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කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2016 

ජාතික ක්රමසස්පාානන ෙනපාාර්තේ්තුව 

        

 

 

1. දැක්ම, මමමෙවර, කාර්යයන් සෙ වගකීම්        

2. මදපාර්තමම්න්ුමේ ඒකක සෙ අංශ          

3. ආංශික කාර්යය සාධනය           

3.1 සාර්ව ආර්ික සංවර්ධනය         

3.2 කෘෂිකර්ම,වාරිමාර්ග , ඉඩම් , පශුසම්පත් ො ධීවර      

3.3 කර්මාන්ත ො මවළඳ,විදුලි බල ො බලශක්ි     

3.4 මොමාර්ග, වරාය , ගුවන් ො ප්රවාෙන       

3.5 නාගරික සංවර්ධන, නිවාස, ජල ො පරිසර     

3.6 මසෞඛ්ය ොමේශීය වවදය, ක්රීඩා ො සංස්කෘික     

 3.7 අධයාපන සසස් අධයාපන ො නිණතාතා සංවර්ධන , මතාරුු    

 තාක්ෂා , විදයා ො තාක්ෂා   

3.8 ප්රාමේශීය සංවර්ධන ො සමාජ ආරක්ෂා     

3.9       රාජය කළමනාකරාය ො පාලන       

3.10 විමධයගත අයවැය         

4. සංවර්ධන මතාරුු මධයස්ාානය        

5. මානව සම්පත් සංවර්ධනය සෙ සාමානය පරිපාලනය      

6. මූලය කාර්ය සාධනය          
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01. නැක්මස, ෙමසෙෙවර ො ප්රධාන කාර්යය් 

නැක්මස 
 

දැමේ සංවර්ධනයට අවශය සපමේශනය ො පෙසුකම් සපයන්නා වීම 

 

ෙමසෙෙවර 

 

ඉෙල මට්ටමම් ක්රමසම්පාදන වෘත්ිකත්වයක් පවත්වා ගැීමම ො ක්රමසම්පාදන නිණතාතා යාවත්කාීනනව 

අන්තර්ජාික මට්ටමට මගන ඒම ෙරො සංවර්ධන ප්රිපත්ි, වැඩසටෙන් සෙ වයාපෘි සඳො වඩාත් සැලසුම් 

සෙගත ප්රමේශයක් අුගගමනය ිරීමම ුලින් රමට් ීමිතත සම්පත් ප්රශසත් අුරරින් මයාදා ගැීමම. 

 

                      ප්රධාන කාර්යය් 

 

(i) ජාික ො ආංශික  ප්රිපත්ි සකස් ිරීමම සඳො සොය වීම. 

(ii) මධය කාීනන අයවැය රාුවව සකස් ිරීමම:රාජය ආමයෝජන වැඩසටෙන. 

(iii) වයාපෘි  යගමම. 

(iv) අමාතය ම්ඩල සංමේශ සදො නිීමක්ෂා සැපමම. 

(v) ආංශික ප්රමේශය මගාඩනැංවීම සඳො ුවලිකත්වය ගැීමම: වයාපෘි 

මපළගැස්ම. 

(vi) සැලසුම් මාර්මගෝපමේශ සැකීමම. 

(vii) සප ජාික මට්ටමම් සංවර්ධන සැලසුම් සකස් ිරීමම සඳො මාර්මගෝපමේශ සැපීමම. 

(viii) විමධයගත මූලධන අයවැය පාර්ශවකුවන්මේ දූත මමමෙයන් කළමාාකරාය ිරීමම. 

(ix) විමශ්ෂ පැවුම්. 

(x) කාර්යම්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන. 

(xi) මපාදු පරිපාලනය. 
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02. ෙනපාාර්තේ්තුෙේ ඒකක ො අංශ 

 

මදපාර්තමම්න්ුමේ කාර්යභාර්ය කාර්යක්ෂමව ඉටුකරලිම පිණිස මදපාර්තමම්න්ුව අංශ 08 කට මවන් කර 

යත. එම අංශ 08 තවදුරටත් ආර්ික සංවර්ධන ක්මෂ්ත්රය ුළ විවිධ අංශ නිමයෝජනය වන පරිි  සප අංශ 26 කට 

මවන් කර යත.එක් එක් අංශ ඒවා නිමයෝජනය කරන ක්මෂ්ත්රයට අදාළ අමාතයාංශ ො මදපාර්තමම්න් ු  මගින් 

සිදු කරුග ලබන ඒ ඒ අංශමේ ප්රිපත්ි සැලසුම් නිර්මාාය ො අදාළ අමනුතත් සංවර්ධන කටුරු සිය්ල 

මකමරහි වගකීම දරණු ලබයි. 

 

ෙනපාාර්තේ්තුෙේ අංශ 

 

 සාර්ව ආර්ික සංවර්ධනය 

 කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග , ඉඩම් , පශුසම්පත් ො ධීවර    

 කර්මාන්ත ො මවළඳ,විදුලි බල ො බලශක්ි     

 මොමාර්ග, වරාය , ගුවන් ො ප්රවාෙන 

 නාගරික සංවර්ධන, නිවාස, ජල ො පරිසර     

 මසෞඛ්ය ො මේශීය වවදය, ක්රීඩා ො සංස්කෘික     

 අධයාපන සසස් අධයාපන ො නිණතාතා සංවර්ධන , මතාරුුතාක්ෂා , විදයා ො තාක්ෂා 

  ප්රාමේශීය සංවර්ධන ො සමාජ ආරක්ෂා 

 රාජය කළමනාකරාය ො පාලන 

 විමධයගත අයවැය 

 

මීට අමතරව මදපාර්තමම්න්ුමේ කාර්යයන් පවත්වාමගන යාම සඳො පෙත අංශ 3 ද යත. 

 

1. සංවර්ධන මතාරුු මධයස්ාානය 

2. පරිපාලන අංශය 

3. මූලය අංශය 
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03. ආංශික කාර්ය සාධනය 

 

3.1 සාර්ව ආර්ික සංවර්ධනය 

 

සාර්ව ආර්ික අංශෙේ ප්රගතතිය 

 

2010-2015 කාල පාරිච්ෙේනය තුළ ආර්ික වර්ධනෙේ ක්රියාකාත්වවය 

 

2010-2015 කාල පරිච්මේදය ුළ සියයට 6.43ක සාමානය ආර්ික වර්ධන මේගයක් ළාා කරගත ෙැිර විය. 

2009 වසමර්දී සිවි් අර්ුදය අවසන් වීමත් සමා ඉෙළ ආර්ික වර්ධන මේගයකට අවශය පරිසරය නිර්මාාය 

වීම සෙ ඉි ිරීමම් අංශය ප්රසාරාය වීම යන තාවකාලික සාධක මමම කාල පරිච්මේදය ුළ වාර්තා කරන ලද 

ආර්ික වර්ධනයට ප්රධාන වශමයක් මේත් විය. මමහි ප්රිලලයක් මලස 2015 වසර වන විට ඒක ණතේගල දළ 

මේශිය නිෂ්පාි තය (ද.මේ.නි.) එක්සත් ජනපද (එ. ජ) විවිධ වෘත්ිමය කා්ඩ අතර මමන්ම පළාත් අතර පැවි 

සැලිය ුරු ආදායම් විෂමතාවයන් මමම සමානය අගමයන් පිිබිඹු  මනාවීය. එමමන්ම මමම කාල පරිච්මේදය 

ුළ මේශිය ආර්ිකමේ සේධමනය තනි අගයක පැවතීම විමශ්ෂමයන් අඩු ආදායම්ලාභී කා්ඩවල මූර්ත 

ආදායම් සැලිරය ුරු මට්ටමිරන් ඉෙළ නැංවීමටද මේු විණි. මමමලස ආදායම් මට්ටම් ඉෙළ යෑම පාර්මභෝගික 

ඉ්ුම සමස්ත ආර්ික වර්ධනමේ ප්රධාන සාධකය විය. අපනයන ්රියාකාීමත්වය ුිබන් පිිබිඹු  වන විමේශිය 

ඉ්ුමමහි වර්ධනය මන්දගාමී වු අතර, සංවර්ිත කාර්ිතක රටවල ආර්ික වර්ධනය අඩපා කළ මලෝක 

ආර්ික අවපාතය මමකී විමේශිය ඉ්ුමමහි මන්දගාමී වර්ධනයට මේු විය. 

 

කාර්ය සාධනය 

 

 වර්තමාන රජමේ මධයකාීනන දැකීම වන, රාජය ආමයෝජන වැඩසටෙන පිිබමයල කර අවසන් කරන 

ලදී. එය පාර්ලිමම්න්ුමේ සභාගත කරන ලදී. රාජය ආමයෝජන වැඩසටෙමන් පිටපත් අදාල රජමේ 

ආයතන වලට ලබා දුන් අතර ඒ අුගව ්රියාකාීම සැලැස්ම පිිබමයල කරන මලස දැුගම් මදුග ලැිඹණි. 

 ආමාතය ම්ඩල 5කට පිිබුු සපයන ලදී. 

 ුවද් අමාතයාංශමේ වාර්ෂික වාර්තාමේ අඩංගු “රාජය ආමයෝජන වැඩසටෙන” පරිච්මේදය සඳො අවශය 

මතාරුු ලබා මදන ලදී. 

 සෙශ්ර සංවර්ධන අිමමතාර්ා වාර්තාව පිිබමයල ිරීමම ආරම්භ කල අතර, මමම වාර්තාව අවසන් ිරීමම 

සඳො සපමේශන සැසි පැවැත්වීමට බලාමපාමරාත්ු මේ.   
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3.2  කෘෂිකර්මස, වාරිමසාර්ගත, ඉඩ්, පාශුස්පාව ො ධීවර අංශ 

 

කෘෂිකාර්ික අංශය 

 

ශ්රී ලංකාමේ කෘෂිකාර්ිතක අංශය ප්රධාන වශමයන් වැවිලි මනාවන, වැවිලි, පශු ො ධීවර යන අංශ මලස 

වර්ීකරාය කරුග ලැමේ. 1990 දී සියයට 26 ක්වු දළ මේශිය නිෂ්පාදනයට යි දායකත්වය, 2015 වන විටදී 

සියයට 7.9 දක්වා අඩු වුවද කෘෂි ක්මෂ්ත්රය තවදුරටත් ්රි ලංකා ආර්ිකමේ මකානානාරය ය මලස ්රියාකරයි. 

සාම්ප්රදායික  කෘෂිකාර්මාන්තය මක්න්ද්ර කරගත් ආර්ිකමයන් බැෙැරව මස්වා අංශය ප්රුවඛ් මකාටගත් ආර්ික 

රටාවකට නැු ුවීම ෙරො ක්මෂ්ත්ර මේ  සැලිරය ුරු වුොත්මක මවනසක් මපන්ුගම් කළද, තවමත් ාමීය ො 

වැවිලි අංශවල ජනගෙනමයන් බහුතරයක් (සියයට 70 ක් පමා) කෘෂිකර්මාන්තමේ මයදී සිටී. 

ෙ ෝගත කෘෂිකර්මසය 

 

මබෝග කෘෂිකර්මය වී, එළවළු, අමනුතත් ක්මෂ්ත්ර මබෝග, පළුු ො ුතළු බඩු, විසිුු ම් ො පැල යුලත් 

අපනයන කෘෂි මබෝගවලින් සමන්විත මේ. වී නිෂ්පාදනය මබෝග කෘෂිකර්මමයහි ප්රුවඛ්තම ආර්ික ්රියාකාරකම 

වන අතර ිතලියනයකට අික මගාවීන් ප්රමාායක් සෘු  ො වක්ර මලස වී නිෂ්පාදනමේ නිරත වී සිටී.  

2016 වසමර් දී මබෝග කෘෂිකර්ම සංවර්ධනය සදො ු. ිඹලියන 12 ක පමා ුවදලක් ප්රාේධන ආමයෝජන මලස 

මවන් කරන ලද අතර එයට අමතරව ු. ිඹලියන 35ක් පමා මපාමොර සෙනාධාරය මලස මගවා යත. 

 

විෙශේෂ වැඩසටේ 

 

 රාජය ආමයෝජන වැඩසටෙන (2017-2020) සඳො මබෝග කෘෂිකර්ම අංශය පිිබබඳ වාර්තාවක් සකස් 

ිරීමම. 

 මවළඳ ප්රිපත්ිමයහි කෘෂිකර්ම අංශය සඳො නිීමක්ෂා ඉි රිපත් ිරීමම . 

 මෙවැලි කලාපමේ අක්කර 50,000 මසෝයා වගාව සම්බන්ධමයන් වන මයෝජනාව සඳො ආර්ික 

සංවර්ධනය සඳො වන නිලධාීම කිතටුව මවත වාර්තාවක් ඉි රිපත් ිරීමම. 

 සේ මවළද ිතල සා්ාවර ිරීමම සදො වන නිර්මේශ යුලත් වාර්තාවක් අාමාතය කාර්යාලය මවත 

ඉි රිපත් ිරීමම. 

ජාතික ක්රමසස්පාානන ෙනපාාර්තේ්තුව මසින් අවස් කරන ලන ක්රියාකාරක් 

 

 වයාපෘි මයෝජනා 22ක් යගමමට ලක්කර නිීමක්ෂා ජාික අයවැය මදපාර්තමම්න්ුව සෙ විමේශ 

සම්පත් මදපාර්තමම්න්ුව මවත මයාුව ිරීමම. 

 

 කෘෂිකර්මාන්ත අමාතයාංශය සෙ ප්රාාිතක කර්මාන්ත අමාතයාංශය මඟින් ඉි රිපත් කරන ලද අමාතය 

ම්ඩල සංමේශ 17ක් සඳො නිීමක්ෂා ඉි රිපත් ිරීමම. 
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 විමේශ සම්පත් මදපාර්තමම්න්ුව මඟින් එවන ලද විමේශීය ආධාර යටමත් වන වයාපෘි සම්බන්ධමයන් 

වූ වාර්තා 02ක්සඳො නිර්මේශ ඉි රිපත් ිරීමම. 

 

 ප්රගි සමාමලෝනන ැසස්වීම් සෙ ප්රිපත්ි සමාමලෝනන ැසස්විම් වලට සෙභාී වීම. 

 

වැවිලි ක්මෂ්ත්රය 

 

වැවිලි ක්මෂ්ත්රය ප්රධාන වශමයන් මත්, රබර් ො මපා් යන මබෝග වලින් සමන්විත වන අතර රමටහි විමේශීය 

අපනයන ඉපමම සදො 26%ක දායකත්වයක් ලබා මේ. එයින් 48%ක  ආදායමක් මත් අංශය විසින් ලබා මේ. 

කටු මපා්, ීමනි ො කු  යන මබෝග ද ආනයන ආමේශන මලස දළ ජාික නිෂ්පාදනයට සැලිරය ුරු 

දායකත්වයක් ලබා මේ. ිතලියන 1.5කට අික ණතේගලයින් ප්රමාායක් වැවිලි මබෝග නිෂ්පාදන ො සැකසුම් 

්රියාවලිමේ නිරත වී සිටී. ුතඩා පරිමාා වැවිලිකුවන් මමම ක්මෂ්ත්රමේ සංවර්ධනය සදො කැී  මපමනන 

දායකත්වයක් ලබා මදන අතර එය නිෂ්පාදනමයන් 70% ක් පමා මේ. මත් ො රබර් වගාවන්හි නිෂ්පාදන වැඩි 

ිරීමම, ාමීය කෘෂි පාරව් සංවර්ධනය ිරීමම ො ුතඩා වු හිිතයන්මේ වනවන තත්ත්වය ඉෙල නැංවීම අරුවණු 

කර ගනිිතන් ුතඩා වු (මත්, රබර්) හිිතයන් සදො වූ ණතනර්වනවන වයාපෘිය 2016 දී ආරම්භ කරන ලි . 

වැවිලි අංශය සංවර්ධනය ිරීමමම් දී වැවිලි ප්රජාවමේ වනවන තත්ත්වය ඉෙල නැංවීම ද ඉතා වැදගත් මේ. මමයින් 

නිවාස ඔවුන්මේ ප්රධාන අවශයතාවයක් මේ. එම නිසා නිවාස 2500ක් පමා ඉි  ිරීමම 2016 වසමර් දී කදුරට 

නව ගම්මාන, යය තල පෙසුකම් සෙ ප්රජා සංවර්ධන අමාතයාශය විසින් ආරම්භ කර යත.  

 

විෙශේෂ වැඩසටේ 

 

 රාජය ආමයෝජන වැඩසටෙන (2017-2020) සදො වැවිලි අංශය පිිබබද වාර්තාවක් සකස් ිරීමම. 

 

 ආර්ික සංවර්ධනය සදො වන නිලධාරි කිතටුව මවත ඉි රිපත් ිරීමමට මත් ශක්ි අරුවදල ප්රිවුෙගත 

ිරීමමට අදාල වන වාර්තාවක් සකස් ිරීමම. 

 

ජාතික ක්රමසස්පාානන ෙනපාාර්තේ්තුෙේ වැවිලි අංශය මසින් ස්පූරර්ණ  කරන ලන කාර්යය් 

 

 වයාපෘි මයෝජනා 29 යගමමට ලක්කර අදාල නිර්මේශ ජාික අයවැය මදපාර්තමම්න්ුව ො විමේශ 
සම්පත් මදපාර්තමම්න්ුව මවත මයාුව ිරීමම. 
 

 වැවිලි ක්මෂ්ත්රයට අදාල අමාතය ම්ඩල සංමේශ 18ක් සඳො නිීමක්ෂා ඉි රිපත් ිරීමම. 
 

 ප්රගි සමාමලෝනන ැසස්වීම් ො ප්රිපත්ි සමාමලෝනන ැසස්වීම් සඳො සෙභාී වීම. 
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වාරිමසාර්ගත ො ඉඩ් 

 

ජල සම්පත් සංවර්ධනය යටමත් කෘෂිකාර්ිතක ො මවනත් ජල අවශයතාවයන් සඳො ජලය සැපමමට අ මේක්ෂා 

මකමරන අතර ඒ යටමත් මෙවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආමයෝජන වැඩසටෙන, ගිං / නි්වලා ෙැරවුම් වයාපෘිය,  

ත්පිය ගල ජලාශ වයපෘිය සෙ ිරවු්ඔය ජලාශ වයාපෘියන්   ඉි ිරීමම් කටුරු 2016 වර්ෂමේි  ද අඛ්්ඩව 

සිදු කරන ලදී. ඊට අමතරව වාරි අංශමේ ණතනුත්ාාපන වයාපෘි ැසසක් සිදුකරන ලද අතර එමඟින් 

කෘෂිකර්මාන්තය සෙ අමනුතත් ජල අවශයතා සඳො අවශය ජලය ලබා දීම සුරක්ෂිත මකමර්.  

ඉඩම් අංශය සඳො 2016 වර්ෂමේ රාජය ආමයෝජනය ුපිය් ිතලියන 7,800 ක් වන අතර ප්රාේධන වියදම් සඳො 

ු. ිතලියන 4,480 ක් වැය මකාට යත.  රාජය ආමයෝජන අතර ඉඩම් හිිතකම් ඔේණත වැඩසටෙන (ිඹම් සවිය), 

රාජය කාර්යයන් සඳො ඉඩම් අත්පත් කර ගැීමම, සගත්පාඩම් ො ප්රිසංවිධාන මකාිතසමම් නිර්මේශ ්රියාත්මක 

ිරීමම යුළු අමනුතත් සංවර්ධන වැඩසටෙන් 2016 වර්ෂමේදී සිදුමකාට යත. 

 

සිදුකරන ලන විෙශේෂ අධයයන 

 
1. වාරි සෙ ඉඩම් අංශමේ ්රියාත්මක මවිතන් පවින සෙ අවසන් කරන ලද සංවර්ධන වයාපෘි වල 

වාර්තාවක් සකස් කර ජාික ප්රිපත්ි ො ආර්ික කටුරු අමාතයාංශය මවත ඉි රිපත් ිරීමම. 

 

2. මෙවැලි සංවර්ධන සෙ පරිසර අමාතයාංශය මගින් සකස් කරිතන් පවින සුු පළාමත් ජලසම්පත් 

සංවර්ධන සැලැස්ම සඳො අවශය සෙය සෙ මාමපන්වීම ලබාදීම. 

 

3. ඉඩම් පරිෙරාය සඳො වූ විමශ්ෂිත ක්ඩායමිරන් සැදුම්ලත් කිතටුවක් (Thematic Working Group) 

යටමත් ශ්රී ලංකාවට අදාළ වන පරිි  එක්සත් ජාතීන්මේ REDD+ ක්රමමෝපායික වැඩසටෙන සකස ්ිරීමම 

සඳො තාක්ෂණික මයදවුම් සෙ අදාළ මගමපන්වීම් ලබාදීම. 

ජාතික ක්රමසස්පාානන ෙනපාාර්තේ්තුව මසින් අවස් කරන ලන වාරි අංශයට අයව කාර්යය් 

 

1. වාරි ො ඉඩම් අංශමේ වයාපෘි වාර්තා 09ක් යගමමට ලක් මකාට, ජාික ක්රමසම්පාදන 

මදපාර්තමම්න්ුමේ නිීමක්ෂා විමේශ සම්පත් ො ජාික අයවැය මදපාර්තමම්න්ුවලට ඉි රි කටුරු 

සඳො මයාුව ිරීමම. 

2. වාරිමාර්ග ො ජලසම්පත් කළමනාකරා අමාතයාංශය, මෙවැලි සංවර්ධන ො පරිසර අමාතයාංශය සෙ 

ඉඩම් අමාතයාංශ  විසින් ඉි රිපත් කරන ලද අමාතය ම්ඩල සංමේශ 35 කට අදාළ නිීමක්ෂා සකස් 

කර අමාතය ම්ඩල මවත ඉි රිපත් ිරීමම. 

3. මේශගුණික විපර්යාස වලින් සිදුවන බලපෑම් අවම ිරීමමම් වැඩසටෙන යටමත් ගංාාමද්රෝණි සැලසුම් 

සකස් ිරීමමට අවශය මයාුව ිරීමමම් අුගමේශ පිිබමයල ිරීමම සඳො තාක්ෂණික සොය ලබාදීම. 
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4. මමාරකෙකන්ද සෙ කළුගා ජලාශ සංවර්ධන වයාපෘිය, මේලි ආරක්ෂා ො ජලසම්පත් සැලසුම් 

කරන වයාපෘිය, ඉරාමඩු වාරි සංවර්ධන වයාපෘිය, මේශගුණික විපර්යාස වලින් සිදුවන බලපෑම් 

අවම ිරීමමම් වයාපෘිය සෙ මෙවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආමයෝජන වැඩසටෙන වැනි ප්රුවඛ් වාරි සංවර්ධන 

වැඩසටෙන් වල මමමෙුරම් කිතටු ැසස්වීම්වලට සක්රීයව දායකවීම. 

වාරි සෙ ඉඩම් අංශමේ ්රියාත්මක මවිතන් පවින සංවර්ධන වයාපෘි වල ප්රගි සෙ ප්රිපත්ි 

සමාමලෝනන කිතටු සඳො සක්රීයව දායක වීම. 

 

පාශුස්පාව අංශය 

ජනතාවමේ වනවමනෝපාය නාා සිටුවීම සඳො විවිධ අංශ ෙරො දායකත්වයක් ලබා මදුග ලබන පශු සම්පත් 

අංශය ප්රධාන වශමයන් ිරරිගව, ුතුතළු, ූකකර සෙ එළුවන් යන සප අංශ වලින් සමන්විත මේ. 

මමම අංශය වර්තමානමේ සමසා් දළ මේශීය නිශ්පාි තය සඳො 0.8% දායකත්වයක් ලබා මදිතන් මමරට ුළ 

ආොර සුරක්ෂිතතාව පවත්වා ගැීමමටත්, ැසිරයා සත්පාදනයටත්, ජනතාවමේ සමාජ ො ආර්ික තත්ත්වය වැඩි 

ි ුරණු ිරීමමටත් මේු වී යත.ගෘෙ ඒකක 60,000ක් ඍු වම මමම ක්මෂ්ත්රමේ නිරතව සිය න අතර ාමීය පවු් 

වලින් අසන්න වශමයන් සියයට 20ක් පමා  සත්ව පාලනය ප්රධාන වනවමනෝපාය මලස මයාදාගීම. 

 

පශු සම්පත් ක්මෂ්ත්රය ප්රධාන වශමයන්  2020 වන විට ිරරි වලින් ස්වයංමපෝෂිත වීම ො පශු නිෂ්පාදන ආ්රිත 

ැසිරයා සෙ ආදායම් ඉෙල නැංවීම සිදු කරන අතරුර දැරිය ෙැිර ිතලකට පශු නිෂ්පාදන වල ිතල පවත්වා මගන 

යාම අරුවණු මකමර්. 

 

2016 වර්ෂමේ පශු සම්පත් අංශය සඳො සමස්ා රාජය ආමයෝජනය ුපිය් ිතලියන 2,746 ක් වන අතර එයින් 

ුපිය් ිතලියන 1,800 ක් මූලධන වියදම් මලස මවන්කර යි අතර එය ප්රධාන වශමයන් ිරරිගවයන් 

ආනයනය, ිත්මකෝ සමාගම සු කර්මාන්තශාලා නවීකරාය, සත්ව මරෝග නිවාරාය, පශු සම්පත් ආ්රිත 

පර්මේෂා ො නිණතාතා සංවර්ධන වැඩසටෙන් සඳො ආමයෝජනය කර යත. 

 

විෙශේෂ වැඩසටේ 

 රාජය ආමයෝජන වැඩසටෙන (2017-2020) සදො පශු සම්පත් අංශය පිිබබද වාර්තාවක් සකස් ිරීමම. 

 ප්රගි සමාමලෝනන ැසස්වීම් සෙ ප්රිපත්ි සමාමලෝනන ැසස්වීම් සඳො සෙභාී වීම. 

 

ජාතික ක්රමසස්පාානන ෙනපාාර්තේ්තුෙේ පාශු ස්පාවඅංශය මසින් ස්පූරර්ණ  කරන ලන කාර්යය් 

 

 වයාපෘි වාර්තා 15ක් විශ්ම්ෂාය කර අදාල නිීමක්ෂා ජාික අයවැය මදපාර්තමම්න්ුව ො විමේශ 

සම්පත් මදපාර්තමම්න්ුව මවත මයාුව ිරීමම. 

 පශු සම්පත් ක්මෂ්ත්රයට අදාල අමාතය ම්ඩල සංමේශ 06ක් සඳො නිීමක්ෂා ඉි රිපත් ිරීමම. 
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ධීවරඅංශය 

 

ශ්රී ලංකා ආර්ිකමේ ණතළු් ිරීමමට ෙැිරයාවක් යි එක් ප්රධාන ක්මෂ්ත්රයක් මලස ධීවර අංශය,මමරට දල මේශිය 

නිෂ්පාි තයට සියයට 1.4ක දායකත්වයක්  දක්වන අතර එමඟින් 560,000ක ජනතාව මවුගමවන් සෘු  ො වක්ර 

ැසිරයා අවස්ාා සැලමස්. ිතලියන 2.6 ජනතාව සඳො වනවමනෝපාය සැලීමම, ආදායම් සත්පාදනය, විමේශ විනිමය 

ඉපමම සෙ ආොර සුරක්ෂිතතාව පවත්වා ගැීමම මඟින් මමම අංශය වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. 

 

ධීවර අංශය සඳො 2016 වසමර් සමස්ා රාජය ආමයෝජනය ු.ිතලියන 6811 මේ. මූලධන වියදම් මලස 

ු.ිතලියන 5038 ලබා දී යි අතර එය ප්රධාන වශමයන් ි වයින ණතරා ධීවර වරාය, නැංගුරම් පලව් ො 

මගාඩබෑමම් ස්ාාන සංවර්ධනය, ිතරිි ය ො ජලවනවි මත්සය නිශ්පාදනය වැඩි ි ුරණු ිරීමම ො ධීවර ප්රජාවමේ 

සමාජ ආර්ික තත්ත්වය නංවාීනම සඳො භාවිතා කරන ලදී. 

 

 ආර්ික කළමනාකරාය පිිබබඳ නිලධීම කිතටුව විසින් ලබා දී යි සපමදස් අුගව ධීවර අංශය සඳො 

සංවර්ධන වැඩසටෙනක් සකස් ිරීමමට මමමෙුරම් කිතටුවක් ස්ාාපිත ිරීමම. 2016 වර්ෂමේදී 
මපෞේගලික අංශය යුළු සියු පාර්ශවකුවන්මේ සෙභාගිත්වමයන් ැසස්වීම් 09ක් පවත්වා යත.මමම 
ැසස්වීම මඟින් මේශීය ො විමේශිය ආමයෝජකයින් සඳො ආමයෝජන අවස්ාා ෙනානාගැීමම ො ප්රවර්ධනය 

ිරීමම, රාජය - ණතේගලික සෙමයෝගිතාවයන් යි ිරීමම සම්බන්ධව කටුරු කරිතන් පවතී. 
 

 වයාපෘි වාර්තා 35 විශ්ම්ෂාය කර අදාල නිීමක්ෂා ජාික අයවැය මදපාර්තමම්න්ුව, විමේශ 
සම්පත් මදපාර්තමම්න්ුව ො ධීවර ො ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතයාංශය මවත මයාුව ිරීමම. 
 

 ධීවර ො ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතයාංශය විසින් මයාුව කරන ලද අමාතය ම්ඩල ප්රිකා 21ක් 
සඳො නිර්මේශ ඉි රිපත් ිරීමම. 
 

 රාජය ආමයෝජන වැඩසටෙන 2017-2020 සඳො ධීවර අංශමේ පරිච්මේදය සකස් ිරීමම. 
 

 ධීවර අංශමේ මයෝජිත වයාපෘි ලැයිස්ුව සකස් ිරීමම. 
 

 ප්රගි සමාමලෝනන ැසස්වීම් සෙ ප්රිපත්ි සමාමලෝනන ැසස්වීම් සඳො සෙභාී වීම. 

 

3.3 කර්මසා්තො ෙවළඳ,විදුලි  ල ො  ලශක්ති  

 

කර්මසා්ත අංශය 

 

කර්මාන්ත අංශය ප්රධාන සප මකාටස් ුනිරන් එනම් කර්මාන්ත, සුළු ො මධය පරිමාා වයාපාර සෙ රාජය 

වයාපාර යන අංශ වලින් සමන්විත මේ. ආර්ික සංවර්ධනමේ ො ිරසාරභාවමේ නියුව ක්මෂ්ත්රයක් මලසට 

කර්මාන්ත ක්මෂ්ත්රය රජය විසින් ෙනානාමගන යි බැවින් කර්මාන්ත, සුළු ො මධය පරිමාා වයාපාර සෙ රාජය 

වයාපාර ශක්ිමත් ිරීමම ෙරො රමට් සමස්ත සංවර්ධන ඉලක්ක සණතරා ගැීමමට අවශය මැි ෙත්වීම් ජාික 

ක්රමසම්පාදන මදපාර්තමම්න්ුව විසින් ලබා මදන ලි . 
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2016 වසර තුළදි ඉටු කරන ලන ක්රියාකාරක්  

 

1. කර්මාන්ත අංශය ආ්රිත වයාපෘි වාර්තා 30ක් සඳො නිර්මේශ ජාික අයවැය මදපාර්තමම්න්ුව, 

විමේශ සම්පත් මදපාර්තමම්න්ුව ො අදාළ මර්ඛීය ආයතන මවත ලබා මදන ලි . 

2. මර්ඛීය අමාතයාංශ මගින් ඉි රිපත් කළ අමාතය ම්ඩල සංමේශ 25 ක් සඳො නිීමක්ෂා ලබා මදන 

ලි . 

3. සියළු පාර්ශවකුවන්මේ සෙභාීත්වමයන් ආසියාුග සංවර්ධන බැංුතව ො ඒකාබේධව ආර්ික 

සංවර්ධන තීරයක් යිිරීමම (Economic Corridor Development) පිිබබඳව වැඩුවළුවක් පැවැත්වූ 

අතර ඒ සඳො වූ අධයයනය සඳො තාක්ෂණික සෙය ලබා මදන ලි . 

4. රාජය ො මපෞේගලික පාර්ශවකුවන්මේ සෙභාීත්වමයන් ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත 

ක්මෂ්ත්රමයහි පවින ගැටළු නිරාකරාය සඳො මැි ෙත්වීම. 

5. රාජය මනාවන සංවිධාන පිිබබඳ කාර්යාංශය ශක්ිමත් ිරීමමට වයාපෘි මයෝජනාවක් සකස් ිරීමම. 

6. ෙලාවත ඉරාවිල ප්රමේශමේ සංවර්ධන විභවතාවන් ෙනානාගැීමමට අදාළ සම්පත් පැිකඩ සකස ්

ිරීමම. 

 

ෙවළඳ ො ආෙයෝජන 

 

ජාතයන්තර මවළඳාම ො සෘු  විමේශ ආමයෝජන යුග ආර්ික වර්ධනමේ ප්රධාන සාධක මදකිර. සාමේක්ෂව 

වාසිදාම මලස නිපදවිය ෙැිර රටව් මවත නිෂ්පාදන මයාුවකරිතන් වඩාත් කාර්යක්ෂම භා්ඩ ො මස්වා 

නිෂ්පාදනයකට මවළඳාම මගින් පෙසුකම් සලසයි. සෘු  විමේශ ආමයෝජන, තාක්ෂා හුවමාුව සඳො වන 

වැදගත් වාෙකයක් වන අතර මානව ප්රාේධනය ො ආයතනික වැඩිි ුරණුව සඳොද දායක මේ.  

මවළඳ ො ආමයෝජන අංශයට අදාල පෙත සඳෙන් ්රියාකාරකම් 2016 වසර ුලදී සාර්ාකව නිම කරන ලදී. 

 

1. අමාතය ම්ඩල සංමේශ 08කට නිීමක්ෂා ඉි රිපත් කරන ලදී. 

2. පෙත දෑ සඳො නිීමක්ෂා ලබා දීම. 

- මලෝක බැංුතමේ සංවර්ධන ප්රිපත්ි ාය ො රාජය මූලය කළමනාකරා සපායමාර්ග සඳො 

- ආසියාුග සංවර්ධන බැංුතමේ ්රියාකාීම වයාපාරික සැලැස්ම : 2017-2019 සඳො 

 

3. පෙත දෑ සඳො සංක්ප සටෙන්/ ප්රිපත්ි සාරාංශ/ නිරික්ෂා/ ඉි රිපත් ිරීමම් (presentations)/ කාා 

(speeches) සකස් ිරීමම 

 මදරමට් විමේශ අමාතයාංශවල මජය්ෂ්න නිලධාීම මට්ටමමන් 2016 ජනවාරි 12 ි න පැවැත්වූ 

ජපාන-ශ්රී ලංකා ප්රිපත්ි සංවාදය සඳො ශ්රී ලංකාමේ ඉි රිපත් ිරීමම සැකීමම  

 ගු අාමාතයුමාට රාජය ආමයෝජන සැලැස්ම පිිබබඳව සිදුකල ඉි රිපත් ිරීමම 

 AFD වාර්ශික සපමේශක ැසස්වීම  (Annual Consultation Meeting) 2016 ජූනි 8 
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 ජපාන-ශ්රී ලංකා ආර්ික ප්රිපත්ි සංවාදය (Sri Lanka-Japan Economic Policy 

Dialogue) 2016 ජූලි 26.  

 ජපානමේ පැවැත්වූ ශ්රී ලංකා ආමයෝජන සැසිය - 2016 අමගෝස්ු 21-24 

 සමාජය සඳො ශ්රී ලංකා විදයා ො තාක්ෂා සැසිය - 2016 සැේතැම්බර් 7-10 

 

4. ිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක (SDGs) වැඩසටෙන ො සම්බන්ධ පෙත සඳෙන් ්රියාකාරකම් සිදුිරීමම. 

 ශ්රී ලංකාමේ ිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක සඳො එකසත් ජාතීන්මේ මැි ෙත්වීම පිිබබඳ 

සපමේශාත්මක සැසිය - 2016 ජූලි 4 

 පෙත වැඩුවළු සඳො ඉි රිපත් ිරීමම් ො විස්තර සටෙන් පිිබයල ිරීමම. 

 ආසියාුග පැසිපික් කළාපමේ ිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක අධීක්ෂාය පිිබබඳ කළාී ය 

ධාරිතා වර්ධන වැඩුවළුව 

 ඉන්ි යාමේ පැවැත්වූ දත්ත ො සංඛ්යාම්ඛ්ා සප කළාී ය වැඩුවළුව  

 ජාික සංවර්ධන වැඩසටෙන සඳො සැලසුම්කරාය ො මූලයකරාය මැමයන්  

එක්සත් ජාතීන් විසින් සංවිධානය කරන ලද වැඩුවළුව 

 සංවර්ධනය සඳො මූලයකරාය මවුගමවන් වූ ECOSOC සැසිය සඳො තාක්ෂණික සොය 

ලබා ි ම. 

 එක්සත් ජාතීන්මේ සංවර්ධන වැඩසටෙනට ඉි රිපත් ිරීමම සඳො ිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක 

සම්බන්ධමයන් ශ්රී ලංකාමේ තත්වය පිිබබඳ වාර්තාව සකස් ිරීමම. 

 ිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක මවුගමවන් මූලික  අවශයතාවයක් වූ mapping exercise සම්ූර්ා 

ිරීමම. 

 

සංචාරක 

 

සංනාරක කර්මාන්තය ආර්ිකමේ 3 වන විශාලතම විමේශ විනිමය සත්පාදන මාර්ගය මේ. දළ මේශීය 

නිෂ්පාදනයට සංනාරක කර්මාන්තමේ දායකත්වය සියයට 3.5 ක් පමා මේ. 2016 වසර අවසානමේදී සම්ණතර්ා 

සංනාරක ආගමනය ිතලියන 2 ක් පමා මේ. සංනාරක කර්මාන්තය ප්රධාන වශමයන් මපෞේගලික අංශය විසින් 

මමමෙයවුග ලබන අතර රජය විසින් ඒ සඳො අවශය පෙසුකම් සැපමමම් කාර්යය ඉටුකරිතන් සුදුසු 

වාතාවරාය සකස් කර මදුග ලබයි.  

 

2016 වසර තුලදී සංචාරක අංශයට ස් ්ධ පාෙත සඳේ කාර්යය් ඉටු කරන ලදී. 

 

 සංනාරක ප්රවර්ධන ො ්රිස්ියානි කටුරු අමාතයාංශය විසින් මයාුවකරන ලද වයාපෘියක් නිර්මේශ 

කර විමේශ අරුවද් ලබා ගැීමම සඳො මයාුව කරන ලදී. 

 

 අමාතය ම්ඩල සංමේශ 08 කට නිීමක්ෂා සපයන ලදී. 
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ක්කරු ො විෙේශ රැකියා 

 

කම්කු සෙ විමේශ ැසිරයා ප්රිපත්ිය මඟින් ආර්ික වර්ධනය සාක්ෂාත් කරගැීමම සඳො අතයවශය වන 

මස්වකයින්මේ අයිවාසිකම් ආරක්ෂා ිරීමම සෙ ප්රවර්ධනය ිරීමමට සෙ යෙපත් කාර්ිතක සබඳතාවයන් යි 

කරීනමට අමේක්ෂිතය. ඒ අුගව දැනට පවත්නා ීමිීමි බලාත්මක ිරීමමටත් ඉි රියට මුවිය ෙැිර තත්ත්වයන් 

සඳො අවශය වන ප්රිසංස්කරායන් සිදු ිරීමමටත් ඒවා අන්තර්ජාික යෙපත් ්රියාමාර්ග ො සමගාමී ිරීමමත් 

සිදුකළ ුරු මේ. මමම අවශයතාවය  ෙනානාමගන 2016 වර්ෂමේදී පෙත ්රියාකාරකම් සිදු කරන ලදී.  

 

1. මර්ඛීය අමාතයාංශ විසින් ඉි රිපත් කරන ලද වයාපෘි මයෝජනා 14ක් යගමමට ලක් කරන ලදී.  

2. අමාතය ම්ඩල සංමේශ 15ක් සඳො නිීමක්ෂා ඉි රිපත් කරන ලදී. 

3. පෙත දෑ සඳො තාක්ෂණික සොය ලබා දීම. 

 ආසියාුග සංවර්ධන බැංුතව මගින් සිදුකරන Country Diagnostic Study සෙ Employment 

Diagnostic Study යන අධයයනයන් සඳො  

 කාන්තා ශ්රම බලකාය ඉෙල නැංවීම පිිබබඳ කිතටුව  

 කාන්තා විගමණික ශ්රිතකයන් සඳො ප්රිපත්ි නිර්මේශ ිරීමම මවුගමවන් වූ අමාතය ම්ඩල 

කිතටුමේ වාර්තා මකටුම්පත සඳො  

4. පෙත දෑ සඳො සංක්ප සටෙන්/ ප්රිපත්ි සාරාංශ/ නිරික්ෂා/ ඉි රිපත් ිරීමම් (presentations)/ 

කාා (speeches) සකස් ිරීමම. 

 Foresight and Innovation Summit for Sustainable Human Development - 2016 

"Visioning Sri Lanka 32030NOW" සුවළුව , 2016 මැයි 24-25 

 Sri Lanka Country Diagnostic සෙ Employment Diagnostic Studies යන 

අධයයනයන් මවුගමවන් වූ සපමේශාත්මක වැඩුවළුව -2016 අමගෝස්ු19 

5. වැඩුවළු/ සුවළු සංවිධානය ිරීමම 

1. "The 2030 Agenda for Sustainable Development: Voice from Asia and Inclusive 

Growth in Asia" මත්මාව යටමත් 2016 මාර්ු 17-18 මකාළඔදී පැවැත්වූ ෙයවැනි 

ආසියාුග සංවර්ධන සැසිය විමේශ සම්පත් මදපාර්තමම්න්ුව, JICA සෙ EDCF ආයතන 

සමග සංවිධානය ිරීමම. 
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2. එක්සත් ජාතීන්මේ සංවර්ධන වැඩසටෙන සමග සෙමයෝගමයන් Foresight and 

Innovation for Sustainable Human Development 2016 මැමයන් 2016 මැයි මස 

මකාළඹදී පැවැත්වූ ප්රාම ජාික සුවළුව සංවිධානය ිරීමම. 

3. මලෝක බැංුතමේ Systematic Country Diagnostic (SCD) වැඩුවළුව සංවිධානය ිරීමම. 

4. එක්සක් ජාතීන්මේ ජනගෙන අරුවදල(UNFPA) සමග සෙමයෝගමයන් 2016 ජූනි මස  

Improving Employee Contribution for Organizational Growth යන මැමයන් සෙ 

මනාවැම්බර් 26 ි න Demographic Dynamics and Productivity Improvementමැමයන් 

වැඩුවළු සංවිධානය ිරීමම. 

6. එක්සත් ජාතීන්මේ ජනගෙන අරුවදල(UNFPA) සඳො අදාල 2016 වාර්ෂික ්රියාකාීම සැලැස්ම 

පිිබමයල ිරීමම. 

 

විදුලි ල ො  ලශක්ති 

 

විදුලිබල ො බලශක්ි අංශය, නිෂ්පාදන, වාණිජ ො මස්වා යුළු ආර්ිකමේ අමනුතත් අංශ සමග දැඩි මලස 

බැඳී යත. එබැවින් රමට් සංවර්ධනයත් සමග බලශක්ි ඉ්ුමද ඉෙල යිතන් පවතී. ශ්රී ලංකාමවහි විදුලි 

අවශයතාවය වසරකට සියයට 5 – 7 ිරන් පමා ඉෙළ මගාස් යි අතර අනාගතමයහි වාර්ෂික විදුලි ඉ්ුම 4 – 

6% ිරන් පමා වර්ධනය වුග යතැයි අමේක්ෂා මකමර්. එබැවින් සෑම වසරකම මමගාමවාට් 200ක අිමර්ක 

ස්ාාපිත විදුලි ධාරිතාවයක් අවශය වන අතර එය පිරිවැය අවම විදුලි ජනන ප්රමදද ෙරො ලබා ගැීමමට 

අමේක්ෂිතය. 

රමටහි වර්තමාන ඛ්නිජමත් අවශයතාවය ි නකට ිරමලෝබැර් 100 වන අතර එය වාර්ෂිකව 5% ආසන්න 

ප්රමාායිරන් වර්ධනය මේ. රජය වාර්ෂිකව ය.මඩා.ිතලියන 5000 – 5500 අතර ප්රමාායක් ඛ්නිජමත් 

ආනයනය සඳො වැය මකමර්.  මමම ඉ්ුම සණතරාලිතන් විදුලිබල ො බලශක්ි අංශමේ වෘේිය සමදසා 

වයාපෘි ගානාවක් ි වයින ණතරා ්රියාත්මක මකමරිතන් පවතී. 

 

2016 වසර තුලදී ඉටුකරන ලන කාර්යය් 

 

බලශක්ි අංශමේ වර්ධනය සඳො වූ වයාපෘි 05ක් නිර්මේශ කරන ලදී. 

එයට අමතරව පෙත සඳෙන් ්රියාකාරකම් නිමකර යත. 

 අමාතය ම්ඩල සංමේශ09ක් සඳො නිීමක්ෂා ඉි රිපත් කරන ලදී. 

 බලශක්ි අංශයට අදාල ආධාර ප්රිකා/දුත ම්ඩල (aid memoires/missions) සඳො 

නිීමක්ෂාසැපමම. 

  ආසියාුග සංවර්ධන බැංුතමේ Green Energy Project වයාපෘියට අදාල ාය සාකච්වාවට (ADB 

loan negotiation) සෙභාී වීම. 
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3.4 මසොමසාර්ගත, වරාය , ගුව් ො ප්රවාෙන   

    

මසො මසාර්ගත 

 

වැඩිවන ප්රවාෙන ඉ්ුමට නිසි පරිි  ප්රිනාර දැක්වීම රජය මගින් සිදුකළ ුරු අතයාවශය කාර්යයිර.  මාර්ග 

ජාලය අමනුතත් ප්රවාෙන මාධය වන දුම්රිය ො ගුවන් මතාටුපල ආි ය ො නිසි පරිි  සංමයෝජනය විය ුරුය.  

ප්රමේශ අතර සුමට මලස සංනලනයට අවශය පෙසුකම් සැලීමම මාර්ග ජාලය මගින් ඉටුකරුග ලබන ප්රධානම 

කාර්යයයි. එමමන්ම, මාර්ග අංශමේ ආමයෝජන රමටහි ආර්ික වර්ධනය සමග මකලින්ම සෙ සම්බන්ධව යත. 

රමටහි සෑම ලක්ශයක්ම එිරමනක යා ිරීමම, වර්ධන මධයසා්ාන, නැී එන නගර සෙ පළාත් අග නගරයන් 

අතර නිසි සනලතාව සැපමම සෙ මී සෙ භා්ඩ ප්රවාෙනයට පෙසුකම් සැපමම ආදී අිමමයෝග රාශියක් මාර්ග 

අංශයට යත. එවැනි ණතළු් පරාසයක යි අිමමයෝග සඳො ප්රිනාර දැක්වීම සඳො වයපෘි සංක්ප වැඩි ි ුරණු 

ිරීමම, වයාපෘි ෙනානාගැීමම, වයාපෘි යගමම ආදී කාර්යයන් රාශියක් මාර්ග අංශය මගින් ඉටු කරන ලදී. 

 

ප්රවාෙන 

 

කාර්යක්ෂම සෙ සන්තික ප්රවාෙන මස්වාවක් සඳො වන ඉ්ුම මගින් ඉෙල නැංවූ ආමයෝජන අවශයතා 

මගින් රමටහි ප්රවාෙන කටුරු සම්බන්ධ යය තල පෙසුකම්වල ක්රිතක වර්ධනයක් පසුගිය කාලය ණතරා සිදුමවිතන් 

පවතී. දුම්රිය මාර්ග සංවර්ධනය, සංඥා සෙ මැි රි, එන්ජින් වැඩිි ුරණුිරීමම, බස්පර්යන්ත සංවර්ධනය, මාධය 

ප්රවාෙන ි ුරණුව ආදී දුම්රිය සෙ බස් ක්මෂ්මත්රේ යය තල පෙසුකම් සංවර්ධනය ිරීමම සඳො ආමයෝජන සිදුකරුග 

ලබා යත. මමවැනි සංවර්ධන සපායමාර්ග මඟින් ප්රවාෙන අංශය මීන්මේඅවශයතා සඳො ගැලමපන, 

කාර්යක්ෂම සෙ තරාකාීම ක්මෂ්ත්රයක් මලස පරිවර්තනය ිරීමමට අමේක්ෂා මකමර්. එමමන්ම, මාර්ග තදබදය 

සෙ ආරක්ෂාව රජමයහි අමනුතත් ප්රධාන සැලිර්ලට භාජනමවන කාරාාමේ. 

 

වරාය 

 

වසර ිරහිපයකට මපර යම් පසුබෑමක් ිබූනුවත් කන්මට්නර් මමමෙයවීම සෙ නැේ ආගමනමයහි ප්රගියක් 

අත්පත්කර ගැීමමට ශ්රීලංකාමේ වරාය ො නාවික අංශයට ෙැිරයාවක් ලැුණි. 2010 – 2015 කාලය ුල 

මමමෙය වූ සම්ණතර්ා කන්මට්නර් ප්රමාාය ිතලියන 5.1 TEU දක්වා 25ක වර්ධනයක් යිවූ අතර නැේ 

ආගමනය ක්රිතකව සියයට 17ක වර්ධනයක් අත්පත් කරමගන යත. 
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ගුව් ෙසේවා  

 

ගුවන් මගින් 2015 වසර ුල ිතලියන 8.5ක මගින් සෙ මමත්රික් මමට්රික් මටාන් 215,032ක භා්ඩ ප්රමාායක් 

ආරක්ෂාකාීමව ප්රවාෙනය කර යත. බ්ඩාරනායක ජාතයන්තර ගුවන්මතාටුපල ගුවන්මීන්, ගුවන්භා්ඩ ො 

ගුවන්යානා ෙැසිරවීම සම්බන්ධමයන් ස්ාාවර වර්ධනයක් මපන්ුගම් කරයි.  ගුවන්මතාටුපල 2015 වර්ෂමේදී 

ගුවන්මීන් ිතලියන 8.5 ෙසුුවා යි අතර එය 2014 වර්ෂයට සාමේක්ෂව සියයට 09ක වර්ධනයිර. මලාවණතර 

වයාේත වූ ශක්ිමත් ගුවන්ජාලයක් මගින් ලංකාව මලෝකමේ වඩාත් ජනප්රිය සංනාරක මධයස්ාානයක් බවට 

පත්ිරීමම සඳො මොඳම ගුවන්මස්වා සපයන්නා වීම ගුවන්ක්මෂ්ත්රමේ ප්රධානතම ප්රිපත්ි අංගයක් මේ. 

 

විෙශේෂිත වූ කාර්යය් 

 

1. මර්ඛීය අමාතයාංශය මඟින් මයාුව කළ ඉෙත විෂයන් වලට අදාල වයාපෘි මයෝජනා සෙ වැඩසටෙන් 29 

ක් යගමම. 

 

2. මො මාර්ග, ප්රවාෙන, ගුවන් ො වරාය යන අංශයන්ට අදාළ ආංශික ඉි රි මයෝජිත වයාපෘි ලැයිස්ුව 

සකස් ිරීමම. 

 

3. මොමාර්ග, ප්රවාෙන, ගුවන් ො වරාය යන අංශ වලට ප්රිපත්ි ො සංවර්ධන සපාය මාර්ග සකස් ිරීමම 

සඳො අදාළ අමාතයංශ මවත අවශය තාක්ෂණික සෙය ලබා දීම. 

 

4. මොමාර්ග, ප්රවාෙන, ගුවන් ො වරාය ක්මෂ්ත්රවලට අදාලව රාජය ආමයෝජන වැඩසටෙන සඳො පරිච්මේද 

සකස් ිරීමම. 

 

5. විමේශ ආධාර සඳො වන දුත ම්ඩල සටෙන් 10 කට පමා අදෙස් දැක්වීම. 

 

6. 2017 - 2020 සඳො රාජය ආමයෝජන සැලැස්ම සකස් ිරීමම. 

 

7. මො මාර්ග, ප්රවාෙන, ගුවන් ො වරාය යන ක්මෂ්ත්ර වල පවින කාීනන ගැටු අධයනය ිරීමම. 

 

8. මො මාර්ග, ප්රවාෙන, ගුවන් ො වරාය යන ක්මෂ්ත්ර සඳො මයාුව කරන ලද අමාතය ම්ඩල ප්රිකා 32 ක් 

සඳො නිීමක්ෂා ලබා දීම. 

 

9. ප්රගි සමාමලෝනන කිතටු, මමමෙුරම් කිතටු ො විමේශාය නිමයෝජිතායතන සමා වන ැසස්වීම් 35 කට 

පමා සෙභාී වීම. 
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3.5 නාගතරික සංවර්ධන, නිවාස, ජල ො පාරිසර 

 

නිවාස සෙඉදිකිත්් අංශය 

 

මමම අංශය නිවාස සෙ ඉි ිරීමම් අමාතයාංශය ො සම්බන්ධව කටුරු කරුග ලබයි. 

නිවාස ො ඉි ිරීමම් අංශය සඳො  2016 වසර ුල අමාතය ම්ඩල ප්රිකා 07 ක් සඳො නිීමක්ෂා සපයා යි 

අතර වයාපෘි මයෝජනා 23 ක් යගමමට ලක්කර යත. 

 

විෙශේෂ ක්රියාකාරක් 

 

 නිවාස සෙ නාගරික සංවර්ධනය සම්බන්ධමයන් අනාගත සංවර්ධන ක්රමමෝපායන් සෙ වැඩපිිබමවලව් 

යුලත් කරිතන් සංක්ප ප්රිකා සකස් ිරීමම. 

 රමට් දුේපත් ජනතාවමේ ස්ිර නිවාස අවශයතාවය සණතරාීනම අරුවණු කරගනිිතන් සසැමට මසවන' 

නිවාස වැඩසටෙන ි යත් ිරීමමට දායකත්වය සැපමම. 

 නිවාස සෙ නාගරික සංවර්ධන අංශ මදමකහි ඉි රිමයදී ්රියාත්මක ිරීමමම් අරුවණින් මයෝජනාවී යි 

වයපෘි සඳො වයපෘි මපළගැස්ම සකස් ිරීමම. 

 නිවාස සෙ ඉි ිරීමම් අංශය නගාසිටුවීම සඳො  ඉි රි වසර ිරහිපය ුල රාජය ප්රිපාදන මගින් ්රියාත්මක 

ිරීමමට නියිතත වයාපෘි, අදාල අමාතයාංශය සෙ අමනුතත් ආයතන සමග සමගාමීව ප්රුවඛ්තාගතමකාට 

" මෙජන ආමයෝජන සැලැස්ම 2017-2020" සකස් ිරීමම.  

 මේශීය ඉි ිරීමම් අංශය ඉෙලනංවාීනම  සඳො ගතෙැිර ්රියාමාර්ග පිලිබඳ සාකච්වා ිරීමම සඳො 

ඉි ිරීමම් ක්මෂ්ත්රමේ ආයතන සමග සාකච්වා මාලාවක් ි යත් ිරීමම. 

 

ජල ස්පාානනයො සනිපාාරක්ෂාව :- 

 

රජය විසින් ආංශිය වශමයන් ලාා කර ගැීමමට අමේක්ෂිත අවසාන ඉලක්කය වන්මන් 2020 වන විට රමට් 

සියුම ජනතාවට අවශය ආරක්ෂිත පානිය ජලය ලබා දීමත්, එයින් සියයට 60 කට පමා පාීමය නළ ජලය 

ලබා දීමත් සෙ රමට් නාගරිකව මවමසන ජනගෙනමයන් සියයට 7 කට පමා අපජල පෙසුකම් ලබාදීමත්ය. 

රමට් සියුම ජනතාවට අවශය ආරක්ෂිත පානිය ජල ො සනිපාරක්ෂක පෙසුකම් මවත සාධාරා ප්රමේශයක් 

යි ිරරිමම් වැදගත්කම ෙනානා ගනිිතන්, මමම පෙසුකම්හි ප්රාමේශිය වශමයන් යි විෂමතාවයන් අවම ිරරිම 

සඳො රජය විසින් මධය කාීනනව අවධානය මයාුව කරුග ලැමේ. 

 

ඒ  අුගව මමම අංශමේ ආමයෝජන ප්රුවඛ්තාවයන් ප්රධාන වශමයන් ෙනානා ගුග ලබන්මන් ආංශිය වශමයන් 

පවත්නා ගැටළු ො අපෙසුතාද, ිරසාර සංවර්ධන අරුවණු 6 යටමත් ෙනානාමගන යි සැමට දැරිය ෙැිර 

ුවදලකට ආරක්ෂිත පාීමය ජල ො සීමපාරක්ෂා පෙසුකම් යි සාධාරා පරිසරයක් 2030 වන විට 

මගාඩනැීම යන ඉලක්කයන්ද සලකා බැීනමමනි.  
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ඒ අුගව මමම අංශමේ මධය කාීනන රාජය ආමයෝජන, ප්රධාන වශමයන් මයාුව වුග ලබන්මන් ප්රාමේශිය 

වශමයන් ජල සැපුරම් පෙසුකම්වල පවින විෂමතාවයන් අවම ිරරිමත්, ෙනානා මනාගත් නිදන්ගත වුතගඩු 

මරෝග වැනි ජලා්රිත මලඩ මරෝග වයාේතව පවින ප්රමේශවලට ප්රුවඛ්තාවය මදිතන් එම ප්රමේශවලට ආරක්ෂිත 

පාීමය ජල පෙසුකම් සැපයිමටත්ය. ඒ සමාම අඩු ජන ඝනත්වයක් සහිත  ප්රමේශවලට පිරිසිදු පාීමය  ජලය ලබා 

දීම සඳො ාමීය ප්රජා ජල සම්පාදන වයාපෘි වධර්යමත් කරුග ලැමේ.    

 

වර්ෂය තුළ කරන ලන ආංශික කාර්යය්: 

 

 නගර සැලසුම් ො ජල සම්පාදන අමාතයාංශය ො අදාළ අමනුතත් ආයතන විසින් ඉි රිපත් කරන ලද 

වයාපෘි මයෝජනා 15ක මූලික අධයයන කටුරු සිදු කරන ලදී.  ඒවා සඳො ජාික ක්රම සම්පාදන 

මදපාර්තමම්න්ුමේ නිීමක්ෂා අදාල මර්ඛිය අමාතයාංශ  මවතද, වයාපෘි ක්රයාත්මක ිරීමමට අදාලව 

සකස් කරන ලද නිර්මේශ  වර්තා අදාල පරිි  ජාික අයවැය මදපාර්තමම්න්ුවට ො විමේශ සම්පත් 

මදපාර්තමම්න්ුවට මයාුව කරන ලදී.  

 නගර සැලසුම් ො ජලසම්පාදන අමාතයාංශය විසින් මයාුව කරන ලද අමාතය ම්ඩල සංමේශ 02 කට 

අදාල නිීමක්ෂා ලබා දීම. 

 ජලසම්පාදන  ො සීමපාරක්ෂක අංශමේ රාජය ආමයෝජන වැඩසටෙන (2018 – 2020) සකස් ිරීමම. 

 විමේශීය ාය නිමයෝජිතායතන විසින් ඉි රිපත් කරන ලද විමේශිය ාය ගිවිසුම් සම්බන්ධමයන් වන 

සටෙන් 04 කට (Aide Memoires) පමා විමේශ සම්පත් මදපාර්තමම්න්ුව මවත නිීමක්ෂා ලබා දීම. 

 ප්රගි සමාමලෝනන කිතටු, මමමෙුරම් කිතටු ො විමේශ  ාය නිමයෝජිතායතන  සමා පවත්වන ැසස්වීම් 

ආදී ැසස්වීම් 20 කට පමා සෙභාී වීම. 

 ආංශික සංවර්ධන වයාපෘතීන්හි පවත්නා ගැටළුකාීම  තත්ත්වයන් සාකච්වා ිරීමමට අවශය පරිි  ැසස්වීම් 

සංවිධානය ිරීමම ො ඊට අදාළ පසු ්රියාමාර්ග  ගැීමම. 

 ආංශීය ඉි රි මයෝජිත වයාපෘි ලැයිස්ු සකස් ිරීමම. 

 

පාරිසරකළමසනාකරණ ය 

 
 

නියිතත ආමයෝජනයන් සිදුකරිතන් ශක්ිමත් ආර්ික වර්ධනයක් ළාාකර ගැීමමට පෙසුකම් සපසන අතරුරදී 

පාරිසරික ගුාාත්මක බව තෙවුු කරිතන් ිරසාර සංවර්ධනයක් මකමරහි මයාුවවීමට අවශය ්රියාමාර්ග 

ගැීමම පරිසර කළමනාකරාය ුිබන් බලාමපාමරාත්ු මේ. දූෂාමයන් මතාර පරිසරයක ් ො වස-විමසන් 

මතාර ආොර රටාවක් තෙවුු ිරීමම සඳො පරිසර ප්රිපත්ිය ුළ ෙරිත සංවර්ධනය යන සංක්පය වැදගත් 

කාර්යභාරයක්  ඉටුකරයි. 
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ි මනන් ි න වර්ධනය වන ජනගෙනමේ ප්රිලලයක් මලස ආොර, ජලය, බලශක්ිය , ඉඩම්, ො අමනුතත් 

ස්වාභාවික සම්පත් සඳො වන ඉ්ුම ඉෙළ යෑම මේුමවන් ෙරිත, පිරිසිදු සෙ අුගහුු සංවර්ධනයක් ළාා කර 

ගැීමමම් මගෝීනය අමේක්ෂාව බරපතල අිමමයෝගයකට ලක්ව ිමේ. පරිසර විනාශමේ ප්රිලලයක් මමන්ම ඊට 

මේුකාරකයක් ද වන මේශගුණික විපර්යාස තවත් විමශ්ෂිත අිමමයෝග ැසසක් මු කරයි. ශීඝ්ර මේශගුා 

විපර්යාසයන්මේ බලපෑම් ිරසාර සංවර්ධනය ළාා කර ගැීමමම් අවස්ාාව දුර්වල කරන අතරම ි ිබනාකම පිටු 

දැකීම සඳො යි සම්පත් මමන්ම කාල පරාසයද ීමමා කරයි. එබැවින් පිරිසිදු, වඩා කාර්යක්ෂම සෙ සාධාරා 

ආර්ික වර්ධනයක් ළාා කර ගැීමම සඳො වූ සුදුසු වැඩපිිබමවලක අවශයතාවය මුව ිමේ. මම් අුගව 

සංවර්ධන ආර්ිකයන්හි ඉතා වැදගත් අංශයක් මලස පරිසරය සැලිරය ෙැිර අතර එය නවීන ආර්ික විදයාමවහි 

අුින් මු වී එන අංගයක් මේ. 

 

පරිසර කළමනාකරාමේ විෂය පායට පරිසර දූෂාය පාලනය ිරීමම, කසළ  කළමනාකරාය, වනාන්තර 

සංරක්ෂාය, ිරසාර ඉඩම් කළමනාකරාය, ිතනිස් - වනවනවි සෙ පැවැත්ම, වනවී සම්පත් සංරක්ෂාය සෙ 

ආයතනික ප්රිවුෙගතකරාය ආි ය අුළත් මේ. 

 

අවම කාබන් පරිෙරායිරන් ුරු පිරිසිදු ෙරිත පරිසරයක් ළාා කර ගැීමම, පරිසර දූෂාය අවම ිරීමම, ඉෙළ 

වජවවිවිධත්වය සෙ පරිසර පේධි මස්වා, පාරිසරික අවදානම අඩු ිරීමම කාර්යක්ෂම සෙ ිරසාර සිතපත් 

පරිමභෝජනය ුිබන් වනවන තත්ත්වය සසස් ිරීමම, පාරිසරික ගුාාත්මක බව ඉෙළ නැංවිම සෙ සුවාභාවික 

සපද්රවයන්මේ බලපෑම් අවම ිරීමම යන කුණු මකමරහි පරිසර කළමනාකරා අංෙමේ අවධානය මයාුව වී 

යත. තරසාර සංවර්ධනයක් ළාා කර ගැීමම සඳො මනා පරිසර කළමනාකරාය ඉතාමත් වැදගත් 

අවශයතාවයක් මේ. එබැවින් සංවර්ධන සැලසුම්කරාමේදී පාරිසරික සමුලිතතාවය පවක්වාමගන යාමට 

අතයවශය වන වජවවිවිධත්වය සංරක්ෂාය ො පරිසර පේධි පිිබබඳ නිසි අවධානය මයාුව ිරීමම අතයාවශය 

මේ. 

 

පරිසර කළමනාකරාඅංශය ලාා කර ගැීමමට අමේක්ෂා කරන ප්රධාන ඉලක්ක ිරහිපයක් පෙත පරිි  මේ. 

 2018 වන විට කසල වලින් මතාර, විිමත් කසල කළමනාකරායක් සහිත රටක් ිඹහි ිරීමම. 

 

 2018 වන විට ි වයින වටා පිහිය  සුවදුර දූෂාමයන් මතාර කලාපයක් බවට පත් ිරීමම. 

 

 2018 වන විට වන ගෙනය 29% සිට 32% දක්වා මෙක්ටයාර ,00060  ිරන් ඉෙළ නැංවීම. 

 

 2018 වන විට, වසරකට පාරිසරික සංනාරකයින් 800,000ක් ආකර්ශාය කර ගැීමම සෙ ු. ිතලියන 

2,500ක ආදායමක් ඉපමම 

 

 2025 වන විට අලි-ිතනිස් ගැටුම ුවලිුගණතටා දැමීම සඳො වජව වැටව් ද සමා ිර. මී. 3,050ක ි ගින් 

ුරු විදුලි වැටව් ඉි  ිරීමම 
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 2020 වන විට, මමරටට ආනයනය කරුග ලබන විදුතමයන් පමාක් ්රියා කරන වාෙන ප්රමාාමේ 

ප්රිශතය 25%ක් දක්වා ඉෙළ නැංවීම. 

 

 2020 වන විට ජාික විදුලි සැපුරම් ජාලයට ණතනර්ජනීමය ප්රභවයන්මගන් ලබා මදුග ලබන දායකත්වය 

20%ක් දක්වා ඉෙළ නැංවීම. 

 

 2005-2015 ට සාමේක්ෂව 2030 වන විට ආපදා මේුමවන් සිදු වන මරා සංඛ්යාව සැලිරය ුරු මලස 

අඩු ිරීමම. 

 

 2018 වන විට කාලගුා වාර්තාවන්මේ නිරවදයතාවය 70% සිට 72% දක්වා ඉෙළ නැංවීම. 

 

 2018 වන විට නාය යෑම් මේුමවන් සිදු වන වනවිත ොනි වැළැක්වීම. 

 

 2018 වන විට ගංවුර තත්ත්වයන්මේ බලපෑමට ලක්වන ජන සංඛ්යාව 50%ිරන් පෙළ දැමීම. 

 

විෙශේෂ අවසේථා 

 

 පරිසර කළමනාකරා අංශයට අදාළව මර්ඛීය අමාතයාංශ විසින් මයාුව කරන ලද වයාපෘි මයෝජනා 38 

ක්යගමමට ලක් ිරීමම. 

 

 මර්ඛීය අමාතයාංශ විසින් මයාුව කරන ලද අමාතය ම්ඩල සංමේශ 23 ක් සඳො නිීමක්ෂා සැපමම. 

 

 2017-2020 රාජය ආමයෝජන වැඩසටෙන පිිබමයල ිරීමම. 

 

 ිරසාර සංවර්ධන අිමමතාර්ායන්ට අදාළ ඉලක්ක සඳො ශ්රී ලංකාවට අුගරූප දර්ශක යුළත් ිරීමම. 

 

 බස්නාහිර පළාමත් මගාඩනැගිලි අපද්රවය කළමනාකරාය ිරීමම සඳො වැඩපිිබමවලක් සකස්ිරීමමට 

අදාළ ආයතන සම්බන්ධීකරාය ිරීමම. 

 

 ගංගාවලින් ලබා ගන්නා වැලි සඳො ආමේශකයන් මලස ුවහුදු වැලි සෙ නිෂ්පාි ත වැලි භාවිතය ි රිමත් 

ිරීමමම් මයෝජනාවක් සකස්ිරීමම ො එය 2017 අයවැය සඳො අයවැය මයෝජනාවක් මලස යුළත් 

ිරීමම. 

 

 පරිසර කළමනාකරා අංශමේ වයාපෘතීන් ප්රුවඛ්තාවය අුගව මපළ ගැස්වීම. 

 

ප්රිපත්ි සෙ ක්රමමෝපායයන් සැකීමම සඳො අදාළ මර්ඛීය අමාතයාංශ සෙ ආයතන මවත තාක්ෂණික 

සෙමයෝගය ලබා දීම. 
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3.6 ෙසෞඛ්ය ො ෙේශීය වවනය, ක්රීඩා ො සංසේකෘතික 
 

 

 

ෙසෞඛ්ය 

 

රටකට ඉෙළ ආර්ික වර්ධනයක් සඳො නිමරෝී ජාියක් පැවතීම වැදගත් මේ. එමෙයින් ජාික මසෞඛ්ය 

මස්වය සඳො ඉෙළ ආමයෝජනයක් ිරීමම, අවශය ආයතනික ො ප්රිපත්ිමය ප්රිසංස්කරා ිරීමම ුලින් 

නිමරෝී ජාියක් මගාඩ නැීම රජමේ ප්රිපත්ිය මේ. ඒ සඳො 2016 වසර ුළ ජාික ක්රමසම්පාදන 

මදපාර්තමම්න්ුව විසින් පෙත සඳෙන් කාර්යයන් ඉටු කරුග ලැිඹණි. 

 

1. වයපෘි මයෝජනා 80 ක් ්රියාත්මක ිරීමම සඳො අවශය නිර්මේශ ලබා දී යි අතර අදාළ නිීමක්ෂා 

ජාික අයවැය මදපාර්තමම්න්ුව, විමේශ සම්පත් මදපාර්තමම්න්ුව ො අමනුතත් අදාළ ආයතන මවත 

මයාුව කර යත. 

2. මසෞඛ්ය, මපෝෂා ො මේශීය වවදය අමාතයාංශය මඟින් ඉි රිපත් කරන ලද අමාතය ම්ඩල සංමේශ 10 

ක් සඳො නිීමක්ෂා ලබා දී යත. 

3. මසෞඛ්ය අංශමේ සංවර්ධන වයාපෘිය (Health Sector Development project) සැකීමම සඳො අවශය 

නිර්මේශ ො මයෝජනා ලබා දී ිමේ. 

4. ඉෙල ආමයෝජනයක් සහිත විමේශ මූලය පෙසුකම් ලබා ගැනිම සඳො මයාුව කර යි සංවර්ධන වයාපෘි 

්රියාත්මක ිරීමම සඳො අවශය නිීමක්ෂා ලබා දී යි අතර මලෝක මසෞඛ්ය සංවිධානය, මලෝක බැංුතව, 

ජපාන ජාතයන්තර සෙමයෝීතා  ඒජන්සිය වැනි විමේශ මූලය ආයතනසමා ඒ සම්බන්ධමයන් ැසස්වීම් 

පවත්වා යත. 

5. මසෞඛ්ය මස්වා සැපමම සම්බන්ධ සුදුසු ුවලය සපාය මාර්ගයක් ෙනානා ගැීමම, වයාපෘි මයෝජනා     

        සකස් ිරීමම, තෘතීයික මසෞඛ්ය මස්වා ආයතන සඳො වන ප්රධාන සංවර්ධන සැලැස්ම සකස්     

       ිරීමම වැනි කටුරු සඳො තාක්ෂා සෙමයෝගය ලබා දීම. 

 

ක්රීඩා අංශය 

 

මමරට සෑම ණතරවැසියුතම ක්රීඩා ො ශාීමරික ්රියාකාරකම් සඳො මයාුව ිරීමම ෙරො මසෞඛ්ය ජාියක් 

මගාඩනැීම රජමේ ඉලක්කය මේ.මබෝ මනාවන මරෝග සඳො ප්රිකාර ලබා දීමට වැයවන වියදම අඩු ිරීමමත්. 

ීමමරෝී ජාියක් ිඹහි ිරීමමත් මමහි අරුවා වන අතර ඒ ුිබන් ආර්ිකය ි ුරණු ිරීමමට මානව ො මූලය  

සම්පාදනය වැඩි වැඩිමයන් මයදවීමට ෙැිර වන අතර ක්රීඩාව සමාජය ො සංස්කෘිය සමා බැනාුග අංගයක් වුග 

යත. මමම සංක්පය සමාජ ගත ිරීමමම් අරුවණින්, 2016 වසමර් සිට රජය විසින් ක්රීඩා ො ශාීමරික මසෞඛ්ය 

වැඩිි ුරණු ිරීමමම් සිය යුගමවන් සියක්ද නම් කරුග ලැමේ. ( 2016 ජනවාරි 25 සිට 2016 ජනවාරි 30 දක්වා) 

මීට අමතරව සෑම පාසැ් සිසුවුතට  ක්රීඩාවක මයදීම අනිවාර්ය  ිරීමමම් රජමේ අරුවා ප්රකාශයට පත් කළ 

අතර , පාසැ් ළුවන්මේ විමශ්ෂ ක්රීඩා දක්ෂතා ුව් වයස් කා්ඩ වලදී ෙනානාමගන, ඒවා ි ුරණු ිරීමමම් 

වැඩසටෙන්ද සම්පාදනය කරුග ලැිඹණි. 2016 වසර ුළ ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් ජාතයන්තර තරා  වලදී සැලිරය 

ුරු පදක්කම් සංඛ්යාවක් ි නා ගැීමමට සමත් විය. 



  

21 

 

ක්රීඩා ක්මෂ්ත්රමේ යය තල පෙසුකම් සංවර්ධනය සඳො  රජය විසින්ද සැළිරය ුරු ආමයෝජනයක් සිදු කරුග 

ලැිඹණි. ක්රීඩා අංශය සම්බන්ධමයන් පෙත ජාික ක්රමසම්පාදන මදපාර්තමම්න්ුතව මඟින් පෙත සඳෙන් 

කාර්යයන් ඉටු කරුග ලැිඹණි. 

 වයාපෘි වර්තා 10ක් යගමමට භාජනය කර ඒවා ්රියාත්මක ිරීමම සඳො අවශය මූලය ප්රිපාදන මවන් 

ිරීමම සඳො අයවැය මදපාර්තමම්න්ුවට නිර්මේශ ඉි රිපත් ිරීමම. 

 ක්රීඩා  අමාතයංශය විසින් ඉි රිපත් කරන ලද අමාතයම්ඩල සංමේශ 05ක් සඳො නිීමක්ෂා ලබාදීම. 

 ක්රීඩා  අමාතයංශය විසින් ඉි රිපත් කරන ලද වයාපෘි වාර්තා සම්බන්ධමයන් පැනනැගුුග ගැටළු විසදීම 

සඳො එම අමාතයංශය ො අදාළ අමනුතත් ආයතන නිමයෝජනය කරන නිළධාීමන් සමා සාකච්වා 

පැවැත්වීම. 

 2017 – 2020 රාජය ආමයෝජන වැඩසටෙන සඳො ක්රීඩා අංශය සම්බන්ධ පරිච්මේදයක් සම්පාදනය 

කරන ලද අතර, ඒ සඳො වැඩුවළු ො සාකච්වා අදාළ ආයතන සමා සිදු කරුග ලැිඹණි. 

 ක්රීඩා සිය මවුගමවන් මසෞඛ්ය සම්පන්න ි විපැවැත්මක් සඳො ශාීමරික ්රියාකාරකම් වල වැදගත්කම 

නිතන් 2016 ජනවාරි 25 වන ි න මදපාර්තමම්න්ුමේ කාර්යම්ඩලයට මේශනයක් පැවැත්වීම. 

ආගතික, සංසේකෘතික සෙ උරුමසය්, ජාතික සෙජීවනය, සංවාන සෙ රාජය ාාෂා අංශය 

 

මමම අංශය අමාතයාංශ ෙතිරන් සමන්විත මේ. එනම්, ුේධ ශාසන අමාතයාංශය, ණතනුත්තාපන, නැවත පි ංචි 

ිරීමම සෙ හින්දු ආගිතක කටුරු අමාතයාංශය, සංනාරක සංවර්ධන ො ්රිස්ියානි ආගිතක කටුරු 

අමාතයාංශය, තැපැ්, තැපැ් මස්වා ො ුවස්ලිම් ආගිතක කටුරු අමාතයාංශය, අභයන්තර කටුරු, වයඹ 

සංවර්ධන ො සංස්කෘික කටුරු අමාතයාංශය, අධයාපන අමාතයාංශය සෙ ජාික සෙවනවනය, සංවාද ො රාජය 

භාෂා අමාතයාංශය වශමයනි. මමම අමාතයාංශ ෙත මගින් ුේධශාසන, හින්දු, ්රිස්්රියානි සෙ ුවස්ලිම් යන 

ආගම් ද  සංස්කෘිය ො සුමයන්, ජාික ම්ඛ්ාාරක්ෂාව, ජාික මකෞුකාගාරය, රාජය භාෂා සෙ සමාජ 

ඒකාබේධතාවය යන මක්ෂ්ත්රයන් ආවරාය කරුග ලැමේ. 

 

විමශ්ෂ සිදුවීම් 

 

 අමාතය ම්ඩල ප්රිකා ුනකට පිලිුු සැපමම. 

 2016 වර්ෂය සදො ලැුණු වයාපෘි වාර්තා 46 කට පිිබුු සැපමම. 

 ජාික සංහිි යාව, සංවාද ො රාජය භාෂා අමාතයාංශමේ පවත්වන ලද සපමේශන කිතටු සදො සෙභාගි 

වීම. 

 ජාික ඒකාබේධතා ො ප්රිසන්ධාන අමාතයාංශය මගින් පවත්වන ලද සංහිි යාව සදො කලාව යන 

ජාතයන්තර සුවළුවට සෙභාගි වීම. 
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3.7 අධයාපාන, උසසේ අධයාපාන ො නිණතණ තා සංවර්ධන , ෙතාරතුරුතාක්ෂණ  , විනයා ො 

තාක්ෂණ  

 

අධයාපානඅංශය 

 

වසර 13 ක අනිවාර්යය අධයාපනය, පාසැ් අධීක්ෂා ම්ඩල ස්ාාපනය ිරීමම සෙ ශ්රී ලංකා අධයාපන 

පීමක්ෂක ආයතනය ස්ාාපනය ිරීමම වැනි ප්රධාන අධයාපන ප්රිසංස්කරා ෙනාන්වාදීමට අවශය අඩිතාලම 2016 

වසමර්දී සකස් කරන ලදී. මමම ප්රිපත්ි ප්රිසංස්කරා ෙනාන්වා දීම සඳො යය තල පෙසුකම් සංවර්ධනය සෙ 

අවශය මානව සම්පත් සංවර්ධනය යුළුව පාසැ් පේධිමේ සිදු කළ ුරු වන මවනස් කම් සිදු ිරීමම සඳො 

ප්රුවඛ් අවධානයක් මයාුව මකරිා. 

තවද, පාීමය ජල පෙසුකම්, සීමපාරක්ෂක පෙසුකම්, පන්ි කාමර, විදයාගාර සෙ විදයාගාර සපකරා වැනි 

අවශය මූලික පෙසුකම් පාසැ්වල ස්ාාපනය ිරීමම සඳො වයාපෘි ො වැඩසටෙන් ගානාවක් ්රියාත්මක 

මකරිා.  

2016 වර්ෂ ෙේදී ඉටුකරන ලන ප්රධාන කාර්යය් 

 

 අධයාපන අමාතයාංශය ො අමනුතත් අදාළ පාර්ශ්වකුවන් සමා පැවි අධයාපන ක්මෂ්ත්රමේ ඉි රි 

මග සෙ මයෝජිත අධයාපන ප්රිසංස්කරා පිිබබඳ සාකච්වා සඳො ්රියාකාීමව සෙභාී වීම. 

 අධයාපන ආංශික සංවර්ධන වැඩසටෙන (ESDP), දැුගම් සමාජයක් සඳො අධයාපනය වයාපෘිය 

(TSEP) යන වයාපෘිවල මමමෙුරම් කිතටු ැසස්වීම් සඳො සෙභාී වීම සෙ මමරටට පැිතමාන 

නිමයෝජිත ක්ඩායම් සඳො ැසස්වීම් සංවිධානය ිරීමම ො ඒවාට සෙභාී වීම. 

 ශ්රී ලංකාමේ අධයාපන පේධිය ුළ මතාරුු ො සන්නිමේදන තාක්ෂාය භාවිතා ිරීමම තවදුරටත් 

ණතළු් ිරීමම සඳො වන ජාික ඉමගුගම් පේධිය ද යුළුව සාමානය අධයාපනය සඳො පරිූර්ා 

මතාරුු තාක්ෂා ක්රමමෝපායක් ස්ාාපනය ිරීමම සඳො පළාත් ො කලාප මට්ටිතන් මතාරුු 

තාක්ෂා  මක්න්ද්රස්ාාන ස්ාාපනය ිරීමම” වයාපෘිය ො සම්බන්ධ වැඩුවළු ො ැසස්වීම්වලට 

සෙභාී වීම. 

 රාජය ආමයෝජන වැඩසටෙන 2017-2020 සඳො අධයාපන අංශය පිිබබඳ පරිච්මයදය සකස් ිරීමම 

 අධයාපන අමාතයාංශ මයන් ඉි රිපත් කරන ලද වයාපෘි වාර්තා යුළත් කරිතන් ඉි රි වයාපෘි 

මපළගැස්ම යාවත්කාීනන ිරීමම. 
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 අධයාපන අමාතයාංශය විසින් ඉි රිපත් කරන ලද අමාතය ම්ඩල සං මේශ 12 ක් සඳො නිීමක්ෂා 

සැපමම. 

 අධයාපන අංශමේ නව වයාපෘි සෙ වැඩසටෙන් 16 ක් යගමම. 

 

උසසේ අධයාපාන  

 

2016 වර්ෂය ුළ, සසස් අධයාපන අංශය තවදුරටත් වර්ධනය වූ අතර, රාජය විශව්විදයාලවලට යුළත් කර 
ගන්නා ශිෂය සංඛ්යාව වැඩි කරන අතරම, විමශ්ෂමයන්ම අ.මපා.ස (සසස/්මපළ) තාක්ෂාමේදී විෂය ධාරාව 

ෙදාරන ලද සිසුන් සඳො විශ්වවිදයාල වරම් ලබා දීම සඳො තාක්ෂාමේද ී න යුළු නව අධයයන ී න ආරම්භ 

කරන ලදී. එමමන්ම, නව අධයයන පානමාලා ෙනාන්වා දීම සෙ පවින අධයයන පානමාලා නවීකරාය ිරීමම 

මඟින් නිසි ැසිරයා අවස්ාා ලබා ගත ෙැිර සපාිධාීමන් ිඹහිිරීමම පිිබබඳ ප්රුවඛ් අවධානයක් මයාුව මකරිා. ඊට 
අමතරව, කර්මාන්ත අංශය සමා සබඳතා මගාඩනගාගැීමම සඳො විශ්වවිදයාල ැසසක් විසින් පියවර ගන්නා ලද 
අතර, විශ්වවිදයාල ුළ පර්මේෂා ො සංවර්ධන කටුරු නැංවීම සඳො අවශය පෙසුකම් සා්ාපනය කරන ලදී.  

 

රමට් ශිෂය ප්රජාවට පවින සසස් අධයාපන අවස්ාා නංවාීනමම් අරුවණින්, රාජය මනාවන සසස ් අධයාපන 
ආයතන විිමත් ිරීමමට ද, ඒවා තවදුරටත් ණතළු් ිරීමමට ද පියවර ැසසක් ගන්නා ලදී. 
 

2016 වර්ෂ මේදී ඉටුකරන ලද ප්රධාන කාර්යයන් 

 

 රාජය මනාවන සසස් අධයාපන ආයතන ෙරො අධයාපනමේදී සපාි ලබා දීම මඟින් ගුුවුන් 

5,000 ක් ණතහුණු ිරීමමම් මයෝජනා ක්රමය සෙ රාජය විශ්ව විදයාලවලට යුළත් වීමට මනාෙැිර වන 

සිසුන් සඳො රාජය මනාවන විශ්ව විදයාලවලට යුළත් වීමට ාය පෙසුකම් ලබා ි මම් මයෝජනා 

ක්රමයපිිබබඳ සාකච්වා සඳො ්රියාකාීමව සෙභාී වීම. 
 සසස් අධයාපන වයාේිය සෙ සංවර්ධනය කඩිනම් ිරීමමම් වයාපෘිය (AHEAD)සකස් ිරීමම 

පිිබබඳ මූලික සාකච්වාවලට සෙභාී වීම. 
 සසස්අධයාපන අංශමේ විමේශ ආධාර මත ්රියාත්මක මකමරන වයාපෘිවල මමමෙුරම් කිතටු 

ැසස්වීම් සඳො සෙභාී වීම සෙ ඒ පිිබබඳව මමරටට පැිතමාන නිමයෝජිත ක්ඩායම් සඳො ැසස්වීම් 

සංවිධානය ිරීමම ො ඒවාට සෙභාී වීම. 
 රාජය ආමයෝජන වැඩසටෙන 2017-2020 සඳො සසස් අධයාපන අංශය පිිබබඳ පරිච්මයදය සකස ්

ිරීමම. 
 සසස් අධයාපන ො මොමාර්ගඅමාතයාංශ මයන් සෙ අදාළ ආයතනයන්මගන් ඉි රිපත් කරන ලද 

වයාපෘි වාර්තා යුළත් කරිතන් ඉි රි වයාපෘි මපළගැස්ම යාවත්කාීනන ිරීමම. 
 සසස් අධයාපන ො මොමාර්ගඅමාතයාංශ මයන් ඉි රිපත් කරන ලද අමාතය ම්ඩල සං මේශ 1 ක් 

සඳො නිීමක්ෂා සැපමම. 
 සසස් අධයාපන අංශ මේ නව වයාපෘි සෙ වැඩසටෙන් 75ක් යගමම. 
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නිණතණ තා අධයාපාන අංශය 

 

රමටහි ිරසාර ආර්ික සංවර්ධනක් සඳො ඉෙළ නිණතාතාවයිරන් ුරත් ශ්රමබලකායක්සිටීම අවශය මේ. එබැවින් 

වසර 2020 වන විට ජාික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහිත 175,000 ක්ද යුළුව වසරකට විවිධ ක්මෂ්ත්රයන්ට අදාල 

නිණතාතා සහිත තුා, තුණියන් 250,000 ක් ිඹහිිරීමම අරුවණු කර යත.  මමහිදී ෙැිරයාවන්, මෘදු 

ුතසලතාවයන්  වැඩිි ුරණු ිරීමමත් වෘත්තීය ණතහුණු පෙසුකම් ලබා ගැීමමට යි ෙැිරයාව සෙ ගුාාත්මක 

වෘත්තීය ණතහුණුවකට යි ප්රමේශය ශක්ිමත් ිරීමමත් ුලින් මගෝීනය ආර්ිකය ුළ මස්වා නිුරක්ත විය ෙැිර  

ශ්රී ලාංිරකමයුත ිඹහිිරීමම මූලික ප්රිපත්ිය මේ. 

 

2016 වර්ෂ ෙේදී ඉටුකරන ලන ප්රධාන කාර්යය් 

 

 වයාපෘි වාර්තා 25ක් යගමමට ලැුණු අතර ඉන් 23ක් ්රියාත්මක ිරීමම සඳො අුගමැිය ලබා දී 

ිමේ. ඉිරි වයාපෘි වාර්තා සඳො පැෙැි ලි ිරීමම් සෙ මවනස්ිරීමම් ඉි රිපත් කරන මලස අදාල 

ආයතන මවත දැුගම් දී යත. ඊට අදාල නිීමක්ෂා එකී ආයතන, විමදස් සම්පත් මදපාර්තමම්න්ුව ො 

ජාික අයවැය මදපාර්තමම්න්ුව මවත මයාුව කර ිමේ. 

 

 වයාපෘි සැකීමමට අදාල ගැටළු ො වයාපෘි වාර්තා ඉි රිපත් කරන විට අන්තර් ගත කල ුරු කුණු 

ො ඒවා ඉි රිපත් කරන ආකාරය පිිබබඳ රාජය අංශමේ විවිධ අමාතයාංශ යටමත් යි විවිධ නිණතාතා 

සංවර්ධන ආයතන සමා ො සංවර්ධන පාර්ශවකුවන් සමා සාකච්වා පවත්වා දැුගවත් ිරීමම. 

 

 තවද, වෘත්තීය ණතහුණුව සඳො යුලත් වන සංඛ්යාව ඉෙළ නැංවීම සම්බන්ධවත් එහිදී පාසැ් 

ෙැරයන්නන් වෘත්තීය ණතහුණු අංශය කරා මයාුව කරවා ගැීමම සම්බන්ධවත් වැඩි ණතුවඛ්තාවයක් ලබා 

මදන ලද අතර වෘත්තීය ණතහුා අධයාපනමේ ගුාත්වය ො අදාලත්වය ඉෙළ නැංවීම පිිබබඳ සාකච්ජා 

පැවැත්වීම. 

 

 රාජය ආමයෝජන සැලැස්ම යටමත් නිණතාතා සංවර්ධන ො වෘත්තීය ණතහුණු අංශමේ ඉි රි සැලසුම් ො 

ආමයෝජන වයාපෘි ප්රුවඛ්තා ගත ිරීමම ො ලැයිස්ු ගත ිරීමම.  

 
 නිපාතා ආංශීය සංවර්ධන වැඩසටෙනට අදාලව අන්තර් අමාතයාංශ කිතටු ැසස්වීම පැවැත්වීම ො 

නිණතාතා සංවර්ධන අමාතයාංශමේ අදාල නිලධාීමන් සමා සාකච්ජා පවත්වා ගැටළු විසදීම 

 

ෙතාරතුරු තාක්ෂණ  ො ස්නි ෙේනන 

 

මතාරුු තාක්ෂාය, මාධය, තැපැ් ො විදුලි සං මේශ යන අංශවලින්  මතාරුු ො සන්නි මේදන අංශය 

සමන්විත  මේ. මතාරුු තාක්ෂා සම්බන්ධ  මස්වා, මතාරුු ො සන්නි මේදන තාක්ෂා/වයාපාර බාහිරකරා 

(ICT/BPO) සෙ දැුගම් බාහිරකරා (ICT/KPO) යන ආදායම් සපයන කර්මාන්ත  මතාරුු තාක්ෂා අංශයට 

යුළත්ය. 
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ශ්රී ලංකා මේ  මතාරුු ො සන්නි මේදන තාක්ෂා අංශය දැුගම පාදක කරගත්  මස්වා අංශයක්  මලස ප්රධාන 

වශ මයන් ෙනානාගත ෙැිරය.   මමම අංශය  ුළ  මතාරුු ො  සන්නි මේදන පෙසුකම් ඉෙළ නැංවීම, මතාරුු 

ො සන්නි මේදන මාධය  මවත ළාාවීම පෙසු ිරීමම, රාජය  මස්වා ප්රවර්ධනය සෙ  මතාරුු ො සන්නි මේදන 

තාක්ෂා අංශයට වැදගත්වන ීමිමය පසුිඹම සැකීමම යන කුණු  මක මරහි රජය මූලික අවධානය  මයාුව 

කරන අතර පේධි වැඩිි ුරණු ිරීම මම් ජාතයන්තර ප්රිතතීන් සාක්ෂාත් කර ගැීමම අරුවණු කරගත්  මසව්ා 

සෙ  මතාරුු ො සන්නි මේදන තාක්ෂා යය තල පෙසුකම් ්රියාත්මක ිරීමම ුළ  මපෞේගලික අංශය අිශය 

වැදගත් කාර්ය භාරයක් ඉටුකරයි. 

 

විෙශේෂ ක්රියාකාරක් 

 

 අදාළ අමාතයාංශ මගින් මයාුව කරන ලද නව වයාපෘි මයෝජනා 76 ක් යගමමට ලක්කර යත. 

 මතාරුු තාක්ෂා අංශය සඳො වයාපෘි ප්රුවඛ්තා ම්ඛ්නය (Project Pipeline) සකස් ිරීමම. 

 විදුලි සංමේශ සෙ මතාරුු තාක්ෂා, තැපැ් ො ජනමාධය අංශවල අමාතය ම්ඩල ප්රිකා 02 කට 

නිීමක්ෂා සපයා යත. 

 රාජය ආමයෝජන වැඩසටෙන සඳො ක්මෂ්ත්ර සටෙන් සැකීමම. 

 මතාරුු තාක්ෂා අංශයට අදාල ැසස්වීම් සඳො සෙභාගි වීම. 

 

විනයා තාක්ෂණ  ො පාර්ෙේෂණ  

 

මේගමයන් වර්ධනයවන තරාකාීම මලෝක ආර්ිකය ුළ, විදයා තාක්ෂා ො පර්මේෂා ක්මෂ්ත්රය ජාික 

සංවර්ධනමේදී සපායමාර්ගික වශමයන් ඉතා වැදගත්ය.  රටක ජාික ධනය ඉපැමමට අවස්ාාව සැලීමම සඳො  

විදයා තාක්ෂා ො පර්මේෂා ක්මෂ්මත්රේ ීමඝ්ර ප්රගිය ො පැිුණු බැවින් ප්රමයෝජන ගැීමමට එහි ධාරිතාව, 

ඉෙළ නැංවීම සඳො මලෝක ආර්ිකය ුළ විමශ්ෂ බලපෑමක් යි කර ිමේ.  ප්රනාරාය ො අිමවර්ධනය තී්ර 

ිරීමම ුිබන් සෙ භාවිතය ුිබන් ධාරිතා සංවර්ධනය ො පර්මේෂා  ො  සංවර්ධනය ශිරිමත් ිරීමම විදයා 

තාක්ෂා ො පර්මේෂා සම්බන්ධ රජමේ ප්රිපත්ියයි.  සංවර්ධන ො පර්මේෂා ක්මෂ්ත්ර 4ක් ුිබන් 

සංවර්ධනය මකමර්. නැමනෝ තාක්ෂාය, වජව තාක්ෂාය, ඉමලක්මරානික ො අභයාවකාශ තාක්ෂාය එම 

ක්මෂ්ත්රයන්ය. රජය එම අංශයන්හි සිදු කරන විදයාත්මක පර්මේෂා ො සංවර්ධන කටුරු මකමරහි යි 

අවධානම අවම ිරීමමට විවිධ පියවරයන් මගන යත.    

ජාික ක්රමසම්පාදන මදපාර්තමම්න්ුමේ විදයා තාක්ෂා ො පර්මේෂා අංශය මඟින් 2016 වර්ෂමේදී පෙත 

සඳෙන් කාර්යයන් ඉටුකර යත. 

 

නිමසකළ කාර්යය් 

 

 වයාපෘි 11 ක් යගමම් කර යි අතර වයාපෘි ප්රුවඛ්තා ම්ඛ්නය සකස් කර යත. 

 අදාළ නිර්මේශයන් විමේශ සම්පත් මදපාර්තමම්න්ුවට ො ජාික අයවැය මදපාර්තමම්න්ුවට 

මයාුව කර යත. 
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 විදයා තාක්ෂා ො පර්මේෂා අමාතයාංශය මඟින් ඉි රිපත් කළ අමාතය ම්ඩල ප්රිකා 17ක් 

සඳො නිීමක්ෂා ලබා දී යත. 

 රාජය ආමයෝජන සැලැස්ම 2017-2020 සඳො විදයා තාක්ෂා ො පර්මේෂා අංශයට අදාළ 

සටෙන් සකස් ිරීමම, ආමයෝජන ම්ඛ්නය සකස්ිරීමම ො අදාළ වැඩුවළු පැවැත්වීම. 

 විදයා ො තාක්ෂා අමාතයාංශය මඟින් පවත්වන ලද වැඩුවළු සඳො සකීයව සෙභාීවීම. 

 විදයා ො තාක්ෂා අමාතයාංශය මඟින් ඉි රිපත් කරන ලද වයාපෘිවලට අවශය මතාරුු 

ලබාගැීමම සඳො අමාතයාංශය ො අදාළ ආයතන සමා ැසස්වීම් කැඳවා සාකච්වා ිරීමම. 

 

3.8 ප්රාෙේශීය සංවර්ධන ො සමසාජ ආරක්ෂණ  අංශය 

 

සමසාජ ආරක්ෂණ  අංශය 

 

සමාජ ආරක්ෂා අංශය, කාන්තා ො ළමා කටුරු අමාතයාංශය,  සමාජ සවිබල ගැන්වීම් ො සුභසාධන 

අමාතයාංශය සෙ බන්ධනාගාර ප්රිසංස්කරා , ණතුගුත්ාාපන, නැවත පි ංචි ිරීමමම් ො හින්දු ආගිතක කටුරු 

අමාතයාංශය සමා සම්බන්ධ මවිතන් කටුරු කරුග ලැමේ.  ්රි ලංකාව ි ිබනාකම දුරීනමම් ්රියාවලිමේදී 

සුවිමශ්ෂි ප්රගියක් අත්කරමගන යත. එමස් වුවද, සම්පත් මබදීමම් අසමානතාවය ො අවධානමට පෙසුමවන් 

ලක්වීමම් ෙැිරයාව ආදී ගැටළු තවමත් දක්නට ලැමේ.  ජනගෙනමේ යතැම් මකාටස් : එනම් ළුවන්, වරප්රසාද 

මනාලත් කාන්තාවන් , වැඩිහිය යන් ො අබාිත ණතේගලයන් පෙසුමවන් අවධානමට ලක් වීමම් ෙැිරයාවක් යත. 

මම් මේුව නිසා අවදානමට ලක් වු  ජනගෙනය ඉලක්ක වු  ක්රමමේදයන් ්රියාත්මක ිරීමම මඟින් ඔවුන්මේ 

සුභසාධනය යිිරීමම මකමරහි රජමේ විමශ්ෂ අවධනය මයාුව වී යත. ඒ අුගව අවදානමට ලක් වු ජනගෙනය 

ඉලක්ක කර ගනිිතන් ප්රධාන සුභ සාධන ො වනවන තත්වයන් මගාඩනැීමම් වැඩසටෙන් ්රියාත්මක ිරීමම සිදු 

වන අතර, එමඟින් සමස්ත සංවර්ධනමේ ප්රිලාභ රමට් සෑම මදනාටම  ුකක්ි විඳීමට ෙැිරවුග යත. 

 

විෙශේෂ ක්රියාකාරක්  

 

 අමාතය ම්ඩල ප්රිකා 20 කට ො වයාපෘි මයෝජනා  24 ක් සඳො අවශය නිීමක්ෂා ඉි රිපත් කර 

යත. 

 අමාතයාංශ/මදපාර්තමම්න්ු විසින් මමමෙය වන ලද මමමෙුරම් කිතටු ැසස්වීම් සෙ ප්රගි සමාමලෝනන 

ැසස්වීම් සඳො ්රියාකාීමව සෙභාී වීම. 

 ුවද් අමාතයාංශමේ වාර්ෂික වාර්තාමේ අදාළ අංශයන් සම්ූර්ා ිරීමම සඳො අවශය මතාරුු 

සැපමම. 

 නිශ්චිත කාල පරිච්මේද සඳො රජය මඟින් ආමයෝජනය කළ ෙැිර සම්පත් ප්රමාාය තක්මස්ු ිරීමම සෙ 

එම සම්පත් විවිධ අංශ, සප අංශ සෙ රජමේ ආයතන අතර ුතමන ආකාරයිරන් මවන් කරන්මන්ද 

යන්න මපන්වා දීම අරුවණු කරගත් “රාජය ආමයෝජන වැඩසටෙන 2017-2020 ” පිිබමයල ිරීමම සඳො 

අවශය මතාරුු සැපමම. 
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ප්රාෙේශීය සංවර්ධනය 

 

පවත්නා ප්රාමේශීය විභවතාවත්, සුවිමශ්ෂතා ො විවිධතා ෙනානාගනිිතන් සෑම ප්රජාවකමේම වනවන තත්ත්වයක් 

ඉෙළ මට්ටමකට ි ුරණු ිරීමම ප්රාමේශීය සංවර්ධන අංශමේ ජාික ප්රිපත්ිය මේ. 

 

ජාික මට්ටමම් සංවර්ධන ඉලක්ක ළාාකර ගැනිම සඳො ඒ ඒ පළාත්වල පවින සම්පත් ප්රශස්ත ො ිරසාර 

මට්ටිතන් භාවිතයට ගැනිමම් වැදගත්කම මමම අංශය මඟින් අවධාරාය මකමර්. ආර්ික වර්ධන මේගය, 

මානව සංවර්ධන දත්ත, සමාජ දත්ත ො ඒවාමේ කාීනන මවනස්කම් විශ්ම්ෂාය ිරරිමම්දී පළාත් 9 ුළ 

පවින මූලික සංවර්ධන ගැටළු, විෂමතාවන් ො අිමමයෝගයන් පිිබබඳව අනාවරාය මේ. ඒවා අුරින් ප්රාමේශීය 

සංවර්ධන විෂමතාවන් මකමරහි අවධානය මයාුව ිරරිම ඉතා වැදගත්වන අතර එය අදාළ ප්රජාවමේ වනවන 

තත්ත්වය, මානව සංවර්ධන දර්ශකය, කාර්මීකරා මට්ටම, කෘෂිකාර්ිතක ො යය තල පෙසුකම් සංවර්ධන 

මට්ටම යන කාරාා සමා සමීපව බැඳී පවතී. ප්රාමේශීය සංවර්ධන විෂමතා අවම ිරීමම පිිබබඳව නිදෙසින් පසු 

සියළුම පාලන තන්ත්රයන්  අවධානය මයාුව වී යත. 

 

කඩිනම් මෙවැලි සංවර්ධන වැඩසටෙන, ි ස්්රික් සංවර්ධන කිතටු පිහිටුවීම, පළාත් සභා ො පලාත් පාලන ක්රමය 

ස්ාාපිත ිරරිම, ගම් සදාව වැඩසටෙන, ඒකාබේධ ාමීය සංවර්ධන වැඩසටෙන ්රියාත්මක ිරරිම, ප්රාමේශීය 

ආර්ික ප්රවර්ධන වැඩසටෙන ි යත් ිරරිම, ගම නැගුම ො ණතරනැගුම වැඩසටෙන් ්රියාත්මක ිරීමම ප්රාමේශිය 

සංවර්ධන විෂමතා අවම ිරීමම ඉලක්ක කරගත් වැඩසටෙන් ිරහිපයකී. ප්රාමේශීය සංවර්ධන අංශය අමනුතත් 

අංශ ගානාවක් සමා සෘු ව මෙෝ වක්රව සම්බන්ධ වන බැවින් එකී අංශ මඟින් ්රියාත්මක කරන වැඩසටෙන් ද 

ප්රාමේශීය සංවර්ධන ඉලක්ක ළාාකර ගැීමම සඳො වැදගත් මේ. 

 

මසැදි කාලීන ඉලක්ක: 

 

 වසර 2020 වනවිට නැමගනහිර ො ඌව පළාත් වල පවත්නා දුීකම ජාික මට්ටමම් අගය දත්ත අවම 

ිරීමම. 

 

 වසර 2020 වනවිට වාත්තීය ණතහුණු ො තාක්ෂණික අධයාපනය සඳො බඳවාගුග ලබන ශිෂය සංඛ්යාව 

දැනට පවින මට්ටමට වඩා 50% න් ඉෙළ නැංවීම. 

 

 මධයම පළාත, සුු ො සුු මැද පළාත්වල පවින මාතෘ මරා අුගපාිකය වසර 2020 වනවිට 

ජාික අගය දක්වා අවම ිරීමම. 

 

 මධයම, සුු ො වයඹ පළාත්වල පවින ළදු මරා අුගපාිකය වසර 2020 වනවිට ජාික මට්ටම 

දක්වා අවම ිරරිම. 

 

 වසර 2020 වනවිට නාගරික අඩු ආදායම්ලාභී පවු් සඳො නිවාස 100,000 ක් ඉි ිරීමම. 

 

 වු ප්රජාව සඳො මූලික පෙසුකම් සහිත නිවාස ඒකක 65% ක් 2020 වනවිට ලබා දීම. 
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 ූර්ා කාීනන නව වයවසායකයන් 150,000 ක් සියළුම පළාත් ආවරාය වනපරිි  යි ිරීමම ො ස්වයං 

ැසිරයා ුිබන් පවු් 350,000 කට අමතර ආදායම් සත්පාදන ක්රමමෝපායන් යි ිරීමම. 

 

 ප්රුවඛ්තාවයන් පදනම් කරමගන 50% කට වැඩි ුතඩා ො මධයම පරිමාා වාරිමාර්ග ක්රම 

ණතනුත්ාාපනය ිරීමම. 

 

විෙශේෂ අවසේථා 

 

 අදාළ මර්ඛීය අමාතයාංශය මඟින් ඉි රිපත් කරන ලද අමාතය ම්ඩල සංමේශ 09 ක් සඳො නිීමක්ෂා 

ඉි රිපත් ිරීමම. 

 

 අදාළ මර්ඛීය අමාතයාංශ මඟින් ඉි රිපත් කරන ලද වයාපෘි මයෝජනා 13 ක්  යගමමට ලක් ිරීමම. 

 

රාජය ආමයෝජන වැඩසටෙන සඳො “ප්රාමේශීය සංවර්ධනය” පිිබබඳ පරිච්මේදය සකස් කර සම්ූර්ා 

ිරීමම 

 

 මැි  ො ි ගුකාීනන ඉලක්ක ප්රිපත්ි ො ක්රමමෝපායන් සැකීමම සඳො අදාළ මර්ඛීය අමාතයාංශ සෙ 

ආයතන මවත තාක්ෂණික සෙමයෝගය ලබාදීම. 

 

 

3.9 රාජය කළමසනාකරණ යො පාාලන 

රාජය කළමසනාකරණ ය 

 

රාජය කලමනාකරාමේ ප්රධාන සපායමාර්ගය වුගමේ කාර්යක්ෂම ො මෙජන හිතවාදී මස්වාවක් සැපමමට 

ෙැිර වුග පිණිස  නවීන තාක්ෂණික ක්රම භාවිතය ො රාජය මස්වමේ ලලදාමතාවය ඉෙල නැංවීම ුලින් 

කළමනාකරා ක්රමමේද  ො පරිපාලන ක්රම මවනස් ිරීමමමේ. 

 

කාර්යක්ෂම ො ලලදායි රාජයමස්වාවක් සැපමම සඳො  රාජය මස්වය ුළආයතනික, මානව සෙ මස්වා 

සැපමමම් ලලදායිත්වය යන අංශයන්හි ක්රිතක වර්ධනයක් පවත්වාමගන යාම අතයාවශය මේ.මපෞේගලික අංශය 

සංවර්ධන කාර්යමේ මයදවීම සඳො අවශය පෙසුකම් සැපමම අරුවණු කර මගන රාජය අංශය කැී  මපමනන 

කාර්ය භාරයක් ඉටුකරුග ලබයි. මම් නිසා ලලදායි ො කාර්යක්ෂම රාජය මස්වයක් සඳො රාජය අංශමේ මානව 

ො ප්රාේධන යන මදමකහිම ධාරිතා වර්ධනය ඉතා වැදගත් මේ. මමම මදපාර්තමම්න්ුමේරාජය කළමනකරා 

අංශය ප්රධාන වශමයන් ක්මශ්ස්ත්ර 5ක් ආවරාය කරුග ලබයි:  රාජය පරිපාලනය,  ජාික ආරක්ෂාව,  ීමිය ො 

සාමය සෙ විමේශ කටුරු සෙ ජනාිපි ම්කම් කාර්යාලය, අාමාතය කාර්යාලය සෙ  පාර්ලිමම්න්ුව යුු 

රාජය කලමනාකරා අංශය  යටතට ගැමනන විමශ්ෂ වියදම් ශීර්ෂඉෙත අංශ ආවරාය කරිතන් පසුගිය වසර 

ුළ රාජය කළමනාකරා  ක්මෂ්ත්රමේ වර්ධනය සඳො ජාික ක්රමසම්පාදන මදපාර්තමම්න්ුව පෙත සඳෙන් 

පරිි  දායක වී යත. 
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 වයාපෘි මයෝජනා 60 ක් ්රියාත්මක ිරීමම සඳො අුගමැිය ලබාදී යි අතර නිර්මේශ ිරරිමම් ලිපි 

විමේශ සම්පත් මදපාර්තමම්න්ුවට ො ජාික අයවැය මදපාර්තමම්න්ුවට යවන ලදී. 

 රාජය කළමනාකරා අංශයට අයත් විවිධ අමාතයාංශ වලින් ලැුණු අමාතය ම්ඩල සංමේශ 22 ක් 

සඳො නිීමක්ෂා ලබා මදන ලි . 

 අමාතයංශ/මදපාර්තමම්න්ු විසින් මමමෙය වන ලද මමමෙුරම් කිතටු ැසස්වීම් සෙ ප්රගි සමාමලෝනන 

ැසස්විම් සඳො එම ආයතන වල වර්ධනය සඳො අවශය සපමදස් ලබාදීම. 

 රාජය පාලන අංශය සඳො රාජය ආමයෝජන සැලැස්ම සකස් ිරීමම. 

 ප්රිපත්ි සෙ සපායමාර්ග සැකීමම සඳො අදාළ අමාතයාංශ මවත සොය ලබාදීම. 

 

3.10 විමසධයගතත අයවැය 

 
විමසධයගතත අයවැය වැඩසටෙන 

 

 

ජාික ක්රමසම්පාදන මදපාර්තමම්න්ුව සියළු ජාික ලැයිස්ු මන්ත්රීවුන්මේ සෙ ි ස්්රික් 10ක පාර්ලිමම්න්ු 

මන්ත්රීවුන්මේ විමධයගත අරුවද් සඳො ප්රිපාදන කළමනාකරාය සම්බන්ධමයන් 2016 වසමර්දී 

තාක්ෂණික සෙය ලබාමදන ලදී.  ප්රාමේශිය සංවර්ධනය අරුවණු කරමගන යය තල පෙසුකම්, අධයාත්ිතක ො 

සමාජ සංවර්ධනය, ැසිරයා සත්පාදනය, වෘත්ිය ණතහුණු ආදී ක්මෂ්ත්ර සංවර්ධනය සඳො ි ස්්රික් 10ක් නිමයෝජය 

කරුග ලබන ි ස්්රික් පාර්ලිමම්න්ු මන්ත්රීවු 74 මදමනක් ො ජාික ලැයිස්ු මන්ත්රීවු 29 මදමනක් සඳො වු 

ප්රිපාදන මමම මදපාර්තමම්න්ුව විසින් සම්බන්ධීකරාය කරුග ලැීයය. මම් සඳො ි ස්්රික් 10ක් නිමයෝජනය 

කරුග ලබන ි ස්්රික් පාර්ලිමම්න්ු මන්ත්රීවු සඳො ු. ිත. 1,110ක් ො ජාික ලැයිස්ු මන්ත්රීවුන් සඳො ු. 

ිත. 435ක් ජාික ප්රිපත්ි ො ආර්ික කටුරු අමාතයංශය මඟින් මවන් කර යත.  2016 මදසැම්බර් 31 වන 

ි නට මමම වැඩසටෙන 100%ක මූලය ප්රගියක් ලබා මගන යත. 

 

2016 ෙනසැ් ර් 31 දිනට දිසේික් 10ක පාාර්ලිේ්තු මස්ීවරු්ෙව විමසධයගතත ූලලධන අයවැය 

ප්රතිපාානනවල ප්රගතතිය 

 

අුග 

අංකය 

ි ස්්රික්කය පාර්ලිමම්න්ු 

මන්ත්රීවු 

සංඛ්යාව 

මයෝජනා 

ඉි රිපත් 

කරන ලද 

මන්ත්රීවු 

සංඛ්යාව 

මභෞික 

ප්රගිය 

ුවළු මවන් ිරීමම 

(ු.) 

අුගමත කරන ලද 

වයාපෘිවල 

වය නාකම (ු) 

මූලය 

ප්රගිය 

1 රත්නණතර 11 11 100% 165,000,000 165,000,000 100% 

2 මපාමළාන්නුව 5 5 100% 75,000,000 75,000,000 100% 
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3 බදු්ල 8 8 100% 120,000,000 120,000,000 100% 

4 අුගරාධණතර 9 9 100% 135,000,000 135,000,000 100% 

5 මාතම් 5 5 100% 75,000,000 75,000,000 100% 

6 ුගවර 12 12 100% 180,000,000 179,973,000 100% 

7 ්රිුතාාමලය 4 4 100% 60,000,000 60,000,000 100% 

8 මඩකළණතව 5 5 100% 75,000,000 75,000,000 100% 

9 අම්පාර 7 7 100% 105,000,000 105,000,000 100% 

10 ුගවරඑිබය 8 8 100% 120,000,000 120,000,000 100% 

එකුව 74 74 100% 1,110,000,000 1,109,973,000 100% 

 

 

2016 ෙනසැ් ර් 31 දිනට ජාතික ලැයිසේතු පාාර්ලිේ්තු මස්ීවරු්ෙව විමසධයගතත ූලලධන අයවැය 

ප්රතිපාානනවල ප්රගතතිය 

 

  
අුග 

අංකය 

ගු ජාික ලැයිස්ු පාර්ලිමම්න්ු 

මන්ත්රී 

ුවළු මවන් ිරීමම 

(ු.) 

අුගමත කරන 

ලද වය නාකම 

(ු.) 

මූලය ප්රගිය අුගමත ිරරිමට 

ඉිරිව යි 

ප්රිපාදන (ු.) 

1 ඒ. රාමනාදන් 15,000,000 15,000,000 100% 0 

2 මලික් සමරවික්රම 15,000,000 15,000,000 100% 0 

3 එම්. එ්. ඒ. එම්. හිස්ු්ලාේ 15,000,000 14,850,000 99% 150,000 

4 ගාිතණි විජිත් විජයුවණි මසායිසා 15,000,000 15,000,000 100% 0 

5 ෆයිසර් ුවස්තාෆා 15,000,000 14,800,000 99% 200,000 

6 මහින්ද සමරසිංෙ 15,000,000 14,992,900 100% 7,100 

7 සිරිනා් ද මම් 15,000,000 15,000,000 100% 0 

8 ිලක් මාරපන 15,000,000 14,999,591 100% 409 

9 ලක්ෂ්මන් යාපා අමේවර්ධන 15,000,000 15,000,000 100% 0 

10 ශාන්ි ශ්රීස්කන්දරාසා 15,000,000 14,997,000 100% 3,000 

11 මක්. දුමරයිරත්නසිංෙම් 15,000,000 14,993,628 100% 6,372 

12 ඩිලාන් මපමර්රා 15,000,000 15,000,000 100% 0 

13 සරත් මෆාන්මස්කා 15,000,000 15,000,000 100% 0 

14 අමනෝමා ගමමේ 15,000,000 15,000,000 100% 0 

15 එස්. ීය. ි සානායක 15,000,000 15,000,000 100% 0 

16 කරූ ජයූකරිය 15,000,000 15,000,000 100% 0 

17 එම්. එච්. මමාමොමඩ් නවාවි 15,000,000 14,750,000 98% 250,000 

18 ඩී. එම්. ස්වාිතනාදන් 15,000,000 15,000,000 100% 0 

19 ී . ී . එම්. ී . ජයිලක 15,000,000 14,984,350 100% 15,650 

20 ිලංග සුමිපාල 15,000,000 15,000,000 100% 0 

21 සරත් අුවණුගම 15,000,000 14,855,000 99% 145,000 

22 මය. වික්රමරත්න 15,000,000 14,996,490 100% 3,510 

23 එම්. එස්. තේික් 15,000,000 14,931,000 100% 69,000 

24 ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි 15,000,000 14,962,345 100% 37,655 

25 මොනාර්ය ීම. ඒ. මාරසිංෙ 15,000,000 14,150,000 94% 850,000 
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26 සුනි් ෙනාන්මනත්ි 15,000,000 15,000,000 100% 0 

27 ිඹම් රත්නායක 15,000,000 14,987,500 100% 12,500 

28 ූජය අුරලිමේ රතන ස්වාමීන් 

වෙන්මස් 

15,000,000 15,000,000 100% 0 

29 එම්. එච්. එන්. ස්මන් 15,000,000 14,985,000 100% 15,000 

එකුව 435,000,000 433,234,80

4 

100% 1,765,196 

 

4.  සංවර්ධන  ෙතාරතුරුමසධයසේ ථානය 

 

සංවර්ධන මතාරුු මධයයස්ාානය ආර්ික සංවර්ධනය ො සැලසුම්කරායට සෙ ආ්රිත විෂයන්ට අදාලව 

මපාත්පත් ො මතාරුු සැපමමම් විමශ්ෂිත ණතස්තකාලයක් මලස ්රියා කරයි. ුවද් අමාතයංශය සෙ ප්රිපත්ි 

සැලසුම් ො ආර්ික කටුරු අමාතයාංශය යටමත් පවත්නා මදපාර්තමම්න්ු වල නිලධාීමන්ට මතාරුු 

අවශයතා සණතරාලන ණතස්තකාලයක් මලස සංවර්ධන මතාරුු මධයස්ාානය ෙදුන්වා ි ය ෙැිරය. එමස්ම 

මතාරුු මසායා පැිතමාන විශ්ව විදයාල සිසුන්ට පර්මේෂකයන්ට මමම ආයතනමේ මස්වාව ලබා ගත ෙැිරය. 

තවද සංවර්ධන මතාරුු මධයස්ාානය සාක් රටවල මතාරුු මක්න්ද්රීය මධයසා්ානය මලසද කටුරු කරයි. 

 

ණතසේතකාල සංවිධානය 

 පිටින් ලැමබන සියළුම මපාත්පත්, ලිපි ම්ඛ්න ණතස්තකාලයට අත්කර ගැීමම සෙ පරිශීලනයට පෙසු 

වන මලස වර්ග ිරීමම. 

 සාරා අංශය වැඩි ි ුරණු ිරීමම. 

 ණතස්තකාලය භාවිතා කරන අයමේ පෙසුව සදො ලිපි ම්ඛ්න ක්රමවත්ව සැකීමම. 

මපාත් එකුව නැවත ක්රමාුගූලලව සැකීමම. 

 

ෙ නාෙැත්්, විමසසි් ො විමසර්ශනය 

 මතාරුු අවශයතා විමීමම ගැන කටුරු ිරරිම. 

 පරිගාක දත්ත සපමයෝගි කරමගන මතාරුු ගමේශන සැකීමම. 

 මතාරුු ප්රවර්ධනය සඳො පරිගාක භාවිතා මකාට මබදා ෙැීමමට කටුරු ිරීමම. 

 ණතස්තකාලය භාවිතා කරන අයමේ අවශයතාවය අුගව ණතවත්පත්, ලිපි, සාරා සුපීමක්ෂාය ිරීමම. 

 

අෙනකුව ෙසේවාව්  

 මතාරුු ලබා ගැීමම සඳො විවිධ අන්තර්ජාල සමා සම්බන්ධ වීම. 

සදා. INSAP, E library USA 

 ණතවත් මතාරුු ලබා දීමම් මස්වය 

 වාර සාරා ඒකාබේධ සුචිය පවත්වාමගන යාම සෙ යාවත්කාීනන ිරීමම. 

 සම්මත ්රියාපය පාටීන් අුගගමනය කරිතන් ජාික ණතස්තකාලය සෙ ජාික විදයා පදනම විසින් 

සංවිධානය කරන ලද ණතස්තකාල ජාලයන්   විවිධ කාර්යයන්ට දායක වීම. 



  

32 

 

 අන්තර් ණතස්තකාල හුවමාු ක්රමය පවත්වාමගන යාම. 

 ්රි ලංකා ජාික ණතස්තකාල ජාලය සමා ි ගටම සබඳතා පවත්වා ගැීමම. 

 සංවර්ධන මතාරුු මධයස්ාානමේ මතෝරාගත් න්ා සංඛ්යාකරාය (Digitization) ආරම්භ ිරීමම. 

 

5.  මසානව ස්පාව සංවර්ධනය සෙ සාමසානය පාරිපාාලනය 
 

 

2016.12.31 දිනට කාර්ය මසණ්ඩලය 

 

අනු 

අංකය 

නිලධාරියාෙව නමස තනතුර 

01 එස්.එස්.ුවදලිමේ මයා අධයක්ෂ ජනරා් 

02 එම්.ගංගාදරන් ිතය අිමර්ක අධයක්ෂ ජනරා් 

03 එස් .ඩී .රත්නායක ිතය අිමර්ක අධයක්ෂ ජනරා් 

04 මක්.ඩී.එස්.ආර්.මපමර්රා මයා අිමර්ක අධයක්ෂ ජනරා් 

05 ීම.එස්.මපමර්රා අිමර්ක අධයක්ෂ ජනරා් 

06 එන්.විමයවීර ිතය අධයක්ෂ (ුවද්) 

07 යූ.එන්.ම්ලවාරච්චි මයා අධයක්ෂ 

08 ීම.මස්නානායක ිතය අධයක්ෂ 

09 ටී.ඒ.ඩී.ඩී.මේමරත්න මයා අධයක්ෂ 

10 ටී.එම්.මය.බ්ඩාර මයා අධයක්ෂ 

11 එම්.එෆ්.ුවබාරක් මයා අධයක්ෂ 

12 ටී. ප්රශාන්ත් ිතය අධයක්ෂ 

13 ඒ.ආර්.වික්රමරත්න මයා අධයක්ෂ 

14 ඒ.මක්. ගුාමස්කර මයා අධයක්ෂ 

15 ී .එච්.නන්ි මා ිතය සෙකාර අධයක්ෂ 

16 ඩී.ඒ.නිෙමර්මපාල ිතය සෙකාර අධයක්ෂ 

17 ී .එම්.එස්.ජයිලක මයා සෙකාර අධයක්ෂ 

18 මක්.එන්.ී .ජයරත්න මයා සෙකාර අධයක්ෂ 

19 ටී.එම්.ඩී.ී .මතන්නමකෝන් මයා සෙකාර අධයක්ෂ 

20 ඩේ.එ්.ී  .ප්රනාන්දු ිතය සෙකාර අධයක්ෂ 

21 ආර්.මක්.එ් ජාමගාඩ ිතය සෙකාර අධයක්ෂ 

22 ටී.වයි.එ්.ුවාසිංෙ මමය සෙකාර අධයක්ෂ 

23 ආර්.ඩී.ඒ.වමත්රීරත්න මයා සෙකාර අධයක්ෂ 

24 වන.ආර්.ීම.මේවාවසම් ිතය සෙකාර අධයක්ෂ 

25 එම්.ඒ.වන.ුෂාරි ිතය සෙකාර අධයක්ෂ 
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26 ඩී.ඒ.ීම.ඩී.ී රිස් ිතය සෙකාර අධයක්ෂ 

27 ඩේ.ඒ.මය.ීම.වික්රමාරච්චි ිතය සෙකාර අධයක්ෂ 

28 ඩී.ඒ.මමනෝරත්න ිතය සෙකාර අධයක්ෂ 

29 ඩේ.ඒ.ව්පිට ිතය සෙකාර අධයක්ෂ 

30 ඩී.එච්.ආර්.ඩී.විමයවර්ධන ිතය සෙකාර අධයක්ෂ 

31 මක්.වන.ආර්.වන.ආර්.වික්රමවර්ධන මයා සෙකාර අධයක්ෂ 

32 ඒ.ලක්ෂ්මන් ිතය සෙකාර අධයක්ෂ 

33 ආර්.එච්.ීම.මක්.රාමසිංෙ ිතය සෙකාර අධයක්ෂ 

34 අයි.ටී.එන්.මමන්ඩිස් ිතය සෙකාර අධයක්ෂ 

35 එච්.ඩී.එන්.මක්. මෙට්ය ආරච්චි ිතය සෙකාර අධයක්ෂ 

36 මක්.ීය.එස්.එස්.ප්රනාන්දු මයා සෙකාර අධයක්ෂ 

37 එම්.ඒ.එස්.දබමර්රා ිතය සෙකාර අධයක්ෂ 

38 එස්.එම්.ඩී.ඩී.සමරමකෝන් ිතය සෙකාර අධයක්ෂ 

39 යූ.ඒ.ඩේ.එ්.සුමනමස්කර ිතය සෙකාර අධයක්ෂ 

40 මක්.ඩී.ීම.තාමරීම ිතය සෙකාර අධයක්ෂ 

41 ඩේ.එම්.ෙංසීම මමය සෙකාර අධයක්ෂ 

42 එම්.වන.ී .මක්.ටී.ගුාවර්ධන මමය සෙකාර අධයක්ෂ 

43 මක්.ඒ.එච්.මක්.මපමර්රා ිතය සෙකාර අධයක්ෂ 

44 ී .ඒ.එන්.අමේමස්කර මමය සෙකාර අධයක්ෂ 

45 මක්.ඒ.එම්.ී .නන්ද්රපාල මයා සෙකාර අධයක්ෂ 

46 මය.එම්.ඒ.මක්.ජයමස්කර ිතය සංවර්ධන නිලධාරි 

47 වන.රත්නාවීන ිතය සංවර්ධන නිලධාරි 

48 එස්.ීය.සමරමස්කර ිතය සංවර්ධන නිලධාරි 

49 මක්.වන.ී .දමයන්ි ිතය රාජය කළමනාකරන සෙකාර 1 

50 එම්.ඩී.නන්ද්රා ිතය රාජය කළමනාකරන සෙකාර 1 

51 මය.ඒ.ඩී.ීම.ජයමකාඩි ිතය රාජය කළමනාකරන සෙකාර 1 

52 ඩේ.ඩී.ී . ප්රනාන්දු ිතය රාජය කළමනාකරන සෙකාර 1 

53 ඒ.ඩී.එන්.ප්රියදර්ශීම ිතය රාජය කළමනාකරන සෙකාර 1 

54 මක්.එ්.ඩේ.ීම.එ්.ද සි්වා මමය රාජය කළමනාකරන සෙකාර 11 

55 ඒ.ඩී.එන්. මමලානි ිතය රාජය කළමනාකරන සෙකාර 11 

56 එන්.ඊ. ලියනමේ ිතය රාජය කළමනාකරන සෙකාර 11 

57 ී .එස්.ආර්.ී රිස් මයා  රාජය කළමනාකරන සෙකාර 111 

58 ී .ඩේ.එන්.එස්. පිරාජ මයා රාජය කළමනාකරන සෙකාර 111 

59 ඊ.ඒ.ීම.එස්. එි රිසිංෙ මයා රාජය කළමනාකරන සෙකාර 111 

60 ී .ධර්මසිරි මයා විමශ්ෂ මශ්ර්ණිය 
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61 නිම් රංජිත් මෙට්ය  ආරච්චි මයා විමශ්ෂ මශ්ර්ණිය 

62 යූ.සණත් රත්නුතමාර මයා  විමශ්ෂ මශ්ර්ණිය 

63 එම්.ඩී.රසාංජන ප්රනාන්දු මයා කා.මස්.මස්. 1 

64 එම්.ඒ.එ්.නීනන් මයා කා.මස්.මස්. 1 

65 පි.එස්. අජිත් මයා කා.මස්.මස්. 1 

66 එස්.ඉුදයරාය මයා කා.මස්.මස්. 1 

67 ඩී.එම්.සණත් ුතමාර මයා කා.මස්.මස්. 1 

68 ඩේ.එන්.මබාමත්ු  මෙතා කා.මස්.මස්.1 

69 එම්.නන්දන ප්රදීේ මයා  කා.මස්.මස්. 11 

70 එම්.ී .ආර්.රත්නායක මයා  කා.මස්.මස්. 11 

71 ඒ.එම්.ආර්.එස්.ඩී.ුතමාර මයා  කා.මස්.මස්. 11 

72 වන.එස්.මරෝො මයා  කා.මස්.මස්. 11 

73 ඩේ.එස.්යූ.මක්. සි්වාමයා කා.මස්.මස්. 11 

74 ඩේ.වන.එස්.ීය.මතන්නමකෝන් මයා කා.මස්.මස්. 111 

75 මක්.වී.ඩී.ඒ.ී .කරවිට මයා රියදුු 1 

76 ඒ.විමයුංග මයා රියදුු 1 

77 ඒ.එම්. ලලිත් දීපා් මයා රියදුු 1 

78 එච්.ී .සමරසිංෙ මයා රියදුු 1 

79 එස්.ජයූකරියර් මයා රියදුු 11 

80 ී .එස්.ආනන්ද මයා රියදුු 11 

81 ඩේ.එම්.එන්. කුාාිලක මයා රියදුු 11 

82 ඩී.එම්.ඩී.ශිමරෝන් මයා රියදුු 11 

83 ඩී.ීය.ි සානායක මයා රියදුු 11 

84 ඩී.වන.බැසි් සමන්ත මයා රියදුු 11 

85 ඊ.ඒ.එස්.එස්. එි රිසිංෙ මයා රියදුු 11 

86 මය.වන.ුර. විමලසිරි මයා රියදුු 11 

87 සුනි් ලියනආරච්චි මයා රියදුු 11 

 

2016 වර්ෂෙේ සේථාන මසාරුී  පාැිි  නිලධාත්් 

 

අනු 

අංකය 

නිලධාරියාෙව නමස තනතුර 

01 ීම.එස්.මපමර්රා මමය අිමර්ක අධයක්ෂ ජනරා් 

02 එස්.ීය.සමරමස්කර ිතය සංවර්ධන නිලධාරි 

03 ඒ.ලක්ෂ්මන් ිතය සෙකාර අධයක්ෂ  
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04 මක්.ඒ.එම්.ී .නන්දුපාල මයා සෙකාර අධයක්ෂ 

05 ඒ.ඩී.එන්.ප්රියදර්ශීම ිතය රාජය කළමනාකරා සෙකාර 1 

06 එච්.ී .සමරසිංෙ මයා රියදුු 1 

07 ඩේ.එන්.මබාමත්ු  මයා කා.මස්.මස්.1 

 

2016 වර්ෂෙේ සේථාන මසාරුී  ිනය නිලධාත්් 

 

අනු 

අංකය 

නිලධාරියාෙව නමස තනතුර 

01 ී .මක්.මක්.ආර්.රාජකුාා ිතය රා.ක.ස. 1 

02 ී .සමන් ුතමාර මපමර්රා මෙතා කා.මස්.මස්. 11 

 

ජාතික ක්රමසස්පාානන ෙනපාාර්තේ්තුෙේ ෙව්  අඩවිය 

 

මදපාර්තමම්න්ුමේ මවේ අඩවිය මකාළඹ විශ්ව විදයාලමය පරිගාක අධයයන ආයතනය විසින් නිර්මාාය 

කරන ලද අතර, එම ආයතනය සමග මවේ අඩවිය නඩත්ු ිරීමම සඳො ගිවිසුමකට එළඹීමට නියිතතය. මවේ 

අඩවිමයහි අන්තර්ගතය වැඩිි ුරණු කරිතන් භාෂා ුමනන්ම ප්රමේශ විය ෙැිර වන පරිි  එය සංවර්ධනය ිරීමමට 

අවශය පියවර මගන යත. 

 

විෙේශ ණතහුණුව සඳො සොාගී ී මස - 2016 

 

 
 
සංජය ුවදලිමේ මෙතා  
අධයක්ෂ ජනරා්  

 
පිලිී නමේ පැවි Government Delegation to 
ADB Head Quarters වැඩසටෙන 
 
යමරිකා එක්සත් රාජධානිමේ පැවි Harvard 
Kennedy School හි පැවි  - Standard Courses , 
පානමාලාව 
 
ඉන්ි යාමේ පැවි Requesting foreign currency 
for South Asia Sub regional Economic 
Cooperation (SASEC) 2025 Second Regional 
Consultation Workshop,  වැඩ සටෙන. 
 
නව ි ්ලිමේ පැවි Sub regional Workshop on 
Data and Statistics for Sustainable 
Development Goals (SDGs) for South and 
South - West Asia ,  
 
ඉන්ි යාමේ පැවි Livelilihoods Asia Summit  
වැඩුවළුව 

 
2016.03.28සිට 
30දක්වා  
 
2016.04.24 සිට 
29 දක්වා  
 
 
2016.05.10. සිට 
11 දක්වා  
 
 
 
 
2016.09.05 සිට 
09 දක්වා  
 
 
 
2016.1207 සිට 
08 දක්වා  

 
මලර්මදී ගංගාදරන් ිතය 
අිමර්ක අධයක්ෂ ජනරා්  

 
ඉන්දුීමසියාමේ පැවි G2G Meeting Regional 
Dialogue with Partner governments on SDGs 
Implementation,  වැඩ සටෙන 
 
ියාලන්තමේ පැවි Regional Capacity Building 

 
2016.05.16 
 
 
 
2016.10.06 සිට 
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Workshop on SDG Monitoring in Asia and the 
Pacific - වැඩ සටෙන . 
 

07 දක්වා  

 
ශිරන්ි රත්නායක ිතය 
අිමර්ක අධයක්ෂ ජනරා් 
 

 
මැක්සිමකෝමේ මලාස් කාමබෝස්හි පැවි BIOFIN 
2nd Global Workshop වැඩසටෙන  
 
Sඉන්දුීමසියාමේ පැවි overeign Climate Risk 
Transfer Executive Programme for 
Policymakers- වැඩසටෙන 
 

 
2016.04.12 සිට 
14 දක්වා  
 
2016.10.17 සිට 
19 දක්වා  

 
මක්.ඩී.එස්.ආර්. මපමර්රා මෙතා  
අිමර්ක අධයක්ෂ ජනරා් 

 
චීනමේ පැවි Ministerial Workshop on 
Development Model for Developing Countries 
වැඩසටෙන  
 

 
2016.05.26 සිට 
ජූනි 01 දක්වා 
 

 
දර්ශණී ප්රශාන්ත් ිතය  
අධයඛ්ෂෂ (පාලන) 

 
චීනමේ පැවි Seminar on Regional Planning & 
Sustainable development for Developing 
Countries වැඩසටෙන 
 

 
2016.05.12 සිට 
25 දක්වා  

 
නන්ද්රකා මස්නානායක ිතය 
අධයක්ෂ  

 
තායිලන්තමේ පැවි The 7th Regional Training  
Course on Mainstreaming Disaster Risk 
Reduction into National Development 
Processes වැඩ සටෙන 
 
 

 
2016 මැයි 23 
සිට 27 දක්වා  

 
ටී.ඒ.ඩී. ඩී. මේමරත්න මෙතා  
අධයක්ෂ 

 
මාලි වයිමන් පැවි South Asia Sub regional 
Economic Cooperation (SASEC) Fifth 
Customs Subgroup Meeting, වැඩසටෙන 
 
මලයාසියාමේ පැවි Study visit to the Ministry 
of Education and secondary Schools in 
Malaysia on Technological Education 
වැඩසටෙන  
 
තායිලන්තමේ පැවි Program for (P for R) 
Training Program for Clients වැඩසටෙන 
 

 
2016 මැයි 25 
සිට 26 ේකවා  
 
 
2016.09.18 සිට 
24 දක්වා  
 
 
 
2016.12.12 සිට 
14 දක්වා  

 
ටී.එම්.මය.බ්ඩාර මෙතා 
අධයක්ෂ 

 
සිංගේූුමේ පැවි Seminar on Macroeconomic 
Management for Senior Officials වැඩසටෙන 
 

 
2016.05.23 සිට 
27 දක්වා  

 
එම්.එෆ්.ඒ. ුවබාරක් මෙතා 
අධයක්ෂ 

 
ඉන්දුනිීමයාමේ පැවි The Biodiversity Finance 
Initiative (BIOFIN) Project Regional Workshop 
වැඩසටෙන 
 
ඉතාලිමේ පැවි "Understanding Risk" Forum 
වැඩසටෙන 
 

තායිලන්තමේ පැවි Regional Knowledge  
 
Exchanges Implementing the 2030 Agenda for 
Sustainable Development on & Linking 
Development Finance with the SDGs : 
Consultation for the Second High Level 
Meeting of the Global Partnership for Effective 
Development Cooperation - වැඩසටෙන 
 

 
2016.03.02 සිට 
04 දක්වා  
 
 
2016.05.16 සිට 
20 දක්වා  
 
2016 .10.24 සිට  
 
25 දක්වා  
2016.05.26 සිට 
27 දක්වා  
 

 
ඒ ආර් වික්රමරත්න මෙතා 

පිලිී නමේ පැවි Second Asian Irrigation Forum 
ADB HQ, වැඩසටෙන 

 
2016.01.22 සිට 
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අධයක්ෂ  
 

 
තායිලන්තමේ පැවි 72nd Session of the and 
Social Commission for Asia and the Pacific 
(UNESCAP) වැඩසටෙන 
 
ඉන්දුනිසියාමේ පැවි Sovereign to Climate Risk 
Transfer Executive Programme for 
Policymakers - වැඩ සටෙන  
 

23 දක්වා  
 
2016.05.15 සිට 
19 ේකවා  
 
 
2016.10.17 සිට 
19 දක්වා  
 

 
ඒ.මක්.ගුාමස්කර ිතය 
අධයක්ෂ 

 
ඉන්ි යාමේ නවි ්ලිමේ පැවි Inter-
governmental Meeting to discuss the Progress 
of the study on south Asia Sub regional 
Economic Cooperation (SASEC) Cross-Border 
Electricity  Transmission Master Plan and 
SASEC Regional Workshop on Technical and 
Regulatory Challenges in Cross-Border 
Electricity Transmission Interconnections, 
වැඩසටෙන  
 

 
2016.04.08 සිට 
09  දක්වා  

 
ී .එම්. එස්. ජයිලක මෙතා 
සෙකාර අධයක්ෂ  

 
මොංමකාං හි පැවි Executive Training 
Programme on Macroeconomic polices at the 
University of   Hong Kong වැඩසටෙන 
 

 
2016 අමගෝස්ු  
 

 
මක්.එන්.ී . ජයරත්න මෙතා 
සෙකාර අධයක්ෂ  

 
චීනමේ පැවි Seminar on Project Financing, 
Development & Management of Public 
Infrastructure for Developing Countries in 
Yangling, Shaanxi Province, වැඩසටෙන  
 

 
2016.05.10 සිට 
30 දකවා  

 
ටී.එම්.ඩී. පරාක්රම මතන්නමකෝන් මෙතා  
සෙකාර අධයක්ෂ  

 
මන්පාලමේ කත්මන්ඩු ුගවර පැවි South Asia 
Sub Regional Economic Cooperation (SASEC) 
Sub regional Mechanism Meeting වැඩසටෙන  
 
 

 
2016.06.08 සිට 
09 දක්වා  

 
ඩේ. ලක්ිතණි ප්රියන්ි ප්රනාන්දු ිතය 
සෙකාර අධයක්ෂ 

 
සින්ගේූුමේ පැවි Course on Financial 
Programming and Policies at IMF - Singapore 
Regional Training Institute (STI) Singapore - 
වැඩසටෙන 
 
සිංගේූුමේ පැවි Seminar Macroeconomic 
Management and Financial Sector Issues 
වැඩසටෙන 

 
2016.02.22 සිට 
2016.03.04 
දක්වා  
 
 
2016.05.02 සිට 
13 දක්වා  

 
රජිතා ිරසාමගෝතමී ලංකාිලක ිතය 
සෙකාර අධයක්ෂ 
 

 
එක්සත් රාජධානිමේ පැවැත්මවන පශ්නාත් සපාි  
Scholarship to study MSc Climate Justice (FT) 
at the, Glasgow Caledonian University, 
පානමාලාව  

 
2017-2018 

 
ටී.වයි.එ්. ුවාසිංෙ ිතය 
සෙකාර අධයක්ෂ  

 
තායිලන්තමේ පැවි 5th Regional Workshop on  
"Risk Sensitive Planning" වැඩසටෙන 
 

 
2016.08.02 සිට 
04 දක්වා  

 
මක්.වන.ආර්.වන.ආර්. වික්රමවර්ධන මෙතා 
සෙකාර අධයක්ෂ 

 
මොංමකාං හි පැවි Executive Training 
Programme on Macroeconomic polices at the 
University of   Hong Kong වැඩසටෙන 
 

 
 2016 අමගෝස්ු  

 
ආර්.ඩී. අසංක වම්රිරත්න මෙතා 
සෙකාර අධයක්ෂ  

 
චීනමේ පැවි "Seminar on Macroeconomic 
Development and Planning for  the Belt and 
Road" countries වැඩසටෙන 

 
2016.05.13 සිට 
2016.06.02 
දක්වා  
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ඩී.ඒ.ීම. ි ලාීම ී රිස් ිතය 
සෙකාර අධයක්ෂ  

 
මොංමකාං හි පැවි Executive Training 
Programme on Macroeconomic polices at the 
University of   Hong Kong වැඩසටෙන 
 

 
2016 අමගෝස්ු  

 
ි නූෂි අුගපමා මමනෝරත්න ිතය 
සෙකාර අධයක්ෂ  

 
පිලිී නමේ පැවි International Joint Program on 
Infrastructure Planning and Economic 
Development under Asian Economic 
Integration, which will be held in Metro 
වැඩසටෙන 
 

 
201609.26 සිට 
30 දක්වා 
 

 
මක්.ීය.එස්.එස්.ප්රනාන්දු ිතය 
සෙකාර අධයක්ෂ  

 
තායිලන්තමේ පැවි Invitation to participate in a 
Regional Knowledge Exchange on REDD+ 
Financing Westin Grande Sukhumi Hotel , 
වැඩසටෙන 
 

 
2016.05.25 සිට 
27 දක්වා  
 

 
යූ.ඒ.ඩේ.එ්. සුමනමස්කර ිතය  
සෙකාර අධයක්ෂ  

 
පිලිී නමේ පැවි International Joint Program on 
Infrastructure Planning and Economic 
Development under Asian Economic 
Integration, which will be held in Metro 
Manila, between වැඩසටෙන 
 

 
2016.09.26 සිට 
30 දක්වා  
 

 
ී .ඒ නිලූෂා අමේමස්කර මමය  
සෙකාර අධයක්ෂ 

 
සිංගේූුමේ පැවි Singapore - Korea 
Comprehensive Joint Development 
Cooperation Partnership : Public Private 
Partnerships in Emerging Economics, 
වැඩසටෙන  

 
2016.10.10 සිට 
14 දක්වා  

 
මක්.ඒ.එච්.මක්. මපමර්රා ිතය 
සෙකාර අධයක්ෂ 

 
ඉන්ි යාමේ පැවි Climate Change and Disaster 
and Risks Management (CCDRM) in Planning 
and Investment, වැඩසටෙන  
 

 
2016.06.27 සිට 
29 දක්වා  

 
එස්.එම්.ඩී.ඩී.සමරමකෝන් ිතය 
සෙකාර අධයක්ෂ 
 

 
මලයාසියාමේ පැවි Developing and Managing 
E Library  වැඩසටෙන 

 

 
2016.08.08 සිට 
21 දක්වා  
 

 
ුගවන්ගි මකෞෂයලයා මෙට්ය ආරච්චි ිතය 
සෙකාර අධයක්ෂ 

 
පිලිී නමේ පැවි International Joint Program on 
Infrastructure Planning and Economic 
Development under Asian Economic 
Integration, වැඩසටෙන 
 

 
26th to 30th 
September 
2016.09.26 සිට 
30 දක්වා 

 
අේයා ලක්ෂ්මන් ිතය 
සෙකාර අධයක්ෂ 

 
චීනමේ පැවි Economic Diplomacy for Asian 
and European Countries, වැඩසටෙන 

 
2016.09.02 සිට 
22 දක්වා  
 

 
ආර්.එච්.ීම.මක්.රාමසිංෙ ිතය 
සෙකාර අධයක්ෂ 

 
චීනමේ පැවි Seminar on Seawater Desalination 
& Comprehensive Utilization for Developing 
Countries 2016 වැඩසටෙන 
 

 
2016.04.27 සිට 
2016.05.17 
දක්වා  

 
මක්.ඒ. එම්.ී  නන්දරපාල මෙතා 
සෙකාර අධයක්ෂ 

 
දුතණු මකාරියාමේ පැවැත්මවන පශ්නාත් සපාි  
Development Cooperation Policy Program 
(DCPP) at the Graduate School of International 
Studies, පානමාලාව  

 
2016-2017 
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ූලලයකාර්යසාධනය   - 2016 
 

 
ජාික ක්රමසම්පාදන මදපාර්තමම්න්ුවට අදාලව විගනකාිපි මවත ඉි රිපත් කරන ලද විසර්ජන ගිණුම්වල 

සඳෙන් පරිි  මවන් කරන ලද ප්රිපාදන සෙ ුවළු වියදම, ණතනරාවර්තන සෙ මූලධන වශමයන් පෙත පරිි  සාරාංශ 

කළ ෙැක.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

වැඩසටෙමනහි 

නම 

2015 2016 

ුවළු ප්රිපාදනය 

(ුපිය්) 

සතය වියදම 

(ුපිය්) 

වියදමමහි 

ප්රිශතය 

(%) 

ුවළු ප්රිපාදනය 

(ුපිය්) 

සතය වියදම 

(ුපිය්) 

වියදමමහි 

ප්රිශතය 

(%) 

ණතනරාවර්තන 76,110,000.00 68,486,950.40 89.98 88,163,000.00 76,640,316.74 86.93 

මූලධන 15,600,000.00 13,025,664.15 83.50 6,873,458.00 5,836,839.39 84.92 

එකුව 91,710,000.00 81,512,614.55 88.88 95,036,458.00 82,477,156.13 86.78 


