 

நுண்நிதியளிப்பு 

Microfinance 

2016-05-20 

7 7/2016 ආසියනනුකයපා ලකරෙසුානකආමයෝජ කබැංකුකිණවිසුෙක
(අරරනනුෙ කකිරීමන)ක 

ஆசிய உட்கட்டபைப்பு முதலீட்டு வங்கி 
உடன்ைடிக்பக (ஏற்புறுதி) 
Asian Infrastructure Investment Bank 
Agreement(Ratification) 

2016-05-30 
 

8 8/2016 පුද්ගලය්කලියනරදිංචිකකිරීමනක(සංම ෝධා )ක 

ஆட்கபளப் ைதிவு றசய்தல் (திருத்தம்) 
Registration of Persons (Amendment) 

2016-07-07 

9 9/2016 සොකෙණ්ඩලක(සංම ෝධා )ක 

ைத்தியஸ்த சபை (திருத்தம்)  

Mediation Board (Amendment) 

2016-07-21 

10 10/2016 මෙෝත මයෝරතික 

ஓைிதயாைதி  

Homoeopathy 
 

2016-07-27 

11 11/2016 ශ්රීකලංානකජනතිාකර්යමේෂණකසභනවක 

இைங்பக ததசிய ஆராய்ச்சி தைரபவ  

National Research Council of Sri Lanka 
 

2016-07-27 
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12 12/2016 ම ොරතුරුකාැ ගැනීමනකඅයිතිවනසිාෙකපිළිබඳක 

தகவலுக்கான உரிபை  

Right to Information 

2016-08-04 

13 13/2016 මුලයකාළෙ නාරණක(වගකීෙ)ක(සංම ෝධා ) 

நிதி முகாபைத்துவம் (றைாறுப்பு) 
(திருத்தம்)  

Fiscal Management (Responsibility) (amendment) 

2016-08-23 

14 14/2016 අතුරුාේකවූක ැ ැේ ්කපිළිබඳකාන්යයනලයක(පිහිටුවීෙ, 
රිපරනල යකකිරීෙකසෙකා්ය වයයකඉටුකිරීෙ) 

காணாைற்தைான ஆட்கள் ைற் ிய 
அலுவைகம் (தாைித்தலும், நிருவகித்தலும், 

ைணிகபள நிப தவற்றுதலும்)  

Office on Missing Persons (Establishment, Administration, 
and Discharge of Functions) 

2016-08-23 

15 
 

15/2016 සේවකආෙනරක(සංම ෝධා )ක 

விைங்குத் தீனி (திருத்தம்)  

Animal Feed (Amendment) 

2016-09-07 

16 16/2016 ෙරණකලියනරදිංචිකකිරීමනක( නවානලිාකවිිකවිධාන )ක(සංම ෝධා )ක

இ ப்புக்களிள் ைதிவு (தற்காைிக 
ஏற்ைாடுகள்) (திருத்தம்)  

Registration of Deaths (Temporary Provisions) 
(Amendment) 

2016-09-07 

17 17/2016 වි ථවවිායනලක(සංම ෝධා )ක 

ைல்கபைக்கழகங்கள் (திருத்தம்)  

Universities (Amendment) 

2016-10-05 

18 18/2016 අරරනධාක ඩුකවිධාන කසංග්රෙයක(සංම ෝධා )කර  කක 
Code of Criminal Procedure (Amendment) 

2016-10-17 

19 19/2016 නීතිකමාොත ෂ්කසභනක(සංම ෝධා )ක 

சட்ட ஆபணக்குழு (திருத்தம்)  

Law Commission (Amendment) 

2016-10-17 

20 
 

20/2016 එාතුකාළකඅගයකෙ කබදුක(සංම ෝධා )ක 

தசாோ்றைறுைதி வரி (திருத்தம்)  

Value Added Tax (Amendment) 

2016-11-01 

21 21/2016 වරනයකසෙකගුව්කම ොටුරලකසංව්යධා කබදුක(සංම ෝධා )ක

துப முக, விைான நிபைய அைிவிருத்தி 
அ வடீு (திருத்தம்)  

Ports and Airport Development Levy (Amendment) 

2016-11-07 

22 22/2016 ජනතියකමගොඩ ැගීමනකබදුක(සංම ෝධා )ක 

நாட்படக் கட்டிறயழுப்புதல் வரி 
(திருத்தம்) Nation Building Tax (Amendment) 

2016-11-07 

23 23/2016 විස්යජ ක(සංම ෝධා )ක 

ஒதுக்கீடு (திருத்தம்)  

Appropriation (Amendment) 

2016-11-07 

24 24/2016 විස්යජ ක 

ஒதுக்கீடு  

Appropriation 

2016-12-10 
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එෙකව්යෂයකතුළකදීකමරෞද්ගලිාකේත්රීකර ේකමාටුනරේකගැසටක55කක්කමු්රණකකිරීෙටකාටයුතුකාර කලදී.ක

 වාකමරෞද්ගලිාකේත්රීකර ේකමාටුනරේකක57කක්කරන්යලිමන්තුවටකඉදිිපරේකකිරීෙටකපියවරකග් නකලාක

අ රකරන්යලිමන්තුවටකඉදිිපරේකාර කලාකඑෙකසියලුකර ේකමාටුනරේකඅව යක කාටයුතුකසඳෙනක අානළක

අෙන යනං කමව කමයොමුකාර කලදී.කමෙකෙකර ේකමාටුනරේකවලි්කමරෞද්ගලිාකේත්රීකර ේකමාටුනරේක

5ක්කපිලිබඳවකගරුකඅෙන යතුේලනමග්කලබනගේකවන්ය නක5ක්කරන්යලිමන්තුවටකඉදිිපරේකාර කලදී.කක 

2016කව්යෂයකතුළකරජමේකර ේකමාටුනරේකෙනකසනබ්ධාකආංශිාකඅධීක්ෂණකානරාකසභනකරැසථවීනක22කක්ක

රවේවනකඇතිකඅ රකඑෙකානරාකසභනකරැසථවීනකසඳෙනකර ේකමාටුනරේකාන්යයං මේකනිලධානරී්කසෙභනගීකවීක

අව යකානයාේවයකලබනකදීකඇ . 

මෙයටකඅෙ රව, 

ක(අ)කකකක සබරගමුවකසංචනරාකප්රඥපප්තියකසනබ්ධාමය්කසබරගමුවකරලනේකසභනවකවිසි්කරන්යලිමන්තුමේක

අාෙසථකවිෙස කලාකඅ රකනකසනබ්ධාමය්කරන්යලිමන්තුමේකඅාෙසථකලබනමග කසබරගමුවකරලනේක

සභනවකමව කයැවීෙටකාටයුතුකකිරීෙකසෙ 

(ආ)කක රන්යලිමන්තුකේත්රීකගරුකඑන.න.සුේතිර්කෙෙ නකවිසි්කඉදිිපරේකාළකධීවරකසෙකජලජකසනරේක

(සංම ෝධා )කමරෞද්ගලිාකේත්රීකර ේකමාටුනර කශ්රීකලංානකආණ්ඩුක්රෙකවයවසථානකමේකසෙගනමීක

ලැයිසථතුවටක අානළක වූක බැවි්ක නක පිළිබඳවක සියලුක රලනේක සභනක නිරීක්ෂණක ලබනමග ක

රන්යලිමන්තුවටකවන්ය නකකිරීමේකඅ තුරුවකරලනේකසභනවලකඅාෙසථකඅානළකඅෙන යං යටකමයොමුක

කිරීෙටකකාටයුතුකකිරීෙකාකර ේකමාටුනරේකාන්යයනං යකෙඟි්ක2016කව්යෂයකතුළදීක කසිදුකාර ක

ලදී. 

 

6.5 සභ්ප ලංනල්ඛ්න ලං පලියපාශය ලං  
 
2016කව්යෂයකතුලදීකසභනකමල්ඛ කාන්යයනං යකවිසි්කරෙ කසඳේකාන්යයය්කඉටුකාර ක
ලදී:-  

 

(අ) රන්යලිමන්තුමේකරැසථවීනවලටකඅානළකඉදිිපමේදීකගැනීෙටකඅමප්ක්ෂි කමයෝජ නකසෙකප්ර ථ ක
ඇතුළේක යනයකපුසථ ාක 04ක්කෙනක නකෙනකසනබ්ධාකරිපූරරාක 28ක්ක ා,ක රන්යලිමන්තුමේක
රැසථවීනක 97ක්ක මවනුමව්ක යනයක රත්රකසෙකාන්යයකසටේා,ක සිංෙල,ක මාෙළකසෙකඉංග්රීසික
භනෂනවලි්කසාසථකාරකමු්රණයකකිරීෙ.ක 

 

(ආ) අෙන යනං ,ක නවනක යට ටක ගැම  ක මාරන්ය මන්තු,ක සංසථානක ෙනක වයවසථානපි ක

ෙණ්ඩලවලටක අානළවක නක නක අෙන යනං වලි්ක මයොමුක ාර ක ලාක ාන්යයක සනධා ක සෙක

වන්යෂිාකවන්ය නක398ක්කා,විවිධාකර ේකයටමේකසාසථකාරකගැසටකරත්රමේකරළකාර කලාක

නිමයෝග,කමරගුලනසිකසෙකනියෙය්කඅඩංගුකමයෝජ නා,කරන්යලිමන්තුවටකඉදිිපරේකකිරීෙටක

ාටයුතුකකිරීෙ. 

(ඇ) රන්යලිමන්තුකේත්රීවරය්කවිසි්කභනරකමා කලාකවනචිාකපිළිතුරුකඅමප්ක්ෂනකාර කප්ර ථ ක
736ක ක්ක ලියනරදිංචික ාර ක ලදුවක රන්යලිමන්තුමේක සථානවරක නිමයෝගවලටක අනුකූලවක

සංසථාරණයාර, සිංෙල, මාෙළෙනක ඉංග්රීසික භනෂනක වලටක රිපව්ය  යක ාරක  යනයක
පුසථ ාවලටක මෙෝක අානළක රිපදික  යනයක පුසථ ාක රිපූරරාවලටඇතුළේකිරීෙටක ාටයුතුක
කිරීෙ.ක 

 

(ඈ) රන්යලිමන්තුකේත්රීවරය්මේමරෞද්ගලිාකේත්රීකමයෝජ නක18 ක්කසෙක දි කනියෙයක්ක
ම ොෙැතික මයෝජ නක 03 ක්ක භනරමග ක සංසථාරණයක ාර,ක සිංෙල,ක මාෙළක ෙනක ඉංග්රීසික
භනෂනවලටකරිපව්ය  යකාර කලදුව යනයපුසථ ාවලටකමෙෝකඅානළකරිපදික යනයකපුසථ ාක
රිපූරරාවලටඇතුළේකකිරීෙටකාටයුතුකකිරීෙ. 
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(ඉ) රන්යලිමන්තුකාටයුතුකපිළිබඳකානරාකසභනමේකරැසථවීනක39 කක්කාැඳවන,කනකපිළිබඳකාන්යයක
සටේක භනෂනත්රමය්ෙක නිකුේක කිරීෙටක ාටයුතුක කිරීෙක සෙක එකීක ීරණවලටක අානළක
රසුවිරරනකාටයුතුකකිරීෙ.ක 

 

(ඊ) 2016කව්යෂයකටකඅානළවකම ෝාකප්රාන කමයෝජ න09ක්කරන්යලිමන්තුවටකඉදිිපරේාරකඊටක
අානළක ෙැ්සනඩ්ක වන්ය නව,ක උාෘ ,ක ාැඳවීනක ලිපි,ක රැසථවීනක  යනයරත්රක අභනවප්රනප් ක
ේත්රීවරකයනමේකාලත්රයනටකමෙෝකසමීරකඥපනී්ටකයැවීෙටකාටයුතුකකිරීෙ.ක 

 

ක6 6  ලං ලංරපලිමේන්තුව  ලං ාප ලංරරි ලිත  ලං පලියපකය   

 
2016ක මාසැනබ්යක 31ක දිම ්ක අවස්ක වූක ව්යෂයක සඳෙනක රන්යලිමන්තුක ාානක රිපව්ය ාක

ාන්යයනලමය්කසරය කලාකමස වනව්කරෙ කරිපදිකමේක:- 

(අ) රන්යලිමන්තුක රැසථවීනක දි වලදීක ගරුක රන්යලිමන්තුක ේත්රීවරු්ටක සභනක ග්යභයක තුළක

සිංෙල/ඉංග්රීසි,ක සිංෙල/මාෙළ,ක මාෙළ/ඉංග්රීසික භනෂනමව්ක සෙගනමීක ාානක රිපව්ය  ක

මස වනව්කසැරයීෙ. 

(ආ) ආංශිාකඅධීක්ෂණකානරාකසභනකරැසථවීනවලදීකසෙකානරාකසභනකානෙරවලකරවේව කලාක

මව ේක රැසථවීනවලදීක ගරුක රන්යලිමන්තුක ේත්රීවරු්,ක රජමේක නිළධානරී්ක සෙක ානරාක

සභනවලටක සෙභනගීව ක විවිධාක නිළධානරී්ක සඳෙනක සිංෙල/ඉංග්රීසි,ක සිංෙල/මාෙළ,ක

මාෙළ/ඉංග්රීසිකභනෂනමව්කසෙගනමීකාානකරිපව්ය  කමස වනව්කසැරයීෙ. 

(ඇ) රන්යලිමන්තුක ාටයුතුක පිළිබඳක ානරාක සභනක රැසථවීන,ක මරේසනක පිළිබඳක ානරාක සභනක

රැසථවීනක සෙක සෙගනමීක ාානක රිපව්ය  ක රෙසුානක ම ොෙැතික ානරාක සභනක ානෙරවලක

රවේව ක ලාක රැසථවීනවලදීක මාෙළක භනෂනවක ාානාර ක ේත්රීවරු්ටක සමීරසථාක ාානක

රිපව්ය  කමස වනව්කසැරයීෙ. 

ඉකුේකවසරකසෙඟකසසඳ කවිටක2016කව්යෂමේකානරාකසභනකාානරිපව්ය  කාටයුතුකෙනක

භනෂනකරිපව්ය  කාටයුතුකසැළකියකයුතුකඅයුිප්කවැඩිකවීකඇතිකබවකසඳේකාළකයුතුවකඇ . 

 

අං ය රිපව්ය  කපිටුකසංඛයනව 
සිංෙල/ඉංග්රීසි 1964 
සිංෙල/මාෙළ 1369 
මාෙළ/ඉංග්රීසි 948 

 

 

6 7 ලං ලං ලංරපලිමේන්තුව  ලංපුස්ත පකය   

 
රන්යලිමන්තුකපුසථ ානලයකසතුකවපා නකඉරැරණිකසනරේකසංඛයනංාරණයකකිරීෙකසඳෙනකඅව යකව ක

මූලිාකඅංගයකව කසංඛයනංාකපුසථ ානලකි හිකමාොරක(Digital library portal)කසථානපි කාර කලදී.ක 

එහිකප්රතිඵලයක්කව මය්කපුසථ ානලමේකසියළු ාේ කරා නකDSPACE ෙෘදුානංගයකෙිණ්කකDigital 

පුසථ ානලයටකඇතුළේකාර කලදී.ක 

රසුිණයකවසම්යකදීකපුසථ ානලමේකප්රධාන කඑාතුවටකකසිංෙල, මාෙළකකෙනකඉංග්රීසිකය කභනෂනකතු ටෙක

අානළකකප්රාන  කඅේරේකාරග් නකලදී.කනකරෙ කාැක්මව කරිපදිය.ක 
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මරොේ - 874 

පුවේරේ - කක34 

වනරකසඟරන - ක16 

එමස ෙක ප්රවී ක ගේක ාතුවිපයාක විසි්ක  ෙක ාෘතික 360ක ක්ක ගරුක ාාන නයාතුෙනක ෙිණ්ක

පුසථ ානලයටකරිප යනගකාළනය. 

පුසථ ානලයකවිසි්කමරොේකකසෙකඅම කුේකප්රමල්ඛ ක1124කකක්කනිකුේකාරකඇ . 

2016කවසම්යදීක කජනතිාකවැාගේාෙකි්කයුේකවිවිධාකවිෂයය්ටකඅානළකෙදිසිකම ොරතුරුකඅව ය නකක

ෙතුවූකඅවසථානවලකවිවිධාකවිේය  කග්ර්ා, පුවේරේ,සඟරනකෙනකඅ් ්යජනලයකආදීකවිවිධාකම ොරතුරුක

මූලනශ්රකභනවි නකාරත ්කඉ නෙේකමාපාකානලයක්කතුළකකම ොරතුරුකමගොනුකක475කක්කරෙණකකසරයනක

ඇ .ක 

රසුිණයකවසරකතුළදීකේත්රීවරු්මේකක්ෂණිාකවිේය  කසඳෙනකදි ර නකරළව කජනතිාකපුවේරේක

ෙනක වනරසඟරනක වලි්ක ානී ක වැාගේාෙකි්ක යුේක විවිධාක ප්රවෘේතික සෙක ලිපික 2500ක ාටක අිකාක

සංඛයනවක්කඡනයනකපිටරේාරණයකෙනකරිපමලෝාණයක(Scan)කෙිණ්කසරයනකඇ .කක 

එමස ෙක ෙැ්සන්යඩ්ක වන්ය න, රන්යලිමන්තුක ප්රාන  ෙනලන, ර ේක මාටුනරේ, ර ේක ආදීක

රන්යලිමන්තුකප්රාන  කවලි්කාකගැසටකරත්ර, අෙන යනං කප්රගතිකවන්ය න, සංසථාන, ෙණ්ඩලකෙනකවිවිධාක

ආය  කෙිණ්කනිකුේකාර කලාකප්රගතිකවන්ය නකසෙකවන්යෂිාකවන්ය නකආදිමේකමු්රි කපිටරේකවලි්ක

මේෙක ඉමලමක්කට්රොනිාක පිටරේක වලි්ාක අව යක ම ොරතුරුක ලබනක මග ක සාසථක ාර ක ලාක

ප්රමල්ඛණකසෙකවන්ය නක80කක්කරෙණකසරයනකඇ .ක 

 

පුසථ ානලමේක ර්යමේෂණක අං යක විසි්ක රසුිණයක වසරක තුළක රෙ ක ාැක්මව ක ාන්යයය්ක සපුරනක

ඇ ;ක 

රන්යලිමන්තුකේත්රීවරු්මේකඉල්ීන -254 

ාාන නයාකතුෙනක/කෙෙකමල්ානකාන්යයනලමේකාටයුතුක 
සෙකරන්යලිමන්තුකනිමයොජි කාණ්ඩනයනකවිමද් කසමුළුක -ක64 
වලටකසෙභනිණවීමනදීකඅව යකව කාානකසාසථකකිරීන  
 
ර ේකමාටුනරේකසඳෙනකරසුි නකවන්ය න -ක28 

 නක්ෂණිාකවන්ය න -ක10  

ර්යමේෂණකරත්රිාන -ක08 
 

 

   

7 නේත්රධපී  ලංනපරපලිතන්තුව     
 

රන්යලිමන්තුක්රියනානෙයකසපුරනීෙටක අව යක රෙසුානක සළසනුක පිණිසක ක ගරුකාාන නයාතුෙන,ක

ගරුකරන්යලිමන්තුකේත්රීවරු්කසෙකඔවු මේකාන්යයකෙණ්ඩල,කරන්යලිමන්තුකාන්යයකෙණ්ඩලයක

සෙකඅනුබද්ික කාන්යයකෙණ්ඩලකය කඅං වලටකමස වනකසැරයීෙකමෙෙකමාරන්ය මන්තුමේකඅරමුණක

මේ. 
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 ආරක්ෂ  ලං ලං ටයුව  
 

ආරක්ෂාක  ේේවයක උරිපෙක  ලයාක රවේවනක ගනිත ්ක යනක යනකආරක්ෂාක විිකවිධාන ක

ලිහිල්ක කිරීෙටක 2016ක වසම්යක දීක ා,ක ෙැකික වූක අ රක නක සනබ්ික ක ීරණක පිළිබඳවක ගරුක

ේත්රීවරු්ක සෙක ාන්යයක ෙණ්ඩලයක ා,ක රනජයක නිලධානරී්ක ා,ක ාැනුවේක කිරීෙටක ාටයුතුක
ාර කලදී.කකනකඅනුව,කගරුකේත්රීවරු්කසෙකරන්යලිමන්තුකාන්යයකෙණ්ඩලයකා,කරනජානිපක
ාටයුතුකසඳෙනකරැත මණ කරනජයකනිලධානරී්කා,කරෙණක්කම ොවකරන්යලිමන්තුක ැරඹීෙක
පිණිසකරැත මණ කෙෙජ  නවටකා,කරෙසුවකසැලසුනි.කක 
 

 ිලක ලංහැදුනු් ලංරේ ලංිලකුේ ලංකිී ෙ 
 
ගරුක ේත්රීවරු්,ක රන්යලිමන්තුක ාන්යයක ෙණ්ඩලය,ක අනුබද්ික ක ාන්යයක ෙණ්ඩලය,ක
මරොලිසියකෙනකහිටපුකරන්යලිමන්තුකේත්රීවරු්කමව කනිලකෙැඳුනුනකරේක700කක්කනිකුේක
ාරකඇ . 
 

 රපලිමේන්තුව  ලං නගොඩනැිණල්ක ලං ව කට ලං පුද්ගකයිතු ලං රැමිණිෙ ලං රපකනය ලංකිරිෙ ලං සහ ලං ප්රනේශ ලං

 ළෙනප රක ලං ටයුව  ලංවිධිෙේ ලංරරිදි ලංඉටුකිරිෙ, ලංප්රනේශ ලංරපකන ලංරද්ධතිය ලංසහ ලංපිළිගැීම් ලං

අාශයතුහි ලංක්රියප පී ේ ය 
 

මේත්රධානරී/ක නිමයෝජයක මේත්රධානරී/ක සොනරක මේත්රධානරී/ක මේත්රධානරීක මාරන්ය මන්තුක
ාන්යයනලය/ක ප්රමේ ක රනල ක ෙැදිිපයක ය ක ාන්යයනලක සෙඟක පිළිගැනීමනක ාවු්ටරක ෙනක
ආරක්ෂාක ාවු්ටරක ජනලක ග ක ව ක ආානරයට,ක විවිධා අවසරක රේක නිකුේක කිරීමනක
රෙසුානකාකසහි වකප්රමේ කරනල කරද්ධාතියකවැඩිකදියුුමකකිරීමනක්රියනවලියටකසනබ්ික ක
සැලසුනක පිළිමයලක කිරීෙක පිණිසක අානලක මූලිාක ම ොරතුරු,ක ම ොරතුරුක රද්ධාතික ෙනක
ාළෙ නාරණක මාරන්ය මන්තුවක මව ක ඉදිිපරේක ාර ක ලාක අ ර,ක ක නක අනුව,ක සාසථක
ාර කලාකවැඩසටෙ කසනබ්ධාවකඅානලකාන්යයකෙණ්ඩලකසඳෙනකාැනුවේකකිරීමනකමූලිාක
පුහුුමකාටයුතුක2016කවසම්යකදීක්රියනේොකකිරීෙටකාටයුතුකාර කලදී. 
 

  පලිය ලංෙණ්ඩකනේ ලංරැමිණිෙ/ ලංපිටවීෙ ලංපිළිනා ලංනතොරව ණා ලංිලී ක්ෂකය ලංහප ලං පලිතප ලංකිී ෙ ලං 
 
2012කවසම්යකඔක්ම ෝනබ්යකෙනසමේකසිටකආරනභකාර කලා,කාැෙරනකරද්ධාතියක්කෙිණ්ක
ාන්යයක ෙණ්ඩලමේක රැත ණිෙ/ක පිටවීෙක සනබ්ික ක වැඩිදුරක නිරීක්ෂණයක ෙනක ආය  ක
ාන්යයනං යකමව කවන්ය නකකිරීමනකාන්යයයක ක2016කවසරකතුළකා,කසිදුකාළකඅ රකඉදිිපරේක
ාළකවන්ය නකප්රෙනණයක900ක්කරෙණකවිය. 
 
 

 ිලක ලංනශෝ  ලංප්ර පශ ලං ටයුව  ලංඉටු ලංකිී ෙ 
 

ගරුකාාන නයාතුෙන/රන්යලිමන්තුමේකෙෙකමල්ානතුෙනමේකඋරමාසථකරිපදිකනිලකම ෝාක
ප්රාන කසිදුකාළකඅවසථානක105කක්කරෙණකවිය. 
 
 

 
 රපලිමේන්තුව  ලංඅවුණාදු ලංඋේස ය 

 

ගරුකාාන නයාතුෙනමේකඋරමාසථකරිපදිකගරුකරන්යලිමන්තුකෙැතිකඇෙතිවරු්,කරන්යලිමන්තුක

ාන්යයක ෙණ්ඩලය,ක අනුබද්ික ක ාන්යයක ෙණ්ඩලක ෙනක රන්යලිමන්තුක මරොලිසථක මාොටානසමේක

ාන්යයකෙණ්ඩලයකමවනුමව්ක2016කව්යෂමේදීක“රන්යලිමන්තුකඅවුරුදුකඋමළළ” 2016.04.09ක
දි කමාොළඹක07,කක්රීඩනකඅෙන යනං කක්රීඩනකපිපාමේදීකකඉ නකසන්යාාවකරැවැේවීෙටකෙැකිවිය.ක 
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මෙෙකමාරන්ය මන්තුවකෙඟි්ක2016කව්යෂමේදීකඉටුකාර කලාකාන්යයය්කවිසථ රනේොවක

රෙ කාැක්මේ; 

 

 විම  ෂකඅමුේ ්මේකරැත ණීෙක(VIP Visits) 

     2016 ව්යෂයකතුලදීකවිම  ෂකඅමුේ ්මේකරැත ණීෙකාළකව මය්ක650කක්කරෙණකවිය. 

 

 කකේත්රීවරු්මේකිපයදුර්කමවනුමව්කවනෙ කඅවසරරේක58කක්කනිකුේකකමාොටකඇ . 
 

 පුවේරේකවන්ය නාරුව්කෙනකපුවේරේකරණිවිඩාරුව්කමවනුමව්කපිළිමවලි්ක 

කඅවසරරේක167කානක20කක්කනිකුේකමාොටකඇ . 

 

  කරන්යලිමන්තුවක ැරඹීෙකපිණිසකඅවසරරේකනිකුේකකිරීෙ.ක(ාළකව මය්) 
 

(i)     2016කවසරකතුලකනිකුේකාළකමුළුකගැලිපකඅවසරරේකසංඛයනව -කක6200 

 

(ii) රන්යලිමන්තුවක ැරඹීෙකසාෙනක(ාණ්ඩනයොටකඑාකබැිණ්)   නිකුේක   ාළක

අවසරරේක(Group Passes)                                     -  3160 

 

(iii) ාණ්ඩනයනකව මය්කරැත ණිකරනසැල්කසිසුකසිසුවිය්කගණ       -කක210,095 

 
 

(iv) නිකුේකාර කලාක නවානලිාකෙනසිාකඅවසරරේකසංඛයනව            -කක2124 

 

(v) ූර්යවකඅවසරයකි්කම ොරවකරන්යලිමන්තුවක ැරඹීෙටකරැත ණික 

රනසැල්කසිසු්කෙනකඅම කුේකපුද්ගලය්මේකසංඛයනව           -කක9105 

 

 රපලිමේන්තුව   ලංඅ ට ලං කපරය ලංව ළ ලංනගොඩනැිණමේ ලංඉදිකිී ෙ ලංස්නන්ධනයතු ලංආර්ෂ  ලං

ිලරවුල් ලංසහති  ලංකනප ලංදීෙ  
 

නිවනසකසංව්යධා යකෙනකමගොඩ ැිණලිකඉදිකිරීෙකසඳෙනකරන්යලිමන්තුමේකආරෂාකනිරවුල්ක

සෙතිායකලබනකගැනීෙකපිණිසකමයොමුකවීකඇතිකඅයදුනරේකෙනකඅනුෙැතියකලබනදීකඇතිකවිසථ රක

රෙ කරිපදිකමේ. 

 

ලැබීකඇතිකඅයදුනරේකසංඛයනව     157 

අනුෙැතියකලබනකදීකඇතිකඅයදුනරේකසංඛයනව   135 

 

8 ලං ලං  රරිරපකන ලංනපරපලිතන්තුව   ලං ලං  
  

8.1   ආයතන ලං පලියපාශය:- 

 
2016 ලං  සර ලංව කදී ලංආයතන ලං පලියපාශය ලං විසිතු ලංරහත ලංසාහතු ලං පලියයයතු ලංසපලිා   ලංඉටු ලං

 ර ලංුත  
 

8.1.1 පුහුම  ලං ැඩසටහතු 

 

(අ  නද්ශීය ලංපුහුම  ලං ැඩසටහතු ලං/ ලංරපඨෙපකප තු ලං/ ලංපැනු ේ ලංකිී න් ලං ැඩසටහතු 

රෙ ක සඳේක ආය  ක ෙඟි්ක (බනහිරව)ක සෙක රන්යලිමන්තුවක තුලාක ආස් ක ව මය්ක
ාන්යයකෙණ්ඩලකසනෙනජිාක කසනෙනජිානව්ක400කසඳෙනකපුහුුමකවැඩසටේක /කරනාෙනලනව්ක
සංවිධාන යකාර කලදී. 
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 නිපු  නකසංව්යධා කරා ෙ 

 ප්රනේකආය  ය 

 ශ්රීකලංානකප්රත තිකආය  ය 

 ශ්රීකලංානකසංචනරාකෙනකමෙෝටල්කාළෙ නාරණකආය  ය 

 ශ්රීකලංානකසංව්යධා කරිපරනල කආය  ය 

 ජනතිාකමල්ඛ නරක්ෂාකමාරන්ය මන්තුව 

  රණයකසංසාය 

 ඉදිකිරීනකඋරාරණකපුහුුමකෙධායසථාන ය 

 ශ්රීකලංානකජ්යෙනනුකාන්යත ාකඅධායනර කආය  ය 

 සී/සකශ්රීකලංානකම ොරතුරුක නක්ෂණකආය  ය 

 රනජයකභනෂනකපුහුුමකවැඩසටේ 

 ධා නේොකචි්  යකපිලිබඳකපුහුුමකවැඩසටෙ  

 රජමේකමු්රණකමාරන්ය මන්තුව 

 

 

(ආ  විනද්ශීය ලංපුහුම  ලං ැඩසටහතු ලං/ ලංඅධයයන ලං ැඩසටහතු ලං/ ලංස්ෙතුත්රක 

  

 ITEC පුහුුමකවැඩසටේක-කඉ්දියනවක-කනිලධානරී්ක11 

 විමද් ක රන්යලිමන්තුක නිලධානරී්ක සඳෙනක ඉ්දියනනුක රන්යලිමන්තුමේක

රැවැේකවූක32කවැනිකපුහුුමකවැඩසටෙ ක-කඉ්දියනවක-කනිලධානරී්ක7 

 මාටුනරේාරණයක පිළිබඳක විමද් ක නිලධානරී්ක සඳෙනක ඉ්දියනනුක

රන්යලිමන්තුමේකරැවැේකවූක32කවැනිකපුහුුමකවැඩසටෙ ක -ක ඉ්දියනවක -ක

නිලධානරී්ක2 

 ෙනලදිවයිම්ක වයවසථානානයාක සභනවක සංවිධාන යක ාළක හුරුාරවීමනක

වැඩසටෙ ක-කෙනලදිවයි ක-කනිලධානරී්ක9 

 ආසියනනුකාලනපීයකරනජයකිණුමනකානරාසභනකනිලධානරී්කසඳෙනකවූකරැසථවීෙක

-කභූ න යක-කනිලධානරී්ක1 

 රන්යලිමන්තුකර්යමේෂණකමක්්්රවලකාලනපීයකරැසථවීෙක-කමජෝ්යාන ය-ක

නිලධානරී්ක3 

 ඉ්දියනමේකමලොක්කසභනකඅධායය කචනිපානවක-කඉ්දියනවක-කනිලධානරී්ක5 

 ආසියනනුකෙනක ැකමඟ හිරකආසියනනුකාලනරවලකරන්යලිමන්තුකාන්යයක

ෙණ්ඩලකසංව්යධා කවැඩමුළුවක-කරකිසථ න යක-කනිලධානරී්ක2 

 මලෝාකවිාුේ-රන්යලිමන්තුකසනේත්රණයක- චිීක- නිලධානරී්ක1 

 රන්යලිමන්තුකපුසථ ානලකෙනකර්යමේෂණකපිළිබඳකඅ් ්යජනතිාක

පුසථ ානලකසංගෙමේකවන්යෂිාකසනේත්රණයක-කඇමෙිපානකඑක්සේක

ජ රායක-කනිලධානරී්ක2 

 ආසියනනුකරන්යලිමන්තුකසභනමේකාන්යයකෙණ්ඩලකෙනකමූලයකමරගුලනසික

පිළිබඳකසථානවරකාත ටුකරැසථවීෙකසෙක1වැනිකවිධානයාකසභනකරැසථවීෙක-ක

ානනමබෝජියනවක-කනිලධානරී්ක1 

 65ව කමවසථපානිසථට්යකසනේත්රණය-කඑක්සේකරනජධානනිය-කනිලධානරී්ක1 

 ධානිප නකමගොඩ ැගීමනකවැඩමුළුවක-කඑක්සේකරනජධානනියක-කනිලධානරී්ක2 

 ඔසථට්රියනනුකරන්යලිමන්තුමේකඅධායය කචනිපානවක-කඔසථට්රියනවක-කනිලධානරී්ක1 
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 රන්යලිමන්තුකසභනගැමේක ේාකරද්ධාතියකසවිකකිරීෙකපිළිබඳකපුහුුමක

වැඩසටෙ ක-කසිංගප්ූරරුවක-කනිලධානරී්ක5 
 

8 1 2 ලං ලං ලං ලං ලං ලංආයතිල  ලං පලියයතු 

 

නා ප ලංගැීම් ලං- රන්යලිමන්තුක ාන්යයක ෙණ්ඩලයක සඳෙනක  වක මස වායි්ක 66ක
මාම කුකබඳවනකග් නකලදී.ක 

 

 

රක්ෂක ලං ක්රෙය - ශ්රික ලංානක රක්ෂණක සංසථානවක සෙගක ්රියනේොක ාර ක ාන්යයක
ෙණ්ඩළකරක්ෂණයකසඳෙනක2016කව්යෂමේදීකවැයකාළකමුාලකරු.ක4,384,280.42කකි. 

 

8.2   ෙතුත්රී ලංනස  ප ලං ලං පලියපාශය:- 

 
ගරුකරන්යලිමන්තුක කේත්රීවරු්ටකසියකේත්රීකධූරය්හිකාටයුතුකඉටුකිරීෙකසඳෙනකඅව යක

අනුෙ කාර කලාක රෙසුානකසෙක මස වනව්කනිසික රිපදික ෙනකාලටකමේලනවටකඔවු්කමව ක

ලබනදීෙටකාටයුතුකකිරීෙකසෙකරන්යලිමන්තුමේකඅානළකඅං කෙඟි්කා,කබනහිරකඅං කෙිණ්කාක

නවනකයානකරිපදිකසැරමය කබවටකවගකබලනගැනීෙකමෙෙකඅං මේකප්රධාන කරනජානිපයකමේ.ක 

2016ක වසරක තුළදීක ගරුක රන්යලිමන්තුක ේත්රීවරු්ටක අව ය නවයක අනුවක  වක රනජානරීක

දුරාා කරෙසුානකලබනදීෙ,කඔවු ටකඅව යකලිපි්රවයකනියත  කප්රෙනණය්මග්කසැරයීෙ,ක

පුද්ගලිාකආරක්ෂනවකසඳෙනකිණනිකඅවිකනිකුේකකිරීෙටකඅානළකවකආරක්ෂාකඅෙන යනං යකසෙඟක

සනබ්ධීාරණකාටයුතුකකිරීෙ,කගරුකාාන නයාතුෙනමේකනිලකනිවමස ක ඩේතුකාටයුතුකෙනක

නුවරකඑළියක“මස්රතිකනිවස” නිවනඩුකනිමක්  මේකරිපරනල කාටයුතුකමෙෙකාන්යයං යක

ෙිණ්කසිදුාර කඅ රක ඩේතුකාටයුතුකසනබ්ධීාරණයකාකසිදුකමාම්ය.කෙනදිමවලකේත්රීක

නිවනසවලක ඩේතුකාටයුතුකසනබ්ධීාරණයකෙනකරනල යකකිරීෙකාකමෙෙකාන්යයං යකෙිණ්ක

සිදුාරනුකලැමේ.කක 

ලංානකවිදුලිබලකෙණ්ඩලයකසෙගකඅව යකසනබ්ධීාරණකාටයුතුකසිදුකිරීෙ,කරන්යලිමන්තුක

ප්රතිසංසථාරණකෙනකජ ෙනධායකඅෙන යනං යකසෙඟකඅව යකසනබ්ධීාරණකාටයුතුකසිදුකිරීෙක

සෙකගරුක රන්යලිමන්තුකේත්රීවරු්මේක වේානකෙනක බැරානක ප්රාන ක වන්යෂිාවක ඉදිිපරේක

කිරීෙකසඳෙනකඅව යකමරෝරෙකනියත  කමේලනවටකලබනදීකඔවු්කාැනුවේකකිරීෙකාකේත්රීකමස වනක

ාන්යයං යකෙිණ්කසිදුමාම්ය.ක 

 

8 3  ලංප්ර පහන ලං පලියපාශය ලං:- ලං 

 

රපලිමේන්තුව  ලං පලිය ලංෙණ්ඩකය ලංසහ ලංඅනුනද්ධ ලං පලිය ලංෙණ්ඩක ලං කට ලංප්ර පහන ලං රහසු ් ලං

සැරයිෙ, ලං පහන ලංනඩේව   ලංහප ලංඅලුේ ලං ැඩියප ලං ටයුව  ලංනෙෙ ලං පලියපාශය ලංෙඟිතු ලංඉටු ලංන නලි  
 

 

9 ලං ලං ලංහැතුසපඩ් ලංනපරපලිතන්තුව   ලං  

 
2016කව්යෂයකතුළදීකෙැ්සනඩ්කමාරන්ය මන්තුවකඉටුකාළකාන්යයකභනරයකරෙ කරිපදිකමේ. 

 රන්යලිමන්තුකරැසථවීනකදි ක97කක්කආවරණයකකිරීෙ. 
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 මරොදුකවයනරනරකපිළිබඳකානරාකසභනවක(COPE),කරජමේකිණුමනකපිළිබඳකානරාක

සභනවක (PAC), උසසථක නිල ලක පිළිබඳක ානරාක සභනව,ක වරප්රසනාක පිළිබඳක

ානරාක සභනව,ක ාන් නක සංසාය,ක ළෙනක සංසාය,ක සථානවරකනිමයෝගක පිළිබඳක

ානරාකසභනව,කඋරමද් ාකානරාකසභනක(විම  ෂ),කසථානවරකානරාකසභනකසෙක

අයවැයක ඇසථ මන්තුක පිළිබාක ානරාක සභනවක ඇතුළුවක ානරාක සභනක 326ක

ආවරණයකකිරීෙ. 

 රන්යලිමන්තුකාටයුතුකපිළිබඳකානරාකසභනමේකරැසථවීනකආවරණයකකිරීෙ. 

 අසංම ෝික කෙැ්සනඩ්ක වන්ය නක 71ක ාක මසෝදුරේකකියවීෙ.ක (කානණ්ඩක 239-

244) 

 සංම ෝික ක ෙැ්සනඩ්ක වන්ය නක අවසන ක මු්රණයක සඳෙනක යැවීෙ.ක (ක ානණ්ඩක

238-240) 

 ෙැ්සනඩ්කවන්ය නකානණ්ඩක06ක්කමරොේකමලසකබැඳීෙකසඳෙනකමු්රණනලයකමව ක

යැවීෙ. 

 රන්යලිමන්තුකේත්රීවරුක7නපනනකු ලංපිළිබඳකම ෝාකප්රාන කමයෝජ නකඅඩංගුක

ෙැ්සනඩ්කවන්ය නකමු්රණයකසඳෙනකයැවීෙ. 

 ානරාකසභනක235කාකවන්ය නකසටේකසංසථාරණයකකිරීෙ. 

 ෙැ්සනඩ්කවන්ය නක 69ාටකඅානළ ව කසුචික 6ක්කසැාසීෙකසෙකමු්රණයකසඳෙනක

යැවීෙ.ක(කානණ්ඩක239-244) 

 රන්යලිමන්තුකග්යභයකතුළකෙනකානරාකසභනකතුළකසිදුව ක්රියනානෙය්කපිළිබඳක

ෙඬකරපාග කකිරීෙ. 

 රන්යලිමන්තුක්රියනානෙය්කපිළිබඳකCD  ැපාකනිකුේකකිරීෙකසඳෙනකඅානළකව ක

අනුෙැතියකලබනකදීෙ. 

 සනමුඛකරරීක්ෂණකෙණ්ඩල,කමට්ඩ්යකෙණ්ඩල,ක නක්ෂණිාකඇගයීනකාත ටුක
සෙකඅම කුේකාත ටුවලටකෙැ්සනඩ්කසංසථානරාකසෙකනිමයෝජයකෙැ්සනඩ්ක
සංසථානරාවරු්මේකමස වයකලබනකදීෙ 

 

 

10     ස්නතුධී රක ලංඉාජිනතුණා ලංනපරපලිතන්තුව   ලං:  
 
 
2016කව්යෂයකතුලකමෙෙකමාරන්ය මන්තුවකෙඟි්කරෙ කසඳේකාන්යයය්කසන්යාාවකනිෙකාරක
ඇ . 

 

 රු.ක 121,733,358.65ක ාක වියාෙක්ක ාරනක රන්යලිමන්තුක සභනග්යභයක තුලක සථානපි ක  ේාක

රිපරනල කරද්ධාතියකසරයනකසවිකාරක්රියනේොකිරීෙකෙනකසන්යාාවකනිෙකකිරීෙ. 

  රු.ක 237,000,000.00ක ාක වියාත ්ක රන්යලිමන්තුක සභනග්යභයක තුලක සංවෘ ක රූරවනහිනීක

ාැෙරනකරද්ධාතියකසරයනකසවිකාරක්රියනේොකිරීෙකෙනකසන්යාාවකනිෙකකිරීෙ. 
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  රු.ක8,771,827.89කාකවපා නාත ්කයුේකකඔරමලෝසුකරද්ධාතියකකරන්යලිමන්තුවකතුලකසථානපි ක

කිරීෙ 

  රු.ක 14,375,000.00කාකවියාෙක්ක ාරනක රන්යලිමන්තුවකතුලකඅභය් රක දුරාා කරද්ධාතියකක

සථානපි කකිරීෙකෙනකසන්යාාවකනිෙකකිරීෙ 

 ානරාක සභනකාන්යයනං යකෙනක සැරයුනක ෙනක මස වනක ාන්යයනං යක වනයුක සමීාරණයකකිරීෙක ෙනක

සන්යාාවකනිෙකකිරීෙ 

 වවායකෙධායසථාන යකවනයුකසමීාරණයකකිරීෙකෙනකසන්යාාවකනිෙකකිරීෙ 

 
 

 

11       නතොරව ණා ලංරද්ධති ලංහප ලං ළෙනප රක ලංනපරපලිතන්තුව     
 

2016කව්යෂමේදීකම ොරතුරුකරද්ධාතිකසෙකාළෙ නාරණකමාරන්ය මන්තුවකවිසි්කසිදුකාර ක

ලාක ්රියනානරානඅ රක ම ොරතුරුක සෙක ස්නිමේා ක යපා ලක වුෙයක  ඩේතුක කිරීෙ,ක

ආය  මේක විවිධාක අං ක වලක ාන්යයක්ෂෙ නවයක වැඩික දියුුමක කිරීෙක පිණිසක මූලයක

ාළෙ නාරණ,ක මරොදුක වයනරනරක සෙක රනජයක ිණුමනක ානරාක සභනක සඳෙනක ම ොරතුරුක

ාළෙ නාරණ,ක මභෝජ නගනරක ාළෙ නාරණ,ක සාසුරුවනක සත තිමේක ාළෙ නාරණය,ක

අමුේ ්මේකරැත ණිමනකම ොරතුරුකාළෙ නාරණයකසඳෙනකරද්ධාී්කඇතිකකිරීෙ,ගෘෙසථාක

මයදුනක වැඩිදියුුමකකිරීෙක සෙක ක  ඩේතුකකිරීෙ,ක  ඩේතුක මස වනක ිණවිසුනක පිළිබඳවක ාකටයුතුක

කිරීෙ,ක පුහුුමක වැඩසටේක රැවැේවීෙ,ක රන්යලිමන්තුක මවේක අඩවියක  ඩේතුක කිරීෙ,ක

ම ොරතුරුක ආරානක ාළෙ නාරණයක රද්ධාතික අධීක්ෂණයක කිරීෙක ය නදීක ක ාටයුතුක ප්රධාන ක

සථාන යක්කමග කඇ . 

    
 

12  ලං ලං ලංඅභ්යතුතර ලංවිගකන ලං පලියපාශය ලං  
 

(අ) රන්යලිමන්තුමේකෙන වකසනරේකසෙකඅම කුේකමරොදුකසනරේකාන්යයක්ෂෙකමලසක
භනවි නකකිරීෙකදිිපෙේකකිරීෙකතුලි්කආය නිාක කඅරමුුමක කඉටුකාරගැනීෙකපිණිසක
පිහිටුව කලාකවිගණ කසෙකාළෙණනාර කාත ටුමේකරැසථවීනක04කක්කරවේවනකඑෙක
ාත ටුකවලකවන්ය නකෙෙනකභනණ්ඩනගනරයටකමයොමුකාරකඇ . 
 

(ආ) රන්යලිමන්තුවක පිහිපාක ඉඩනක වලක නනුනක සෙක ඔප්පුක වලක නිරවුල්ක භනවයක පිළිබඳක
ාටයුතුකාරකඇ . 

 
 

(ඇ) මුාල්ක ෙනක ිණුමනක ාන්යයනං ය,ක සැරයුනක ෙනක මස වනක ාන්යයනං ය,ක ආෙනරක රන ක
මාරන්ය මන්තුව,ක සනබ්ධීාරණක ඉංජිම්රුක මාරන්ය මන්තුව,ක ම ොරතුරුක
රද්ධාතිකෙනකාළෙ නාරණකමාරන්ය මන්තුවකය ක අං ක වලකාටයුතුක පිළිබඳවක
විේය  යකාරකාළෙණනාරණයටකවන්ය නකකිරීෙ. 
 

(ඈ) වවුච්යකරේකූර්යවකවිගණ යකකිරීෙකක්රෙනනුකූලවකසිදුාරකඇ . 
 

 

13 ලං ලං   විනද්ශ ලංසනාතප ලංසහ ලංසතුධපන ලං පලියපාශය   
 

2016 ව්යෂමේදීකවිමද් කසනබ්ධා නකෙනකස්ධාන කාන්යයනං යකවිසි්කප්රධාන කව මය්ෙකක
මරොදුක රනජයක ෙණ්ඩීයක ක රන්යලිමන්තුක සංගෙය, අ් ්යක රන්යලිමන්තුක සංගෙයක සෙක
සන්යක්කරන්යලිමන්තුකකේත්රීවරු්මේකසංගෙයකය කසංගනවලටකඅානළකසියලුෙකාන්යයය්ක

සෙකමස වනව්කඉටුකාර කලදී. 
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මෙහිදීක රෙ ක ාැක්මව ක සමුළු, වැඩමුළු, සංචනර, රැසථවීන, අධායය ක චනිපානක ය නදියටක

අානළකසියලුෙකාටයුතුකසංවිධාන යකාර කලදී. 

 

 ැඩ ලංණුළු / ලංසණුළු /රැස්වීෙ රැ ැේවූ ලංරට රැ ැේවූ ලං පක ලංසීෙප  

23ක මවනික ක මරොදුක ක රනජයක ක ෙණ්ඩීයක
සමුළුවකක 

ෙැමල්සියනව 2016කජ වනිපක09කසිටක14කාක්වන 

එක්සේක ක රනජධානනිමේක ආසියනනුක
ාලනපීයකවැඩමුළුව 

ඉ්දියනව 2016කජ වනිපක18කසිටක21කාක්වන 

ආසියනනුක ක ාලනපීයක ෙෙජ ක ිණුමනක
ානරාකසභනමේකරැසථවීෙ 

ම්රනලය 2016කෙන්යතුක10කසිටක14කාක්වන 
 

ආසියනනුක ක ාලනපීයක වැඩමුළුවක
(රන්යලිමන්තුමේක ක සනෙනජිාය්මේක
මූලිාක ක අයිතිවනසිානක රැාගැනීෙකක
සනබ්ධාවක) 

ශ්රීකකලංානව 2016කජ වනිපක31කසිටකමරබරවනිපක
04කාක්වන 
 

ජන ය් රකකරන්යලිමන්තුකකසමුළුව එක්සේකක
රනජධානනිය 

2016කෙන්යතුක14කසිටක17කාක්වන 
 

ෙධායක වන්යෂිාක ක විධානයාක ක ාත ටුකක
රැසථවීෙ 

එක්සේකක
රනජධානනිය 

2016කඅමප්ර ල්ක27කසිටක30කාක්වන 
 
 

13ක මවනික ක ාැම්ඩියනනුකක
රන්යලිමන්තුකකසැසිවනරය 

ාැ ඩනව 2016කෙැයික29කසිටකජූනික03කාක්වන 

27ක මවනික මරොදුක ක රනජයක ක ෙණ්ඩීයක
රන්යලිමන්තුකකසැසිවනරය 

ඕසථමේලියනව 2016කජූනික05කසිටක11කාක්වන 
 

6කමවනිකමවසථත නිසථට්යකවැඩමුළුව එක්සේකක
රනජධානනිය 

2016කජූලික04කසිටක07කාක්වන 

ආසියනකකරැසිපික්කකාලනපීයකවැඩමුළුව ඕසථමේලියනව 2016කජූලික25කසිටක28කාක්වන 
 

8ක මවනික ක මරොදුක ක රනජයක ක ෙණ්ඩීයකක
 රුණකරන්යලිමන්තුකසමුළුවකක 

ාැ ඩනව 2016කම ොවැනබ්යක06කසිටක10ක
ාක්වන 

 

65කමවනිකමවසථත නිසථට්යකවැඩමුළුව එක්සේකක
රනජධානනිය 

2016කම ොවැනබ්යක21කසිටක25ක
ාක්වන 
 

62ක මවනික මරොදුක ක රනජයක ක ෙණ්ඩීයකක
සනමනල ය 

එක්සේකක
රනජධානනිය 

2016ක මාසැනබ්යක 11ක සිටක 17ක
ාක්වන 

ාකුුමක ක ආසියනනුක ාලනපීයක
ා න නයාවරු්මේක ක තිරසනරකක
සංව්යධා යකකපිළිබඳකකකසනමනල ය 

බංේලනමද් ය 2016කජ වනිපක30කසිටක31කාක්වන 
 

134ක මවනික ක අ් ්යක ක රන්යලිමන්තුකකක
සමුළුව 

සැනි යනව 2016කෙන්යතුක17කසිටක23කාක්වන 

අ් ්යක ක රන්යලිමන්තුක ක සංගෙමේකක
 රුණකකරන්යලිමන්තුකකනිමයෝජි ය්කක
සනබ්ධාමය්කකවූකකමගෝීයකකසමුළුව 

සැනි යනව 2016කෙන්යතුක16කසිටක17කාක්වන 
 

ආසියනනුක රන්යලිමන්තුක සංගෙමේක
සෙනජක ක ෙනක ක සංසථාෘතිාක ක ාටයුතුකක
පිළිබඳකකකසථානවරකකාත ටුකරැසථවීෙ 

ඉරන ය 2016කඅමප්ර ල්ක25කසිටක29කාක්වන 
 

ජන ය් රක ක මවළඳනෙක ක පිළිබඳකක
වැඩමුළුවකක 

සිංගප්ූරරුව 2016කෙැයික17කසිටක19කාක්වන 

ආසියනනුක රන්යලිමන්තුක සංගෙමේක
මද් රනල කකාටයුතුකකපිළිබඳකකසථානවරකක
ාත ටුකරැසථවීෙ 

මජෝ්යාන ය 2016කජූනික01කසිටක02කාක්වන 
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ශ්රීක ක ලංානක -ක චී ක ක රන්යලිමන්තුකක
ත ත්රේවක ක සනමනල මේක ක අධායය කක
සංචනරය 

චී ය 2016කජූනික10කසිටක19කාක්වන 
 

ආසියනනුක රන්යලිමන්තුක සංගෙමේක
ආ්යථිාක ක ෙනක ක තිරසනරක ක සංව්යධා යකක
පිළිබඳකකසථානවරකකාත ටුකරැසථවීෙ 

රකිසථාන ය 2016කජූලික25කසිටක28කාක්වන 
 

තිරසනරක ක සංව්යධා යක ක පිළිබඳකක
වැඩමුළුව 

ඉ්දුනීසියනව 2016කඅමගෝසථතුක29කසිටක
සැප් ැනබ්යක01කාක්ව 
 

ශ්රීක ක ලංානක ක රන්යලිමන්තුකක
නිමයෝජි ය්මේකකඅධායය කකචනිපානව 

චී ය 2016කසැප් ැනබ්යක12කකසිටක20ක
ාක්වන 
 

ජන ය් රක ක සබඳ නක ක පිළිබඳකක
අෙන යවරු්මේකකවැඩමුළුව 

චී ය 2016කසැප් ැනබ්යක21කකසිටක29ක
ාක්වන 
 

ාන්යයක ක ෙණ්ඩල,ක මූලයක ක මරගුලනසිකක
පිළිබඳක ක රළමුවැනික ක විධානයාක සභනකක
සථානවරකාත ටුකරැසථවීෙ 

ානනමබෝජය 2016කසැප් ැනබ්යක25කකසිටක28ක
ාක්වන 
 

ශ්රීක කලංානක -ක කරලසථී ක කරන්යලිමන්තුකක
ත ත්රක ක සංගෙමේක නිමයෝජි ය්මේක
සංචනරය 

රලසථී ය 2016කඔක්ම ෝනබ්යක10කකසිටක15ක
ාක්වන 
 

ගරුක ා න නයාතුෙනමේක
ප්රධාන ේවමය්ක ශ්රීක ලංානක
රන්යලිමන්තුකකනිමයෝජි යි්මේකකනිලක
සංචනරය 

චී ය 2016කඔක්ම ෝනබ්යක09කකසිටක15ක
ාක්වන 
 

135ක මවනික ක අ් ්යක ක රන්යලිමන්තුකක
සමුළුව 

සථවිටස්යල් ය 2016කඔක්ම ෝනබ්යක21කකසිටක28ක
ාක්වන 
 

සථවිටස්යල් කකජනතිාක කාවු්සිලමේකක
ා න නයාතුෙනමේක සෙක
රන්යලිමන්තුක ෙෙක මල්ානතුෙනමේකකක
ලංානකකනිලකසංචනරය 

 2016කඔක්ම ෝනබ්යක05කසිටක08ක
ාක්වන 

ශ්රීක ක ලංානමේක ප්රධාන ක ක මද් රනල කක
රක්ෂක ක නිමයෝජි යි්මේක නිලක
සංචනරය 

චී ය 2016කමාසැනබ්යක12කකසිටක20ක
ාක්වන 

 

 

රන්යලිමන්තුකත ත්රකසංගන 50 ක්කඇතිකඅ රකඑෙකසංගනකවලටකඅානළකාටයුතුකකවිමද් කසබඳ නකසෙක
ස්ධාන කාන්යයනං ය ෙඟි්කඉටුකාරකඇ . 
 

මරොදුක රනජයක ෙණ්ඩීයක සංගෙය, අ් ්යක රන්යලිමන්තුක සංගෙයක සෙක සන්යක්ක රන්යලිමන්තුක
සංගෙයකෙිණ්කරන්යලිමන්තුකනිලධානරී්කසඳෙනක සංවිධාන යකාර කලාක විවිධාක අධායය කචනිපානක
සනබ්ධාක ාටයුතු,ක ාාන නයාතුෙනක නිමයෝජයක ාාන නයාතුෙනක සෙක නිමයෝජයක ානරාක
සභනරතිතුෙනක ෙමුවීෙටක රැත ණික විවිධාක රනජයක නිමයෝජි ක ාණ්ඩනයනවලටක අානළක ස්ධාන ක සෙක

ෙනධායකාටයුතු,ෙැතිකඇෙතිවරු්මේක විමද් ක ගේවලටක අානලක වීසන, ගේකබලරත්රකසෙකගුව්ක
ම ොටුරළක විම  ෂක අමුේ ්මේක ර්යය් යක ක මව්කිරීමනක ක ාටයුතුක සෙක ගුව්ක ම ොටුරළක
රනජානරීකාකමෙෙකාන්යයනලයකෙඟි්කඉටුකමාම්ය. 
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