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01. ෙැඳින්වීම 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 



1.1 දැක්ම 

“ස්වාධීන, ස්වවරී ො මසෞභාගයමත් ශ්රී ලංකාවක්” 

 

1.2 නමනහවර 

“ශ්රී ලාංකීය ජ්නත්ාවමේ අමප්ක්ෂාවන් මේඵල ගැන්වීම පිණිසත්, ඔවුන්මේ ජීවන ත්ත්ත්වය 

නංවාලීම පිණිසත්, රාජ්ය ො රාජ්ය මනොවන ආයත්න අත්ර මනා සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වා 

ගනිමින්, යෙපාලනමයන් යුත් විශිෂ්ට රාජ්ය යාන්ත්රණයක් උමදසා අවැස නායකත්වයක් 

සැපයීම” 

1.3 කාර්යභාරය 

අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ ප්රධාන කාර්යභාරය වනුමේ, ශ්රී ලංකා ප්ර ජ්ාත්ාන්ත්රික සමාජ්වාදී 

ජ්නරජ්මේ අග්රාමාත්යවරයාමේ නිල රාජ්කාරි කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම සඳො අවශය පෙසුකම් 

සලසා දීමයි.  

එමසේම, රජ්මේ මැතිවරණ ප්රකාශය වන "මාස 60 කින් අලුත් රටක් හදන පංච විධ ක්රියාවලිය" 

ප්රකාරව, 

 මද්ශීය ආර්ථීකය දියුණු කිරීම 

 දූෂණය මුලිනුපුටා දැමීම 

 නිදෙස ත්ෙවුරු කිරීම 

 යටිත්ල පෙසුකම් සංවර්ධනය ො ආමයෝජ්න  අවස්ථා ඇති කිරීම 

 අධයාපනය ඉෙළ නැංවීම 

යන වැඩසටෙන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳො මමම කාර්යාලය සෙයවනු ඇත්. 

ත්වද ; 

 රජ්මේ ප්ර තිපත්ති සෙ තීරණ ක්රියාවට නැංවීම සඳො අවශය සොය ලබාදීම 

 

 අග්රාමාත්යවරයා මුලසුන මෙොබවන විවිධ කමිටු ො රැස්වීම් සඳො අවශය පෙසුකම් 

සැපයීම, සම්බන්ධීකරණය ො ඒවාමේ ප්රගතිය පසුවිපරම් කිරීම 
 

 අග්රාමාත්යවරයාමගන් පාර්ලිමම්න්තුමේදී විමසනු ලබන ප්ර ශ්න වලට පිළිතුරු සැකසීම 
 

 අග්රාමාත්යවරයා විසන් පාර්ලිමම්න්තුවට මයොමු කරන පනත් මකටුම්පත් වලට අදාළ 

කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම 
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 අග්රාමාත්යවරයාට විමද්ශ දූත් මණ්ඩල ො විමද්ශ ත්ානාපති මසේවමේ නිලධාරීන් සමඟ 

සම්බන්ධත්ා පැවැත්වීමට අවශය පෙසුකම් සලසා දීම 

 

 අග්රාමාත්යවරයාමේ විමද්ශ සංචාර සම්බන්ධ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය ො මමමෙය වීම 
 

 අග්රාමාත්යවරයා සෙභාගීවන රාජ්ය ො ජ්ාතික උත්සව සෙ විමශේෂ අවස්ථා සඳො මාධය 

ආවරණය සැපයීම 

 

 විමශේෂ ආගමික උත්සව සෙ සමාජ් සත්කාරක මසේවාවන් රාජ්ය අනුග්ර ෙය සහිත්ව 
සංවිධානය කිරීම  
 

 අග්රාමාත්යවරයා මවත් මයොමු කරන මෙජ්න පැමිණිලි ො දුක්ගැනවිලි, අදාළ ආයත්න 

මවත් මයොමු කර සෙන සැලසීමට අවශය කටයුතු කිරීම 
 

 අරලියගෙ මන්දිරය, අග්රාමාත්ය කාර්යාලය සෙ අග්රාමාත්යවරයාමේ නිල නිවාස නිස 

පරිදි නඩත්තුකර පවත්වා මගන යාම 
 

 අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ වදනික පරිපාලන ො සංවර්ධන කටයුතු ඉටු කිරීම 
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02. ප්රතිපත්ති සම්පාදනය ො  
ආර්ථික සංවර්ධනය 
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2.1. ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාතය මණ්ඩල කමිටුව 

ආර්ථික කළමනාකරණය ො ආශ්රිත් කරුණු සම්බන්ධමයන් සුදුසු නිර්මද්ශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳො 

2015.09.22 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්ය 

මණ්ඩල කමිටුව වයවස්ථාපිත් කරන ලද අත්ර, එහි කාර්යභාරය පෙත් පරිදි මේ; 

1) ආර්ථික කටයුතු, මුදේ ො මුදේ ප්රතිපත්ති සෙ රාජ්ය මූලය කටයුතු වලට අදාළ අමාත්ය 
මණ්ඩල සංමද්ශ අධයයනය කර අමාත්ය මණ්ඩලය මවත් නිර්මද්ශ ඉදිරිපත් කිරීම 
 

2) ජ්ාතික ආමයෝජ්න වැඩසටෙන ො රාජ්ය ආමයෝජ්න වැඩසටෙන සකස් කිරීමම් දී 
මාර්මගෝපමද්ශ සැපයීම ො මපෞද්ගලික අංශමේ ආමයෝජ්න සඳො පෙසුකම් සැපයීම 
 

3) ආර්ථික ො මූලය වයාකූලත්ා සහිත් මයෝජ්නා සම්බන්ධමයන් අමාත්ය මණ්ඩලය මවත් 
නිර්මද්ශ ඉදිරිපත් කිරීම 
 

4) රමටහි ආමයෝජ්නය / ආර්ථික සංවර්ධනය මකමරහි සෘජු බලපෑමක් ඇති විවිධ අණ පනත් 
ක්රියාත්මක වන ආකාරය අධීක්ෂණය කිරීම 

කමිටු සංයුතිය; 

 ගරු රනිේ වික්රමසංෙ මැතිතුමා  අග්රාමාත්ය (සභාපති) 

 ගරු නිමේ සරිපාල ද සේවා මැතිතුමා ප්රවාෙන අමාත්ය 

 ගරු රවුෆ් ෙකීම් මැතිතුමා   නගර සැලසුම් ො ජ්ල සම්පාදන අමාත්ය 

 ගරු අනුර ප්රියදර්ශන යාපා මැතිතුමා  ආපදා කළමනාකරණ අමාත්ය 

 ගරු රවී කරුණානායක මැතිතුමා  මුදේ අමාත්ය 

 ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා  මෙනගර ො බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ය 

 ගරු කබීර් ෙෂීම් මැතිතුමා   රාජ්ය වයවසාය සංවර්ධන අමාත්ය 

 ගරු අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා  වරාය ො නාවික කටයුතු අමාත්ය 

 ගරු සාගල රත්නායක මැතිතුමා  නීතිය ො සාමය සෙ දක්ෂිණ සංවර්ධන  
 අමාත්ය  

 

 ගරු මලික් සමරවික්රම මැතිතුමා  සංවර්ධන උපායමාර්ග ො ජ්ාත්යන්ත්ර  
මවළඳ  අමාත්ය  

 
 

   

 ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මැතිතුමා විමශේෂ කාර්යයන් පිළිබඳ අමාත්ය  

 

අග්රාමාත්ය මේකම්වරයා ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්ය මණ්ඩල කමිටුමේ මේකම් 

වශමයන් ක්රියා කරයි.  

2016 ජ්නවාරි මස සට මදසැම්බර් මස 31 දක්වා කාලය අත්රතුර කමිටු රැස්වීම් 43 ක් පවත්වා 

ඇති අත්ර, එහිදී ප්රධාන ආර්ථික ගැටලු, ජ්ාතික ප්රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු ො මූලය සංවර්ධන 
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 උපායමාර්ග, අභයන්ත්ර මවළඳ, ගමනාගමන ො සවිේ ගුවන් මසේවා, වරාය ො නාවික, 

පුනර්ජ්නනීය බලශක්ති, මොමාර්ග ො රාජ්ය වයවසාය සංවර්ධන සම්බන්ධ ප්රතිපත්තිමය තීරණ 

ො මාර්මගෝපමද්ශනයන්ට අදාළ තීරණයන් 931 ක පමණ ප්රමාණයකට විසඳුම් ලබා දී ඇත්. 
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2.2. ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාතය මණ්ඩල කමිටු ජාතික නමනහයුම් මැදිරිය 
 

ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ කැබිනට් කමිටුව ගනු ලබන තීරණ ක්රියාත්මක කිරීමට 

පෙසුකම් සැලසීම සඳො ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ කැබිනට් කමිටු මමමෙයුම් මැදිරිය 

අරලියගෙ මන්දිරමේ පිහිටුවා ඇත්.  

එහි අධීක්ෂණ කටයුතු විමශේෂ කාර්යභාර අමාත්ය ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මැතිතුමා සෙ ජ්ාතික 

ප්රතිපත්ති ො ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ ගරු රාජ්ය අමාත්ය නිමරෝෂන් මපමර්රා මැතිතුමා සම 

සභාපතීත්වය දරණ කමිටුවක් මඟින් සදුකරනු ලබයි. වයාපෘති කළමණාකරණ ො අධීක්ෂණ 

මදපාර්ත්මම්න්තුමේ අධයක්ෂ ජ්නරාේ සෙ අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ අතිමර්ක මේකම්වරමයකු 

මමම කමිටු මවහි අමනකුත් සාමාජිකයන් මේ. ඉෙත් කමිටුමේ මඟ මපන්වීම යටමත් ආර්ථික 

කළමණාකරණය පිළිබඳ කැබිනට් අනු කමිටු ජ්ාතික මමමෙයුම් මැදිරිය විසන් ආර්ථික 

කළමණාකරණය පිළිබඳ කැබිනට් අනු කමිටු රැස්විම්ලට සමඟාමිව 2016 වසර තුල රැස්විම් 30 

විමශේෂ කාර්යභාර අමාත්ය ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මැතිතුමාමේ ො ජ්ාතික ප්රතිපත්ති ො 

ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ ගරු රාජ්ය අමාත්ය නිමරෝෂන් මපමර්රා මැතිතුමාමේ සම 

ප්රධානත්වමයන් ො අග්රමාත්ය මජ්යෂ්ඨ උපමද්ශක මේ. චරිත් රත්වත්මත් මෙත්ා සෙ ජ්ාතික 

ප්රතිපත්ති ො ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශ උපමද්ශක ආර්. පාස්කරලිංගම් මෙත්ාමේ 

සෙභාගිත්වමයන් පවත්වා ඇත්.  

මමම රැස්වීම් පැවැත්වීමම් අරමුණ වූමේ රාජ්ය සංවර්ධන ක්රියාවලියට දායක වන විවිධ අංශවල 

වයාපෘති පිළිබඳ අවධානය මයොමු මකොට පවතින ගැටලු සාකච්ඡා කර විසඳුම් ලබා දීමට අවශය 

පියවර ගැනීමයි. ඒ අනුව, මම් වන විට සංචාරක කටයුතු ප්රවර්ධනය ො අමයෝජ්න වයාපෘති, 

විදුලිය ො බලශක්ති වයාපෘති, ජ්ල වයාපෘති ො ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම් වැනි ක්මෂේත්ර 

ගණනාවක ගැටලු නිරාකරණය මකොට ඇත්. 

කැබිනට් තීරණයට අනුව ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ කැබිනට් කමිටු මමමෙයුම් මැදිරියට 

අදාළව පරිපාලන ො මූලය ඒකකයක් 2016 ජුලි මස 5 වන දින ස්ථාපිත් කරන ලදී. පරිපාලන 

ො මූලය කළමනාකරණට අවශය ප්රතිසංස්කරණ ො මයෝජ්නා ඉදිරිපත් කිරීම මමම කමිටුව පත් 

කිරීමම් අරමුණ මේ.  

මීට අමත්රව අග්රාමාත්ය මජ්යෂ්ඨ උපමද්ශක මේ චරිත් රත්වත්මත් මෙත්ාමේ මඟ මපන්වීම 

යටමත් ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ කැබිනට් කමිටු ජ්ාතික මමමෙයුම් මැදිරිය විසන් 

වර්ත්මාන ජ්ාතික වැදගත්කමක් ඇති පෙත් සාරාංශ කර ඇති කාර්යයන් සම්බන්ධීකරණය 

කිරීමට අවශය පියවර මගන ඇත්. 
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1) වී මිලදී ගැනීමම් වැඩසටෙන ක්රියාත්මක කිරීම සෙ අධීක්ෂණය කීරිම - 2016 - මෙ කන්නය. 
 

ඒ අනුව, අම්පාර, කුරුණැගල, මපොමළොන්නරුව සෙ අමනකුත් දිස්ත්රික්කයන්හි වී මිලදී 

ගැනීම  පිළිබඳ ප්රගතිය අධීක්ෂණය කළ අත්ර වී මිලදී ගැනීම අවශය ඉලක්ක මවත් 

ළඟාවීමමන්  අනතුරුව මමම වැඩසටෙන 2016 මැයි මස නිමා විය. 

2) විදයාව, ගණිත්ය, ඉංග්රීස යන විෂයන් සඳො අධයාපන අමාත්යාංශය ො පළාත් අධයාපන 

අමාත්යාංශ සමඟ දිවයින පුරා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම සඳො වැඩසටෙනක් ක්රියාත්මක 

කිරීම.  ඒ අනුව, මම් වන විට ගුරුවරු 451 මදමනකු නැමගනහිර, උතුරු, සබරගමුව, ඌව 

යන පළාත් වලින් බඳවා මගන ඇත්.  

3) ශාරීරික සුවත්ා අධයයන ගුරුවරු බඳවා ගැනීම සඳො වැඩසටෙනක් ක්රියාත්මක කිරීම - 

මූලික සාකච්ඡා සදු කර ඇත්.  

4) මත්ොරතුරු ො සන්නිමේදන ත්ාක්ෂණ ආයත්නය ො වයාපෘති කළමණාකරණ ො අධීක්ෂණ 

මදපාර්ත්මම්න්තුව සමඟ ඒකාබද්ධව සමාජ් ආරක්ෂණ දත්ත් පද්ධතිය සැකසීම ක්රියාත්මක 

කිරීම.  

5) රාජ්ය මනොවන සංවිධාන පිළිබඳ ජ්ාතික මේකම් කාර්යාලය ො මෙජ්න බැංකුව සමඟ ක්ෂුද්ර 

මූලය ණය පනත් ක්රියාත්මක කිරීම අධීක්ෂණය කිරීම.  

6) ජ්ාතික මයොවුන් මසේනාංකය ො ත්රුණ මසේවා නියමු වයාපෘතිමයහි ප්රගති සමාමලෝචන 

රැස්වීම් පැවැත්වීම.  

7) දිවයින පුරා රුධිර කාන්දුකරණ යන්ත්ර 900 ක් ස්ථාපිත් කිරීම පිළිබඳ වයාපෘතිමේ මූලික 

සාකච්ඡා Health Services Pvt Ltd  India ො මසෞඛ්ය අමාත්යාංශය සමඟ පවත්වන ලද 

අත්ර වයාපෘතිමේ ඉදිරි කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම මසෞඛ්ය අමාත්යාංශය මවත් පවරන ලදී.  

8) ජ්ාතික ප්රතිපත්ති ො ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශය සමඟ දිස්ත්රික් මට්ටමින් 

ක්රියාත්මක සංවර්ධන වයාපෘති ො වැඩසටෙන් අධීක්ෂණය කිරීම. (විමධයගත් අයවැය ො 

ග්රාමීය යටිත්ල පෙසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳො වූ වයාපෘති මඟින් ක්රියාත්මක සංවර්ධන 

වැඩසටෙන් )  
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2.3. ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ නිලධාරී කමිටුව 

 
ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්ය මණ්ඩල කමිටුවට, ආර්ථික කළමනාකරණය 

සම්බන්ධ කරුණු අධයයනය කර සුදුසු නිර්මද්ශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳො අග්රාමාත්යවරයා විසන් 

2015.10.09 දින සට ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ නිලධාරී කමිටුව පත් කරන ලදී.               

ශ්රී ලංකාමේ සමස්ත් ආර්ථිකයට ප්ර තිපත්තිමය මඟමපන්වීම් සපයනු ලබන ප්ර ධාන ආයත්න 

නිමයෝජ්නය වන පරිදි මමම කමිටුමේ සාමාජිකයින් පත් කර ඇත්. 

කමිටුනේ සංයුතිය ; 

 ආර් පාස්කරලිංගම් මෙත්ා මජ්යෂ්ඨ උපමද්ශක, ජ්ාතික ප්ර තිපත්ති ො 

ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශය (සභාපති) 

 

 මේ චරිත් රත්වත්මත් මෙත්ා අග්රාමාත්ය මජ්යෂ්ඨ උපමද්ශක 

  

 සුමිත් අමබ්සංෙ මෙත්ා අමාත්ය මණ්ඩලමේ මේකම් 

 

 ආචාර්ය ආර් එච් එස් සමරතුංග මෙත්ා මේකම්, මුදේ අමාත්යාංශය 

 

 එම් අයි එම් රෆීක් මෙත්ා මේකම්, ජ්ාතික ප්ර තිපත්ති ො ආර්ථික 

කටයුතු අමාත්යාංශය 

 

 එම් සී එේ මරොද්රිමගෝ මෙත්ා අතිමර්ක මේකම්, අග්රාමාත්ය කාර්යාලය  

(2016.11.04 දින දක්වා) 
 

කමිටුනේ කාර්යභාරය ; 

1) ආර්ථික කටයුතු, රාජ්ය මූලය ප්ර තිපත්ති ො මූලය කටයුතු වලට අදාළව, අමාත්ය 

මණ්ඩල සංමද්ශ වල සඳෙන් කරුණු අධයයනය කර ඒ සම්බන්ධව නිර්මද්ශ ආර්ථික 

කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්ය මණ්ඩල කමිටුව මවත් ඉදිරිපත් කිරීම 

 

2) මපෞද්ගලික අංශමේ ආමයෝජ්කයින් විසන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන විවිධ වයාපෘති 

වාර්ත්ා සඳො සුදුසු ප්ර තිපත්තිමය මඟ මපන්වීමක් ලබා දීම 

 

3) ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ නිලධාරී කමිටුවට මයොමු කරනු ලබන කරුණු 

සම්බන්ධමයන් අවශය උපමදස් සෙ මඟමපන්වීම් ලබාදීම ො ආර්ථික 

කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්ය මණ්ඩල කමිටුමවහි අවධානය සඳො මයොමු කිරීම 
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4) ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ නිලධාරී කමිටුව ො ආර්ථික කළමනාකරණය 

පිළිබඳ අමාත්ය මණ්ඩල කමිටුව විසන් ගනු ලබන තීරණ වල ප්ර ගතිය අධීක්ෂණය 

කිරීම 

2016 වසර තුළ මමම කමිටුමේ රැස්වීම් වාර 35 ක් පවත්වා ඇත්. අමාත්යාංශ, මදපාර්ත්මම්න්තු, 

රාජ්ය ආයත්න සෙ මපෞද්ගලික අංශය විසන් ත්ව දුරටත් ක්රියාමාර්ග ගත් යුතු කරුණු, ආර්ථික 

කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්ය මණ්ඩල කමිටුව මවත් මයොමු කර ඇති අමාත්ය මණ්ඩල 

සංමද්ශ සෙ අමනකුත් ඉේලීම් 486 ක් සඳො මමම කමිටුව විසන් නිරීක්ෂණ සෙ නිර්මද්ශ ලබා 

දී ඇත්. 
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2.4. මැදි ආදායම්ලාභීන් සඳහා නිවාස සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීනම්     

කඩිනම් වැඩසටහන 
 

“මාස 60 කින් අලුත් රටක් හදන පංච විධ ක්රියාවලිය” ප්රකාරව, මැදි ආදායම්ලාභීන් සඳො 

නිවාස ඉදිකිරීමම් සෙ යටිත්ල පෙසුකම් සැපයීමම් කඩිනම් වැඩසටෙන ක්රියාත්මක කිරීම සඳො 

ජ්ාතික ප්රතිපත්ති ො ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශමේ මජ්යෂ්ඨ උපමද්ශක ආර් 

පාස්කරලිංගම් මෙත්ාමේ සභාපතිත්වමයන් ො අග්රාමාත්ය මජ්යෂ්ඨ උපමද්ශක මේ චරිත් 

රත්වත්මත් මෙත්ා ඇතුළු නිවාස ො ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය, ජ්ාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සෙ අමනකුත් ආයත්නවල මජ්යෂ්ඨ නිලධාරීන්මගන් සමන්විත් 

මමමෙයුම් කමිටුවක් පත් කර ඇත්. 

රාජ්ය ො මපෞද්ගලික ෙවුේකාරීත්වය (Public Private Partnership) යටමත් ක්රියාත්මක වන 

මමම වැඩසටෙන මඟින් මම් වන විට නිවාස වයාපෘති 06 ක ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇත්.  

අංකය වයාපෘතිය නිවාස ඒකක සංඛ්යාව 

01 නුඟ ගෙ කනත්ත්වත්ත් - පානදුර 
 

196 

02 දම්ඹුවාවත්ත් - රාගම 
 

124 

03 වැරැේලවත්ත් ලංකාමලෝෙ ඉඩම - යක්කල 669 ො  මවළඳ 

සංකීර්ණයක් 

04 ඉස්කාගාර වත්ත් - කුණ්ඩසාමේ 
 

340 

05 මවුන්ට් ක්ලිෆර්ඩ් වත්ත් - මෙෝමාගම 
 

600 

06 ජ්ේත්ර අදියර II  - මෙෝමාගම 
 

352 

 

මමහිදී නිවාස ඉදිකිරීම සඳො මපොදු පෙසුකම් සහිත් ඉඩම් ලබාදීම, නළ ජ්ලය, විදුලි බලය, 

මංමාවත් ආදී යටිත්ල පෙසුකම් සැපයීම ො නිවාස ඉදිකිරීම සඳො අවශය අනුමැතිය කඩිනමින් 

ලබාදීම රජ්ය විසන් සදු කරනු ඇත්. 

ත්වද, ප්රතිලාභීන් මවත් නිවාස  අමලවි කිරීමම් මිල ගණන් තීරණය කරනු ලබන්මන් ද රජ්ය 

විසනි. එමමන්ම ප්රතිලාභීන්ට නිවාස මිලදී ගැනීම සඳො රාජ්ය ො මපෞද්ගලික බැංකු මඟින් 

සෙන මපොලී අනුපාත්යන් යටමත් ණය පෙසුකම් ලබාදීමට ද අවශය කටයුතු සලසා ඇත්. 
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2.5. ග්රාම රාජය ඒකක 2500 ක් පිහිටුවීම 

 
ග්රාමීය ප්රමද්ශයන්හි සමාජීය, සංස්කෘතික ො ආර්ථික සංවර්ධනය, සමාජ් සුභ සාධනය, මද්පළ 

හිමිකාරීත්වය ත්ෙවුරු කිරීම ආදී සංකේපයන් ෙරො ග්රාමීය සංවර්ධන ක්රියාදාමයන් විධිමත් 

කරමින්, ජ්ාතික ආර්ථික වර්ධනයට ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කිරීමම් අරමුණු සහිත්ව පංචවිධ 

ප්ර තිපත්ති ප්රකාශයට අනුව ග්රාම රාජ්ය ඒකක නමින් මපොකුරු ගම්මාන 2500 ක් ස්ථාපිත් 

මකමරණු ඇත්. 

මයෝජිත් සැලසුමට අනුව, ග්රාම නිලධාරී මකොට්ඨාස ෙත්රක් මෙෝ පෙක් ඒකාබද්ධ කිරීමමන් ග්රාම 

රාජ්ය ඒකකයක් ස්ථාපිත් මකමර්. “ග්රාමීන් අමලවිකරණ සංකේපය” යටමත් සර්ව සම්පූර්ණ 

ආර්ථික මධයස්ථානයන් මමම මපොකුරු ගම්මානවල ස්ථාපනය මකමරන අත්ර, ග්රාම 

පරිපාලනය එකී ගම්වාසීන් විසන්ම මමමෙයවනු ඇත්. එක් ප්රාමද්ශීය මේකම් මකොට්ඨාසයක් 

යටමත් ග්රාම රාජ්ය ඒකක අටක් මෙෝ දෙයක් පවත්වාමගන යාමට අමප්ක්ෂිත් අත්ර, මමම 

පරිපාලන මකොට්ඨාසය නියාමන, අධීක්ෂණ ො සොය මසේවා වුෙයකින් මමන්ම ක්රියාකාරී 

වුෙයකින්ද සමන්විත් වනු ඇත්. සෑම ග්රාම රාජ්ය ඒකකයකටම අවශය මුලය ප්රතිපාදනයන් 

මධයම රජ්ය, පළාත් සභා සෙ පළාත් පාලන ආයත්න ඔස්මසේ ලබා දීමට අමප්ක්ෂිත්ය. 

ග්රාම රාජ්ය ඒකකවල අරමුණු; 

1) රමටහි සමාජීය, ආර්ථික සෙ සංස්කෘතික යන අංශයන්හි තිරසාර සංවර්ධනයක් ඇති 

කිරීම උමදසා මද්ශීය ප්රජ්ා සෙභාගිත්වය සක්රීය ො අර්ථාන්විත් අයුරින් මයොදා 

ගනිමින්, පූර්ව නිශ්චිත් ප්රමද්ශයක් තුළ, ආයත්නික යාන්ත්රණයක් මලස කටයුතු 

කිරීමට අවස්ථාව සැලසීම. 

 

2) මනාව සංරක්ෂිත් ො ස්වාභාවික සම්පත් වලින් සමන්විත් පරිසරය, මසෞඛ්ය 

සම්පන්න ජ්නත්ාව, උගත් ප්රජ්ාව, සමාජ් සත්කාරක ො සාධාරණ සමාජ්ය, ආර්ථික 

සශ්රීකත්වය ො උසස් නිෂ්පාදන ධාරිත්ාව, සාමාජීය සමගි සම්පන්නභාවය, මසේවා 

සැපයීම ො පරිමභෝජ්නය යන සාධකයන්මගන් සමන්විත් තිරසාර සමාජ්යක් 

නිර්මාණය කිරීම සඳො කටයුතු කිරීම. 

 

3) ප්රමද්ශමයහි සංවර්ධනයට අදාළ ජ්නත්ා අදෙස් සෙ ප්රමුඛ් ප්රජ්ා සංවර්ධන වැඩසටෙන් 

සම්බන්ධමයන් ෙඬ නගමින්,  ප්රජ්ාව සෙ රජ්ය අත්ර ධනාත්මක අන්ත්ර් ක්රියා 

නිර්මාණය කිරීමට මඟපාදන මේදිකාවක් නිර්මාණය කිරීම සෙ අමනයෝනය 

වශමයන් ප්රමයෝජ්නවත් ප්රතිමපෝෂණ යාන්ත්රණයක් නිර්මාණය කිරීම. 
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ග්රාම රාජ්ය ඒකක 2500 ක් ස්ථාපනය කිරීම සඳො සකස් කරන ලද සංකේප පත්රිකාව, අමාත්ය 

මණ්ඩලමේ නිරීක්ෂණ සඳො මයොමු කිරීමමන් අනතුරුව අමාත්ය මණ්ඩලය විසන් 

පාර්ලිමම්න්තුමේ අභයන්ත්ර පරිපාලන ො රාජ්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 

කාරක සභාමේ අදෙස් ලබා ගැනීම සඳො මයොමු කරන ලදී. ඒ අනුව ආංශික අධීක්ෂණ කමිටුව 

විසන් ග්රාම රාජ්ය සංකේප පත්රිකාව සකස් කිරීමට අදාළ කමිටුව සමඟ සාකච්ඡා පවත්වන ලද 

අත්ර, කමිටුමේ නිරීක්ෂණ ඉදිරිමේ දී ලැබීමට නියමිත්ය. 
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2.6. රාජය නසේවා සැපයුම් අධිකාරිය පිහිටුවීම 
 

පළාත් රාජ්ය මසේවය සෙ ආයත්න ඇතුළු රාජ්ය මසේවය විසන් මෙජ්නත්ාව මවත් සපයනු ලබන 

මසේවාවන් සෙතික කිරීම සඳො රාජ්ය මසේවා සැපයුම් අධිකාරිය නමින් අධිකාරියක් ස්ථාපිත් 

කිරීමම් කටයුතු අධයයනය ො විශ්මේෂණය කිරීම පිණිස, බහුවිධ ශික්ෂණධාරී අධයයන 

මණ්ඩලයක් පත් කර ඇත්.  

මමම අධයයන මණ්ඩලය විසන් මෙළිකර ගන්නා ලද කරුණු මත් පදනම්ව, රාජ්ය මසේවා 

සැපයුම් අධිකාරිය ස්ථාපිත් කිරීම සඳො පනත් මකටුම්පත්ක් සම්පාදනය කිරීම සඳො 

මසොලිසටර් ජ්නරාේවරයාමේ සභාපතිත්වමයන් යුත් විද්වත් කමිටුවක් පත් මකරිණ. මමම 

කමිටුව, නීතිපති, නීති මකටුම්පත් සම්පාදකමේ නිමයෝජිත්යින්, ජ්නාධිපති මේකම් කාර්යාලය 

සෙ අමාත්යාංශ ගණනාවක් නිමයෝජ්නය මකමරන මජ්යෂ්ඨ රාජ්ය නිලධාරීන්, විශ්වවිදයාල 

විද්වතුන්, විශ්රාමික රාජ්ය නිලධාරීන් සෙ මපෞද්ගලික අංශමේ නිමයෝජිත්යින්මගන් සමන්විත් 

මේ. 

රාජ්ය මසේවා සැපයුම් අධිකාරිය පිහිටුවීමම් ප්රධාන අරමුණු ; 

1) ජ්නත්ා මක්න්ද්රීයගත් රාජ්ය මසේවාවක් සෙතික වීම 

2) ජ්නත්ා අභිලාෂයන් සපුරාලන, කාර්යක්ෂම, ප්රශස්ත්, ගුණාත්මකභාවමයන් ො ඉෙළ 

ප්රමිතියකින් යුක්ත් වූ මසේවාවක් මෙජ්නත්ාව මවත් සලසා දිය ෙැකි අයුරින් රාජ්ය මසේවය 

සෙ  රාජ්ය ආයත්න මමමෙය වීම 
 

3) රාජ්ය අංශමයහි මසේවකයින් අභිමප්රේරණය සඳො ඔවුන්මේ කාර්ය සාධනය ඇඟයීම සෙ 

රාජ්කාරි බද්ධ පුහුණු ලබා දීම 
 

4) කාලීන අවශයත්ාවයන් මත් පදනම්ව මයෝගය මසේවා ප්රමිතීන් ස්ථාපිත් කිරීම සෙ  ඒ ො 

අනුගත් වීම සඳො රාජ්ය ආයත්න ප්රතිවුෙගත් කිරීමට අවශය පියවර ගැනීම 
 

5) සයලුම රාජ්ය මසේවාවන්ට අපක්ෂපාතී සෙ සාධාරණ ප්රමේශයක් සැලසීම සෙ 

මසේවාලාභීන්මේ පැමිණිලි ො දුක්ගැනවිලි සම්බන්ධමයන් පියවර ගැනීම 
 

6) කාර්යක්ෂම සෙ මිත්රශීලී මසේවාවක් සඳො වන පුරවැස ප්රඥප්තිය ක්රියාත්මක කිරීම 
 
 

පත් කරන ලද විද්වත් කමිටුව විසන් සකස් කරන ලද පනත් මකටුම්පත්, නිරීක්ෂණ සඳො 

අමාත්ය මණ්ඩලය මවත් ඉදිරිපත් කර ඇති අත්ර, අමාත්ය මණ්ඩලය විසන් පාර්ලිමම්න්තුමේ 

අභයන්ත්ර පරිපාලන ො රාජ්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාමේ 

අදෙස් ලබා ගැනීම පිණිස ඉදිරිපත් කරන ලදී. ඒ අනුව ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාමේ 

නිරීක්ෂණ 2017 ජ්නවාරි මස අමාත්ය මණ්ඩලය මවත් මයොමු කිරීමට අමප්ක්ෂිත්ය. 
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2.7. වරාය නගර සංවර්ධන වයාපෘතිය නැවත ආරම්භ කිරීම 
 

ආර්ථික සංවර්ධන ක්රියාවලිමේ ප්රමුඛ් වයාපෘතියක් මලස වරාය නගර සංවර්ධන වයාපෘතිය 2014 

වර්ෂමේ දී ආරම්භ කරන ලදී. එහිදී මුහුද මගොඩකර,  සුමඛ්ෝපමභෝගී මෙෝටේ ො නිවාස 

සංකීර්ණ, සාප්පු සංකීර්ණ, කාර්යාල සංකීර්ණ, විමනෝද යාත්රා වරාය, මමෝටර් රථ ධාවන ත්රඟ 

මංතීරු වැනි විමේකය ො විමනෝදය දනවන ක්රියාකාරකම් ආදිය සහිත්ව භූමි භාගයක් 

සංවර්ධනය කිරීම අරමුණු මකරුණු අත්ර, මමම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳො ශ්රී ලංකා 

රජ්ය විසන්  චීනමේ, චයිනා කමියුනිමක්ෂන් ඇන්ඩ් කන්ස්ට්රක්ෂන් යන සමාගම සමඟ 

ගිවිසුමකට එළඹිණි. 

2015 මාර්තු මස ජ්නාධිපති, අතිගරු වමත්රීපාල සරිමසේන මැතිතුමාමේ නායකත්වය යටමත් 

එම වයාපෘතිය අඛ්ණ්ඩව කර මගන යාමට ඇති ෙැකියාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලද අත්ර, 

එහිදී එම වයාපෘතිය සම්බන්ධමයන් උද්ගත්ව තිබූ ප්රධාන පරිපාලන ො කළමණාකරන ගැටලු 

සෙ පරිපූරක පාරිසරික බලපෑම් සම්බන්ධමයන් ඇඟයීම් නිම මකමරන තුරු, වරාය නගරමේ 

ඉදිකිරීම් කටයුතු අත්හිටුවන ලදී.   

ඒ අනුව, මමම වයාපෘතියට අදාළ ගැටලු නිරාකරණය කිරීම සඳො අග්රාමාත්ය මේකම්වරයාමේ 

ප්රධානත්වමයන් යුත් මේකම්වරුන්මේ කමිටුවක් පත් කරන ලද අත්ර, එම කමිටුව විසන් චීන 

සමාගම සමඟ පැවති පළමු ගිවිසුම සම්බන්ධමයන් සාකච්ඡා වාර කිහිපයක් පවත්වන ලද අත්ර, 

එම ගිවිසුම නැවත් සමාමලෝචනය කිරීමට තීරණය කරන ලදී.  

වයාපෘති සමාමලෝචනමයන් අනතුරුව,  ගිවිසුම  සංමශෝධනය කිරීමට කමිටුව විසන් නිර්මද්ශ 

මකරිණ. ඒ අනුව, පරිපූරක පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම නිම කිරීමමන් අනතුරුව වයාපෘතිමේ 

ඉදිකිරීම් කටයුතු නැවත් ආරම්භ කිරීමටත් සංවර්ධන බලපත්රයක් නිකුත් කිරීමටත් කමිටුව 

තීරණය කරන ලදී. 

පළමු ගිවිසුම යටමත්,  පීඩාවට ලක්වූ ධීවර ප්රජ්ාවට වන්දි මගවීම සම්පූර්ණමයන්ම  ශ්රී ලංකා 

රජ්මේ වගකීමක් වූ අත්ර, නව සංමශෝධන යටමත් එමසේ මගවිය යුතු වන්දි මවනුමවන් 

දායකත්වය සැපයීමට වයපෘති සමාගම එකඟත්වය පළ කර ඇත්. ඒ අනුව පීඩාවට ලක්වූ ධීවර 

ප්රජ්ාවමේ ජීවන ක්රමය නැංවීම සඳො වයාපෘති කමිටුව මඟින් රු.මි.500 ක මුදලක් මවන් කර 

ඇත්. එය ධීවර ො ජ්ලජ් සම්පත්, මෙ නගර ො බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන අමාත්යාංශ වල 

අධීක්ෂණය ො මඟ මපන්වීම යටමත් විමශේෂිත් කාර්ය පටිපාටියකට අනුව නිස උපමයෝජ්නයක් 

වන පරිදි කාර්යක්ෂමව සදුකිරීමට අමප්ක්ෂිත්ය. 
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එමසේම, මමම වයාපෘතිය යටමත් මගොඩ කරනු ලබන භූමිය මවනම නීති පද්ධතියක් යටමත්, 

මූලය නගරයක් සඳො භාවිත්යට ලබාගත් යුතුය යන පදනම සහිත්ව, ශ්රී ලංකා රජ්ය සමඟ නැවත් 

සාකච්ඡා කිරීමට වයාපෘති සමාගම එකඟ වී ඇත්. මූලය නගර ස්ථාපනය සෙ මූලය නගර 

සංස්ථාව නීතිගත් කිරීමම් කටයුතු මවනම පාර්ලිමම්න්තු පනත්ක් මඟින් සදු මකමරනු ඇත්.   

අග්රාමාත්ය මේකම්වරයාමේ ප්රධානත්වමයන් යුත් මේකම්වරුන්මේ කමිටුව වර්ත්මානමේ 

මයෝජිත් මූලය නගරය සඳො වනතික රාමුව, වයාපාර සැලස්ම සෙ ආමයෝජ්න සැලැස්ම භාරව 

කටයුතු කරන අත්ර, අදාළ පාර්ශ්වයන් සඳො මාර්මගෝපමද්ශ සපයමින් වරාය නගර වයාපෘති 

කටයුතු මමමෙයවනු ලැමබ්. 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමම්දී ඇතිවන උපායමාර්ගික ගැටළු විසදා ගැනීම සඳො මමමෙයුම් 

කමිටුවක් (Steering Committee) පත් කර ගැනීම සදුවිය. එම ගැටළු විවිධ ක්මෂේත්රයන්ට අදාල 

බැවින් ඒ ඒ ක්මෂේත්රයන්ට අදාල පාර්ශවයන් සම්බන්ධ කර  අදාල ගැටළු නිරාකරණය කර 

ගැනීම සඳො  ඒකාබද්ධ ක්රියාකාරී කණ්ඩායම් “Joint Working Groups” පත් කර ගැනීම ඒ 

යටමත්  සදුමේ. 
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2.8. මත්සය අපනයන තහනම ඉවත් කිරීම  

 
නීති විමරෝධී, වාර්ත්ා මනොවූ සෙ නියාමනය මනොවන ධීවර කටයුතු සම්බන්ධමයන් ප්රමාණවත් 

අවධානයක් මයොමු කරන බව විදො දැක්වීමට ශ්රී  ලංකා රජ්ය අමපොමෙොසත් වීම මෙේතුමවන්, ශ්රී 

ලංකාව විසන් සදු කරනු ලබන මුහුදු ආොර යුමරෝපා සංගමමේ රටවලට අපනයනය ත්ෙනම් 

කිරීමට 2014 ඔක්මත්ෝබර් මාසමේ දී, යුමරෝපා මකොමිසම  විසන් පියවර ගනු ලැබිණ. මමම 

ත්ෙනම 2015 ජ්නවාරි මස 15 වන දින සට ක්රියාත්මක විය.  යුමරෝපා සංගමමේ රටවලට අලුත් 

ො ශීත්කළ  ත්ලපත් ො බල මාළු අපනයනය කරනු ලබන මදවන විශාලත්ම අපනයනකරු ශ්රී 

ලංකාව වන අත්ර, 2013 වසමර් දී කරන ලද අපනයනයන්හි වටිනාකම යුමරෝ මිලියන 74 ක් 

විය. එම ත්ෙනම ඔස්මසේ ශ්රී ලංකාවට වූ අලාභය දළ වශමයන් ඇ.එ.ජ්. මඩොලර් මිලියන 100 ක් 

පමණ විය.  

යුමරෝපා සංගම් නීති විමරෝධී, වාර්ත්ා මනොවූ සෙ නියාමනය මනොවන ධීවර කටයුතුවලට අදාළ 

මරගුලාස යටමත්,  ශ්රී ලංකාව හුමදක් සෙය මනොදක්වන රටක් මලස ලැයිස්තුගත් වීම, ඉවත් කර 

ගැනීමම් පසුවිපරම් කටයුතු සඳො අග්රාමාත්යවරයා විසන් මමමෙයුම් කමිටුවක් පත් කරන ලද 

අත්ර, ධීවර අමාත්යාංශය,  විමද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය, වාණිජ් මදපාර්ත්මම්න්තුව, නීතිපති 

මදපාර්ත්මම්න්තුව සෙ මුහුදු ආොර අපනයනකරුවන්මේ සංගමය යන ආයත්නවල 

නිමයෝජිත්යින්මගන් සැදුම්ලත් මමම කමිටුමේ ප්රධානත්වය  අග්රාමාත්ය මේකම් විසන් දරන ලදී.    

මමමෙයුම් කමිටුමේ මඟමපන්වීම සෙ අධීක්ෂණය යටමත් පසුගිය වසර තුළදී නිම කරන ලද 

වැදගත් කාර්යයන් වශමයන් යාත්රා නිරීක්ෂණ මධයස්ථානයක් ස්ථාපිත් කිරීම,  අවශය මරගුලාස 

සෙ සම්බාධක ෙඳුන්වා දීම, අමත්ර අයවැය ප්රතිපාදන ලබාදීම සෙ දැනුවත් කිරීමම් වැඩසටෙන් 

පැවැත්වීම ඇතුළත් විය.  

මත්සය අපනයන ත්ෙනම ඉවත් කර ගැනීම සඳො අනුගමනය කරනු ලබන ක්රමමේදමයහි  

ක්රමික ප්රගති සමාමලෝචනයක මයමදන මමමෙයුම් කමිටුව, ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ 

අමාත්ය මණ්ඩල කමිටුව මඟින් අමාත්ය මණ්ඩලය මවත් වාර්ත්ාකරණමයහි නියැලී සටී. 

එමමන්ම, යුමරෝපා මකොමිසමමහි සමුද්රීය කටයුතු භාර අධයක්ෂ ජ්නරාේවරයා විසන් සාක්ෂාත් 

කර ගනු ලබන ප්රගතිය අඛ්ණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අත්ර, කළමනාකරණ කටයුතු නිස 

පරිදි සදු මකමරන බව සෙතික කර ගැනීම සඳො 2015 මනොවැම්බර් මාසමේ දී  දූත් පිරිසක් 

සංචාරයක නිරත් විය. 
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ඒ අනුව, 2016 අමප්රේේ මස 06 වන දින ධීවර බලධාරීන් ො සමුද්රීය කටයුතු භාර අධයක්ෂ 

ජ්නරාේවරයා සමඟ පැවති අවසාන නිගමනයකට එළඹීමම් සාකච්ඡාමේ දී, ධීවර කර්මාන්ත්ය 

සඳො පෘථුල ො ශක්තිමත් කළමනාකරණ ක්රමමේදයන් සෙ නීති විමරෝධී, වාර්ත්ා මනොවූ සෙ 

නියාමනය මනොවන ධීවර කටයුතු මැඩලීමම් ක්රමමේදයන් ශ්රී ලංකාව විසන් අනුගමනය කරන 

බව සමුද්රීය කටයුතු භාර අධයක්ෂ ජ්නරාේවරයා  විසන් පිළිගන්නා ලදී.  

ස්වකීය යුතුකම් භාරමයහිලා ධජ් රාජ්යයක් මලස ශ්රී ලංකාව විසන් කරනු ලබන ක්රියාකාරකම්, 

සමුද්ර නීතියට අදාළ එක්සත් ජ්ාතීන්මේ සම්මුතිමේ 94, 117 සෙ 118 වන වගන්ති සෙ එක්සත් 

ජ්ාතීන්මේ මත්සය වයාපාර වස්තු ගිවිසුමමහි 18, 19 ො 20 වන වගන්තිවලට අනුරූපීව ක්රියා 

කිරීම සඳො ප්රමාණවත් බව යුමරෝපා මකොමිසම විසන් ඉෙත් සඳෙන් පදනම මත් තීරණය කරන 

ලදී. ශ්රී ලංකාව ලැයිස්තුගත් කිරීම සඳො පාදක වූ පසුබිම  නිවැරදි කර මගන ඇති බව ශ්රී ලංකාව 

විසන් ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු වලින් ප්රදර්ශනය වන බවත්, දිගු කාලීනව ඒ සම්බන්ධමයන් 

ඉෙළ ප්ර ගතියක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමමහි ලා කඩිනම් පියවර ශ්රී ලංකාව විසන් මගන ඇති බවත්  

මකොමිසමම් නිගමනය විය.  

යමථෝක්ත් සයලු කරුණු මත් පදනම්ව 2016 ජූනි මස21 වන දින සට බලපවත්නා පරිදි, සොය 

මනොදක්වන මත්වන රටවල ලැයිස්තුමවන් ශ්රී ලංකාව ඉවත් කළ යුතු බවට කවුන්සලය විසන්  

තීරණය කරන ලදී.  

ඒ අනුව, ශ්රී ලංකාව විසන් යුමරෝපා සංගම් රටවලට මකමරන මත්සය අපනයනයන් යළිත් 

ආරම්භ කිරීමට අමප්ක්ෂිත් අත්ර, මත්සය නිෂ්පාදන අපනයනය මඟින් ආර්ථිකයට 

ඇ.එ.ජ්.මඩොලර් මිලියන 100 ක පමණ දායකත්වයක් ද අමප්ක්ෂා මකමර්.  
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2.9. GSP+ සහනය නැවත ලබා ගැනීම 

2009 මැයි මාසමේ දී යුද්ධය නිම වීමමන් පසුව රමටහි සාමානය ත්ත්ත්වයක් ස්ථාපිත් කර, ශ්රී 

ලංකාමේ අයිතිවාසකම් ො සංවර්ධනය සුරක්ෂිත් වූ වාත්ාවරණයක් ස්ථාපිත් කර ගැනීමමහි ලා 

ශ්රී ලංකාව විශිෂ්ට ප්ර ගතියක් ලබා ඇත්. මකමසේවුවද,  ඉන් අනතුරුව යුද්ධය පැවති කාල පරාසය 

තුළදී මානව හිමිකම් සුරක්ෂිත් කර ගැනීමමහි ලා සැලකිය යුතු අභිමයෝගයන් ද රට තුළ ඉස්මතු 

වීම අඛ්ණ්ඩව සදු විය. 

ශ්රී ලංකාමේ මානව හිමිකම් ත්ත්ත්වයට අදාළව,  යුමරෝපීය මකොමිසම සෙ ශ්රී ලංකාව අත්ර පැවති 

සංවාදය සම්බන්ධමයන් යුමරෝපීය මකොමිසම විසන් 2010 ජූනි මස 17 වන දින, එවකට විමද්ශ 

කටයුතු අමාත්යවරයා මවත් ලිඛිත්ව දැන්වූ අත්ර, GSP+ ප්රතිලාභය ප්රකෘතිමත් කර ගැනීම සඳො 

සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට ශ්රී ලංකාව විසන් අවධානය මයොමු කළ යුතු, එමෙත් මනොවිසඳී පවත්නා 

ගැටලු 15 ක් මමම ලිපියට ඇතුළත් කර තිබුණි.  

2016.07.12 වන දින එම ගැටලු 15 යටමත්, අදාළ අයදුම්පමත්හි එකඟත්වය පළ කර ඇති බැඳීම් 

භාරය ඉටු කරලීම සඳො ශ්රී ලංකාව සත්ය වශමයන්ම අවශය පියවර මගන ඇති බව ත්ෙවුරු 

මකමරණ ප්රමාණවත් මත්ොරතුරු ඉදිරිපත් කරන මලස යුමරෝපා සංගමය ශ්රී ලංකාමවන් ඉේලා 

සටින ලදී. පැවරී ඇති ප්රතිපාදන යටමත් එම අයදුම්පත් විශ්මේෂණය කිරීමට සෙ අදාළ 

උපමානයන් සපුරා ඇත්නම් ශ්රී ලංකාවට GSP+ සෙනය නැවත් ලබාදීම පිළිබඳව මයෝජ්නා 

කිරීමට 2016.07.12 වන දින සට 2017.01.12 දින දක්වා වූ මාස 6 ක කාල පරාසයක් යුමරෝපා 

සංගමයට හිමි මේ.   

ක්රියාකාරිත්ව ලක්ෂයයන් 58 ක් ඇතුළත් මකොට යාවත්කාලීන කරන ලද නයාසය, කාල 

පරාසයන්ද සහිත්ව 2016 සැප්ත්ැම්බර් මස 30 වන දිනට මපර භාරමදන මලස යුමරෝපීය 

මකොමිසම ඉේලා සටින ලදී. ඒ අනුව, ක්රියාකාරිත්ව ලක්ෂයයන් 58 ඇතුළත් මකොට 

යාවත්කාලීන කළ නයාසය සෙ 2016 සැප්ත්ැම්බර් මස 21 වන දින අග්රාමාත්යවරයාමේ 

ප්ර ධානත්වමයන් පැවැති රැස්වීමමන් පසුව ඉදිරිපත් වූ ප්රතිචාරයන්ද, අග්රාමාත්ය කාර්යාලය විසන් 

යුමරෝපීය මකොමිසම මවත් යවා ඇත්. 

GSP+ සෙනය නැවත් ලබාගැනීම සම්බන්ධමයන් අදාළ පාර්ශ්වයන් සමඟ ප්රගති සමාමලෝචන 

රැස්වීම් කිහිපයක්, අග්රාමාත්ය මේකම්මේ ප්රධානත්වමයන් පැවති අත්ර, මම් පිළිබඳ වැඩිදුර 

සාකච්ඡා කිරීම සඳො අග්රාමාත්ය ගරු රනිේ වික්රමසංෙ මැතිතුමා විසන් 2016 ඔක්මත්ෝබර් මස 

17 දින සට 20 දින දක්වා බ්රසේස්හි දී යුමරෝපා සංගමමයහි නායකයන් සෙ ත්ානාපතිවරුන් 

සමග සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලදී. 
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එමමන්ම එක්සත් ජ්ාතීන් ො එක්සත් ජ්ාතීන්මේ ගිවිසුම්කාර ආයත්නයන් ඇතුළු මවනත් බහු 

පාර්ශ්වික ආයත්න සමඟ පවත්වා මගන යනු ලබන සෙ සම්බන්ධත්ාවයන් වඩාත් ශක්තිමත් කර 

ගැනීම සඳො ප්රතිපත්තිමය තීරණයක් ද ශ්රී ලංකා රජ්ය විසන් මගන ඇත්. යුමරෝපා සංගමය සමඟ 

ශ්රී ලංකාව  පවත්වා මගන යනු ලබන සාධනීය සම්බන්ධත්ාවය ද, ඒ අනුව  යෙපාලනය, නීතිමේ 

ආධිපත්යය සෙ මානව හිමිකම් වලට අදාළව යුමරෝපා මකොමිසම ශ්රී ලංකා ක්රියාකාරිත්ව 

මණ්ඩලයක් ස්ථාපිත් කිරීමද මමම ප්රතිපත්තිමයන් විදො දැක්මේ. එම නිසා,  යුමරෝපා මකොමිසම 

සමඟ ඇති සබඳත්ා ශක්තිමත් කර ගැනීමමහිලා මමන්ම, යෙපාලනය, නීතිමේ ආධිපත්ය සෙ 

මානව හිමිකම් ශ්රී ලංකාව තුළ අමනයෝනය වශමයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම, ප්රවර්ධනය ො 

සාක්ෂාත් කර ගැනීමමහිලා රජ්මේ දැඩි කැපවීමද GSP+ සෙනය ලබා ගැනීම සඳො ඉදිරිපත් 

කර ඇති අයැදුමමන් පැෙැදිලිව ප්රකාශ මේ. 
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2.10. ජපන් - ශ්රී ලංකා ඒකාබද්ධ සහනයෝගීතා නල්කම් කාර්යාලය නකොළඹ සහ  

නටෝකිනයෝ හි සථ්ාපිත කිරීම 
 
2015 ඔක්මත්ෝබර් මස අග්රාමාත්යවරයාමේ ජ්පන් නිල සංචාරමේ දී,  ජ්පන් රජ්ය සෙ ශ්රී ලංකා 

රජ්ය විසන් ඒකාබද්ධ සෙමයෝගීත්ාවය ප්රකාශයට පත් කිරීම සම්බන්ධමයන් එකඟත්වයක් ඇති 

කර ගන්නා ලදී.  මමය ශ්රී ලංකා රජ්ය, මාස 60ක් තුළ ක්රියාත්මක කරන්නා වූ ජ්ාතික සංවර්ධන 

වැඩසටෙමනහි අන්ත්ර් සෙමයෝගීත්ාවය මගොඩනැගීමම් ජ්ාත්යන්ත්ර ගිවිසුම් මාලාමේ එක් 

ගිවිසුමකි.  

ශ්රී ලංකාමේ  ජ්ාතික සංවර්ධනමයහි මක්න්ද්රීය ක්මෂේත්රයන් මලස ෙඳුනා මගන ඇති, උසස් 

මට්ටමම් කෘෂිකර්මාන්ත්ය, කර්මාන්ත් සඳො වූ විදයා ො ත්ාක්ෂණය,  උසස් ත්ත්ත්වමයන් යුත් 

යටිත්ල පෙසුකම් ො ප්රාමද්ශීය සංවර්ධනය, අධයාපනය ො මානව සම්පත්  සංවර්ධනය සෙ 

සවිේ ආරක්ෂාව ො සුරක්ෂිත්ත්ාවය යන අංශ මකමරහි මමමඟින් අවධානය මයොමු කර ඇත්. 

මයෝජිත් ඒකාබද්ධ සෙමයෝගීත්ා මේකම් කාර්යාලය පිහිටුවීම මඟින් පෙත් සඳෙන් මූඛ්ය 

පරමාර්ථ ඉටුකර ගැනීමට අමප්ක්ෂා කරන අත්ර, ඒ සඳො මදරමටහි අදාළ රාජ්ය ආයත්න අත්ර 

ක්රියාකාරකම්හි කාර්යාලමය සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වාමගන යාමට අමප්ක්ෂිත්ය. 

1) සමතුලිත් සෙ පරිපූර්ණ සංවර්ධනය ඇති කිරීම  

2) ශ්රී ලංකාමේ ආර්ථික ක්රියාකාරකම්, මගෝලීය අගයදාමය ො ඒකාබද්ධ කිරීම 

3) විදයා ො ත්ාක්ෂණමයහි විශිෂ්ටත්වය මපෝෂණය කිරීම 

4) ශ්රී ලංකාමවහි අධි ත්ාක්ෂණ කර්මාන්ත් ප්රවර්ධනය 

5) ප්රතිඵල මුේ මකොටගත් මානව සම්පත් සංවර්ධනය අවධාරණය මකමරමින් ඊ - රාජ්ය 

මූලයන්ට සොය දැක්වීම  

ජ්පන් ශ්රී ලංකා ඒකාබද්ධ සෙමයෝගීත්ාවමයහි අරමුණු ඉටුකර ගනු වස්, ශ්රී ලංකා රජ්ය මගින් 

ජ්පානමේ මටෝකිමයෝහි සෙ ශ්රී ලංකාමේ මකොළඹ පිහිටුවා ඇති ජ්පන් ශ්රී ලංකා ඒකාබද්ධ 

සෙමයෝගීත්ා මේකම් කාර්යාල සමග කටයුතු කිරීමට ෙැකි වන මලස අග්රාමාත්ය කාර්යාලය 

තුළ ආයත්නික විධිවිධාන පනවා ඇත්. මටෝකිමයෝහි ශ්රී ලංකා ත්ානාපති කාර්යාලය තුළ ශ්රී 

ලංකා රජ්ය මගින් ස්ථාපිත් ජ්පන් ශ්රී ලංකා ඒකාබද්ධ සෙමයෝගීත්ා මේකම් කාර්යාලය පිහිටා 

ඇති අත්ර, මම්වන විට ඒ සඳො අවශය කාර්ය මණ්ඩලය බඳවාමගන එමගින් ක්රියාත්මක කළ 

යුතු වැඩසටෙන් පිළිබඳ එකඟත්ාවයකට පැමිණ ඇත්. 
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2.11. ප්රතිපත්ති සම්පාදන කාර්යාලය 

ශ්රී ලංකාමේ ඉදිරි  සංවර්ධන ඉලක්ක කරා කඩිනමින් ළඟා වීමට පැෙැදිලි, පිළිගත් ෙැකි සෙ 

සාධාරණ වූ ප්ර තිපත්ති සම්පාදනය කිරීමම් මූලික අරමුණ මපරදැරිව “ප්රතිපත්ති සම්පාදන 

කාර්යාලය” අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ ස්ථාපිත් කර ඇත්. නව රජ්මේ කාර්යයන් මේගවත් කිරීමට 

සෙය වන, මමම ප්ර තිපත්ති සම්පාදන කාර්යාලය මඟින් පෙත් අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට 

අමප්ක්ෂිත්ය. 

1) ජ්ාතික ප්ර තිපත්ති සැලසුම් කිරීම ො සම්පාදනය කිරීම 

2) ප්ර තිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීමම් කාර්යභාරය සම්බන්ධීකරණය කිරීම 

3) ප්ර තිපත්ති සමාමලෝචනය ො ඇඟයීම 

4) ශ්රී ලංකාමේ සංවර්ධන ක්රියාදාමය මකමරහි බාහිර සාධකයන්මේ බලපෑම 
 සමාමලෝචනය කිරීම 
 

මමම කාර්යාලය පෙත් සඳෙන් කාර්යයන් පිළිබඳ ප්ර තිපත්ති ො කාර්ය පටිපාටීන් සම්බන්ධමයන් 

අවශය මඟ මපන්වීම් සෙ සම්බන්ධීකරණය සදු කර ඇත්. 

(i) සංස්ථාපිත් වස්තු භංගත්ව නීතිවල සංස්ථාපිත් නීති ප්රතිසංස්කරණය 

(ii) ආමයෝජ්න (විමශේෂ විධිවිධාන) පනත් 

(iii) වෘත්තීය ො ත්ාක්ෂණික පුහුණු කමිටුව 

මමම කමිටුව යටමත් ළමා සුරැකුම්, වැඩිහිටි සුරැකුම්, අධයාපන ප්ර තිසංස්කරණ, 

සංචාරක කර්මාන්ත්ය, ඉදිකිරීම්, ලුහු ඉංජිමන්රු, දත්ත්, ප්රචාරණය, ශ්රමික ඉේලුම 

පිළිබඳ සමීක්ෂණය, කාන්ත්ාවන්, මවනස් වූ ෙැකියාවන් සහිත් පුද්ගලයින්, පාසමේ සට 

වැඩබිමට සංක්රමණයවන්නන් සම්බන්ධ දත්ත් පද්ධතිය ආදී අනු කමිටු ක්රියාත්මක මේ.  
 

(iv) ජ්ාතික සවිේ ගුවන් මසේවා ප්රතිපත්තියක් සම්පාදනය 

(v) මදයසාර බදු ප්රතිපත්තිය 

(vi) සූර්ය කිරණ විදුලි ප්රතිපත්තිය 

(vii) ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමම් ප්රතිපත්තිය 

(viii) “මිමේනියම් චැමේන්ේ මකෝපමර්ෂන්” මඟින් ආධාර ලබා ගැනීමම් වයාපෘතිය 

(ix) මවළඳ ප්රතිපත්තිය 

(x) සංචාරණය - ප්රමාණය ඉක්මවා යාම සම්බන්ධ වාර්ත්ාව 

(xi) මසෞඛ්ය රක්ෂණ මයෝජ්නා ක්රමය පිළිබඳ  පර්මේෂණ වාර්ත්ාව 

(xii) මාර්ගගත් මත්ොරතුරු ද්වාරය -  ගැමි මපොළ/සතිමපොළ සතියම්ගත් කිරීම 

(xiii) විදුලිබල ො බලශක්ති අමාත්යාංශය විසන් පවත්වනු ලබන “ සූර්ය කිරණ බලශක්ති 
සංග්රාමය” සඳො මෘදු ණය වැඩසටෙනක් සම්පාදනය 
 

(xiv) ක්ෂුද්ර මුලයකරණය 
 

(xv) සුරක්ෂිත්ත්ා ජ්ාල විශ්මේෂණය 
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2.12. අධයාපන ප්රතිසංස්කරණ අධයයන කමිටුව 

ශ්රී ලංකා රජ්ය විසන්, ඉදිරි මත්වසර තුළදී පාසේ අධයාපන ක්රමමේදය පරිවර්ත්නයකට භාජ්නය 

කරලීම සඳො පුළුේ ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටෙනක් අධයයනය කරමින් සටී. අධයාපනය, ජ්ාතික 

ආර්ථික සංවර්ධනමයහි ප්රමුඛ්ත්ම සාධකයක් බවට පත් කරමින් මගෝලීය අධයාපන ප්රමිතීන්ට 

ළඟාවීම මමම ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාදාමමයහි අරමුණ මේ. 

මමහිදී පෙත් දැක්මවන ප්රධාන ප්රතිසංස්කරණ මකමරහි අවධානය මයොමු මකමර්. 

13 වසරක පාසල් අධයාපනය සහතිකවීම 

 ත්ම කුසලත්ාවයන්, අමප්ක්ෂාවන් සපුරාලන අධයාපන ක්රමමේදයක් සහිත් වූ අධයයන 

පරිසරයක, 13 වසරක අධයාපනය සම්පූර්ණ කරලීම සඳො සමස්ත් ශිෂය පරපුරට අවස්ථාව 

සලසා දීම 

 

 ශිෂයයන්ට උසස් අධයාපන, ත්ාක්ෂණික ො වෘත්තීය අධයාපනය ඵලදායී මලස ලබා දී 

වෘත්තීය මලෝකය සමඟ සම්බන්ධත්ා මගොඩනගා ගැනීමට අවශය පදනම සකස් කර දීම 

 

 රමට් ආර්ථික වර්ධනයට ඍජු දායකත්වය ලබාගත් ෙැකිමසේ ත්ම දක්ෂත්ාවයන් ො 

නිර්මාණාත්මක ෙැකියාවන් තුළින් උසස් මපෞරුෂත්වයක් මගොඩනගා ගැනීමට අවස්ථාව 

සැලසීම  

පාඨශාලා මණ්ඩල පිහිටුවීම 

 සම්පත් භාවිත්මයහි සෙ අධයාපන වැඩසටෙන් කාර්යක්ෂමව ො ඵලදායී මලස ක්රියාත්මක 

කිරීමමහි ලා  සැලසුම් ො තීරණ, මසේවා සම්පාදන මට්ටමම්දීම ගැනීමට ෙැකිවන පරිදි, මූලික 

කළමනාකරණ ඒකකයන් මලස පාසැේ සවිබල ගැන්වීම 
 

 ප්රජ්ාත්ාන්ත්රික සෙභාගිත්ව මූලධර්මයන් වර්ධනය කර ගනිමින් ො ප්රාමද්ශීය පරිසරමයහි 

අනනයත්ාවය ෙඳුනා ගනිමින්, තීරණ ගැනීමම් ක්රියාදාමය සඳො ගුරුභවතුන්මේ, 

මදමාපියන්මේ ො ප්රජ්ා නිමයෝජිත්යින්මේ සෙභාගිත්වය වැඩි කර ගැනීම 
 

 ප්රාමද්ශීය ප්රජ්ා සෙමයෝගය ලබා ගැනීමට සෙ අවශය සම්පත් උපයා ගැනීමට   මමන්ම, 

සෙතික වූ 13 වසරක අධයාපන අරමුණු වර්ධනය කර ගැනීමට අවශය සොය ලබා දීමට 

පාසේ විසන් අඛ්ණ්ඩව කටයුතු කරන බවට සෙතික වීම 
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ශ්රී ලංකා අධයාපන පරීක්ෂණ මණ්ඩලය පිහිටුවීම 

 

 සැලසුම්ගත් අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිළිබඳ ත්ක්මසේරු කිරීම්, ඇඟයීම් ො තීරණ 

ගැනීමමහි නියැමලමින්, අඛ්ණ්ඩ ක්රියාවලියක් මලස, පාසැේ කාර්ය සාධන 

සමාමලෝචනය සදු කිරීම 
 

 විමශේෂඥ දැනුම සම්පාදනය සෙ කළමනාකරණයට බාධා පමුණුවන ගැටලු නිරාකරණය 

කරලීම වැනි මාර්ගයන් ඔස්මසේ පාසැේ වලට සොය වීම 

 

 ස්වකීය දරුවන්මේ කාර්ය සාධනය සම්බන්ධමයන් මදමාපියන් දැනුවත් කිරීම සෙ 

පාසැේ කාර්ය සාධනය සම්බන්ධමයන් ප්රජ්ා පාර්ශ්වකරුවන් දැනුවත් කිරීම 
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2.13. ජාතික මාධය මධයසථ්ානය  

රාජ්ය යාන්ත්රණය ක්රියාත්මක කිරීමම්දී, යෙපාලන මූලධර්මයන් ප්රශස්ත් අන්දමින් ක්රියාත්මක 

කරමින් පාරදෘශයභාවය ත්ෙවුරු මකමරන අයුරින්, අංග සම්පූර්ණ, විශ්වසනීය සෙ නිවැරදි 

මත්ොරතුරු ජ්නත්ාව මවත් ගලායෑමට සැලැස්වීම රජ්මේ ප්රමුඛ්ත්ම වගකීම වන්මන්ය . 

අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය ප්රකාරව, මත්ොරතුරු දැන ගැනීමම් අයිතිවාසකම් පනත් බල ගැන්වීම, 

රාජ්ය වුෙය ඇතුළත් ක්රමමෝපායිකව මත්ොරතුරු ගලා යෑම සෙතිකවීම සෙ ජ්නත්ා සෙභාගිත්වය 

සෙ ජ්නත්ා අදෙස් ලබා ගැනීම යන කරුණු විෂය කරගනිමින්  ජ්ාතික මාධය මධයස්ථානය 

ස්ථාපිත් කර ඇත්. 

මමම මධයස්ථානය මඟින් මත්ොරතුරු විශ්මේෂණ කටයුතු, මාධය මමමෙයුම්, මාධය ජ්ාල අත්ර 

මත්ොරතුරු සම්බන්ධීකරණය, ප්රතිපත්ති සම්පාදනය සඳො ජ්නත්ා අදෙස් ලබා ගැනීම, රාජ්ය නිල 

මත්ොරතුරු ප්රකාශක මලස කටයුතු කිරීම, විදුත් සෙ මුද්රිත් මාධය මවත් රජ්මේ නිල මත්ොරතුරු 

ලබාදීම සෙ මත්ොරතුරු සම්බන්ධීකරණය සදු කරනු ලබයි. 

අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා, අග්රාමාත්යවරයා සෙ පාර්ලිමම්න්තු ප්රතිසංස්කරණ ො  ජ්නමාධය 

අමාත්යවරයාමගන් සමන්විත් කමිටුවක් යටමත් ස්ථාපනය කරන ලද ජ්ාතික මාධය 

මධයස්ථානය, ජ්නාධිපති මේකම් ො අග්රාමාත්ය මේකම් විසන් නම් කරන ලද නිලධාරීන් 

මදමදමනකුමගන් සෙ රජ්මේ ප්රවෘත්ති මදපාර්ත්මම්න්තුමේ අධයක්ෂ ජ්නරාේමගන් සමන්විත් 

වත්රපාර්ශ්වීය පාලන සභාවක් යටමත් ක්රියාත්මක මේ. මමම මාධය මධයස්ථානමයහි සභාපති 

වශමයන් ඉම්තියාස් බාකීර් මාකර් මෙත්ා කටයුතු කරන අත්ර ප්රධාන විධායක නිලධාරිමයකු 

ඇතුළු පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයක් මමහි මසේවය කරති. 

අග්රාමාත්ය කාර්යාලයට අයත්, විසුම්පාය කාර්යාල පරිශ්රමයහි ස්ථාපිත් මමම මධයස්ථානමේ 

ප්රවෘත්ති නිලධාරී,  මවබ්  අඩවි මේඛ්ක සෙ මාධය විමර්ශන සෙකාර   යන ත්නතුරුවලට අදාළ 

නවක නිලධාරීන් මමමෙයුම් කටයුතුවල මයමදන අත්ර, මමමෙයුම් කටයුතු සුපරීක්ෂණය සඳො 

අධයක්ෂකවරුන් තිමදමනක් මාධය සුපරීක්ෂණ, මත්ොරතුරු ජ්ාල, මාධය නිරීක්ෂණ සෙ 

පර්මේෂණ යන ක්මෂේත්ර යටමත් පත් කර ඇත්. එමසේම බඳවාගත් නිලධාරීන් සඳො ඔවුන්මේ 

ක්මෂේත්රවලට අදාළව මදසතියක විමශේෂඥ පුහුණුවක් ලබා දී දිවා රාත්රී වැඩ මුර යටමත් 

රාජ්කාරිමයහි මයදවීමට කටයුතු කර ඇත්. 

අග්රාමාත්ය කාර්යාලමයහි මවනම වයාපෘතියක් මලස මමම මධයස්ථානමයහි මමමෙයුම් කටයුතු 

සදුකරනු ලබන අත්ර ඒ සඳො අවශය ප්රතිපාදන, අග්රාමාත්ය කාර්යාලය විසන් මවන්  කර මදනු 

ලැමබ්. 

විදුත් මුද්රිත් සෙ සමාජ් මාධය නිරික්ෂණ කාර්ය ක්ර මවත්ව ආරම්භකර ඇති අත්ර, අමාත්යාංශ 

ො රජ්මේ විවිධ ආයත්න වල අවශයත්ා අනුව විවිධ නිරීක්ෂණ සෙ සමීක්ෂණ පදනම් කරගත් 

වාර්ත්ා සකස් කිරීම සෙ කාලීන සදුවීම් අලලා වාර්ත්ා සකස් කිරීම සදු කරයි. 
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3.1. අග්රාමාතයවරයානේ නිල විනද්ශ සංචාර 

 
ශ්රී ලංකා අග්රාමාත්ය ගරු රනිේ වික්රමසංෙ මැතිතුමා විමද්ශීය රටවේ ො ජ්ාත්යන්ත්ර සංවිධාන 

සමඟ පවතින ආර්ථික, සාමාජීය, මද්ශපාලනික, පාරිසරික, ආගමික ො සංස්කෘතික ආදී සෑම 

ක්මෂේත්රයක් පිළිබඳවම පවතින අමනයෝනය සම්බන්ධත්ාවන් ත්වදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමම් 

අරමුමණන් 2016 වර්ෂමේ දී පෙත් සඳෙන් නිල විමද්ශ සංචාරවලට සෙභාගී වූ අත්ර එමඟින්, 

ශ්රී ලංකාවට ප්රතිලාභ රැසක් ළඟාකර ගැනීමට ෙැකි විය. 

 
3.1.1. ස්විට්සර්ලන්ත නිල සංචාරය - නලෝක ආර්ථික සමුළුව 2016 
 

ශ්රී ලංකාවට ප්රථම වරට ලැබුණු ආරාධනය පිළිගනිමින්, ශ්රී ලංකා අග්රාමාත්ය ගරු රනිේ 

වික්රමසංෙ මැතිතුමා 2016 ජ්නවාරි මස 19 දින සට 24 දින දක්වා ස්විට්සර්ලන්ත්මේ ඩාමවොස් 

නුවර පැවති වාර්ෂික මලෝක ආර්ථික සමුළුව සඳො සෙභාගි විය.  

 

මමහිදී අග්රාමාත්යවරයා විසන් මමම සමුළුව සඳො සෙභාගී වූ ජ්නාධිපතිවරුන්, 

අග්රාමාත්යවරුන්, අමාත්යවරුන්, විවිධ ආර්ථික සංවිධානයන්හි සභාපතිවරුන්, නිමයෝජිත්යින් 

ො මවළඳ ප්රජ්ාව ෙමුවී සාකච්ඡා කිහිපයක් පවත්වන ලද අත්ර, එමඟින් වර්ධනය මවමින් පවතින 

ශ්රී ලංකා ආර්ථිකය ත්වදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳො පෙත් සඳෙන් ක්මෂේත්රයන්ට අවශය සොය 

ලබාදීමට එකඟ විය. 

 

ඒ අනුව; 

 

1) ස්වීඩන් අග්රාමාත්ය ගරු ස්මටෆාන් මලොෆ්වන් මැතිතුමා සමඟ පැවැති ද්විපාර්ශ්වීය 

සාකච්ඡාවට අනුව, ශ්රී ලංකාමේ ධීවර කර්මාන්ත්මේ උන්නතිය සඳො සෙමයෝගය 

ලබාදීම 

 

2) ශ්රී ලංකාව ො මනදර්ලන්ත්ය අත්ර පවතින දීර්ඝ ඓතිොසක සබඳත්ා ත්වදුරටත් 

වර්ධනය කරගැනීමම් අරමුමණන්, ගාලු වරායට අමත්රව ශ්රී ලංකාමේ ඇති ඕලන්ද වරාය 

8 ක් සංවර්ධනය කිරීම 
 

3) මනදර්ලන්ත්මේ, ෆිලිප්ස් ලයිටින් මසොලියුෂන්ස් සමාගමම් මගෝලීය ප්රධාන විධායක 

නිලධාරි, එරික් මරොන්මඩොලට් මෙත්ා සමඟ පැවති සාකච්ඡාවට අනුව, බලශක්ති 

කාර්යක්ෂමත්ාවය ඇති කිරීම, සූර්ය කිරණ බලශක්ති ක්රමමේද භාවිත්ය, දුෂ්කර පළාත් 

සඳො භූ-අනුරූපී ත්ාක්ෂණය මයොදා ගැනීම ආදී ක්මෂේත්ර සඳො සෙමයෝගය ලබා දීම 
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4) මැකන්ස සෙ සමාගමම් ආසයානු සභාපති, මකවින් ස්නීඩර් මෙත්ා සමඟ පැවැති 

සාකච්ඡාවට අනුව රාජ්ය අංශමේ මසේවා ප්රසාරණය වැඩි දියුණු කිරීම ො සමාජ් 

ආරක්ෂණ ප්රතිලාභ ප්රතිපූරණය කිරීම  
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3.1.2. දකුණු නකොරියානු නිල සංචාරය - නරොටරි ජාතයන්තර සමුළුව 

“මත්ොරතුරු ත්ාක්ෂණ ක්මෂේත්රමේ උසස් සංවර්ධිත් ො සංස්කෘතික වශමයන්       ඓතිොසකව 

බැඳුණු ජ්ාතියක් මලස මකොරියාමේ වර්ත්මාන සාර්ථකත්වය සෙ වර්ධනය” යන්න මමවර 

මරොටරි සමුළුමේ ප්රධාන මත්මාව  වූ අත්ර එම සාර්ථකත්වය ශ්රී ලංකාවට ලබා ගැනීම මූලික 

අරමුණ කර ගනිමින් 2016 මැයි මස 29 වන දින සට ජූනි 01 වන දින දක්වා දකුණු මකොරියාමේ 

මසෝේ නගරමේ දී පැවති 107 වන මරොටරි ජ්ාත්යන්ත්ර සමුළුව සඳො අග්රාමාත්ය ගරු රනිේ 

වික්ර මසංෙ මැතිතුමා සෙභාගී විය. 

 

මමම සමුළුව සඳො රටවේ 160 ක් නිමයෝජ්නය කරමින් මරොටරි සංගමමේ සමාජිකයින් 

50,000කට අධික පිරිසක් සෙභාගි වූ අත්ර අග්රාමාත්ය ගරු රනිේ වික්ර මසංෙ මැතිතුමා විසන් 

මූඛ්ය මද්ශනය පවත්වන ලදී. මමම අවස්ථාව සඳො විමශේෂ ආරාධිත්යන් මලස එක්සත් 

ජ්ාතීන්මේ සංවිධානමේ මෙ මේකම්, අතිගරු බැන් කී මූන් මැතිතුමා සෙ දකුණු මකොරියානු 

අග්රාමාත්ය, ගරු ේවං ක්මයෝ ආන් මැතිතුමා සෙභාගි වූ අත්ර, එහිදී ශ්රී ලංකාමේ ආර්ථික, 

සමාජ්යීය, සංස්කෘතික, මද්ශපාලන, අධයාපනික ො ත්ාක්ෂණික අංශයන්හි වර්ත්මාන ත්ත්ත්වය 

ො අනාගත් අමප්ක්ෂාවන් පිළිබඳව මත්ොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට ෙැකිවීම සුවිමශේෂ අවස්ථාවක් 

මලස දැක්විය ෙැක.  

 
 

 

 

 

 

 

 
30 



3.1.3. සිංගප්පූරු නිල සංචාරය 

 

අග්රාමාත්ය ගරු රනිේ වික්ර මසංෙ මැතිතුමා ප්ර ධාන දූත් පිරිස 2016 ජූලි මස 17 වන දින සට 19 

වන දින දක්වා සංගප්පූරුමේ නිල සංචාරයක නිරත් විය. මමම සංචාරමේ දී අග්රාමාත්යවරයා, 

සංගප්පූරු අග්රාමාත්ය ගරු ලී ලුන් මැතිතුමා, සන්නිමේදන, මත්ොරතුරු සෙ අධයාපන අමාත්යතුමා 

සෙ මදරමටහි මෙ මකොමසාරිස්වරු ඇතුළු ප්ර ධාන නිලධාරීන් රැසක් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවන්හි 

දී ශ්රී ලංකාමේ ඉදිරි සංවර්ධන ක්රියාදාමය ත්වදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට අවශය පදනම මයොදන 

ලදී. 

 

මමම සංචාරය මඟින් මදරට අත්ර ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධත්ා ත්වදුරටත් ශක්තිමත් කර ගැනීමට 

ෙැකිවන පරිදි පෙත් සඳෙන් කාර්යයන් සඳො සොය ලබාදීමට එහිදී එකඟ වන ලදී. 

 

1) සංගප්පූරු සවිේ මසේවා විදයාලය සමඟ සෙසම්බන්ධ වී ශ්රී ලංකාමේ පරිපාලන මසේවමේ  
ත්ත්ත්වය ඉෙළ නැංවීම 

 
2) ශ්රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයත්නය ො සංගප්පූරු සවිේ මසේවා විදයාලය අත්ර දැනට 

ක්රියාත්මක වන පුහුණු වැඩසටෙන් ත්වදුරටත් පුළුේ කරලීම සෙ ශ්රී ලංකා 

විනිශ්චයකරුවන්මේ ආයත්නය ො සංගප්පූරු සවිේ මසේවා විදයාලය අත්ර අන්ත්ර් 

සබඳත්ා පුළුේ කරලීම  

 
3) ශ්රී ලංකාමේ මබ්මර් වැව ො ඒ ආශ්රිත් ප්රමද්ශ සංවර්ධනය කරලීම සඳො සංගප්පූරු නදිය 

ආශ්රිත්ව සදුකළ සංවර්ධන කාර්යයන් ආදර්ශයට ගැනීම 

 
4) සංගප්පුරුමේ ආමයෝජ්කයින් මමරටට මගන්වා ගැනීමට අවශය කටයුතු කිරීම 
 
5) නව මවළඳ ගිවිසුම් සංගප්පූරු රජ්ය සමඟ ඇති කර ගැනීම 
 
6) ශ්රී ලංකාමේ ආර්ථික ො සමාජීය ො ත්ාක්ෂණික අංශයන් හි සංවර්ධනය ඇති කරලීම 

සඳො පෙත් සඳෙන් වැඩසටෙන් ක්රියාත්මක කිරීම 

 

 විධිමත් පාසැේ අධයාපනය අවසන් කළ ශ්රී ලාංකීය ත්රුණයින්මේ අමනකුත් 

කුසලත්ා වර්ධනය කිරීමම් අරමුමණන් 2016 අමගෝස්තු මස සට පුහුණු වැඩසටෙන් 

පැවැත්වීම සඳො, සංගප්පූරුමේ, මත්ොරතුරු ත්ාක්ෂණ අධයාපනික මසේවා 

සංවිධානය සමඟ ශ්රී  ලංකාමේ ත්ාක්ෂණික ො වෘත්තීය අධයාපන සෙ අභයාස 

ක්මෂේත්රමයහි සෙමයෝගිත්ාව පිළිබඳ අවමබෝධත්ා ගිවිසුමකට එළඹිම 

 

 ශ්රී ලංකාමේ මත්ොරතුරු ත්ාක්ෂණ ො සත්කාරක මසේවා අංශ සඳො අභයාස ආයත්න  

ස්ථාපිත් කිරීම සඳො  සංගප්පූරුමේ සොය ලබා ගැනීම 
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 වයඹ පළාත් මො නගර සංවර්ධන වයාපෘතිය සඳො  සංගප්පූරුමේ  ජ්ාත්යන්ත්ර 

වයාපාර මණ්ඩලය සමඟ අවමබෝධත්ා ගිවිසුමකට එළඹීම 

 

 ශ්රී ලාංකික කනිෂ්ඨ ො මජ්යෂ්ඨ මට්ටමම් නිලධාරීන් සඳො නායකත්ව පුහුණු වැඩ 

සටෙන් මදකක් පැවැත්වීම 
 

 රාජ්ය මසේවා පුහුණු වැඩසටෙන් සඳො සංගප්පූරු සෙමයෝගීත්ාව ලබා ගැනීම සෙ 

ශ්රී ලංකා රාජ්ය මසේවමේ මසේවා ප්රමිතිය ො මසේවා ප්රසාරණය ඉෙළ නැංවීම සඳො 

සංගප්පූරුමේ  සවිේ මසේවා විදයාලය සමඟ අවමබෝධත්ා ගිවිසුමකට එළඹීම 

 

 මදරට අත්ර සංස්කෘතික හුවමාරු ක්රියාදාමයන් පෙසුකරණය සඳො සංගප්පූරුමේ, 

සංස්කෘතික, ප්රජ්ා සෙ ත්රුණ කටයුතු අමාත්යාංශය සමඟ සංස්කෘතික 

ක්මෂේත්රමයහි සෙමයෝගීත්ාවය මත් අවමබෝධත්ා ගිවිසුම 
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3.1.4. ඉන්දුනීසියානු නිල සංචාරය - 12 වන නලෝක ඉස්ලාමීය ආර්ථික සමුළුව  

“කලාපීය සෙමයෝගීත්ාවය මවනුමවන් මපෞද්ගලික අංශමේ කාර්ය භාරය” නැමැති මත්මාව 

යටමත් මමවර ඉන්දුනීසයාමේ ජ්කාර්ත්ා නුවර පැවැති 12 වන මලෝක ඉස්ලාමීය ආර්ථික සමුළුව 

සඳො ශ්රී ලංකා අග්රාමාත්ය, ගරු රනිේ වික්ර මසංෙ මැතිතුමා 2016 ජූලි මස 31 දින සට අමගෝස්තු 

මස 03 වන දින දක්වා ඉන්දුනීසයානු නිල සංචාරයක නිරත් විය. 

 

ශ්රී ලංකා අග්රාමාත්යවරයා, මමම සමුළුවට සෙභාගී වූ ඉන්දුනීසයාමේ ජ්නාධිපති, අතිගරු 

මජ්ොමකෝ ේමදොමදෝ, මුදේ අමාත්ය ගරු ශ්රී මුේයානී ඉන්ද්ර වතී සෙ සමුද්ර  කටයුතු අමාත්ය, ගරු 

ලුහුත් බින්සාර් ජ්න්ජ්යිත්ාන් යන මෙත්ම මෙත්මීන් ෙමුවී ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පවත්වන ලදී. 

 

එහිදී, ශ්රී ලංකා රජ්ය දැනට සදු කරමින් පවතින සීඝ්ර සංවර්ධන ක්රියාදාමයට ඉවෙේවන කරුණු 

රාශියක් සාකච්ඡා කරන ලද අත්ර, ඉන්දුනීසයා සෙ ශ්රී ලංකා වාණිජ් මණ්ඩල අත්ර 

සෙමයෝගීත්ාව ඇති කිරීමම් ක්ර මමේදයක් සකස් කිරීම සෙ ඉන්දුනීසයාමේ ආමයෝජ්කයින්ට 

මමන් ම ශ්රී ලංකාමේ ආමයෝජ්කයින්ට ආමයෝජ්න අවස්ථා පුළුේ කරලීමටත්, මම් වන විටත් 

ඉන්දුනීසයාමේ මත් ඇතුළු වැවිලි ක්මෂේත්රමයහි  ශ්රී ලංකා ආමයෝජ්න ඇති බැවින් ඒවා ත්වදුරටත් 

ප්ර වර්ධනය කිරීමටත් එකඟ විය.  
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3.1.5. චීන නිල සංචාරය  

 
2016 අමගෝස්තු මස 13 වන දින සට 17 වන දින දක්වා ශ්රී ලංකා අග්රාමාත්ය, ගරු රනිේ 

වික්රමසංෙ මැතිතුමා ඇතුළු දූත් පිරිස චීනමේ නිල සංචාරයක නිරත් විය. එහිදී, අග්රාමාත්යවරයා 

ඇතුළු දූත් පිරිස චීන රජ්යට අයත් කර්මාන්ත් පුර, බොලුම් පර්යන්ත්, ත්ාක්ෂණික උදයාන, මූලය 

මධයස්ථාන ො නිර්මාණාත්මක නිෂ්පාදන ආයත්න ආදී ආර්ථික සංවර්ධනය සඳො පාදක වන 

මක්න්ද්රීය ස්ථාන ගණනාවක් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 

මමහිදී, ශ්රී ලංකාව ො චීනය අත්ර පවතින ද්වීපාර්ශ්වික සම්බන්ධත්ා ත්ව දුරටත් ශක්තිමත් 

කරගත් ෙැකි ආකාරය පිළිබඳව චීන රජ්මේ නිලධාරීන් ො මො පරිමාණ  වයවසායකයින් සමඟ 

අදෙස් හුවමාරු කර ගන්නා ලදී. 

එමමන්ම, මමම සංචාරමේ දී ශ්රී ලංකාවට උපරිම ප්ර තිලාභ ලබා ගැනීමට ෙැකිවන පරිදි පෙත් 

සඳෙන් කාර්යයන් ඉටුකර දීමට සෙය ලබා දීම සඳො මදරට අත්ර අවමබෝධත්ා ගිවිසුම් ඇතිකර 

ගැනීමට එකඟ විය.  

1) වරාය නගරය සංවර්ධන වයාපෘතිය, ෙම්බන්මත්ොට වරාය, මො නගර වයාපෘතිය සෙ 

කර්මාන්ත් සංවර්ධනය 
 

2) වකුගඩු මරෝගය පරීක්ෂා කිරීමම් ජ්ංගම වාෙන වයාපෘතිය 
 

3) ආරක්ෂාකාරී ජ්ල සම්පාදන ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ ඒකාබද්ධ පර්මේෂණ ො සංවර්ධන 

මධයස්ථානයක් ආරම්භ කිරීම 
 

4) වෘත්තීය අධයාපන ක්මෂේත්රමයහි සෙමයෝගීත්ාවය ශක්තිමත් කිරීම සඳො  ඉදිරි පස්වසර 

තුළදී  පුහුණු අවස්ථා 2000 ක් ශ්රී ලංකාවට ලබාදීම 
 

5) අවමබෝධත්ා ගිවිසුම්  
 

 චීනය ො ශ්රී ලංකාව අත්ර උදර්පණ ගිවිසුම (Treaty of Extradition) 
 

 ආමයෝජ්න, ආර්ථික ො ත්ාක්ෂණ සෙමයෝගිත්ාව පුළුේව ක්රියාත්මක කිරීම 

සම්බන්ධමයන් අවමබෝධත්ා ගිවිසුම 
 

 දක්ෂිණ අධිමේගී මාර්ගය දිගුමේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳො පක්ෂපාතී ණය ආධාර 

ගිවිසුම 

 චීන සංවර්ධන බැංකුව සෙ ශ්රී ලංකා මෙ බැංකුව අත්ර සෙමයෝගිත්ාව මත් 

අවමබෝධත්ා ගිවිසුම 
 

 චීනමේ ජ්ාතික ස්වභාවික විදයා පදනම සෙ ශ්රී ලංකාමේ ජ්ාතික විදයා පදනම අත්ර 

අවමබෝධත්ා ගිවිසුම 
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3.1.6. සිංගප්පූරු නිල සංචාරය - ඉන්දීය සාගර සමුළුව 2016 

ඉන්දීය පදනම විසන් සංවිධානය කළ,  ඉන්දීය සාගර සමුළුමේ සමාරම්භක මද්ශනය පැවැත්වීම 

සඳො ශ්රී ලංකා අග්රාමාත්යවරයා මවත් කරන ලද ආරාධනය පිළිගනිමින්, ඉන්දීය සාගර 

කලාපමේ ප්රධානත්ම රාජ්යයන්හි සෙභාගීත්වමයන්  2016 සැප්ත්ැම්බර් මස 01 වන ො 02 වන 

දිනයන්හි දී සංගප්පූරුමේ ෂැන්ග්රිලා මෙෝටලමේ පැවැති ඉන්දීය සාගර සමුළුමේ සමාරම්භක 

මද්ශනය, ශ්රී ලංකා අග්රාමාත්ය ගරු රනිේ වික්රමසංෙ මැතිතුමා විසන් පවත්වන ලදී. 

මාලදිවයිමන් හිටපු ජ්නාධිපති අතිගරු මයුමි අබිදුේ ගයුම් මැතිතුමා, මැමේසයානු නිමයෝජ්ය 

අග්රාමාත්ය ගරු දාමත්ෝ මසේරි ආචාර්ය අෙමඩ් සහිඩ් ෙමිඩි මැතිතුමා ඇතුළු මද්ශපාලනඥයින්, 

විද්වතුන් ො  උසස් නිලධාරීන්  විශාල පිරිසක් මමම සමුළුවට සෙභාගී විය. 

මමම සමුළුව සඳො ශ්රී ලංකා ප්රතිපත්ති අධයයන ආයත්නය, බංේලාමද්ශමේ ජ්ාත්යන්ත්ර උපාය 

මාර්ග ආයත්නය සෙ සංගප්පූරුමේ ජ්ාත්යන්ත්ර අධයයන පිළිබඳ එස් රාජ්රත්නම් ආයත්නය 

නිමයෝජ්නය මකරිණි. ඉන්දීය සාගර කලාපයට බලපාන ආරක්ෂක, ආර්ථික, සංස්කෘතික ො 

පාරිසරික ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම මමම සමුළුව පැවැත්වීමම් ප්රධාන අරමුණ විය. 

මමම නිල සංචාරමේ දී අග්රාමාත්ය ගරු රනිේ වික්රමසංෙ මැතිතුමා විසන් ශ්රී ලංකාමේ සංවර්ධන 

වයාපෘති, උතුරු  සෙ නැමගනහිර පළාත්වල නැවත් පදිංචි කරවීමම් කටයුතු, දකුණු ඉන්දියානු 

ප්රාන්ත් රාජ්යයන් සෙ ශ්රී ලංකාව අත්ර සමීපස්ථ සෙමයෝගිත්ාවයක් මගොඩනගා ගැනීමම් 

ෙැකියාව පිළිබඳව මමන්ම මිමේනියම් සංවර්ධන සෙමයෝගිත්ා සංවිධානය මඟින් ලබා ගැනීමට 

අමප්ක්ෂිත් ආධාර පිළිබඳව ද සමුළුවට සෙභාගී වූ විමද්ශ නිමයෝජිත්යින් සමඟ සාකච්ඡා කරන 

ලදී. 
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3.1.7. නවසීලන්ත නිල සංචාරය  
 

නවසීලන්ත් අග්රාමාත්යතුමන් මවතින් ලද ආරාධනයක් අනුව ශ්රී ලංකා අග්රාමාත්යවරයා 2016 

ඔක්මත්ෝබර් මස 01 වන දින සට 03 වන දින දක්වා නවසීලන්ත්මේ නිල සංචාරයක මයදුණි. 

එම සංචාරය අත්රතුර ගරු රනිේ වික්රමසංෙ මැතිතුමාට නවසීලන්ත් පාර්ලිමම්න්තුව 

ඇමතීමටත්, නවසීලන්ත් අගමැති ගරු මජ්ෝන් කී මැතිතුමා, මුදේ, ආර්ථික සංවර්ධන ො 

මවළඳ ආදී ප්රධාන අංශයන් ට අදාළ නවසීලන්ත් රජ්මේ අමාත්යවරුන් ො ප්රමුඛ් මපමළේ 

වයාපාරික ආයත්න නිමයෝජිත්යන් රැසක් සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වීමටත් අවස්ථාව සැලසන. 

මදරමට් අග්රාමාත්යවරුන් අත්ර පැවති සාකච්ඡා අත්රතුර, මදරට ත්ානාපති කාර්යාලයන් 

පිහිටුවීමටත්, එමඟින් රටවේ අත්ර සෙමයෝගීත්ාවය වර්ධනය කිරීමටත් තීරණය විය. මිශ්ර 

නිමයෝජ්නයක් සහිත් නවසීලන්ත් පාර්ලිමම්න්තු ක්රමය සෙ වර්ත්මානමේ නවසීලන්ත්ය තුළ 

ක්රියාත්මක මැතිවරණ ක්රමය සම්බන්ධමයන් ද මදරමට් අග්රාමාත්යවරුන් සාකච්ඡා කරන ලදී. 

නවසීලන්ත්ය ො ශ්රී ලංකාව අත්ර පවත්නා සෙමයෝගීත්ාව වර්ධනය කිරීම අරමුණු 

කරගනිමින්, ශ්රී ලංකාමේ කර්මාන්ත්/ආර්ථික අංශයන් දියුණු කිරීමට නවසීලන්ත් රජ්ය විසන් 

සෙමයෝගය ලබාදීමට එකඟ විය. ඒවා නම්; 

1) කිරි නිෂ්පාදන කර්මාන්ත්ය සංවර්ධනය සඳො මත්ොරතුරු ත්ාක්ෂණය මයොදා ගැනීම 

2) ධීවර කටයුතු කළමනාකරණය සම්බන්ධ උපක්රම භාවිත්ය 

3) භාණ්ඩාගාරය ප්රතිවුෙගත් කිරීම, ආර්ථික, මුදේ ො රාජ්ය වයවසාය යන අංශයන් 

ප්රතිසංස්කරණය 

4) කෘෂිකාර්මික ක්මෂේත්ර දියුණු කිරීම සඳො උසස් ත්ාක්ෂණය සෙ පුහුණුව ලබාදීම 
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3.1.8. ඉන්දීය නිල සංචාරය 

අග්රාමාත්ය ගරු රනිේ වික්රමසංෙ මැතිතුමා ප්රමුඛ් දූත් කණ්ඩායම 2016 ඔක්මත්ෝබර් මස 04 

වන දින සට 06 වන දින දක්වා ඉන්දියාමේ නවදිේලි නුවර නිල සංචාරයක නිරත් විය. මමම 

නිල සංචාරය අත්රතුර අග්රාමාත්යතුමන් ඉන්දීය ජ්නාධිපති, අගමැති ඇතුළු ඉන්දීය රජ්මේ 

අමාත්යවරු කිහිපමදමනකු සමඟ නිල වශමයන්  සාකච්ඡා පවත්වන ලදී. 

 

එම සාකච්ඡාවන්හී දී ප්රධාන වශමයන් ඉන්දු-ලංකා ධීවර ගැටළුව, ඉන්දියානු සෙමයෝගීත්ා 

නිවාස වයාපෘතිය, ආර්ථික ො ත්ාක්ෂණික සෙමයෝගීත්ා ගිවිසුම (ECTA), උතුමර් මාර්ග 

සංවර්ධනය, බල ශක්ති උත්පාදනය ො ත්රිකුණාමලය මත්ේ පිරිපෙදුව සම්බන්ධව අවධානය 

මයොමු මකරිණි. 

මමම සංචාරය තුළදී, ඉන්දීය ආමයෝජ්කයන් ශ්රී ලංකාමේ ආමයෝජ්නය සඳො දිරි ගැන්වීමටත්, 

යාපනය-මකොළඹ, මන්නාරම-ත්රිකුණාමලය ො ත්රිකුණාමලය-දඹුේල යන මාර්ග සංවර්ධන 

වයාපෘති සඳො සෙය ලබාදීමටත් ඉන්දීය රජ්ය එකඟ විය. 
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3.1.9. නබල්ජියම් නිල සංචාරය 
 

ශ්රී ලංකා අග්රාමාත්ය ගරු රනිේ වික්රමසංෙ මැතිතුමා 2016 ඔක්මත්ෝබර් මස 16 වන දින සට 

21 වන දින දක්වා මබේජියමම් නිල සංචාරයක නිරත් විය. එහිදී ශ්රී ලංකා අග්රාමාත්යවරයා 

මබේජියම් ජ්නාධිපති ගරු චාර්ේස් මිමචේ මැතිතුමා, මලෝරන්ස් කුමරා සෙ යුමරෝපා 

පාර්ලිමම්න්තුමේ ප්රධානීන් මුණගැසුන අත්ර, යුමරෝපා සංගමමේ ප්රධාන නිලධාරීන් සමඟ ද 

සාකච්ඡා පවත්වන ලදී.  
 

මමම නිල සංචාරමේ මූලික අරමුණ GSP+ සෙනය නැවත් ලබා ගැනීම සඳො අදාළ අංශ සමඟ 

සාකච්ඡා කිරීම වූ අත්ර, එහි දී අග්රාමාත්යවරයා විසන් ශ්රී ලංකාමේ ආර්ථිකය දියුණු කිරීම 

සඳො වන නව සැළසුම් විස්ත්ර කරන ලදී. යුමරෝපා සංගමමේ ප්රධාන නිලධාරීන් විසන් GSP+ 

සෙනය නැවත් ලබා ගැනීම සම්බන්ධව කරන ලද ඉේලීමට යෙපත් ප්රතිචාර දක්වන ලදී. 
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3.2. රාජය තාන්ත්රිකයන් සහ විනද්ශ නිනයෝජිතයන් සමග පැවති සාකච්ඡා  

 

අංක දිනය රාජය තාන්ත්රිකයන් සහ විනද්ශ නිනයෝජිතයන් 

01 2016.01.04 එක්සත් රාජ්ධානිමේ හිටපු අග්රාමාත්ය ගරු මටෝනි බ්මලයාර් මැතිතුමා 

02 2016.01.05 පකිස්ත්ානු අග්රාමාත්ය අතිගරු නවාස් මෂරීෆ් මැතිතුමා 

03 2016.01.05 ඇමරිකා එක්සත් ජ්නපද ආමයෝජ්ක මජ්ෝර්ේ මසොමරොස් මෙත්ා 

04 2016.01.07 මනෝර්වීජියානු විමද්ශ අමාත්ය ගරු බර්ේ මබන්මේ මැතිතුමා 

05 2016.01.07 
ොවර්ඩ් සරසවිමේ, මජ්ෝන් එෆ් මකමනඩි ශාස්ත්රාලමයහි ආර්ථික සංවර්ධන 
වයවොර පිළිබඳ මොචාර්ය රිකාමඩෝ හූස්මන් මෙත්ා සෙ ඇමරිකානු ආර්ථික 
විදයාඥ මකොළම්බියා සරසවිමේ මොචාර්ය මජ්ෝෂප් ස්ටිේලිෂ් මෙත්ා 

06 2016.01.12 ඉන්දියානු විමද්ශ කටයුතු මේකම්, අතිගරු ආචාර්ය එස් මේෂන්කර් මැතිතුමා 

07 2016.01.14 
එක්සත් රාජ්ධානිමේ විමද්ශ කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය, ගරු හියුමගෝ ස්වයර් 

මැතිතුමා  

08 2016.01.18 මකොරියානු එක්ෂිම් බැංකු අධිපති, ආචාර්ය ලී ඩුක්-හූන් මෙත්ා 

09 2016.01.28 ඔස්මේලියානු මද්ශපාලන ක්රමමෝපාචාර්ය, ශ්රීමත් ලින්ටන් මකොස්බ්රි මෙත්ා 

10 2016.02.05 විමද්ශ කටයුතු සෙ විමද්ශයන්හි ඉන්දියානු කටයුතු භාර අමාත්ය, ගරු ශ්රීමති 
සුෂ්මා ස්වරාේ මැතිණිය 

11 2016.02.05 ජ්ාත්යන්ත්ර මූලය අරමුදමේ නිමයෝජිත් පිරිස 

12 2016.02.08 ශ්රී ලංකා මිත්ර සංසදමේ සභාපති, ගරු මජ්ෆ්රි වැන්-ඕර්ඩන් මැතිතුමා සෙ 
මමෝමටන් මමසර්මිෂ්ට් මෙත්ා 

13 2016.02.09 එක්සත් ජ්ාතීන්මේ මානව හිමිකම් මෙ මකොමසාරිස් අතිගරු සයිඩ් රාඩ් අේ 
හුමසේන් මැතිතුමා 

14 2016.02.23 ආසයානු සංවර්ධන බැංකු සභාපති, ටකහිමකෝ නකාමයෝ මෙත්ා 

15 2016.02.24 නවසීලන්ත් අග්රාමාත්ය, ගරු මජ්ෝන් කී මැතිතුමා 

16 2016.02.25 ඉරාන ඉස්ලාමීය ජ්නරජ්මේ බලශක්ති අමාත්ය, ගරු චිචියන් ෙමීඩ් මැතිතුමා 

17 2016.03.01 ඇමරිකා එක්සත් ජ්නපද උප මේකම්, පැට්රික් එෆ්. මකනඩි මෙත්ා 

18 2016.03.08 පකිස්ත්ානු ජ්නාධිපති, අතිගරු මම්නූන් හුමසේන් මැතිතුමා 

19 2016.03.09 සෙස්ර අභිමයෝගත්ා සංසථ්ා උප සභාපති, මබත් ට්රිමටර් මෙත්ා 

20 2016.03.10 ත්ායිලන්ත් නිමයෝජ්ය අග්රාමාත්ය, අතිගරු මසොම්කිඩ් ජ්ටුශ්රීපිටක් මැතිතුමා 

21 2016.03.16 ජ්ාත්යන්ත්ර සෙමයෝගිත්ා සෙ සංවර්ධන යුමරෝපා සංගම් මකොමසාරිස් මනවාන් 
මිමිකා මෙත්ා සෙ දූත් පිරිස 

22 2016. 04.22 සාර්ක් මෙ මේකම් අතිගරු අර්ජුන් බී ත්ාපා මැතිතුමා 
 

40 



අංක දිනය රාජය තාන්ත්රිකයන් සහ විනද්ශ නිනයෝජිතයන් 

23 2016.04.25 ස්වීඩන්, විමද්ශ කටයුතු අමාත්ය, අතිගරු මාර්මගොට් මවොේස්ට්රම් මැතිණිය 

24 2016.04.27 ත්ායිලන්ත් රාජ්ය ආරක්ෂක ෙමුදා ප්රධානී, මජ්නරාේ මසෝමායි කඕටිරා මෙත්ා 

25 2016.05.04 මාලදිවයින් විමද්ශ කටයුතු අමාත්ය, අතිගරු දුන්යා මවුමූන් මැතිණිය 

26 2016.05.16 ජ්ර්මන්, ආර්ථික කටයුතු සෙ බලශක්ති පාර්ලිමම්න්තු රාජ්ය මේකම්, උමේ 
මබක්මම්යර් මෙත්ා 

27 2016.05.18 ජ්පාන අග්රාමාත්ය විමශේෂ උපමද්ශක, හිමරෝමත්ෝ ඉසුමි මෙත්ා 

28 2016.05.18 එක්සත් ජ්නපද හිටපු නිමයෝජ්ය රාජ්ය මේකම්, ගරු රිචර්ඩ් ආර්මිමට්ේ 
මැතිතුමා 

29 2016.05.19 මලෝක බැංකු විධායක අධයක්ෂ මණ්ඩල චාරිකාව 

30 2016.05.27 මැමේසයානු විමශේෂ රාජ්ය නිමයෝජිත්, ගරු ටූන් මූසා හිත්ාම් මැතිතුමා 

31 2016.06.06 බ්රිත්ානය රාජ්ය ත්ාන්ත්රික මසේවා ප්රධානී, ශ්රීමත් සයිමන් මැක්මඩොනේඩ් 
මැතිතුමා 

32 2016.06.15 තුර්කි විමද්ශ කටයුතු අමාත්ය, ගරු මමවුලට් කවුමසෝේලු මැතිතුමා 

33 2016.07.09 චීන විමද්ශ කටයුතු අමාත්ය, ගරු වැංයි මැතිතුමා 

34 2016.07.12 ඉරාන ඉස්ලාමීය ජ්නරජ් නිර්මාත්ෘවරයාමේ මුණුබුරු සෙ සුපත්ළ ඉස්ලාමීය 
පූජ්ක, අතිගරු අයමත්ොේලා මසයිඩ් ෙසන් මකොමම්යිනි පූජ්කතුමා 

35 2017.07.03 ඇමරිකානු එක්සත් ජ්නපද සෙකාර රාජ්ය මේකම්, නිෂා බිස්වාේ මැතිණිය 

36 2017.07.21 මලෝක ආර්ථික සංසද නිලධාරී, ආචාර්ය ෆිලිප් මරොසල්ර් මෙත්ා සෙ විරාේ 
මම්ත්ා මෙත්ා 

37 206.07.22 මැමේසයානු නිමයෝජ්ය අග්රාමාත්ය, ගරු අේමඩ් ෂහීඩ් බින් ෙමීඩි මැතිතුමා 

38 2016.07.27 ජ්පාන, ජ්ාත්යන්ත්ර කටයුතු උප අග්රාමාත්ය, ගරු හිමරෝෆියුමි කටාමසේ 
මැතිතුමා 

39 2016.07.28 කැනඩා විමද්ශ කටයුතු අමාත්ය, ගරු ස්මටෆාන් ඩිමයෝන් මැතිතුමා 

40 2016.08.08 පකිස්ත්ානු ගුවන් ෙමුදා කාර්ය මණ්ඩල ප්රධානී, එයා චීප් මාෂේ මසොමෙේේ 
අමාන් මෙත්ා 

41 2016.08.12 මනෝර්මේ අග්රාමාත්ය, ගරු අර්නා මසොේබර්ේ මැතිණිය 

42 2016.08.31 එක්සත් ජ්ාතීන්මේ මෙ මේකම්, අතිගරු බැන් කී මූන් මැතිතුමා 

43 2016.09.26 ඉන්දියානු වාණිජ් ො කර්මාන්ත් රාජ්ය අමාත්ය, ගරු ශ්රීමති නිර්මලා 
සීත්ාරාමන් මැතිණිය 

44 2016.10.07 ස්විට්සර්ලන්ත් ජ්ාතික සභාමේ කථානායක ගරු ක්රිස්ටා මාර්ක්වේඩර් මැතිනිය 

45 2016.10.10 ජ්පාන අග්රාමාත්යවරයාමේ විමශේෂ උපමද්ශක හිමරෝමත්ෝ ඉසුමි මෙත්ා 

46 2016.10.12 
එක්සත් ජ්ාතීන්මේ උප මෙ මේකම් සෙ ආසයා ශාන්තිකර කලාපීය ආර්ථික 
සෙ සමාජීය කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාමේ (ESCAP) විධායක මේකම් 
ආචාර්ය ශම්ෂඩ් අක්ත්ර් මෙත්ා 

47 2016.10.12 ෙංමේරියානු විමද්ශ කටයුතු සෙ මවළඳ අමාත්ය ගරු පීටර් සජ්ාමටෝ මැතිතුමා 
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අංක දිනය රාජය තාන්ත්රිකයන් සහ විනද්ශ නිනයෝජිතයන් 

48 2016.10.23 ඉන්දියානු විමද්ශ කටයුතු මේකම් අතිගරු ආචාර්ය එස් මේෂන්කර් මැතිතුමා 

49 2016.10.26 ඇමරිකා එක්සත් ජ්නපද සාම බලකාමේ අධයක්ෂ කැරී මෙස්ලර් රැමඩේට් 
මෙත්මිය 

50 2016.10.31 ජින් ලැම්බර්ට් මෙත්මියමේ ප්රධානත්වමයන් යුත් යුමරෝපා සංගම් 
පාර්ලිමම්න්තුමේ දූත් පිරිස 

51 2016.11.27 එක්සත් ජ්නපද ශාන්තිකර බලඇණිමයහි ආඥාපති අද්මිරාේ ෙැරී බී ෙැරිස් 
මෙත්ා 

52 2016.12.12 ත්ජිකිස්ත්ානු ජ්නාධිපති අතිගරු එමමොමලි රෙම්න් මැතිතුමා 
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04. ජ්ාතික සංහිඳියාව,  
   සමාජ් සුභ සාධනය සෙ      
      ආගමික කටයුතු 
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4.1. ජාතික සංහිඳියාව 

 
දශක තුනකට ආසන්න කාලයක් පැවති යුද්ධය 2009 වර්ෂමේ දී අවසන් වුවත්, ශ්රී ලාංකිකයන්ට 

මම් දක්වා සැබෑ ජ්ාතික සංහිඳියාවක් ළඟා කර ගැනීමට මනොෙැකි වී ඇත්. එබැවින් ශ්රී ලංකාමේ 

සයලු ආගමික ො ජ්න වාර්ගික කණ්ඩායම් සමඟ සාකච්ඡා කර මද්ශීය නීතිමය රාමුව තුළ 

සංහිඳියා යාන්ත්රණයක් සකස් කිරීමට වර්ත්මාන රජ්ය ක්රියාකරමින් සටී.  

සයලු ජ්න මකොටස්වලට සාධාරණ මලස ජීවත් වීමට ෙැකි සාධාරණ සමාජ්යක් බිහිකිරීමට නව 

රජ්ය මනොපමාව කටයුතු කරමින් සටින අත්ර අන්ත්ර් ආගමික සෙජීවනය වර්ධනය කිරීම 

උමදසා සෑම ආගමකම එක් උත්සවයක්, ජ්ාතික උත්සවයක් මලස අග්රාමාත්යවරයාමේ 

ප්රධානත්වමයන් සැමරීම එහි එක් පියවරකි.  

ඒ අනුව, ගරු ජ්නාධිපතිවරයාමේ ො අග්රාමාත්යවරයාමේ ප්රධානත්වමයන් මකොළඹ නවම් මො 

මපරෙැර ද මවසක් මපොමෙොය නිමිතිමකොටමගන මකොළඹ හුණුපිටිය ගංඟාරාම විොරස්ථානය 

මක්න්ද්ර කර ගනිමින් ‘බුද්ධ රශ්මි’ ජ්ාතික මවසක් මංගලයය ද, ඉස්ලාම් භක්තිකයින් සමරනු 

ලබන ඉෆ්ත්ාර් උත්සවය ද, මකොේලුපිටිය වාළුකාරාම මො විොරස්ථ වාර්ෂික ඇසළ මො 

මපරෙැර ද, හින්දු භක්තිකයින් විසන් සමරන දීපවාලී උත්සවය ද 2016 වර්ෂමේ දී පවත්වන 

ලදි. 

ත්වද, අග්රාමාත්යවරයාමේ යාපන නිල සංචාරයන්හීදී  මපොමරොන්දු වූ පරිදි, යාපනය, ොට්ලි 

විදයාලය මවත් ආසන 26 ක බස් රථයක් ලබා දීම අධයාපන අමාත්යාංශය සමග සම්බන්ධ වී සදු 

කරන ලද අත්ර, කාන්ත්ා කටයුතු අමාත්යාංශය ො සම්බන්ධවී,  කිලිමනොච්චිමේ පිහිටුවන ලද 

ගෘෙමූලික කාන්ත්ාවන් සඳො වූ ජ්ාතික මධයස්ථානමේ වැඩ කටයුතු නිරන්ත්ර අධීක්ෂණය ද 

සදු මකමර්. 
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4.1.1 සංහිඳියා යාන්ත්රණ සම්බන්ධීකරණ මහ නල්කම් කාර්යාලය 

ජ්ාතික සංහිඳියාව ඇති කරලීමම් ත්වත් එක් පියවරක් වශමයන් අග්රාමාත්ය, ගරු රනිේ වික්රමසංෙ 

මැතිතුමාමේ මයෝජ්නාවකට අනුව, 2015 මදසැම්බර් මස 16 වන දින පැවැති අමාත්ය මණ්ඩල 

රැස්වීමම්දී අනුමත් වූ පරිදි, “සංහිඳියා යාන්ත්රණය පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ මෙ මේකම් 

කාර්යාලය”  ස්ථාපිත් මකරුණු අත්ර එහි කාර්යභාරය පෙත් පරිදි මේ.   

1) සංහිඳියා යාන්ත්රණ පිළිබඳ ජ්ාතික මට්ටමම් මද්ශණ සම්බන්ධීකරණය 

 

2) අතුරුදෙන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය, සත්ය මත්ොරතුරු සෙ සංහිඳියා මකොමිෂන් සභාව, 

වැරදි නිවැරදි කිරීමම් කටයුතු කාර්යාලය, විමශේෂ අධිකරණ මණ්ඩල ො අමනකුත් 

අදාල සංහිඳියා යාන්ත්රණයන් ස්ථාපිත් කිරීම සඳො සැලසුම් ො කාල රාමු සම්පාදනය 

 

3) ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් මකොමිෂන් සභාව සෙ මානව හිමිකම් මෙ මකොමසාරිස්මේ 

එක්සත් ජ්ාතීන්මේ කාර්යාලය ඇතුළු  ජ්ාතික සෙ ජ්ාත්යන්ත්ර ආයත්න ො සමඟ 

සෙසම්බන්ධත්ා පැවැත්වීම 

 

4) උගත් පාඩම් ො සංහිඳියා මකොමිෂන් සභාමේ සෙ  මානව හිමිකම් පිළිබඳ මෙ 

මකොමසාරිස් කාර්යාලමේ වාර්ත්ාවල  අන්ත්ර්ගත් නිර්මද්ශ ක්රියාත්මක කිරීමට අදාල 

ප්රගතිය පසු විපරම සෙ සම්බන්ධීකරණය 

 

5) නීති ආධිපත්යය, මානව අයිතිවාසකම්, පරිපාලන ො අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණයන් 

ශක්තිමත් කිරීමමහිලා අවශය සම්බන්ධීකරණය 

 

එමමන්ම මමම සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලය විසන් මත්ොරතුරු විමසීමම් මවබ් අඩවියක් 

(www.scrm.gov.lk) යාපනමයහි දියත් කළ අත්ර, අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳව කාර්යාලයක් ද 

ස්ථාපිත් කරන ලදි. නීති සම්පාදනය ද ඇතුළුව අතුරුදෙන් වූ ත්ැනැත්ත්න් පිළිබඳ කාර්යාලයක් 

පිහිටුවීම සඳො අවශය මූලික කටයුතු මමම වසර තුළදී ඉටු කරන ලදී. එම පනත් මකටුම්පත් 

පනත්ක් මලස; 2016 අංක 14 දරණ අතුරුදෙන් වූ ත්ැනැත්ත්න් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 

පරිපාලනය කිරීම සෙ කර්ත්වය ඉටු කිරීම) පනත්, පාර්ලිමම්න්තුමේ සම්මත් වූ අත්ර2017 වසර 

සඳො අය-වැය ඇස්ත්මම්න්තුව ද ඉදිරිපත් කර ඇත්. 
 

ගරු අග්රාමාත්යතුමා විසන් සංහිඳියා යාන්ත්රණ සම්බන්ධ මෙමේකම් කාර්යාලය යටමත්, 

සංහිඳියා යාන්ත්රණය උමදසා ප්රවිචාරණ කාර්ය සාධක බලකාය පිහිටුවා ඇත්.  

 

මමම කාර්යාලය මගින් 2016 වසර තුළ මෙජ්නත්ාව දැනුවත් කිරීම සඳොත් ඔවුන්මේ අදෙස් 

ලබාගැනීම සඳොත් විවිධ අමාත්යංශ, මදපාර්ත්මම්න්තු සෙ දිස්ත්රික් මට්ටමම් නිලධාරීන් ො 

සම්බන්ධීකරණමයන් විවිධ වැඩසටෙන් ක්රියාත්මක කර ඇත්. 
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මමයට අමත්රව මමරටට පැමිණි විමද්ශ දූත් පිරිස් වල ඉෙල මපමේ නිලධාරීන් සමග ද ජ්පන්, 

ඕස්මේලියාව සෙ මබේජියම යන රටවල ත්ානාපතිවරුන් සමග ද, සංක්රමිණයින් පිළිබඳ 

ජ්ාතීන්ත්ර සංවිධානමේ (IOM) ප්රධානීන් සමගද, එක්සත් ජ්ාතීන්මේ මන්වාසක 

සම්බන්ධීකාරකවරයා සමග ද සංක්රාන්තීය යුක්ති යාන්ත්රණය පිළිබඳවත් ඒ සඳො ඔවුන්මගන් 

ලබාගත් ෙැකි සෙය පිළිබඳවත් සාකච්ඡා පවත්වා ඇත්. 

 

දැනට ක්රියාත්මක සංහිඳියා යාන්ත්රණය පිළිබඳව ආරක්ෂක අංශමේත්, ත්රිවිධ ෙමුධාමේත් 

මජ්යෂ්ඨ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම සඳො සංවාදයක් එක්සත් ජ්ාතීන්මේ මන්වාසක 

සම්බන්ධීකාරකවරයාමේ සම්බන්ධීකරණමයන් මකොළඹ, ගාේල සෙ යාපනය යන 

ස්ථානයන්හිදී පවත්වන ලදී. 

 

ඉෙත් කාර්යයන් ඉටුකිරීම සඳො අවශය අනුමත් කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම ද සදු කර ඇත්. 
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4.1.2. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳ මහජන අදහස් ලබා ගැනීනම් කමිටුව 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳ මෙජ්න අදෙස් විමසීමට කමිටුවක් පත් කිරීම සඳො 

අමාත්ය මණ්ඩල විසන් ගනු ලැබූ තීරණය අනුව 2015.12.16 දින ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳ මෙජ්න අදෙස් ලබා ගැනීමම් කමිටුව පත්කරන ලදි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

ප්රතිසංස්කරණය සම්බන්ධමයන් මෙජ්න අදෙස් විමසා ත්ෙවුරු කර ගනිමින්, එම අදෙස් කමිටු 

නිර්මද්ශය ද සමඟ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව මවත් ඉදිරිපත් කිරීම මමහි ප්රධාන කාර්යභාරය 

විය. 

මමම කමිටුව, අධි නීතීඥ ලාේ විමේනායක මෙත්ාමේ සභාපතීත්වමයන් යුක්ත්ව පිහිටවනු ලැබූ 

අත්ර, හිටපු පාර්ලිමම්න්තු මන්ත්රීවරුන්, පළාත් පාලන ආයත්න නිමයෝජිත්යන්, විශ්වවිදයාල 

ආචාර්යවරුන්, විශ්රාමික මජ්යෂ්ඨ රාජ්ය  නිලධාරීන්, මජ්යෂ්ඨ නීතීඥවරුන්, මද්ශපාලන 

ක්රියාකාරීන් ො සවිේ සමාජ් සංවිධාන නිමයෝජිත්යින්මගන් එය සමන්විත් මේ. 

මෙජ්න අදෙස් විමසීම සඳො මමම කමිටුව විසන් දිස්ත්රික්ක 25 තුළ, එක් දිස්ත්රික්කයක් සඳො 

දින 02ක් බැගින් ද මකොළඹ දිස්ත්රික්කය සඳො දින 08 ක් ද රැස්වීම් පවත්වන ලද අත්ර, පෙත් 

සඳෙන් විෂයයන් විස්ස (20) පිළිබඳව ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ප්රතිසංස්කරණය සම්බන්ධමයන් 

ස්වකීය නිමයෝජ්නයන් ලිඛිත්ව මෙෝ වාචිකව ඉදිරිපත් කරන මලස මෙජ්නත්ාවට ආරාධනය 

මකරිණ.  

1) රාජ්යමේ ස්වාභාවය 

2) ආණ්ඩුක්රමමේ ස්වරූපය (විධායක ජ්නාධිපති ක්රමය මෙෝ පාර්ලිමම්න්තු ක්රමය) 

3) ආණ්ඩුක්රම  වයවස්ථාමේ මූලික වුෙය 

4) පුරවැසභාවය, ආගම, මූලික අයිතිවාසකම් ො යුතුකම්, භාෂා අයිතිය, කණ්ඩායම් 

අයිතිය ො රාජ්ය ප්රතිපත්ති මමමෙයවීමම් මූලධර්ම 

5) වයවස්ථාදායකය (ඒක මණ්ඩල/ද්වි මණ්ඩල) 

6) පාර්ලිමම්න්තු ස්වාධිපත්යය/ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ උත්ත්රීත්ර භාවය 

7) වයවස්ථාදායකය, විධායකය ො අධිකරණය අත්ර බලය මවන් කිරීම 

8) අධිකරණමේ ස්වාධිපත්යය ො අධිකරණ වුෙය 

9) ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව 

10) බල ෙවුේකාරිත්වය, බලය පැවරීම ො පළාත් පාලනය 

11) මක්න්ද්රමේ බල ෙවුේකාරීත්වය 

12) ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා මණ්ඩලය ො ස්වාධීන මකොමිෂන් සභා 
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13) රාජ්ය මසේවය 

14) මැතිවරණ ප්රතිසංස්කරණ 

15) පනත් පිළිබඳ අධිකරණ අධීක්ෂණය 

16) පාර්ලිමම්න්තු ක්රමය යටමත් ජ්නාධිපතිමේ බලත්ල 

17) පාර්ලිමම්න්තු ක්රමය යටමත් ජ්නාධිපති මත්ෝරා පත් කිරීම 

18) මෙජ්න ආරක්ෂාව 

19) මූලය පරිෙරණය 

20) මවනත් කරුණු 

 

සවිේ සමාජ් සංවිධාන නිමයෝජිත්යින්, වෘත්තීය සමිති, වෘත්තීයමේදීන්, ස්වාධින කමිටු ආදිය 

නිමයෝජ්නය කරමින් පුද්ගලයන් 2,216 ක් කමිටුව මවත් අදෙස් ඉදිරිපත් කරන ලදි. ඊට 

අමත්රව, ආගමික නායකයින්, මගොවි ජ්නත්ාව, විද්වතුන්,  වෘත්තීයමේදීන් සෙ ශිෂයයන් 

නිමයෝජ්නය කරමින්, 3000 කට අධික ලිඛිත් නිමයෝජ්නයන් ලැබිණ.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳ මෙජ්න අදෙස් විමසීමම් කමිටුව විසන්, ඉෙත් 

නිමයෝජ්නයන් සම්බන්ධමයන් ස්වකීය විශ්මේෂණයන් ඇතුළත්ව භාෂාත්රමයන් සකසන ලද 

වාර්ත්ාව පාර්ලිමම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදි. එහි පිටපත් විශ්වවිදයාල පුස්ත්කාල, මෙජ්න 

පුස්ත්කාල, ප්රධාන රාජ්ය ආයත්න, උපරිමාධිකරණය, අභියාචනාධිකරණය ො වෘත්තීමය 

ආයත්නවලට ලබා දී ඇත්. ඊට අමත්රව ඍජු ප්රමේශය සඳො (Online Access) අග්රාමාත්ය 

කාර්යාලමේ නිල මවබ් අඩවිමයහි භාෂාත්රමයන්ම මමම වාර්ත්ාව ප  ළකර ඇත්. 
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4.2. සමාජ නසේවා 

අග්රාමාත්ය ගරු රනිේ වික්රමසංෙ මැතිතුමාමේ උපමදස් සෙ මඟමපන්වීම යටමත්, අග්රාමාත්ය 

කාර්යාලය විසන් 2016 වර්ෂමේ දී පෙත් සඳෙන් සමාජ් සුභසාධන වැඩසටෙන් සදු කරන ලදි. 

4.2.1. සිංහල සහ හින්දු අලුත් අවුරුදු උනළල සැමරීම 

අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ සුභසාධක සංගමය විසන් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන බක්මෙ 

උමළල, 2016 අමප්රේේ මස 25 වන දින බම්බලපිටිය මපොලිස් ක්මෂේත්ර බළකා මූලස්ථානමේදී 

අග්රාමාත්ය, ගරු රනිේ වික්රමසංෙ මැතිතුමාමේ ප්රධානත්වමයන් පැවැත්විණි. මම් සඳො 

අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ සයලුම කාර්ය මණ්ඩලය සෙ ඔවුන්මේ පවුේවල සාමාජික 

සාමාජිකාමවෝ ඇතුළු 600 කට අධික පිරිසක් සෙභාගී වූෙ. සාමාජික සමාජිකාවන්මේ 

කුසලත්ා, අමනයනය සුෙදත්ාවය සෙ කණ්ඩායම් ෙැඟීම් වර්ධනය කිරීමම් අරමුමණන් 

කණ්ඩායම් සෙ මක්වල ත්රඟ රාශියක් එහිදී පැවැත්වුණි. 
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4.2.2. නල් දන්දීනම් වයාපාරය 

අග්රාමාත්ය කාර්යාලය ො ජ්ාතික රුධිර පාරවිලයනය මසේවය ඒකාබද්ධවී, මේ දන්දීමම් 

වැඩසටෙනක් 2016.04.26 වන දින අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ දී පවත්වන ලදී. එහිදී අග්රාමාත්ය 

කාර්යාලමේ නිලධාරී මෙත්ම මෙත්මීන් සය මදමනකු පමණ මේ දන්දීමම් කර්ත්වයයට 

දායකත්වය සැපයනු ලැබීය.  

 

4.2.3. මීරිගම වැඩිහිටි නිවාසය ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 

අග්රමාත්ය කාර්යාලය, මයුර අම්මාන් සුභසාධන සංගමය සමඟ සම්බන්ධීකරණය වී, සමාජ් 

මසේවා මදපාර්ත්මම්න්තුව යටමත් පවත්වාමගන යනු ලබන "මසත් මසවණ" වැඩිහිටි නිවාසය 

ප්රතිසංස්කරණය කරන ලදී. මමම වැඩසටෙන යටමත් එක් වැඩිහිටි කාන්ත්ා මන්වාසකාගාරයක් 

සම්පුර්ණමයන් ප්රතිසංස්කරණය කරන ලද අත්ර එහි මපොළව මත් පිඟන් ග මඩොේ ඇතිරීම, නව 

ඇඳන් මකොට්ට මමට්ට සෙ ඇඳ ඇතිරිලි ලබා දීම ද එම වැඩසටෙනට ඇතුළත් විය. 

ප්රතිසංස්කරණය කරන ලද මන්වාසකාගාරය, අග්රාමාත්ය මේකම් ඊ එම් එස් බී ඒකනායක 

මෙත්ාමේ ප්රධානත්වමයන් 2016 මැයි මස 07 වන දින විවෘත් කරන ලද අත්ර, එම අවස්ථාමේ 

දී පළතුරු පැළ 100 ක් මරෝපණය කිරීම ද සදු විය. 
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4.3. ආගමික කටයුතු 
 

නව රජ්ය පත්වීමමන් අනතුරුව මබෞද්ධ, හින්දු, ඉස්ලාම් ො ක්රිස්තියානි  යන ආගම් අත්ර, 

ආගමික සංහිඳියාව ඇතිකරලීමම් අරමුණින්, සෑම ආගමක් ම නිමයෝජ්නය වන පරිදි එක් ප්රධාන 

ආගමික වැඩ සටෙනක් අග්රාමාත්යවරයාමේ ප්රධානත්වමයන් ජ්ාතික මට්ටමින් සැමරීමට 

කටයුතු කර ඇත්. ඒ පිළිබඳ මත්ොරතුරු පෙත් දැක්මේ. 

 

4.3.1. නකොළඹ නවම් මහා නපරහැර 

හුණුපිටිය, ගංගාරාම විොරස්ථානය ො අග්රාමාත්ය කාර්යාලය ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරන ලද 

මකොළඹ නවම් මො මපරෙැර, 2016 මපබරවාරි මස 21 සෙ 22 යන මදදින තුළ උත්කර්ශවත් 

අන්දමින්, සමස්ත් මකොළඹ නගරයම ඒකාමලෝකමත් කරමින් වීථි සංචාරය කරන ලදී. 

මමම නවම් මො මපරෙැර අලි ඇතුන් 75 කට ආසන්න ප්ර මාණයකින් විචිත්රවත් වූ අත්ර, උඩරට, 

පෙත්රට ො සබරගමුව කලා සම්ප්ර දායන්ට අයත් නර්ථන අංග ො මවනත් අලංකාර නර්ථන අංග 

රාශියක් ඉදිරිපත් කරමින් කලා ශිේපීන් 7000 ක් පමණ මම් සඳො සෙභාගි විය.  

මමවර මකොළඹ නවම් මො මපරෙැර සමාරම්භක දිනය වූ 2016 මපබරවාරි මස 21 වන දින 

සධාතුක කරඞුව මංගල ෙස්තිරාජ්යා මත් ත්ැන්පත්කර මපරෙැමර් කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳො 

ජ්නාධිපති, අතිගරු වමත්රිපාල සරිමසේන මැතිතුමා සෙභාගි වූ අත්ර, මපරෙැමර් මදවන දිනය වූ 

මපබරවාරිමස 22වන දින සධාතුක කරඞුව මංගල ෙස්තිරාජ්යා මත් ත්ැන්පත්කර මපරෙැමර් 

කටයුතු ආරම්භ කිරීම අග්රාමාත්ය, ගරු රනිේ වික්රමසංෙ මැතිතුමාමේ ප්රධානත්වමයන් සදුවිය. 

මමම මපරෙැර නැරඹීම සඳො ලක්ෂ සංඛ්යාත් මද්ශීය ො විමද්ශීය නරඹන්නන් පිරිසක් සෙභාගී 

වූ අත්ර, රූපවාහිනී නාලිකා ඔස්මසේද විශාල පිරිසකට මපරෙැර නැරඹීම සඳො අවස්ථාව 

උදාවිය. එමසේම, මමම මපරෙැර මද්ශීය කලා ශිේපීන්මේ දක්ෂත්ා මලොවට කියාපෑමටත්, එම 

කලා සම්ප්ර දායන් ත්වදුරටත් රැක ගැනීමටත් මෙඟු අවස්ථාවක් විය.   
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4.3.2. මහා සංඝරත්නය දහස්නමක් විෂනයහි අරලියගහ මන්දිරනේදී පිරිනමන ලද 

 සංඝගත දක්ෂිණාව 

 

අග්රාමාත්ය කාර්යාලය විසන් සංවිධානය කරන ලද මො සංඝගත් දක්ෂිණාව ජ්නාධිපති, අතිගරු 

වමත්රිපාල සරිමසේන මැතිතුමාමේ ො අග්රාමාත්ය, ගරු රනිේ වික්ර මසංෙ මැතිතුමාමේ 

ප්ර ධානත්වමයන් සෙ මැති ඇමතිවරුන් විශාල පිරිසකමේ සෙභාගිත්වමයන්, 2016 මාර්තු මස 

08 මවනි දින අරලියගෙ මන්දිරමේ ප්රධාන රැස්වීම් ශාලාමේදී සාර්ථක මලස පැවැත්විණි.   

 

මමම සංඝගත් දක්ෂිණාව සඳො වත්රයි නිකායික මො නායක හිමිවරුන්, අනු නායක 

හිමිවරුන්, සංඝ නායක හිමිවරුන් ඇතුළු මො සංඝරත්නය දෙසකට අධික සංඛ්යාවක් සෙභාගි 

වූෙ. එහිදී, සෑම භික්ෂූන්වෙන්මසේ නමක් විෂමයහිම අෂ්ඨපරිෂ්කාර, මසසු පිරිකර ො මුදේ 

පිරිකර පූජ්ා කරන ලදී.  
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4.3.3. සර්වඥධාතූන් වහන්නසේලා ඇතුළු නබෞද්ධ පුරාවිදයාත්මක වටිනාකමක් ඇති භාණ්ඩ  

ප්රදර්ශනය 
  

පකිස්ථාන අග්රාමාත්ය, ගරු නවාස් ෂරිෆ් මැතිතුමාමේ ශ්රී ලංකා නිල සංචාරමේදී ඉස්ලාමාබාද් 

නුවර පිහිටි ත්ක්ෂිලා මකෞතුකාගාරමේ ප්ර දර්ශනය සඳො ත්ැන්පත්කර ඇති සර්වඥධාතූන් 

වෙන්මසේලා ශ්රී ලංකාමේ ප්ර දර්ශනය කිරීම සඳො ලබා මදන බවට අග්රාමාත්ය, ගරු රනිේ 

වික්ර මසංෙ මැතිතුමා මවත් පළකළ  එකඟත්ාවයට අනුව, එම සර්වඥධාතූන් වෙන්මසේලා 2016 

මැයි මස 19 වන දින ශ්රී ලංකාවට වැඩම කරන ලදී.  

 

මමම සර්වඥධාතූන් වෙන්මසේලා, 2016 මැයි මස 21 වන දින සට මැයි මස 25 වන දින දක්වා 

අරලියගෙ මන්දිරමේදී ද මැයි මස 26 වන දින සට ජූනි මස 25 වන දින දක්වා දිවයිමන් විවිධ 

ප්රමද්ශ වල පිහිටි විොරස්ථාන 17 කදී ද ප්ර දර්ශනය කරන ලද අත්ර, සර්වඥ ධාතුන් වෙන්මසේලා 

වන්දනා කිරීම සඳො ලක්ෂ සංඛ්යාත් පිරිසක් සෙභාගි විය.  

 

ප්රදර්ශනය අවසානමේදී එනම්, 2016 ජූනි මස 26 වන දින අග්රාමාත්ය, ගරු රනිේ වික්ර මසංෙ 

මැතිතුමා විසන් මමම සර්වඥ ධාතුන් වෙන්මසේලා රන් කරඬුවක ත්ැන්පත් කර ත්ක්ෂිලා 

මකෞතුකාගාරමේ නිලධාරීන් මවත් නිල වශමයන් භාරමදන ලදී. 

 

අග්රාමාත්ය කාර්යාලය, බුද්ධ ශාසන අමාත්යාංශය, විමද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය, ස්වමද්ශ 

කටයුතු අමාත්යාංශය සෙ ශ්රී ලංකා මපොලිස් මදපාර්ත්මම්න්තුව යන ආයත්න ඒකාබද්ධව මමම 

සර්වඥධාතූන් වෙන්මසේලා ප්ර දර්ශනය සංවිධානය කරන ලදී. 

 

ගන්ධාර මද්ශමයන් වැඩම කරන ලද සර්වඥධාතූන් වෙන්මසේලා ප්ර දර්ශනය ො සමගාමීව 

නීලගිරි ධාතූන් වෙන්මසේලා ඇතුළු මබෞද්ධ පුරාවිදයාත්මක වටිනාකමක් ඇති භාණ්ඩ 

ප්ර දර්ශනයක්ද, 2016 මැයි මස 21 වන දින සට 25 දින දක්වා අරලියගෙ මන්දිරමේ ප්ර ධාන 

රැස්වීම් ශාලාමේදී පැවැත්වූ අත්ර, එම ප්ර දර්ශනය 2016 මැයි මස 21 (මවසක් මපොමෙොය) දින 

ජ්නාධිපති, අතිගරු වමත්රිපාල සරිමසේන මැතිතුමාමේ ො අග්රාමාත්ය, ගරු රනිේ වික්ර මසංෙ 

මැතිතුමාමේ ප්ර ධානත්වමයන් විවෘත් කරන ලදී. 
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මමම ප්ර දර්ශනය සඳො පුරාවිදයා මදපාර්ත්මම්න්තුව, මධය සංස්කෘතික අරමුදල, ජ්ාතික 

මකෞතුකාගාර මදපාර්ත්මම්න්තුව, ජ්ාතික මේඛ්නාරක්ෂක මදපාර්ත්මම්න්තුව, මබෞද්ධ කටයුතු 

මදපාර්ත්මම්න්තුව, ජ්ාතික ශිේප සභාව, ෙස්ත් කර්මාන්ත් මණ්ඩලය (ලක්සල), ජ්ාතික 

මමෝස්ත්ර මධයස්ථානය, ආයුර්මේද මදපාර්ත්මම්න්තුව, මසෞන්දර්ය විශ්වවිදයාලය, බස්නාහිර, 

මධයම, ඌව, දකුණු, වයඹ පළාත් සෙ සබරගමුව පළාත් සභාවන්හි සංස්කෘතික අමාත්යාංශ යන 

ආයත්න විසන් ප්ර දර්ශන භාණ්ඩ ඉදිරිපත් කරන ලදී. 
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4.3.4. බුද්ධ රශ්මි ජාතික නවසක් මංගලයය 

 
ගංගාරාම විොරස්ථානය ො අග්රාමාත්ය කාර්යාලය ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරන ලද බුද්ධ රශ්මි 

ජ්ාතික මවසක් මංගලයය, 2016 මැයි 21 දින සට 25 දින දක්වා ගංගාරාම විොරස්ථානය, 

අරලියගෙ මන්දිරය, මබ්මර් වැව වටරවුම් පාර ො මබ්මර් වැව ආශ්රිත්ව උත්කර්ශවත් අන්දමින් 

පවත්වන ලදී. 

 

එමසේම, මමම මවසක් කලාපය මබ්මර් වැමේ ජ්ල ත්ලය මත් ඉදි කරන ලද විමශේෂ මවසක් 

නිර්මාණ, මබොදු බැති ගී සංදර්ශන, මබෞද්ධ මුද්රා නාටය සංදර්ශන, මබෞද්ධ ජ්ාත්ක කත්ා 

ඇසුමරන් ඉදිරිපත් කරන වීදි නාටය සංදර්ශන, රූකඩ සංදර්ශන, මවසක් මත්ොරණ, ආදී විවිධ 

අංගවලින් සමන්විත් වූ දැවැන්ත් ආගමික, සංස්කෘතික මංගලයයක් විය. 

 

බුද්ධ රශ්මි මවසක් කලාපය නැරඹීම සඳො ලක්ෂ සංඛ්යාත් මද්ශීය ො විමද්ශීය නරඹන්නන් 

පිරිසක් සෙභාගී වූ අත්ර, රූපවාහිනී නාලිකා ඔස්මසේද විශාල පිරිසකට මමම මවසක් කලාපය 

නැරඹීම සඳො අවස්ථාව උදාවිය. මමය මද්ශීය නිර්මාණකරුවන්මේ දක්ෂත්ා මලොවට 

කියාපෑමටත්, මද්ශීය කලා සම්ප්ර දායන් ත්වදුරටත් රැකගැනීමටත් මෙඟු අවස්ථාවක් විය.   
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4.3.5. ඉෆ්තාර් උත්සවය 

ඉස්ලාම් භක්තිකයන් ෙද බැතිමයන් සමරනු ලබන ඉෆ්ත්ාර් උත්සවය මේලවි තුමන්ලාමේ සෙ 

1500 ක් පමණ ඉස්ලාම් බැතිමතුන්මේ සෙභාගීත්වමයන් 2016 ජුනි මස 30 දින ජ්නාධිපති, 

අතිගරු වමත්රිපාල සරිමසේන මැතිතුමා ො අග්රාමාත්ය, ගරු රනිේ වික්ර මසංෙ මැතිතුමාමේ 

ප්රධානත්වමයන් අරලියගෙ මන්දිරමේ දී පවත්වන ලදී. 
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4.3.6. නකොල්ලුපිටිය වාළුකාරාම මහා විහාරස්ථ වාර්ෂික ඇසළ මහා නපරහැර 

ආගමික සෙජීවනය තුළින් ජ්ාතික සංහිඳියාව ඇති කිරීමම් අරමුණ මපරදැරිව, මකොේලුපිටිය 

වාළුකාරාම මො විොරස්ථ වාර්ෂික ඇසළ මො මපරෙැර 53 වන වරටත් අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ 

සංවිධායකත්වමයන්  2016 ඔක්මත්ෝබර් මස 13 වන දින පැවැත්විණ. 

අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමන්මේ, ගරු අග්රාමාත්යතුමන්මේ ො මැති ඇමතිවරුන්මේ 

සෙභාගීත්වමයන් උත්කර්ෂවත් අයුරින් පවත්වන ලද මමම මපරෙැර මංගලයය ඉපැරණි මද්ශීය 

නර්ත්න සම්ප්ර දායන්මේ අනනයත්ාවය විදො දැක්මවන උඩරට, පෙත්රට නර්ත්නයන් ඇතුළුව 

විචිත්ර වත් නර්ත්න අංග රාශියකින් ද අලංකාරවත් මලස සැරසූ ෙස්තීන් විශාල ප්ර මාණයකින් ද 

සමන්විත් විය. 

එමසේම, මමමම මපරෙැර මංගලයය නැරඹීම සඳො මද්ශීය ො විමද්ශීය නරඹන්නන් විශාල 

පිරිසක් සෙභාගීවූ  අත්ර රූපවාහිනී නාලිකා ඔස්මසේද මබොමෙෝ පිරිසකට මපරෙැර නැරඹීම සඳො 

අවස්ථාව උදාවිය. 
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4.3.7. දීපවාලි උත්සවය  
 

අග්රාමාත්ය කාර්යාලය ො බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත් පදිංචි කිරීම ො 

හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශය විසන් සංවිධානය කරන ලද දීපවාලි ජ්ාතික උත්සවය 2016 

වර්ෂමේ ඔක්මත්ෝබර් මස 29 වන දින අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමාමේ ො ගරු අග්රාමාත්යවරයාමේ 

ප්රධානත්වමයන් අරලියගෙ මන්දිරමේ දී පවත්වන ලදී. හින්දු අලුත් අවුරුද්ද මුලික මකොට මගන 

පවත්වනු ලබන මමම ආගමික උත්සවමේ අරමුණු වනුමේ  අඳුර පරයා ආමලෝකය ද, නපුර 

පරදා යෙපත් ද උදා කිරීමයි. 

මමම උත්සව අවස්ථාමේ දී විෂ්ණු මදවියන් සඳො හින්දු පූජ්කවරුන් විසන් පුද පූජ්ා පැවැත්වීම 

සෙ පාසේ ළමුන් විසන් සංස්කෘතික අංග ඉදිරිපත් කිරීම ද සදු විය. 
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05. මෙජ්න පැමිණිලි/    
      දුක් ගැනිවිලි සඳො 

සෙන සැලසීම 
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5.1. අග්රාමාතය කාර්යාලය නවත ලැනබන මහජන පැමිණිලි/ දුක් ගැනවිලි 

 අදාළ රාජය ආයතන නවත නයොමු කිරීම හා ප්රගතිය පසු විපරම් කිරීම 
 

වසර ගණනාවක් තුළ මෙජ්නත්ාවට විසඳා ගැනීමට මනොෙැකිව තිබූ ප්රශ්න ො ගැටලු විසඳා 

ගැනීමම් අරමුණින් අග්රාමත්යවරයා මවත් මයොමු කරනු ලබන ලිපි රාශියක් දිනපත්ා අග්රාමාත්ය 

කාර්යාලය මවත් ලැමබ්.  

 

ඒ අනුව, මමමලස ලැමබන මෙජ්න පැමිණිලි /  දුක් ගැනවිලිවලට විසඳුම් ලබාදීම සඳො අවශය 

කටයුතු කඩිනමින් ඉටු කිරිමම් අරමුණින් අග්රාමාත්ය කාර්යාලය තුළ මෙජ්න සම්බන්ධත්ා අංශය 

ස්ථාපිත් කරන ලදී.  

 

එම අංශය මඟින් ෙඳුනාමගන ඇති මෙජ්න පැමිණිලි / දුක්ගැනවිලි  පෙත් පරිදි වර්ග කළ ෙැක. 

 ඉඩම් ගැටලු 

 නිවාස ගැටලු 

 නඩු තීන්දු වලට අදාළ ගැටලු 

 සෙනාධාර  / ජීවනාධාර වන්දි ඉේලීම් 

 පාසේ  සඳො ළමුන් ඇතුළත් කිරීමට ඉේලීම් 

 රැකියා ගැටලු 

 රැකියා ඉේලුම් කිරීම් 

 නැවත් රැකියාමේ පිහිටුවන මලස ඉේලීම් 

 ස්ථාන මාරුවීම් 

 

 මපොදු පෙසුකම් 

 මාර්ග ඉදිකිරීම් ො පිළිසකර කිරීම් 

 නළ ජ්ලය සෙ විදුලි බලය ලබා ගැනීම සඳො ඉේලීම් 

 

 අක්ර මිකත්ා 

 මපොලිස් මදපාර්ත්මම්න්තුවට එමරහි පැමිණිලි 

 දුෂණ ො වංචා 

 ආයත්න ප්ර ධානීන් පත්කිරීමම් අක්ර මිකත්ා  

  

 මද්ශපාලන පළිගැනීම් 
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2016.10.01 සට 2016.12.31 දින දක්වා කාල පරිච්මේදය තුළ ලැබුණු ලිපි සෙ ඒ සඳො ගන්නා 
ලද ක්රියාමාර්ග පිළිබද සංක්ෂිප්ත් වාර්ත්ාවක් පෙත් දැක්මේ.   

 

මමම පැමිණිලි ො දුක් ගැනවිලි සඳො විසඳුම් ලබාදීම සඳො අග්රාමාත්ය කාර්යාලය විසන් එම 

ලිපි කඩිනමින් පෙත් සඳෙන් ආයත්න / නිලධාරීන් මවත් මයොමු කරන අත්ර ඊට අදාළ  පසුවිපරම් 

කටයුතු ද සදු කරනු ලබයි.  

 අමාත්යාංශ මේකම්වරු 

 දිස්ත්රික් මේකම්වරු 

 මදපාර්ත්මම්න්තු ප්රධානීන් 

 සංස්ථා / සමාගම් / වයස්ථාපිත් ආයත්න ප්ර ධානීන් 

 ප්රාමද්ශීය මේකම්වරු 

 පළාත් පාලන ආයත්නවල ප්ර ධානීන් 
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අංකය මාසය මාසයකදී ලද ලිපි  

සංඛ්යාව 

පිළිතුරු යවන ලද ලිපි  

සංඛ්යාව 

01 ජ්නවාරි 4,144 3,718 

02 මපබරවාරි 6,903 6,768 

03 මාර්තු 5,360 5,024 

04 අමප්රේේ  2,860 2,674 

05 මැයි 2,971 2,080 

06 ජූනි 3,323 2,885 

07 ජූලි 3,343 2,627 

08 අමගෝස්තු 3,674 2,869 

09 සැප්ත්ැම්බර් 3,419 3,006 

10 ඔක්මත්ෝබර් 5,326 4,973 

11 මනොවැම්බර් 3,648 3,123 

12 මදසැම්බර් 3,844 3,564 

 එකතුව 48,815 43,311 



5.2.  අග්රාමාතය කාර්යාලනේ නිල නවබ් අඩවිය මගින් මහජන පැමිණිලි / 

 දුක් ගැනවිලි ඉදිරිපත් කිරීමට සලසා ඇති පහසුකම්  
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06. පාර්ලිමම්න්තු සෙ  
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6.1. පාර්ලිනම්න්තු කටයුතු 

අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ පාර්ලිමම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ අංශයක් පිහිටුවා ඇති අත්ර එහි 

කාර්යභාරය පෙත් පරිදි මේ. 

 

6.1.1. අමාතය මණ්ඩල සංනද්ශ,  අමාතය මණ්ඩල  සටහන් සහ පාර්ලිනම්න්තු ප්ර ශ්න වලට  

පිළිතුරු සැපයීම 
 

 අමාතය මණ්ඩල සංනද්ශ,  අමාතය මණ්ඩල  සටහන් 

2016 ජ්නවාරි මස 01 දින සට මදසැම්බර් 31 දින දක්වා අමාත්ය මණ්ඩල සංමද්ශ 122 

ක් ො අමාත්ය මණ්ඩල සටෙන් 37 ක් අමාත්ය මණ්ඩලය මවත් ඉදිරිපත් කර ඇත්. 

අමාත්ය මණ්ඩලය විසන් එළමඹන ලද තීරණ අත්රින්, අග්රාමාත්ය කාර්යාලය විසන් ක්රියා 

කළ යුතු තිරණ ක්රියාත්මක කිරීම ො ඒ ො සම්බන්ධ පසුවිපරම් කටයුතු අග්රාමාත්ය 

කාර්යාලය විසන් සදු කරනු ලැමබ්.  

 පාර්ලිනම්න්තු ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම 

අග්රාමාත්යවරයා විසන් ජ්නාධිපතිවරයා ො අග්රාමාත්යවරයාමේ විෂය පථය යටත්ට අයත් 

වන අමාත්යාංශ, මදපාර්ත්මම්න්තු, වයවස්ථාපිත් මණ්ඩල සෙ සංස්ථාවන්ට අදාළව 

විපක්ෂ ො ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්රීවරුන් විසන් ඉෙත් කාලසීමාව ඇතුළත් අසන ලද වාචික 

ප්ර ශ්න අතුරින් ප්ර ශ්න 66 කට පමණ පිළිතුරු මකටුම්පත් මකොට ඇත්.  අතිගරු 

ජ්නාධිපතිවරයාමේ විෂය පථය යටත්ට අයත් වන මෙවැලි සංවර්ධන ො පරිසර 

අමාත්යාංශය මමන්ම ආරක්ෂක අමාත්යාංශමේ විෂය පථය යටත්ට අයත් වන කරුණු 

සම්බන්ධමයන් අසන ලද වාචික ප්රශ්න 30 ක් සඳො පිළිතුරු මකටුම්පත් කර ඇති අත්ර 

ජ්ාතික ප්ර තිපත්ති ො ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශමේ විෂය පථයට අදාළ වන කරුණු 

සම්බන්ධමයන් වාචික ප්ර ශ්න 36 ක් සඳො පිළිතුරු මකටුම්පත් කර ඇත්.  

 

ත්වද, පාර්ලිමම්න්තු ස්ථාවර නිමයෝග යටමත් අග්රාමාත්යවරයා මවත් මයොමු කරනු ලබන 

ප්ර ශ්න 39 ක් සඳො පිළිතුරු මකටුම්පත් කර ඇත්. එමමන්ම ගරු අග්රාමාත්යවරයාමගන් 

ප්ර ශ්න ඇසමම් අවස්ථාව යටමත් ජ්ාතික වැදගත්කමකින් යුත් ප්ර තිපත්තිමය කරුණු 

ඔස්මසේ සෑම මසකම පාර්ලිමම්න්තු රැස්වීම පැවැත්මවන පළමු බදාදා දින 

අග්රාමාත්යවරයාමගන් අසනු ලබන වාචික ප්ර ශ්න 04 ක් සඳො පිළිතුරු ලබාදීම සදු කරනු 

ලබයි.  ඒ අනුව මමම කාල පරාසය තුළ වාචික ප්ර ශ්න 44 කට පිළිතුරු මකටුම්පත් කිරීමම් 

කටයුතු සදු කර ඇත්.  
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6.1.2. පාර්ලිනම්න්තු වාර්තා සභාගත කිරීම 

ජ්නාධිපතිවරයාමේ ො අග්රාමාත්යවරයාමේ විෂය පථය යටත්ට ගැමනන විෂය කරුණු 

සම්බන්ධමයන් වාර්ත්ා පාර්ලිමම්න්තුමේ සභාගත් කළ යුතු අවස්ථාවන්හිදී, විමශේෂමයන් 

වාර්ෂික වාර්ත්ා, කාර්ය සාධන වාර්ත්ා ො ගිණුම් ප්ර කාශ පාර්ලිමම්න්තුමවහි සභාගත් කිරීමට 

අවශය කටයුතු මමමඟින් සදු කරනු ලබන අත්ර, මම් වන විට පෙත් කරුණු යටමත් වාර්ත්ා 22 

ක් පාර්ලිමම්න්තු සභාගත් කර ඇත්.   

 වාර්ෂික වාර්තා 

 

1) ආරක්ෂක මසේවා අණ සෙ මාණ්ඩලික විදයාලය - 2010 සෙ 2014 

2) ජ්ාතික මපොලිස් මකොමිෂන් සභාව - 2013 

3) ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් මකොමිෂන් සභාව - 2012, 2013 සෙ 2014 

4) රණවිරු මසේවා අධිකාරිය - 2012 සෙ 2013 

5) මුදේ මකොමිෂන් සභාව - 2014  

6) ජ්ාතික අධයාපන මකොමිෂන් සභාව - 2013  

7) රාජ්ය මසේවා මකොමිෂන් සභාව - 2015  

8) මධයම පරිසර අධිකාරිය - 2014  

9) පරිපාලන අභියාචනා විනිශ්චය අධිකාරය - 2012, 2013 සෙ 2014  

 

 කාර්ය සාධන වාර්තා සහ ගිණුම් ප්ර කාශ 

 
1) ශ්රී ලංකා නාවික ෙමුදාව - 2014 

2) ශ්රී ලංකා ගුවන් ෙමුදාව - 2014 

3) රාජ්ය මසේවා මකොමිෂන් සභාව - 2015 

4) මැතිවරණ මකොමිෂන් සභාව - 2015 

5) මවරළ සංරක්ෂණ ො මවරළ සම්පත් මදපාර්ත්මම්න්තුව  

 

 නවනත්  
 

1) 2016 මුදේ වර්ෂය සඳො වන මුදේ මකොමිෂන් සභාමේ නිර්මද්ශ - 01  

2) ශ්රී ලංකා සවිේ ආරක්ෂක මදපාර්ත්මම්න්තුමේ පාලන වාර්ත්ාව - 2014  
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6.2. නීතිමය කටයුතු 

විවිධ විෂය කරුණු සම්බන්ධව පනත් මකටුම්පත්, මූලිකව සකස් කිරීමම් සට පාර්ලිමම්න්තුමේ 

දී පනත්ක් මලස සම්මත් වීම දක්වා සම්බන්ධීකරණ කාර්ය භාරය මමම අංශය විසන් ඉටු කරනු 

ලබයි. 

ඒ අනුව, 2016.01.01 සට 2016.12.31 දක්වා කාල පරාසය තුළ පෙත් සඳෙන් කාර්යයන් සදුකර 

ඇත්. 

 අතුරුදෙන් වූවන් සඳො වන කාර්යාලය ස්ථාපිත් කිරීම, පරිපාලනමය ො එහි කාර්ය 

භාරය ඉටු කිරීම සම්බන්ධමයන් වූ පනත් මකටුම්පත්, නව පනත්ක් මලස සම්මත් කිරීම 

දක්වා සම්බන්ධීකරණ කාර්ය භාරය අග්රාමාත්ය කාර්යාලය විසන් සදු කරන ලදී . 

 

 එමමන්ම මමම අංශය මඟින් පෙත් පරිදි සංවර්ධනය, ඉඩම් කළමනාකරණය, විමද්ශ 

මුදේ කළමනාකරණය ො මූලය කළමනාකරණය මමන්ම අමාත්ය ො නිමයෝජ්ය 

අමාත්යවරුන්මේ කාර්යභාරය සම්බන්ධමයන් ද නව නීති මකටුම්පත් කිරීම ො පවත්නා 

නීති කාලානුරූපීව සංමශෝධනය කිරීමට අවශය පියවර ගනිමින් පවතී. 

 

1) ඉඩම් (විමශේෂ විධිවිධාන) පනත් 

2) රජ්මේ ඉඩම් බැංකු පනත් 

3) බලෙත්කාරමයන් අතුරුදෙන් කිරීම් වලින් සයලු ත්ැනැත්ත්න් ආරක්ෂා කිරීම 

සඳො වූ ජ්ාත්යන්ත්ර සම්මුතිය සඳො වන පනත් 
 

4) විමද්ශ විනිමය පනත් 

5) ජ්ාතික විගණන පනත් 

6) සංවර්ධන (විමශේෂ විධිවිධාන) පනත් 

7) ප්රාේධන ලාභ බදු පනත් ෙඳුන්වා දීම 

8) බස්නාහිර මෙපුරවර කලාපය සංවර්ධන පනත් 

9) 2002 අංක 02 දරන බලශක්ති සැපයුම් (ත්ාවකාලික විධිවිධාන) පනත් 

සංමශෝධනය කිරීම 
 

10) 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත් සංමශෝධනය කිරීම 

11) අමාත්යවරුන්ට සෙ අමාත්ය මණ්ඩලමේ සාමාජිකයන් මනොවන අමාත්යවරුන්ට 

කර්ත්වය පැවරීමම් (අනුෂාංගික විධිවිධාන) පනත් 
 
 

12) බලත්ල පැවරීම් (ප්රාමද්ශීය මේකම්වරුන්) (විමශේෂ විධිවිධාන) පනත් 
 

13) ආමයෝජ්න (විමශේෂ විධිවිධාන) පනත්  
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මමයට අමත්රව පාර්ලිමම්න්තුව මවත් මයෝජ්නා සම්මත්යන් ඉදිරිපත් කිරීම ද සදු කරනු ලබන 

අත්ර, 2016.01.01 සට 2016.12.31 දින දක්වා පෙත් මයෝජ්නා පාර්ලිමම්න්තුව මවත් ඉදිරිපත් 

කර සම්මත් කර ගැනීමට අවශය කටයුතු සදු කර ඇත්. 

1) මැතිවරණයකදී මෙෝ ජ්නමත් විචාරණයකදී විදුත් ො මුද්රිත් මාධයයන් විසන් පිළිපැදිය 
යුතු උපමාන මෙවත් මාර්මගෝපමද්ශ  
 

2) අේලස් මෙෝ දූෂණ මචෝදනා විමර්ශන මකොමිෂන් සභාමේ අධයක්ෂ ජ්නරාේමේ වැටුප් 
ො දීමනා සංමශෝධනය කිරීම 
 

3) ස්වාධීන මකොමිෂන් සභාවන්හි සභාපතිවරුන් ො සාමාජිකයින් මවත් මගවනු ලබන  
පාරිශ්රමිකයන් ො මවනත් දීමනා 
 

එමමන්ම, අග්රාමාත්යවරයා වග උත්ත්රකරු කරමින් මශ්රේෂ්ඨාධිකරණමේ පවරා ඇති නඩු කටයුතු 

සඳො නීතිපති මදපාර්ත්මම්න්තුව සමඟ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු ද සදු කරනු ලබයි.  
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07. මානව සම්පත් සංවර්ධනය 

 සෙ යටිත්ල පෙසුකම්  

  වැඩි දියුණු කිරීම 
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7.1. මානව සම්පත් සංවර්ධනය 

අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ නිලධාරීන්මේ දැනුම, කුසලත්ා සෙ ආකේප වර්ධනය කිරීමත් එමගින් 

කාර්යාල කටයුතුවල කාර්යක්ෂමව, ඵලදායීව සෙ ගුණාත්මකභාවය ඉෙළ නැංවීමටත් මද්ශීය 

සෙ විමද්ශීය පුහුණු වැඩසටෙන් සඳො නිලධාරින් මයොමු කරනු ලැමබ්.  ඒ අනුව, 2016.01.01 

සට 2016.12.31 දක්වා කාලය  තුළ ලබා දී ඇති මද්ශීය ො විමද්ශීය පුහුණු පාඨමාලා පිළිබද 

මත්ොරතුරු පෙත් දැක්මේ.  
 

 නද්ශීය පුහුණු වැඩසටහන් සහ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා  
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# 
පාඨමාලානේ නම 

 
පුහුණු ආයතනය 

පුහුණු කාල 

සීමාව 

සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 

01 
රියදුරුවරුන්මේ සෙ කාර්යාල කාර්ය 
සොයකවරුන්මේ කාර්යභාරය  ො 
වගකීම සම්බන්ධ වැඩමුළුව 

නිපුණත්ා සංවර්ධන 
අරමුදල 

2016.02.06 
දින 01 

42 

02 
ප්රාමයෝගික මානව සම්පත් 
කළමණාකරණ පාඨමාලාව 

මානව සම්පත් පුහුණු 
ො සංවර්ධන 
ආයත්නය 

2016.02.19 
දින 01 

1 

03 
ශබ්දාගාරයක් තුළ ො ඉන් පිටත් ශබ්ද 
පරිපාලන කළමණාකරණය 

ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි 
සංස්ථාව 

2016.02.20 
සට 

2016.05.08 
(සති අන්ත් දින 

20) 

1 

04 
රාමජ්ෝපාය සෙ මලෝක කටයුතු 
ඩිප්මලෝමාව 

බණ්ඩාරනායක 
ජ්ාත්යන්ත්ර පුහුණු 
ආයත්නය 

වසර 01 6 

05 
පරිගණක මූලික රියදුරු බලපත්ර පුහුණු 
පාඨමාලාව 

ශ්රී ලංකා සංවර්ධන 
පරිපාලන 
ආයත්නය(SLIDA) 

2016.03.14 
සට 

2016.04.01 
1 

06 සාමානය ඉංග්රීස භාෂා පුහුණු පාඨමාලාව 
බ්රිටිෂ් කවුන්සේ 
ආයත්නය 

2016.07.19 
සට 

2016.09.22 
1 

07 ඩිජිටේ ඡායාරූපකරණය 
ඡායාරූපකරණය 
පිළිබඳ පාසල - 
ෙෑමගොඩ 

මාස 06 1 

08 
අලාභ, අලාභ ආවරණය කර ගැනීම සෙ 
ඉවත් කිරීම සම්බන්ධ වැඩමුළුව 

නිපුනත්ා සංවර්ධන 
අරමුදල 

2016.07.28 
සට 

2016.07.29 
1 

09 
සංවර්ධනය පිළිබඳ අධයයනය - පශ්චාත් 
උපාධි පාඨමාලාව 2016/2017 

මකොළඹ විශ්වවිදයාලය වසර 01 1 

10 
රාජ්ය කළමණාකාරණය පිළිබඳ පශ්චාත් 
උපාධි පාඨමාලාව 2015/2017 

ශ්රී ලංකා සංවර්ධන 
පරිපාලන 
ආයත්නය(SLIDA) 

අවුරුදු 02 2 

11 ග්රැෆික් නිර්මාණ පාඨමාලාව 
විජ්ය ග්රැෆික් ලිමිටඩ්  
පුද්ගලික සමාගම 

මාස 06 1 
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# පාඨමාලාව රට 
පුහුණු කාල 

සීමාව 

සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 

1.  
රාජ්ය පාලනය ො පරිපාලනය  පිළිබඳ 

පාඨමාලාව  
සංගප්පූරුව 2016.01.14 

2016.01.23 
1 

2.  

රාජ්ය මසේවමේ ප්රගමනය සඳො ඊ - 

රාජ්ය උපායමාර්ග සංවර්ධනය කිරීම 

පිළිබඳ  පාඨමාලාව   

කටාර් 2016.01.24 

2016.01.30 
3 

3.  ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ  පාඨමාලාව   ඇ.එ.ජ් 2016.02.07 

2016.02.12 
1 

4.  

ජ්ාත්යන්ත්ර සෙභාගීවන්නන් සඳො 

වන උපායමාර්ගික විශම්ේෂණය - 

2016 

මැමේසයාව 2016.07.19 

2016.08.07 
1 

5.  
පරිපාලන සංවර්ධන - නවීකරණය ො 

පරිණාමණය පිළිබඳ   පාඨමාලාව 
මැමේසයාව 2016.07.23 

2016.08.01 
1 

6.  

ආර්ථික සංවර්ධනය ො මූලය 

කළමනාකරණය පිළිබඳ 

සම්මන්ත්ර ණය 

චීනය 2016.08.17  

2016.09.19 
7 

7.  

සංවර්ධනය මවමින් පවතින රටවල 

නිලධාරීන් සඳො මවළඳ ො ආමයෝජ්න  

කටයුතු පිළිබඳ සම්මන්ත්ර ණය 

චීනය 2016.08.25  

2016.09.14 
2 

8.  

“එකම කලාපයක් ො එකම මාවත්ක්” 

ඔස්මසේ වන රටවේ සඳො 

සෙමයෝගීත්ාවය සෙතික කිරීම ො 

පැවරීම පිළිබඳ පාඨමාලාව  

චීනය 2016.09.09 

2016.09.27 
1 

9.  
නායකත්ව පුහුණු (රාජ්ය අංශ)  

පාඨමාලාව 
සංගප්පූරුව 2016.09.25 

2016.10.01 
2 

10.  
මජ්යෂ්ඨ රාජ්ය නිලධාරින් සඳො ජ්ාතික 

රාජ්ය පරිපාලනය පිළිබඳ පාඨමාලාව ජ්පානය 
2016.10.10 

2016.10.29 
1 

11.  
චීන ආධාර වැඩ සටෙන් සඳො මූලය 

මසේවාවක් පාඨමාලාව චීනය 
2016.10.11 

2016.11.24 
3 

12.  

සංවර්ධනය මවමින් පවතින රටවේ 

සඳො චීනමේ සංවර්ධන ක්රියාමාර්ග 

පිළිබඳ වැඩමුළුව 
චීනය 

2016.10.13 

2016.11.02 
2 

13.  

ආර්ථික මගෝලීයකරණය සෙ 

සංවර්ධනය මවමින් පවතින රටවේ 

සඳො චීනමේ නිෂපාදනය 
චීනය 

2016.10.13 

2016.11.02 
3 

14.  
දකුණු ආසයානු රටවල රාජ්ය 

ත්ාන්ත්රිකයින් සඳො වන වැඩමුළුව චීනය 
2016.11.02 

2016.11.24 
2 



7.2. නතොරතුරු සන්නිනේදන තාක්ෂණය නයොදා ගැනීම 
 

ඊ රාජ්ය ප්ර තිපත්තියට අනුගත් මවමින් අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ මත්ොරතුරු ො සන්නිමේදන 

ත්ාක්ෂණික දුර්වලත්ා ො අවශයත්ා ෙඳුනා ගැනීමත්, රාජ්ය ප්ර තිපත්ති ො වැඩසටෙන් ක්රියාත්මක 

කිරීමට අවශය මත්ොරතුරු ො සන්නිමේදන ත්ාක්ෂණික අවශයත්ා සපුරාලීමත්, මත්ොරතුරු ො 

සන්නිමේදන ත්ාක්ෂණ අංශමේ මූලික අභිමත්ාර්ථය මේ. 

 අග්රාමාතය කාර්යාලනේ නිල නවබ් අඩවිය (Official Website) 

අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ නිල මවබ් අඩවිය නිරන්ත්රමයන් යාවත්කාලීන කිරීම මගින් 

භාවිත් කරන්නන් ෙට කාලීන ො නිවැරදි මත්ොරතුරු කඩිනමින් ලබාදීමට ෙැකියාව ලැබී 

ඇත්. මෑත් කාලමේදී රාජ්ය අංශමේ මවබ් අඩවිවලට එේල වූ සයිබර් ප්ර ොරයන් (Cyber 

Attacks) සැලකිේලට මගන අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ නිල මවබ් අඩවිමයහි ආරක්ෂණය 

ඉෙළ දැමීම සඳො (Web Application Firewall) පද්ධතියක් අලුතින් ස්ථාපිත් කරන 

ලදී. ත්වද නිල මවබ් අඩවිමේ ක්ර මමේඛ්ණමේ (Source Code) ො ස්ථාපනමේ (Web 

hosting) ත්ව දුරටත් ඌනත්ාවයන් පිළිබඳ ශ්රී ලංකා පරිගණක ෙදිස ප්රතිචාර සංසදය 

(SLCERT) ලබාදී අති නිර්මද්ශ අනුව කටයුතු කරමින් එම ඌනත්ාවයන් ඉවත් කර නිල 

මවබ් අඩවිමේ අරක්ෂාව ත්ෙවුරු කර ඇත්. මවබ් අඩවිමේ පූර්ණ පාලනය මම් වන විට 

මත්ොරතුරු ො සන්නිමේදන ත්ාක්ෂණ අංශය සතුව පවතී. 

 අග්රාමාතය කාර්යාලනේ අභයන්තර නම්ල් සර්වරය (Internal Mail Server) 

අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ අභයන්ත්ර ඊ මම්ේ මසේවාව සඳො භාවිත්ා කළ සර්වරය 2008 

වර්ෂමේදී මිලදී මගන තිබු අත්ර එය වර්ත්මාන අවශයත්ාවයට ප්රමාණවත් මනොවීය. 

එබැවින් ඊ මම්ේ මසේවාව සඳො වැඩි ධාරිත්ාවයකින් ො ෙැකියාවකින් යුතු නව සර්වර් 

පරිගණකයක් මිලදී මගන ස්ථාපිත් කළ අත්ර එමඟින්, භාවිත්ා කරන ලද මෘදුකාංගමේ 

නවත්ම සංස්කරණයට (Latest Version) යාවත්කාලීන කළ ෙැකි විය.  ත්වද, ඊ - මම්ේ 

මසේවාමවහි Spam Mail ඉවත් කිරීම සඳො නව Spam Firewall පද්ධතියක් අලුතින් 

ස්ථාපිත් කරන ලදී. 

අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ අභයන්ත්ර ඊ මම්ේ මසේවාමවහි සදුකරන ලද ඉෙත් 

යාවත්කාලීන කිරිම් මගින් වාඩාත් කාර්යක්ෂම සෙ ඵලදායි ඊ මම්ේ මසේවාවක් පවත්වා 

ගැනීමම් ෙැකියාව ලැබී ඇත්. 

 

72 



 නතොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් ඉහළ නැංවීම 

විදුලිය බිඳ වැටීම් මගින් මත්ොරතුරු ත්ාක්ෂණික මසේවාවන්ට සදුවන බාධාව සැලකිේලට 

මගන වැඩි ධාරිත්ාවයකින් යුතු UPS යන්ත්ර යක් ස්ථාපිත් කර ඇත්. 

අග්රාමාත්ය කාර්යාලයීය, අරලිය ගෙ මන්දිරය පරිශ්රමේ ො මේ පාර පරිශ්රමේ 

කාර්යාලවල අභයන්ත්ර ජ්ාල පද්ධතිමේ ඇති ඌනත්ාවයන් ෙදුනාමගන ඒවා ඉවත් 

කරමින් නව පෙසුකම් සහිත් කාර්යක්ෂම ජ්ාල පද්ධතියක් ඇති කිරීම සඳො මත්ොරතුරු 

සන්නිමේදන ො ත්ාක්ෂණ නිමයෝජිත් ආයත්නය මගින් ක්රියාත්මක  LGN 2.0 වයාපෘතිය 

යටමත් කටයුතු සම්පාදනය කරමින් පවතී. 

 

 අග්රාමාතය කාර්යාලනේ පහත සඳහන් ක්රියා පටිපාටි කළමණාකරණය කිරීම 

(Workflow Management) 

1) රැස්වීම් සංවිධානය ො කළමනාකරණය 

2) අමුත්ත්න් පැමිණීම කළමනාකරණය 

3) වැඩ පැවරීම 

4) ලිපි මේඛ්ණ කළමනාකරණය 

ඉෙත් ක්රියා පටිපාටි කළමනාකරණය සඳො වඩාත් පෙසුකම් වලින් යුතු මෘදුකාංග 

පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම සඳො  මත්ොරතුරු සන්නිමේදන ො ත්ාක්ෂණ නිමයෝජිත් 

ආයත්නය ෙරො කටයුතු සම්පාදනය කරමින් පවතී. 

 

 අග්රාමාතය කාර්යාලනේ අභයන්තර භාවිතය සඳහා මෘදුකාංග පද්ධති නිපදවීම 

 

අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ අභයන්ත්ර ආයත්න කටයුතු පෙසු කර ගැනීම සඳො අවශය 

මෘදුකාංග, මත්ොරතුරු ො සන්නිමේදන ත්ාක්ෂණ අංශය මඟින් නිපදවීමට කටයුතු මයොදා 

ඇත්. එමගින් මෘදුකාංග සඳො යන වියදම අවම කර ගත් ෙැකි අත්ර, පිටපත් මලස 

නවීකරණය කිරීමම් ෙැකියාවද (version update) පවතී. ඒ අනුව දැනට ලිපි 

කළමනාකරණය සඳො ලිපි කළමනාකරණ පද්ධතියක් (Document Managment 

System) නිර්මාණය කර ඇති අත්ර එය අභයන්ත්ර ලිපි කටයුතු පෙසු කිරීම සඳො 

ඵලදායීව මයොදාමගන ඇත්. 
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 රාජය ප්ර තිපත්ති හා වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය නතොරතුරු හා සන්නිනේදන 

තාක්ෂණික අවශයතා සපුරාලීම 

 
අග්රාමාත්ය කාර්යාලය මඟින් ක්රියාත්මක කරන රජ්මේ ප්ර තිපත්ති ො වැඩසටෙන් වලට 

අදාළව මත්ොරතුරු ො සන්නිමේදන ත්ාක්ෂණික අවශයත්ා සපුරාලීම සඳො  මත්ොරතුරු 

ො සන්නිමේදන ත්ාක්ෂණ අංශය මූලික වී ක්රියා කරනු ලැමබ්.  

 

මීට අමත්රව, ආයත්නමේ පෙත් සඳෙන් කටයුතු සඳො මත්ොරතුරු ො සන්නිමේදන ත්ාක්ෂණ 

අංශමේ සොය ලබාමදනු ඇත්. 

1) කාර්ය මණ්ඩලමේ නිලධාරීන්මේ ප්රාමයෝගික මත්ොරතුරු ත්ාක්ෂණික පුහුණු අවශයත්ා 

ෙඳුනා ගැනීම ො අවශය පුහුණුව ලබාදීම 

 

2) ආයත්නමේ මත්ොරතුරු ත්ාක්ෂණික ක්රියාකාරී සැලැස්ම යාවත්කාලීන කිරීම ො 

ක්රියාත්මක කිරීම 

 

3) මත්ොරතුරු ො සන්නිමේදන ත්ාක්ෂණයට අදාළ මසේවා ගිවිසුම් අත්සන් කර 

යාවත්කාලීනව පවත්වාමගන යාම 

 

4) මත්ොරතුරු ො සන්නිමේදන ත්ාක්ෂණික උපකරණ මිලදී ගැනීම් සඳො ත්ාක්ෂණික 

ඇගයීම් කමිටු වලට සෙභාගිමවමින් අදාළ පිරිවිත්ර සැකසීම ො නිර්මද්ශයන් ලබාදීම 
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7.3 . අරලියගහ මන්දිර පරිශ්රය කළමනාකරණය 

 

1) අරලියගෙ මන්දිර පරිශ්රමයහි ඉදිකිරීම් කටයුතු අත්රමග නැවතී තිබූ 05 මෙේ පරිපාලන 

මගොඩනැගිේමලහි ඉදිකිරීම් කටයුතු නැවත් ආරම්භ මකොට ඉදිකිරීම් වැඩ කටයුතුවලින් 

90% කට වැඩි ප්රමාණයක් නිම කිරීම. 

  

2) අග්රාමාත්ය ආරක්ෂක මකොට්ඨාශමේ නිලධාරීන්මේ භාවිත්ය සඳො තුන්මෙේ 

මගොඩනැගිේලක් ඉදි කිරීම ො අග්රාමාත්ය ආරක්ෂක මකොට්ඨාශමේ කාන්ත්ා 

නිලධාරිනියන් සඳො වූ  පෙසුකම් නිවාස  නවීකරණය කිරීම.  

 

3) අරලියගෙ මන්දිරමේ ප්රධාන පරිපාලන මගොඩනැගිේලට යාබද තුන් මෙේ පරිපාලන 

මගොඩනැගිේමලහි සත්රවැනි මෙමලහි ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කිරීම. 

 

4) ගරු අග්රාමාත්යතුමා සෙ මාධය නිමයෝජිත්යන් අත්ර පැවැත්මවන ෙමුවීම් ො මාධය 

සාකච්ඡා සඳො එළිමෙන් මාධය මණ්ඩපයක් ස්ථාපිත් කිරීම. 

 

5) අරලියගෙ මන්දිර පරිශ්රමේ ප්රධාන පිවිසුමම් සට මන්දිර පරිශ්රය දක්වා වන මකොටමසේ 

මාර්ගය නවීකරණය කිරීම.  

 

6) පරිසර අමාත්යංශය ො මකොළඹ මො නගර සභාව සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරමින් එම 

ආයත්නවල සෙමයෝගය ඇතිව කසල කළමනාකරණ වැඩ සටෙනක් ආරම්භ කිරීම. 

 

7) අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා ො මවනත් සුවිමශේෂී අමුත්ත්න් සෙභාගී වන 

අග්රාමාත්ය කාර්යාලය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන උත්සව ො විමශේෂ අවස්ථාවන් 15 

ක් සාර්ථකව සංවිධානය මකොට පැවැත්වීම. 

 

8) ජ්ාතික වැදගත්කමකින් යුක්ත් මවනත් අමාත්යංශ/ආයත්න මඟින් සංවිධානය කරනු 

ලැබූ විමශේෂ උත්සව අවස්ථාවන්  අරලියගෙ මන්දිර පරිශ්රමේ ප්රධාන ශාලාමේ පැවැත්වීම 

සඳො සෙ ඒවා සාර්ථකව සංවිධානය ො සම්බන්ධීකරණය කිරීම.  

 

9) ඩිජිටේ මාධය ඒකකයක් ආරම්භ කිරීම සෙ අරලියගෙ මන්දිර පරිශ්රමේ ගබඩා 

කළමනාකරණය සඳො මත්ොග මේඛ්ණ දත්ත් පදනමක් සකස් කර ක්රියාත්මක කිරීම 
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8.1. මූලය ප්රගතිය 

වාර්ෂික අයවැය ඇස්ත්මම්න්තුමේ වැය ශීර්ෂ අංක 02 යටමත් අග්රාමාත්ය කාර්යාලමේ  වාර්ෂික 

වියදම් දැරීම සඳො  මූලය ප්රතිපාදනය සැලසීම සදු  මේ.මමම ප්රතිපාදන අග්රාමාත්ය කාර්යාලය, 

සාමානය පරිපාලනය ො  ආයත්නික මසේවා යන  ප්රධාන වයාපෘති 02 යටමත් පුනරාවර්ත්න ො 

ප්රාේධන වියදම් මවනුමවන් ප්රතිපාදන මවන්කර ඇත්. 2016 වර්ෂමේ  පුනරාවර්ත්න වියදම් 

මවනුමවන් රුපියේ මිලියන 878 ක් ද ප්රාේධන වියදම් මවනුමවන් රුපියේ මිලියන 496 ක් ද 

මලස සමස්ත් ප්රතිපාදනය රුපියේ මිලියන 1374  ක ප්රතිපාදන මවන් කරන ලදි.  ඒ අනුව 2016 

වර්ෂමේ වයාපෘතිගත් ප්රතිපාදනවල මූලය ප්රගතිමේ සාරාංශය පෙත් පරිදි මේ. 

 

 

වයාපෘතිය 

  මුළු ප්රතිපාදනය  

(රුපියල් මිලියන) 

මූලය ප්රගතිය 

(රුපියල් මිලියන) 

පුනරාවර්තන ප්රාේධන පුනරාවර්තන ප්රාේධන 

අග්රාමාත්ය කාර්යාලය 436 430 417 96% 362 85% 

සාමානය පරිපාලන ො 
ආයත්නික මසේවා 

442 66 335 76% 53 81% 

එකතුව 878 496 752 86% 415 84% 

 

අග්රාමාත්ය කාර්යාල වයාපෘතිය යටමත් අරලියගෙ මන්දර පරිශ්රය,විසුම්පාය,නුවරඑළිය ො 

මබන්මත්ොට අග්රාමාත්ය නිල නිවාස සඳො වූ පරිපාලන,සැපයීම් ො නඩත්තු ො මවනත් 

කටයුතුවලට අදාල වියදම් මමන් ම නව ඉඳිකිරීම්,කාර්යාල උපකරණ ලබාගැනීම්, වාෙන 

අත්පත් කර ගැනීම් ආදි වූ පුනරාවර්ත්න ො ප්රාේධන  ස්වරූපමේ වියදම් දැරීම සදුකරනු ලැමබ්. 

සාමානය පරිපාලනය ො ආයත්නික මසේවා වයාපෘතිය යටමත් අග්රාමාත්ය මේකම් කාර්යාලය, 

ජ්ාතික මාධය මධයස්ථානය ,සංහිඳියා යාන්ත්රණ මේකම් කාර්යාලය,ජ්පන් ශ්රී ලංකා 

සෙමයෝගිත්ා මේකම් කාර්යාලය,දූෂණ මර්දන කමිටු මේකම් කාර්යාලය යන ඒකකයන්හි 

පුනරාවර්ත්න ො ප්රාේධන වියදම් දැරීම සදුකරනු ලැමබ්. 
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ඒ අනුව 2016 වර්ෂමේ මවන්කරන ලද ප්රාේධන ප්රතිපාදනමයන් සදු කරනු ලැබූ  ප්රමුඛ් වයාපෘති 

පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත් මත්ොරතුරු පෙත් පරිදි මේ. 

1) අරලියගෙ මන්දර පරිශ්රය තුළ ඉදිකරනු ලබන පස් මෙේ මගොඩනැගිේමලහි 75% ක පමණ 

මභෞතික ප්රගතියක් ලඟා කර ගැනීම ො රු.මිලියන 85  වියදම් දැරීම සදු කරන ලදි. 
 

2) නුවරඑළිමයහි පිහිටි අග්රාමාත්ය නිල නිවස සම්පූර්ණමයන් අළුත්වැඩියා කිරීම ො 

මබන්මත්ොට අග්රාමාත්ය නිල නිවස අළුත්වැඩියා කිරීම දරන ලද වියදම රුපියේ මිලියන 76  

ක් මේ. 
 

3) සංහිඳියා යාන්ත්රණ මේකම් කාර්යාලය සඳො නව කාර්යාල පරිශ්රයක් කුලී පදනම මත් ලබා 

ගැනීම ො එහි කාර්යාලය ස්ථාපිත් කිරීම සඳො කාර්යාල පිරි සැකැස්ම,කාර්යාල උපකරණ 

ලබා ගැනීම සඳො  රුපියේ මිලියන 68 ක වියදම් දරන ලදි. 
 

4) අග්රාමාත්ය ආරක්ෂක ඒකකයට අවශය ගිලන් රථයක්,වාෙන රැමගන යන රථ 02 මිලදී 

ගැනීම සඳො දරන ලද වියදම රුපියේ මිලියන 34ක් මේ. 
 

5) අග්රාමාත්ය මමමෙයුම් කාර්යාලය සඳො කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම,යන්ත්ර උපකරණ 

මිලදී ගැනීම සඳො රුපියේ මිලියන 10 ක වියදම් දරන ලදි. 
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