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කාන්තා වා ශභා කටයුතු අභාතාාංලමේ 

2016 ර්මේ කාර්ඹ ාධන ාර්තා 

2002 ැේතැ්ඵර් 12 ිනනැති 

යාජ මුදේ ක්රමේ  අාංක 402 ි 

උඳමද් ඳරිින පිළිමඹර කය ඇත. 
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ශ්රී රාාංමක්ඹ කාන්තා වා ශභා ඳයපුමර් උන්නතිඹ උමදා ශ්රී රාංකා ප්රජාතාන්ත්රික භාජා ජ ජනයජමේ 

2015.09.21 ිනනැති අාංක 1933/13 දයන අතිවිමලේ ගැට් නිමේදනමඹන් ඳයා  මදන රද කාර්ඹඹන්, 

ක්රිඹාට නැාංවීභ උමදා  අදාශ ඳරිින අභාතාාංලඹ මත සුවිමලේෂී කාර්ඹඹ බායඹක් ඳැරී ඇත.  

ශභා අයිතිාසික් පිළිඵ ප්රඥපේතිඹ වා කාන්තාන්ට එමයි සිඹලු ආකායමේ ිාංනඹන් පිටුදැකීභ 

පිළිඵ ්මුතිමේ වන් කරුණු ඇතුශත්වු  කාන්තා ප්රඥපේතිඹ ඳාදක කයමගන ශභා වා කාන්තා 

අයිතිාසික් තවවුරු කිරීභ, ආයක්ා කිරීභ ව  ප්රර්ධනඹ කිරීභ වා නීති ්ඳාදනඹ, ප්රතිඳත්ති 

ක් කිරීභ, ැඩටවන් මභමවඹවීභ ඹන කාර්ඹඹන්,  අභාතාාංලඹ වා  ට අඹත් ආඹතන විසින්  

ාර්ථක ක්රිඹාට නාංා ඇත. 

ශමුන් වා කාන්තාන් ්ඵන්ධ නීති, ප්රතිඳත්ති ්ඳාදනඹට දාඹක වීභ, ඹටිතර ඳවසුක් ාංර්ධනඹ, 

කාන්තා වා ශභා අයිතිාසික් ප්රර්ධනඹ වා ාංර්ධන ැඩ ටවන් ක්රිඹාට නැාංවීභ ාා ඳසු විඳය් 

කිරීභ මභන්භ අනාගත ප්රතිඳත්ති ්ඳාදනඹට දාඹක කය ගැනීභ වා  ඳර්මේන ඳැැත්වීභත්, ශමුන් 

වා කාන්තා ාංර්ධනඹට දාඹක න දත්ත ඳද්ධතිඹ ක් කිරීභත්, 2016 ය තුශ ක්රිඹාත්භක ව ප්රධාන 

කාර්ඹඹන් විඹ. 

ා අනු 2016 ර්මේ  ජ ග්රාමීය ඹ ආර්ක ක ාංර්ධනඹ උමදා ක්රිඹාත්භක මකමයන ාඳතති වා රැමඵන 

ප්රතිඳාදන ලින් 25  ක් කාන්තාන් උමදා මඹදවීභ, ිාංනමඹි වින්ිනතඹන් ඵට ඳත්න 

කාන්තාන් උමදා ආයක්ා ැරසීභ මනුමන් ව තාකාලික නිා ඳත්ාමගන ඹාභ වා ව 

භාර්මගෝඳමද්ල ාංග්රවඹ, කාන්තා ගතවමූලික ඳවුේ වා න ජාතික ැරැ්භ, මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධන 

භධ්ථාන (මඳය ඳාැේ) දරුන්ම  මඳෝන තත්ත්ඹ හවශ නැාංවීභ මනුමන් ඩා පරදාී 

්රභමේදඹක් මඹෝජනා කිරීභ, ශ්රී රාංකාමේ ශමුන් වා න ජාතික ක්රිඹාකාරී ැරැ්භ 2016 – 2020 ඹන 

විමලේ ේ යතිඳත්ති වා අනුභැතිඹ රඵා ගන්නා ර ජ. 

2014 ර්මේ ආය්බ කයන රද ශභා කාන්තා ාංර්ධන ාකක ලක්තිභත් කිරීභ වා ශභා අඳමඹෝජන වා 

කාන්තා ිාංන ැරැක්වීම් ැඩ ටවන ඹටමත් මඳොලි් ශභා වා කාන්තා කාර්ඹාාංල වා කාන්තා 

රැකයන භධ්ථාන හඳිකිරීම් කටයුතු මභභ මර්  ජ සිදු කය ඇත.  
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ශභා ාංර්ධනඹ කාන්තා ාංර්ධනඹ 

ජාතික ශභා 

ආයක්ක 

අධිකාරිඹ 

ඳරිා වා 

ශභායක්ක මේා 

මදඳාර්තම්න්තු 

ශභා මේක් 

කාර්ඹාරඹ 
ජාතික කාන්තා 

කමිටු 

ශ්රී රාංකා කාන්තා 

කාර්ඹාාංලඹ 

         කාන්තා වා ශභා කටයුතු අභාතාාංලඹ 

දැක්ම  
ශභා වා කාන්තා අයිතිාසික් සුයක්ෂිත න්නා ව 

අභිභානත් මද්ලඹක් කයා 

මභමවය  

අභිභානත් මද්ලඹක් මනුමන් භාජ ආර්ක ක 

ඵරගැන්වීභ, භාජ ටිනාක් ප්රර්ධනඹ ව අදාශ සිඹලු 

ඳාර්ලඹන්ම  උඳාඹ භාර්ගික ාකාඵද්ධ වබාගිත්ඹ 

රඵාගැනීභ භඟින් ශභා වා කාන්තා අයිතිාසික් 

සුයක්ෂිත කිරීභ වා ඹවඳාරන බාවිතාන් තවවුරු න 

ඳරිින අදාශ අලතා ්ඳාදනඹ කිරීභ ව ප්රතිඳත්ති 

ක් කිරීභ, ක්රිඹාත්භක කිරීභ වා නිඹාභනඹ කිරීභ. 

 

ආඹතනික ාංයුතිඹ  
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 ශභා අයිතිාසික් ආයක්ා කිරීභ ව ාංර්ධනඹ උමදා ජාතික ප්රතිඳත්තිඹක් ැකසීභ. 

 කාන්තා අයිතිාසික් ආයක්ා කිරීභ ව ාංර්ධනඹ උමදා ජාතික ැරැ්භක් ක් කිරීභ. 

 ශභා වා කාන්තා ාංර්ධනඹ වා ඹාන්ත්රනඹක් ක් කය ක්රිඹාත්භක කිරීභට අල ඳවසුක් 

ැරසීභ. 

 යාජ ආඹතන, යාජ මනොන ආඹතන, විමද්ල ආඹතන ව මඳෞද්ගලික අාංල ්ඵන්ීකකයනඹ 

කයමින් ශභා වා කාන්තා ැඩටවන් ක්රිඹාත්භක කිරීභ. 

 ශභා වා කාන්තා ආයක්නඹ ව ාංර්ධනඹ වා ව ැඩටවන් ක්රිඹාත්භක කිරීභ. 

 අභාතාාංලඹ ව  ට අඹත් නිමඹෝජිත ආඹතන භඟින් සිදු කයනු රැබ ආයක්න ව ාංර්ධන 

ැඩ ටවන් අීකක්නඹ කිරීභ. 

 ශමුන් වා කාන්තාන් ්ඵන්ධ ක්රිඹා කිරීභට ශ්රී රාංකා ඵැඳී සිටින සිඹලුභ ජාතන්තය 

්මුතීන් වා එකඟතාඹන් වා නීති, ප්රතිඳත්ති වා ැඩටවන් ්ඳාදනඹ.  

 ශභා අඳමඹෝජනඹ පිටු දැකීමභිරා අල ෛනතික වා ජාතික ප්රතිඳත්තීන්මගන් ැින ඳරියඹක් 

්ථාපිත කිරීභ. 

 

 

 

 

 හවශ ගුනාත්භක බාඹකින් යුතු මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධන වා රැකයන මේාක් තවවුරු කිරීභ. 

 නිාගත ශමුන්ම  සුඵාධනඹ උමදා අයිතිාසික් තවවුරු කිරීභ වා ඔවුන් භාජගත කිරීභ. 

 ශභා අඳමඹෝජන ැශැක්වීභ වා අභ කිරීභ. 

 අනායක්ෂිත කාන්තා ඳවුේ ාංර්ධනඹ. 

 ශමුන්ම  වා කාන්තාන්ම  අයිතිාසික් ආයක්ා කිරීභ වා නීති වා ප්රතිඳත්තිභඹ 

භැිනවත්වීභ. 

 ශ්රී රාංකා ඵැඳී සිටින ජාතන්තය ්මුතීන්ට ගැරමඳන මද්ශීඹ ශභා වා කාන්තා ාංර්ධන 

්රමභෝඳාඹන්  ්ථාපිත කිරීභ. 

 

 

 

 

 

මූලික අමේක්ාන්  

උඳාඹ භාර්ග ාංර්ධන  අයමුණු 
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අනු 

අංකය 
තනතුර සවේලය සරේණිය 

ඳන්තිය 

අනුමත 

සවේලක 

වංඛ්යාල 

ඳලතින 

සවේලක 

වංඛ්යාල 

               

         මජ්ම භට්ටභ  
 

01.  මේක්  ශ්රී.රාං.ඳ.මේ  01 01 

02.  යාජ මේක් (ශභා) ශ්රී.රාං.ඳ.මේ (විමලේ) 01 01 

03.  අතිමර්ක මේක්  
(ඳාරන වා මුදේ) 

ශ්රී.රාං.ඳ.මේ (විමලේ) 01 01 

04.  අතිමර්ක මේක් 
(ාංර්ධන) 

ශ්රී.රාං.ඳ.මේ (විමලේ) 01 01 

05.  මජ්ම වකාය මේක් ශ්රී.රාං.ඳ.මේ SL-1 01 01 

06.  ප්රධාන ගනකාධිකාරී ශ්රී.රාං.ග.මේ SL-1 01 01 

07.  ප්රධාන අබන්තය විගනක ශ්රී.රාං.ග.මේ SL-1 01 01 

08.  අධක් (ාංර්ධන) ශ්රී.රාං.ඳ.මේ SL-1 01 01 

09.  අධක් (කාන්තා කාර්ඹාාංලඹ) ශ්රී.රාං.ඳ.මේ SL-1 01 01 

10.  අධක් (ැරසු්) ශ්රී.රාං.්ර..මේ          SL-1 01 01 

11.  ගනකාධිකාරී ශ්රී.රාං.ග.මේ SL-11/111 02 02 

12.  නිමඹෝජ අධක් /වකාය 
අධක් 

ශ්රී.රාං.ඳ.මේ SL-11/111 05 05 

13.  නිමඹෝජ අධක් /වකාය 
අධක් (ැරසු්) 

ශ්රී.රාං.්ර..මේ SL-11/111 02 02 

14.  වකාය මේක් ශ්රී.රාං.ඳ.මේ SL-1 
11/111 

02 02 

15.  වකාය අධක් (ICT) ශ්රී.රාං.මතො.තා.මේ. 1 ඳන්තිඹ 
111 
මරේණිඹ 

01 01 

16.  වකාය අධක් ශ්රී.රාං.මතො.තා.මේ. 111/11 01 01 

17.  නීති නිරධාරි මදඳාර්තම්න්තුගත 111/11 03 03 

 
 

 

තෘතීක මට්ටම 
 

    

18.  ඳරිඳාරන නිරධාරි යාජකශභනාකයන 
වකාය මේඹ 
(අධිඳන්තිඹ) 

MN-07 01  01 

19.  ඳර්මේන නිරධාරි  මදඳාර්තම්න්තුගත MN-06 01  01 

20.  බාා ඳරිර්තක (සිාංවර/ හාංග්රීසි වා 
මදභශ/සිාංවර 
 

බාා ඳරිර්තක 
මේඹ 

MN-06 02  01 

21.  උඳමද්ලන නිරධාරී මදඳාර්තම්න්තුගත MN-05 13  10 

 කාර්ය මණ්ඩ විව්තරය (2016.12.31 දිනට) 
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ද්වීතීක මට්ටම 
 

    

22.  ාංර්ධන වකාය ආශ්රිත මේා MN-04 24 22 

23.  නිතා ාංර්ධන නිරධාරි මදඳාර්තම්න්තුගත MN-04 335 282 

24.  අඹැඹ වකාය ආශ්රිත මේා MN-04 01 01 

25.  ාංර්ධන  නිරධාරි ාංර්ධන නිරධාරි 
මේඹ 

MN-04 516 336 

26.  පු්තකාරඹාධිඳති පු්තකාරඹාධිඳති 
මේඹ 

MN-03 01 - 

27.  යාජ කශභනාකයන වකාය යා. ක..මේ. 
(1,11,111) 

MN-02 40 32 

28.  පු්තකාර වකාය මදඳාර්තම්න්තුගත MN-01 01 01 

29.  පිළිගැනීම් නිරධාරි මදඳාර්තම්න්තුගත MN-01 01 01 

30.  වන මොයුරි මදඳාර්තම්න්තුගත MN-01 134 124 

31.  මන්ාසිකාගාය ඳාලිකා මදඳාර්තම්න්තුගත MN-01 02 - 

32.  මන්ාසිකාගාය ඳාලිකා (වකාය) මදඳාර්තම්න්තුගත MN-01 02 - 

33.  මතොයතුරු තාක්න වා 
න්නිමේදන . 

මතො.තා.වා . MT-01 03 02 

34.  කැභයා ශිේපි  මදඳාර්තම්න්තුගත MT-01 01 01 

35.  නිල්කර ඡාඹාරඳ ශිේපි තාකාලික MT-01 01 01 

  

ප්රාථමික ක මට්ටම  
 

    

36.  රිඹදුරු ාකාඵද්ධ රිඹදුරු මේ. PL-03 31 24 

37.  කැභයා ශිේපී වාඹක තාකාලික  PL-01 01 01 

38.  කාර්ඹාර කාර්ඹ වඹක කා.මේ.මේ PL-01 25 20 

39.  උඳමද්ලන මේා ක්කරු මදඳාර්තම්න්තුගත PL-01 12 11 

40.  අයක්කැමි මදඳාර්තම්න්තුගත PL-01 02 - 

      

 
 

ෂමා සේකම් කාර්යාය  
 

    

41.  අධක් ශ්රී.රාං.ඳ.මේ SL-1  1 01 01 

42.  වකාය අධක්/නිමඹෝජ  
අධක් 

 ශ්රී.රාං.ඳ.මේ SL- 
11/111 

04 04 

43.  මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධන වකාය ාං.නි.මේ MN-04 373 327 

44.  යාජ කශභනාකයන වකාය යා. ක..මේ. 
(1,11,111) 

MN-02 03 01 

45.  රිඹදුරු ාකාඵද්ධ රි.මේ විමලේ 02 01 

46.  කාර්ඹාර කාර්ඹ වාඹක කා.මේ.මේ විමලේ 03 03 
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     ආාංශීඹ කාර්ඹ ාධනඹ 

ජාතන්තය කාන්තා දිනය  

මත්භා - "විඵර කතක් - තියය මවටක්" 

2016 ජාතන්තය කාන්තා ිනනඹ  භාර්තු 08 න 
ිනන අතිගරු ජනාධිඳති ෛභත්රීඳාර සිරිමේන   
භැතිතුභාම  ප්රධානත්මඹන්, කාන්තා වා ශභා 
කටයුතු අභාත ගරු කන්්ානි ඵණ්ඩාය 
භැතිනිඹම  මූලිකත්මඹන් ඓතිවාසික 
ිනගාභඩුේර පුයයමේ අ්ඳාය වීයසිාංව  
ක්රිඩාාංගනමේ ජ අභිභානත් මර ඳත්න ර ජ. 
මභභ උත්ඹට භගාමීය  කාන්තා නි්ඳාදන  
අමශවිඹ වා  අ්ථා ඇති කිරීභට  නි්ඳාදන 
මශ ප්රදර්ලනඹක් ඳත්න ර ජ. තද, 
උඳමද්ලන මේා භාජගත කිරීභ, සුනාරී 
ාඹන, මඵෝ මනොන මයෝග පිළිඵ දැනුත් 
කිරීම් ාඹන, ආයුර්මේද ාඹනඹ වා 
ජාතන්තය කාන්තා ිනන ජාතික උත්ඹට 
භගාමීය  ප්රාමද්ශීඹ මේක් කාර්ඹාර 137 ක 
කාන්තාන් ආර්ක ක ලමඹන් විඵර ගැන්වීභ 
වා ැඩටවන් භාරාක් ද ඳත්න ර ජ. 

 

 

සෝක ෂමා දිනය  

මත්භා- "මොඳුරු ශභා මරො යකින්න - 

ැඩිිටිඹනි දෑත මදන්න" 

2016 ර්මේ මරෝක ශභා ිනන ජාතික 
උත්ඹ ශභා යාජ අභාතාාංලඹ විසින් 
ාංවිධානඹ කශ අතය, එඹ කෑගේර ලාන්ත 
මජෝලේ ඵාලිකා ප්රාථමික විදාලීඹ 
රනාගායමේ ජ අති උත්කර්ත් අන්දමින් 
ඳත්න ර ජ. මභභ උත්ඹට භගාමීය  
ප්රාමද්ශීඹ  මේක් කාර්ඹාර භට්ටමින් 
දැනුත් කිරීම් ැඩ ටවන් වා මඳය ඳාැේ 
දරුන් වා යවින්දනාත්භක ැඩ ටවන් 
ද ක්රිඹාත්භක කයන ර ජ.  
 

 

ජාතයන්තර ගැශැණු දරුලාසේ දිනය 

ඔක්මතෝඵර් 11 ිනනට මඹ ජ ඇති මභභ ජාතික ිනනඹ මනුමන් “ිනඹණිමේ ඔඵට නිදව් 
මරොක් අැසියි. සුයක්ෂිත ඳරියඹක ඳරිපුර්න වීභට අපි ඔඵට අත මදමු !” ඹන මත්භා 
ඹටමත් ඳත්න රද ජාතික ැඩටවන 2016.10.11 ිනන ඵණ්ඩායනාඹක අනු්භයන 
ජාතන්තය ්භන්ත්රන ලාරාමේ ජ මඳ.. 9.00 සිට ඳ.. 12.30 දක්ා ඳත්න රද අතය,  
මභඹට භගාමීය  “ලිාංගික කටයුතු වා කැභැත්ත ිනඹ වැකි ඹ අවුරුදු 16 මරත්, විාව 
වීභට ඇති ඹ අවුරුදු 18 මරත් නීතිමේ වන් න කායනා පිළිඵ විතත ාංාදඹක්” 
මභිනනභ ඳ.. 1.00 සිට ඳ.. 4.00 දක්ා මේක්තුමිඹම  ප්රධානත්මඹන් ඳත්න ර ජ. 
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ප්රධාන කාර්ඹබායඹ 

01. අභාතාාංලමේ කාර්ඹ භණ්ඩරඹ ්ඵන්ධ ආඹතනික කටයුතු, ්ඵන්ීකකයනඹ වා  විනඹ   

 කාර්ඹඹන් ඳත්ාමගන ඹාභ. 

02. අභාතාාංලඹට  අනුභත ව  තනතුරුර ඇතින පුයේඳාඩු වා ඵා ගැනී් සිදු කිරීභ. 

03. අභාතාාංලමේ ාඳතති වා කාර්ඹඹන් හටු කිරීභට අල න  තනතුරු මු.මය.71 ට අනු ඇති  

 කිරීභට කටයුතු කිරීභ.  

04. යාජ ඳරිඳාරන  ක්රමේ  6/2006  ට අනු  මදඳාර්තම්න්තු තනතුරු වා ඵා ගැනීම්    

 ඳරිඳාටි / උ් කිරීම් ඳරිඳාටි ාංමලෝධනඹන් ක් කය අනුභත කය ගැනීභ වා උ් කිරීම්  

 ්රභමේදඹ ක්රිඹාත්භක කිරීභ. න තනතුරු වා ඵා ගැනීම් ඳරිඳාටි ක් කය අනුභත කයා  

 ගැනීභ. 

05. අභාතාාංලඹට අඹත් අාංල /ආඹතන භඟ ්ඵන්ීකකයනඹ මමින්  ඳාර්ලිම්න්තු ප්රල්න රට  

 පිළිතුරු ැඳීභ වා මනත්  ්ඵන්ධිත කාර්ඹඹන් සිදු කිරීභ. (අඹැඹ කායක බා, ගිණු් කායක  

 බා,මඳත්් කායක බා, කේතැබිම් මඹෝජනා ්ඵන්ධමඹන් කටයුතු) 

06. අභාත භණ්ඩර  ාංමද්ල ්ඵන්ධමඹන් අභාත භණ්ඩර කාර්ඹාරඹ වා ්ඵන්ීකකයන කටයුතු  

 සිදුකිරීභ. 

07. භවජන දුක්ගැනවිලි ්ඵන්ධමඹන් ජනාධිඳති කාර්ඹාරඹ වා අග්රාභාත කාර්ඹාරඹ භඟ  

 ්ඵන්ීකකයන කටයුතු සිදුකිරීභ. 

08. අභාත කාර්ඹාරඹ වා  යාජ  අභාත කාර්ඹාරඹට  අඹත් කාර්ඹඹ භණ්ඩරමේ ආඹතනික කටයුතු  

 සිදුකිරීභ. 

09. තැඳෑර අාංල රට මඵදා වැරීභ වා පිටතට ඹැමන ලිපි තැඳැේ කිරීභ. 

10. ැඳයු් වා මේා ඳත්ාමගන ඹාභ (ආයක්ක, පිරිසිදු කිරී්, විදුලි බිේඳත්, ජර බිේඳත්, පුත්ඳත්,  

 ප්රාවන  ඳවසුක්, දුයකථන, දු්රිඹ ාය ප්රමේල ඳත්ර, දු්රිඹ ගභන් ඵරඳත්ර, ාංග්රව කටයුතු, ාවන  

 යක්නඹ) 

11. ාවන ාංචිතඹ ඳත්ාමගන ඹාභ, ාවන අඳවයනඹ කිරිභ , අලුත්ැඩිඹා කිරීභ වා අලුත් ාවන  

 මිර ජ ගැනීභ. 

12. මගොඩනැගිලි වා උඳකයන  නඩත්තු කටයුතු. 

13. අත්තිකාය් නඹ, උත් අත්තිකාය්, විමලේ අත්තිකාය්, ආඳදා නඹ, මද්ඳර නඹ වා අග්රවාය  

 යක්න ්රභමේ ආඹතනික කටයුතු. 

14. බිඹගභ කාන්තා මන මන්ාසිකාගාය කටයුතු. 

15. අභාතාාංලීඹ කාර්ඹඹ භණ්ඩරඹ වා ආඹතන වා මුර කටයුතු පිළිඵ පුහුණු ැඩ ටවන්   

 ඳැැත්වීභ. 

16.  අභාතාාංලමේ ප්ර්ඳාදන කටයුතු 

 

 
 

ඳාරන අාංලඹ  
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 කාර්ඹ භණ්ඩර කටයුතු  

2016.12.31 ිනනට අභාතාාංලඹ වා අනුභත මුළු මේක ාං ා 1561 කි. එිනනට පුයේඳාඩු ාං ා 

339 කි. 2016 ය තුශ යාජ කශභනාකයන වකාය මේමේ නිරධාරින් අට මදමනකු රඵා ගැනීභට 

වැකි විඹ.  ට අභතය ඳර්මේන නිරධාරිමඹකු ව නීති නිරධාරීන් මදමදමනකු ඵා ගැනීභට වැකි 

විඹ. 

කාර්ඹ භණ්ඩරමේ සිඹලුභ නිරධාරීන්ම  මඳෞද්ගලික ලිපිමගොනු ්රභත් ඳත්ාමගන ඹාභ වා 

ඹාත්කාලීන කිරීභ, එිනමනදා නිාඩු ්ඵන්ධ යාජකාරී, ැටුේ ර්ධක රඵා  ජභ, ථ්ාන භාරුවී්, විරාභ 

ගැන්වී් ආ ජ ඳරිඳාරන කටයුතු නිසි ඳරිින සිදු කය ඇත. එමේභ අභාත කාර්ඹ භණ්ඩරඹ වා යාජ අභාත 

කාර්ඹ භණ්ඩරමේ ද ආඹතන වා ඳරිඳාරන කටයුතු අදාශ ඳරිින සිදු කය ඇත. 

අභාතාාංලඹට අඹත් සිඹලුභ නිරධාරීන්ම  දැනුභ, කුරතා වා ආකේඳ ාංර්ධනඹ, තාක්ණික 

වැකිඹා ව බාා ප්රවීනතාඹ හවශ නැාංවීභ අයමුණු කයමගන මද්ශීඹ වා විමද්ශීඹ පුහුණු ඳාමභාරා    

වා නිරධාරීන් අ ණ්ඩ මඹොමු කය ඇත.  

ා අනු රිඹදුයන් වා  ාවන නඩත්තු පිළිඵ ඹාන්ත්රික පුහුණු, පරදායිතා ්රභමේදඹ පිළිඵ 

පුහුණුකරුන් පුහුණු කයවීභ, MS Excel advanced analysis tools පුහුණු, ැඩ අධඹන වා ්රභ 

අධඹන ැඩ ටවන්  වා නිරධාරීන්ම  භානසික ාංර්ධනඹ උමදා ගී ය වින්දන ැඩ ටවන් ආ ජ 

ලමඹන් මද්ශීඹ පුහුණු කිරී් සිදු කයන රින. 

විධාඹක නිරධාරීන් වා ාංර්ධන නිරධාරීන්  විමද්ල පුහුණු වා මඹොමු කය ඇත. 

 

 අනුඵද්ධ ආඹතනර කටයුතු 

අභාතාාංලඹ ඹටමත් ක්රිඹාත්භක න ඳරිා වා ශභායක්ක මේා මදඳාර්තම්න්තු, ජාතික ශභා 

ආයක්ක අධිකාරිඹ ඹන ආඹතනර ඳරිඳාරන කටයුතු ්ඵන්ීකකයනඹ වා භඟමඳන්වීභ 

්ඵන්ධමඹන් ඳාරන අාංලඹ ක්රිඹාකය ඇත. උක්ත ආඹතනර යා.ඳ.ක 6/2006 අනු ඵා ගැනීම් 

ඳරිඳාටි ාංමලෝධනඹ, කාර්ඹ භණ්ඩරමේ තනතුරු ඇති කිරීභ, ඳත් කිරීභ, උ් කිරීභ, කාර්ඹ භණ්ඩරමේ 

මේා ගැටළු පිළිඵ අභාතාාංලඹට හිනරිඳත් කයන ඳැමිණිලි ්ඵන්ධ කටයුතු නිසි ඳරිින සිදු කය ඇත. 

එමේභ මභභ ආඹතනර නිරධාරින්ම  විමද්ල ාංකාය, ශිත්, පුහුණු ඳාමභාරා වා අනුභැතිඹ රඵා 

 ජභ ද අදාශ ඳරිින නිාඩු රඵා  ජභ ද සිදු කය ඇත. 

 

 පරදායිතා ප්රර්ධන කටයුතු  

කාර්ඹක්භ භවජන මේඹක් වා ප්රිඹභනාඳ කාර්ඹාර ඳරිරඹක් ඇති කිරීභ වා  අභාතාාංලඹ පරදායිතා 

ප්රර්ධන කටයුතු අ ණ්ඩ සිදු කයන ර ජ. එමේභ ජාතික පරදායිතා මේක් කාර්ඹාරඹ භඟින් ඳත්නු 

රඵන ජාතික පරදායිතා ්භාන තයඟාලිඹට හිනරිඳත් වී මතන ්ථානඹ ිමිකය ගන්නා ර ජ. 
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ප්රධාන කාර්ඹබායඹ 

මුදේ විඹ ්ඵන්ධමඹන් බාණ්ඩාගායඹ භඟ විධිභත් ්ඵන්ීකකයනඹක් ඇති කය ගනිමින් එභ 

ැරසු් ක්රිඹාත්භක කයවීම් කටයුතු, ාඳතති ද ඇතුළු අභාතාාංලමේ ගිණු් වා මගවී් කටයුතු 

්ඵන්ධ භවා බාණ්ඩාගායමේ යාජ ගිණු් වා බාණ්ඩාගාය මභමවයු් මදඳාර්තම්න්තු මත අල 

මතොයතුරු ්ඳාදනඹ කිරීභ, අභාතාාංලමේ අඹැඹ ඇ්තම්න්තු අත්තිකාය් "බී" ගිණුභ ඇත්ම්න්තු 

වා ඳරිපයක ඇ්තම්න්තු කාලීන ක් කය ජාතික අඹැඹ මදඳාර්තම්න්තු මත හිනරිඳත් කිරීභ, 

අභාතාාංලඹ ඹටමත් ව මදඳාර්තම්න්තු ාඳතති වා ්ථාපිත ආඹතනර ාර්ෂික අඹැඹ වා 

ඳරිපයක ඇ්තම්න්තු ක් කිරී් ්ඵන්ීකකයනඹ, අභාතාාංලඹ ඇතුළු ා ඹටමත් ඇති  සිඹලුභ 

ආඹතනර නිර ඵැාංකු ගිණු් විතත කිරීභ, මභමවඹවීභ, ා දැමීය භ ්ඵන්ධ කටයුතු, අනුභත 

ඇ්තම්න්තු ඳදන් කය මගන ක්රිඹාකාරී ප්රා ධන ැරැ්භ ැකසීභ වා අක්මුදේ පුමයෝකතන ප්රාව 

ප්රකාලනඹ පිළිමඹර කිරීභ වා බාණ්ඩාගාය මභමවයු් මදඳාර්තම්න්තුට හිනරිඳත් කිරීභ, භථ් අඹැඹ 

ප්රතිඳාදන කශභනාකයනඹ කිරීභ වා විවිධ ාඳතති ඇතුළු අමනකුත් ආඹතන මත ැරසු්ගත 

අක්මුදේ නිදව් කිරීභ, විමද්ලාධාය ාඳතති ්ඵන්ධමඹන් මුර ඳාරනඹ, ාර්ෂික විර්ජන ගිණුභ, 

අත්තිකාය් ගිණුභ, තැන්ඳත් ගිණු් වා ාඳතතිර අන් ගිණු් හිනරිඳත් කිරීභ, අභාතාාංලඹට අදාශ 

විගනකාධිඳති විසින් මඹොමු කයන විගනන විභසු් වා පිළිතුරු ඹැවීභ, ාර්ෂික ගඵඩා මීය ක්න 

කටයුතු සිදු කිරීභ. 

 

විර්ජන ගිණුභ 2016 

 

ශීර්ඹ 120 -  කාන්තා වා ශභා  කටයුතු අභාතාාංලමේ 2016 ර්ඹ වා වු  2016.12.09 ිනනැති අාංක 

252/2016 දයන යාජ ගිණු් ක්රමේ මේ වන් ඩිීඑඑ්ා 1 ආකතතිමේ සිට 10 ආකතතිඹද, ටවන (i) 

සිට ටවන (iv) (අ) වා (ආ) දක්ා ව මතොයතුරු ායාාංලඹකින් භන්විත ශ්රී රාංකා ප්රජාතාන්ත්රික 

භාජා ජ ජනයජමේ ආණ්ඩු්රභ ්ථාමේ 148, 149, 150 වා 152 ්ථාන්ට, 2016 අාංක 24 දයන 

වා 2016 අාංක 23 දයන විර්ජන (ාංමලෝධිත) ඳනත්ලින්  ාංමලෝධිත 2014 අාංක 47 දයන විර්ජන 

ඳනත වා මනත්  ථ්ාපිත විධිවිධානඹන්ට, 2016 ාර්ෂික අඹැඹ ඇ්තම්න්තුට, ශ්රී රාංකා 

ප්රජාතාන්ත්රික භාජා ජ ජනයජමේ මුදේ මයගුරාසි ාංග්රවමේ විධිවිධාන ඇතුරත්  යාජ මුර වා  

ඳරිඳාරන මයගුරාසි රට අනුකර විර්ජන ගිණුභ  ක්කය නිඹමිත ිනනට හිනරිඳත් කය ඇත. 

 

 

 

 

 

ගිණු් අාංලඹ  
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 2016 ලර්සේ මුය ප්රගතිය 

ලැඩ 

වට

ශන් 

අංක

ය 

ලැඩ වටශසන් නම අයලැය 

ඇව්තසම්න්තු 

සලන් කිරීම් 

ඳරිපුරක 

ප්රතිඳාදන ශා 

ඳරිපූරක 

ඇව්තසම්න්

තු සලන් 

කිරීම් 

මු.සර.66 වශ 

69 අනුල මාරු 

කිරීම් 

ශුද්ධ සලන් 

කිරීම් 

මුළු වියදම 

  රු. රු. රු. රු. රු. 

  
1 
2 

පුනයාර්තන 
මභමවයු් ක්රිඹාකායක් 
ාංර්ධන 
ක් රිඹාකායක් 

   
   625,130,000 
8,048,355,000 

 
    1,500,000 
133,900,000 

 
3,235,000 
3,235,000 

 
   629,865,000 
8,179,020,000 

 
   551,373,284 
6,381,362,338 

 උඳ එකතු 
(පුනයාර්තන) 

8,673,485,000 135,400,000 0 8,808,885,000 6,932,735,622 

 
1 
2 

මූරධන 
මභමවයු් 
ක් රිඹාකායක් 
ාංර්ධන ක්රිඹාකායක් 

 
  73,300,000 
711,310,000 

 
109,213,315 
198,896,812 

 
 

 
182,513,315 
910,206,812 

 
128,532,064 
406,829,532 

 උඳ එකතු (මූරධන)    784,610,000 308,110,127 0 1,092,720,127 535,361,596 

 මුළු එකතු 9,458,095,000 443,510,127 0 9,901,605,127 7,468,097,218 

 

වියදම් මුයකරයය  

  ලැඩ වටශන 1                       මුළු එකතුල 
                    

ාංමක්
තඹ 

ාංමක්ත වි්තයඹ ශුද්ධ 
ප්රතිඳාදනඹ 

ත විඹදභ ශුද්ධ 
ප්රතිඳාදනඹ 

ත විඹදභ විඹදම් 
ප්රතිලතඹ 

  රු. රු. රු. රු.   

11 මද්ශීඹ අයමුදේ 812,378,315 679,905,348 812,378,315 679,905,348 84 

 එකතු 812,378,315 679,905,348 812,378,315 679,905,348 84 

 

  ලැඩ වටශන 1 ශා 2                       මුළු එකතුල 
                    

ාංමක්
තඹ 

ාංමක්ත 
වි්තයඹ 

ශුද්ධ 
ප්රතිඳාදනඹ 

ත විඹදභ ශුද්ධ 
ප්රතිඳාදනඹ 

ත විඹදභ විඹදම් 
ප්රතිලතඹ 

  රු. රු. රු. රු.   

11 මද්ශීඹ අයමුදේ    8,501,270,000 6,660,120,389   8,501,270,000 6,660,120,389 78 

12 විමද්ල නඹ       473,500,000 6,185,523,569      473,500,000 6,185,523,569 6,185,523,569 24 

13 විමද්ල ආධාය-
ප්රධාන 

       112,456,812      39,644,194      112,456,812      39,644,194 
 

35 

 එකතු 9,087,226,812 12,885,288,152 9,087,226,812 12,885,288,152 78 
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රජසේ නිධාරීන්සේ අත්තිකාරම් "බී"ගිණුම  

 

 

   

ප්රධාන කාර්යාාරය 

 අභාතාාංලඹ වා අභතාාංලඹ ඹටමත් ක්රිඹාත්භක ාඳතතිර මුදේ වා ආඹතන කටයුතු විගනනඹ 

වා ාර්තා කිරීභ. 

 ැයින වා ාංකා ැශැක්වීභ වා අභාතාාංලඹ තුශ ක්රිඹාත්භක න ඳාරන ්රභ, ාර්ථක දැයි 

මොඹා ඵැලීභ වා ා පිළිඵ නිරීක්න වා මඹෝජනා හිනරිඳත් කිරීභ. 

 අභාතාාංලමේ ගිණු් වා මනත් ාර්තාර විල්ානීඹත්ඹ විනිල්කඹ කිරීභ වා අභාතාාංලමේ 

ත්ක් සිඹලුභ ආකායමේ අරාබවානි ලින් උඳරිභ ලමඹන් ආයක්ා කය ඇත්දැයි ඹන්න 

මොඹා ඵැලීභ වා ාර්තා කිරීභ. 

 අභාතාාංලඹ ඹටමත් ඇති අාංලර ඳවත වන් කටයුතු ්ඵන්ධ ප්රගති භාමරෝකනඹ කිරීභ 

වා භා තුනකට (03) යක් විගනන වා කශභනාකයන කමිටු රැ්වී් ඳැැත්වීභ 

 

 ාර්ෂික ක්රිඹාකාරී ැරැ්භ ක්රිඹාත්භක කිරීම් ප්රගති භාමරෝකනඹ කිරීභ වා 

දුර්ර කාර්ඹ ාධනඹන් භගවයා ගැනීභට අල ක්රිඹා භාර්ග හිනරිඳත් කිරීභ. 

 විගනකාධිඳති විසින් නිකුත් කයන  විගනන විභසු්/විගනන ාර්තා වා 

පිළිතුරු ැඳීභ. 

 ාර්ෂික ප්ර්ඳාදන ැරැභ් පිළිඵ හිනරිඳත් කිරී් 

 ාර්ෂික ාර්තා/කාර්ඹ ාධන ාර්තා ඳාර්ලිම්න්තු මත හිනරිඳත් කිරීභ. 

 ාර්ෂික බාණ්ඩ මීය ක්න ඳැැත්වීභ පිළිඵ විගනනඹ 

 ාංර්ධන වා අබන්තය ඳරිඳාරනඹ කටයුතු 

 

 අභාතාාංලඹ ඹටමත් ඇති ආඹතනර ාර්ෂික ක්රිඹාකාරී ැරැ්භට අනු කටයුතු සිදුවීභ 

ප්රභාදවීභට තුඩු  ජ ඇති ගැටළු විගනනඹ කිරීභ වා ාර්තා කිරීභ. 

2016 ර්ඹට  අදාශ කශභනාකයන වා විගනන කමිටු, ඳශමුන කාර්තුට 2016.04.28 ිනන ද, මදන 

කාර්තුට 2016.07.22 ිනනද, තුන්න කාර්තුට 2016.10.17 ිනනද, සිේන කාර්තුට 2016.12.27 ිනනද 

ඳත්ා ඇත. 

 

විව්තරය  උඳරිම වියදම් සීමාල 
රු. 

අලම ැබීම් සීමාල  

රු. 
උඳරිම ශර සේ 

සීමාල රු. 

 
විර්ජන ඳනත භඟින් ඵරඹ මදනු රැබ 
සීභාන්  

30,000,000.00 18,000,000.00 85,000,000.00 

අායන්තර විගයන අංය 
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2016 ලර්ය තුෂ සිදුක විගයන විමසුම් පිළිබ විවත්ර 
 

01.  2015 ඔක්මතෝ්ඵර් භ මගවී් වුකර් ඳරීක්ා 2016.01.13 

02.  සු ිනවිඹට මඳෝන ැඩටවන - 2015 2016.01.22 

03.  බිඹගභ නිතා ලක්ති ඳදන් ඳරීක්ා කිරීභ - 2015 2016.01.22 

04.  ගර්බණී භාතාන්ට රු 20,000/- ක් ටිනා මඳෝනදාී ආවාය රඵා ජභ 2016.01.24 

05.  2015 මනොැ්ඵර් භ මගවී් වුකර් ඳරීක්ා 2016.02.08 

06.  අබන්තය විගනන ඳරීක්ා - ඵැාංකු ැඳු් ප්රකාල, 2016 ජනාරි 2016.02.29 

07.  2015 මදැ්ඵර් භ මගවී් වුකර් ඳරීක්ා  2016.03.29 

08.  කන්තමේ නිතා ලක්ති ඳදනම් ගිණු් විගනනඹ 2016.03.29 

09.  ජාතික කාන්තා කමිටු විසින් 2015 ර්ඹ තුර සිදු කර ඳර්මේන පිළිඵ 

විගනන විභසුභ 

2016.04.01 

10.  කාන්තා මන මන්ාසිකාගායඹ - බිඹගභ 2016.04.05 

11.  අබන්තය විගනන ඳරීක්ා - ඵැාංකු ැඳු් ප්රකාල, 2016 මඳඵයාරි 2016.04.05 

12.  නිාඩු ගභන් ඵරඳත්ර (යාජ මේකඹන් වා දු්රිඹ නිාඩු ගභන් ඵරඳත්ර නිකුත් 

කිරීභ) 2015 

2016.04.05 

13.  ජාතික ශභා ාංර්ධන අයමුදර                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2016.05.23 

14.  ශභා මේක් කාර්ඹාරඹ වා මබ් පිටුක් නිර්භානඹ කිරීභ 2016.05.24 

15.  අබන්තය විගනන ඳරීක්ා - ඵැාංකු ැඳු් ප්රකාල, 2016 අමප්රේේ 2016.05.27 

16.   ඵැාංකු ැඳු් ාර්තා 2016 - ඳරිා වා ශභා යක්ක මේා මදඳාර්තම්න්තු  2016.06.16 

17.  යජමේ නිරධාරීන්ම  අත්තිකාය් බී ගිණු් ඳරීක්ා - 2015 2016.06.16 

18.  2015 ර්මේ ැටුේ මේ නඹ අනු මගවී් නතයකය ඇති නිරධාරීන්ම  

මඳෞද්ගලික ලිපි මගොනු පිළිඵ ඳරීක්ා 

2016.06.29 

19.  2015 ර්මේ ැටුේ මේ නඹ අනු මගවී් නතයකය ඇති නිරධාරීන් පිළිඵ 

ඳරීක්ා 

2016.06.29 

20.  අත්තිකාය් මනොපිඹවීභ 2016.07.27 

21.  අබන්තය විගනන ඳරීක්ා - ඵැාංකු ැඳු් ප්රකාල, 2016 ජූනි 2016.07.27 

22.  ඳයත්ත ශභා මන්ාසිකාගායඹ - ඳරිා වා ශභා යක්ක මේා මදඳාර්තම්න්තු 2016.08.01 

23.  2015 මදැ්ඵර් භ මගවී් වුකර් ඳරීක්ා - ඳරිා වා ශභා යක්ක මේා 

මදඳාර්තම්න්තු                                                                                                                                           

2016.08.15 

24.  කැඳකරු මදගුරු ශිාධාය ැඩටවන 2016 - ප්රගති භාමරෝකනඹ 2016.09.02 

25.  මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධන ාඳතතිඹ පිළිඵ ඳරීක්ා 2016.10.19 

26.  අමේක්ා නඹ අයමුදර - කුරුනෑගර ින්ත්රික්කඹ 2016.11.07                                                                                                                                                                 

27.  කක්රීඹ නඹ අයමුදර - කළුතය ින්ත්රික්කඹ 2016.11.10 

28.  මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධන ාඳතතිඹ පිළිඵ ඳරීක්ා - ප්ර්ඳාදන ක්රිඹාලිඹ 2016.11.23 

29.  ඳරිකේඳන චිත්ර තයඟඹ- 2016 2016.11.28 
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ප්රධාන කාර්යාාරය 

01. අභාතාාංලමේ සිඹලු අාංල  ව මදඳාර්තම්න්තු ්ඵන්ීකකයනඹ කය ගනිමින් හිනරි ැරසු් 

ක් කිරීභ. 

02. අභාතාාංලමේ සිඹලු අාංල ව මදඳාර්තම්න්තු ්ඵන්ීකකයනඹ කය ප්රගති ාර්තා ක් කිරීභ. 

03. ැරසු් අාංලඹට අදාශ භාධ කටයුතු භාධ අාංලඹ වා එක් සිදු කිරීභ, මතොයතුරු මඵදා වැරීභ වා 

්ඵන්ීකකයනඹ. 

04. යාජ මනොන ාංවිධාන  භඟ ඳත්න ැඩ ටවන් ්ඵන්ීකකයනඹ වා ප්රගති ාර්තාකයනඹ 

05. අභාතාාංලඹ නිමඹෝජනඹ කයමින් ප්රගති භාමරෝකන රැ්වී් වා දැනුත් කිරීම් ැඩ ටවන් 

ලමඹන් ඳත්න විවිධ උත් අ්ථා ාංවිධානඹ වා ාර්ථක ඳැැත්වීභ. 

06. විවිධ භාජ ත්කායක මේාන් වා දාඹකත්ඹ රඵා  ජභ. 

07. අභාතාාංලඹ ඹටමත් ක්රිඹාත්භක න ාංර්ධන ැඩ ටවන් මභමවයු් වා ඳසු විඳය් කිරීභ 

(ජාතික/ින්ත්රික් වා ප්රාමද්ශිඹ භට්ටම් කාන්තා වා ශභා ාංර්ධන ැඩ ටවන්) 

08. ැරසු් අාංලඹට අදාශ මුලික විඹානුඵද්ධ මතොයතුරු රැ්කිරීභ වා ඹාත්කාලීන කිරීභ. 

09. ඳර්මේන ආඹතන මත ප්රගති ාර්තා වා ැරසු් රඵා ගැනීභ. 
 

 

 

2016  ලර්සේ ක්රියාත්මක ලැඩ වටශන්  
 

 2016 ර්ඹ වා කාන්තා වා ශභා කටයුතු අභාතාාංලඹ මනුමන් ාර්ෂික ක්රිඹාකාරී 

ැරැ්භ පිළිමඹශ කශ අතය, එඹ ඳාදක කය ගනිමින් ින්ත්රික් ාකාඵද්ධ ැරසු් 25ක්ද කන 

ර ජ.  එකී ැරසු් පිළිඵ සිඹළු ින්ත්රික්කර අභාතාාංලඹ භගින් අනුයුක්ත කය සිටින ක්මේත්ර 

නිරධාරීන් දැනුත් කය ින්ත්රික් මේක්රුන් මත මඹොමු කයන ර ජ. 

 

 ශ්රී රාාංකීඹ දරුන්ම  අයිතීන් වා රැකයනඹ තවවුරු කිරීම් අයමුණින් ජාතික වා ජාතන්තය 

එකඟතාන්ට අනුකර ජාතික වා ඳශාත් භට්ටමින් ාකාඵද්ධ ප්රමේලඹකින් යුතු ක්රිඹාත්භක 

කිරීභට ශභයින් වා න ඳ් අවුරුදු ක්රිඹාකාරී ැරැ්භ (2016-2020) වා ම් න විට 

අභාත භණ්ඩර අනුභැතිඹ රැබී ඇත. 
 

 අතිගරු ජනාධිඳතිතුභන්ම  භගමඳන්වීභ භත “දරුන් සුයකිමු” නමින් විමලේ ජාතික 

ැඩටවනක් ආය්බ කය ඇති අතය, එභගින් මකටිකාලීන වා  ජර්ඝකාලීන ලමඹන් ශ්රී රාංකාමේ 

ශභයින්ට සුයක්ෂිත භාජඹක් නිර්භානඹ කිරීභ අයමුණු මකමර්.  දරුන් මනුමන් ක්රිඹාත්භක 

න අමනකුත් අභාතාාංල වා ආඹතනද ාකාඵද්ධ 2016 -2018 කාරඹ තුශ ක්රිඹාත්භක කයන 

මභභ ැඩටවන තුළින් ශභා අයිතිාසික් ආයක්ා න ටපිටාක් නිර්භානඹ කිරීභට 

අමේක්ෂිතඹ. 
 

 ශ්රී රාංකා පුයා ඵහුර සිදුන ශභා අඳමඹෝජන සිද්ීකන්රට මවේතුන කරුණ මොඹා ඵැලීභට වා 

ාාට විදු් රඵා ජම් අයමුණින් ශභා අඳමඹෝජන ැශැක්වීභ පිළිඵ උඳාඹභාර්ගික ක්රිඹාකාරී 

ැරැ්භ (2016 -2018) ක්රිඹාත්භක කයනු රඵයි.  ම් වා අභාත භණ්ඩර අනුභැතිඹද ම් 

න විට රැබී ඇති අතය ෛත්රභාසික ප්රගතිඹ අීකක්නඹ මකමර්. 

ැරසු් අාංලඹ   
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02. ප්රගති භාමරෝකනඹ 
 

මභභ අභාතාාංලඹ මත ාර්ෂික මන් කයනු රඵන සීමිත මුදේ ප්රතිඳාදන / අයමුදේ පරදාී වා 

උඳරිභ ලමඹන් බාවිතඹට ගැනීභ ාක්ාත් කය ගැනීභ දවා අ ණ්ඩ ප්රගති භාමරෝකනඹ සිදු කශ 

යුතුමේ.  
 

ා අනු 2016 ය වා ඳවත ඳරිින ප්රගති භාමරො aකනඹ සිදුවිඹ. 
 

1. ාර්ෂික ක්රිඹාකාරී ැරැ්භට අනු 2016 ඳශමු, මදන වා මතන කාර්තු ප්රගති ාර්ථා පිලිමඹර  

    කිරීභ. 
 

2. ාර්ෂික ක්රිඹාකාරී ැරැ්භට අනු කාර්තු ප්රගතිඹ ාකච්ඡා කිරීභ වා සිඹළු අාංල ප්රධානීන් භඟ  

    රැ්වී් 02ක් ඳැැත්වීභ. 
 

3. 2016 ඳශමු, මදන වා මතන කාර්තු ප්රගතිඹට අදාර online ප්රගති ාර්ථා 03ක් ක් කිරීභ. 
 

4. යජමේ ආර්ක ක ප්රතිඳත්ති ප්රකාලනමේ කාර්තු ප්රගති ාර්ථා ැකසීභ.      
 

කාන්තා වා ශභා කටයුතු අභාතාාංලඹ ිනයින පුයා ින්ත්රික් වා ප්රාමද්ශීඹ භට්ටමින් ක්රිඹාත්භක කයන 

ාංර්ධන ැඩටවන් තුළින් උඳරිභ පරදාී වා කාර්ඹක්භ මේාක් ප්රතිරාීනන් මත රඵා ජභ 

ාක්ාත් කයනු ් 2016 ර්මේ සිට අභාතාාංලමේ භාණ්ඩලික නිරධාරීන් තම භ එක් එක් 

ින්ත්රික්කඹ ්ඵන්ධ ගකීභ දයන ඳරිින විමලේ ැඩටවනක් ක්රිඹාත්භක කයන ර ජ.  
 

ින්ත්රික්ක 25 වාභ එක් එක් ින්ත්රික්කඹ වා ින්ත්රික් ්ඵන්ීකකයන භාණ්ඩලික නිරධාරිමඹකු 

ඳත්කය ඇති අතය, අභ ලමඹන් යක් තුශ මදයක්ත් අදාර ින්ත්රික්කමේ ප්රගති භාමරෝකනඹ සිදු 

කය ාර්ථාක් හිනරිඳත් කශ යුතු මේ. ම් ැඩටවන හතා ාර්ථක ම් න විට ක්රිඹාත්භක මමින් 

ඳතින අතය, තදුයටත් මභභ ක්රිඹාලිඹ ලක්තිභත් කයණු පිණි ින්ත්රික්ක 25ිභ ින්ත්රික් ක්මේත්ර 

නිරධාරීන් සිඹළු මදනා වට ප්රගති භාමරෝකන වා ධාරිතා ාංර්ධන මදිනන ැඩටවනක් මකොශම ජ 

ඳැැත්විණී.  ා තුළින් ාංර්ධන ැඩටවන්ර මූර වා මබෞතික ප්රගතිඹ විභර්නඹ කශ අතය, 

ක් රිඹාත්භක කිරීම් ජ ඳැන නඟින ගැටළු/ අලතා වඳුනා ගනිමින් ාා භඟවයා ගැනීභ වා උඳමද ්

රඵා මදන ර ජ.    

 

                            තරාමවේන ප්රගති භාමරෝකන රැ්වීම් විමලේ අ්ථා 
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ප්රධාන කාර්යාාරය 

අභාතාාංලීඹ දැක්භ ඹථාර්තඹක් කය ගැනීම්  අභිරාඹ ාක්ාත් කිරීභ උමදා අභාතාාංලමේ සිඹලු 

ආඹතන වා අාංල මභන්භ, එක්ත් ජාතීන්ම  අනුග්රාවක ආඹතන ඇතුළු අමනකුත් යාජ මනොන 

ාංවිධාන රට අදාර ාඳතති භඟින් ක්රිඹාත්භක කයන ාංර්ධන ැඩ ටවන් රට අදාර ප්රතිඳත්ති 

්ඳාදනඹ, ැඩ ටවන් ්ඵන්ීකකයනඹ කයමින් ජාතික භට්ටම් ාංර්ධන ැඩ ටවන් ක්රිඹාත්භක 

කිරීභ. 

 

 

 

 2016 ර්මේ  ජ ිනරිඹ කාන්තා ැඩ ටවන ඹටමත් රු. 50,000,000.00 ප්රතිඳාදන මන් වු අතය 

ය අානමේ  ජ මුර ප්රගතිඹ රු.33,702,478.03 විඹ. ා අනු 67  මුර ප්රගතිඹක් අත්ඳත් 

කයමගන ඇත.     

   

 2016 ර්මේ  ජ  ශභා  අඳමඹෝජනඹ  වා  කාන්තා  ිාංනඹ ැශැක්වීම් ැඩ ටවන ඹටමත් රු. 

66,376,000.00 ප්රතිඳාදන මන් වු අතය, ය අානමේ  ජ මුර ප්රගතිඹ රු.37,581,499.86  

විඹ. ා අනු 75  මුර ප්රගතිඹක් අත්ඳත් කයමගන ඇත. 

 

 2016 ර්මේ එක්ත් ජාතීන්ම  ජනගවන අයමුදර  ඹටමත් රු.6,500,000.00  ප්රතිඳාදන මන් 

ව අතය, ය අානමේ  ජ මුර ප්රගතිඹ  රු.690,313.00 විඹ. 

 

 2016 ර්මේ එක්ත් ජාතීන්ම  ාංර්ධන අයමුදර ඹටමත් රු 12,906,812.00 මන් ව අතය 

ය අන් න විට මුර ප්රගතිඹ රු.11,415,307.00 වි ඇත. 

 

ඉශත ලැඩ වටශන් යටසත් ක්රියාත්මක කරන ද විසේ ලයාඳෘතීන් 

 ප්රාසද්ශීය සේකම් කාර්යායන් හි ෂමා ශා කාන්තා  වංලර්ධන ඒකක පිහිටුවීම 
 

ශභා වා කාන්තා ාංර්ධනඹ වා න ඹාන්ත්රනඹ ක්රිඹාත්භක කිරීභට අල ඳවසුක් ැරසීභ 

වා මභභ ාකක ප්රාමද්ශිඹ මේක් කාර්ඹාර තුශ ්ථාපිත කිරීම් කාර්ඹඹ 2016 ර්මේ ජ ද 

සිදු කයන ර ජ. ශමුන් වා කාන්තාන් පිළිඵ යජඹ විසින් ක්රිඹාත්භක  කයන ැඩ ටවන් 

ප්රාමද්ශීඹ මේක් මකොට්මා භට්ටම්  ජ භනා ්ඵන්ීකකයනඹකින් වා ප්රාමද්ශීඹ  

මේක්රුන්ම  මීය ඳ අීකක්නඹ ඹටමත් ඳත්ාමගන ඹාභ වා ප්රාමද්ශීඹ මේක් කාර්ඹාර 

තුශ ශභා වා කාන්තා විඹට අදාශ  කටයුතු ාකාඵද්ධ කිරීමභන් කාර්ඹක්භ වා පරදායි 

මේාක් ඇති කිරීභ මභයින් අමේක්ා කයමින් මභභ ර්මේ ජ රු.මි. 6.245 ක් ැඹ කය ඇත. 

ාංර්ධන අාංලඹ   

ක්රිඹාට නාංන රද  ැඩ ටවන් වා ප්රගතිඹ 
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 මාධය ශරශා දැනුලත් කිරීසම් ලැඩ වටශන් දියත් කිරීම 

 
ශ්රී රාාංකීඹ ජන භාජඹ තුශ කාන්තා ප්රතිරඳඹ ඹවඳත් අයුරින් මගොඩනැගීභ උමදා තීයනාත්භක 

ඵරඳෑ් ඇති කිරීභට භාධ විවිධ ඳයාඹන් ි සිඹ කාර්ඹ බායඹ හටුකයනු රඵයි. ්ත්රි පුරු 
භාජබාඹ, භානාත්භතාඹ තවවුරු කිරීභ වා මද්ලඳාරන ක්මේත්රමේ කාන්තා නිමඹෝජනඹ 

ැඩි කිරීභ, කාන්තාන්ට සිදු න විවිධාකායමේ ිාංන, ැවැසි ක්රිඹා තුයන් කිරීභ ව ඵාර ඹ් 

දැරිඹන් අඩු ඹ් ගැබ් ගැනී් තුයන් කිරීභ උමදා ැඩ ටවන් වා මකටි චිත්රඳට නි්ඳාදනඹ 

කිරීභ වා අත්ඳත්රිකා නිර්භානඹ කිරීභ ම් ඹටමත් සිදු කය ඇත. ා වා 2016 ර්මේ රු. 

මි.1.325 ැඹ කය ඇත. 

 

 සතොරතුරු තාක්ය ඒකකය ශා කාන්තා දත්ත ඳද්ධතිය 

 
කාන්තා  දත්ත ඳද්ධතිඹට අල මතොයතුරු වා ාංර්ධන ැඩ ටවන් ර ප්රගතිඹ ප්රාමද්ශීඹ 

භට්ටභ තුශ ජභ ඳරිගනකඹට ඇතුරත් කිරීභ වා ප්රාමද්ශීඹ  මේක් කාර්ඹාරර සිටින ක්මේත්ර 

නිරධාරීන් ඳරිගනක පිළිඵ විධිභත් පුහුණු කිරීභ වා  ට අඹත් කාර්ඹඹන් වා ද ා 

්ඵන්ධමඹන් න අමනකුත් කාර්ඹඹන් වා 2016 ර්මේ රු.මි.3.716 ැඹ කය ඇත. 

 

 ක්සේත්ර නිධාරීන් වශා ඳරිගයක පුුණණුල බාීම 

දත්ත ඳද්ධතිඹ වා  ඇතුරත් ඳතින මතොයතුරු නියන්තයමඹන් ඹාත්කාලීන කිරීභ ෑභ 

ප්රාමද්ශීඹ මේක් කාර්ඹාරඹකභ සිටින නිතා ාංර්ධන නිරධාරීන් භඟින් සිදු කිරීභට අමේක්ා 

මකමර්.  ා වා ඔවුනට අල ඳරිගනක ඹන්ත්ර ඇතුළු කාර්ඹාර උඳකයන ද, එභ දත්ත 

ඳරිගනක ගත කිරීභ වා අල ඳරිගනක පුහුණු ද ින්ත්රික් භට්ටමින් අභාතාංලඹ විසින් රඵා 

 ජ ඇත. 

 ව්ත්රී පුරු වමාජාාවීය ම ප්රලාශකරයය ශා කාන්තා අයිතිලාසිකම් පිළිබල 

වමාජය වංසේී කිරීම 

්ත්රී පුරු භාජබාවීඹ මූර ප්රාවකයනඹ වා කාන්තාන්ට සිදුන ිාංන ක්රිඹාන් මවේතුමන් 

කාන්තාන් ඳත් ඇති පීඩාන්මගන් ඇඹ මුදාලීභත්, ඇඹ මකමයි ඇති විවිධ දුර්භතඹන් වා 

මනොරකා වැරී් පිළිඵ භාජඹ ාංමේ ජ කිරීම් අයමුණින් මභභ ැඩටවන ඳැැත්මේ.  

දැනුත් කිරීම් ැඩටවන්, මද්ලන වා ැඩමුළු  ව ාංගීතභඹ ැඩටවන් තුළින් මභභ 

ැඩටවමන් අයමුන භාජගත කිරීභට කටයුතු කය ඇත. 
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 ඳාරිවරික වංචාරක කර්මාන්ත ක්සේත්රය වශා කාන්තාලන් දිරිගැන්වීම 

කාන්තාන් ආර්ක ක ලමඹන් විඵර ගැන්වීම් ැඩටවන් ඹටමත් ඳාරිරික වා ාංකායක 

කර්භාන්ත  ක්මේත්රමඹි කාන්තාන් ආර්ක ක ලමඹන් විඵර ගැන්වීභ උමදා ඳරිය ිතකාමීය  

ාංකායක ාඳායඹ භඟ ්ඵන්ධ ව ග්රාමීය ඹ කාන්තාන්ම  ආදාඹභ ර්ධනඹ කිරීභ ව ඔවුන් 

රැකිඹාන් මත මඹොමු කිරීභටත්, මද්ශීඹ අමු් මඹොදා නි්ඳාදනඹ කයන නිභැවු්, මද්ශීඹ ෂධ, 

මද්ශීඹ ාං්කතතිකාාංග ඔේනැාංවීභ, කාඵනික මඳොමවොය මඹොදා මගන කයනු රඵන මඵෝග නි්ඳාදනඹ 

ප්රකලිත කිරීභ භඟින් ආදාඹ් උත්ඳාදන ැඩටවන් මභභගින් ිනඹත් මකමර්. මභභගින් හතා අඩු 

ආදාඹ් භට්ටභක ීඑත්න කාන්තාන්ම  නි්ඳාදන ප්රකලිත කිරීභත්, රභ සයාකෑභ, කාන්තා 

ිාංනඹ ැනි ාංකායක කර්භාන්තඹ වා ්ඵන්ධ ඳැන නගින ගැටළු රක්ා ගැනීභ උමදා ද 

මභභ න ාඳතතිඹ තුළින් අමේක්ා මකමර්.  දැනට නිඹමු ාඳතතිඹක් මර අනුයාධපුය පජා මිමිඹ 

මක්න්් කයගනිමින් භධභ නුයග් ඳශාත ප්රාමද්ශීඹ මේක් මකොට්මාලඹ තුශ ආය්බ කයන ර ජ. 

 

 කාන්තාලන්ට හිතකාමී ශා උඳකාරී ආදර් ගම්මාන ලැඩවටශන 

ම් ඹටමත් භවවිරච්චිඹ, ැලිකන්ද, රි ජභාලිඹද්ද, ඹටත්ත වා මකෝයමශයිඳත්තු දකුන (කියාන්) ඹන 

ප්රාමද්ශීඹ මේක් මකොට්මාලඹන්ි මතෝයාගන්නා රද ග්භාන 5 ක් ආදර්ල ග්භාන මර 

ාංර්ධනඹ කයන ර ජ. 

 කාන්තා රැකලරය මධයවථ්මිාන ඉදි කිරීම 

ඹාඳනඹ ින්ත්රික්කමේ භයදන්කර්නි, මුරතිවු ින්ත්රික්කමේ භැයටයි්ඳත්තු, භඩකරපු ින්ත්රික්කමේ      

භන්මුමන් උතුය,  යත්නපුය ින්ත්රික්කමේ යත්නපුය  ප්රාමද්ශීඹ මේක් මකොට්මාමේ මුගභි පිිටි 

මකොලින්් ්රන්ට් යජමේ නිර නිාඹ ඹන ්ථානඹන් ි හිනකයන රද භධථ්ානඹන්ි හතිරි ැඩ 

කටයුතු නිභ කයන රින. 

 

 සඳොලිව ්ෂමා ශා කාන්තා  කාර්යාං වථ්මිාපිත කිරීම 
 

ශභා අඳමඹෝජනඹ වා කාන්තා ිාංන ැශැක්වීභ වා  මඳොලීසිඹ භඟින් හටු කයන කාර්ඹ බායඹ 

ලක්තිභත් කිරීභ වා 2014 ර්මේ  ජ මඳොලි් ශභා වා කාන්තා කාර්ඹාාංල ථ්ාපිත  කිරීභ ආය්බ 

කයන ර ජ.  එභ විමලේ ාඳතතිමේ හතිරි ැඩ කටයුතු මභභ මර්  ජ නිභ කයන ර ජ.  
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ශ්රී රාංකා කාන්තා කාර්ඹාාංලඹ   

දැක්භ 

ශ්රී රාාංකීඹ ජනභාජඹ උමදා තීක්න, ාංමේ ජ වා විල්ාමඹන් යුතු කාන්තා ඳයපුයක් 

නිර්භානඹ කයන ජාතික ආඹතනඹ ඵට ඳත් කිරීභ. 

 

මභමවය 

සිඹ බුද්ධිඹද ලක්තිඹද උඳරිභ වා ඹවඳත් මර බාවිතා කයමින්  ්ලක්තිමඹන් 

අභිමඹෝගඹන්ට මුහුන මදන ශ්රී රාාංකීඹ කාන්තා ඳයපුයක් වා උචිත ඳරියඹක් 

නිර්භානඹ කිරීභට විධිභත් ාංවිධාන යාමුක් ඔ්මේ ැරසු් වගත ව දැනුත් 

ඵ රඵා මදමින් සිදු මකමයන භාීඑඹ වා ආර්ක ක ඵර ගැන්වීභ භඟින් යාජ 

ප්රතිඳත්තීන්ට අනුකර කාන්තා අභිතද්ධිඹ උමදා ක්රිඹාත්භක න ජාතික 

ඹාන්ත්රනඹ ඵට ඳත්වීභ. 
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 ආර්ක ක, භාජීඹ, අධාඳනික, මද්ලඳාරනික වා ාං්කතතික ආ ජ ක්මේත්රඹන් තුශ ශ්රී රාාංකීඹ 

කාන්තාන්ට  භාන අයිතිාසික් භුක්ති වි ජභට අ්ථා රා  ජභ. 

 කාන්තාන් ව නිාභ මනොමඹකුත් ක්මේත්ර තුශ දැනට අත්විිනන ඵාධා හත් කිරීභ වා ඔවුන් 

විඵර ගැන්වීභ. 

 කාන්තාන්ට භ අයිතිාසික් වා භ අ්ථා තවවුරු විඹ යුතු අාංල වඳුනා ගැනීභ, ා වා 

අල යාජ ප්රතිඳත්ති ක් කිරීභට වඹ  ජභ ව ා වා විවිධ ැඩ ටවන් ක්රිඹාත්භක කිරීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

 ශ්රී රාාංකීඹ කාන්තාන් ආර්ක ක ලමඹන්ද, භාීඑඹ ලමඹන්ද ඵර ගැන්වීභ වා සුදුසු 

ැඩ ටවන් වා ාඳතති වඳුනා ගැනීභ, ැරසු් කිරීභ, ක්රිඹාත්භක කිරීභ ව ඇගීභ. 

 සිඹලුභ ඹ් ඳයාර  කාන්තාන්ම  සුවිමලේෂිතා වඳුනාමගන ඔවුන් උචිත ඳරිින  යමට් 

භ්ත ාංර්ධනමේ  මකොට්කරුන් කිරීභ වා ැඩ ටවන් ක්රිඹාත්භක කිරිභ. 

 කාන්තාන්වීභ නිාභ ඔවුන් මුහුනමදන භාීඑඹ දු්කයතා භඟ වැයවීභ වා ැඩ 

ටවන් ක්රිඹාත්භක කිරීභ. 

 භාජමේ විමලේ මවේතන් නිා විවිධ පීඩාන්ට මුහුනමදන කාන්තාන් අයබඹා විමලේ 

ැඩ ටවන් ක්රිඹාත්භක කිරීභ. 

 භ්ත කාන්තා ඳයපුමර් දැනුභ, කුරතා  ව ආකේඳ හවශ තරඹකට නාංාලීභ වා 

ැඩ ටවන් ක්රිඹාත්භක කිරීභ. 

 කාන්තාන්ට එකභ ාංවිධානඹ තුශ ක්රිඹාත්භක වීභ වා (Smooth Functioning)  ප්රජා 

මූර භට්ටම් සිට ජාතික තරඹ දක්ා  කාන්තාන් එකභ ජාරඹක් තුශ ාංවිධාන ගත 

කිරීභ. 

අයමුණු 

    ප්රධාන කාර්ඹබායඹ 
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ැඩ ටවන් ුවඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ආර්ක ක ලමඹන්  

ඵරගැන්විම් 

ැඩටවන් 

භාීඑඹ ලමඹන් 

ඵරගැන්වී්  

 

මනත් ැඩටවන් 

 

ැන්දඹු වා ගතවමුලික 

කාන්තාන් ආර්ක ක 

ලමඹන් විඵර ගැන්වීභ  

ඳශු ්ඳත් ැඩටවන 

ආදාඹ් උත්ඳාදන භාර්ග 

වා මඳශමවීම් 

ැඩටවන 

ශිේපීඹ පුහුණු ැඩටවන 

කාන්තා නි්ඳාදන ප්රදර්ලනඹ 

වා අමරවිමඳොශ 

කක්රීඹ නඹ ැඩටවන 

නිතා ලක්ති ඳදනභ 

විමද්ලගතවීභට අමේක්ෂිත 

කාන්තාන් මභයට තුර ජ 

ආර්ක ක ලමඹන් විඵර 

ගැන්වීභ 

"ිනරිඹ දෑතට විඹ "ීකය 

කාන්තාන් විඵර ගැන්වීභ 

 

කාන්තා රැකයන භධථ්ාන 

ඳත්ාමගන ඹාභ 

උඳමද්ලන භධ්ථාන 

ඳත්ාමගන ඹාභ වා ප්රජා 

දැනුත් කිරීම් ැඩ ටවන් 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ 

්ත්රී පුරු භාජබාඹ භත 

ඳදන් ව ිාංනඹ ැශැක්වීභ 

වා ප්රජා දැනුත් කිරිභ 

"සු ිනවිඹට මඳෝනඹ" නමින් 

ව මඳෝන ැඩ ටවන 

තුකයමේ කාන්තාන් වා 

මුර කශභනාකයන ැඩ 

ටවන 

න මඹෞනිඹන්ම  ීඑන 

කුරතා වා ප්රජනන මෞ  

ැඩ ටවන 

කාන්තා ාංවිධාන ජාරඹ 

ලක්තිභත් කිරීභ 

ඵන්ධනාගායගත කාන්තාන් 

භාීඑඹ ලමඹන් විඵර 

ගැන්වීම් ැඩ ටවන් 

ජාතන්තය කාන්තා ිනනඹට වා 

ගැවැණු දරුාම  ිනනඹට 

භගාමීය  ැඩ ටවන්  

 

ින්ත්රික් ප්රගති භාමරෝකනඹ 

වා ඳසු විඳය් කටයුතු  

නිරධාරීන්ම  ධාරිතා 

ාංර්ධන ැඩ ටවන් 

භාධ ප්රකායනඹ වා 

පු්තකාරඹ ඳත්ාමගන 

ඹාභ 
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මභභ ර්මේ  ජ  කාන්තා විඹ ැඩ ටවන ඹටමත් රු.35,000,000 අඹැඹ ඇ්තම්න්තු මන් වු අතය 

ය අානමේ  ජ මුර ප්රගතිඹ රු. 34,306,539.79 විඹ. ා අනු 98  මුර ප්රගතිඹක් අත්ඳත් කයමගන 

ඇත. 

ආර්ථික ලසයන්  බගැන්වීසම් ලැඩ වටශන්  

 ලැන්දඹු ශා ගෘශමලික කාන්තාලන් ආර්ථික ලසයන් වවිබ ගැන්වීම. 

 
ශ්රී රාාංකීඹ ජන භාජමේ ැන්දඹු ව වා රැකිඹා වියිත සිටින කාන්තාන්, ගතවමූලික 

කාන්තාන් ආර්ක ක ලමඹන් ලක්තිභත් කිරීභත්, ඔවුන්ම  භාජීඹ තත්ත්ඹන් 

මගොඩනාංාගැනීභටත් වැකින ඳරිින මභභ ැඩ ටවන ැරසු් කය ඇත. ම් ඹටමත්  2016 

ර්ඹ තුශ ජ ප්රාමද්ශීඹ මේක් මකොට්මා 25 ක් තුර තම  ප්රතිරාබ ලමඹන් කාන්තාන් 221 ක් 

මදමනකුට ්ඹාංරැකිඹා ආධාය වා නඹ ලමඹන් රු. මි. 5.0222 ප්රදානඹ කය ඇත. 

  

 ඳශු වම්ඳත් ලැඩවටශන  
 

ිනඹය කිරි ඳරිමබෝජනඹ තුලින් ඳවුේ මඳෝනඹ, ඓන්ද්රීඹ අඳ් තුලින් කාඵනික මඳොමවොය 

නි්ඳාදනඹ වා මගතු ගා  කටයුතු ිනරිභත් කිරීභ, ීඑ ායු නි්ඳාදනඹ,  අතුරු ආදාඹ් භාර්ග 

තුලින් ීඑන තත්ත්ඹ හවශ නැාංවීභ වා මද්ශීඹ කිරි අලතාඹ 55  දක්ා මද්ශීඹ උඳඹා 

ගැනීභ වා කිරි වීදුරු ැඩටවනට ාධනීඹ දාඹකත්ඹක් ඇති කයලීභ වා මභභ ැඩ ටවන 

ැරසු් කය ඇති අතය, කාන්තා කාර්ඹ ාංවිධාන ාභාජිකාන් උමදා ක්රිඹාත්භක මේ. මභි ජ 

මූලිකභ ප්රතිරාීනන්ට ත් ඳාරනඹ පිළිඵ පුහුණු වීභක් රඵා මදන අතය, පුහුණුමන් ඳසු  

කිරි මදනුන් රඵා ගැනීභට කක්රීඹ ක්රිඹාත්භක න ඳරිින රු. 40,000 ක උඳරිභ නඹ මුදරක් රඵා 

මදනු රැමබ්.  ා අනු 2016 ර්මේ පුහුණු ැඩටවන් 14 ක් ප්රතිරාීනන් 150 මදමනකු වා 

ප්රාමද්ශීඹ මේක් මකොට්මාල 7 ක ක්රිඹාත්භක කය ඇත.  කිරි ගයින් මිර ජ ගැනීභට වා පුහුණු 

ැඩටවන් වා රු. මි. 1.9975 ක් ැඹ කය ඇත. 

 
 ආදායම් උත්ඳාදන මාර්ග වශා සඳෂඹවීසම් පුුණණු ලැඩ වටශන (ලයලවායක 

වංලර්ධන පුුණණු) 
 

ාඳායඹක් ආය්බ කිරීභට වා ඳත්ාමගන ඹාභට  අල කශභනාකයන ාඹක වා 

ගිණු් කටයුතු පිළිඵ දැනුභ රඵා  ජභ වා ාඳාය ගැන්වීභට මඳශමවීභ මභභගින් සිදු කයනු 

රඵයි. මභි ජ ජාතික ශිේඳ බා, රක්ර, ව්ත කර්භාන්ත, අත්ක් නිර්භාන, කතෂිකර්භ 

මදඳාර්තම්න්තු, විදාතා පුහුණු භධථ්ාන, මේ කර්භාන්ත අභාතාාංලඹ ඹන ආඹතනර 

ප්රවීන පුහුණු කරුන් විසින් පුහුණු වී් රඵා  ජභත්, නි්ඳාදන අමු් ඳවසුක් ැරසීභ වා 

අමරවිඹ වා මශමඳොර අ්ථා වඳුන්ා ජභටත් වැකි න ඳරිින මභභ ැඩ ටවන ැරසු් 

කය ඇත. 2016 ර්මේ  ජ ආදාඹ් උත්ඳාදන භාර්ග වා මඳශමවීම් ැඩ ටවන් 89 ක්  

ප්රතිරාීනන් 4580 ක් වා ද, ශිේපීඹ පුහුණු ැඩ ටවන් 20 ක් ප්රතිරාීනන් 428 ක් වාද 

       ක්රිඹාට නාංන රද  ැඩ ටවන් වා ප්රගතිඹ  
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අමරවිමඳොශ අ්ථා ැඩි කිරීභ අයමුණු මකොට අමරවි ප්රදර්ලන ැඩ ටවන් 24 ක් ප්රතිරාීනන් 

1530 ක් ්ඵන්ධ කයමින් සිදු කයන ර ජ.  මභභ ැඩටවන් වා 2016 ර්ඹ තුර ජ  

රු.මිලිඹන 4.9716 ක් ැඹ කය ඇත.  

 චක්රීය යය ලැඩ වටශන ශා ගිණුම් පුුණණුල 

ආමඹෝජන වා මඹදවු් ප්රභානඹ හවර නැාංවීභ වා කාන්තා කාර්ඹ ාංවිධානර ලිඹාඳිනාංචි 

ාභාජිකාන් මත මභභ නඹ ්රභඹ ක්රිඹාත්භක මේ. 2016 ර්මේ  ජ  රු.මිලිඹන 0.44794 ැඹ 

කය ඇත. කක්රීඹ නඹ ැඩ ටවන ක්රිඹාත්භක කිරීම් ජ ගිණු් තඵාගත යුතු ්රභ මේදඹන් 

පිළිඵ කාන්තාන් ව අභාතාංලඹ ඹටමත් ප්රාමද්ශීඹ මේක් කාර්ඹාර වා අනුයුක්ත කය 

ඇති නිරධාරීන් පුහුණු කිරීභ 2016 මර් ජ ද සිදු කය ඇත.  ැඩටවන් 12 ක ප්රතිරාීනන් 827 

මදමනකු මත රඵා  ජ ඇති අතය, ා වා රු. මි. 2273 ක් ැඹ කය ඇත. 

 විසද්ගතවීමට අසේක්ෂිත කාන්තාලන් සමරට තුෂී ආර්ථික ලසයන් වවිබ 

ගැන්වීම 
 

විමද්ලගතවීභට අමේක්ෂිත කාන්තාන්  විමද්ලගතවීභ නිා ඇතින  අඹවඳත් ප්රතිපර වා 

විමද්ලගතවීභ මනුට මද්ශීඹ ලමඹන් රැකිඹා අ්ථා වඳුන්ා  ජභ ව  ට කාන්තාන් 

උනන්දුකය වීභ වා ම් ඹටමත් ැඩ ටවන් ක්රිඹාත්භක කයන ර ජ. 2016 ර්මේ  ජ 

රු.මි.2.3458 ක් ැඹ කය ඇති අතය, ැඩ ටවන් 83 ක් ඳත්ා ඇත. 

 

 "දිරිය දෑතට වවිය" ධීලර කාන්තාලන් වවිබ ගැන්වීම 
 

ීකය ප්රජාන්ි කාන්තා කාර්ඹ ාංවිධාන ාභාජිකාන්ම  ආර්ක කඹ නාංාලීභ වා "ිනරිඹ 

දෑතට විඹ" ීකය කාන්තා ැඩ ටවන ඹටමත් ීකය කර්භාන්තඹට අල උඳකයන වා මද්ශීඹ 

අමු් බාවිතමඹන් නි්ඳාදන බිි කිරීභ වා ා වා උනන්දුක් ඇති කිරීභ තුළින් ීකය 

කාන්තාන් ්ඹාං රැකිඹා ගැන්වීභ මභභ ැඩටවමන් අයමුන න අතය, ම් වා 2016 

ර්මේ රු. මි. 2 ක් ැඹ කය ඇත.   

 

         වාමාජීය  ලසයන්  බගැන්වීසම් ලැඩ වටශන්               

ශ්රී රාාංමක්ඹ කාන්තාන්ම  අයිතිාසික් ආයක්ා කිරීභ වා ඔවුන් මත රඵා  ජභ   වා අල 

ඳවසුක් රා  ජභ  මභි ජ සිදු කයනු රඵයි. ම් ඹටමත්, 
 

 

  රැකලරය මධයවථ්මිාන  
 

නීති විමයෝීක  මිනි් මශාභට වසු ව  මද්ශීඹ වා විමද්ශීඹ  කාන්තා වින්ිනතයින්  වා ඔවුන්ම  

දරුන්  අදාශ ගැටළු විමදන මතක් ආයක්ෂිත යා තැබීභ වා ඔවුනට රැකයනඹ ැරසීභ, 

උඳමද්ලනඹ, නීතිභඹ කටයුතු වා ඳවසුක් ැරසීභ, මෞ  ඳවසුක් වා ඔවුන්ම  මූලික 



කාන්තා වා ශභා කටයුතු අභාතාාංලඹ - කාර්ඹ ාධන ාර්තා  2016

 

25 
  

අලතා ැඳීභ (ආවාය, ඇඳු්) මභභ භධථ්ාන ලින් හටුන කාර්ඹඹන් මේ. මභභ 

රැකයන භධ්ථාන 02 ඳත්ාමගන ඹාභ මනුමන් රු .මි.1.6315 ැඹ කය ඇත. 

 

  උඳසද්න ලැඩ වටශන් ශා උඳසද්න මධයව්ථමිාන  

පීඩාට ඳත් ව කාන්තාන්ට වා ශමුන්ට භමනෝ විදාත්භක උඳමද්ලන රඵා මදමින් ඔවුනට 

මේා රඵා ගත වැකි පුද්ගයින් වා ආඹතන මත මඹොමු කිරීභත්,  ජිවිතමේ ඳැන නගින ගැටළු 

විදා ගැනීම්  ජ භමනෝ විදාත්භක ්රභ බාවිතඹට හුරු කිරීභ අයබඹා උඳමද්ලන භධථ්ාන 12 

ක් උඳමද්ලන නිරධාරීන් ඹටමත් ඳත්ාමගන ඹන අතය,  ට අභතය ප්රාමද්ශීඹ මේක් 

කාර්ඹාර වා උඳමද්ලන වකාය නිරධාරීන්  අනුයුක්ත කය ඇත. එභඟින් භාීඑඹ ගැටළු 

වා විදු් වා ප්රජා දැනුත් කිරීම් ැඩ ටවන් ක්රිඹාත්භක කයනු රඵයි.  2016 ර්ඹ තුශ  ජ 

පුද්ගරයින් 172 මදමදනකු වා භමනෝඋඳමද්ලන භගමඳන්වී් සිදුකය ඇත. ම් වා රු.මි. 

1.0695 ක් ැඹ කය ඇත. 

 ව්ත්රී පුරු වමාජාාලය මත ඳදනම් ව හිංවන ශා තැනැත්තන් සලෂදාම 

ලැෂැක්වීසම් ලැඩ වටශන 

 

කාන්තාන් පිළිඵ ජාතික වා ජාතන්තය ප්රතිඳත්තීන් වා ්මුතීන් පිළිඵත්, කාන්තා 

අයිතිාසික් වා ්ත්රී පුරුබාඹ නිා සිදුන ිාංන අ්ථාන් වඳුනාගැනීභටත් හන් මි ජභටත් 

අල නීතිභඹ උඳමද් රඵා ගැනීම් භාර්ග පිළිඵත් දැනුභ රඵා  ජභ, තැනැත්තන් මශදාභ, 

තැනැත්තන් මශදාභට වසුන අ්ථා වඳුනාගැනීභ, ලිාංගික සයාකෑ් ඹනාිනඹ පිළිඵ 

කාන්තාන් දැනුත් කිරීභ මභභ ැඩ ටවනින් ඵරාමඳොමයොත්තු මේ. ප්රතිරාීනන් 6056 ක් 

මනුමන් ැඩ ටවන් 60 ක් මභභ මර් සිදුකය ඇති අතය, ා වා රු.මිලිඹන 1.4843 ක්  

ැඹ වී ඇත. 

 

 සුල දිවියට සඳෝය ලැඩ වටශන 

අනාගත මෞ  ්ඳන්න ප්රජාක් උමදා මෞ ඹ, මඳෝනඹ, නීඳායක්නඹ පිළිඵ 

දැනුභ කාන්තාන්ට අතල් ඹ මේ. මභභගින් නීමයෝගී ප්රජාක් ජාතික ාංර්ධනඹට දාඹක 

කයවීභට වැකිඹාක් ඇතින අතය යාාඹනික ් අබාවිතමඹන් ආවාය නි්ඳාදනඹ වා 

මඳශමවීභක් සිදු කිරීභ කයනු රඵයි. ැඩ ටවන් 56 ක් ප්රතිරාීනන් 4814 ක් උමදා සිදු කය ඇති 

අතය, ා වා රු.මිලිඹන 1.4671 ක් ැඹ කය ඇත. 

 ලතුකරසේ කාන්තාලන් වශා මුය කෂමනාකරය ලැඩ වටශන 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

භාීඑඹ, ආර්ක ක වා ාං්කතතික ලමඹන් තුකයමේ කාන්තාන්ම  තත්ත්ඹ හවර නැාංවීභ 

වා  උගත් ඳාඩ් වා ප්රතින්ධාන මකොමිම් නිර්මද්ල ක්රිඹාට නාංමින් මඳෝනඹ ැඩි ිනයුණු 

කිරීභ, භත්් නිායනඹ, විමද්ලගතවීභට අමේක්ාමන් සිටින තුකයමේ කාන්තාන් 

විකේඳ ආදාඹ් භාර්ග වා මඳශමවීභටත්, අධාඳනඹ, කුට්ටනඹ වා ිාංා අභ කිරීභ 

වාත්, තු ප්රජා ාඹ කයන ප්රාමද්ශීඹ මේක් මකොට්මාඹන්ි ප්රතිරාීනන් 5600 ක් 

්ඵන්ධ කය ගනිමින් ැඩ ටවන් 50 ක්  ක්රිඹාත්භක කයන ර ජ.  ම් වා රු.මි. 1.9998 ක් ැඹ 

කය ඇත. 
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 නල සයෞලනියන්සේ ජීලන කුවතා ශා ප්රජනන සවෞඛ්ය ලැඩ වටශන 
 

න මඹොවුන්විමේ ගැවැණු දරුන්ම  කුරතාඹ වා දැනුභ ර්ධනඹ කිරීභට ප්රාමද්ශීඹ මේක් 

මකොට්මාඹන් ි න මඹෞනිඹන් 20130 මදමනකු ්ඵන්ධකය ගනිමින් ැඩ ටවන් 100 ක් 

ඳත්ා ඇත. ම් වා රු.මි.1.9867 ක් දයා ඇත. 

 

1. කාන්තා වංවිධාන ජාය ක්තිමත් කිරීම 

කාන්තා අයිතිාසික් ආයක්ා කිරීභ වා ඔවුන්ම  ාංර්ධනඹ මනුමන් කණ්ඩාඹභක් 

ලමඹන් ක්රිඹා කිරීභට  ාංවිධාන ජාරඹක් බිිකිරීභ වා ඔවුන් නාඹකත්ඹට පුහුණු කිරීභ වා 

පිිටුා ඇති  ග්රාමීය ඹ  භට්ටම් වු කාන්තා කාර්ඹ ාංවිධාන, ප්රාමද්ශීඹ කාන්තා ඵර භණ්ඩර වා 

ින්ත්රික් කාන්තා ඵර භණ්ඩර ලක්තිභත් කිරීභ, ඹටිතර ඳවසුක් ඇතුළු මේා ැඳීභ.  ම් 

වා  රු.මි. 0.9874 ක් ැඹ කය ඇත. 

 

2. බන්ධනාගාරගත කාන්තාලන් වමාජීය ලසයන් වවිබ ගැන්වීසම් ලැඩ වටශන් 

සුළු ැයිනභත ඵන්ධනාගාය ගත කාන්තාන්  නැත නැත එභ ැයින රට මඹොමුවීභ රක්ා 

ඹවඳත් අයුරින් භාජගත කිරීභ වා මභභ ැඩ ටවන  ඵන්ධනාගාය තුශ ක්රිඹාත්භක කයනු 

රඵයි. මභි ජ භැහු් ඳාමභාරා වා අත්ක් නි්ඳාදන පිළිඵ පුහුණු වී් රඵා මදනු රඵයි. 

ප්රතිරාීනන් 488 ක් වා ැඩ ටවන් 11 ක් 2016 ර්මේ ඳත්ා ඇත. ම් වා රු.මි.0.4974 

ක් ැඹ කය ඇත. 

3. සලනත් ලැඩ වටශන්  

ින්ත්රික් ප්රගති භාමරෝකනඹ වා ඳසු විඳය් කටයුතු, නිරධාරීන්ම  ධාරිතා ාංර්ධන ැඩ 

ටවන්, භාධ ප්රකායනඹ වා පු්තකාරඹ ඳත්ාමගන ඹාභ ඹන කාර්ඹඹන් හතා ාර්ථක හටු 

කය ඇති අතය, ම් වා 2016 ර්මේ  ජ රු.මිලිඹන 2.2793 ක්  ැඹ කය ඇත. 
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          ජාතික කාන්තා කමිටු  

දැක්ම 

 

්ත්රී  පුරු භාජබාවීඹ භානාත්භතාඹ තවවුරු ව,  

ිාංනමඹන් මතොය, කාන්තාන්ට ිතකය ශ්රී රාාංකික 

භාජඹක් 

මභමවය 

ශ්රී රාාංකික කාන්තාන්ම  අයිතිාසික් සුයක්ෂිත 

කය ප්රර්ධනඹ කිරීභ, භානාත්භතාඹ තවවුරු 

කිරීභ වා පර්න ාංර්ධනඹට හවේ න ප්රතිඳත්ති 

වා නීති ඳද්ධතීන්  ක ් කිරීභ වා නිර්මද්ල වා 

වඹ රඵා  ජභ ව නිසි මර ක්රිඹාත්භක කිරීභට 

මඳශමවීභ වා අීකක්නඹ කය ඇගීභ. 

ප්රධාන කාර්ඹ 

බායඹ 

 ්ත්රී පුරුබාඹ භත ඇතින මන්ක්  පිළිඵ 

වු ඳැමිණිලි ඵායගැනී්, ාංනිරීක්නඹ වා ාා 

අදාශ ඳාරක, ඵරධාරීන්, ්ඵන්ධිත තැනැත්තන් 

මවෝ භණ්ඩර මත අල ක්රිඹාභාර්ග වා 

මඹොමු කිරීභ. 

 කාන්තා ප්රඥපේතිමේ ඇතුශත් විධිවිධාන කඩකිරීභ 

්ඵන්ධමඹන් න ඳැමිණිලි, වන, ෛනතික 

ආධාය මවෝ භථ මේා වා යජමේ මවෝ යජමේ 

මනොන මවෝ ාංවිධාන මත මඹොමු කිරීභ. 

 එභ ක්රිඹාභාර්ග මීය ක්නඹ, අදාශ ඳාරන 

ඵරධාරීන්මගන් ාර්ෂික ප්රගති ාර්තා රඵා ගැනීභ 

ව එභ ාර්තා යට තුශ ප්රකලිත කිරීභ ආිනඹට 

අ්ථා ැරසීභ. 

 ප්රඥපේතිමේ අන්තර්ගත ඇති ඳරිින, කාන්තා 

අයිතිාසික් ව ගකී් විමඹි  ෛනතික ව 

ාංර්ධන ප්රතිඳත්ති ලින් ඇතින ඵරඳෑ් 

ඇගීභ. 

 අදාශ ඳර්මේන ිනරිගැන්වීභ තුළින් ප්රඥපේතිමේ 

අයමුණු පුයා ගැනීභට උඳකාරී වීභ ව එභ 

ඳර්මේන ඳදන් කය ගත් ප්රතිාංමලෝධන වා 

නිර්මද්ල හිනරිඳත් කිරීභ. 

 කාන්තාන්ම  තත්ත්ඹ පිළිඵ විඹබාය 

අභාතයඹා විසින් කමිටුමේ අධානඹට මඹොමු 

මකමයන කරුණු පිළිඵ මවෝ උචිත ඹැයි කමිටු 

සිතන කටයුතු කිරීභට උඳමද්  ජභ. 

 



කාන්තා වා ශභා කටයුතු අභාතාාංලඹ - කාර්ඹ ාධන ාර්තා  2016

 

28 
  

                 

                            

  නීති වංසෝධන කටයුතු පිළිබ වාකච්ඡා ඳැලැත්වීම 

 
 ම් වා රු. 34, 405.00 ක මුදරක් ැඹ කයන ර ජ. 

 

 සඳෂඹවීම්, දැනුලත් කිරීම්, ධාරිතා වංලර්ධන ලැඩ වටශන් 

්ත්රී පුරු භාජබාවී මූරප්රාවකයන ැඩටවන,  මේා ්ථානමේ ිාංන ැශැක්වීභ උමදා 

ආමඹෝජන භණ්ඩරමේ වා නිදව් මශ කරාඳ ආඹතනඹන්ි ැඩටවන් ඳැැත්වීභ, තු 

ක්මේත්රමේ කාන්තාන්ට එමයි ිාංනඹ ැශැක්වීභ, ප්රජනන මෞ ඹ පිළිඵ ැඩටවන් වා 

එක්ත් ජාතීන්ම  ිනන 16 ැඩටවන ඳත්න ර ජ.  ම් වා රු.2,222,769.50 ක් ැඹ කයන 

ර ජ. 

 

 ප්රතිඳත්ති ශා ඳර්සේය 

 

සීමඩෝ ාර්තා පිළිඵ එක්ත් ජාතීන්ම  ාංවිධානමඹන් හිනරිඳත් කයන අන් නිරීක්න 

පිළිඵ කටයුතු කිරීභ, බීජිාං ක්රිඹාකාරී ැරැ්භ ාංර්ධනඹ කිරීභ, අධාඳනමේ ්ත්රී පුරු 

භාජබාවී ාකාකාරීත්ඹ තුයන් කිරීභ, අවිධිභත් අාංලමේ වා කතෂිකර්භමේ නියුතු කාන්තාන් 

ආයක්ා කිරීභ පිළිඵ ැඩටවන් ඳත්න රද අතය, තු අාංලමේ කාන්තාන්ට සිදුන 

ිාංනඹ, ශභා භේරුන් පිළිඵ ඳර්මේනඹ, යිඵර් අඳයාධ පිළිඵ ඳර්මේනඹ වා සුළු 

කතෂිකාර්මික නි්ඳාදන තු ර (මත්, මඳොේ, යඵර්) මේමේ නියුතු කාන්තාන්ට සිදු න 

මන්මකොට ැරකීභ පිළිඵ ඳර්මේනඹන් ඳත්න ර ජ.  ම් වා රු. 1,003,267.00 ක 

මුදරක් ැඹ න ර ජ. 

 

 මණ්ඩඳ වාකච්ඡා 

 
ගතව මූලික ාංකේඳඹ,  කාන්තා වා කුට්ටනඹ, මු්ලි් නීතිඹ වා මද්ලඳාරනමේ කාන්තා 

නිමඹෝජනඹ පිළිඵ මද්ලඳාරන ඳක් භඟ ාකච්ඡාන් ඳත්න ර ජ.    ම් වා රු. 

370,738  ක් ැඹ කය ඇත. 

 

 මාධය ලැඩ වටශන් ශා මාධය ප්රකා වංලර්ධනය කිරීම 

 
ඳැමිණිලි භධථ්ානඹට රැමඵන ඳැමිණිලි පිළිඵ ගුන්විදුලි ැඩටවන් ඳැැත්වීභ, ප්රගතිමේ 

වවුේකරුමෝ ාර්ෂික ඟයා මු්නඹ, නිතා විබ කාර්තු ඟයා මු්නඹ, භාධ ප්රකාලන 

ාංර්ධනඹ ඹටමත් ඵාර ඹ ගැබ් ගැනී් අභ කිරීභ උමදා මඳොත් පිාංක මු්නඹ වා මේා 

්ථාන ර සිදු න ලිාංගික ිාංන අභ කිරීභ උමදා මඳෝ්ටයඹක් ැකසීභ වා ඵාර ඹ් ගැබ් 

ක්රිඹාට නාංන රද  ැඩ ටවන් වා ප්රගතිඹ 
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ගැනීමභන් ඇති න ප්රතිවිඳාක තුයන් කිරීභ වා ාර්තා චිත්රඳටඹ නි්ඳාදනඹ කයන ර ජ.  ම් 

වා රු. 1,582,876 ක් ැඹ කය ඇත. 

 

 සද්ඳානසේ කාන්තා වශාාගීත්ලය ලර්ධනය කිරීසම් ලැඩවටශන්  
 

මේයාමදණිඹ විල් විදාරඹ වා ාකාඵද්ධ වතික ඳත්ර ඳාමභාරාක් ඳැැත්වීභ වා 

මද්ලඳාරනඹට පිවිසීභට කැභති ඳශාත් ඳාරනඹට මත්රී ඳත් ව කාන්තාන් වා ධාරිතා 

ාංර්ධන ැඩටවන් ඳත්න ර ජ.  ම් වා රු. 1,060,323 ක මුදරක් ැඹ කයන ර ජ. 

 

 1938 කාන්තා උඳකාරක දුරකථමින සවේලාල ශා ඳැක ණිළි මධයව්ථමිානය ක්තිමත් 

කිරීසම් ලැඩවටශන් 

 

ම් ඹටමත් 1938 ධාරිතා ාංර්ධන ැඩටවන්, මභමවයු් කමිටු රැ්වී්, 1938 වා ඳැමිණිළි 

භධ්ථාන ප්රකායන කටයුතු වා 1938 කාන්තා උඳකායක දුයකථන මේා වා ඳැමිණිළි 

භධ්ථානඹ වා ්ඵන්ධිත ආඹතන භඟ ාකච්ඡා ඳත්න රද අතය, ජාතන්තය කාන්තා 

ිනනඹ මනුමන් ද ැඩටවන් ිනඹත් කයන ර ජ.  තද ප්රතිඳත්තිභඹ ාකච්ඡා ඳැැත්වීභට 

අභතය මනත් ැඩටවන් ද ඳත්න ර ජ.  ම් වා රු. 830,703.50 ක මුදරක් ැඹ කයන 

ර ජ. 
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          ශභා මේක් කාර්ඹාරඹ  

දැක්ම 

 

ාරීරික ,මසනෝ වමාජීය වශ ප්රජානන වංලර්ධනසයන් යුතු ්රී 

ාංසක්ය මුේ ෂමාවිය දරු ඳරපුරක් බිහි කිරීම. 

 

සමසශලර 

 

ජාතික භට්භම් මක්න්ද්රීඹ ආඹතනඹ මර ප්රතිඳත්ති වා ැඩ 

ටවන් ්ඳාදනඹ, ක්රිඹාත්භක කිරීභ, ඇගීභ වා ඳසු විඳය් 

කිරීභ තුළින් ශ්රී රාංකාමේ මුේ ශභාවිඹ දරුන්ම  භත් 

ාංර්ධනඹ වතික කිරීභ. 

ප්රධාන 

කාර්ඹබායඹ 

 මුේ ශභාවිඹ රැකයනඹ වා ාංර්ධනඹ පිළිඵ ජාතික 

ප්රතිඳත්තිඹ ක් කිරීභ වා ක්රිඹාත්භක කිරීම් 

ඹාන්ත්රනඹ මර කටයුතු කිරිභ. 

 යාජ, යාජ මනොන ාංවිධාන වා මඳෞද්ගලික අාංලමේ 

මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධන ැඩ ටවන් ්ඵන්ීකකයනඹ 

වා ජාරගත කිරිභ. 

 මුේ ශභාවිඹ ත්කායඹ වා ාංර්ධනඹට අදාශ න 

ඳර්මේන සිදු කිරීභ, දත්ත රැ් කිරීභ ව ැඩ ටවන් 

්ඳාදනඹ කිරීභ. 

 මුේ ශභාවිමේ දරුාම  භථ් ාංර්ධනඹ වා 

අදාශ න පුහුණු ැඩ ටවන් ක් කිරීභ වා 

ක්රිඹාත්භක කිරිභ. 

 මුේ ශභාවිමේ ැදගත්කභ පිළිඵ ජනතා දැනුත් 

කිරිභ ව ඔවුන් තුශ ා පිළිඵ ාංමේ ජබාඹක් ඇති 

කිරීභ. 
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 ගර්ාණී මේලරුන්ට රු.20,000/- සඳෝය ීමනාලක් බාීසම් ලැඩවටශන 

 
අඩු ඵය දරු උඳත් ශ්රී රාංකා තුශ අභ කිරීම් අයමුණින් ෑභ ගර්බණී භකටභ රු. 20,000/- ක 

මඳෝන  ජභනාක් භකට රු. 2,000/- ඵැගින් භා 10ක් වා රඵා ජභට මභභ ැඩටවන 

2015 ර්මේ  ජ ආය්බ කයන ර ජ. ගර්බණී භමේ භකට අල මඳෝ ඳදාර්ථ අඩාංගු ආවාය 

්ලින් භන්විත මඳෝන ඇසුරුභක් මර මෞ  ෛද නිරධාරී කාර්ඹාරමේ ලිඹාඳිනාංචි 

න ෑභ ගර්බනී භක් වාභ මභභ  ජභනා (කඳන්ඳත් බාවිතඹ භගින් ) මභභ මර් අමප්රේේ 

භ දක්ා  ිමිවිඹ. එමවත් භේරුන්ට නිර්මද්ශිත ආවාය ් මිර ජ ගැනීභ ඳවසු කිරීභ වා 

ැඩටවන ක්රිඹාත්භක කිරීභ ඳවසු කිරීම් අයමුණින් මභභ මර් භැයි භාමේ සිට කඳන්ඳත් 

මනුට වුකර්ඳත් නිකුත් කිරීම් න  ්රභමේදඹක් වඳුන්ා  ජ ඇත. ම් ඹටමත් රු. 2,000/- ක 

ටිනාකමින් යුතු වුකර් 10 ක් එකය රඵා මද්. ගර්බනී භමේ අන් භා 06 වා කිරි මදන 

භමේ ඳශමු භා 04 වා එභ මඳෝන ් භථ්ඹ රඵා ගැනීභට වැකිඹා ඇත. ම්  වා 

රු.මි. 7,500/- ක් මන් කය ඇති අතය,  2016 ර්ඹ අන් න විට  විඹදභ රු.මි. 5,746.413 ක්  

න අතය ආන්න ලමඹන්  මඳෝන ඇසුරු් 2,869,465ක් ප්රතිරාීනන් අතය  මඵ ජ මගෝ ඇත. 

 

 සඳර ඳාවේ ෂමුන් වශා නැවුම් කිරි වීදුරුලක් බාීසම් ලැඩවටශන 

 

2016 ර්මේ ජ මභභ ැඩටවන වා භවා බාණ්ඩාගායඹ භගින් මන් කයන රද ප්රතිඳාදන 

ප්රභානඹ රු.මි. 300කි. එයින් රු.මි. 127.9 ක ප්රතිඳාදන රඵා  ජ ඇති අතය 2016 ර්ඹ අන් 

න විට මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධන භධ්ථාන 2,207 ක දරුන් 67,988 මදමනකු මභභ 

ැඩටවමන් ප්රතිරාීනන් ඵට ඳත් ඇත. ින්ත්රික්ක 25ිභ ප්රාමද්ශීඹ මේක් මකොට්මාල 130 ක 

ක්රිඹාත්භක ව මභභ ැඩටවන වා 2016 ය අන් න විට රු.මි. 106.429 ක මුදරක් ැඹ 

කය ඇත. 

 

 

 

         විමලේ ැඩ ටවන්  

 

ක්රිඹාට නාංන රද  ැඩ ටවන් වා ප්රගතිඹ 

මඳය ඳාේ ශමුන් වා නැවු් කිරි වීදුරුක් රඵා ජම් ැඩටවන 
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මාතසේ දිලා සුරැකුම් භධ්ථානඹ 
  

 

 
 

 

 

 

අනුරාධපුර දිලා සුරැකුම් භධ්ථානඹ 

 

 

 

 

 

 

 ෂමා අඳසයෝජන ශා කාන්තා හිංවනය ලැෂැක්වීම පිළිබ ලයාඳෘතිය (රු. ක ලියන 700)         

2016 මර් ජ රු.මි.19.47 මන් කය  ජ ඇති අතය එභ හිනකිරී් කටයුතු සිදුමමින් ඳතී. ම් න 

විට කිලිමනොච්චිඹ, මඳොමශොන්නරු, භාතමේ ඹන  ින්ත්රික්කර හඳිකයන රද ිනා සුරැකු් 

භධ්ථාන ැඩ නිභකය ජනතා අයිතිඹට ඳත්කය ඇති අතය හිනමමින් ඳතින ිනා සුරැකු් 

භධ්ථාන න්මන් මභොනයාගර, නුයඑළිඹ, භඩකරපු ව අනුයාධපුයඹයි. එභ ිනා සුරැකු් 

භධ්ථාන ද කඩිනමින් ජනතා අයිතිඹට ඳත්කිරීභට අමේක්ෂිතඹ.  

 
                                             

 ෂමා දිරිය සඳර ඳාවේ ගුරුලරියන් වශා රු.250/- ක් බාීසම් ලැඩවටශන 

මඳය ඳාේ/ මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධන භධථ්ාන මේාන් ඩාත් ලක්තිභත් වා ැඩිිනයුණු 

කිරීම් අයමුණින් 2015 අතුරු අඹැඹ මඹෝජනා ඹටමත් මඳය ඳාේ/මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධන 

භධ්ථාන ගුරුරිඹන් වා භාසික රු. 250/- ක  ජභනාක් 2015 ම නි භ සිට මගවීභට 

තීයනඹ කයන රද අතය, එඹ ක්රිඹාට නැාංවීම්  කටයුත්ත මුේ ශභාවිඹ රැකයනඹ වා 

ාංර්ධනඹ පිළිඵ ජාතික භට්ටමින්  ක්රිඹාත්භක න ආඹතනඹ න  ශභා මේක් කාර්ඹාරඹ 

මත ඳැරිණි. ා අනු 2016 මර් ජ රු.මි.30ක් මභභ ැඩටවනට මන් කයන රද අතය 
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සුදුසුක් රැබ මඳයඳාේ ගුරුරිඹන් 4,159  වා ඳශමු  ාරිකමේ ජ ද 4,126 මදමනකු වා 

මදන ාරිකමේ  ජ 3,636 මදමනක් වා තුන්න ාරිකමේ  ජ ද  ලමඹන්  රු.මි.11.728 ක 

මුදරක් ැඹකයමින් 2016 මර් භා 12 වා භ මභභ  ජභනා රඵා  ජ ඇත. 

මුේ ෂමාවිය රැකලරයය ශා වංලර්ධනය පිළිබ අසනකුත් ලැඩවටශන් 

ම් ඹටමත් ැඩටවන් ක්රිඹාත්භක කිරීභ වා රු.මි.50 ක ප්රතිඳාදන මන් කය ඇති අතය ඳවත ඳරිින 

ැඩටවන්  ක්රිඹාත්භක මේ. 

 ‘‘සවසනසශ තටාක”  නිලව ඳදනම් කරගත් මුේ ෂමාවිය වංලර්ධන ලැඩවටශන 

මභභ ැඩටවමන් ප්රධාන අයමුන න්මන් නි ආශ්රිත ඳරියඹ ව නිමේ එිනමනදා සිදුකයනු 

රඵන කාර්ඹඹන්ර ජ මුේ ශභාවිමේ දරුන් ්ඵන්ධ කයගැනීභ භගින් ඔවුන්ම  භ්ත 

ාංර්ධනඹ ඇති කිරීභයි. ප්රාමද්ශීඹ මේක් කාර්ඹාර භට්ටමින් මදභාපිඹන් දැනුත් කිරීභ, යාජ 

නිරධාරීන් දැනුත් කිරීභ, තරුන කණ්ඩාඹ් දැනුත් කිරීභ ැනි කාර්ඹඹන් ම් ඹටමත් සිදු කයනු 

රඵයි. 2016 ර්මේ  ජ ප්රාමද්ශීඹ මේක් කාර්ඹාර භට්ටමින් ැඩටවන් 304 ක් වා රු.මි. 1.580 

ක ප්රතිඳාදන මන් කය ඇති අතය ැඩටවන් 281ක් ඳත්ා ඇත. එි මූර ප්රගතිඹ රු.මි. 1.474 කි.  

එමභන්භ ම් ඹටමත් ින්ත්රික් භට්ටම් ැඩටවන් 25 ක් ඳැැත්වීභ වා එක් ින්ත්රික්කඹකට රු. 

32,000 ක් ඵැගින් රු.මි. 0.8ක් රඵා  ජ ින්ත්රික් භට්ටම් ැඩටවන් 21 ක් ඳත්ා ඇති අතය, විඹදභ 

රු.මි. 0.664 කි.  

 

 ‘‘සඳෝය මංසඳත” ආශාර ශා සඳෝය ලැඩවටශන 

මුේ ශභාවිමේ දරුන්ම  ආවාය වා මඳෝනඹ පිළිඵ මදභාපිඹන් වා මඳය ඳාේ ගුරුරිඹන් 

දැනුත්  කිරීම්  අයමුණින් ේ යාමද්ශිඹ මේක් මකොට්මාල භට්ටමින් ැඩටවන් 304 ක් වා රු.මි. 

2.432 ක ප්රතිඳාදන නිදව් කය ඇති අතය, 2016 ය අන් න විට ප්රාමද්ශිඹ මේක් මකොට්මාල 

භට්ටමින් ැඩටවන් 278 ක් ඳත්ා ඇති අතය, ා වා  ැඹ වී ඇති මුදර රු.මි. 2.21 කි. 

 

 දිව්ත්රික් ෂමා වංලර්ධන කක ටු 

ෑභ ගකි යුතු අාංලඹකභ වබාගීත්මඹන් ශමුන්ට ිතකය ඳරියඹක්  නිර්භානඹ කිරීභ වා 2016 

ර්මේ ින්ත්රික් ශභා ාංර්ධන කමිටු රැ්වී් ඳැැත්වීභ වා මන් තිබ මුළු ප්රතිඳාදන ප්රභානඹ රු.මි. 

0.75 කි. ා අනු කමිටු 58 ක් වා 2016 ර්ඹ අාන න විට රු.මි. 0.492 ක මූර ප්රගතිඹක් ශඟා 

කයමගන ඇත. 

  

 

ින්ත්රික් ශභා ාංර්ධන කමිටු රැ්වී් ඳැැත්වීභ 
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 මුේ ෂමාවිය රැකලරයය ශා වංලර්ධනය පිළිබ ජාතික / ප්රාසද්ශීය වම්බන්ධීකරය 

කක ටු ක්රියාත්මක කිරීම.  

 

මුේ ශභාවිඹ රැකයනඹ වා ාංර්ධනඹ, 2004 ප්රතිඳත්තිඹට අනුකර මුේ ශභාවිඹ රැකයනඹ 

වා ාංර්ධනඹ පිළිඵ ජාතික වා ප්රාමද්ශිඹ කමිටු ඳැැත්වීභ වා රු.මි. 1.192 ක ප්රතිඳාදන 

මන්කය ඇත. ා අනු ජාතික භට්ටම් කමිටු 3 ක් ඳශාත් භට්ටම් කමිටු 8ක්ද ප්රාමද්ශීඹ 

භට්ටම් කමිටු 491ක් ද ඳත්ා ඇති අතය, එි විඹදභ රු.මි.0.614කි. 

 

 මුේ ෂමාවිය වංලර්ධන නිධාරීන්සේ ප්රගති වමාසෝචන රැව්වීම 

ක්මේත්රඹ තුශ යාජකාරී කටයුතුර නියත න ින්ත්රික් මුේ ශභාවිඹ ්ඵන්ීකකයන නිරධාරීන් 

ව ප්රාමද්ශීඹ මේක් කාර්ඹාරර යාජකාරී කටයුතුර නියත මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධන වකාය 

නිරධාරීන්ම  ප්රගති භාමරෝකන රැ්වී් 143 ක් ව ජාතික රැ්වී් 04 ක් ම් න විට ඳත්ා 

ඇත. ම් වා ැඹ වී ඇති මුදර රු. මි. 0.444 කි.  

 මුේ ෂමාවිය රැකලරයය ශා වංලර්ධනය පිළිබ ජාතික ප්රතිඳත්තිය වමාසෝචනය, 

යාලත්කාලීන කිරීම ශා එය ඳනතක් බලට ඳත් කිරීම. 

මුේ ශභාවිඹ රැකයනඹ වා ාංර්ධනඹ පිළිඵ 2004 ී එළි දක්ලන ද  ජාතික ප්රතිඳත්තිඹ 

දැනට ක්රිඹාත්භක කයමින් ඳතින අතය, එභ ජාතික ප්රතිඳත්තිඹ නීතිභඹ ලමඹන් ඵරගැන්වීභ 

වා ඳනතක් ඵට ඳත්කිරීම් අයමුණින් වා ර්තභානමේ මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධනඹ වා 

රැකයනඹට ගැශමඳන ඳරිින ජාතික ප්රතිඳත්තිඹ ාංමලෝධනඹ කය නැත මු්නඹ කිරීභට ම් 

න විට කටයුතු කයමින් ඳතී.  ට භගාමීය  මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධන ඳනත් මකටු්ඳත ක් 

කයමින් ඳතී. ම් වා මන් කයන රද මුදර රු.මි. 1.075කි. ම් ්ඵන්ධ රැ්වී් 3 ක් 

ඳත්ා ඇති අතය, මූර ප්රගතිඹ රු.මි. 0.915 කි. 

 මුේ ෂමාවිය රැකලරයය පිළිබ ජාය ඳලත්ලා ගැනීම. 

ශ්රී රාංකාමේ මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධනඹ පිළිඵද කටයුතු කයන යාජ, යාජ මනොන වා පුද්ගලික 

අාංලමේ ආඹතනඹන් වා පුද්ගරඹන් ්ඵන්ධ කයගනිමින් මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධනඹ පිළිඵද 

ජාරඹක්  (ECCD Network) ශභා මේක් කාර්ඹාරඹ භගින් ්ථාපිත කය ඇති අතය, ා 

මනුමන් රු.මි.0.650ක් මන්කය ඇත. ා අනු  ට අදාශ න මූලික  රැ්වී් ායඹක්  ඳත්ා 

ඇති අතය, ා වා ැඹ වී ඇති මුදර රු.මි. 0.049කි. හිනරිමේ  ජ ම් ්ඵන්ධ තදුයටත්  

රැ්වී් ඳැැත්වීභට නිඹමිත ඹ. 
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 ‘‘නිලැරදි ආරම්ායට” මුේ ෂමාවිය වංලර්ධන මධයව්ථමිාන වශා අලම ප්රක තීන් 

ග්රන්ථමිය යාලත්කාලීන කිරීම 

 
මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධන භධ්ථාන වා අභ ප්රමිතීන් ග්රන්ථඹ ාංමලෝධනඹ කය මු්නඹ 

කිරීභට අල මූලික කටයුතු ම් න විට  සිදුකය ඇත.  ම් වා ්ඵන්ධ ිනන මදකක 

ැඩමුළුක් ඳත්ා ඇති අතය, දයා ඇති විඹදභ රු.මි. 0.712 කි.  

 මුේ ෂමාවිය වංලර්ධන ප්රක තීන් ශදුන්ලා ීසම් ලැඩවටශන 

අඳ යමට් ම් දක්ා මුේ ශභාවිමේ දරුන්ම  ාංර්ධනඹ භැනීභ වා ප්රමිතීන් මවෝ දර්ලක 

තිබුමණ් නැත.  ශභා මේක් කාර්ඹාරඹ භගින් ම් න විට  ජඳ ාේත භට්ටමින් ඳර්මේන 

ඳත්ා සිඹළු ඳශාත් බාර මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධන අධිකාරි ව කාර්ඹාාංලර නිසි 

ඵරධාරින්ම  එකඟතාඹ භත „„මුේ  ශභාවිඹ ාංර්ධන ප්රමිතීන්” ක් කය ඇත. (ඹ අවු. 3 - 

5 ඹ් කාණ්ඩමේ ශමුන් වා) මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධන ප්රමිතීන් 2015 මර්  ජ  ජාතික 

භට්ටමින් එළිදක්න රද අතය ාා “ජාතික ප්රමිතීන් ” ඵට න් කය අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ 

වා ම් න විට ගරු අභාත භණ්ඩරඹ මත අභාත භණ්ඩර ාංමද්ලඹක් හිනරිඳත් කය ඇත. 

මභභ මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධන ප්රමිතීන්, මඳය ඳාැේ ගුරු පුහුණු අත් මඳොතක් ලමඹන් ක් කය 

ඇති අතය, එඹ මඳය ඳාැේ ගුරුරිඹන්ට වඳුන්ා  ජභ වා පුහුණු ැඩටවන් ක්රිඹාත්භක  

කයන ර ජ. ා දවා පුහුණුකරුන් පිරික් ඳශාත් භට්ටමභන් පුහුණු කයනු රඵන අතය, 2016 

ර්ඹ අාන න විට ඳශාත් 09 භ ආයනඹ න ඳරිින පුහුණු  ැඩටවන් ඳත්ා  ඇති අතය, 

දකුන, ඵ්නාිය, භධභ, ව, ඹන ඳශාත්ර සිඹලු ප්රාමද්ශීඹ මේක් මකොට්මාලර මඳය 

ඳාේ ගුරුරිඹන් වා පුහුණු ැඩටවන් 149 ක් ඳත්ා ඇත. මභි මූර ප්රගතිඹ රු.මි. 

4.101 කි. 

 සඳර ඳාවේ ගුරුලරුන් වශා ජාතික මට්ටසම් විාාගයක් ඳැලැත්වීමට ක්රමසේදයක් 

වැකසීම ශා සඳර ඳාවැේ ඩිේසෝමා ඳාඨමාාලක් වශා ආධාර බා ීම 

 
මඳය ඳාැේ ගුරුරුන් වා ජාතික භට්ටම් විබාගඹක් ඳැැත්වීභ ්ඵන්ධ මූලික 

්රභමේදඹක් ැකසීභ වා  ට අදාර ආඹතන භඟ මූලික ාකච්ඡා ම් මර් අන් කය 

ඇත.  ා වා මන් කය ඇති මුදර රු.මි. 0.05 ක් න අතය, දයා ඇති විඹදභ රු. 620.00කි. 

හිනරි ර්ර ජ එභ ්රභමේදඹ වා ්ඵන්ධ කටයුතු ත දුයටත් ාංර්ධනඹ කිරීභට අමේක්ෂිත ඹ. 

මීය ට අභතය මනොමිමේ ඳත්න මඳය ඳාැේ ඩිේමරෝභා ඳාමභාරාක් වා ආධාය රඵා ජභ  

මනුමන් රු.මි.0.2ක් මන් කය ඇති අතය, එි මූර ප්රගතිඹ රු.මි.0.2කි.  
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 මුේ ෂමාවිය වංලර්ධනය පිළිබ ඩිේසෝමා ඳාඨමාා ලියාඳදිංචි කිරීසම් ලැඩවටශන 

මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධනඹ පිළිඵ එක් අවුරුදු ඩිේමරෝභා (මඳය ඳාැේ ගුරු පුහුණු) ඳාමභාරා ජාතික 

භට්ටම් ප්රමිතීන්මගන් යුක්ත ඵට වතික මකොට ශභා මේක් කාර්ඹාරඹ ඹටමත් ලිඹාඳිනාංචි කිරීභ 

මභි ප්රධාන අයමුන මේ. ම් ඹටමත් ජාතික භට්ටම් ඩිේමරෝභා ඳාමභාරා 61 ක් ලිඹාඳිනාංචි කය ඇති 

අතය, මභභ ඳාමභාරාර ප්රමිතිඹ නිඹාභනඹ කිරීභ වා ඳසුවිඳය් ඹාන්ත්රනඹක් ක් කය ඇත. ා 

වා රු.මි. 0.15 ක් මන් කය ඇත. එි මූර ප්රගතිඹ රු.මි. 0.032 කි.  

 මුේ ෂමාවිය වංලර්ධනය ශා රැකලරයය වම්බන්ධ ඳර්සේය වශ වමුළුල 

මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධනඹ වා රැකයනඹ ්ඵන්ධ ඳර්මේන 5 ක් ම් න විටත් සිදුමකමයමින් 

ඳතින අතය,  ට අදාශ මූලික කටයුතු ම් න විටත් සිදුමමින් ඳතී. හිනරි ර් ර ජ  මභභ 

ඳර්මේන සිදුකය අන් කිරීභට අමේක්ෂිත ඹ.  

 ‘‘අරුය දකින රටා” මුේ ෂමාවිසේ දරුලන්සේ සිතුලම් ප්රදර්නය වශ ලැඩමුළුල 

මුේ ශභාවිමේ දරුන්ම  නිර්භානාත්භක කුරතාඹන් ඔේ නැාංවීභ වා ාර්ෂික  ජඳ ාේත 

භට්ටමින් සිතු් ප්රදර්ලනඹක් ඳත්නු රඵයි. ම් වා ිනයිමන් ෑභ ඳශාතක්භ නිමඹෝජනඹ න 

ඳරිින මඳය ඳාැේ දරු දැරිඹන්ම  සිතු් රැමඵන අතය, ා අතරින් මතෝයාගනු රඵන චිත්ර 500 කින් 

යුක්ත මභභ ප්රදර්ලනඹ මකොශම ජ ඳත්ා, අදාශ දරු දැරිඹන්ට තාග ව වතිකඳත් රඵා ජභ 

සිදුමකමර්. ඳසුගිඹ යර මභභ ැඩටවන ැේතැ්ඵර් භාමේ ජ ඳත්නු රැබ අතය, ප්රාමඹෝගික 

මවේතු භත මභභ මර් ජ එඹ ඔක්මතෝ්ඵර් භ 27 න ිනන ඵත්තයමුේර „„අමේ ගභ” ඳරිරමේ ජ  

ඳත්න ර ජ. මභභ ැඩටවන දවා මන් කයන රද ප්රතිඳාදන ප්රභානඹ රු.මි. 4.5 කි. ා අනු 

ප්රාමද්ශිඹ මේක් කාර්ඹාර භට්ටමින් චිත්ර ඇ ජම් ැඩටවන් 331 ක් සිදු කිරීභ වා  රු.මි. 1.986 

ක ප්රතිඳාදන නිදව් කය ඇත.  ප්රාමද්ශීඹ භට්ටම් ැඩටවන් ඳත්ා මතෝයාගනු රඵන චිත්ර භගින් 

ජාතික භට්ටම් “අරුන දකින යටා” චිත්ර ැඩමුළු වා  තාග ප්රදාමනෝත්ඹ වා චිත්ර මතෝයා 

ගැනීම්  ින්ත්රික්  ැඩටවන් 25 ක් ඳත්ා ඇත.  ා අනු මභභ ැඩටවන වා 

ඇ්තම්න්තුගත ්පර්න මුදරභ විඹද් වී ඇත. 

 

 

 

 

„„අරුන දකින යටා” ප්රාමද්ශීඹ ැඩටවන 
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 මුේ ෂමාවිය රැකලරයය ශා වංලර්ධනය පිළිබ ජාතික වතිය 

2010 ර්මේ  ජ කැබිනට් භණ්ඩර අනුභැතිඹ භත මදැ්ඵර් 14 සිට 20 දක්ා ක්රිඹාත්භක කයන රද 

මභභ ජාතික තිඹ මභභ මර් ජ ජූලි භ 14 සිට 20 දක්ා ාංමලෝධනඹ කය ඳැැත්වීභට කැබිනට් 

අනුභැතිඹ රඵා ගන්නා ර ජ. මභි හරක්ක කණ්ඩාඹ් න්මන් මුේ ශභාවිඹ ප්රතිඳත්ති ්ඳාදකඹන්, 

මඳය ඳාැේ දරුන්, මඳය ඳාැේ ගුරුරිඹන්, ක්මේත්රමේ නියුතු නිරධාරීන්, මදභාපිඹන්, ගැබිණි 

භේරුන් ආිනඹයි. ා අනු එභ හරක්ක කණ්ඩාඹ් මත ප්රතිරාබඹ ලමඹන් මඳය ඳාැේ වා 

අධාඳන උඳකයන රඵා ජභ, ආදර්ල ග්භාන ඹටමත් මඳය ඳාැේ මගොඩනැගිලි හඳිකිරීභට ආධාය 

රඵා ජභ, දැනුත් කිරීම් ැඩටවන්, ශභයින් වා මෞන්දර්ඹාත්භක ැඩටවන් ඹනා ජ 

කාර්ඹඹන් මභභ මර් ජ සිදු කයන ර ජ. මභභ ජාතික තිඹ තුශ ජ ජනභාධඹන් තුළින් මුේ ශභාවිඹ 

ාංර්ධනඹ පිළිඵ ජනතා දැනුත් කිරීභට කටයුතු කයන ර ජ. මභය „„දරු කැශ මුේ ශභාවිමේ 

මවට ිනන ීඑඹයි දැමේ” ඹන්න මත්භා කය ගනිමින් මුේ ෂමාවිය රැකලරයය ශා වංලර්ධනය පිළිබ 

ජාතික වතිය වමරන ද අතර, එහිී ආඳදා ආයක්නඹ වා මුේ ශභාවිඹ රැකයනඹ ්ඵන්ධ 

විමලේ අධානඹක් මඹොමු කයන ර ජ.  

2016 ර්ඹ වා රු.මි. 4.5 ක ප්රතිඳාදන මුදරක්  ඇ්තම්න්තු කය ඇති අතය, ාර්තාගත විඹදභ 

රු.මි. 4.474 කි. ා අනු ම් නවිට සිඹළුභ ප්රාමද්ශීඹ මේක් මකොට්මාල ආයනඹ න ඳරිින 

ප්රාමද්ශීඹ ැඩටවන් 284 ක් ව ජාතික ැඩටවන් 07 ක් ඳත්ා ඇත. 
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 සෝක ෂමා දිනය 

මරෝක ශභා ිනනඹ මනුමන් ඳත්නු රඵන ජාතික ැඩටවන කෑගේර ලාන්ත මජෝලේ ඵාලිකා 

ප්රාථමික විදුවමේ ජ ඳත්න ර ජ.  ට භගාමීය  ප්රාමද්ශීඹ මේක් කාර්ඹාර භට්ටමින් විවිධ දැනුත් 

කිරීම් ැඩමුළු ව මඳය ඳාැේ දරුන් වා යවින්දනාත්භක ැඩටවන් ඹනාිනඹ ක්රිඹාත්භක 

කිරීභ වා එක් ප්රාමද්ශීඹ මේක් කාර්ඹාරඹකට රු.12,000.00 ඵැගින් ප්රාමද්ශීඹ මේක් කාර්ඹාර 

304ක් වා රු.මි.3.648 ක ප්රතිඳාදන නිදව් කයන ර ජ. ා අනු ප්රාමද්ශීඹ භට්ටම් ැඩටවන් 289 

ක් ඳත්ා ඇති අතය  මරෝක ශභා ිනන ජාතික ැඩටවන ව ප්රාමද්ශීඹ භට්ටම් ැඩටවන් වා 

ැඹ වී ඇති ්පර්න මුදර රු.මි. 8.052 කි. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 මුේ ෂමාවිය වංලර්ධන මධයවථ්මිාන / සඳර ඳාවේ වංලර්ධනය කිරීසම් ලැඩවටශන 

මඳය ඳාේ ාංර්ධනඹ කිරීභ පිණි අල න හමගනු් ඳරියඹ වා අනුග්රවඹ රඵා ජභ මභභ 

ැඩටවමන් ප්රධාන අයමුනයි. ම් ඹටමත් මඳය ඳාැේ වා මේර් මිදුේ රඵා ජභ ව 

අතල මඳය ඳාැේ මගොඩනැගිලි ප්රතිාං්කයනඹ  කිරීභ ැනි කාර්ඹඹන් සිදු කයනු රැමබ්. 

මඳය ඳාැේ ව මඳොලි ් ශභා වා කාන්තා කාර්ඹාාංලර මේර් මිදුේ හඳිකිරීභ ඹටමත් 2016 

ර්මේ  ජ මේර් මිදුේ 50 ක් හඳිකිරීභ වා රු. මි.2.5 ක ප්රතිඳාදන මන් කශ අතය, එභ මුදලින් 

මඳය ඳාේ / මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධන භධථ්ාන මේර් මිදුේ 38 ක් ව මඳොලි් ථ්ානර ශභා 

  මරෝක ශභාිනන ජාතික උත්ඹ 



කාන්තා වා ශභා කටයුතු අභාතාාංලඹ - කාර්ඹ ාධන ාර්තා  2016

 

39 
  

වා කාන්තා කාර්ඹාාංලඹන්ි මේර් මිදුේ 12 ක් ද ලමඹන් මේර් මිදුේ 50 ක් හඳිකය ඇත. ම් 

වා ැඹ වී ඇති මුදර රු.මිලිඹන 2.4949 කි. 

මඳය ඳාැේ මගොඩනැගිලි ප්රතිාං්කයනඹ ඹටමත් 2016 ර්මේ මඳය ඳාේ/ මුේ ශභාවිඹ 

ාංර්ධන භධ්ථාන 10 ක මගොඩනැගිලි ප්රතිාං්කයන කටයුතු වා රු.මි. 5 ක් මන්කය ඇත. ා 

අනු යත්නපුය, කළුතය, භවනුය, අ්ඳාය, ව්ඵන්මතොට, කිලිමනොච්චිඹ, කුරුනෑගර, ගාේර, 

වුනිඹා ව මභොනයාගර ඹන ින්ත්රික්ක ර පිිටි මඳය ඳාැේ මගොඩනැගිලි ප්රතිාං්කයනඹ 

කයන රද අතය, ා වා ඇ්තම්න්තුගත ්පර්න මුදර භ ැඹ වී ඇත. 

 මුේ ෂමාවිය වංලර්ධන ආදර් ගම්මාන ලයාඳෘතිය 

ිනයිමන් මතෝයාගන්නා රද ප්රාමද්ශීඹ මේක් මකොට්මාලර මතෝයාගන්නා රද ග්රාභ නිරධාරී 

්ලින් සුදුසු  ග්භාන මතෝයාමගන එි ජනතා මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධනඹ පිළිඵ 

දැනුත්බාමඹන් ව ාංමේ ජතාමඹන් යුක්ත පිරික් ඵට ඳත්කිරීම් අයමුණින් එභ 

ග්භාන„„ආදර්ල මුේ ශභාවිඹ ාංර්ධන  ග්භාන” මර  ිනයුණු කිරීභ කයනු රැමබ්.  

2016 ර්මේ මභැනි ආදර්ල ග්භාන  6 ක් පිිටුවීභ වා රු.මි. 2 ක් මන්කයන රද අතය, එභ 

ඇ්තම්න්තු ගත මුදර භ ර්ඹ අාන න විට විඹද් වී ඇත.  එභගින් ආදර්ල ග්භාන 06 ක්  

ක්රිඹාට නාංා ඇති අතය, එභ ග්භානර හිනකිරී් කටයුතු  අන් කය ඇත. මභය මභභ ආදර්ල 

ග්භාන කාන්තා වා ශභා කටයුතු අභාතාංලමේ  ාංර්ධන අාංලමේ කාන්තා ආදර්ල ග්භාන වා 

ාකාඵද්ධ මමින් ක්රිඹාත්භක කිරීභ සුවිමලේෂී කරුනකි. එභ ග්භාන අනුයාධපුය, ඵදුේර, 

මඳොමරොන්නරු, ඹාඳනඹ, භඩකරපු, වුනිඹා ින්ත්රික්ක ර පිිටා ඇති අතය, මූර ප්රගතිඹ 

රු.මි. 0.8033 කි. 

 ශදිසි අලවථ්මිාලක ී මුේ ෂමාවිය රැකලරයය ශා වංලර්ධනය පිළිබ ලැඩවටශන 

මුේ ශභාවිඹ රැකයනඹ වා ාංර්ධනඹ පිළිඵ මුලින්  ැරසු්කය මනොභැති විනසිමේ ඇතින 

අලතා  ව ා ා අ්ථාන්ර ජ  සිදු කයනු රඵන හේලී් අනු කටයුතු කිරීභට රු.මි. 2.5 ක  

ප්රතිඳාදන මන්කයන ර ජ. මභි ජ Unicef ආධාය ඹටමත් රු.මි. 13 කට ආන්න මුදරකින් 

මකොමශොන්නා ප්රමද්ලමේ ගාංතුරින් අනාථ වන්ට ්භඹ ආධාය රඵාදුන් අතය, ශභා මේක් 

කාර්ඹාරමඹන් ම් වා රු. 33,905.00 ක් ැඹ කය ඇත. හිනරිමේ  ජ අමනකුත් විනසි ආඳදා නිා 

වානිඹට ඳත් ව අතාලමඹන් සිදුකශයුතු ප්රතිාං්කයන කටයුතු වා මභභ ප්රතිඳාදන රඵා  ජභට 

ඵරාමඳොමයොත්තු මේ. ම් ඹටමත් මඵලිඅත්ත ප්රාමද්ශීඹ මේක් මකොට්මාලමේ ආඳදාට රක් ව මඳය 

ඳාැරක් වා රු.මි. 0.8 ක් රඵා  ජ ඇත. ා අනු 2016 ර්ඹ තුශ මුේ ශභාවිඹ විනසි අ්ථාන් 

වා මන් කයන රද මුදලින් රු.මි 2.2 ක් ැඹ වී ඇත. 


