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4.3.2. මො සංඝරත්නය දෙසේ නමක් උමදසා අරලියගෙ  

    මන්දිරමේී පිරිනමන ලද සංඝගත් දක්ිණාව-2017............................47 
 

4.3.3. සර්වඥ ධාතූන් වෙන්මසේලා ඇතුළු මබෞේධ පුරාවිදයාත්මක  

වටිනාකමක් ඇති භාණ්ඩ ප්ර දර්ශනය            48 

 



    මාතෘකාව                  පිටු අංකය 

 

               4.3.4. බුේධ රශේමි ජ්ාතික මවසක් මංගලයය          48 - 49 

4.3.5. ඉෆේත්ාර් උත්සවය             50 

4.3.6. මකාල්ුපිටිය වාළුකාරාම මො විොරසේථ වාර්ික ඇසළ  
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දැක්ම 

“ස්වාධීන, ස්වවරී හා සසෞභාග්යමත් ශ්රී ලංකාවක්” 

 

1.2  මමමහවර 

“ශ්රී ලාංකීය ජනතාවසේ අසේක්ෂාවන් මල්ඵල ග්ැන්ීම පිණිසත්, ඔවුන්සේ ජීවන තත්ත්වය 

නංවාලීම පිණිසත්, රාජය හා රාජය සනාවන ආයතන අතර මනා සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වා 

ග්නිමින්, යහපාලනසයන් යුත් විශිෂ්ට රාජය යාන්රණයක් උසෙසා අවැසි නායකත්වය 

සැපයීම” 

 

1.3  කාර්යභාරය 

අග්රාමාතය කාර්යාලසේ ප්රධාන කාර්යභාරය වනුසේ, ශ්රී ලංකා ප්ර ජාතාන්ික සමාජවාදී 

ජනරජසේ අග්රාමාතයවරයාසේ නිල රාජකාරි කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය පහසුකම් 

සලසාදීමයි.  

එසස්ම, රජසේ මැතිවරණ ප්රකාශ්ය වන "මාස 60 කින්ව අලුත් රටක් හදන පංච විධ ක්රියාවලිය" 

ප්රකාරව, 

• සේශීය ආර්ීකය දියුණු කිරීම 

• දූෂණය මුලිනුපුටා ෙැමීම 

• නිෙහස තහවුරු කිරීම 

• යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය හා ආසයෝජන  අවස්ථා ඇති කිරීම 

• අධයාපනය ඉහළ නැංීම 

යන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සමම කාර්යාලය සහය වනු ඇත. 

 

තවෙ ; 

• රජසේ ප්ර තිපත්ති සහ තීරණ ක්රියාවට නැංීම සඳහා අවශ්ය සහාය ලබා දීම 

• අග්රාමාතයවරයා මුලසුන සහාබවන විවිධ කමිටු හා රැස්ීම් සඳහා අවශ්ය පහසුකම් 

සැපයීම, සම්බන්ධීකරණය හා ඒවාසේ ප්රග්තිය පසුවිපරම් කිරීම 

• අග්රාමාතයවරයාසග්න් පාර්ලිසම්න්තුසේදී විමසනු ලබන ප්ර ශ්්න වලට පිළිතුරු සැකසීම 
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• අග්රාමාතයවරයාසේ මූලිකත්වසයන් යුතුව නීති සකටුම්පත් කිරීමට අොල කටයුතු 

සම්බන්ධීකරණය කිරීම 

• අග්රාමාතයවරයාසේ රාජය තාන්ික සම්බන්ධතා පැවැත්ීම සහ ප්රවර්ධනය ට අවශ්ය 

සම්බන්ධීකරණය කිරීම 

• අග්රාමාතයවරයාසේ විසේශ් සංචාර සම්බන්ධ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය හා 

සමසහයීම 

• අග්රාමාතයවරයා සහභාගීවන රාජය හා ජාතික උත්සව සහ විසශ්්ෂ අවස්ථා සඳහා මාධය 

ආවරණය සැපයීම 

• රාජය අනුග්ර හය සහිතව ජාතික හා ආග්මික උත්සව සහ සමාජ සත්කාරක සස්වාවන් 

සංවිධානය කිරීම  

• අග්රාමාතයවරයා සවත සයාමු කරන මහජන පැමිණිලි හා දුක්ග්ැනවිලි අොල ආයතන 

සවත සයාමු කර සහන සැලසීමට අවශ්ය කටයුතු කිරීම 

• අරලියග්හ මන්දිරය, අග්රාමාතය කාර්යාලය සහ අග්රාමාතයවරයාසේ නිල නිවාස නිසි 

පරිදි නඩත්තු කර පවත්වාසග්න යාම 

• අග්රාමාතය කාර්යාලසේ වෙනික පරිපාලන හා සංවර්ධන කටයුතු ඉටු කිරීම 
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02. ප්රතිපත්ති සම්පාදනය හා  
   ආර්ික සංවර්ධනය 
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2.1 ආර්ික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්ය මණ්ඩල කමිටුව 

ආර්ික කළමනාකරණයට අොල කරුණු සම්බන්ධසයන් සයෝග්යතම නිර්සේශ්යන් අමාතය  

මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනු පිණිස, 2015.09.22 දින ෙරණ අමාතය මණ්ඩල තීරණය ප්රකාර 

ආර්ික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාතය මණ්ඩල කමිටුව පත් කරන ලෙ අතර, කමිටුසේ 

කාර්යභාරය පහත ෙැක්සවන පරිදි සේ. 

 

1) ආර්ික කටයුතු, මුෙල් හා රාජය ආොයම් ප්රතිපත්ති සහ මූලයමය කටයුතු වලට අොල 

අමාතය මණ්ඩල සංසේශ් සහ සල්ඛන පරීක්ෂා කර, අමාතය මණ්ඩලය සවත නිර්සේශ් 

ඉදිරිපත් කිරීම; 

 

2) ජාතික ආසයෝජන වැඩසටහන හා රාජය ආසයෝජන වැඩසටහන සම්පාෙනය කිරීමට 

සහ සපෞේග්ලික අංශ් ආසයෝජනයන් පහසුකරණයට අොලව මාර්සග්ෝපසේශ්නය; 
 

3) ආර්ිකමය හා මූලයමය බලපෑම් සහිත සයෝජනා සම්බන්ධසයන් අමාතය මණ්ඩලය 

සවත නිර්සේශ් ඉදිරිපත් කිරීම; සහ 

 

4) රසටහි  ආසයෝජන/ආර්ික සංවර්ධනයට අොලව සෘජු සම්බන්ධතාවයක් ඇති විවිධ 

නීති මාලාවන් ක්රියාත්මක කිරීම අධීක්ෂණයට භාජනය කිරීම  

 

කමිටු සංයුතිය පහත් පරිදි මේ. 

• ග්රු රනිල් වික්රමසිංහ  මහතා             අග්රාමාතය (සභාපති) 

• ග්රු නිමල් සිරිපාල ෙ සිල්වා මහතා        ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සස්වා අමාතය 

• ග්රු රවුෆ් හකීම් මහතා   නග්ර සැලසුම් සහ  ජල සම්පාෙන අමාතය 

• ග්රු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා මහතා ආපො කළමනාකරණ අමාතය 

• ග්රු මංග්ල සමරීර  මහතා මුෙල් හා ජනමාධය අමාතය 

• ග්රු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා මහානග්ර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතය 

• ග්රු කබීර් හෂීම්  මහතා රාජය වයවසාය සංවර්ධන අමාතය 

• ග්රු මහින්ෙ සමරසිංහ මහතා වරාය හා නාවික කටයුතු අමාතය 

• ග්රු සාග්ල රත්නායක මහතා නීතිය හා සාමය සහ ෙක්ිණ සංවර්ධන අමාතය 

• ග්රු මලික් සමරවික්රම මහතා සංවර්ධන උපායමාර්ග් සහ ජාතයන්තර  

සවළඳ අමාතය 
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• ග්රු(ආචාර්ය) සරත් අමුණුග්ම  මහතා   විසශ්්ෂ කාර්යභාර අමාතය 

• ග්රු අර්ජුන රණතුංග් මහතා ඛණිජ සතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාතය 

 

අග්රාමාතය සල්කම්වරයා කමිටුසේ සල්කම් සලස කටයුතු කරනු ලබයි. 2017 වර්ෂසේ ජනවාරි 

මස 01 වන දින සිට සෙසැම්බර් මස 31 වන දින ෙක්වා වූ කාල වකවානුව තුළ කමිටු රැස්ීම් 

41 ක් පවත්වා ඇති අතර, ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ික කටයුතු, මූලය, සංවර්ධන උපායමාර්ග් 

හා අභයන්තර සවළඳ, ග්මනාග්මන හා සිවිල් ගුවන් සස්වා, වරාය හා නාවික, පුනර්ජනනීය 

බලශ්ක්ති, මහාමාර්ග් හා රාජය වයවසාය සංවර්ධන, සසෞඛය, අධයාපන, සංචාරක කටයුතු සහ 

මහනග්ර යනාදී විෂයන්ට අොල ග්ැටළු සඳහා  තීරණ/ ප්ර තිපත්තිමය මග්සපන්ීම් 833 ලබා දී 

ඇත.  

 

2.2 ආර්ික කළමනාකරණය පිළිබඳ නිලධාරී කමිටුව 

ආර්ික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාතය මණ්ඩල කමිටුවට, ආර්ික කළමනාකරණය 

සම්බන්ධ කරුණු අධයයනය කර සුදුසු නිර්සේශ් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අග්රාමාතයවරයා විසින් 

2015.10.09 දින සිට ආර්ික කළමනාකරණය පිළිබඳ නිලධාරී කමිටුව පත් කරන ලදී.  ශ්රී 

ලංකාසේ සමස්ත ආර්ිකයට ප්ර තිපත්තිමය මඟ සපන්ීම් සපයනු ලබන ප්ර ධාන ආයතන 

නිසයෝජනය වන පරිදි සමම කමිටුසේ සාමාජිකයින් පත් කර ඇත. 

 

කමිටුමේ සංයුතිය ; 

 

 ආර් පාස්කරලිංග්ම් මහතා උපසේශ්ක, ජාතික ප්ර තිපත්ති හා ආර්ික 

කටයුතු අමාතයාංශ්ය (සභාපති) 

 සේ චරිත රත්වත්සත මහතා අග්රාමාතය සජයෂ්ඨ උපසේශ්ක 

 සුමිත් අසේසිංහ මහතා අමාතය මණ්ඩල සල්කම් 

 ආචාර්ය ආර් එච් එස් සමරතුංග් මහතා සල්කම්, මුෙල් හා ජනමාධය අමාතයාංශ්ය 

   ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා  සල්කම්, ජාතික ප්ර තිපත්ති හා ආර්ික 

කටයුතු අමාතයාංශ්ය 

 අතුල සසනවිරත්න මහතා උපසේශ්ක, ජාතික ප්ර තිපත්ති හා ආර්ික 

කටයුතු අමාතයාංශ්ය 

 සමන් වඩුසේ  මහතා අතිසර්ක සල්කම්, අග්රාමාතය කාර්යාලය  
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කමිටුමේ කාර්යභාරය ; 

1) ආර්ික කටයුතු, රාජය මූලය ප්ර තිපත්ති හා මූලය කටයුතුවලට අොලව, අමාතය 

මණ්ඩල සංසේශ්යන්හි සඳහන් කරුණු අධයයනය කර ඒ සම්බන්ධව නිර්සේශ් ආර්ික 

කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාතය මණ්ඩල කමිටුව සවත ඉදිරිපත් කිරීම 

 

2) සපෞේග්ලික අංශ්සේ ආසයෝජකයින් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන විවිධ වයාපෘති වාර්තා 

සඳහා සුදුසු ප්ර තිපත්තිමය මඟ සපන්ීමක් ලබා දීම 

 

3) ආර්ික කළමනාකරණය පිළිබඳ නිලධාරී කමිටුවට සයාමු කරනු ලබන කරුණු 

සම්බන්ධසයන් අවශ්ය උපසෙස් සහ මඟ සපන්ීම් ලබා දීම හා ආර්ික 

කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාතය මණ්ඩල කමිටුසවහි අවධානය සඳහා සයාමු කිරීම 

 

4) ආර්ික කළමනාකරණය පිළිබඳ නිලධාරී කමිටුව හා ආර්ික කළමනාකරණය 

පිළිබඳ අමාතය මණ්ඩල කමිටුව විසින් ග්නු ලබන තීරණවල ප්ර ග්තිය අධීක්ෂණය කිරීම 

2017.01.01 දින සිට 2017.12.31 ෙක්වා සමම කමිටුසේ රැස්ීම් වාර 53 ක් පවත්වා ඇත. 

අමාතයාංශ්, සෙපාර්තසම්න්තු, රාජය ආයතන සහ සපෞේග්ලික අංශ්ය විසින් තව දුරටත් 

ක්රියාමාර්ග් ග්ත යුතු කරුණු, ආර්ික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාතය මණ්ඩල කමිටුව සවත 

සයාමු කර ඇති අමාතය මණ්ඩල සංසේශ් ඇතුළු ඉල්ලීම් 581 ක් සඳහා සමම කමිටුව විසින් 

නිරීක්ෂණ, නිර්සේශ් සහ තීරණ ලබා දී ඇත. 
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2.3 මැදි ආදායම්ලාභීන්ව සඳහා නිවාස සහ යටිත්ල පහසුකම් සංවර්ධනය

 කිරීමම් කඩිනම් වැඩසටහන 

“මාස 60 කින්ව අලුත් රටක් නිර්මාණය කිරීමම් පංචවිධ සැලැස්ම” ප්රකාරව, මැදි 

ආොයම්ලාභීන් සඳහා නිවාස ඉදිකිරීසම් සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීසම් කඩිනම් 

වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ික කටයුතු පිළිබඳ 

අමාතයාංශ්සේ  උපසේශ්ක ආර් පාස්කරලිංග්ම් මහතාසේ සභාපතිත්වසයන් හා අග්රාමාතය 

සජයෂ්ඨ උපසේශ්ක සේ චරිත රත්වත්සත මහතා ඇතුළු නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාතයාංශ්ය, 

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, නාග්රික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ අසනකුත් අොල 

ආයතනවල සජයෂ්ඨ නිලධාරීන්සග්න් සමන්විත සමසහයුම් කමිටුවක් පත් කරන ලදී. 

සමම සමසහයුම් කමිටුව විසින් නිවාස ඉදිකිරීසම් වයාපෘති සඳහා අවශ්ය ඉඩම්, නළ ජලය, 

විදුලි බලය, මංමාවත් ආදී යටිතල පහසුකම් සැපයීම හා නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්ය 

අනුමැතිය කඩිනමින් ලබාදීම සඳහා කටයුතු කරනු ලබයි. 

රාජය හා සපෞේග්ලික හවුල්කාරීත්වය (Public Private Partnership) යටසත් ක්රියාත්මක වන 

සමම වැඩසටහන මඟින් සම් වනවිට නිවාස වයාපෘති 06 ක ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.  

අංකය වයාපෘතිය නිවාස ඒකක සංඛ්යාව 

01 නුග් ග්හ කනත්තවත්ත- පානදුර 196 

02 ෙම්ුවාවත්ත - -රාග්ම  124 

03 වැරැල්ලවත්ත ලංකාසලෝහ ඉඩම - -යක්කල  නිවාස 669 ක් හා  සවළඳ 

සංකීර්ණයක් 

04 ඉස්කාග්ාර වත්ත - -කුණ්ඩසාසල්  340 

05 මවුන්් ක්ලිෆර්් වත්ත - - සහෝමාග්ම  600 

06 ජල්තර අදියර II - -සහෝමාග්ම  352 

 

තවෙ, ප්රතිලාභීන් සවත නිවාස  අසලවි කිරීසම් මිල ග්ණන් තීරණය කරනු ලබන්සන් ෙ රජය 

විසිනි. එසමන්ම ප්රතිලාභීන්ට නිවාස මිලදී ග්ැනීම සඳහා රාජය බැංකු මඟින් සහන සපාලී 

අනුපාතයන් යටසත් ණය පහසුකම් ලබාදීමට ෙ අවශ්ය කටයුතු සමසහයුම් කමිටුව විසින් සිදු 

කරනු ලබයි. 
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2.4 මයෝජිත් ග්රාම රාජ්ය වැඩසටහන 

ග්රාමීය ප්රසේශ්යන්හි සමාජීය, සංස්කෘතික හා ආර්ික සංවර්ධනය, සමාජ සුභ සාධනය, සේපළ 

හිමිකාරීත්වය තහවුරු කිරීම යන සංකල්පයන් හරහා ග්රාමීය සංවර්ධන ක්රියාොමයන් විධිමත් 

කරමින්, ජාතික ආර්ික වර්ධනයට ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කිරීසම් අරමුණු සහිතව 

පංචවිධ ප්ර තිපත්ති ප්රකාශ්යට අනුව ග්රාම රාජය ඒකක නමින් සපාකුරු ග්ම්මාන 2500 ක් 

ස්ථාපිත කිරීමට සයෝජිතය. 

සයෝජිත සැලසුමට අනුව, ග්රාම නිලධාරී සකා්ඨාස තුනක් සහෝ හතරක් ඒකාබේධ කිරීසමන් 

ග්රාම රාජය ඒකකයක් ස්ථාපිත සකසර්. “ග්රාමීන් අසලවිකරණ සංකල්පය” යටසත් සර්ව 

සම්ූර්ණ ආර්ික මධයස්ථානයන් සමම සපාකුරු ග්ම්මානවල ස්ථාපනය සකසරන අතර, ග්රාම 

පරිපාලනය එකී ග්ම්වාසීන් විසින්ම සමසහයවනු ඇත. එක් ප්රාසේශීය සල්කම් සකා්ඨාසයක් 

යටසත් ග්රාම රාජය ඒකක අටක් සහෝ ෙහයක් පවත්වාසග්න යාමට අසේක්ිත අතර, සමම 

පරිපාලන සකා්ඨාශ්ය නියාමන, අධීක්ෂණ හා සහාය සස්වා වුහයකින් සමන්ම ක්රියාකාරී 

වුහයකින්ෙ සමන්විත වනු ඇත. සෑම ග්රාම රාජය ඒකකයකටම අවශ්ය මුලය ප්රතිපාෙනයන් 

මධයම රජය, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන ඔස්සස් ලබා දීමට අසේක්ිතය. 

ග්රාම රාජ්ය ඒකකවල අරමුණු; 

• රසටහි සමාජීය, ආර්ික සහ සංස්කෘතික යන අංශ්යන්හි තිරසාර සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම 

උසෙසා සේශීය ප්රජා සහභාගිත්වය සක්රීය හා අර්ථාන්විත අයුරින් සයාො ග්නිමින්, ූර්ව 

නිශ්්ිත ප්රසේශ්යක් තුළ, ආයතනික යාන්රණයක් සලස කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව 

සැලසීම. 
 

• මනාව සංරක්ිත හා ස්වාභාවික සම්පත් වලින් සමන්විත පරිසරය, සසෞඛය සම්පන්න 

ජනතාව, උග්ත් ප්රජාව, සමාජ සත්කාරක හා සාධාරණ සමාජය, ආර්ික සශ්රීකත්වය හා 

උසස් නිෂ්පාෙන ධාරිතාව, සාමාජීය සමගි සම්පන්නභාවය, සස්වා සැපයීම හා පරිසභෝජනය 

යන සාධකයන්සග්න් සමන්විත තිරසාර සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීම. 
 

• ප්රසේශ්සයහි සංවර්ධනයට අොල ජනතා අෙහස් සහ ප්රමුඛ ප්රජා සංවර්ධන වැඩසටහන් 

සම්බන්ධසයන් හඬ නග්මින්,  ප්රජාව සහ රජය අතර ධනාත්මක අන්තර් ක්රියා නිර්මාණය 

කිරීමට මඟ පාෙන සේදිකාවක් නිර්මාණය කිරීම සහ අසනයෝනය වශ්සයන් ප්රසයෝජනවත් 

ප්රතිසපෝෂණ යාන්රණයක් නිර්මාණය කිරීම. 
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ග්රාම රාජය ඒකක 2500 ක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා සකස් කරන ලෙ සංකල්ප පිකාව, අමාතය 

මණ්ඩලසේ නිරීක්ෂණ සඳහා සයාමු කිරීසමන් අනතුරුව අමාතය මණ්ඩලය විසින් 

පාර්ලිසම්න්තුසේ අභයන්තර පරිපාලන හා රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 

කාරක සභාසේ අෙහස් ලබා ග්ැනීම සඳහා සයාමු කරන ලදී. ඒ අනුව ආංශික අධීක්ෂණ 

කමිටුසේ නිරීක්ෂණ සමඟ නැවත වරක් අමාතය මණ්ඩලය සවත සයාමු කරන ලදී.  

අමාතය මණ්ඩල තීරණය අනුව එම ග්රාම රාජය සංකල්ප පිකාව මහජන අෙහස් ලබා ග්ැනීම 

සඳහා අග්රාමාතය කාර්යාලසේ නිල සවේ අඩවිසේ පළ කරන ලදී. 

 

2.5 මයෝජිත් රාජ්ය මස්වා සැපයුම් අධිකාරිය  

 

ඵලොයී රාජය සස්වයක් සහතික කිරීම සඳහා රාජය සස්වා සැපයුම් අධිකාරිය නමින් 

අධිකාරියක් ස්ථාපිත කිරීසම් කටයුතු අධයයනය හා විශ්්සල්ෂණය කිරීම පිණිස, බහුවිධමය 

අධයයන මණ්ඩලයක් පත් කර ඇත.  

සමම අධයයන මණ්ඩලය විසින් සහළි කර ග්න්නා ලෙ කරුණු මත පෙනම්ව, රාජය සස්වා 

සැපයුම් අධිකාරිය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පනත් සකටුම්පතක් සම්පාෙනය කිරීම සඳහා 

සසාලිසිටර් ජනරාල්වරයාසේ සභාපතිත්වසයන් යුත් විේවත් කමිටුවක් පත් සකරිණ. සමම 

කමිටුව, නීතිපති සෙපාර්තසම්න්තුව, නීති සකටුම්පත් සම්පාෙකසේ නිසයෝජිතයින්, ජනාධිපති 

සල්කම් කාර්යාලය සහ අමාතයාංශ් ග්ණනාවක් නිසයෝජනය සකසරන සජයෂ්ඨ රාජය 

නිලධාරීන්, විශ්්වවිෙයාල විේවතුන්, විශ්රාමික රාජය නිලධාරීන් සහ සපෞේග්ලික අංශ්සේ 

නිසයෝජිතයින්සග්න් සමන්විත සේ. 

රාජ්ය මස්වා සැපයුම් අධිකාරිය පිහිටුීමම් ප්රධාන අරමුණු ; 

•  ජනතා සක්න්ීයග්ත රාජය සස්වාවක් සහතික ීම 

• ජනතා අභිලාෂයන් සපුරාලන, කාර්යක්ෂම, ප්රශ්ස්ත, ගුණාත්මකභාවසයන් හා ඉහළ 

ප්රමිතියකින් යුක්ත වූ සස්වාවක් මහජනතාව සවත සැලසිය හැකි සලස රාජය සස්වය 

සහ  රාජය ආයතන සමසහය ීම 

• රාජය අංශ්සයහි සස්වකයින් අභිසේරණය සඳහා ඔවුන්සේ කාර්ය සාධනය ඇග්යීම සහ 

රාජකාරි බේධ පුහුණු ලබා දීම 

• කාලීන අවශ්යතාවයන් මත පෙනම්ව සයෝග්ය සස්වා ප්රමිතීන් ස්ථාපිත කිරීම සහ  ඒ හා 

අනුග්ත ීම සඳහා රාජය ආයතන ප්රතිවුහග්ත කිරීමට අවශ්ය පියවර ග්ැනීම 
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• සියලුම රාජය සස්වාවන්ට අපක්ෂපාතී සහ සාධාරණ ප්රසේශ්යක් සැලසීම සහ 

සස්වාලාභීන්සේ පැමිණිලි හා දුක්ග්ැනවිලි සම්බන්ධසයන් පියවර ග්ැනීම 

• කාර්යක්ෂම සහ මහජන මිරශීලී සස්වාවක් සඳහා වන පුරවැසි ප්රඥේතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

 
පත් කරන ලෙ විේවත් කමිටුව විසින් සකස් කරන ලෙ පනත් සකටුම්පත, නිරීක්ෂණ සඳහා 

අමාතය මණ්ඩලය සවත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, අමාතය මණ්ඩලය විසින් පාර්ලිසම්න්තුසේ 

අභයන්තර පරිපාලන හා රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාසේ 

අෙහස් ලබා ග්ැනීම සිදු කර ඇත. එම අෙහස් අමාතය මණ්ඩලය සවත ඉදිරිපත් කිරීසමන් 

අනතුරුව මූලික නීති සකටුම්පත නීති සකටුම්පත් සම්පාෙක  විසින් සකටුම්පත් කරමින් පවතී.  

 

2.6 GSP+ සහනය නැවත් ලබා ගැනීම 

2009 මැයි මාසසේ දී ග්ැටුම්කාරී තත්ත්වය නිම ීසමන් පසුව රසටහි සාමානය තත්ත්වයක් 

ස්ථාපිත කර, අයිතිවාසිකම් හා සංවර්ධනය සුරක්ිත වූ වාතාවරණයක් ස්ථාපිත කර ග්ැනීසමහි 

ලා ශ්රී ලංකාව විශිෂ්ට ප්ර ග්තියක් ලබා ඇත. සකසස් වුවෙ,  ඉන් අනතුරුව ග්ැටුම් පැවති කාල 

පරාසය තුළදී මානව හිමිකම් සුරක්ිත කර ග්ැනීසමහි ලා ග්ත් ක්රියාමාර්ග් පිළිබඳව විවිධ 

අෙහස් ඉදිරිපත් විය. 

 

ශ්රී ලංකාසේ මානව හිමිකම් තත්ත්වයට අොලව,  යුසරෝපීය සකාමිසම සහ ශ්රී ලංකාව අතර 

පැවති සංවාෙය සම්බන්ධසයන් යුසරෝපීය සකාමිසම විසින් 2010 ජූනි මස 17 වන දින, එවකට 

විසේශ් කටයුතු අමාතයවරයා සවත ලිඛිතව ෙැනුම් සෙන ලදී. ඒ අනුව GSP+ ප්රතිලාභය ලබා 

ග්ැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා ග්ැනීමට ශ්රී ලංකාව විසින් අවධානය සයාමු කළ යුතු, එසහත් 

සනාවිසඳී පවත්නා ග්ැටලු 15 ක් එම ලිඛිත ෙැන්ීසම් ඇතුළත් කර තිබුණි.  

 

2016.07.12 වන දින එම ග්ැටලු 15 යටසත්, අොල අයදුම්පසතහි එකඟත්වය පළ කර ඇති 

බැඳීම් භාරය ඉටු කරලීම සඳහා ශ්රී ලංකාව සතය වශ්සයන්ම අවශ්ය පියවර සග්න ඇති බව 

තහවුරු සකසරණ ප්රමාණවත් සතාරතුරු ඉදිරිපත් කරන සලස යුසරෝපා සංග්මය ශ්රී ලංකාසවන් 

ඉල්ලා සිටින ලදී. පවත්නා ප්රතිපාෙන යටසත් එම අයදුම්පත විශ්්සල්ෂණය කිරීමට සහ අොල 

උපමානයන් සපුරා ඇත්නම් ශ්රී ලංකාවට GSP+ සහනය නැවත ලබා දීම පිළිබඳව සයෝජනා 

කිරීමට 2016.07.12 වන දින සිට 2017.01.12 දින ෙක්වා වූ මාස 6 ක කාල පරාසයක් යුසරෝපා 

සංග්මයට තිබිණි. 
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ක්රියාකාරිත්ව ලක්ෂයයන් 58 ක් ඇතුළත් සකාට යාවත්කාලීන කරන ලෙ කාල පරාසයන්ෙ 

සහිතව 2016 සැේතැම්බර් මස 30 වන දිනට සපර අොල සතාරතුරු භාරසෙන සලස යුසරෝපීය 

සකාමිසම ඉල්ලා සිටින ලදී. ඒ අනුව, ක්රියාකාරිත්ව ලක්ෂයයන් 58 ඇතුළත් කර යාවත්කාලීන 

කළ සහ 2016 සැේතැම්බර් මස 21 වන දින අග්රාමාතයවරයාසේ ප්ර ධානත්වසයන් පැවැති 

රැස්ීසමන් පසුව ඉදිරිපත් වූ ප්රතිචාරයන්ෙ, සමඟ විසේශ් කටයුතු අමාතයාංශ්ය විසින් එම 

සතාරතුරු යුසරෝපීය සකාමිසම සවත සයාමු කරන ලදී. 

GSP+ සහනය නැවත ලබා ග්ැනීම සම්බන්ධසයන් අොල පාර්ශ්්වයන් සමඟ ප්රග්ති 

සමාසලෝචන රැස්ීම් කිහිපයක්, අග්රාමාතය සල්කම්සේ ප්රධානත්වසයන් පැවති අතර, සම් 

පිළිබඳ වැඩිදුර සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අග්රාමාතය ග්රු රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා විසින් 2016 

ඔක්සතෝබර් මස 17 දින සිට 20 දින ෙක්වා බ්රසල්ස්හි දී යුසරෝපා සංග්මසයහි නායකයන් සහ 

තානාපතිවරුන් මුණග්ැසී සාකච්ඡා පවත්වන ලදී. 

සමම ප්ර යත්නයන්හි ප්ර තිඵලයක් සලස 2017 මැයි මස 18 වන දින සිට බලපැවැත්සවන පරිදි  

GSP+ සහනය ශ්රී ලංකාව  සවත නැවත ප්ර ොනය කරන ලදී. යුසරෝපා සංග්මසයහි නියමයන්ට 

අනුව යම් රටක් සවත GSP+ සහනය ලබා දීසමන් අනතුරුව ප්ර තිලාභි වග්ීම පිළිබඳව 

අධීක්ෂණයක් සිදු කරනු ලබන අතර සම් වන විට ඒ සඳහා අධීක්ෂණ යාන්රණයක් 

ක්රියාත්මක සේ. 

 

2.6.1     මපාදු වරණාත්මක තීරුබදු වැඩ පිළිමවල (GSP+) අධීක්ෂණ යාන්ව රණය 

GSP+ සහනයට අොල වග්ීම් සවනුසවන් අනුග්ත ීම සඳහා අභයන්තර ක්රමසේෙයක් ස්ථාපිත 

කිරීමට අවශ්ය වූ බැවින්, ශ්රී ලංකා රජය විසින් අමාතය කමිටුවක්, ජාතික ම්ටසම් සමසහයුම් 

කමිටුවක් සහ මානව හිමිකම්, කම්කරු, පරිසර සහ පාලන වශ්සයන් වූ පර්ෂෙ කමිටු හතරක් ෙ 

වශ්සයන් වූ අධීක්ෂණ යාන්රණයක් සම්මත කර ග්ැනීමට කටයුතු කරන ලදී.  

 

ජාතයන්තර ප්රඥේති 27ට අනුකූල ීසම් ප්රග්තිය අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා විසේශ් කටයුතු 

අමාතයතුමාසේ ප්රධානත්වසයන් යුතු අමාතයාංශ් කමිටුවක් සහ අග්රාමාතය සල්කම්සේ 

ප්රධානත්වසයන් යුතු ජාතික සමසහයුම් කමිටුවක් ග්රු අග්රාමාතයතුමා විසින් පත් කරන 

ලදී.   සජයෂ්ඨ නිලධාරීන් විසින් පර්ෂෙ කමිටුවල ප්රධානත්වය ෙරන අතර, සංවර්ධන උපායමාර්ග් 

සහ ජාතයන්තර සවළඳ අමාතයාංශ්ය GSP+ සහනය සම්බන්ධ ජාතික සක්න්රය වශ්සයන් 

නිශ්්චය කර ඇත.  
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ජාතයන්තර ප්රඥේති 27 ට අනුග්ත ීසම් ප්රග්තිය සමාසලෝචනය සඳහා යුසරෝපා සංග්මසේ GSP+ 

සහන ක්රියා පටිපාටිසේ බලතල ප්රකාරව, යුසරෝපා සංග්මසේ දූත පිරිස් වරින් වර ශ්රී ලංකාවට 

පැමිසණනු ලැසේ. 

 

යුසරෝපා සංග්මසේ පළමු දූත පිරිස 2017 වර්ෂසේ සැේතැම්බර් මස පළමු සතිසේ  ශ්රී ලංකාවට 

පැමිණි අතර,   GSP+ සහනය  සම්බන්ධ ජාතික සක්න්රය, පර්ෂෙ කමිටු හතර සමඟ රැස්ීම් 

වාර කිහිපයක්  සහ ග්රු අග්රාමාතයතුමා සමඟ  රැස්ීමක් පවත්වන ලදී.  සමම යුසරෝපා 

සංග්මසේ දූත පිරිස, මානව හිමිකම් සහ පාලන පර්ෂෙ කමිටු විසින් සපන්වා දී ඇති 

ග්ැටලු   බහුතරයක් සම්බන්ධව ලබා ඇති  ප්රග්තිය සම්බන්ධසයන් සෑහීමකට පත්වන ලදී.  

 

යුසරෝපා සංග්මසේ මූලික අරමුණ වනුසේ සර්ඛීය නිසයෝජිතායතනවල ඉල්ලීම් සඳහා 

අනුකූලතාවය ෙක්වමින් ශ්රී ලංකාව සමඟ සහසයෝගීතාවසයන් කටයුතු කර තාක්ෂණික 

සහසයෝග්ය ෙ ලබා දීම තහවුරු කරමින් එවැනි ග්ැටලු සඳහා විසඳුම් ලබා දීම කඩිනම් කිරීමට 

අවශ්ය සහසයෝග්ය ලබා දීමයි.  

 

 

2.7 එක්සත් ජ්ාතීන්වමේ මානව හිමිකම් කවුන්විලමේ නිර්මේශ  

සම්බන්වධීකරණය සඳහා වන අමාත්ය මණ්ඩල කමිටුව 
 

2015 වර්ෂසේ දී නව රජය විසින් ජාතික සංහිඳියාව, මානව හිමිකම් සඳහා සග්ෞරව කිරීම, 

නීතිය සහ යහපාලනය හැසිරීම  සහ තිරසාර ආර්ික සංවර්ධනය අරමුණු කර ග්නිමින් 

ප්රධාන සංසශ්ෝධන රැසක් ආරම්භ කරන ලදී. ශ්රී ලංකාව  එක්සත් ජාතීන්සේ වුහය සමඟ , 

විසශ්්ෂසයන් ම සංහිඳියාව ප්රවර්ධනය කිරීම, වග්ීම සහ මානව හිමිකම් පිළිබඳව කැපීසමන් 

කටයුතු කිරීමට එක්සත් ජාතීන්සේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය සමඟ නැවත සහසම්බන්ධව 

ක්රියාකිරීමට පියවර සග්න ඇත. 

 

එක්සත් ජාතීන්සේ සංවිධානසේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය (UNHRC) 2015 අංක 30/1 ෙරන      

ශ්රී ලංකාසේ සංහිඳියාව, වග්ීම සහ මානව හිමිකම් පිළිබඳ  සම්මතය ස්ිර කර ග්න්නා ලෙ 

අතර සමම සම්මතය සකසරහි සම අනුග්රාහකත්වය ෙක්වමින් ශ්රී ලංකාව විසින් එම නිර්සේශ් 

ක්රියාත්මක කිරීමට මූලික පියවර සග්න තිසේ.  
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2017 මාර්තු මාසසේ  දී පැවති එක්සත් ජාතීන්සේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලසේ 34 වන 

සැසිසේ දී 2015 අංක 30/1 සම්මතසේ එකඟතාවයන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා නැවතත්  වසර 

සෙකක කාලයක් ලබා දුන් අතර ඒ අනුව ශ්රී ලංකාව විසින් වසර 2 ක් සඳහා 34/20 සලස තවත් 

සම්මතයකට සම අනුග්රාහකත්වය ෙක්වන ලදී. 

 

ඒ අනුව, ඉහත ක්රියාමාර්ග් කාලානුරූපීව ක්රියාත්මත කිරීම සඳහා වන සක්න්ීය 

සම්බන්ධීකරණය සහ අධීක්ෂණ යාන්රණය සඳහා අමාතය මණ්ඩලය විසින් අග්රාමාතය, ග්රු 

රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමාසේ ප්රධානත්වසයන් පහත සඳහන් කමිටුව පත් කර තිසේ.  

 
 

• ග්රු තිලක් මාරපන මැතිතුමා   විසේශ් කටයුතු අමාතය 

• ග්රු මංග්ල සමරීර මැතිතුමා   මුෙල් සහ ජනමාධය අමාතය  

• ග්රු මහින්ෙ සමරසිංහ මැතිතුමා  වරාය සහ නාවික කටයුතු පිළිබඳ අමාතය 

• ග්රු සුසිල් සේමජයන්ත් මැතිතුමා  විෙයා, තාක්ෂණ හා පර්සේෂණ අමාතය 

• ග්රු සාග්ල රත්නායක මැතිතුමා  නීතිය හා සාමය සහ ෙක්ිණ සංවර්ධන  

අමාතය  

• ග්රු තලතා අතුසකෝරල  මැතිණිය  අධිකරණ අමාතය සහ විසේශ් රැකියා  

අමාතය   

• ග්රු රුවන් විසේවර්ධන මහතා  ආරක්ෂක රාජය අමාතය  

• ග්රු (ආචාර්ය) හර්ෂ ෙ සිල්වා මැතිතුමා  ජාතික ප්රතිපත්ති සහ ආර්ික කටයුතු  
පිළිබඳ  නිසයෝජය අමාතය  

 
ඉහත සඳහන් කරන ලෙ ප්රධාන කමිටුව සඳහා සහය ෙැක්ීම සඳහා පහත උප කමිටුව පත් 

කරන ලදී. 

 

• අග්රාමාතය සල්කම් (සභාපති) 

• සල්කම්, ආරක්ෂක අමාතයාංශ්ය 

• සල්කම්, විසේශ් කටයුතු අමාතයාංශ්ය 

• සල්කම්, අධිකරණ අමාතයාංශ්ය 

• සල්කම්, නීතිය, සාමය හා ෙක්ිණ සංවර්ධන අමාතයාංශ්ය 

• සනරින් පුල්සල් මහතා, නිසයෝජය සසාලිසිටර් සජනරාල්, නීතිපති සෙපාර්තසම්න්තුව 

• චන්දිමා වික්රමසිංහ මහත්මිය, ජනාධිපති සජයෂ්ඨ සහකාර සල්කම්  
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අධීක්ෂණ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් 2015 අංක 30/1 සම්මතසයහි සඳහන් සියලු කාර්යයන් 

අධීක්ෂණ කාර්යය සඳහා ප්රධාන සකාටස් සෙකකට සවන් කර තිසේ. එනම්; සංක්රාන්ති යුක්ති 

යාන්රණය සහ විශ්්වාසය සග්ාඩනැගීසම් ක්රියාමාර්ග් හා නැවත සිදු සනාීම තහවුරු කරග්ැනීම 

සඳහා ක්රියාමාර්ග් සේ. අමාතය කමිටුව විසින් නිලධාරී කමිටුව සමඟ සාකච්ඡාවක් පවත්වන 

ලෙ අතර ස්ිර කර සග්න ඇති වසර සෙකක කාලය තුළ සශ්්ෂ කටයුතු සියල්ල සේග්වත්ව සිදු 

කිරීමට තීරණය කරන ලදී. නිලධාරී උප කමිටුව වනතික සංසශ්ෝධන, ඉඩම් නිෙහස් කිරීම 

සහ සසසු ග්ැටලු සම්බන්ධසයන් සුවිසශ්්ෂී ක්රියාමාර්ග් සම්බන්ධීකරණ සහ අධීක්ෂණ 

කටයුතුවල නිරත  ී සිටියි.  

 

 

2.8   ජ්ාතික මානව හිමිකම් ක්රියාකාරී සැලැස්ම 2017-2021 

පශ්්චාත් යුධ ශ්රී ලංකාසේ සංවර්ධනය හා යුක්තිය ළඟාකර ග්ැනීම සඳහා වූ කතිකාවත තුළ 

මානව හිමිකම් ප්රවර්ධනය හා අපරානුමත කර ඇති මානව හිමිකම් සම්මුතීන් සමන්ම 

ස්සේච්ඡා ප්රතිඥාවන් ක්රියාත්මක කිරීසම් වැෙග්ත්කම ශ්රී ලංකා රජය විසින් හඳුනාසග්න ඇත. 

 

ඒ අනුව මානව හිමිකම් තවදුරටත් වර්ධනය කිරිමට රජය ෙක්වන කැපීම පුළුල් කිරීම සඳහා, 

2017-2021 වර්ෂ සඳහා වූ ජාතික මානව හිමිකම් ක්රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කිරීමට තීරණය 

කර ඇත. ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් සකාමිෂන් සභාව සහ මැතිවරණ සකාමිසම ඇතුළු ස්වාධීන 

ආයතන, රාජය සනාවන සංවිධාන, සිවිල් සමාජ ක්රියාකාරීන් සහ මහජනතාව ඇතුළු පුළුල් 

පරාසයක පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කර සකස් කරන ලෙ සමම සැලැස්ම, 2017-2021 

කාලය තුළ මානව හිමිකම් පිළිබඳ ශ්රී ලංකාසේ ෙැක්ම පිළිබිු කරයි.  

 

2017 ඔක්සතෝබර් මස 03 වන දින අමාතය මණ්ඩලය විසින් ලබා දුන් අනුමැතිය අනුව ජාතික 

මානව හිමිකම් ක්රියාකාරී සැලැස්ම, ශ්රී ලංකා රජසේ  නිල ප්රතිපත්ති ප්රකාශ්යක් සලස 

සලකමින් එහි අන්තර්ග්තව ඇති ක්රියාමාර්ග් අොල කාල සීමාවන් තුළදි සාක්ෂාත් කර ග්ැනීමට 

කටයුතු කරමින් පවතී. 

 

ක්රියාකාරී සැලැස්සමහි ප්රග්තිය විමර්ශ්නය කිරීම සඳහා අමාතය මණ්ඩලය විසින් ග්රු 

අග්රාමාතයතුමාසේ සභාපතිත්වසයන් යුත් අන්තර්-අමාතය කමිටුවක් පත්කරන ලදී. 2017 

සනාවැම්බර් මස 01 වන දින ශ්රි ලංකා පාර්ලිසම්න්තුසේදී පැවති එකී අමාතය මණ්ඩල 
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කමිටුසේ පළමු රැස්විසම්දී ජාතික මානව හිමිකම් ක්රියාකාරී සැලැස්ම නිල වශ්සයන් එලි 

ෙැක්විම සිදුකරන ලදී. 

 

නියමිත කාල රාමුව තුළදී ක්රියාකාරී සැලැස්සම් අත්පත් කර ග්ත් ප්රග්තියත් එහි 

ක්රියාකාරීත්වයත් සම්බන්ධසයන් කලින් කලට අන්තර්-අමාතය කමිටුවට වාර්තා කිරීම සඳහා 

නීතිය හා සාමය සහ ෙක්ිණ සංවර්ධන අමාතය ග්රු සාග්ල රත්නායක මැතිතුමාසේ මඟ 

සපන්ීසමන් යුත් නිලධාරී කමිටුවක් ෙ පත්කරන ලෙ අතර එම කමිටුසේ සභාපතිත්වය 

අග්රාමාතය සල්කම්වරයා විසින් ෙරනු ලබයි. ක්රියාකාරී සැලසුසම් පරිච්සේෙ 10 න් ෙැක්සවන 

ප්රධාන අංශ් 10 හි ක්රියාකාරිත්වයන් ආවරණය වන පරිදි අමාතයාංශ් සල්කම්වරුන් , මානව 

හිමිකම් සකාමිෂන් සභාසේ නිසයෝජියන්, සිවිල් සංවිධාන නිසයෝජිතයන්සග්න් සමන්ම 

විවිධ අංශ් නිසයෝජනය කරනු ලබන පාර්ශ්වකරුවන්සග්න් ෙ නිලධාරී කමිටුව සමන්විත සේ. 

 

ජාතික මානව හිමිකම් ක්රියාකාරී සැලැස්සමහි ප්රධාන අංශ්යන් 10 හි කටයුතු සම්බන්ධීකරණය 

සඳහා ආංශික-කමිටු පිහිටුවා ඇති අතර එම කමිටු මාසිකව රැස්ී එහි ප්රග්තිය, නිලධාරී කමිටුව 

සහ අන්තර්-අමාතය කමිටුව සවත වාර්තා කරනු ලබයි. සිවිල් සංවිධාන, ශ්රී ලංකා මානව 

හිමිකම් සකාමිෂන් සභාව, සංහිඳියා යාන්රණය පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ සල්කම් කාර්යාලය 

සහ පළාත් පාලන ආයතන නිසයෝජනය කරමින් නිසයෝජිතයන් සමම ආංශික කමිටුසේ 

රැස්ීම් සඳහා සහභාගි සේ. 

 
 

අග්රාමාතය කාර්යාලය යටසත් පිහිටුවා ඇති සංහිඳියා යාන්රණය පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ 

සල්කම් කාර්යාලය මඟින් ජාතික මානව හිමිකම් ක්රියාකාරී සැලැස්සමහි ක්රියාකාරීත්වය 

අධයයනය කරමින් එහිදී පැනනඟින ග්ැටළු නිලධාරී කමිටුසේ සහ අමාතය කමිටුසේ 

අවධානයට සයාමු කිරීම ෙ සිදු කරනු ලබයි. 

 

2.9 මදවන ඉන්වීය සාගර සමුළුව - 2017 

සෙවන ඉන්දීය සාග්ර සමුළුව (IOC 2017) ශ්රී ලංකාසේ දී පවත්වන ලෙ අතර, ශ්රී ලංකාසේ 

අග්රාමාතය කාර්යාලය සහ ඉන්දියානු පෙනම එහි පාර්ශ්්වකරුවන් වන ජාතයන්තර සහ 

ක්රසමෝපායික බංග්ලාසේශ් ආයතනය, බංග්ලාසේශ්ය; සහ සිංග්ේූරුසේ එස්. රාජරත්නම් 

ජාතයන්තර අධයයන පාසල සමඟ සමහි සම අනුග්රාහකත්වය ෙරන ලදී. සමම සම්මන්රණය,  

ශ්රී ලංකාසේ අග්රාමාතය ග්රු රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමාසේ ප්රධානත්වසයන් 2017 අසග්ෝස්තු 

මස 31 දින සිට සැේතැම්බර් මස 01 දින ෙක්වා අරලියග්හ මන්දිරසේ දී පවත්වන ලදී.  
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සමම 2017 ඉන්දීය සාග්ර සමුළුව සමම කලාපසේ සියලුම පාර්ශ්වකරුවන් එක් සේදිකාවට 

රැස් කළ අතර එහිදී සාමය, ප්රග්තිය සහ සසෞභාග්ය අත්පත් කර ග්නුසේ සකසස් ෙ යන්න 

පිළිබඳ එකඟත්වයන්  ඇතිවිය.  

සී සෂල්ස් රාජ යසේ උප ජනාධිපති, ඉන්දියාසේ විසේශ් කටයුතු අමාතයවරිය, බංග්ලාසේශ්සේ 

වාණිජ ඇමති, සිංග්ේූරුසේ විසේශ් කටයුතු ඇමති සහ, ජපානසේ විසේශ් කටයුතු සඳහා 

පාර්ලිසම්න්තුසේ උප ඇමති සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපෙසේ වැ.බ. සහකාර සල්කම්, ඇලිස් 

සවල්ස් මහත්මිය ඇතුළු සම්භාවනීය නායකයින් හා කීර්තිමත් රාජය නිසයෝජිතයන් සමම 

සමුළුවට සහභාගි වන ලදී. කලාපසේ රටවල් 40කට අධික සංඛයාවක් නිසයෝජනය කරමින් 

පැමිණි 300කට අධික දූත පිරිසක් සමම සමුළුවට සහභාගී වූහ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පුර්ව සම්මන්රණ වැඩමුළු තුනක්, සමාරම්භක සැසිය, සාමය සම්බන්ධ විසශ්්ෂ සමුළු සැසි     

02 ක්, ප්රග්තිය සහ සසෞභාග්ය පිළිබඳ සැසියක් වශ්සයන් සමම සම්මන් රණය සමන්විත වූ 

අතර ජනාධිපති, ග්රු වමත්රීපාල සිරිසස්න මැතිතුමාසේ සහභාගිත්වසයන් පැවති සමාේත 

සැසිසයන් අනතුරුව සමම සම්මන්රණය අවසන් විය. 
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එහිී පහත් සඳහන්ව එකඟත්ාවයන්ව සඳහා එළඹුනි. 

• ඉන්දියන් සාග්රය ආරක්ෂා කළ යුතු බව සහ අනවසර ඇතුළත් ීම් වලින් නිෙහස්ව 

පැවතිය යුතු බව ඉන්දියන් සාග්ර කලාපසේ සියලු රටවල් සස්ම සමම පුළුල් සාග්ර 

කලාපයට අයත් සියලු පාර්ශ්වකරුවන් විසින් ඇති කර ග්ත් ඒකමතික එකඟත්වයට 

සමම සම්මන්රණය පහසුකම් සලස්වන ලෙ අතර ඉන්දියන් සාග්රය තුළ නාවික, 

ග්සේෂණ සහ අනිකුත් කාර්යන් සඳහා නීතිමය සැලසුමක් සම්පාෙනය කිරීම. 

 

• සමහර රාජය ක්රියාකාරිත්වයන් තුළින් රුකුල් ලබන මුහුදු සකාල්ලකෑම්, නීති විසරෝධී 

මත්රවය හා මිනිස් ජාවාරම්, නීති විසරෝධී ධීවර කටයුතු, විෙයානුකූල පෙනමක් 

සනාමැති සාග්ර සම්පත් සම්බන්ධ ග්සේෂණ හා කැණීම් සහ රස්තවාෙසේ වයාේතිය 

ඉන්දියන් සාග්ර කලාපීය රටවල් මුහුණපාන ප්රධානතම අභිසයෝග් බව හඳුනා ග්ැනීම. 

 

 

2.10 ප්රතිපත්ති සම්පාදන කාර්යාලය 

ශ්රී ලංකාසේ ඉදිරි  සංවර්ධන ඉලක්ක කරා කඩිනමින් ළඟා ීමට පැහැදිලි, පිළිග්ත හැකි සහ 

සාධාරණ වූ ප්ර තිපත්ති සම්පාෙනය කිරීසම් මූලික අරමුණ සපරෙැරිව “ප්රතිපත්ති සම්පාෙන 

කාර්යාලය” අග්රාමාතය කාර්යාලසේ ස්ථාපිත කර ඇත. නව රජසේ කාර්යයන් සේග්වත් 

කිරීමට සහය වන, සමම ප්ර තිපත්ති සම්පාෙන කාර්යාලය මඟින් පහත අරමුණු සාක්ෂාත් කර 

ග්ැනීමට අසේක්ිතය. 

 

 ජාතික ප්ර තිපත්ති සැලසුම් කිරීම හා සම්පාෙනය කිරීම 

 ප්ර තිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීසම් කාර්යභාරය සම්බන්ධීකරණය කිරීම 

 ප්ර තිපත්ති සමාසලෝචනය හා ඇග්යීම 

 ශ්රී ලංකාසේ සංවර්ධන ක්රියාොමය සකසරහි බාහිර සාධකයන්සේ බලපෑම සමාසලෝචනය 

කිරීම 

සමම කාර්යාලය පහත සඳහන් කමිටු සහ උප කමිටු ක්රියාත්මක කර ඇති අතර, 2017 වර්ෂසේ 

ජනවාරි 01 සිට සෙසැම්බර්  31 ෙක්වා කාර්ය සාධනය පහත පරිදි සේ. 

1. වෘත්තීය හා ත්ාක්ෂණික පුහුණු කමිටුව 
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i වැඩිහිටි සත්කාරක ප්රතිපත්ති අනු කමිටුව 

• සහල්සේේ, ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු අධිකාරිය සහ වෘත්තීය පුහුණු 

අධිකාරිසයහි සහාය ඇතිව බේසේග්ම, මාවනැල්ල සහ කිලිසනාච්ිසයහි වැඩිහිටි 

සත්කාරක සහායක පුහුණු වැඩ සටහන් පවත්වන ලදී 

• ජාතික වැඩිහිටි මහසල්කම් කාර්යාලය සකාළඹ විශ්්ව විෙයාලය හා එක්ව, මහ 

සල්කම් කාර්යාලය සඳහා කළමණාකරණ ක්රමසේෙයක් ඇතුළු,සස්වාොයකයින් 

සේ විස්තර සහ දීපවයාේත වැඩිහිටි නිවාසවල විස්තර ඇතුළත් කිරීම සඳහා  සවේ 

අඩවියක් නිර්මාණය කර ඇත 

 

ii ළමා සත්කාරක ප්රතිපත්ති අනු කමිටුව 

• අමාතය මණ්ඩලය විසින් 2017 ජූලි මස 25 වන දින ළමා සත්කාරක 

මාර්සග්ෝපසේශ් අනුමත කර ඇත 

•   ශ්රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය සහ ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු 

අධිකාරිය ළමාරක්ෂක පාඨමාලාව පවත්වාසග්න යනු  ලබන අතර, ශ්රී ලංකා 

වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිසයහි 2017 වසසර් පළමු කණ්ඩායම සිය පාඨමාලාව 

අවසන් කර ඇත.  

 

iii පාඨශාලා තුළ වෘත්තීය පුහුණුව ලබාීමම් ප්ර තිපත්ති අනු කමිටුව 

• කාර්මික පුහුණු පාසල් හා වෘත්තීය පුහුණු ආයතන අසල පිහිටා ඇති පාසල් 36 ක 

සමම වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් සකාට ඇත. සමම වැඩසටහන 

යටසත් NVQ 4 ම්ටසම් පාඨමාලා ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිතය. 

 

iv   සංචාරක විෂය මාලාව හා පුහුණු කිරීම පිළිබඳ ප්ර තිපත්ති 

• තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්යාපන කකාමිෂන් සභාව (TVEC) සහ ශ්රී ලංකා සංචාරක 

හා කහෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය (SLITHM) එක්ව සංචාරක ක්සෂ්රසේ  

ශිල්පීය ම්ටසම් පාඨමාලා සඳහා ජාතික විෂය නිර්සේශ්යන් (NVQ Level-3/4) 

සකස් කර ඇත. 

 

v  ආබාධිත් පුේගලයන්ව සඳහා වන ප්ර තිපත්ති පිළිබඳ අනු කමිටුව 

• 2017 වර්ෂය සඳහා ආයතනික සමාජ වග්කීම් සම්මාන උසළසල් ආයතනික 

පුරවැසි සහ තිරසාර සම්මානය (BCCS) සඳහා ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය (CCC) 
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විසින් ආබාධිත පුේග්ලයන් හට ෙ සමාන රැකියා අවස්ථා ලබා සෙමින් සතෝරා 

ග්ැනීසම් නිර්ණායක ඇතුළත් කර ඇත.  

• කම්කරු අමාතයාංශ්ය විසින් http://pwds.observerjobs.lk/ සවේ අඩවිසේ 

සඩෝමින් නාමසේ හිමිකම, ප්ර තිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලය සවත පවරන ලදී. 

• රජසේ ආයතනවල ක්සෂ්ර  නිලධාරීන් සහ පුේග්ලික අංශ්සේ සමාග්ම් සඳහා 

පළමුවැනි "පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීසම්" වැඩසටහන සාර්ථකව සම්ූර්ණ කරන 

ලදී.  

• 2017 සෙසැම්බර් 21 වන දින කැලණිය විශ්්ව විෙයාලය විසින් ආබාධිත පුේග්ලයන් 

සම්බන්ධ  පර්සේෂණ සම්මන්රණයක් සංවිධානය කරන ලදී.  

• ආබාධිත පුේග්ලයින් සඳහා තාක්ෂණික  හා වෘත්තීය පුහුණු අවස්ථා ලබා දීම 

සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් නිර්මාණය කර ඇත. 

මීට අමතරව, ප්රතිපත්ති සම්පාෙන කාර්යාලය පහත කාර්යන් සම්බන්ධීකරණය හා අධීක්ෂණ 

යාන්රණය සමඟ සම්බන්ධ ී කටයුතු කරයි. 

 

ඉදිකිරීම් පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය, කාන්තාවන් සඳහා වන තාක්ෂණික හා වෘත්තීය පුහුණුව පිළිබඳ 

අනු කමිටුව, සූර්ය බල සංග්රාමය, වයාපාර ග්ැලපීසම් ප්රතිපත්ති සමාසලෝචනය, උසස් තාක්ෂණ 

විශ්්වවිෙයාල ප්රතිපත්තිය, සස්වා නියුක්තිය සහ පුහුණු නීතිය-ප්රතිපත්ති සමාසලෝචනය, 

උතුරුකර සංවර්ධන ප්රතිපත්තිය,  ඉසලක්සරෝනික නඩු සග්ානු කිරීම් ප්රතිපත්තිය, සුරක්ිතතා 

ජාල ප්රතිපත්තිය, ෙත්ත ග්බඩාව නිර්මාණය කිරීසම් අනුකාරක කමිටුව, සපෞේග්ලික සසෞඛය 

අංක ප්රතිපත්තිය, තෘතියික හා වෘත්තීය අධයාපනය හා පුහුණුව පිළිබඳ ෙැනුවත් කිරීසම් 

ප්රතිපත්තිය, රාසජනක සංචාරණය හා පුහුණු පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය, වස්තු භංග්ත්ව නීතිය, රාජය 

ඉඩම් බැංකුව (e – SLIMS) ප්රතිපත්තිය , සසෞඛය රැකවරණය/ සසෞඛය රක්ෂණ  ප්රතිපත්තිය, 

ජාතික විග්ණන ප්රතිපත්තිය, ආසයෝජන විසශ්්ෂ විධිවිධාන ප්රතිපත්තිය, සීගිරිසේ අධි - 

සංචාරණය වැළැක්ීම පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය, යාල අධි - සංචාරණය වැළැක්ීම පිළිබඳ 

ප්රතිපත්තිය, දීපවයාේත සස්වාවන්හි  අන්තර් ක්රියාකාරී මානව සම්පත් ෙත්ත පේධති 

ප්රතිපත්තිය, ග්ෘහස්ථ සිවිල් ගුවන් සස්වා ප්රතිපත්තිය  ආශ්රිත ග්ැටළු, වයාපාර සල්ඛණය, 

ප්රාථමික සත්කාර ප්රතිපත්තිය, සිවිල් ගුවන් සස්වා ප්රතිපත්තිය, වෘත්තීය මාර්සග්ෝපසේශ්නය 

පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය, ජාතික සයාවුන් සස්නාංකය සහ වෘත්තීය පුහුණු ආයතන සඳහා 

කාර්යසාධන ෙර්ශ්කයන් හඳුන්වාදීම, ශ්ර ම ඉල්ලුම පිළිබඳ සමීක්ෂණය, දිවා සුරුකුම් 

ප්රතිපත්තිය, රාජය සස්වා ප්ර තිසංස්කරණය, සතිසපාළ සංවර්ධන වැඩසටහන, කාන්තාවන් 

පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය. 

http://pwds.observerjobs.lk/
http://pwds.observerjobs.lk/
http://pwds.observerjobs.lk/
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2.11 අධයාපන ප්රතිසංස්කරණය සඳහා පත් කරන ලද  කමිටුව 

පසුගිය වසර තුළ ග්රු අග්රාමාතයතුමාසේ ප්රධානත්වසයන් හා අධයාපන අමාතය ග්රු අකිල 

විරාේ කාරියවසම් මැතිතුමාසේ හා අොල නිලධාරීන්සේ සහභාගීත්වසයන් අධයාපන 

ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳ සාකච්ඡා වට ග්ණනාවක් පැවැත්වූ අතර එහිදී 13 වසරක සහතික කළ 

අධයාපනය, පාසල් අධයාපන සුපරීක්ෂක ආයතන පිහිටුීම, පාසල් මණ්ඩල පිහිටුීම, 

ගුරුවරුන් බඳවාග්ැනීසම් ක්රමසේෙය විධිමත් කිරීම, ජාතික අධයාපන ආයතනය ප්රතිවුහග්ත 

කිරීම, ජාතික ඊ-පුස්තකාලයක් පිහිටුීම වැනි අධයාපන ප්රතිසංස්කරණ සයෝජනා රාශියක් 

පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදී. එම සයෝජනා අතුරින් 13 වසරක සහතික කළ අධයාපනය, හා 

පාසල් අධයාපන සුපරීක්ෂක ආයතන පිහිටුීම යන සයෝජනා සම්වන විට ක්රියාත්මක කිරීම 

සඳහා සූොනම් සකාට ඇති අතර 2018 වසර තුළ සමම සයෝජනා ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත ය. 

 

 

2.12 ජ්ාතික මාධය මධයස්ථානය 

ජාතික මාධය මධයස්ථානය මාධය හා සබැඳි රජසේ ප්රධාන  ක්රියාකාරී ආයතනයක් සලස 

කටයුතු කරයි. මාධය සුපරීක්ෂණය, මාධය හා සේශ්පාලන විශ්්සල්ෂණ, සේශ්පාලන 

සමීක්ෂණ, එහි ප්රමුඛ කාර්යයන් සවයි. ඊට අමතරව රජසේ විවිධ වයාපෘතිවලට අොල 

සතාරතුරු සම්පාෙනය හා ඒවා ඇතුළත් වාර්තා සැකසීම අසනකුත් කාර්යන් සේ. 

 
• ජ්නමාධය වාර්ත්ා පිළිබඳ පසුවිපරම් කටයුතු 

සමරට විෙුත්, මුද්රිත සහ නව මාධය සුපරීක්ෂණ කටයුතු සම් යටසත් සිදුකරනු ලැසේ. දිනපතා 

පුවත්පත් 18 ක්, රූපවාහිනී නාලිකා 10 ක්, ගුවන්විදුලි නාලිකා 05 ක්, සමාජ මාධය, සවේ 

අඩවි පරිශීලනය කර එහි අන්තර්ග්තය පිළිබඳ වාර්තා සමන්ම විශ්්සල්ෂණ වාර්තා ෙ සකස් 

සකසර්. ඒවා අොළ වග්කිවයුතු පුේග්ලයන්ට හා ආයතනවලට දිනපතා සයාමු කිරීමට කටයුතු 

කරනු ලැසේ. 

  

එහිදී රජය අනාවරණය කරග්ත් විසශ්්ෂ සංසිේධි හා ඒ මත පෙනම් වූ කරුණු පිළිබඳ 

විශ්්සල්ෂණය කරමින් වාර්තා සම්පාෙනය කරනු ලැසේ.  
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• මාධය හා මේශපාලන විශ්මේෂණ / මේශපාලන සමීක්ෂණ 

මාධය සුපරීක්ෂණ වාර්තා පෙනම් කර ග්නිමින් විවිධ විෂයන් සම්බන්ධ නිබන්ධන 100 ක් 

පමණ සම්පාෙනය සකාට සම්වන විට අොළ පාර්ශ්ව සවත සයාමු කර ඇත. ඊට අමතරව 

අමාතය මණ්ඩල මාධය හමුසේ දී මාධයසේදීන් මතුකළ හැකි ප්රශ්්න හා ඒවාට අොළ 

විෂයානුබේධ කරුණු රැස් කිරීම, ඒවාට අොල වන අතිසර්ක සතාරතුරු කඩිනමින් සම්පාෙනය 

කර දීම සිදුකර ඇත.  

 

ඊට අමතරව රජසේ විසශ්්ෂ වයාපෘති, අණ පනත්, සතාරතුරු ෙැනග්ැනීසම් පනත, සංහිඳියාවට 

අොල වැඩසටහන් ආදී කටයුතුවලදී සක්රීය ොකයත්වය ලබා සෙමින් ඊට අවශ්ය පසුබිම් 

සතාරතුරු සම්පාෙනය, අනාග්ත ප්රවණතා පිළිබඳ පුසරෝකථන වාර්තා සැපයීම ආදී 

කාර්යයන්වලෙ නිරත සවයි. විසශ්්ෂසයන්ම සම් වන විට අතුරුෙන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාල 

පනත, සයිටම් අර්බුෙය, හදිසි ආපො තත්ත්ව, ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සම්පාෙනය, අයවැය ආදී 

කටයුතුවලදී ඊට අවශ්ය ොයකත්වය ලබා දී ඇත.  
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03. ජාතයන්තර සහසයෝගීතාව 
       වර්ධනය 
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3.1 අග්රාමාත්යවරයාමේ නිල විමේශ සංචාර 

යටිතල පහසුකම්, අධයාපනය, තාක්ෂණ විෙයා සංවර්ධනය සහ ආසයෝජන ප්රවර්ධනය සඳහා  

සවනත් රටවලින් සහ ජාතයන්තර සංවිධානයන්සග්න් සහාය ලබා ග්ැනීසම් අරමුණින්, සමන්ම 

ජාතයන්තර කටයුතු සම්බන්ධතා සහ සහසයෝගීතාවය ශ්ක්තිමත් කිරීම පිණිස ෙ 

අග්රාමාතයවරයා 2017 වසසර්දී විසේශීය නිල සංචාර කිහිපයක නියැසලන ලදී. ඉන්දියන් 

සාග්රසේ ආර්ික හා වයාපාරික මධයස්ථානය සලස රට දියුණු කිරීමත්, 2030 වර්ෂය වන විට 

ශ්රී ලංකාව ඉහළ ආොයම් ම්ටසම් රටක් බවට අධි සශ්්රණිග්ත කිරීමත් රජසේ ෙැක්ම බව රාජය 

නායකයින් හා සමඟ පැවැති ේවිපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවලදී ග්රු අග්රාමාතයතුමා විසින් සඳහන් 

කරන්නට සයදුණි. 

ආර්ික, සේශ්පාලනික හා සාමාජීය ක්සෂ්රයන්හි  අප රට විසින් ප්රතිලාභ අත්පත් කර 

ග්ැනීමට සහ්තු පාෙක වූ එකී නිල සංචාරයන් පිළිබඳ සකටි විස්තරයක් පහත සඳහන් සේ. 

 
3.1.1 2017 ජ්නවාරි - ස්විට්සර්ලන්වත්මේ ඩාමවාස් නුවර පැවැති මලෝක ආර්ික සංසදය 

සේශ්පාලන, මූලය, වයපාර, ආර්ික සහ විෙයාව යන ක්සෂ්රයන්හි සග්ෝලීය නායකයින්  

3000 ක් පමණ සහභාගී වූ ස්වි්සර්ලන්තසේ ඩාසවාස් නුවර පැවැති  47 වන සලෝක ආර්ික 

සංසෙයට අග්රාමාතයතුමන්සේ නායකත්වසයන් යුත්  ශ්රී ලාංසක්ය දූත පිරිසක් සහභාගී විය. 

එහිදී ග්රු අග්රාමාතයතුමන්ට ලෙ ආරාධනයක් අනුව “ෙකුණු ආසියාසේ කලාපීය 

සහසයෝගිතාවය”යන මාතෘකාව යටසත් විසශ්්ෂ සේශ්නයක් පවත්වන ලදී. 

 

සමම සංචාරසේදී, අග්රාමාතයවරයා විසින් සේශ්පාලන සහ වයාපාරික නායකයින් ග්ණනාවක් 

සමඟ ආර්ික සංවර්ධන වැඩපිළිසවල සම්බන්ධසයන් සාකච්ඡා පවත්වන ලදී. ශ්රී ලංකාවට 

පහත ෙැක්සවන ක්සෂ්රයන්හි  සහාය  ලබා ග්ැනීසමහි ලා සමම සාකච්ඡා සබසහවින් ඉවහල් 

විය. 

 

• යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්ය ආධාර සහ ණය පහසුකම් ප්රොනය 

කිරීසම් ස්වකීය හැකියාව ආසියානු යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ ආසයෝජන බැංකුව 

විසින් ප්රකාශ් කරන ලදී. 

• ශ්රී ලංකාසේ අධයාපන ක්රමය සංවර්ධනය කිරීමට සහායීමට සහ සුහුරු පන්ති 

කාමර වයාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට මයිසක්රාසසාෆ්් සමාග්ම එකඟවන ලදී.  
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3.1.2 2017 මපබරවාරි - ඕස්මේලියා නිල සංචාරය 

ඕස්සේලියානු රජසේ ආරාධනයක් පරිදි අග්රාමාතයවරයා 2017 සපබරවාරි මස ඕස්සේලියාසේ 

නිල සංචාරයක නිරත විය. සෙරට අතර රාජය තාන්ික සබඳතාවයන්සේ 70 වන  සංවත්සරය 

සමම චාරිකාසේදී සනිටුහන් සකරිණ. ග්රු රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා  විසින්, ඕස්සේලියානු 

අග්රාමාතය ග්රු මැල්කම් ටර්න්බුල් මැතිතුමා සමග් සමන්ම විසේශ් කටයුතු, කර්මාන්ත, 

ආග්මන, ආසයෝජන සහ සුළු හා මධය පරිමාණ වයාපාර වැනි ප්රධානතම ක්සෂ්රයන්හි වග්කීම 

ෙැරූ ඕස්සේලියානු අමාතයවරුන් සමඟ ෙ සාකච්ඡා පවත්වන ලදී.  

සමම සංචාරය තුළදී, ආරක්ෂක හා ආර්ික ක්සෂ්රයන්හි  ේවිපාර්ශ්වික සහසයෝගිතා වර්ධනය 

කර ග්ැනීම සෙරට අග්රාමාතයවරුන්සේ සාකච්ඡාවට භාජනය විය. ඕස්සේලියානු 

පාර්ලිසම්න්තුසේ, පාර්ලිසම්න්තු අයවැය කාර්යාලීය කටයුතු පිළිබඳ අග්රාමාතයවරයාසේ 

අවධානයට සයාමු විය. විශ්්වවිෙයාල අධයාපනය, සතාරතුරු තාක්ෂණය, ආග්න්තුක 
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සත්කාරය, ඉංජිසන්රු ශිල්පය, තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධයාපනය සහ සංචාරක කර්මාන්තය 

ආදී ක්සෂ්රයන් සඳහා අවශ්ය සහාය සැලසීමට ඕස්සේලියානු අග්රාමාතයවරයා එකඟ විය. 
සෙරට අතර ේවිපාර්ශ්වික සබඳතාවයන් ශ්ක්තිමත් කිරීම පිණිස පහත  ෙැක්සවන අවසබෝධතා 

ගිවිසුම්වලට එළසඹන ලදී. 

• සංවර්ධන සහසයෝගිතා හවුල් සහභාගිත්ව අවසබෝධතා ගිවිසුම; සහ 

• ක්රීඩා ක්සෂ්රසයහි සහසයෝගිතාව පිළිබඳ අවසබෝධතා ගිවිසුම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 2017 අමේේ - ජ්පාන නිල සංචාරය 

2017 අසේල් මාසසේදී ජපානසේ කරන ලෙ නිල සංචාරසේදී අග්රාමාතයවරයා විසින්, ජපන් 

අග්රාමාතය, අතිග්රු ින්සසෝ අසේ මැතිතුමා සහ  ආරක්ෂක හා මුෙල් අමාතයවරුන් ඇතුළු  

ඉහළ නිලධාරීන් ග්ණනාවක් හමු ී සාකච්ඡා පවත්වන ලදී.  
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ශ්රී ලාංකාසේ ආර්ික සංවර්ධනය සහ සමුීය සහසයෝගිතාව ශ්ක්තිමත් කිරීම පිළිබඳව තම 

සැලසුම් ශ්රී ලංකා අග්රාමාතයවරයා විසින් සමම සාකච්ඡාසේදී පැහැදිලි කරන ලදී. ඒ අනුව, 

මහනුවර නග්ර සභා සංවර්ධන සැලැස්ම, සකාළඹ බස්නාහිර මහනග්ර සැලැස්ම සහ   ශ්රී 

ලංකාසේ ිවිධ හමුොසේ හැකියාව ශ්ක්තිමත් කිරීම සඳහා සහාය ීමට අතිග්රු ින්සසෝ අසේ 

මැතිතුමා එකඟ වූහ. රවකාරක ස්වාභාවික වායු විදුලිබලාග්ාරය/ පාසවන පර්යන්තය සහ 

ඩිජිටල් ගුවන් විදුලි ක්රමසේෙය ෙ සමම සංචාරසේදී සාකච්ඡාවට භාජනය විය. වරාය 

සංවර්ධනය, ප්රවාහනය, යටිතල පහසුකම් සහ අසනකුත් ජාතික සංවර්ධන වයාපෘති සඳහා 

අවශ්ය සහසයෝගිතාවය කඩිනම් කිරීම සඳහා   සමම සංචාරය සෙරටටම  සුවිසශ්්ෂී අවස්ථාවක් 

විය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 2017 අමේේ - වියට්නාම නිල සංචාරය 

විය්නාම් අග්රාමාතය, ග්රු න්ගුසයන් ක්ුආන් ෆුක් මැතිතුමාසේ ආරාධනය පරිදි, 2017 

අසේල් මස 16-19 වන දින ෙක්වා කාලය තුළ, වික්රමසිංහ මැතිතුමා  විය්නාමසේ නිල 
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සංචාරයක සයදුණි. සමම සංචාරසේදී, සවළඳ, ආසයෝජන සහ අසනයෝනය වැෙග්ත්කමකින් 

යුත්  ජාතයන්තර සහ කලාපීය ග්ැටලු ඇතුළු විවිධ අංශ්යන්හි සහසයෝගිතාවය ශ්ක්තිමත් 

කිරීම සම්බන්ධසයන් විය්නාම ජනාධිපතිතුමන් සහ  අග්රාමාතයතුමන් සමඟ සාකච්ඡාවන්ට 

අග්රාමාතයවරයා සහභාගී විය. සෙරට අතර සබඳතාවයන් ශ්ක්තිමත් කිරීම පිණිස ඉහළ 

ම්ටසම් ඒකාබේධ සකාමිසමක් පත් කිරීම සම්බන්ධසයන් ෙ සමහිදී සාකච්ඡා විය.   

 

සෙරට අතර ේවිපාර්ශ්වික සබඳතාවයන් ශ්ක්තිමත් කිරීසම් අභිලාෂසයන් පහත ෙැක්සවන 

ගිවිසුම්වලට එළසඹන ලදී. 

 

• ශ්රී ලංකාසේ, උසස් අධයාපන හා මහා මාර්ග් අමාතයාංශ්ය සහ විය්නාමසේ, 
අධයාපන හා පුහුණු අමාතයාංශ්ය අතර 2017 –2020 වසර කාල පරාසය සඳහා 

අධයාපනික සහසයෝගිතාව ගිවිසුම සහ; 

• සෙරසටහි කෘිකර්ම අමාතයාංශ් අතර සංවර්ධන සහසයෝගිතාව මත 2017-2019 

වසර සඳහා ක්රියාකාරිත්ව සැලැස්ම 
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3.1.5 2017 අමේේ -  ඉන්වදියානු නිල සංචාරය 

ග්රු රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා 2017 අසේල් මස අවසාන භාග්සේදී ඉන්දියාසේ  නිල 

සංචාරයක නිරත වූ අතර, එහිදී  ඉන්දීය අග්රාමාතය ග්රු නසර්න්ර සමෝදි මැතිතුමා හමුවන 

ලදී. සමම සංචාරසේදී,  ේවිපාර්ශ්වික ග්ැටලු ග්ණනාවක් සමන්ම,  2015 වසසර් සපබරවාරි මස 

සිට පසුගිය සෙවසර තුළ  කරන ලෙ විවිධ ඉහළ ම්ටසම් අන්තර් හුවමාරු ක්රියාකාරකම් 

පිළිබඳව ග්න්නා ලෙ තීරණයන් ක්රියාත්මක කිරීසම් ප්රග්තිය ෙ නායකයින් සෙපළසේ 

සාකච්ඡාවට භාජනය විය. ේවිපාර්ශ්වික ආර්ික සහසයෝගිතාව පිළිබඳ වැඩසටහන් ස්ිරවම 

ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කරනු පිණිස ආර්ික වයාපෘතීන්හි සහසයෝගිතාව පිළිබඳ  

අවසබෝධතා ගිවිසුමක් ෙ අත්සන් තැබිණ.   

සමම නිල සංචාරසේදී, වික්රමසිංහ මැතිතුමා විසින්, ඉන්දියාසේ  ස්වසේශ් කටයුතු අමාතයවරයා 

සහ ප්රවාහන හා මහාමාර්ග් අමාතයවරයා සමඟ ෙ ේවිපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවන් ග්ණනාවක්ම 

පවත්වන ලදී. ධීවර ප්රජා ග්ැටලුව,  සාරානාත් ඉඩම් සහ මහාසබෝධි ආරක්ෂාව පිළිබඳ ග්ැටලු 

සහ  ශ්රී ලංකා සපාලිසිසේ සහ විසශ්්ෂ කාර්ය බලකාසේ නිලධාරීන්ට පුහුණුව ලබාදීම යන 

කරුණුෙ සමම සාකච්ඡාවට ඇතුළත් විය. එසමන්ම, උතුසර් මාර්ග් පේධතිය සංවර්ධනය 

කිරීසම් සැලැස්ම සහ  කඳුරට වතු සස්වකයින් සඳහා නිවාස වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමට 

සහාය ලබා දීම යන කරුණු ෙ සාකච්ඡාවට භාජනය විය.  
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3.1.6  2017 මැයි - චීනමේ,  බීජිං නුවර පවත්වන ලද  “එකම තීරයක්, එකම මාවත්ක්” 

(One Belt - One Road) සමුළුව 

  
ග්රු අග්රාමාතයතුමා, චීන  රජසේ ආරාධනය මත, 2017 වසසර් මැයි මාසසේ 13 -16 වන දින 

ෙක්වා  චීනසේ,  බීජිං නුවර පවත්වන ලෙ  ලද  “එකම තීරයක් ,එකම මාවත්ක්” සමුළුවට 

සහභාගී විය.  සමම නිල සංචාරසේදී, ග්රු රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා විසින් වරාය සහ 

කර්මාන්ත කලාප සංවර්ධනය,  සයෝජිත මූලය නග්ර වයාපෘතිය, මධයම අධිසේගී මාර්ග්ය සහ  

නිෙහස් සවළඳ ගිවිසුම යන කරුණු පිළිබඳව, චීන ජනාධිපතිතුමන් සහ චීන අග්රාමාතයතුමන් 

සමඟ සාකච්ඡා පවත්වන ලදී. සෙරට අතර ේවිපාර්ශ්වික සබඳතාවයන් ශ්ක්තිමත් කරලීම 

සඳහා ශ්රී ලංකාවට සමය සුවිසශ්්ෂී අවස්ථාවක් වූ අතර,  අධයාපනය, ජීවසනෝපාය සහ සසෞඛය 

අංශ් සංවර්ධනය සඳහා යුවාන් මිලියන 400 ක ප්රොනයක් ලබා දීමට ෙ එකඟී,  පහත 

ෙැක්සවන ගිවිසුම් හා අවසබෝධතා ගිවිසුම්වලට ෙ එළසඹන ලදී.  

 

• ආර්ික හා තාක්ෂණික සහසයෝගිතා ගිවිසුම 

• උෙර්පණය පිළිබඳ  සන්ධාන ගිවිසුම 

• ආසයෝජන ආර්ික සහ තාක්ෂණික සහසයෝගිතා සවිස්තරාත්මකව ක්රියාත්මක 

කිරීම මත අවසබෝධතා ගිවිසුම 

• ශ්රී ලංකා මහ බැංකුසේ මුෙල්  මණ්ඩලය සහ චීනසේ  ප්රාේධන සහසයෝගිතා චීන 

බැංකුව (CBCC) අතර විස්තීර්ණ සහසයෝගිතාව මත අවසබෝධතා ගිවිසුම 

• විෙයා සහ තාක්ෂණික සහසයෝගිතාව මත අවසබෝධතා ගිවිසුම 

• ශ්රී ලංකා රජය සහ චීනසේ  ආනයන හා අපනයන බැංකුව අතර අනුග්රහාත්මක 

ග්ැනුම්කරුසේ බැර ණය ගිවිසුම 
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3.1.7  2017 ඔක්මත්ෝබර් -  පින්වලන්වත් නිල සංචාරය 

 

ග්රු අග්රාමාතයතුමා  2017 ඔක්සතෝබර් මස 8 වන දින සිට 10 වන දින ෙක්වා පින්ලන්ත නිල 

සංචාරයක නිරත විය. ග්රු අග්රාමාතයතුමා සමම සංචාරය අතරතුර පින්ලන්ත අග්රාමාතය ජුහා 

සිපිලි මැතිතුමා, පින්ලන්ත කථානායක, ආරක්ෂක, ආර්ික කටයුතු, සමාජ කටයුතු හා 

සසෞඛය අමාතයවරුන්, සනෝඩික් ඉන්සවස්්මන්් බැංකුසේ (NIB) නිසයෝජිතයන් සහ 

පින්ලන්ත කර්මාන්ත කණ්ඩායසමහි නිසයෝජිතයින් හමුවිය. 

 

ශ්රී ලංකා දූත පිරිස පින්ලන්ත කාලගුණ විෙයා ආයතනය සහ තවත් කර්මාන්ත ශ්ාලා කිහිපයක 

නිරීක්ෂණ චාරිකා වලට එක් වූහ. සමම සංචාරය අතරතුර පින්ලන්තසේ විසේශ් කටයුතු 

අමාතයාංශ්ය සහ මුෙල් හා ජනමාධය අමාතයාංශ්ය අතර, පින්ලන්ත රාජය අංශ්සේ ආසයෝජන 

පහසුකම (PIF) යටසත් අරමුෙල් සම්පාෙනය කරන වයාපෘති පිළිබඳ ගිවිසුමකට එළසඹන ලදී. 

සමම සංචාරසේදී පින්ලන්තසේ සේශ්පාලන නායකයින් හා කර්මාන්ත නිසයෝජිතයින් සමඟ 

පැවැත් වූ සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව පහත සඳහන් තීරණ වලට එළසඹන ලදී. 

• A W එනර්ජි ආයතනය මඟින් 2018 වසසර්දී, මුහුදු රළ තරංඟ මඟින් බලශ්ක්තිය 

නිපෙීම පිළිබඳ නියමු වයාපෘතියක් ශ්රී ලංකාසේ ෙක්ිණ සවරළ තීරය ආශ්රිතව 

ක්රියාත්මක කිරීම 

• වවෙය ක්සෂ්රසේ සරෝග් විනිශ්්චය, වවෙය සස්වා ඩිජිටල්කරණය කිරීම සහ 

සසෞඛය අංශ්සයහි සවළඳ හවුල්කාරිත්වය සඳහා රාජය සපෞේග්ලික හවුල්කාරිත්වය 

භාවිතා කිරීසම් හැකියාව සසායා බැලීම 

• කාලගුණික ධාරිතා සංවර්ධනය කිරීම හා නීකරණය කිරිසම් කටයුතු සඳහා 

පින්ලන්ත කාලගුණ ආයතනය සහ ශ්රී ලංකා කාලගුණ විෙයා සෙපාර්තසම්න්තුව 

අතර සම්බන්ධීකරණ හැකියාව සසායා බැලීම 

• ශ්රී ලංකාසේ ඉහළ ේවිතීය අධයාපන ක්සෂ්ර ය  සඳහා සහාය ීම. 

• සෙරට පාර්ලිසම්න්තු අතර නිරන්තර සංවාෙ පවත්වා ග්ැනීම සහ  තරුණ 

පාර්ලිසම්න්තු මන්ත්රීවරුන්සේ සංචාර හුවමාරුව  

•  ඩිජිටල්කරණය පිළිබඳ ඒකාබේධ ප්ර කාශ්ය නිකුත් කිරීම 
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3.1.8  2017  මනාවැම්බර් - ඉන්වදියානු නිල සංචාරය 

ග්රු අග්රාමාතය රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා 2017 සනාවැම්බර් මස අවසානසේදී නැවත 

ඉන්දියාසේ නිල සංචාරයක නිරත වූ අතර ඉන්දීය ජනාධිපති අතිග්රු රාම් නාත් සකෝවින්ේ 

මැතිතුමා, ඉන්දීය අග්රාමාතය ග්රු නසර්න්ර සමෝදි මැතිතුමා සහ සකාන්ග්රස් පක්ෂසේ 

සභාපතිනිය සසෝනියා ග්ාන්ධි මැතිනිය විසින් සමසහයවන ලෙ සකාන්ග්රස් පක්ෂ නිසයෝජිත 

පිරිසක් හමුවිය. සමම සාකච්ඡාවලදී අසනානය ප්රතිලාභ සඳහා ොයක විය හැකි ේවිපාර්ශ්්වික 

සබඳතා පිළිබඳ සෙරසටහි අවධානයට ලක්විය.   

සමම නිල සංචාරසේදී, ආසයෝජන වයාපෘතිවල ප්රග්තිය, එක්ටා ගිවිසුසමහි තත්ත්වය, ඉන්දියන් 

සාග්ර කලාපය ආශ්රිත ග්ැටළු, නිවාස 50,000 හි වයාපෘතිය, වයවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාවලිය 

පිළිබඳ පියවරයන්, 2017 අසේල් මස සෙරට අතර අත්සන් තබන ලෙ අවසබෝධතා ගිවිසුම 

ක්රියාත්මක කිරීසම් ප්රග්තිය, ශ්රී ලංකාසේ සේශ්පාලන තත්තවය සහ කලාපසේ ආරක්ෂක 

කටයුතු යනාදී කරුණු පිළිබඳ වැඩිදුරටත් සාකච්ඡා විය. 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

36 
 

3.2 රාජ්ය ත්ාන්විකයින්ව සහ විමේශ නිමයෝජිත්යන්ව හමුීම 
 

අංක දිනය මුණග්ැසුණු රාජය තාන්ිකයින් 

01 2017.01.08 අන්රා ප්රසේශ් ප්රධාන අමාතය, ග්රු චන්රබාබු නායිදු මැතිතුමා 

02 2017.02.07 ජාතයන්තර මූලය අරමුෙසල් විධායක අධයක්ෂ, ආචාර්ය සුබිර් 

සග්ාකාර්න් මැතිතුමා 

03 2017.02.20 ඉන්දියානු විසේශ් සල්කම්, ආචාර්ය එස් සජයශ්ංකර් මැතිතුමා 

04 2017.02.20 චීනසේ සහකාර විසේශ් කටයුතු අමාතය, අතිග්රු සකාං ුඅන්ූ 

මැතිතුමා 

05 2017.02.21 ජාතයන්තර මුලය අරමුෙල් දූත පිරිස 

06 2017.02.22 පීටර් සරාස්කම් මැතිතුමා සහ එක්සත් ජනපෙ මන්රණ සභා නිසයෝජිත 

පිරිස 

07 2017.02.23 චීන සකාමියුනිස්් පක්ෂ මධයම කමිටුසේ ජාතයන්තර 

සෙපාර්තසම්න්තුසේ අමාතය,  අතිග්රු සසාන්ේ ටාඕ මැතිතුමා 

08 2017.02.24 එක්සත් ජනපෙ නිසයෝජිත මණ්ඩලීය අධිකරණ කමිටුසේ, සභාපති 

ග්රු සබාේ ගු්ලස් මැතිතුමා 

09 2017.03.03 ශ්රී ලංකා - ප්රංශ් පාර්ලිසම්න්තු මිරත්ව සංග්මසේ සභාපතිනි ප්රංශ් 

සසසන් සභික, මාරි  සී ේලැන්ඩින් මැතිණිය 

10 2017.03.15 සකාරියානු විසේශ් අමාතය, ග්රු යුන්  ේයුන්-සස් මැතිතුමා 

11 2017.03.28 යුසරෝපා ආසයෝජන බැංකුසවහි උප සභාපති, ඇන්රෘ මැක්සඩාවල් 

මැතිතුමා 

12 2017.03.30 ක්ෂමා ජාතයන්තරසේ මහ සල්කම්, සලීල් සෂ්ටි මැතිතුමා 

13 2017.04.05 ඉන්දියානු විසේශ් සල්කම්, ආචාර්ය එස් සජයශ්ංකර් මැතිතුමා 

14 2017.04.07 චීන මහජන සේශ්පාලන උපසේශ්ණ සම්සම්ලනසේ සභාපති,   
අතිග්රු  ූ  සෂන්සෂන්ේ මැතිතුමා 

15 2017.05.11 ඉන්දියානු අග්රාමාතය, අතිග්රු ශ්රී නසර්න්ර සමෝදි මැතිතුමා 

16 2017.05.23 ශ්ාන්තිකර සමුීය හමුො සහ ශ්ාන්තිකර කාර්ය බලකාය ආඥාපති රියර් 

අේමිරාල්, ආ් මැක්සඩානල්් මැතිතුමා 

17 2017.06.19 සිංග්ේූරු විසේශ් අමාතය, ආචාර්ය විවියන් බාලක්රිෂ්ණන් මැතිතුමා 

18 2017.07.20 ඕස්සේලියානු විසේශ් අමාතය, ග්රු ජුලි බිසෂාේ මැතිණිය 

19 2017.07.20 එක්සත් ජනපෙ උප සල්කම්, සජනරාල් සජෆ් සෆල්ත්මන් මැතිතුමා 

20 2017.08.09 තුර්කි ජනරජසේ හිටපු අග්රාමාතය, අතිග්රු අහ්ම් ෙවුසටාේලු මැතිතුමා 
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21 2017.08.10 එක්සත් ජනපෙ නිසයෝජිත මණ්ඩසලසේ විසර්ජන කමිටු සභාපති, ග්රු 

සරා්නි ෆීලිංහුසසන් මැතිතුමා 

22 2017.08.11 ජපන් අග්රාමාතය විසශ්්ෂ උපසේශ්ක, ආචාර්ය  හිසරෝසතෝ ඉසුමි 

මැතිතුමා 

23 2017.08.14 
සබල්ජියසම් නිසයෝජය අග්රාමාතය සහ සංවර්ධන සහසයෝගිතා, 

ඩිජිටල්කරණය, තැපැල් සහ විදුලි සංසේශ් අමාතය අතිග්රු  

ඇසලක්සැන්ඩර් ෙ ක්රෘ මැතිතුමා 

24 2017.08.31 ෂීසසල්ස් උප ජනාධිපති අතිග්රු වින්සන්් සමරිටන් මැතිතුමා 

25 2017.08.31 ජපානසේ උප විසේශ් කටයුතු අමාතය අතිග්රු අයිවාඕ සහාරී මැතිතුමා 

26 2017.08.31 ඉන්දියානු විසේශ් කටයුතු අමාතය, අතිග්රු සුෂ්මා ස්වරාේ මැතිණිය 

27 2017.09.01 සිංග්ේූරු විසේශ් අමාතය, ආචාර්ය විවියන් බාලක්රිෂ්ණන් මැතිතුමා 

28 2017.09.01 
ෙකුණු සහ මධයම ආසියානු කටයුතු පිළිබඳ වැඩ බලන එක්සත් ජනපෙ 

සහකාර රාජය සල්කම් සහ ඇෆ්ග්නිස්ථානය සහ පාකිස්ථානය භාර 

වැඩබලන විසශ්්ෂ නිසයෝජිත තානාපති ඇලිස් ජී සවල්ස් මැතිණිය 

29 2017.09.01 විය්නාමසේ සහකාර විසේශ් අමාතය, ග්රු සටෝ අන්හ් ්ෂන්ේ 

මැතිතුමා 

30 2017.09.04 ඉනර් සටම්පල් ස්සේච්ඡා නීති සංග්මසේ භාණ්ඩාග්ාරික, රාජනීතිඥ 

ස්වි් පිටාසේ මැතිතුමා 

31 2017.09.13 ජීඑස්පී+ සහන සමසහයුම් දූත මණ්ඩලීය සහ නිසයෝජිත  ප්රධානී, ග්උස් 

සහාේටියුන් මැතිතුමා 

32 2017.10.04 සාක් පාර්ලිසම්න්තු කතානායකවරු 

33 2017.10.16 ඔස්සේලියානු සංචාරක මණ්ඩලසේ නිසයෝජය ප්ර ධානී, ඇන්ඩෘ  ෆර්ලි 

මහතා 

34 2017.10.18 පාකිස්ථාන විසේශ් සල්කම්, සටමීනා ජංජුවා මැතිණිය 

35 2017.10.19 සතයය, යුක්තිය, වන්දි සහ නැවත සිදු සනාීම සහතික කිරීම පිළිබඳ 

එක්සත් ජාතීන්සේ විසශ්්ෂ වාර්තාකරු, පැේසලෝ ඩි ේසර්ෆ් මැතිතුමා 

36 2017.10.30 කටාර් ආර්ික හා වාණිජ කටයුතු අමාතය අතිග්රු සෂයික් අහම් බින් 

ජසීම් සමාසහාම් අල් - තානි මැතිතුමා 

37 2017.11.01 
ජපාන විසේශ් කටයුතු අමාතයාංශ්සේ ජාතයන්තර සහසයෝගීතා 

කාර්යාංශ්සයහි සහකාර අමාතය සහ අධයක්ෂ ජනරාල්, ග්රු කසුයා 

නෂීඩා මැතිතුමා 

38 2017.11.02 ඔස්සේලියානු අග්රාමාතය, ග්රු මැල්කම් ටර්න්බුල් මැතිතුමා 
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39 2017.11.06 
එක්සත් ජනපෙසේ සේශ්පාලන කටයුතු පිළිබඳ උපසල්කම්, තනාපති 

සතෝමස් ෂැනන් මැතිතුමා 

40 2017.11.09 
සපාදු රාජය මණ්ඩලීය පාර්ලිසම්න්තු සංග්මසේ සභාපති සහ 

කැසන්ඩියානු ශ්ාඛාසේ නිසයෝජිත, යස්මින් රතන්සි මැතිණිය 

41 2017.11.18 
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජයසයහි විසේශ් කටයුතු සහ ජාතයන්තර 

සහසයෝගීතාව පිළිබඳ අමාතය, සෂයික් අේදුල්ලා බින් අල් නාහියන් 

කුමරු 

42 2017.11.18 ඉන්දියානු විසේශ් සල්කම්, ආචාර්ය එස් සජයිෂන්කර් මැතිතුමා 

43 2017.12.05 
ඕමාන පාර්ලිසම්න්තු කණ්ඩායසම් හා දූත මණ්ඩලසේ ප්ර ධානී, 

(ආචාර්ය) යහ්යා බින් මෆු අල් මුන්ඩාරි මැතිතුමා 

44 2017.12.11 
ඉන්දියානු ගුවන් හමුො කාර්ය මණ්ඩල ප්ර ධානී, එයාර් චීෆ් මාෂල් බි එස් 

ධාසනෝ  මැතිතුමා 

45 2017.12.18 
සබන්ග්ාල සබාක්ක ආශ්රීත රටවල බහුවිධ තාක්ෂණික සහ ආර්ික 

සහසයෝගීතාවසයහි (BIMSTEC) මහසල්කම්, අතිග්රු ෂහිබුල් ඉස්ලාම් 

මැතිතුමා 

46 2017.12.19 
මැසල්සියානු අග්රාමාතය ග්රු ොසතෝ සස්රි ශ්රී සමාසහාම් නජිේ බින් 

තුන් අේදුල් රසාක් මැතිතුමා  
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 04.  ජාතික සංහිඳියාව,  

       සමාජ සුභ සාධනය සහ  
       ආග්මික කටයුතු 

 
 
 
 
 



 
 

40 
 



 
 

41 
 

4.1 ජ්ාතික සංහිඳියාව 

4.1.1   සංහිඳියා යාන්වරණ සම්බන්වධීකරණ මහ මේකම් කාර්යාලය 

ජාතික සංහිඳියාව ඇති කරලීසම් තවත් එක් පියවරක් වශ්සයන් අග්රාමාතය, ග්රු රනිල් 

වික්රමසිංහ මැතිතුමාසේ සයෝජනාවකට අනුව, 2015 සෙසැම්බර් මස 16 වන දින පැවැති 

අමාතය මණ්ඩල රැස්ීසම්දී අනුමත වූ පරිදි, “සංහිඳියා යාන්රණය පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ මහ 

සල්කම් කාර්යාලය”  ස්ථාපිත සකරුණු අතර එහි කාර්යභාරය පහත පරිදි සේ.   

• සංහිඳියා යාන්රණ පිළිබඳ ජාතික ම්ටසම් සේශ්න සම්බන්ධීකරණය 

• අතුරුෙහන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය, සතය සතාරතුරු සහ සංහිඳියා සකාමිෂන් සභාව, 

වැරදි නිවැරදි කිරීසම් කටයුතු පිළිබඳ කාර්යාලය, විසශ්්ෂ අධිකරණ මණ්ඩල හා 

අසනකුත් අොල සංහිඳියා යාන්රණයන් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා සැලසුම් හා කාල රාමු 

සම්පාෙනය 

• ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් සකාමිෂන් සභාව සහ මානව හිමිකම් මහ සකාමසාරිස්සේ 

එක්සත් ජාතීන්සේ කාර්යාලය ඇතුළු ජාතික සහ ජාතයන්තර ආයතන හා සමඟ 

සහසම්බන්ධතා පැවැත්ීම 

• උග්ත් පාඩම් හා සංහිඳියා සකාමිෂන් සභාසේ සහ  මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ 

සකාමසාරිස් කාර්යාලසේ වාර්තාවල  අන්තර්ග්ත නිර්සේශ් ක්රියාත්මක කිරීමට අොල 

ප්රග්තිය පසු විපරම සහ සම්බන්ධීකරණය 

• නීතිසේ ආධිපතයය, මානව අයිතිවාසිකම්, පරිපාලන හා අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණයන් 

ශ්ක්තිමත් කිරීසමහිලා අවශ්ය සම්බන්ධීකරණය 

 

එසමන්ම සමම සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලය විසින් සතාරතුරු විමසීසම් සවේ අඩවිය 

(www.scrm.gov.lk) යාපනසේදී දියත් කළ අතර, අතුරුෙන්වූවන් පිළිබඳව කාර්යාලයක් ෙ 

ස්ථාපිත කරන ලදී. 

 

මමම කාර්යාලමේ 2017 වර්ෂමේ මදසැම්බර් මස 31 වන දිනට ප්රගතිය පහත් පරිදි මේ. 

1. සංක්රාන්වතික යුක්ති යාන්වරණය   
• සංක්රාන්තික යුක්ති යාන්රණය උසෙසා ජාතික ප්රවිචාරණ (Consultation) 

කාර්යසාධක බලකාසේ කාර්යන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම.  

http://www.scrm.gov.lk/
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• ිවිධ හමුො සහ සපාලීසිසේ සජයෂ්ඨ නිලධාරීන් සමග් සංවාෙයන් (Military 
Dialogue) පැවැත්ීම. (පුහුණු කිරීසම් වැඩසටහන නිර්මාණය කිරීම සඳහා 

සමසහයුම් කණ්ඩායමක් (Working Group) පිහිටු ීම.) 

• එක්සත් ජාතීන්සේ සංවිධානය, එක්සත් ජාතීන්සේ ළමා අරමුෙල,  සංක්රමණය සඳහා 

ජාතයන්තර සංවිධානය සමග් ඒකාබේධව සංක්රාන්තික යුක්ති යාන්රණය පිළිබඳව 

ජාතයන්තර  විසශ්්ෂඥයන්සේ අත්ෙැකීම් පාෙක සකාට  ග්නිමින් විවිධ රටවල් ඇසුරින්  
සිදු කළ සිේධි අධයනයන් උපසයෝගී කර ග්නිමින් වැඩමුළු ග්ණනාවක් පැවැත්ීම.  

• විසේශ් කටයුතු අමාතයාංශ්ය සමඟ ඒකාබේධ සවමින් ජිනීවා නග්රසේ පැවැත් වූ  

එක්සත් ජාතීන්සේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලසේ (UNHRC) සැසිවාරය සඳහා 

පහසුකම් සැපයීම සහ එම සැසිවාරය සඳහා සහභාගී ීම.  
 

2. සංහිදියාව සහ නැවත් ඇතිීම වැළැක්ීම. 
• බිම් ම්ටසම් සස්වා සැපයීම වැඩි දියුණු කිරීසම් අරමුණින් ප්ර මුඛ අමාතයංශ් සහ  සාමය 

සහ සංහිඳියා කාර්යාංශ්ය සමඟ ඒකාබේධව  ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් ආරම්භ 

කරන ලදී. ඒ  අනුව උතුරු සහ නැසග්නහිර පළාත්වල ක්රියාත්මක වූ අතුරුෙහන් 

වුවන්සේ සහතිකය පිළිබඳ නිරීක්ෂණය කිරීම සහ එම සස්වාව වැඩිදියුණු කිරීමට 

සහාය විය .  
• ජාතයන්තර සාමය සග්ාඩනැගිසම් කමිටු රැස්ීම් සහ ජාතයන්තර සංවිධාන විසින් 

සංහිඳියාවට අොළ අරමුෙල් ලබාසෙන වයාපෘති සඳහා, එක්සත් ජාතින්සේ සංවිධානය 

සමග් එක්ව සමසභාපතීත්වය ෙැරීම සහ එම වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී ීම.  
 

3. සන්වනිමේදනය සහ ජ්නගත්ීම  
• රජසේ සංහිඳියා වැඩපිළිසවල පිළිබඳව ප්රමුඛ අමාතයාංශ් සහ සාමය සහ සංහිඳියා 

කාර්යාංශ්ය සමග් ඒකාබේධ සවමින් ප්රවිචාරණ කාර්යසාධක බලකාය සහ  ප්රාසේශිය 

කාර්යසාධන බලකා සාමාජිකයින් ෙැනුවත් කිරිසම් අරමුණින් යුතුව කාර්තුමය 

සමාසලෝචන රැස්ීම් පැවැත්ීම.  
• සංහිඳියා යාන්රණයට අොළව, ප්රමුඛ අමාතයාංශ් සහ සංහිඳියා කාර්යාංශ්ය මගින් සිදු 

කරනු ලබන කාර්යයන්සේ ප්රග්තිය පිළිබඳව රාජය තාන්ික ප්ර ජාව සමඟ නිරන්තර  

සාකච්ඡා පැවැත්ීම.  
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4. පර්මේෂණ සහ නීතිමය කරුණු 
• ජාතයන්තර වශ්සයන් පැවැති වැඩමුළු සෙහා සංහිඳියා යාන්රණ පිළිබඳ 

සම්බන්ධීකරණ සල්කම් කාර්යාලසේ සජයෂ්ඨ නිළධාරීන් සම්බන්ධ සවමින් සලාව 

පුරා විහිදී ඇති සංක්රාන්තික යුක්තියට අොල ප්රශ්ස්ත විධික්රම සම්බන්ධසයන් අධයයනය 

කිරීම.  
• වනතිකමය වශ්සයන් පැන නැඟි ඇති ග්ැටළු සම්බන්ධසයන් නීතිපති 

සෙපාර්සම්න්තුව සහ අොළ ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණසයන් අවශ්ය කටයුතු සිදු 

කිරීම සහ ප්රග්තිය පසුවිපරම් කිරීම. 

4.1.2    ආණ්ුක්රම වයවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳ මහජ්න දැනුවත් කිරීමම් වැඩසටහන 

වයවස්ථාමය ප්රතිසංස්කරණය සහ වයවස්ථා සම්පාෙනය පිළිබඳ ජනතා සත්කාරක වැඩසටහසනහි 

අරමුණ වන්සන්, 2015 වසසර්දී නව රජය බලයට පත්ීසමන් අනතුරුව, රසටහි ක්රියාත්මක 

වන්නාවූ වයවස්ථාොයක ප්රතිසංස්කරණයන් සහ වයවස්ථා සම්පාෙනය පිළිබඳව, සපාදු මහජනතාව, 

සිවිල් සමාජ සංවිධානයන්, රාජය නිලධාරීන්, ආග්මික නායකයින්, ශිෂය ප්රජාව, තරුණ ප්රජාව 

ආදීන් ෙැනුවත් කිරීම පිණිස ඔවුන් කරා ප්රසේශ් ීමයි. 

 

සමම කාර්යය සාක්ෂාත් කරග්ැනීම පිණිස, වයවස්ථාමය ප්රතිසංස්කරණය සහ වයවස්ථා සම්පාෙනය 

පිළිබඳ ජනතා සත්කාරක වැඩසටහසනහි සම්බන්ධීකාරක විසින්, වයවස්ථාොයක සභාසේ සල්කම් 

කාර්යාලය සහ අග්රාමාතය කාර්යාලය ෙ විමසා බලා, පහත ෙැක්සවන ෙැනුවත් කිරීසම් වැඩසටහන් 

දියත් කරන ලදී. 

 

1.  ජාතික තරුණ සස්වා සභාව හා එක්ව තරුණ සංසඳය 
 

2016 සෙසැම්බර් මස ආරම්භ කරන ලෙ අතර, සයාවුන් පාර්ලිසම්න්තුව හරහා දිස්ික්ක 

25ම ආවරණය කරන ලදී. 

 

2.  අධයාපන අමාතයාංශ්ය හා  එක්ව පාඨශ්ාලා වැඩසටහන 
 

2016 ජනවාරි මස අරඹන ලෙ අතර, 2017 සපබරවාරි මස ෙක්වා සියළු දිස්ික්ක ආවරණය 

වන පරිදි ක්රියාත්මක විය. 

 

3. ස්වසේශ් කටයුතු අමාතයාංශ්ය හා එක්ව, දිස්ික් සල්කම් කාර්යාල හරහා, රාජය නිලධාරී 

සංසඳය 

ප්රාසේශීය සල්කම්වරුන්, දිස්ික්කසේ අසනකුත් රාජය ආයතනවල නිසයෝජිතයින්, ක්සෂ්ර  

නිලධාරීන්, ග්රාම නිලධාරීන් ආදී නිලධාරීන් සහභාගි විය. 
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4. දිවයිසනහි සිවිල් සමාජ සංවිධාන හා එක්ව ජනතා සංසඳය (සිවිල් සමාජ) 
 

5. සර්සවෝෙය වයාපාරය හා එක්ව අතිසර්ක සිවිල් සමාජ වැඩසටහන 

 

සමම වැඩසටහසන් තුන්වන අදියර සියළුම ආග්ම්වල  ූජය පක්ෂය සඳහා සැලසුම් කර ඇත. සම් 

සඳහා එක් දිස්ික්කයකින් ආග්මික ස්ථාන සහ ඒවාසේ ප්ර ධාන ූජය පක්ෂය 15 සෙසනකු පමණ 

සංඛයාවක් සතෝරාසග්න ඇත. සමහි පළමු වැඩසටහන 2017 සනාවැම්බර් 14 වන දින 

වරනිකායික නා හිමිවරුන් ප්ර ධාන භික්ුන් වහන්සස්ලා 40 සෙසනකුසේ සහභාගීත්වසයන් 

විසුම්පාසේදී පවත්වන ලදී. 

 

4.2  මස්වක සුභසාධනය 

අග්රාමාතය ග්රු රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමාසේ උපසෙස් සහ මඟසපන්ීම යටසත්, අග්රාමාතය 

කාර්යාලය විසින් 2017 වර්ෂසේ දී පහත සඳහන් සමාජ සුභසාධන වැඩසටහන්  ක්රියාත්මක 

කරන ලදී. 

 

4.2.1 ආයුර්මේද වවදය සායනය 

අග්රාමාතය කාර්යාලයීය සුභසාධක සංග්මය, හා එක්ව සිේධාසල්ප ආූර්සේෙ සරෝහල, 

2017.07.20 වන දින අග්රාමාතය කාර්යාලයීය කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වවෙය සායනයක් 

පවත්වන ලදී. නිසරෝගී සම්පන්න ජීවිතයකට රුකුලක් ීම අරමුණු කරග්නිමින් පැවති එම 

වවෙය සායනය මඟින්  කාර්ය මණ්ඩලසේ 200කට අධික සස්වක පිරිසක් වවෙය ප්රතිකාර 

ලබා ග්න්නා ලෙහ. 
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4.3 ආගමික කටයුතු 

නව රජය පත්ීසමන් අනතුරුව සබෞේධ, හින්දු, ඉස්ලාම් හා ක්රිස්තියානි ආග්ම් අතර, ආග්මික 

සංහිඳියාව ඇතිකරලීසම් අරමුණින්, සෑම ආග්මක්ම නිසයෝජනය වන පරිදි එක් ප්රධාන 

ආග්මික වැඩ සටහනක් අග්රාමාතයවරයාසේ ප්රධානත්වසයන් ජාතික ම්ටමින් සැමරීමට 

කටයුතු කර ඇත. ඒ පිළිබඳ සතාරතුරු පහත ෙැක්සේ. 

  

4.3.1 මකාළඹ නවම් මහා මපරහැර 
 

හුණුපිටිය, ග්ංග්ාරාම විහාරස්ථානය හා අග්රාමාතය කාර්යාලය ඒකාබේධව සංවිධානය කරන 

ලෙ සකාළඹ නවම් මහා සපරහැර, 2017 සපබරවාරි මස 09 සහ 10 යන සෙදින තුළ 

උත්කර්ශ්වත් අයුරින්, සමස්ත සකාළඹ නග්රයම ඒකාසලෝකමත් කරමින් ීි සංචාරය කරන 

ලදී. 

 

නවම් මහා සපරහැර අලි ඇතුන් 75 කට ආසන්න සංඛයාවකින් විිරවත් වූ අතර, උඩරට, 

පහතරට හා සබරග්මුව කලා සම්ප්ර ොයන්ට අයත් නර්තන අංග් හා සවනත් අලංකාර නර්තන 

අංග් රාශියක් ඉදිරිපත් කරමින් ශිල්පීන් 7000 ක් පමණ සහභාගී වූහ.  

 

සකාළඹ නවම් මහා සපරහැසරහි සමාරම්භක දිනය වූ, 2017 සපබරවාරි මස 09 වන දින ධාතු 

කරඬුව මංග්ල හස්තිරාජයා මත තැන්පත් කර සපරහැසර් කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා 

ජනාධිපති, ග්රු වමිපාල සිරිසස්න මැතිතුමා සහභාගී වූ අතර, සපරහැසර් සෙවන දිනය වූ 
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සපබරවාරි මස 10 වන දින ධාතු කරඬුව මංග්ල හස්තිරාජයා මත තැන්පත් කර සපරහැසර් 

කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා අග්රාමාතය, ග්රු රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා සහභාගී වූහ. 

සමම සපරහැර නැරඹීම සඳහා ලක්ෂ සංඛයාත සේශීය හා විසේශීය නරඹන්නන් පිරිසක් 

සහභාගී වූහ. රූපවාහිනී නාලිකා ඔස්සස්ෙ විශ්ාල පිරිසකට සපරහැර නැරඹීම සඳහා අවස්ථාව 

උොවිය. එසස්ම, සමම සපරහැර සේශීය කලා ශිල්පීන්සේ ෙක්ෂතා සලාවට කියාපෑමටත්, එම 

කලා සම්ප්ර ොයන් තවදුරටත් රැක ග්ැනීමටත් මහඟු අවස්ථාවක් විය.   
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4.3.2 මහා සංඝරත්නය දහස්නමක් උමදසා අරලියගහ මන්වදිරමේී පිරිනමන ලද 

 සංඝගත්  දක්ිණාව - 2017 
 

අග්රාමාතය කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලෙ මහා සංඝරත්නය ෙහස්නමක් උසෙසා 

පිරිනැමුණු  සංඝග්ත ෙක්ිණාව අග්රාමාතයතුමාසේ ප්ර ධානත්වසයන් සහ මැති ඇමතිවරුන් 

විශ්ාල පිරිසකසේ සහභාගීත්වසයන්, 2017 සැේතැම්බර් මස 27 සවනි දින අරලියග්හ 

මන්දිරසේ ප්රධාන රැස්ීම් ශ්ාලාසේදී සාර්ථක සලස පැවැත්විණි.   

 

සමම සංඝග්ත ෙක්ිණාව සඳහා වරනිකායික මහා නායක හිමිවරුන්, අනු නායක 

හිමිවරුන්, සංඝ නායක හිමිවරුන් ඇතුළු මහා සංඝරත්නය ෙහසකට අධික පිරිසක් සහභාගී 

වූහ. 
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4.3.3 සර්වඥධාතූන්ව වහන්වමස්ලා ඇතුළු මබෞේධ පුරාවිදයාත්මක වටිනාකමක් ඇති  

      භාණ්ඩ ප්රදර්ශනය 
 

ග්ංඟාරාම විහාරස්ථානය හා අග්රාමාතය කාර්යාලය ඒකාබේධව සංවිධානය කරන ලෙ බුේධ 

රශ්්මි ජාතික සවසක් මංග්ලයයට සමග්ාමීව නීලගිරි ධාතූන් වහන්සස්ලා ඇතුළු සබෞේධ 

පුරාවිෙයාත්මක වටිනාකමක් ඇති භාණ්ඩ ප්ර ෙර්ශ්නයක්, 2017 මැයි මස 11 වන දින සිට 14 

වන දින ෙක්වා අරලියග්හ මන්දිරසේ ප්ර ධාන රැස්ීම් ශ්ාලාසේදී පවත්වන ලදී. එම ප්ර ෙර්ශ්නය, 

2017 මැයි මස 11 වන දින අග්රාමාතය, ග්රු රනිල් වික්ර මසිංහ මැතිතුමාසේ හා නීතිය සහ 

සාමය හා ෙක්ිණ සංවර්ධන අමාතය, ග්රු සාග්ල රත්නායක මැතිතුමාසේ ප්ර ධානත්වසයන් 

විවෘත කරන ලදී. 
 

සමම ප්ර ෙර්ශ්නය සඳහා පුරාවිෙයා සෙපාර්තසම්න්තුව, අධයාපන අමාතයංශ්ය, අපනයන 

සංවර්ධන මණ්ඩලය, නාරෙ සබෞේධ මධයස්ථානය, මධයම සංස්කෘතික අරමුෙල, ජාතික 

සකෞතුකාග්ාර සෙපාර්තසම්න්තුව, ජාතික සල්ඛනාරක්ෂක සෙපාර්තසම්න්තුව, සබෞේධ කටයුතු 

සෙපාර්තසම්න්තුව, ජාතික ශිල්ප සභාව, හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලය (ලක්සල), ජාතික 

සමෝස්තර මධයස්ථානය, ආයුර්සේෙ සෙපාර්තසම්න්තුව, සසෞන්ෙර්ය විශ්්වවිෙයාලය, බස්නාහිර, 

මධයම, ඌව, වයඹ සහ සබරග්මුව පළාත් සභාවන්හි සංස්කෘතික අමාතයාංශ් විසින් ප්ර ෙර්ශ්න 

කුටි හා ප්රෙර්ශ්න භාණ්ඩ ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

 

සමම ප්රෙර්ශ්නය නැරඹීම සඳහා විශ්ාල පිරිසක් සහභාගී වූ අතර, රූපවාහිනී නාලිකා ඔස්සස් ෙ 

විශ්ාල පිරිසකට එය නැරඹීම සඳහා අවස්ථාව උොවිය. එසස්ම, සර්වඥධාතූන් වහන්සස්ලා ඇතුළු 

සබෞේධ පුරාවිෙයාත්මක වටිනාකමක් ඇති භාණ්ඩ එකතුවක් ෙ එකම ස්ථානයකදී ෙැක 

ග්ැනීමට සමය අවස්ථාවක් විය. 

 

4.3.4  බුේධ රශ්මි ජ්ාතික මවසක් මංගලයය 
 
ග්ංඟාරාම විහාරස්ථානය හා අග්රාමාතය කාර්යාලය ඒකාබේධව සංවිධානය කරන ලෙ බුේධ 

රශ්්මි ජාතික සවසක් මංග්ලයය, 2017 මැයි මස 11 වන දින සිට 14 වන දින ෙක්වා ග්ංඟාරාම 

විහාරස්ථානය, අරලියග්හ මන්දිරය, සේසර් වැව වටරවුම් පාර හා සේසර් වැව ආශ්රිතව 

උත්කර්ශ්වත් අන්ෙමින් පවත්වන ලදී. 

 

බුේධ රශ්්මි ජාතික සවසක් මංග්ලයසේ සමාරම්භක උත්සවය අග්රාමාතය, ග්රු රනිල් 

වික්රමසිංහ මැතිතුමාසේ ප්රධානත්වසයන් හා මැති ඇමතිවරුන් රාශියකසේ සහභාගීත්වසයන් 

පැවැත්වූ අතර, එම අවස්ථාව සඳහා ඉන්දීය අග්රාමාතය, ග්රු නසර්න්ර සමෝදි මැතිතුමා ඇතුළු 

විසේශීය රාජය නායකයන් හා දූත පිරිස් ෙ සහභාගී වූහ. 
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එසස්ම, සමම සවසක් කලාපය සේසර් වැසේ ජල තලය මත ඉදි කරන ලෙ විසශ්්ෂ සවසක් 

නිර්මාණ, සබාදු බැති ගී සංෙර්ශ්න, සබෞේධ මුරා නාටය සංෙර්ශ්න, සබෞේධ ජාතක කතා 

ඇසුසරන් ඉදිරිපත් කරන ීදි නාටය සංෙර්ශ්න, රූකඩ සංෙර්ශ්න, සවසක් සතාරණ, ආදී විවිධ 

අංග්වලින් සමන්විත ෙැවැන්ත ආග්මික, සංස්කෘතික මංග්ලයයක් විය. 

 

බුේධ රශ්්මි සවසක් කලාපය නැරඹීම සඳහා ලක්ෂ සංඛයාත සේශීය හා විසේශීය නරඹන්නන් 

පිරිසක් සහභාගී වූ අතර, රූපවාහිනී නාලිකා ඔස්සස්ෙ විශ්ාල පිරිසකට සමම සවසක් කලාපය 

නැරඹීම සඳහා අවස්ථාව උොවිය. සමය සේශීය නිර්මාණකරුවන්සේ ෙක්ෂතා සලාවට 

කියාපෑමටත්, සේශීය කලා සම්ප්ර ොයන් තවදුරටත් රැකග්ැනීමටත් මහඟු අවස්ථාවක් විය.   
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4.3.5 ඉෆ්ත්ාර් උත්සවය 

ඉස්ලාම් භක්තිකයන් හෙ බැතිසයන් සමරනු ලබන ඉෆ්තාර් උත්සවය මේලවිතුමන්ලාසේ සහ 

1500 ක් පමණ ඉස්ලාම් බැතිමතුන්සේ සහභාගීත්වසයන් 2017 ජූලි මස 22 වන දින 

ජනාධිපති, ග්රු වමිපාල සිරිසස්න මැතිතුමා හා අග්රාමාතය, ග්රු රනිල් වික්ර මසිංහ 

මැතිතුමාසේ ප්රධානත්වසයන් අරලියග්හ මන්දිරසේ දී පවත්වන ලදී. 
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4.3.6 මකාේලුපිටිය වාළුකාරාම මහා විහාරස්ථ වාර්ික ඇසළ මහා මපරහැර 

ආග්මික සහජීවනය තුළින් ජාතික සංහිඳියාව ඇති කිරීසම් අරමුණ සපරෙැරිව, සකාල්ලුපිටිය 

වාළුකාරාම මහා විහාරස්ථ වාර්ික ඇසළ මහා සපරහැර 54 වන වරටත් අග්රාමාතය 

කාර්යාලසේ සංවිධායකත්වසයන්  2017 ඔක්සතෝබර් මස 15 වන දින පැවැත්විණ. 

ග්රු අග්රාමාතයතුමන්සේ හා මැති ඇමතිවරුන්සේ සහභාගීත්වසයන් උත්කර්ෂවත් අයුරින් 

පවත්වන ලෙ සමම සපරහැර මංග්ලයය ඉපැරණි සේශීය නර්තන සම්ප්ර ොයන්සේ අනනයතාවය 

විෙහා ෙැක්සවන උඩරට, පහතරට නර්තනයන් ඇතුළුව විිර වත් නර්තන අංග් රාශියකින් ෙ 

අලංකාරවත් සලස සැරසූ හස්තීන් විශ්ාල ප්ර මාණයකින් ෙ සමන්විත විය. 

එසස්ම, සමම සපරහැර මංග්ලයය නැරඹීම සඳහා සේශීය හා විසේශීය නරඹන්නන් විශ්ාල 

පිරිසක් සහභාගීවූ  අතර රූපවාහිනී නාලිකා ඔස්සස්ෙ සබාසහෝ පිරිසකට සපරහැර නැරඹීම 

සඳහා අවස්ථාව උොවිය. 
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4.3.7 ීපවාලි උත්සවය  

අග්රාමාතය කාර්යාලය හා බන්ධනාග්ාර ප්ර තිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංි කිරීම 

සහ හින්දු ආග්මික කටයුතු අමාතයාංශ්ය ඒකාබේධව සතවන වරටත් සංවිධානය කරන ලෙ 

ජාතික දීපවාලි උත්සවය, 2017 ඔක්සතෝබර් මස 15 වන දින ග්රු ජනාධිපතිතුමාසේ සහ ග්රු 

අග්රාමාතයවරයාසේ ප්රධානත්වසයන්  හා මැති ඇමතිවරුන් ඇතුළු හින්දු බැතිමතුන් 1500 ක 

පමණ පිරිසකසේ සහභාගීත්වසයන් අරලියග්හ මන්දිරසේ දී පවත්වන ලදී.  
 

හින්දු ආග්මික වතාවත් හා හින්දු සංස්කෘතික අංග්යන්ට මුල් තැන සෙමින් සැමරූ සමම 

දීපවාලි උත්සවසේ සැබෑ අරුත වන්සන්, අසතයය දුරලා සතයය ෙල්වාලීම, සක්රෝධය දුරලා 

සසසනහස ෙල්වාලීම, වවරය දුරලා කරුණාව ෙල්වාලීම, පරාධීනත්වය දුරලා ස්වාධීනත්වය 

ෙල්වාලීම හා නපුර දුරලා යහපත ෙල්වාලීමයි. 
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05.  මහජන පැමිණිලි/ 

    දුක්ග්ැනවිලි සඳහා සහන    
          සැලසීම 
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5.1 අග්රාමාත්ය කාර්යාලය මවත් ලැමබන මහජ්න පැමිණිලි/ දුක්ගැනවිලි 

 අදාල රාජ්ය ආයත්න මවත් මයාමු කිරීම හා ප්රගතිය පසු විපරම් කිරීම 
 

ග්රු අග්රාමාතයතුමා සවත සයාමු කරනු ලබන මහජන ග්ැටලු/ දුක්ග්ැනවිලි ඉතා කාර්යක්ෂම 

හා ඵලොයීව කළමනාකරණය කිරීසම් මූලික අරමුණ සපරෙැරිව, ෙැනට පවතින  මහජන 

සම්බන්ධතා අංශ්සේ කටයුතු පුළුල් කිරීමට තීරණය විය. 

 

ඒ අනුව, ශ්රී ලංකාසේ ඕනෑම ප්රසේශ්යකින් පැමිණ සහෝ ලිඛිතව ඉදිරිපත් වන මහජනයාසේ 

ග්ැටලු, පැමිණිලි සහ අවශ්යතා විසඳීම සඳහා අග්රාමාතය කාර්යාලසේ මහජන සම්බන්ධතා 

අංශ්ය, අංක 101, ආ.ර්.ඒ.ෙ සමල් මාවසත්  නව ස්ථානයක 2017.07.20  වන දින ග්රු 

අග්රාමාතයතුමාසේ උපසෙස් මත ස්ථාපිත කරන ලදී.   
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අග්රාමාතය සල්කම්වරයාසේ සෘජු අධීක්ෂණය යටසත් ක්රියාත්මක වන මහජන සම්බන්ධතා 

අංශ්ය ග්රු අග්රාමාතයතුමාසේ උපසේශ්කවරු (මහජන සම්බන්ධතා)  සෙසෙසනකුසග්න්,  

අධයක්ෂවරසයකුසග්න් හා 25 සෙසනකුසග්න් පමණ යුත් කාර්ය මණ්ඩලයකින් සමන්විත සේ.  

 

දිවයිසන් සියලු රාජය ආයතනවලට අොලව ඉදිරිපත් කරනු ලබන මහජන පැමිණිලි හා සස්වා 

ඉල්ලීම් කඩිනමින් ඉටු කර දීම සඳහා, අවශ්ය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීමෙ සමම අංශ්ය 

මගින් සිදුකරන කාර්යයකි. එසමන්ම අොල මහජන ඉල්ලීම්, අවශ්යතාවයන් ඒ ඒ 

ආයතනවලින් ඉටු කිරීම පිළිබඳ ප්රග්තිය නිරන්තරසයන්ම විමසමින්, අොල මහජන 

අවශ්යතාවයන් ඉටු කිරීම පිළිබඳ පසුවිපරම් කිරීම ෙ සිදු කරනු ලබයි. සමයට අමතරව රාජය 

ආයතනවල මහජන සම්බන්ධතා කටයුතු පිළිබඳ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීම, පහසුකම් වැඩි 

දියුණු කිරීම, මහජන සම්බන්ධතා ක්රසමෝපායන් ශ්ක්තිමත් කිරීම ආදී කටයුතු පිළිබඳව ෙ සමම 

අංශ්සේ අවධානය සයාමුව ඇත. 

 

පරමාර්ථ 

• සස්වා සම්පාෙනය කාර්යක්ෂම හා විධිමත් කිරීම පිළිබඳ අවධානය වැඩිදියුණු කිරීම 

• මහජන  ග්ැටලු විසඳීම සඳහා අවශ්ය පහසුකම් සැලසීම 

• රාජය අංශ්සේ මහජන සම්බන්ධතා ග්ැටලු විසඳුම් පිළිබඳ කළමනාකාරීත්වය 

වැඩිදියුණු කිරීම 

• මහජන සබඳතා, ග්ැටලු විසඳීම් ප්රසේශ්යන් ඇග්යුම් ක්රියාවලිය විධිමත්ව 

සමසහයීම 

• රාජය ආයතන, සපෞේග්ලික ආයතන, සේශ්පාලනමය ආයතන, මහජන පැමිණිලි 

විසඳීම සඳහා සක්රීයව ොයක කරග්ැනීමට වැඩ පිළිසවලක් සකස් කිරීම, එම 

හැකියාවන් හා කුසලතාවයන් දියුණු කිරීම  

• මහජනයා සවනුසවන් උපසේශ්න සස්වා ලබාදීම, ග්ැටලු විසඳීම සඳහා අවශ්ය වූ 

සම්බන්ධීකරණය හඳුන්වා දීම 

• මහජන සබඳතා, ග්ැටලු විසඳීම සඳහා වූ සතාරතුරු තාක්ෂණ සබඳතා හඳුනා 
ග්ැනීම හා ශ්ක්තිමත් කිරීම 

• සහභාගීත්ව සංවර්ධන ප්රසේශ්යන්, සංවාෙයන් හා සන්නිසේෙනයන් මඟින් ප්රජා 

ශ්ක්තීන් වැඩිදියුණු කිරීම, ප්රජා සහභාගීත්වය තහවුරු කිරීසම් ප්රසේශ්යන් හඳුන්වා 

දීම 

• මහජන සස්වාවන්හි ප්රග්මනය හා පහසුකරණය සඳහා වෘත්තීමය ශ්ක්තිමත් කිරීම් 

හා ක්රසමෝපායන් හඳුන්වා දීම 
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ක්රමමෝපායන්ව 

• අග්රාමාතය කාර්යාලය යටසත් සවනම මහජන සම්බන්ධතා ඒකකයක් පිහිටුීම හා 

එමඟින් මහජනතාවට තම ග්ැටලු පහසුසවන් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පහසු 

ස්ථානයක් සැකසීම 

 

• රාජය ආයතන සමඟ අග්රාමාතය කාර්යාලය පවත්නා සබඳතා ශ්ක්තිමත් කිරීම 

සඳහා සෑම ප්රධාන රාජය ආයතනයක්ම සම්බන්ධ වන පරිදි මහජන සබඳතා ඒකක  

( Public Relation Cell) කමිටු පිහිටුීම 

 

• මහජන ග්ැටලු විසඳීම සඳහා රාජය අංශ්සේ වග්ීම (Responsiveness) හා 
වග්කීම (Responsibility) තහවුරු කිරීම, පසු විපරම් ක්රමසේෙයන් හඳුන්වා දීම 

මඟින් මහජන ග්ැටලු විසඳීම පිළිබඳ සමාසලෝචනය කළ හැකි යාන්රණයක් 

හඳුන්වා දීම 

 

• මහජන ග්ැටලු පිළිබඳ වර්ගීකරණයන් (subject) හඳුනා ග්ැනීම මඟින් ග්ැටලු 

විශ්්සල්ෂණ ප්රසේශ්යක් තුළින් සපාදුසේ එවැනි ග්ැටලු අවම කිරීම සඳහා ප්රතිපත්ති 

සබඳතා ඇති කිරීම 

 

• මහජන ග්ැටලු විසඳීම සඳහා වූ සතාරතුරු තාක්ෂණ සමවලමක් හඳුන්වා දීම හා 

ඉදිරිසේදී එම සතාරතුරු තාක්ෂණ ක්රියාවලිය ආයතනික සලස ජාලග්ත කිරීසමන් 

වඩා කඩිනමින් ග්ැටලු විසඳීසම් ප්රසේශ්යන් සවත වර්ධනය කිරීම 

 

• මහජන අවශ්යතාවයන් හා ග්ැටලු විසඳීම සඳහා අවශ්ය කළමනාකරණ හා 

ප්රතිපත්ති සංවාෙ ඇති කිරීම මගින් විවිධ ක්රසමෝපායන් හඳුන්වා දීම 
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ඉදිරිපත් වූ මහජ්න පැමිණිලි/ අවශයත්ා හා ඒවා පිළිබඳව ගත් ක්රියාමාර්ග සහ ප්රගතිය 

 

මාසය ලැබුණු මුළු ලිපි ප්රමාණය 
පිලිතුරු යවන ලද මුළු ලිපි 

ප්රමාණය 

ජනවාරි 3801 2708 

සපබරවාරි 4031 2898 

මාර්තු 4649 3223 

අසේල් 2669 1766 

මැයි 2499 1871 

ජුනි 2150 1678 

ජූලි 2268 1819 

අසග්ෝස්තු 3977 3330 

සැේතැම්බර් 4045 3664 

ඔක්සතෝබර් 6175 4270 

සනාවැම්බර් 6347 4602 

සෙසැම්බර් 4530 3326 

එකතුව 47141 35155 

 

සාරාංශ විස්ත්රය 

 

පිළිතුරු සැපූ මුළු ලිපි ප්රමාණය            - 35155 

ලෙ පිළිතුරු ලිපි ප්රමාණය      -   6830 

පිටපත් සලස සග්ානු කළ ලිපි සංඛයාව                                          -   5077 

2017.12.31 දිනට පිලිතුරු යැීමට ඇති ලිපි    -                79 

2017 වර්ෂය තුල ලැබුණු මුළු ලිපි ප්රමාණය    -          47141 
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2017  ජූලි මස මහජන සම්බන්ධතා අංශ්ය පිහිටුීසමන් පසු මහජන පැමිණිලි සඳහා පිළිතුරු 

යැීමට ග්ත කළ කාලය (දින) අනුව ප්රග්තිය පහත ෙැක්සවන අතර සතාරතුරු තාක්ෂණය 

භාවිත කිරීම මගින් දිනක් ඇතුලත පිළිතුරු යැීමට අසේක්ෂා සකසර්. 

 

 

 

 

 

අදියර පිළිතුරු යැීමට ගත් වූ දින ගණන 

පළමු අදියර දින 10 

2 වන අදියර දින 9.05 

3 වන අදියර දින 4.38 

4 වන අදියර දින 3.38 

අසේක්ිත ප්රග්තිය එක්දින සස්වය 
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   ඉදිරි සැලසුම් හා අමේක්ෂා 

• අන්වත්ර්ජ්ාල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම 

අන්තර්ජාල පහසුකම් මඟින් මහජන ග්ැටලු විසදීසම් පේධතියක් ස්ථාපිත කිරීම. 

එමඟින් විෙුත් තාක්ෂණ පහසුකම් මඟින් අොල ආයතන සමඟ පවතින සබඳතා 

ශ්ක්තිමත් කිරීම හා ග්ැටලු විෙුත් තාක්ෂණය මඟින් සම්බන්ධීරකරණය කිරීම 

 

• මහජ්න සබඳත්ා ජ්ාලය ස්ථාපිත්කිරීම 

අග්රාමාතය කාර්යාලය සමඟ සම්බන්ධිත ආයතන ජාලය හඳුනාග්ැනීම සහ සෑම 

ආයතනයකම මහජන සබඳතා ඒකක පිහිටුීම මඟින් රාජය අංශ්සේ මහජන 

සබඳතා තව දුරටත් ශ්ක්තිමත් කිරීම 

 

• පුරවැි හා මහජ්න ප්රඥේතිය හඳුන්වවා ීම 

මහජන සස්වාවන් වඩා විධිමත්ම හා කාර්යක්ෂමව හා වග්ීසමන් කටයුතු 

කිරීම පිළිබඳ ප්රතිපත්ති ඇතුළත් මහජන ප්රඥේති වැඩසටහන හඳුන්වා දීම හා 

එමඟින් මහජන සස්වාවන් සැපයීම පිළිබඳ තත්ත්වකරණයක් ඇති කිරීම 

 

• වෘත්තීය සමිති සබඳත්ා ශක්තිමත් කිරීම 

ආයතනික සස්වා සැපයීම සඳහා වෘත්තීය සමිති සමඟ සබඳතාවය මඟින් 

ආයතනික හා වෘත්තීය ග්ැටලු විසඳීම සඳහා ක්රසමෝපායන් හඳුනා ග්ැනීම. 

මහජන සස්වා සැපයීමට බාධාවන වෘත්තීය ක්රියාමාර්ග් අවම කිරීම සඳහා 

අවශ්යවන සම්බන්ධීකරණය හා ධාරිතා සංවර්ධනය 

 
• මහජ්න සබඳත්ා ප්රතිපත්ති අධයයනය හා කළමනාකරණය 

රාජය අංශ්සේ ආයතන සමඟ සහසයෝගීතාවය මඟින් මහජන සස්වාවන් 

වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවශ්ය වන්නා වූ ප්රතිපත්ති අධයනයන් සඳහා සයාමුීම 

හා එමඟින් මහජන සස්වාවන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වූ ප්රතිපත්ති හඳුනාග්ැනීම 

හා අොල අංශ් ඒ සඳහා සයාමු කිරීම 
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5.2  අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ නිල මවබ් අඩවිය මගින්ව මහජ්න පැමිණිලි / 

 දුක්ගැනවිලි ඉදිරිපත් කිරීමට සලසා ඇති පහසුකම්  
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06. පාර්ලිසම්න්තු සහ 
 නීතිමය කටයුතු 
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6.1 පාර්ලිමම්න්වතු කටයුතු  

පාර්ලිසම්න්තුව, අමාතය මණ්ඩල කාර්යාලය හා අොල නීති කටයුතු  සම්බන්ධීකරණය 

කරන්නා වූ අංශ්යක් වශ්සයන් අග්රාමාතය කාර්යාලය තුළ ස්ථාපිත කර ඇති පාර්ලිසම්න්තු 

හා නීති කටයුතු අංශ්ය මඟින් සමම කටයුතු ඉටු කරනු ලබයි. 
 

6.1.1 අමාත්ය මණ්ඩල සංමේශ, අමාත්ය මණ්ඩල සටහන්ව සහ පාර්ලිමම්න්වතු ප්ර ශ්න වලට 

පිළිතුරු සැපයීම 
• අමාත්ය මණ්ඩල සංමේශ හා අමාත්ය මණ්ඩල සටහන්ව 

2017 ජනවාරි 01 දින සිට සෙසැම්බර් 31 දින ෙක්වා විවිධ විෂය කරුණු සවනුසවන් 

අමාතය මණ්ඩල සංසේශ් 91 ක් හා අමාතය මණ්ඩල සටහන් 33 ක් අමාතය 

මණ්ඩලය සවත ඉදිරිපත් කර ඇත. එකී අමාතය මණ්ඩල සංසේශ් හා සටහන් 

සම්බන්ධසයන් අමාතය මණ්ඩලය විසින් එළසඹන ලෙ තීරණ අතරින්, අග්රාමාතය 

සල්කම් විසින් ක්රියා කළ යුතු තීරණ ක්රියාත්මක කිරීම හා ඒ සම්බන්ධ පසුවිපරම් 

සිදු කර ඇත. 

 

• පාර්ලිමම්න්වතු ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම 
අග්රාමාතයවරයා විසින් ජනාධිපතිවරයාසේ හා අග්රාමාතයවරයාසේ විෂය පථය 

යටතට අයත් වන අමාතයාංශ්, සෙපාර්තසම්න්තු, වයවස්ථාපිත මණ්ඩල සහ 

සංස්ථාවන්ට අොලව ආණ්ඩු පක්ෂ හා විපක්ෂ මන්ත්රීවරුන් විසින් 2017 ජනවාරි 01 

දින සිට සෙසැම්බර් 31 දින ෙක්වා කාල සීමාව ඇතුළත අසන ලෙ වාික ප්ර ශ්්න 

අතුරින් ප්ර ශ්්න 72 කට පිළිතුරු සකටුම්පත් කර ඇත. ඒ අනුව ග්රු 

ජනාධිපතිවරයාසේ විෂය පථය යටතට අයත් වන මහවැලි සංවර්ධන, පරිසර සහ 

ආරක්ෂක අමාතයාංශ්යන්ට අොල කරුණු සම්බන්ධසයන් විමසන ලෙ වාික ප්රශ්්න 

43 ක් සඳහා පිළිතුරු සකටුම්පත් කර ඇත. ජාතික ප්ර තිපත්ති හා ආර්ික කටයුතු 

අමාතයාංශ්සේ සහ අග්රාමාතය කාර්යාලසේ විෂය පථයට අොල වන කරුණු 

සම්බන්ධසයන් වාික ප්ර ශ්්න 29 ක් සඳහා පිළිතුරු සකටුම්පත් කර ඇත.  
 

තවෙ, පාර්ලිසම්න්තු ස්ථාවර නිසයෝග් යටසත් අග්රාමාතයවරයා සවත සයාමු කරනු 

ලබන ප්ර ශ්්න 13 ක් සඳහා පිළිතුරු සකටුම්පත් කර ඇත. එසමන්ම, ග්රු 

අග්රාමාතයවරයාසග්න් ප්ර ශ්්න ඇසිසම් අවස්ථාව යටසත් ජාතික වැෙග්ත්කමකින් යුත් 
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ප්ර තිපත්තිමය කරුණු ඔස්සස් සෑම මසකම පාර්ලිසම්න්තු රැස්ීම පැවැත්සවන පළමු 

බොො දින අග්රාමාතයවරයාසග්න් අසනු ලබන වාික ප්ර ශ්්න 04 ක් සඳහා පිළිතුරු 

ලබා දීම සිදු කරනු ලබයි.  ඒ අනුව, සමම කාල පරාසය තුළ වාික ප්ර ශ්්න 28 කට 

පිළිතුරු සකටුම්පත් කිරීසම් කටයුතු සිදු කර ඇති අතර, සභාව  කල් තැබීසම් 

සයෝජනා 03 ක් සඳහා පිළිතුරු සකටුම්පත් කරන ලදී. 
 

6.1.2   පාර්ලිමම්න්වතු වාර්ත්ා සභාගත් කිරීම 

ජනාධිපතිවරයාසේ හා අග්රාමාතයවරයාසේ විෂය පථය යටතට ග්ැසනන විෂය කරුණු 

සම්බන්ධසයන් වාර්තා පාර්ලිසම්න්තුසේ සභාග්ත කළ යුතු අවස්ථාවන් හිදී, විසශ්්ෂසයන් 

වාර්ික වාර්තා, කාර්ය සාධන වාර්තා හා ගිණුම් ප්ර කාශ් පාර්ලිසම්න්තුසවහි සභාග්ත 

කිරීමට අවශ්ය කටයුතු සමමඟින් සිදු කරනු ලබන අතර, 2017 ජනවාරි 01 සිට සෙසැම්බර් 

31 ෙක්වා කාල සීමාව තුළ පහත කරුණු යටසත් වාර්තා 15 ක් පාර්ලිසම්න්තුසේ සභාග්ත 

කර ඇත.  
 

i. වාර්ික වාර්ත්ා 
• අල්ලස් සහෝ දූෂණ සචෝෙනා විමර්ශ්න සකාමිෂන් සභාව - 2008 - 2015 
• අල්ලස් සහෝ දූෂණ සචෝෙනා විමර්ශ්න සකාමිෂන් සභාව - 2016  
• ජාතික මුෙල් සකාමිෂන් සභාව - 2015 
• පරිපාලන අභියාචනා විනිශ්්චය අධිකාරිය -2015 
• පරිපාලන අභියාචනා විනිශ්්චය අධිකාරිය - 2016 
• සජනරාල් ශ්රීමත් සජෝන් සකාතලාවල ආරක්ෂක විශ්්ව විෙයාල-2013– 2014  
• රාජය සස්වා සකාමිෂන් සභාව - 2016  

 

ii.  ප්රගති වාර්ත්ා 
• සීමා නිර්ණය සකාමිෂන් සභාව - 2016 

 

iii. කාර්තු ප්ර ගති වාර්ත්ා 
• රාජය සස්වා සකාමිෂන් සභාව - 2017.04.01 - 2017.06.30 
• අල්ලස් සහෝ දූෂණ සචෝෙනා  විමර්ශ්න සකාමිෂන්  සභාව 2017.01.01 - 

2017.03.31 
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iv. කාර්ය සාධන වාර්ත්ා සහ ගිණුම් ප්ර කාශ 
 

• රාජය සස්වා සකාමිෂන් සභාව - 2016 
• මැතිවරණ සකාමිෂන් සභාව - 2016  
• පරිපාලන අභියාචනා විනිශ්්චය අධිකාරිය - 2016  

 
v. මවනත්  

 
• 2017 මුෙල් වර්ෂය සඳහා වන ජාතික මුෙල් සකාමිෂන් සභාසේ    
  නිර්සේශ්  
• 2018 මුෙල් වර්ෂය සඳහා වන ජාතික මුෙල් සකාමිෂන් සභාසේ  

නිර්සේශ්  
 

6.1.3 මයෝජ්නා සම්මත්යන්ව පාර්ලිමම්න්වතුව මවත් ඉදිරිපත් කිරීම  

ශ්රී ලංකා ප්ර ජාතාන්ික සමාජවාදී ජනරජසේ ආණ්ඩු ක්ර ම වයවස්ථාසේ හා අමාතය 

මණ්ඩලය විසින් පාර්ලිසම්න්තුසේ දී සයෝජනා සලස ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ග්ත යුතු 

සලස තීරණය කරනු ලබන සයෝජනාවන් පාර්ලිසම්න්තුව සවත ඉදිරිපත් කර සම්මත 

කර ග්ැනීමට අොලව සියලු කටයුතු සමම අංශ්ය මඟින් සිදු කරනු ලබයි. ඒ අනුව, 2017 

ජනවාරි 01 දින සිට සෙසැම්බර් 31 දින ෙක්වා පහත සඳහන් සයෝජනා පාර්ලිසම්න්තුව 

සවත ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ග්ැනීමට අොල පියවර සග්න ඇත. 

 

• මැතිවරණයක දී සහෝ ජනමත විචාරණයක දී විෙුත් හා මුද්රිත මාධයයන් විසින් 

පිළිපැදිය යුතු උපමාන සහවත් මාර්සග්ෝපසේශ්  

• අල්ලස් සහෝ දූෂණ සචෝෙනා විමර්ශ්න සකාමිෂන් සභාසේ අධයක්ෂ 

ජනරාල්සේ වැටුේ හා දීමනා සංසශ්ෝධනය කිරීම 

• අල්ලස් සහෝ දූෂණ සචෝෙනා විමර්ශ්න සකාමිෂන් සභාසේ අල්ලස් වැටලීම් 

අත්තිකාරම් ගිණුසම් සීමාවන් ප්ර තිසශ්ෝධනය කිරීම  

• ස්වාධීන සකාමිෂන් සභාවන් හි සභාපතිවරුන් හා සාමාජිකයන් සවත සග්වනු 

ලබන පාරිශ්ර මිකයන් හා සවනත් දීමනා  

• ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් සකාමිෂන් සභාසේ සභාපතිසේ වැටුේ හා දීමනා 

ප්ර තිසශ්ෝධනය කිරීම  

• ශ්රී ලංකා ප්ර ජාතාන්ික සමාජවාදී ජනරජසේ ආණ්ඩු ක්ර ම වයවස්ථාසේ අංක 

108 (1) වයවස්ථාව යටසත් අග්ර විනිශ්්චයකාරවරයා, සශ්්රෂ්ඨාධිකරණ 
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විනිශ්්චයකාරවරුන්, අභියාචනාධිකරණසේ සභාපතිවරයා සහ 

අභියාචනාධිකරණ විනිශ්්චයකාරවරුන් සඳහා වන වැටුේ  සංසශ්ෝධනය  

• ශ්රී ලංකා ප්ර ජාතාන්ික සමාජවාදී ජනරජසේ ආණ්ඩු ක්ර ම වයවස්ථාසේ අංක 

108 (1) වයවස්ථාව යටසත් අග්ර විනිශ්්චයකාරවරයා,සශ්්රෂ්ඨාධිකරණ 

විනිශ්්චයකාරවරුන්, අභියාචනාධිකරණසේ සභාපතිවරයා සහ 

අභියාචනාධිකරණ විනිශ්්චයකාරවරුන් සඳහා විශ්රාම වැටුේ සහිත විසශ්්ෂ 

ස්ථාවර දීමනාවක් ලබා දීම  

• ජාතික අධයාපන සකාමිෂන් සභාසේ සභාපතිසේ හා උප සභාපතිසේ 

පාරිශ්ර මික සහ සකාමිෂන් සභාසේ සාමාජිකයින්සේ දීමනා සංසශ්ෝධනය කිරීම  

• අග්ර විනිශ්්චයකාරතුමාසේ සහ උපරිමාධිකරණ විනිශ්්චයකාරවරුන්සේ වැටුේ 

හා දීමනා සංසශ්ෝධනය කිරීම 

• හයිසරාෆ්සලෝසරාකාබන් (Hydroflurocabons - HFC) අදියරග්තව සීමා 

කිරීම පිළිබඳ සමාන්ියල් සන්ධානය සිදු කළ කිග්ාලි සංසශ්ෝධනය සඳහා ශ්රී 

ලංකාව අනුග්ත ීම  

 

6.2 නීතිමය කටයුතු 

පනත් සකටුම්පත් කිරීමට අොල සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සමන්ම අග්රාමාතයවරයා 

පාර්ශ්වකරුවකු කර ඇති නඩු කටයුතු ෙ සම් යටසත් සිදු කරනු ලබයි. 

 

6.2.1 පනත් මකටුම්පත් කිරීමට අදාල සම්බන්වධීකරණ කටයුතු 

ශ්රී ලංකාසේ සංවර්ධනය ඉලක්ක කර ග්ත් විවිධ විෂය කරුණු පිළිබඳව වනතිකමය 

වශ්සයන් බලාත්මක භාවයක් හා පෙනමක් ඇති කිරීමට අවශ්ය සම්බන්ධීකරණ 

කාර්සේදී මූලික පනත් සකටුම්පත් විවිධ විෂය කරුණු සම්බන්ධසයන් සකස් කිරීසම් 

සිට පාර්ලිසම්න්තුව සවත ඉදිරිපත් සකාට පනතක් බවට සම්මත ීම ෙක්වා මූලික 

සම්බන්ධීකරණ කාර්යය සමම අංශ්ය විසින් සිදු කරනු ලබයි. 

 

ඒ අනුව, 2017 වර්ෂය මූලාරම්භසේ සිට 2017 සෙසැම්බර් 31 දින ෙක්වා කාල පරාසය 

තුළ පහත සඳහන් නීතීන් සකස් කිරීමට අොල සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කර ඇත. 
 

• අතුරුෙහන් වූවන් සඳහා වන කාර්යාලය ස්ථාපිත කිරීම, එහි පරිපාලනමය 

හා කාර්යය භාරය ඉටු කිරීම සම්බන්ධසයන් වූ සංසශ්ෝධන පනත් 
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සකටුම්පත, 2017 ජූලි මස 03 වන දින සම්මත කිරීම සම්බන්ධසයන් 

සම්බන්ධීකරණ කාර්ය භාරය අග්රාමාතය කාර්යාලය විසින් සිදු කිරීම. 

• විසේශ් විනිමය පනත - විසේශ් විනිමය ප්ර වර්ධනය කිරීම හා විධිමත් කිරීම 

සඳහා 2017 ජූලි 28 දින සම්මත කරන ලෙ නව නීතිය හඳුන්වා දීම 
 

 

එසමන්ම, සමම අංශ්ය මඟින් පහත සඳහන් පරිදි ඉඩම් කළමනාකරණය, බලහත්කාරසයන් 

අතුරුෙහන් කිරීම් වලින් සියලුම තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන සම්මුතියට අොළ 

නව නීතී සකටුම්පත් කිරීම, අමාතයවරුන් හා නිසයෝජය අමාතයවරුන්සේ කාර්ය භාරය 

සම්බන්ධසයන් ෙ, සමාග්ම් පනත සංසශ්ෝධනය, බලතල පැවරීසම් විධිවිධාන, සයෝජිත ශ්රී 

ලංකා රස්තවාෙ ප්ර තිසරෝධන වනතික රාමුව සග්ාඩ නැගීම, පළාත් සභා ඡන්ෙ විමසීම් 

(සංසශ්ෝධන) පනත, පාර්ලිසම්න්තු අයවැය සෙපාර්තසම්න්තුවට අොළ නීති සකටුම්පත් 

කිරීම යන නීති කෘතයයන් ඉටු කිරීමට මූලික සම්බන්ධීකරණ කාර්ය භාරය සමම අංශ්ය 

මඟින් සිදු කරන ලදී.  

• ඉඩම් (විසශ්්ෂ විධිවිධාන) පනත් සකටුම්පත  

• රජසේ ඉඩම් බැංකු පනත් සකටුම්පත 

• බලහත්කාරසයන් අතුරුෙහන් කිරීම් වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා 

කිරීම සඳහා වූ ජාතයන්තර සම්මුතිය සඳහා වන පනත් සකටුම්පත 

• ජාතික විග්ණන පනත් සකටුම්පත  
 

• 2002 අංක 02 ෙරන බලශ්ක්ති සැපයුම් (තාවකාලික විධිවිධාන) පනත 

සංසශ්ෝධනය කිරීම 

• 2007 අංක 7 ෙරන සමාග්ම් පනත සංසශ්ෝධනය කිරීම 
 

• අමාතයවරුන්ට සහ අමාතය මණ්ඩලසේ සාමාජිකයන් සනාවන 

අමාතයවරුන්ට කර්තවය පැවරීසම් (අනුෂාංගික විධිවිධාන) පනත් 

සකටුම්පත  

• ස්සවච්ජා අනාවරණ පනත් සකටුම්පත  
 

• බලතල පැවරීම් (ප්රාසේශීය සල්කම්වරුන්) (විසශ්්ෂ විධිවිධාන) පනත් 

සකටුම්පත 

• පළාත් සභා ඡන්ෙ විමසීම් (සංසශ්ෝධන) පනත් සකටුම්පත  

• ශ්රී ලංකා රස්තවාෙ ප්ර තිසරෝධන පනත් සකටුම්පත  
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• පාර්ලිසම්න්තු අයවැය කාර්යාලය පිහිටුීම  

• 20 වන ආණ්ඩුක්ර ම වයවස්ථා සංසශ්ෝධනය  

 

6.2.2 නු කටයුතු  

අග්රාමාතයවරයා වග් උත්තරකරු කරමින් සශ්්රෂ්ඨාධිකරණසේ පවරා ඇති නඩු අයදුම් පර  

37 ක් සහ අභියාචනාධිකරණසේ පවරා ඇති නඩු අයදුම් පර  11 ක් පිළිබඳ නීතිපති 

සෙපාර්තසම්න්තුව සමඟ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කර ඇත. 
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 07. මානව සම්පත් සංවර්ධනය 

සහ යටිතල පහසුකම්  
     සංවර්ධනය 
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7.1 මානව සම්පත් සංවර්ධනය 

අග්රාමාතය කාර්යාලසේ නිලධාරීන්සේ ෙැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප වර්ධනය කිරීම  තුළින් 

කාර්යාල කටයුතුවල කාර්යක්ෂමව හා ඵලොයීව නිරතීමට අවකාශ් සැලසීසමන් සස්වසේ 

ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංීම අරමුණු කර ග්නිමින් සේශීය සහ විසේශීය පුහුණු වැඩසටන් 

සඳහා නිලධාරින් සයාමුකරනු ලැසේ. ඒ අනුව, 2017.01.01 සිට 2017.12.31 ෙක්වා කාලය 

තුළ ලබා දී ඇති සේශීය සහ විසේශීය පුහුණු පාඨමාලා පිළිබඳ සතාරතුරු පහත ෙැක්සේ 

 

මේශීය පුහුණු වැඩසටහන්ව සහ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා 

 
පාඨමාලාව 

පුහුණු 

ආයත්නය 

පුහුණු කාල 

සීමාව 

සහභාගි වූ 

සංඛ්යාව 

1 සස්වාලාභී සත්කාරය 

මානව සම්පත් 

සංවර්ධනය 

කිරීසම් ශ්රී ලංකා 

ජාතික සභාව 

2017.01.10 01 

2 CIGAS පාඨමාලාව 
මිසලෝො 

ආයතනය 

2017.01.24-

2017.01.26 
02 

3 
ප්ර ථම පන්තිසේ රාජය ප්ර සම්පාෙනය 

තුලින් ප්ර සම්පාෙන වංචා දුරලීම 

මිසලෝො 

ආයතනය 
2017.01.25 03 

4 

සකාන්රාත් සහ ප්ර සම්පාෙන 

කළමනාකරණය පිළිබඳ උසස් 

සහතික පර  පාඨමාලාව 

ඉදිකිරීම් 

කර්මාන්ත 

සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

මාස 08 01 

5 Payroll පාඨමාලාව 
මිසලෝො 

ආයතනය 
දින 03 02 

6 

ප්ර සම්පාෙන සහ සකාන්රාත් 

පරිපාලනය පිළිබඳ ඩිේසලෝමා 

පාඨමාලාව 

මිසලෝො 

ආයතනය 
වසර 01 01 

7 
අධීක්ෂණ කළමනාකරණය පිළිබඳ 

පුහුණු වැඩමුළුව 

නිපුණතා 

සංවර්ධන 

අරමුෙල 

2017.02.20-

2017.02.21 
03 

8 
රාසජෝපාය සහ සලෝක සබඳතා 

පිළිබඳ ඩිේසලෝමා පාඨමාලාව 

බණ්ඩාරනායක 

ජාතයන්තර 

පුහුණු 

ආයතනය 

වසර 01 05 

9 
සිවිල් ඉංජිසන්රු සැලසුම් 

පාඨමාලාව 

ශ්රී ලංකා 

ඉංජිසන්රු 

ආයතනය 

මාස 03 01 
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10 
බඳවා ග්ැනීසම් පරිපාටි පිළිබඳ 

පුහුණු පාඨමාලාව 

නිපුණතා 

සංවර්ධන 

අරමුෙල 

2017.03.16-

2017.03.17 
01 

11 
සංවර්ධන අධයයනය පිළිබඳ 

පශ්්චාත් උපාධි පාඨමාලාව 

සකාළඹ 

විශ්්වවිෙයාලය 
වසර 01 01 

12 

සග්ානු කළමනාකරණය  සහ 

සාමානය කාර්යාල පරිපාලනය හා 

ආයතන සංග්ර හය පිළිබඳ 

පාඨමාලාව 

මිසලෝො 

ආයතනය 

2017.03.27-

2017.03.29 
02 

13 රියදුරන් සඳහා පුහුණු පාඨමාලාව 

ඉදිකිරීම් 

යන්සරෝපකරණ 

පුහුණු 

මධයස්ථානය 

2017.03.04 

2017.03.11 
25 

14 
කනිෂ්ඨ විධායකයන් සඳහා ඉංග්රීසි 

ඩිේසලෝමා පාඨමාලාව 

මිසලෝො 

ආයතනය 
වසර 01 05 

15 

සතාරතුරු තාක්ෂණ සනාවන 

නිලධාරීන් සඳහා සතාරතුරු 

තාක්ෂණ හැකියා පුහුණුව 

මිසලෝො 

ආයතනය 

2017.05.08-

2017.05.09 
01 

16 
වැටුේ පරිවර්තනය පිළිබඳ පුහුණු 

වැඩමුළුව 

නිපුණතා 

සංවර්ධන 

අරමුෙල 

2017.06.15 -

2017.06.16 
01 

17 

රාසජෝපාය සහ සලෝක සබඳතා 

පිළිබඳ පශ්්චාත් උපාධි ඩිේසලෝමා 

පාඨමාලාව 

බණ්ඩාරනායක 

ජාතයන්තර 

පුහුණු 

ආයතනය 

මාස 04 01 

18 

කාර්යාල කාර්ය සහායකයින් සහ 

රියදුරන්සේ ආකල්ප හා වෘත්තීය 

ෙැනුම ඉහළ නැංීම සඳහා පුහුණු 

පාඨමාලාව 

නිපුණතා 

සංවර්ධන 

අරමුෙල 

2017.06.22 -

2017.06.23 
03 

19 

විග්ණන සහ කළමනාකරණ 

කමිටුසේ කාර්යභාරය පිළිබඳ 

වැඩමුළුව 

මානව සම්පත් 

සංවර්ධනය 

කිරීසම් ශ්රී ලංකා 

ජාතික සභාව 

2017.07.06 02 

20 
ප්ර වාහන නිලධාරීන් සඳහා වූ පුහුණු 

වැඩමුළුව 

නිපුණතා 

සංවර්ධන 

අරමුෙල 

2017.08.25-

2017.08.26 
01 

21 
අතිසර්ක සල්කම්වරුන් සඳහා වන 

ඉංග්රීසි කථන වැඩමුළුව 

ශ්රී ලංකා 

සංවර්ධන 

පරිපාලන 

ආයතනය 

මාස 2.5 01 

22 
සිංහල - ඉංග්රීසි භාෂා පරිවර්තන 

පාඨමාලාව 

කැළණිය විශ්්ව 

විෙයාලය 
වසර 01 01 
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23 
කනිෂ්ඨ විධායකයන් සඳහා ඉංග්රීසි 

ඩිේසලෝමා පාඨමාලාව 

මිසලෝො 

ආයතනය 
වසර 01 03 

24 

රාජය පරිපාලනය හා 

කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්්චාත් 

උපාධි පාඨමාලාව 

සකාළඹ 

විශ්්වවිෙයාලය 
වසර 01 02 

25 විධිමත් ලිපි ලිීසම් හැකියා 
මිසලෝො 

ආයතනය 
දින 02 01 

26 

පුේග්ල අභිවෘේධිය කාර්යාල හා 

සමාජ විධි පිළිබඳ එක්දින පුහුණු 

වැඩමුළුව 

නිපුණතා 

සංවර්ධන 

අරමුෙල 

දින 01 18 

27 
ග්බඩා කළමනාකරණය හා  

භාණ්ඩ මිලදී ග්ැනීසම් ක්ර මසේෙ 

නිපුණතා 

සංවර්ධන 

අරමුෙල 

දින 02 02 

 

 

විමේශීය පුහුණු වැඩසටහන්ව 

 පාඨමාලාව රට 
පුහුණු කාල 

සීමාව 

සහභාගි වූ 

සංඛ්යාව 

1 

ආග්ම පෙනම් කරග්ත් බහු 

සමාජසේ ඒකාබේධතාවය, ග්ැටුම් 

සහ සාමය සග්ාඩනැගීම 

සිංග්ේූරුව 
2017.01.16-

2017.01.20 
02 

2 
විෙයාව සඳහා වූ සකුරා හුවමාරු 

වැඩසටහන 
ජපානය 

2017.02.19-

2017.02.25 
01 

3 

සංවර්ධනය සවමින් පවතින 

රටවල් සඳහා කලාපීය ආර්ික 

සහසයෝගීතාවය 

චීනය 
2017.03.10 -

2017.03.30 
01 

4 

සංවර්ධනය සවමින් පවතින 

රටවල් සඳහා ජාතයන්තර 

සහසයෝගීතාවය සඳහා වන 

ධාරිතා සංවර්ධනය 

චීනය 
2017.03.10 -

2017.03.30 
01 

5 

සංවර්ධනය සවමින් පවතින 

රටවල රාජය තාන්ිකයන් සඳහා 

වූ සමුළුව  

චීනය 
2017.03.16-

2017.04.05 
01 

6 

 

මූලය විශ්්සල්ෂණය සහ 

පුසරෝකථනය 
ඉන්දියාව 

2017.03.20-

2017.03.31 
01 

7 
ඉහළ ප්ර තිඵලොයක නායකත්ව / 

කළමනාකරණ සංවර්ධනය 
ඉන්දියාව 

2017.03.20-

2017.04.14 
02 

8 

සංවර්ධනය සවමින් පවතින 

රටවල් සඳහා ආර්ික සංවර්ධන 

සහ සමාජ ප්ර තිපත්ති 

චීනය 
2017.03.21-

2017.04.10 
01 
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9 

සංවර්ධනය සවමින් පවතින 

රටවල් සඳහා සයාවුන් නායකත්ව 

වැඩසටහන 

චීනය 
2017.04.06-

2017.04.26 
01 

10 

සංවර්ධනය සවමින් පවතින 

රටවල පරිපාලන නිලධාරීන් 

සඳහා කළමනාකරණය 

චීනය 
2017.04.12-

2017.04.26 
01 

11 

සංවර්ධනය සවමින් පවතින 

රටවල් සඳහා ග්රාමීය ආර්ික 

සංවර්ධනසයහි චීන අත්ෙැකීම් 

චීනය 
2017.04.12-

2017.05.04 
01 

12 

සංවර්ධනය සවමින් පවතින 

රටවල් සඳහා නාග්රික ඉදිකිරීම් 

හා සැලසුම් කිරීම දිරි ග්ැන්ීම 

චීනය 
2017.04.12-

2017.05.04 
01 

13 

සංවර්ධනය සවමින් පවතින 

රටවල් සඳහා අවොනම් 

කර්මාන්තයන්හි ප්ර තිපත්ති 

සංවර්ධනය 

චීනය 
2017.04.14-

2017.04.28 
01 

14 

සංවර්ධනය සවමින් පවතින 

රටවල් සඳහා වූ ෙක්ිණ 

සහසයෝගීතාවය  

චීනය 
2017.06.01-

2017.06.21 
01 

15 
38 වන වාර්ික ජාතයන්තර 

මානව හිමිකම් පුහුණු වැඩසටහන  
කැනඩාව 

2017.06.02-

2017.06.27 
01 

16 

සංවර්ධනය සවමින් පවතින 

රටවල් සඳහා වයාපෘති මූලයයන 

සංවර්ධනය හා රාජය යටිතල 

පහසුකම් කළමනාකරණය 

චීනය 
2017.06.07-

2017.07.01 
01 

17 

සමත් ජාතිය, ක්රියාත්මක 

කිරීසමහි උපාය මාර්ග්ය සිංග්ේූරුව 
2017.06.12-

2017.06.16 
01 

18 

සීමා මායිම් සබඳතාවයන් 

සම්බන්ධසයන් වූ US DOT 

වැඩමුළුව 

සන්පාලය 
2017.06.26-

2017.07.02 
01 

19 

නාග්රික සංවර්ධන වයාපෘති 

සැලසුම්කරණය සහ ක්රියාත්මක 

කිරීම පිළිබඳ විසශ්්ෂඥයන් සඳහා 

ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන 

ෙකුණු සකාරියාව 
2017.06.29-

2017.09.23 
01 

20 

සංවර්ධනය සවමින් පවතින 

රටවල් සඳහා සතාරතුරු 

සංවර්ධනය සහ විෙුත් 

සන්නිසේෙනය 

චීනය 
2017.07.10-

2017.08.08 
01 

21 
එකම තීරයක් එකම මාවතක් 

රටවල් සඳහා ධාරිතා සංවර්ධනය 
චීනය 

2017.07.19-

2017.08.08 
01 
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22 

සංවර්ධනය සවමින් පවතින 

රටවල් සඳහා නාග්රීකරණය චීනය 
2017.07.30-

2017.08.19 
01 

23 

සංවර්ධනය සවමින් පවතින 

රටවල් සඳහා ජාතික වාර්ගික 

ප්ර තිපත්තිය හා පුහුණුව 
චීනය 

2017.08.04-

2017.08.24 
01 

24 

අනුකූල කාර්මික සබඳතාවන්ට 

සහය ෙැක්ීමට රාජය ධාරිතාව 

සග්ාඩනැංීම 
විය්නාමය 

2017.08.06-

2017.08.11 
01 

25 

ආසියානු රටවල් සඳහා චීන 

සංවර්ධන සහාය වයාපෘතිසේ 

මූලය සස්වාව 

චීනය 
2017.08.16-

2017.08.25 
01 

26 

සංවර්ධනය සවමින් පවතින 

රටවල් සඳහා සවළඳසපාළ පාලන 

ක්ර මය සහ පාලන ධාරිතාව 

චීනය 
2017.08.18-

2017.09.09 
01 

27 
කෘි නිලධාරීන් සඳහා ෙක්ිණ 

ෙැනුම් සහසයෝගීතා වැඩමුළුව චීනය 
2017.08.29-

2017.09.04 
01 

28 

සංවර්ධනය සවමින් පවතින 

රටවල් සඳහා වයාපාර 

කළමනාකරණය 

චීනය 
2017.09.19-

2017.10.09 
01 

29 

එකම තීරයක් එකම මාවතක් 

රටවල් සඳහා  බලශ්ක්ති 

ප්ර තිපත්ති හා වුහය 

චීනය 
2017.09.20-

2017.10.10 
01 

30 

මැසල්සියානු තාක්ෂණික 

සහසයෝගීතා වැඩසටහන යටසත් 

නිර්මාණශීලීත්වය හා නව 

නිපැයීම් තුලින් ජාතීන් 

පරිණාමනය 

මැසල්සියාව 
2017.09.25-

2017.09.29 
01 

31 

සංවර්ධනය සවමින් පවතින 

රටවල් සඳහා සයාවුන් වයාපාර 

මූලාරම්භක වැඩසටහන 
චීනය 

2017.09.27-

2017.10.17 
01 

32 

එකම තීරයක් එකම මාවතක් 

රටවල් සඳහා සවළඳ පහසුකම් 

වැඩසටහන 
චීනය 

2017.10.11- 

2017.10.31 
01 
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33 

එකම තීරයක් එකම මාවතක් 

රටවල් සඳහා යටිතල පහසුකම් 

සග්ාඩනැංීම, ආසයෝජනය හා 

මූලයයනය වැඩසටහන 

චීනය 
2017.10.10- 

2017.10.30 
01 

34 
රාජය සස්වසේ අභිසේරණය 

වැඩසටහන සිංග්ේූරුව 
2017.10.09- 

2017.10.13 
01 

35 

සංවර්ධනය සවමින් පවතින 

රටවල් සඳහා වජව විවිධත්ව 

සංරක්ෂණය හා කළමනාකරණය 

චීනය 
2017.10.11- 

2017.10.31 
01 

36 

මානව සම්පත් සංවර්ධනය හා 

කළමනාකරණ පුහුණු 

වැඩසටහන 

කටාර් 
2017.11.13- 

2017.11.16 
02 

 

 

 

7.2 ඵලදායිත්ාව වර්ධනය කිරීම සඳහා මත්ාරතුරු හා සන්වනිමේදන     

        ත්ාක්ෂණය මයාදා ගැනීම 
 
 

ඊ රාජය ප්රතිපත්තියට අනුග්ත සවමින් අග්රාමාතය කාර්යාලසේ සතාරතුරු හා සන්නිසේෙන 

තාක්ෂණික අවශ්යතා හඳුනා ග්නිමින් විසඳුම් ලබාදීමත්, රාජය ප්රතිපත්ති හා වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීමට අවශ්ය සතාරතුරු හා සන්නිසේෙන තාක්ෂණික අවශ්යතා සපුරාලීමත්, 

සතාරතුරු හා සන්නිසේෙන තාක්ෂණ අංශ්සේ මූලික අභිමතාර්ථය සේ. 

ඒ අනුව, පහත සඳහන් සතාරතුරු හා සන්නිසේෙන තාක්ෂණ සස්වා සමම අංශ්ය මඟින් 

ඉටුකරනු ලබයි. 

• අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ නිල මවබ් අඩවිය (Official website) 

 අග්රාමාතය කාර්යාලසේ නිල සවේ අඩවිය නිරන්තරසයන් යාවත්කාලීන කිරීම මඟින් 

භාවිත කරන්නන්ට කාලීන හා නිවැරදි සතාරතුරු කඩිනමින් ලබා දීම සිදු කරයි. 
 

• අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ අභයන්වත්ර මම්ේ මස්වාව (Internal Mail Service) 

අග්රාමාතය කාර්යාලසේ අභයන්තර සම්ල් සර්වරය සවත බාහිර පාර්ශ්වයන් විසින් 

අනවසර ප්රසේශ්යන් ලබා ග්ැනීමට ග්න්නා ලෙ උත්සාහයන් කිහිපයක් හඳුනාග්ත් අතර 

ඒවා සාර්ථකව මැඩපැවැත්ීමට අග්රාමාතය කාර්යාලයීය සතාරතුරු හා සන්නිසේෙන 
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තාක්ෂණ අංශ්යට හැකි විය. ඉහත අනවසර ප්රසේශ්යන් සම්බන්ධව වැඩිදුර විමර්ශ්න 

කටයුතු සිදු කිරීමට අපරාධ පරීක්ෂණ සෙපාර්තසම්න්තුව සවත පවරා ඇත. අනාවරණය 

වූ කරුණු පෙනම් කර ග්නිමින් අග්රාමාතය කාර්යාලසේ අභයන්තර ඊ සම්ල් සස්වාසවහි 

ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු සම්පාෙනය කර ඇත. ඒ අනුව වඩාත් 

විශ්්වාසොයී ඊ - සම්ල් සස්වාවක් පවත්වා සග්න යනු ලැසේ. 

 

• මත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ යටිත්ල පහසුකම් ඉහළ නැංීම 

අරලියග්හ මන්දිර පරිශ්රසේ හා අග්රාමාතය කාර්යාල පරිශ්රසේ කාර්යාලවල අභයන්තර 

ජාල පේධතිය, ශ්රී ලංකා සතාරතුරු හා සන්නිසේෙන තාක්ෂණ නිසයෝජිත ආයතනය 

(ICTA) මඟින්  ක්රියාත්මක LGN 2.0 වයාපෘතිය යටසත් Wi-Fi පහසුකම් ෙ සහිතව 

නීකරණය කිරීමට හැකි විය. එමඟින් අග්රාමාතය කාර්යාලසේ සතාරතුරු හා 

සන්නිසේෙන තාක්ෂණ භාවිතය ඉහළ නැංීමට අවස්ථාව සැලසී ඇත. තවෙ සමම 

වයාපෘතිය යටසත්ම අග්රාමාතය කාර්යාලසේ ඉහත පරිශ්රයන් සඳහා Video Conferencing 

පහසුකම ලබා ග්ැනීම සඳහා ෙ කටයුතු සම්පාෙනය කරමින් පවතී. 

 

• අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ ක්රියා පටිපාටි කළමනාකරණය කිරීම (Workflow 

Management) 
 

• රැස්ීම් සංවිධානය හා කළමනාකරණය 

• අමුත්තන් පැමිණීම කළමනාකරණය 

• වැඩ පැවරීම 

• ලිපි සල්ඛන කළමනාකරණය 

ඉහත ක්රියා පටිපාටි කළමනාකරණය සඳහා වඩාත් පහසුකම් වලින් යුතු මෘදුකාංග් 

පේධතියක් සතාරතුරු හා සන්නිසේෙන තාක්ෂණ නිසයෝජිත ආයතනය හරහා 

ස්ථාපනය සකරුණු අතර එය පරීක්ෂණ ම්ටමින් භාවිතා සවමින් පවතී. 

• අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ අභයන්වත්ර භාවිත්ය සඳහා මෘදුකාංග පේධති නිපදීම 
 

අග්රාමාතය කාර්යාලසේ අභයන්තර ආයතනික කටයුතු පහසු කර ග්ැනීම සඳහා අවශ්ය 

මෘදුකාංග්, සතාරතුරු හා සන්නිසේෙන තාක්ෂණ අංශ්ය මඟින් නිපෙීමට කටයුතු සයාො 

ඇත. එමඟින්  මෘදුකාංග් සඳහා යන වියෙම අවම කර ග්ත හැකි අතර, පිටපත් සලස 

නීකරණය කිරීසම් හැකියාව ෙ (Version Update) පවතී. ඒ අනුව, අභයන්තර ලිපි 

කටයුතු පහසු කිරීම සඳහා නිමවා ඇති මෘදුකාංග් පේධතිය නීකරණය කර වඩාත් 
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පහසුකම් සහිතව නව සංස්කරණයක් සලස ක්රියාත්මක කර ඇත. එසස්ම 

ඉසලක්සරානික උපකරණ පිළිබඳ ස්ථාවර වත්කම් සල්ඛනය පරිග්ණක ග්ත කිරීම සඳහා  

හා අමාතය මණ්ඩල පිකා පසු විපරම් කිරීම සඳහා නිපෙ වු මෘදුකාංග් පේධතිය 

පරීක්ෂණ ම්ටමින් ක්රියාත්මක කර ඇත. 

 

• කාර්ය මණ්ඩලමේ නිලධාරීන්ව සඳහා මත්ාරතුරු හා සන්වනිමේදන ත්ාක්ෂණික පුහුණුව 

ලබා ීම 
 

ICTA ආයතනසේ මූලය ොයකත්වය මත අග්රාමාතය කාර්යාලසේ නිලධාරීන්සේ 

සතාරතුරු හා සන්නිසේෙන තාක්ෂණික පුහුණු අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා පුහුණු වැඩමුළු 

සංවිධානය කිරීමට හැකි විය. පුහුණු ආයතනය සමඟ සාකච්ඡා කර පුහුණු පාඨමාලාවන් 

අවශ්යතාවට ග්ැළසපන පරිදි සවනස් කිරීම මඟින් නිලධාරීන් සඳහා වඩාත් ඵලොයී 

පුහුණුවක් ලබාදීමට හැකියාව ලැබුණු අතර ඒ මඟින් නිලධාරීන්සේ සතාරතුරු තාක්ෂණ 

හැකියාවන් ප්රශ්ස්ත  ම්ටමකට සග්න ඒමට හැකියාව ලැබුණි. 
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8.  මූලය ප්රගතිය 
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8.1 මූලය ප්රගතිය 

වාර්ික අයවැය ඇස්තසම්න්තුසේ වැය ශීර්ෂ අංක 02 යටසත් අග්රාමාතය කාර්යාලසේ වාර්ික 

වියෙම් ෙැරීම සඳහා මූලය ප්රතිපාෙන සැලසීම සිදු සේ. සමම ප්රතිපාෙන අග්රාමාතය කාර්යාලසේ 

ප්රධාන වයාපෘති 04 ක් සහ උප වයාපෘති 02 ක් යටසත් පුනරාවර්තන හා ප්රාේධන වියෙම් 

වශ්සයන් ලබා දී තිබුණි. 

ඒ අනුව 2017 වර්ෂසේ පුනරාවර්තන වියෙම් සවනුසවන් රුපියල් මිලියන 913 ක් ෙ ප්රාේධන 

වියෙම් සවනුසවන් රුපියල් මිලියන 577 ක් ෙ සලස සමස්ථ ප්රතිපාෙනය රුපියල් මිලියන 1490 

ක් ලබා දී ඇත. ඒ අනුව 2017 වර්ෂසේ වයාපෘතිග්ත ප්රතිපාෙන වල මූලය ප්රග්තිසේ සාරාංශ්ය 

පහත පරිදි සේ. 

 

 

වයාපෘතිය / උප වයාපෘතිය 

මුළු ප්රතිපාදනය 

(රුපියේ මිලියන) 

මූලය ප්රගතිය 

(රුපියේ මිලියන) 

පුනරාවර්ත්න ප්රාේධන පුනරාවර්ත්න ප්රාේධන 

අග්රාමාතය කාර්යාලය 480 523 477 99% 490 94% 

සාමානය පරිපාලන හා 

ආයතනික සස්වා 
275 38 266 97% 31 82% 

ජාතික මාධය මධයස්ථානය 44 13 32 73% 1 8% 

සංහිඳියා යාන්රණ 

සම්බන්ධීකරණ මහ සල්කම් 

කාර්යාලය 

66 3 54 82% 1 33% 

ජපන් ශ්රී ලංකා ඒකාබේධ 

සහසයෝගිතා සල්කම් කාර්යාලය 

සකාළඹ සහ සටෝකිසයෝහි 

ස්ථාපිත කිරීම 

20 0 17 85% 0 - 

සහස්ර අභිසයෝගිතා සංස්ථා 

වයාපෘති කාර්යාලය ස්ථාපිත 

කිරීම හා පවත්වාසග්න යාම  

28 0 9 32% 0 - 

එකතුව 913 577 855 94% 523 91% 
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ඒ අනුව ප්රධාන වයාපෘති 04 සහ උප වයාපෘති 02 යටසත් අරලියග්හ මන්දිර පරිශ්රය, විසුම්පාය, 

නුවරඑළිය හා සබන්සතාට අග්රාමාතය නිල නිවාස සඳහා වූ පරිපාලන , සැපයීම් , නඩත්තු, 

මූලධන වත්කම් අත්පත් කරග්ැනීම, මූලධන වත්කම් පුනරුත්ථාපනය හා වැඩි දියුණු කිරිම, 

ජාතික මාධය මධයස්ථානය, සංහිඳියා යාන්රණ සම්බන්ධීකරණ මහ සල්කම් කාර්යාලය,  

ජපන් ශ්රී ලංකා ඒකාබේධ සහසයෝගිතා සල්කම් කාර්යාලය සකාළඹ සහ සටෝකිසයෝහි ස්ථාපිත 

කිරීම,  සහස්ර අභිසයෝගිතා සංස්ථා වයාපෘති කාර්යාලය ස්ථාපිත කිරීම හා පවත්වාසග්න යාම 

ආදී වු පුනරාවර්තන හා ප්රාේධන ස්වරූපසේ වියෙම් ෙැරීම සිදු කර ඇත. 
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