


කාර්යභාරය 

• 2015.10.24 දිනැති 1937/36 දරණ අති විශේ ගැවට් ඳත්රය භඟින් විශේ කාර්යබාර අභාත්ාාංය 
ව්ථාපිත් කරන දී. 
 

• 2015.10.28 දින ශවත්සිරිඳාය ශදලන අදියශරහි වය ශලනි භශශහි අභාත්ාාංය සිය කටයුතු ආරම්බ 
කරන දී. 

 

•  2015.12.18 දිනැති අති විශේ ගැවට් ඳත්රය භඟින් අභාත්ාාංය ශලත් කාර්යයන් ශා කර්ත්ලයන් 
ඳලරා දී ඇත්. 
 

• ඒ අනුල අභාත්ාාංය වශා ඳලරා දී ඇති කාර්යයන් ශා කර්ත්ලයන් ඳශත් ඳරිදි ශේ. 

 
1) ජාතික අලත්ාලයන් භත් ක්රියාත්භක කෂ යුතු කඩිනමින් අලධානයට ශයොමු කෂ යුතු ක්ශේත්රයන්ට 

අදා විශේ ලැඩවටශන් ලට දායක වීභ. 

 

2) අතිගරු ජනාධිඳතිතුභා විසින් අලව්ථානුකල ඳලරනු ඵන විශේ ලාඳෘති අනිකුත් අභාත්ාාං වභඟ 
වම්ඵන්ධීකරණය කිරීභ. 

 

3) විශේ ලාඳෘති ක්රියාත්භක කිරීභ වශා අශනකුත් අභාත්ාාං ලට වශාය වීභ වශ වම්ඵන්ධීකරණ 
කටයුතු සිදු කිරීභ. 

 

4) ආර්ථික කෂභණාකරණය පිළිඵ අභාත් භණ්ඩ කමිටුශේ කටයුතු වභාශයෝජනය කිරීභ. 

 

5) වාංලර්ධන ක්ශේත්රය වම්ඵන්ධ ඳර්ශේණ කටයුතු සිදු කිරීභ. 

 
 

 
 

 

 





වංලර්ධන අභිමතාර්ථයන් 

1) කඩිනමින් අලධානයට ක්විය යුතු ක්ශේත්රයන්හි විශේ ලැඩවටශන්ලට දායක වීභ තුලින් ජාතික 

අලත්ාලයන් ඉටු   කිරීභට වශාය වීභ. 

 

2) අතිගරු ජනාධිඳතිතුභා විසින් අලව්ථානුකල ඳලරනු ඵන විශේ කාර්යන් අශනකුත් අභාත්ාාං 

වභඟ වම්ඵන්ධීකරණය   කිරීභ තුළින් භශජනත්ාලට උඳරිභ ශවේලයක්  වවා දීභ. 

 

3) වාංලර්ධන ශා ප්රධාන භශජන ගැටලු ඉක්ක කර ගත් විශේ ලාඳෘති ක්රියාත්භක කිරීභට අශනකුත් 

අභාත්ාාං ලට වශාය වීභ භඟින් වාංලර්ධනය ශේගලත් කරලීභට දායක වීභ. 

 

4) ආර්ථික කෂභණාකරණය පිළිඵ අභාත් භණ්ඩ කමිටුශේ කටයුතු වභාශයෝජනය කිරීභ භඟින් 

ආර්ථික වාංලර්ධනය කඩිනම් කිරීභ. 

 

5) වාංලර්ධන ක්ශේත්රශේ විවිධ වියන්ට අදාල ඳර්ශේණ කටයුතු දිරිභත් කිරීභ තුළින් නල දැනුභ 

උත්ඳාදනය. 

 

 

 

 

 

 

 

 





01. වංලර්ධන අභිමතාර්ථය - ප්රගතිය 
 

කඩිනමින් අලධානයට ක්විය යුතු ක්ෂේත්රයන්හි විෂේ ලැඩවටශන්ලට දායක වීම තුලින් 

ජාතික අලයතාලයන් ඉටු   කිරීමට වශාය වීම. 

 

කාලීන ලශයන් ලැදගත් ලන ශා කඩිනමින් අලධානයට ක් විය යුතු විවිධ ක්ශේත්ර පිළිඵ අලධානයට ක් කර එභ ක්ශේත්රයන්හි විශේ 

ලැඩවටශන් ක්රියාත්භක කිරීභ තුලින් ජාතික අලත්ාලයන් ඉටු කර ගැනීභට වශාය වීභ ශභභ වාංලර්ධන අභිභත්ාර්ථය තුලින් අරමුණු 

කරයි. 
 
ලැඩවටශන : රාජය ෂවේලා  වැඳයුම් ප්රතිවංව්කරණ ලැඩවටශන  

 

විශේශයන්භ ඳලත්නා රාජ ශවේලා ලුශය කාලීන භශජන අලත්ාලයන්ට භනාල ගැශඳන ශා භශජන ප්රතිාබ ඉශෂ නාංලන 

ආකාරයට නවීකරණය ක යුතුය යන්න පිළිඵ වභාජ කතිකාලත්ක් බිහි වී ඇත්.එභ කාලීන අලත්ාලය ශඳුනා ගනිමින් නවීකරණය ව 

රාජ ශවේලා  වැඳයීශම් යාන්ත්රණයක් නිර්භාණය කිරීශම් කටයුත්ත් වශා  2016 ලර්ශේ දී ශභභ අභාත්ාාංය විසින්  කටයුතු ආරම්බ 

කරන දී.     

 

ශභභ රාජ ශවේලා ප්රතිවාංව්කරණ ලැඩවටශන ක්රියාත්භක කිරීභ තුලින් ඳලත්නා නීතිරීති ශා ක්රියා ඳරිඳාටි වභාශෝචනය කිරීභ, ඒලා 

කාලිනල ගැශඳන ඳරිදි ලැඩි දියුණු කිරීභ, ආයත්නික ශා කෂභණාකරන ලුශයන් ශලනව් කිරීභ, අලත්ාලයට ගැශඳන 

ගුණාත්භකබාලශයන් යුතු භානල වම්ඳත්ක් බිහි කිරිභ  ශා යටිත් ඳශසුකම් වාංලර්ධනය කිරීභ අශේක්ෂා කරන දී. 

  
ඒ අනුල ඳරිඳාන ප්රතිවාංව්කරණ වශා තිරවර ලැඩවටශනක් ආරම්බ කිරීභ වම්ඵන්ධල ගරු විශේ කාර්යබාර අභාත්තුභා විසින්      
ඉදිරිඳත් කරන ද අභාත් භණ්ඩ වාංශේයට අනුල අභාත් භණ්ඩය විසින් ඒ පිළිඵල අධයනය කර ලාර්ත්ාලක් වැඳයීභට අභාත් 

භණ්ඩ අනු කමිටුලක් ඳත් කරන දී. ගරු විශේ කාර්යබාර අභාත්තුභාශේ ප්රධානත්ලශයන් ඳත් කරන ද ශභභ අනු කමිටුශේ අශනක් 

වාභාජිකයින් ලනුශේ ගරු මුදල් අභාත්තුභා වශ ගරු රාජ ඳරිඳාන ශා කෂභනාකරණ අභාත්තුභාය. එභ අනු කමිටු ලාර්ත්ාශේ 

ශකටුම්ඳත් වකව් කර ඇති අත්ර නිර්ශේ ඵා ගැනීභ වශා රාජ ඳරිඳාන ශා කෂභනාකරණ අභාත්ාාංය ශලත් ශයොමු කර ඇත්. 

 





02. වංලර්ධන අභිමතාර්ථය - ප්රගතිය 
 

අතිගරු ජනාධිඳතිතුමා විසින් අලව්ථානුකූල ඳලරනු බන විෂේ කාර්යන් අෂනකුත් අමාතයාං 

වමඟ වම්බන්ධීකරණය   කිරීම තුළින් මශජනතාලට උඳරිම ෂවේලයක්  වවා දීම. 

 

අතිගරු ජනාධිඳතිතුභා ශලත් විවිධ වශන ඵාශඳොශරොත්තු ලන ඳාර්ල විසින් ලරින් ලර ඉදිරිඳත් කරනු ඵන විශේ අලධානයකින් යුතුල 

කඩිනමින් ඉටුකෂ යුතු කාර්යයන් ජනාධිඳති ශල්කම් කාර්යාය විසින් ශභභ අභාත්ාාංය ශලත් ශයොමු කරන අත්ර, එලැනි කාර්යයන් 

අධයනය කර උඳායභාර්ගික භැදිශත්වීභක් තුලින් අදා ගැටළු වශා අදා ඳාර්ලයන්ට වශන ඵා දීභ ශභභ ලැඩවටශන ශරශා සිදු 

ශේ.ශම් යටශත් 2016 ලර්ය තු දී වශන අශේක්ෂිත් විවිධ ත්ැනැත්ත්න් ශා කණ්ඩායම් 80 ක් ශලතින් අතිගරු ජනාධිඳතිතුභන් ශලත් ද 

ලිපි ශභභ අභාත්ාාංය ශලත් ශයොමු කරන දුල එභ සියලුභ ඳාර්ලයන් වශා වශන වැසීභ පිණිව විවිධ ක්රියාභාර්ගයන් ගනු ැඵ ඇත්.  

 

ජනාධිඳති ශල්කම් කාර්යාශේ දැනුම් දීභ භත් විශේ කාර්යයබාර ගරු අභාත්තුභා ශේශීය වම්භන්ත්රණ, රැව්වීම්, ලැඩමුළු  ආදිය වශා 

අතිගරු ජනාධිඳතිතුභා නිශයෝජනය කරමින් වශබාගී ශේ. 2016 ලර්ය තු දී එලැනි ජාතික භට්ටශම් අලවථ්ා 30 ක දී ගරු අභාත්තුභා 

විසින් ශම් ලන විට අතිගරු ජනාධිඳතිතුභා නිශයෝජනය කර ඇත්. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

“වමාජය උෂදවා විදයාල ශා තාක්ෂණය” මැෂයන් 
ඳැලැත්වුණු වමුළුල වශා වශභාගීත්ලය 

දකුණු ආසියාෂේ ජ වම්ඳත් කෂමනාකරණය පිළිබ 
කාපීය වම්මන්ත්රණෂේ ප්රධාන ෂේක ෂව වශභාගි ෂලමින් 



අතිගරු ජනාධිඳතිතුභා ශශෝ ජනාධිඳති ශල්කම් කාර්යාශේ දැනුම් දීභ භත් විශේ කාර්යබාර ගරු අභාත්තුභා ජාත්න්ත්ර වම්භන්ත්රණ, 

රැව්වීම් ශා වාංවදලට ශ්රී ාංකාල නිශයෝජනය කරමින් වශබාගි ලන අත්ර, වශශයෝගිත්ා ගිවිසුම් ශරශා ආර්ථික වාංලර්ධනය කඩිනම් කිරීභ ශම් 

භඟින් සිදු ශේ. ශම් යටශත් ජනාධිඳති ශල්කම් කාර්යාශේ දැනුම් දීභ අනුල ගරු අභාත්තුභා අතිගරු ජනාධිඳතිතුභා ඍජුලභ නිශයෝජනය 

කරමින් ජර්භනිය ශා ජඳානශේ ජාත්න්ත්ර භට්ටමින් අලව්ථා  02 කට වශබාගි වී ඇත්. 
 
ශභභ ලැඩවටශන යටශත් ප්රධාන කාර්යවාධක දර්ක ශව ශඳුනා ගැනනුශේ අතිගරු ජනාධිඳතිතුභා විසින් අලව්ථානුකල අභාත්ාාංය ශලත් 

ශයොමු කරන විශේ කාර්යයන් වාංඛ්ාල ලන අත්ර එභ වාංඛ්ාල කලින් නි්චය ක ශනොශැකි අත්ර අලව්ථාල අනුල තීරණය ශේ. එශවේ 

අභාත්ාාංය ශලත් ශයොමු ලන විශේ කාර්යයන් සියල් එභ කාර්යශේ ව්ලබාලය අනුල තීරණය ලන නිච්ිත් කා රාමුල තු අලවන් කිරීභ 

ඉක්ක කර ශගන අභාත්ාාංය විසින් වැසුම් වකව් කර ක්රියාත්භක කරන දී. 
 
 

 

ෂඳෝන්ත රජෂේ ඇරයුම මත “ආසියා - ාන්තිකර දිනය” 
ප්රධාන ෂේක ෂව වශභාගි ෂලමින් 

බණ්ඩාරනායක අනුව්මරණ වම්මන්ත්රණ ාාෂලහි ඳැලති 
“2016 පර්ල වාක් වමුළුල” අමතමින් 

නවීන කාර්මික උදයාන වංකල්ඳය අධයයනය කිරීම අරමුණු 
කරගත් චීන නි වංචාරය 

දමිෂ ශිය වංගමය විසින් වංවිධානය කරන ද “මුත්තමිා 2016” 
උත්වලය වශා ප්රධාන ආරාධිතයා ෂව වශභාගි ෂලමින් 





03. වංලර්ධන අභිමතාර්ථය - ප්රගතිය 
 

වංලර්ධන ශා ප්රධාන මශජන ගැටලු ඉක්ක කර ගත් විෂේ ලයාඳෘති ක්රියාත්මක කිරීමට අෂනකුත් 

අමාතයාං ලට වශාය වීම මඟින් වංලර්ධනය ෂේගලත් කරලීමට දායක වීම. 
 

අභාත් භණ්ඩය විසින් ශඳුනාගන්නා ද  වාංලර්ධන ශා ප්රධාන භශජන ගැටළු ඉක්ක කර ගත් විශේ ලාඳෘති ක්රියාත්භක කිරීභ වශා 

ඳශත් ක්ශේත්රයන්ට අදාල 2016 ලර්ශේ දී පිහිටුලන ද අභාත් භණ්ඩ අනු කමිටුල වබාඳතීත්ලය ගරු විශේ කාර්යබාර අභාත්තුභා 

විසින් දරමින් ජාතික ආර්ථික ශා වභාජීය වාංලර්ධනශේ ප්රගභනය ඉශෂ නැාංවීභ වශා සුවිශේ ශභශශලරක් ඉටුකරන දී.  
 

1. වශනදායී ශඳොලී අනුඳාත්යක් භත් භධ ඳරිභාණ කෘෂි ලලවායකයින් වශා ශගොවි බාරකාර අරමුදලින් ණය ඵා දීභ. 
 

2. ඛ්නිජ ශත්ල් ශා ඛ්නිජ ශත්ල් ආශ්රිත් නි්ඳාදන ප්රවම්ඳාදනය කිරීභ. 
 

 

3. ජාතික විගණන ඳනත්. 
 

4. භශනුලර දිව්ත්රික්කය වශා ඒකාඵේධ නාගරික ඝන අඳද්රල කෂභනාකරණ ලාඳෘතියක් ක්රියාත්භක කිරීභ. 
 

5. ප්රාශේශීය ශල්කම් ශකොට්ඨා භට්ටමින් වශ ග්රාභ නිධාරී ශකොට්ඨා භට්ටමින් අනුයුක්ත් කර ඇති නිධාරීන් විසින් ඒකාඵේධ 

ග්රාමීය වාංලර්ධන ලැඩවටශනක් ක්රියාක්භක කිරීභ. 
 

6. ශ්රී ාංකා ක්රිකට් ආයත්නශයන් ශ්රී ාංකා රාජ ඉාංජිශන්රු වාංව්ථාලට අය විය යුතු මුදල් ශගවීභ. 
 

7. හීෑ අලි ඇතුන් නියාභනය වශ දැනට විබාග ශලමින් ඳලත්නා අධිකරණ ක්රියාලලිය තුලින් ඳැන නඟින ගැටළු ශකශරහි අලධානය 

ශයොමු කිරීභ. 
 

8. ශම්ඵන්ශත්ොට ලරාය පිළිඵ ලාඳෘති ශයෝජනා. 
 

9. ශ්රී ාංකා ලරාය අධිකාරිය වශ චයිනා ශාඵර් ඉාංජිනියරින් වභාගභ, සිශනෝශයිශරෝ වභාගභ වභඟ ශේරුම්කරණ ක්රියාලලිය. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





04. වංලර්ධන අභිමතාර්ථය - ප්රගතිය 
 

ආර්ථික කෂමණාකරණය පිළිබ අමාතය මණ්ඩ කමිටුෂේ කටයුතු වමාෂයෝජනය කිරීම මඟින් ආර්ථික 

වංලර්ධනය කඩිනම් කිරීම. 
 

 

 

ආර්ථික කෂභණාකරණය පිළිඵ තීන්දු තීරණ ගැනීභ පිණිව ගරු අගභැතිතුභාශේ ප්රධානත්ලශයන් ආර්ථික කෂභණාකරණය පිළිඵ 

අභාත් භණ්ඩ කමිටුල වතිඳත්ා රැව් ශේ. 

 

කාලීන වාංලර්ධන අලත්ා භත් ආර්ථික කටයුතු පිළිඵ අභාත් භණ්ඩ කමිටුල විසින් ඳශත් වශන් කාරණා පිළිඵ ඳත් කෂ අභාත් 

භණ්ඩ අනු කමිටු වශා ගරු විශේ කාර්යබාර අභාත්තුභා වබාඳතීත්ලය දරමින් ජාතික වාංලර්ධන කටයුතු ශේගලත් කිරීභ වශා ප්රඵ 

දායකත්ලයක්  2016 ලර්ශේදී ඵා දී ඇත්. 
 

1. භශනුලර නගර වාංලර්ධන වැැව්භ. 

2. ශම්ඵන්ශත්ොට ලරාය ලාඳෘතිය වම්ඵන්ධ වශනදායී ගිවිසුභකට එෂඹීභ. 

3. ශි ණය ශයෝජනා ක්රභයක් ආරම්බ කිරීභ තුලින් උවව් අධාඳන ඳශසුකම් පුළුල් කිරීභ. 

4. ාංකා විදුලිඵ භණ්ඩය විසින් ව්ලාබාවික ලායු කර්භාන්ත්ාා පිහිටුවීභ. 

5. සිගරැට් ශා දුම්ශකොෂ ආශ්රිත් නි්ඳාදන භත් ඵදු වාංශෝධනය කිරීභ. 

6. ශ්රී ාංකා ක්රිකට් ආයත්නය වම්ඵන්ධ ගැටළු. 

 

 

 

 



7. කාඵනික ශඳොශශොර නි්ඳාදනය, ශීත්ාගාර ව්ථාපිත් කිරීශම් ශා ඵක්ති ජනනය පිළිඵ ලාඳෘතියක් ආරම්බ කිරීභ. 

8. නගර වශ ග්රාමීය ප්රශේ ඳවිත්රත්ාලය. 

9. භත්ත් ගුලන්ශත්ොටුඳෂ ලාඳෘතියට අදා හිඟ මුදල්. 

10. නියාං කාය තු විදුලි ඵ වැඳයුභ. 

11. ව්ලාබාවික ලායු කර්භාන්ත්ාා පිරිඳශදු වශ සිශභන්ති කර්භාන්ත්ාා ඉදිකිරීභ ශා ව්ථානගත් කිරීභ පිළිඵ ප්රතිඳත්ති වකව් කිරීභ. 

 

මශනුලර නගර වංලර්ධන වැැව්ම 

 

ඉශත් කරුණු අත්රින් භශනුලර නගර වාංලර්ධන වැැව්භ ක්රියාත්භක කිරීභ වශා විශේ කාර්යබාර අභාත්ාාංශේ ඍජු දායකත්ලයක් ඵා 

ශදන දී. 

 

අභාත්ාාං, ශදඳාර්ත්ශම්න්තු ශා ආයත්න ගණනාලක් විසින් භශනුලර නගරය වශා විවිධ වාංලර්ධන වැසුම් වකව් කරමින් ක්රියාත්භක කරනු 

ඵන අත්ර, ශම් අනුල භශනුලර භශනගර වාංලර්ධන කටයුතු ක්රියාත්භක කරවීශම් දී එභ කටයුතු වම්ඵන්ධීකරණය කර විධිභත් 

භාර්ශගෝඳශේනයක් වැඳයීශම් යාන්ත්රණයක් තිබීශම් අලත්ාලය ආර්ථික කෂභනාකරණය පිළිඵ අභාත් භණ්ඩ කමිටුශේ දී අලධානයට 

ශයොමු විය. 

 

ගරු අග්රාභාත්තුභාශේ ආරාධනය ඳරිදි 2016 වැේත්ැම්ඵර් භව ජඳානශේ ජයිකා දත් පිරිවක් භශනුලර නගරය නිරීක්ෂණය වශා දිලයිනට 

ඳැමිණියශ. ඔවුන් භශනුලර නගර වාංලර්ධනය වශා ලන ත්ාක්ෂණික වශාය ලැඩවටශශනහි විය ඳථය නි්චය කිරීභ ශකොන්ශේසි ශා 

නියභයන් වශ එභ ලැඩවටශන ක්රියාත්භක කිරීශම් ලැඩපිළිශල පිළිඵ අධයනය කිරීභ සිදු කරන දී.  

 

ශොල සුඳත් ලාව්තු විදාඥ ශකරී හිල් විසින් ශඵෝගම්ඵර හිරශගදර නවීකරණය වම්ඵන්ධ මලික වැැවභ්ක් ඉදිරිඳත් කර ඇත්. එශභන්භ, 

සිාංශ ශරජිශම්න්තුල ප්රතිව්ථාඳනය කිරීභ, නගරාන්ත්ර දුම්රිය ශවේලාලක් ඇති කිරීභ ලැනි නල ලැඩපිළිශලලල් ශකශරහි අලධානය ශයොමු වී 

තිශේ. ශභයට අභත්රල විවිධ ම ප්රදාන ආයත්න භඟින් භශනුලර නගරශේ වාංලර්ධනය වශා කටයුතු කරනු ැශේ. 

 

 

 

 

 

 



ශභභ භශනුලර භශ නගර වාංලර්ධන ලැඩවටශශනහි කටයුතු ක්රියාත්භක කිරීභ වශා සුදුසු යාන්ත්රණයක් නිර්ශේ කිරීභ, භාර්ශගෝඳශේ වකව් 

කිරීභ වශ ප්රගතිය විභවා ඵා ආර්ථික කටයුතු පිළිඵ අභාත් භණ්ඩ කමිටුල ශලත් ලාර්ත්ා කිරීභ වශා අභාත්ලරුන් අට ශදශනකුශගන් 

වභන්විත් අභාත් භණ්ඩ අනු කමිටුලක් ඳත් ශකරුණු අත්ර, එහි වබාඳතිතුභා ලශයන් විශේ කාර්යබාර ගරු අභාත්තුභා ඳත් කරන දී. 
 

ශභභ වැැව්භ ක්රියාත්භක කිරීභ වශා කාර්යායක් භශනුලර නගරශයහි ව්ථාපිත් කිරීභ වශ එයට අල කාර්යා ගෘශබාණ්ඩ ශා උඳකරණ 

2016 ලවර වශා ශභභ අභාත්ාාංයට ශලන් වී ඇති ප්රතිඳාදන භඟින් වඳයා දීභ, ආර්ථික කටයුතු පිළිඵ අභාත් භණ්ඩ කමිටුල භඟින් 

නිර්ශේ කරන ද අත්ර අභාත් භණ්ඩය විසින් ශම් වශා 2016 ශනොලැම්ඵර් භව අනුභැතිය ඵා දී ඇත්. 

 

ශම් අනුල ගැටශේ භධභ ඳෂාත් පුව්ත්කා ශවේලා භණ්ඩශයන් භශනුලර භශනගර වාංලර්ධන ඒකකය වශා කාර්යා ඳරිශ්ර ඳශසුකම් ඵා 

ගන්නා දී. ශභභ ඒකකය ව්ථාඳනය කිරීභ වශ කාර්යා ගෘශ බාණ්ඩ ශා උඳකරණ වඳයා දීභ 2016 ලර්ශේ අභාත්ාාං ප්රතිඳාදන බාවිත්ා 

කරමින් සිදු කරන දී.  

 

ආර්ථික කෂභනාකරණය පිළිඵ අභාත් භණ්ඩ කමිටු තීරණ දිානති කිරීභ ශා ඳසු විඳරම් කිරීභ වශා ව කමිටුශේ (CCEM – OR) වබාඳති 

ශව ගරු අභාත්තුභා 2016 ලවර තු දී ආර්ථික වාංලර්ධන ක්රියාලලිය ශේගලත් කිරීශම්ා පුශරෝගාමිත්ලය  දරන දී. 

 
 

 

 

 

 

 





05. වංලර්ධන අභිමතාර්ථය - ප්රගතිය 
 

වංලර්ධන ක්ෂේත්රෂේ විවිධ වියන්ට අදාල ඳර්ෂේණ කටයුතු දිරිමත් කිරීම තුළින් නල දැනුම 

උත්ඳාදනය. 

 
රටක වාංලර්ධනශයහි ා ඳර්ශේණ ශා වාංලර්ධන අාංශේ  (Research and Development) දායකත්ලය ඉත්ා ලැදගත්ය. දැනුභ ඳදනම් 

කරගත් ආර්ථික වාංලර්ධනය ප්රලර්ධනය කිරීභ තුලින් ශෝක ආර්ථිකය තු ශභරටට ලඩා ප්රතිාභී උඳක්රමික ව්ථානයක් (Strategic 

Position) කරා ෂඟා වීභට ශැකිය. 

 

ශකශවේ වුල ද,රාජ අාංය තු වාංලර්ධන ඳර්ශේණ කටයුතු වශා ඳලතින්ශන් අඩු නැඹුරුත්ාලයකි. රාජ අාංශේ නිධාරීන් වතුල 

ආර්ථික වාංලර්ධනයට ඵාධා ඇති කරලන බිම් භට්ටශම් සිට ඉශෂ දක්ලා විහිදුණු ගැටළු පිළිඵ ශභන්භ විවිධ ක්ශේත්රයන්හි ලර්ධනය කෂ 

යුතු අාං පිළිඵ ත්භ ඳරිචය ශරශා ඵා ගත් භනා දැනුභක් ශා අලශඵෝධයක් ඇත්. ඳර්ශේණ ක්ශේත්රශේ විශේඥයින් වතුල ඳර්ශේණ 

සිදු කිරීභ වම්ඵන්ධල අල කරන නයාත්භක දැනුභ ඇත්. ශභභ ප්රාශයෝගික ශා නයාත්භක දැනුභ එක් කරන ශදමුහුන් යාන්ත්රණයක් 

බිහිකිරීභ තුලින් නල දැනුභ ශවොයායන්නන්ට ඳශසුකම් වැසීභත්, රාජ ශවේලය තු ඳර්ශේණ වාංව්කෘතියක් බිහි කිරීභත්, ඒ භඟින් 

ලඩාත් පුළුල් ඳදනභක් භත් ඵා ගත් ශත්ොරතුරු භඟින් වාංලර්ධන තීරණ ගැනීභ නිවා ආර්ථික වාංලර්ධනශේ ශේගලත් ඵල ඉශෂ නැාංවීභ 

අශේක්ෂා ශකශර්. එශභන්භ ශභහි දී ජනිත් ලන නල දැනුභ ආර්ථික වාංලර්ධනය කරා ශයොදා ගැනීභ තුලින් ශඳොදුශේ භශජනත්ාලශේ ජීලන 

ත්ත්ත්ලය ඉශෂ නැාංශලන අත්ර, ඔවුන් වභාජීය ශා ආර්ථික ලශයන් ඵායනය ශේ. 

 

වභාජ ආර්ථික වාංලර්ධනයට දායක ලන ශක්ෂේත්රයන්හි ඳර්ශේණ ශයෝජනා කැදලමින් 2016.06.20 දින සියලුභ අභාත්ාාං ශල්කම්ලරුන් 

ශලත් චක්ර ශල්ඛ්ණයක් නිකුත්  ද අත්ර එයට ප්රතිචාරීල ඳර්ශේණ ශයෝජනා  60 ක් අභාත්ාාංය ශලත් ැබිණි. එභ ඳර්ශේණ ශයෝජනා 

ල මලික කාරණා පිළිඵ වකා ඵා ලාඳෘති ශයෝජනා 28 ක් ත්ලදුරටත් වකා ඵැලීභ වදශා ශත්ෝරා ගන්නා දී. 

 
ශභභ ක්රියාලලිශේදී ඳර්ශේණ ශයෝජනා ඉදිරිඳත් කරනු ඵන නිධාරියා අයත් අභාත්ාාංශේ ශල්කම් විසින් පිහිටුලා ගනු ඵන 

ඳර්ශේණ ශා  වාංලර්ධන කමිටුලක නිර්ශේ භත් එකී ඳර්ශේණ ශයෝජනාලන් විශේ කාර්යබාර අභාත්ාාංය ශලත් ශයොමු කර ඇත්. 

එකී ඳර්ශේණ ශයෝජනා ඇගයීභ ශා උඳශේ ශා නිර්ශේ නිකුත් කිරීභ අභාත්ාාං ඳර්ශේණ ශයෝජනා ඇගයීම් ශා අධීක්ෂණ කමිටුල 

විසින් සිදු කරන දී. 

 



ශභභ ක්රියාලලිය විදාත්භක ඳදනභකින් සිදු  කිරීභ පිණිව ඳර්ශේණ ශයෝජනා  ඉදිරිඳත් කිරීභ වශා ආකෘතිඳත්රයක්ද එභ ආකෘතිඳත්රය 

වම්පර්ණ කිරීභ වශා වශ ක්රියාලලි ඳානය කිරීභ වශා ව උඳශදව් භාාලක්ද යන ශදඅාංශයන් යුතු ඳර්ශේණ ශයෝජනා ඉදිරිඳත් කිරිභ 

වශා ව භාර්ශගෝඳශේනයක්ද, ඒ භත් ඳදනම්ල ඉදිරිඳත් ශකශරන ඳර්ශේණ ශයෝජනා ඇගයීශම් රාමුලක්ද අභාත්ාාංය විසින් පිලිශය 

ශකොට බාවිත්යට නිකුත් කරන දී. 

 

ශභශවේ ඳර්ශේණ ශයෝජනා ඇගයීම් ශා අධීක්ෂණ කමිටුල විසින් මලික ලශයන් ඇගයීභට ක් ක, ත්ලදුරටත් ඳරීක්ෂාලට ක් කර 

ශත්ෝරා ගත් ඳර්ශේණශයෝජනා 2017 ලර්ය තු දී මනය කිරීභට නියමිත්ය. 

 



ඇගයීමට ක් ක ඳර්ෂේණ ෂයෝජනා 

No. Name of the Research 

01. Impact of women participation as skilled craftsmen in construction industry 

02. 
Improvement of income level of beneficiary households through introduction of a self-employment scheme in 

Horana Relocation Project 

03. Identify current TVET sector-Industry linkage in Sri Lanka & Developing mechanisms to improve these 

04. 
Compilation of a database depicting the locality differences of Sri Lankan gem varieties with the aid of modern 

analytical instruments 

05. Genetic analysis of biochemical compounds of Tea (camelia sinensis L) using segregating population 

06. 
Developing cost effective spray schedules for managing blister blight in tea in order to minimize its effect on cost of 

production 

07. 
Feasibility Assessment of Ecotourism in Rubber Plantation Sector in Sri Lanka 

08. 
Evaluation of the effectiveness of alternative weed control methods and develop economically viable site specific 

weed management protocol for rubber plantations. 

09. 
Production of biofilmed biofertilizer to improve soil fertility & fertilizer use efficiency in non-traditional rubber 

growing areas 

10. 
Low cost Solar-Biomass hybrid drying system for drying of natural rubber. 

11. 
An inquiry into the Magnitude & Nature of Time Use among Public Sector Employees. 

12. 
Reform of the Private Transport sector in Sri Lanka 

13. 
Remittances to Sri Lanka : What Do We Know ? 

14. 
Prevalence of fatigue among commercial pilots & the relationship between fatigue & the health issues 



 ඇගයීමට ක් ක ඳර්ෂේණ ෂයෝජනා 

No. Name of the Research 

15. 
Synthesis of Hydrophobic Silica aerogel using Sri Lankan Vein Quarts ( Research done with Sri Lanka Institute of Nano 

Technology) 

16. 
Factors affecting business success of small & medium enterprises in Mahaweli areas 

17. 
The role of Sri Lanka Missions abroad to contribute for the economic development of Sri Lanka through improvement 

of trade, tourism & investment. 

18. 
Training Institute for Sri Lankan migrant workers in Lebanon with a view to enhance the social economic benefit to SL 

by improving their skills, attitudes & productivity. 

19. 
Micro Financing: Does it serve for the betterment of the rural farmers? 

20. 
Identification of Private-Private entrepreneur Partnership model to utilize un-employing professionals to develop diary 

sector in Sri Lanka 

21. 
Anthracycline induced cardiotoxicity: A clinical ethnopharmacological & biochemical approach. 

22. 
Relationship between body composition, anthropometric indices & risk factors for the metabolic syndrome & 

complications in childhood obesity 

23. 
Comprehensive analysis on the impact of rubber cultivation on rural livelihood in the Eastern Province of Sri Lanka 

24. 
Development of an Epidemic Surveillance System for the Analysis & Prediction of Dengue Fever Outbreaks 

25. 
Cord blood creatine phosphokinase (CPK) activity: A guide to diagnose congenital hypothyroidism (CHT). 

26. 
Economic Building Operations through low energy practices. 

27. 
Establishing Interventions to promote zero air quality related health issues in urban environments & Buildings 

28. Job satisfaction of Police officers in Colombo 



 කාර්ය මණ්ඩ ෂතොරතුරු 

අනු 

අංකය 
තනතුර අනුමත 

2016.12.31 දිනට 

සිටින කාර්ය මණ්ඩය 
පුරප්ඳාඩු 

01. ශල්කම්  01 01 - 

02. අතිශර්ක ශල්කම් 01 01 - 

03. ශජ්ඨ වශකාර ශල්කම් 01 - 01 

04. ප්රධාන ගණකාධිකාරී 01 01 - 

05. වශකාර /නිශයෝජ අධක්ෂ (වැසුම්) 01 - 01 

06. වශකාර ශල්කම් 01 01 - 

07. ගණකාධිකාරී  01 - 01 

08. අබන්ත්ර විගණක 01 01 - 

09. ඳරිඳාන නිධාරී 01 - 01 

10. බාා ඳරිලර්ත්ක (සිාංශ / ඉාංග්රිසි) 01 - 01 

11. ශල්කම්ශේ වම්ඵන්ධීකරණ ශල්කම් 01 01 - 

12. වාංලර්ධන නිධාරී 07 04 03 

13. රාජ කෂභනාකරණ වශකාර 08 04 04 

14. රියදුරු  05 05 - 

15. කාර්යා කාර්ය වශයක  08 08 - 

16. වීඩිශයෝ කැභරා ශිල්පී  01 -  01 

17. කැභරා ශිල්පී 01 -  01 

18. කැභරා වශායක 01 01 - 

එකතුල 42 28  14 



රාජ 

කෂභනාකර
ණ වශකාර 

(03) 

වංවිධාන වටශන 

ශල්කම් 

බාා 
ඳරිලර්ත්ක 

II / I  

වශකාර 

ශල්කම් 

වශකාර / නිශයෝජ 

අධක්  (වැසුම්)  

ඳරිඳාන නිධාරී  

 

 

වාංලර්ධන 
නිධාරී 

(03) 

 

 

 

කාර්යා කාර්යය 
වශායක (04) 

 

 

 
 

වීඩිශයෝ  
කැභරා 
ශිල්පී 
(01)  
 

 
 

කැභරා 
ශිල්පී 

(01) 

 

 

 

 

රාජ 

කෂභනාකරණ 

වශකාර (01) 
 

 
 

 

 

වාංලර්ධන 
නිධාරී 

(02) 

 

 
කාර්යා 

කාර්යය වශයක 
(02)  

 

 

 

ගණකාධිකාරී 

 

  

 
 

කාර්යා කාර්යය 
වශායක (02) 

 

 

 

වාංලර්ධන 
නිධාරී 

(02) 

 

  
 

කැභරා 

ශිල්පී 

වශයක 

(01) 

 

ශල්කම්ශේ 

වම්ඵන්ධීකරණ 

ශල්කම් 

ශජ්ඨ වශකාර ශල්කම් 

 

  

ප්රධාන 
ගණකාධිකාරී 

 

  

අබන්ත්ර 

විගණක 

අතිශර්ක ශල්කම් 

 
රියදුරු 
(05) 

 

රාජ 

කෂභනාකරණ
වශකාර 

(03) 

රාජ 

කෂභනාකරණ 
වශකාර 

(01) 



මූය කාර්යවාධනය -31.12.2016 දිනට 
ශිර්ය - 167  විෂේ කාර්යභාර අමාතයාංය 

01 –ෂමෂශයුම් ලැඩවටශන 

 01 – අමාතය කාර්යාය                                                        
 

විව්තරය ලැය ශිර්ය 2016 අයලැය 

2016 

ප්රතිෂෝධිත 

අයලැය 

2016.12.31 

දිනට වතය 

වියදම 

ඉතිරි 

ප්රතිඳාදන 

මුළු වියදෂම් 

ප්රතිතය % 

පුනරාලර්තන වියදම් 

ලැටුේ ශා ශේත්න 1001   4,250  7,250  6,780 470 94 % 

අතිකා ශා නිලාඩු 1002 1,750  1,750 1,749 1 100 % 

ශලනත් දීභනා 1003   4,100 4,950 4,930 20 100 % 

ශේශිය 1101  500 500 499 - 100 % 

විශේශිය 1102   3,000 3,000 3,301 99 97 % 

ලිපිද්රල ශා කාර්යාලීය අලත්ා 1201    750 1,700 1,651 49 97 % 

ඉන්ධන 1202   4,000 4,000  3,696 652 85 % 

ආශාර ඳාන ශා නි ඇදුම් 1203        50  350 218 132 62 % 

ලාශන 1301  1,500 1,500 598 502 54 % 

යන්ත්ර ශා යන්ශත්රෝඳකරණ 1302     300  50 0 50 - 

ශගොඩනැගිලි ශා ඉදිකිරීම් 1303     100   50 0 50 - 

ප්රලාශන 1401 1,800 1,350 1,215 135 90 % 

ත්ැඳැල් ශා වන්නිශේදන  1402  1,300 1,300 1,001 299 77 % 

විදුලිය ශා ජය 1403   1,000    50 7 43 15 % 

ශලනත්  1405  500 500 86 65 57 % 

මූධන වියදම් 

ශගොඩනැගිලි ශා ඉදිකිරීම් 2001    300 300 0 300 - 

යන්ත්ර ශා යන්ශත්රෝඳකරණ 2002    100 100 100 - 100 % 

ලාශන 2003  1,200 1,200 1,200 - 100 % 

ගෘශ බාණ්ඩ ශා කාර්යාලීය උඳකරණ 2102  2,000 2,000 211 1,789 11 % 

යන්ත්ර ශා යන්ශත්රෝඳකරණ 2103   1,500 1,500 1,500 - 100 % 

ලාශන 2101 0  43,000 32 42,968 0.1 % 

රු 000 



ශිර්ය - 167  විෂේ කාර්යභාර අමාතයාංය 

01 –ෂමෂශයුම් ලැඩවටශන 

  02- ආයතන ශා ඳරිඳාන ෂවේලා  
    

විව්තරය 
ලැය 

ශිර්ය 
2016 අයලැය 

2016 

ප්රතිෂෝධිත 

අයලැය 

2016.12.31 

දිනට වතය 

වියදම 

ඉතිරි 

ප්රතිඳාදන 

මුළු වියදෂම් 

ප්රතිතය 

පුනරාලර්තන වියදම් 

ලැටුේ ශා ශේත්න 1001   9,500 6,500 6,148 352 95 % 

අතිකා ශා නිලාඩු 1002 1,500 1,500  580 920 39 % 

ශලනත් දීභනා 1003 12,500 11,650 6,051 5,599 52 % 

ශේශිය 1101  250 250 172 78 69 % 

විශේශිය 1102   1,000 1,000 0 1,000 - 

ලිපිද්රල ශා කාර්යාලීය අලත්ා 1201    500 500 499 1 99 % 

ඉන්ධන 1202   2,500 2,500 1,303 1,197 52 % 

ආශාර ඳාන ශා නි ඇදුම් 1203      250 250 86 164 34 % 

ලාශන 1301  3,000 3,000 355 2,645 12 % 

යන්ත්ර ශා යන්ශත්රෝඳකරණ 1302     800 800  171 629 21 % 

ප්රලාශන 1401 150 600 675 75 90 % 

ත්ැඳැල් ශා වාංනිශේදන  1402 2,000 2,000 1,677 323 84 % 

විදුලිය ශා ජය 1403   5,000 5,000    1,548 3,452 31 % 

ශගොඩනැගිලි ශා ඉදිකිරීම් 1404 15,000 15,000 14,087 1,248 92 % 

ශලනත්  1405  6,000 6,000 513 5,002 9 % 

ශේඳෂ ණය ශඳොලී 1506 350 350 56 294 16 % 

මූධන වියදම් 

ශගොඩනැගිලි ශා ඉදිකිරීම් 2001    200 200 0 200 - 

යන්ත්ර ශා යන්ශත්රෝඳකරණ 2002    300  300 197 103 66 % 

ලාශන 2003  5,000 5,000 1,560 3,440 31 % 

ගෘශ බාණ්ඩ ශා කාර්යාලීය උඳකරණ 2102  1,500 1,500 1,010 490 67 % 

යන්ත්ර ශා යන්ශත්රෝඳකරණ 2103   2,000 2,000 1,809 191 90 % 

කාර්යය භණ්ඩ පුහුණු 2401 700 700 316 384 45 % 

ආශයෝජන 2502 50,000 50,000 4,502 45,498 9 % 

රු. 000 



කාර්යමණ්ඩය වශා බා දුන් පුහුණු අලව්ථා 
 

අංකය ඳාඨමාාල ඳැලැත්ව ආයතනය ඳාඨමාාෂේ නම නිධාරී කාණ්ඩය 

වශභාගි ව 

නිධාරීන් 

වංඛ්යාල 
 

දින 

ගණන 

01. නිපුනත්ා වාංලර්ධන ශා ලෘත්තීය 

පුහුණු අභාත්ාාංය 
ඵලාගැනීම් ඳරිඳාටිය 

රා.කෂ.වශකාර 
02 02 

වාංලර්ධන නිධාරී 

02. පදායිත්ා ශල්කම් කාර්යාය කයිශවන් කෂභනාකරණය වාංලර්ධන නිධාරී 01 01 

03. පදායිත්ා ශල්කම් කාර්යාය මලික පදායිත්ා වාංකල්ඳ 
කාර්යා ශවේලක 

ශවේලය 
02 01 

04. ජාතික ශ්රභ අධයන ආයත්නය ලිපිශගොනුකරණය 

රා.කෂ.වශකාර 

වාංලර්ධන නිධාරී 

 
02 01 

05. PRAG SERVICE මලික ඵදුකරණය රා.කෂ.වශකාර 01 01 

06. 
ශ්රී ාංකා වාංලර්ධන ඳරිඳාන 

ආයත්නය 

අබන්ත්ර විගණනය ශා 

අබන්ත්ර ඳානය 
අබන්ත්ර විගණක 01 01 

07. ජාතික ශ්රභ අධයන ආයත්නය ලිපිශගොනුකරණය වාංලර්ධන නිධාරී 01 01 

08. 
ජාතික ශ්රභ අධයන ආයත්නය ගිණුම්කරණ කාර්යබාරය 

රා.කෂ.වශකාර 02 
01 

වාංලර්ධන නිධාරී 01 

09. නිපුනත්ා වාංලර්ධන ශා ලෘත්තීය 

පුහුණු අභාත්ාාංය 

කාර්යා කෂභනාකරණය ශා 

කාර්යා ක්රභශේද 

රා.කෂ.වශකාර 
02 02 

වාංලර්ධන නිධාරී 

10. නිපුනත්ා වාංලර්ධන ශා ලෘත්තීය 

පුහුණු අභාත්ාාංය 

බාණ්ඩ ප්රවම්ඳාදනය වශ 

ඇගයීභ 

රා.කෂ.වශකාර 
02 02 

වාංලර්ධන නිධාරී 

11. දුරව්ථ අධයන භධව්ථානය 
ප්රතිප ඳාදක කරගත් 

කෂභණාකරණය 
අබන්ත්ර විගණක 01 02 



කාර්ය මණ්ඩය වශා බා දුන් පුහුණු අලව්ථා 
 

අංකය ඳාඨමාාල ඳැලැත්ව ආයතනය ඳාඨමාාෂේ නම නිධාරී කාණ්ඩය 

වශභාගි ව 

නිධාරීන් 

වංඛ්යාල 
 

දින 

ගණන 

12 ජාතික ශ්රභ අධයන ආයත්නය ප්රවම්ඳාදන පුහුණු ලැඩමුළුල වාංලර්ධන නිධාරී 01 02 

13. 
නිපුනත්ා වාංලර්ධන ශා ලෘත්තීය 

පුහුණු අභාත්ාාංය 

අබන්ත්ර විගණන කාර්ය වාධක 

පුහුණු ලැඩවටශන 
අබන්ත්ර විගණක 01 02 

14. ජාතික ශ්රභ අධයන ආයත්නය 
ශඳෞේගලික ලිපිශගොනුලක් පදායි 

ආකාරශයන් ඳලත්ලාශගන යාභ 

රා.කෂ.වශකාර 

02 01 
වාංලර්ධන නිධාරී 

15 ජාතික ශ්රභ අධයන ආයත්නය පදායිත්ා ශභලම් වශ ශිල්ඳක්රභ 
රා.කෂ.වශකාර 02 

06 
වාංලර්ධන නිධාරී 01 

16 
Adams Skills Development 

Center 

Microsoft Excel පුහුණු 

ඳාඨභාාල 
රා.කෂ.වශකාර 01 02 


