
රජෙය් ගි්ුම් ්ිළරි් කළර් සභ්වයළත්ි්ිරර්ු්ල්රළජා,්්පළළත් කළ් ස්පළළත්පළුල්
ආයතල්ඇගයෙි්ප ගරි්ජළුගත්රත  ැසලට 

 

ෙමම වැඩසටහන මඟි ඉට කර ගැනමට බලාෙපොෙරොත්වන අරමු පැහැදි කිම මුකරෙගන පහත සඳහි 
කරු ඔස්ෙසේ ෙමම සටහන සකස් කර ඇත. 

 රාජ් මුුල පාලනලල ය බඳල පාඳිොි්ලිලාවිලල හාල රජෙෙල ්ුාල ය බඳල කාරකල සරාවල - අුාළල
ආලතනලඅතරලඅිතඳලසාබි්තාවලත 

 රජෙෙල්ුාලය බඳලකාරකලලසරාල මෙෙලඉඉහාසලත 
 අතතලරජෙෙල්ුාලය බඳලකාරකලසරාලවිිලම් ලුිලඅ ෙලනගත 
 කාරකලසරාවලවිිලතමලඅම අ ලටලරාජනලලකළලහැකලහාලකළල ්ලආලතනලය බඳලසටහනත 
 කාරකලසරාවලකාලනවලම් ලෙුනලඅ ෙලනගත 
 දලතලකරලඇඉලෙව ලජාලගතලඇග ාලවැඩසටහනලමඟිලඅෙම ිතලවසොත 
 2015 සහල2016 ඇග ාල්ඉිලලසමාෙලනෝනලලමඟිලු නටලලැට ල්නාතමකලවඳ්නලිත 
 2017 – 2018ලලඉදිලසැලැාත 
 ෙමමලඇග ාලවැඩසටහනලකාඳලසා්නලවාඳතාලහාල කාබබ්ලක මලහාලආලතනලගතලක ම - 2019 

 

රළජා්මුද්පළුලය්ුම් ්පළඳ ෙිභ්්්ුයට 

1947 වසෙඳල ෙසනුබිල ආි  මල ව්වස්ථාවල ලටෙතුදල 1972 ජනරජල ව්වස්ථාවල ලටෙතුදල 1978 සාමතල  ල
වඳතමානලආි  මලව්වස්ථාවලලටෙතුලරාජ්ලමල්ලපාලනලලය බඳවලවඳ ලබලතලල�ලලලංකාලපාඳිොි්වල
ස්ෙෙතලලපාඳිොි්වලවිිලවෙ ේි තලඅනපනතලමඟිලඉඩඅලඇඉලවෙටකලහැරලරජලලවිිලඅලකරකලලබනලිලයල
බුලමුුදලගාස්්ලහාලෙවනතලආුාලාුදලපිත්ාගලඇ්යලෙවනත ඕනෑමලලැබම ලපාඳිොි්ෙෙලවඳ ලපාලනලටල
ලටතවනල “  කාබබ්ල අරමුල“ නමිල වනල ෙපොු අරමුලකටල බැරල කළල  ්ල අතරදල පාඳිොි්ෙෙල ් ්තතල
අවසරලකිලෙතොරවලවමලඅරමුිිලකිුලමුල ලවලුාලකළලෙනොහැකලෙෙත 

මුුලඅමාත්වරලාලවිිලවාඳිකවලඉදිපතලකරක ලබනලවසඳජනලපනතද සාකච්ාලක ෙමිලපැවලසාමතලකරකල
ලබනලවසඳජනලපනත ලමඟිලෙපොුලව ෙලිුදලලාලවෙ ේිතලෙහේෙිලමතලඅකමතලකරකලලබනලමුුල්ඉපාුනල
ව ෙලිුද මහජනලෙසේවාලසැලසමලසඳහා අව ්ලෙකෙරනලමල්ලසාපතල- රාජ්ලආලතනදලපළාතලසරාලආලතනලහාල
පළාතලපාලනලආලතනලිෙවතලපාඳිොි්වලවිිලෙවිලකරලෙුකලලැෙ තලලෙමෙසේලෙවිකරලෙුකලලැදලමුුල
ෙමිමලපාඳිොි්ෙෙලවෙ ේඅලඅවසරලලමතලසමහරලරාජ්ලහාලඅඳ්ලරාජ්ලආලතනල(වෙ ේඅලඅඅකාිදලපළාතලලසරාල
හාල පළාතලපාලනලආලතනලවිි) මහජනලාල ෙවඉිලඅලකරකල ලලබනලආුාලාුල් ්තතල අරමුලකරාදල්ලමතල
නඉ ඉලඅකගමනලලකරමිලවලුාලකරලඇතුලලිනලය බඳවලපාඳිොි්වලසැලකිමතලෙෙත 

පාඳිොි්වලවිිලඅකමතලකරකලලැදලමිකලනඉ ඉලරාමවලමතලරාජ්ලආුාලාලව කස්ලක මුල (වෙබ ලලහාල
ෙබ ලල ලලගැනාුලඇ්යවඇලවමලමුුලපාඳිොි්වලවිිලඅකමතලරාමවලමතල කාබබ්ලඅරමුිිලමුාහැ මු 
රාිඩාගාරවලවිිලඉට කරකලලබබත 

රජලල ෙවකෙවිලආුාලාල ව කස්ල ක මට හාල වලුාල ුැ මටල අව ්ල නඉල  ඉල රාමවදල මුුල අමාත්ාං ලල විිල
(අමාත්මිඩලලඅකමැඉලිලසහඉවඇල්වතලකරකලලැද ලංකාි ෙෙලමුුලෙරලලාිලසංගහල ්මුලෙකොටලරජලල
විිල පනවකල ල ලබන ෝ ෙුුල හාල අෙනවතල නඉමලල වඅව්ානල මතල සැපෙලනල අතරදල වමල කට ්ල ඉටක මල
රාිඩාගාරලල විිල පතල කරකල ලබනල ල ්්ානල ග ිඅොල ්ල්ා ිද ග ිඅොල ්ල්ා ිල හාල ආුාලාල
ග ිඅොල්ල්ා ිලමඟිලිු ෙකෙඳත 



 

පාඳිොි්වලවිිලඅකමතලකරනලලුලමුුලවලුාලකිමුදලලරජලලෙවතලව කස්ලවලල ්ලආුාලාල්ිලපිදලලව ල
කස්ලක මලෙමිමලරාජ් ෙබපලවලලආර අාවල්ිලපිදලසැලෙසිෙිුලලිනලය බඳවලආි  මලව්වස්ථාෙෙල
පනවාලඇඉලවඅව්ානලපිදලපතලකරකලලබන වග කාඅපඉවරලාලවිිලවමඳ නලටලල  කරකලලබනලඅතරල ලහාල
සාබි්වල ල පාඳිොි්වල ෙවතල ඉදිපතල කරකල ලබනල වාඳතාවලඅ පාඳිොි්වල විි අකමතල කරනල ලු 
වලුාල වසඳජනලල කරකල ල ලැබොඅද ්ලමතල නඉ ඉල අකවල කට ්ල කරල ඉෙ ුල ආඳ්කල ෙනොවනල ගුෙුකදලල
අකාඳල අමතාලහාලවංෝාලාඅ ලඇඉ ලඉටවුදල ලරාජ්ලෙබපලල්ලමඉලපිදලආර ිතවලඉටවුලලලිනලය බඳවල
්මුතාවල ලු වකලලැෙ ත 

වග කාඅපඉවරලාල විිල පාඳිොි්වල ෙවතල ඉදිපතල කරකල ලබනල ඉහතල සඳහිල වග නල වාඳතාලල
පාඳිොි්වලෙවකෙවිලවමඳ නලලකිමලහාලැුැල්ඳෙබ ලපාඳිොි්වලෙවතලඉදිපතලකිමල(රාජ්ලව්ාපාරල
සාබි්ෙලිල වනල වාඳතාල හැර) රජෙෙල ්ුා ය බඳල කාරකල සරාවල ෙවතල පාඳිොි්වල විිල පවරාල ඇඉල
්මුතමලලවගගම ලෙෙ. 

 

රළජා් ගි්ුම් ්ිළරි් ක්ක්ෙය් ඉසළ ය 

රාජ්ල්ුාලය බඳලකාරකලසරාෙෙලආරාරලලෙකනුබල ලආි  මලඅවදෙෙල අවසානලකාලලපිචෙිුලලවනාල
1923ලවඳඅලලු වාලදවලබත 1921ලඔ ෙතනාබඳල0්ලවනලදනලව්වස්ථාලසරාවටදලලවවකටලවහලස කලසාමාමකලවල ල
දවංගතල තආඳතතාතමත්ලමහතාලඉදිපතලකළලෙහනලජනතාවකටලඅකවදල ල තාන්ලරජෙෙලවකකතාවලලලැබෙමිල
පැල1923ලවඳඅෙෙඅ ්ථමලරජෙෙල්ුාලය බඳලකාරකලසරාව ස්ථාපනලලකරනලලුලඅතරලවහලමුමලකස් මල1923 
ඔ ෙතනාබඳල17 දනලපවතලවිනටලෙලු්තලලෙමමලආරාරකලරජෙෙල්ුාලය බඳලකාරකලසරාවලඉංකිලජාඉකලවල
 ල තෙෙතෙහේෙවනඳෝලනාලඅෙලවලවිිලමිකතවලලුරනලලුලඅතරලමුලසාමාමකලසංු්ාවල4 ෙුෙනවටලපම  ල
සමාලවලතලලෙමමලකාරකලසරාවලස්ලබලලලවග කවරලාලවිිලඉදිපතකරකලලලබනලවාඳිකල්ුාලවාඳතාලප  අාල
කරල්  අ ලලලබාලඅමටලපම  ලසමාල ල ලඅතරදලරාිඩාගාරලලවිිලඅකමතලකරලඉදලපිවරකලඇස්තොි්ලල
ය බඳලව්වස්ථාුාලකලසරාෙවිලඅකමැඉල ලලබාලගැනම ෙහන රජෙෙල්ුාලය බඳලකාරකලසරාෙෙලසාකච්ාල
 ම ලෙහනලිුලෙනො ලතලෙමමලඅවඅෙෙඅලවග කවරලාලපතලක මල තාන්ලආි වලවිිලකරනලලුලඅතරදල ල ල
අකවලඔ්ෙුලවාඳතාලක මුල තාන්ලආි වලෙවතමලවලතලල 

1923 ්ථමලරජෙෙල්ුාලය බඳලකාරකලසරාෙෙඅලලටතලවමතලසඳහාලපතලකරනලවග කවරලාලවිිල1921ල– 22 
වඳඅලලසඳහාලලබාුිලවාඳතාවලසලකාලබලනලලුලඅතරදල ලසඳහාලකැඳ මලවවකටලරජෙෙලිජල්මුතමල්ල්ා ිල
කහප ෙුෙනවට පම  ල සමාල වලතල ල මුල කස් මල සඳහාල කැඳ ාල ලැටෙිල ආුාලාල පාලකදල ලටතල වමතල
රාිඩාගාිකදලැරාබුලෙකොමසාිස්දල්්ානලඉදක මලඉංමෙිරදල ල්ිබ්ලවැඩලඅ්් අකලහාලලටතලවමතලගබඩාල
පාලකලලනලඅලවයිලතලල1931 ිටලිලාතමකලකරනලලුලෙඩොනෙමනඳලආි  මලව්වස්ථාවලමඟිලයහටවනලලුල
රාජ්ලමි් ලසරාලස්ථාවරල්ෙලනගවලලරජෙෙ ්ුාලය බඳලකාරකලසරාව ලය බඳලසඳහන ලෙනො ලතලලවෙසේල
වවුලලංකාි  මලව්වස්ථාලඉඉහාසෙෙල්ථමලවරටලරජෙෙලවග කවරලාලවිිලලටතලවමතලමහෙුකාවරලාල
ෙවතලවාඳතාලඉදිපතලකරකලෙවකවටදල ල රාජ්ලමි් ලසරාවටලවමලවාඳතාලඉදිපතලකළල ්ලබවටලවඅලව්ානල
සලස්වනලලඅතලලරාජ්ලමි් ලසරාලඅවඅෙෙඅලරජෙෙල්කාලය බඳලකාරකලසරාව ලපතලක ොලඅවස්තාවලෙපිවාල
ෙුකල ලැදෙෙල 1931 වඳඅෙෙල වග නල වාඳතාල ඉදිපතල කරමිල වවකටල වග කාඅපඉවරලාල  ල සඳල ඔිවඳල
ල ඉලකලමහතාලකරලඉදල්ඳෙබ ල ලමඟ්තලලොලඅකවලෙඩොනෙමනඳලආි  මලව්වස්ථාවලලටෙතල්ත්ලරජෙෙල
්ුාලය බඳලකාරකලසරාව ලපතලක ම ලිුලෙනො ලඅතරදලිුල ෙෙලවග කාඅපඉවරලාෙුලවාඳතාව ලරාජ් 
මි් ලසරාවටලඉදිපතල ලඅවස්ථාවකඅලවමලවාඳතාවලසලකාලබැලමටලපම  ල්ුාලය බඳලකාරකලසරාව ලපතල
ක මබතලලොලඅකවලෙමමලආි  මලව්වස්ථාලඅවඅෙෙඅලිුල ලෙවනස්කාලඅතරලව්වස්ථාුාලකටලවාඳතාලඉදිපතල
කරනල වගනකාඅපඉවරෙල ල හෙිවාල අමදල ්ෙු ල අුාළල ්ුාල ප  අාල ක ාවලටල සමාල ෙනො ල මල්ල ෙලු ාල



ය බඳල ිලුාදතාවලල ෙමිමල අ මකතාවිල ය බඳල රජ්ල මි් ල සරාවටල ්ඳෙබ ල ඉදිපතල ක මටල කාරකල
සරාවට අවස්ථා සැලැස් මත ුැ වලලහැකතලවෙසේලවවුලෙමමලඅවඅෙෙඅලරාජ්ලමල්ලපාලනලලය බඳලවඳ ලබලලල
මි් ල සරාවල ස්ල ෙනො ලතල ල 1947 ෙසනුබිල ව්වස්ථාවල ලටෙතල යහටවනල ලු මහජනල ්ෙලනමතල මිම 
මිඩලෙෙු 1972 ජනරජලව්වස්ථාවලලටෙතලයහටවනලලුලපාඳිොි්ෙෙු 1978ලසාමතලකරනලලුල�ලලංකාල
්ජාතාි්කලසමාජවාඅලජනරජලව්වස්ථාවලලටෙතලුලමහජනලමුුලය බඳ වඳ ලබලලලපාඳිොි්වලස්ලකරන 
ලුලඅතරදලලවමලව්වස්ථාවිලඅකවලයහටවනලලුලපාඳිොි්ලමඟිලසාමතලකරලගකලලැදලස්ථාවරල්ෙලනගලිල
අකවලරජෙෙල්ුාලය බඳලකාරකලසරාවල්ත්ලඅංගල ල වාලෙමිමලපාඳිොි්වලස්ලමල්ලබලතලලිලාතමකල
 මලය බඳවලඅම අ ලලසඳහාලෙලොුාගකලලබනලකාරකලසරාලඅතරල්මුලහාලඉත්ලකාරකලසරාවව ලබවටු පතල
වලත 

 

අතත්රජෙය් ගි්ුම් ්ිළරි් කළ් සභ්ම්ර්ුභ්අ ෙයනගට 

�ල ලංකාවල ස්වාමනල රාජ්ල ල බවටල පතල  ල අවඅෙෙල ිටල ිු ල රාජ්ල ලාි් ෙෙල හාල රාජ්ල ිලාකාරකාවලල
පුු මටලසිලනලයිදලඅම අ ලිලාවිලලපුුලෙනො මලඅතතලරජෙෙල්ුාලයළතඳලකාරකලසරාලම් ලුිල
්්ානල අ ෙලනගල ල ල අතරදල ල ෙමමල ව්ාමත ාල සමකමල වැඩල  ල රාජ්ලආලතනල සංු්ාවල වැඩ මුල පළාතල සරාල
ආලතනලලව ාලලසංු්ාව ලඇඉ මුලෙමමලගැටුවලලතෙරලක මටලෙහේ්වලත 

පාඳිොි්වල ෙවතල්මා වතලෙතොර්රලෙනොලැබමුදල ල රාජ්ලති්ෙෙලහාල මල්ල පිපාලනල ෙඅේ්වලලිු ල
ව ාලල ෙවනස්වාවලටල ගැලෙපනල පිදල අම අ ල  මල වඅව්ානල ෙනොෙලඅමුදල ෙතොර්රල තා අ ල  මෙෙුල
්මා වතල තරමිල ෙලොුාල ෙනොගැනමුල කාරකල සරාල විිල ්ලමල කරකල ලබනල ්ඳෙබ ල ය බඳවල ්මා වතල
මටටමකිලපාඳිොි්වල්ලලසතලලවවාුලිලෙනො මුලම් ලුිලඅෙනවත අ ෙලනගලවලත 

 

රත්භ්රජෙය් ගි්ුම් ්ිළරි් කළෙව්මුා්අධීකරයැ්යැත්රල්රළජා,්පළළත් කළ්සළ්පළළත්පළුල්
ආයතල්ුම් ් ැසලට 

ෙමමලආලතනලසටහනලසකසාලඇතෙතල්ලලංකා පාඳිොි්වලවිිලවැලල ඳඅල ලමඟිලන්වලමල්ල්ඉපාුනල
සලස්වනලආලතනුදලපාඳිොි්වලවිිලපළාතලසරාල ලෙවතලලබාෙුන සමචෝ ්ඉපාුනලපුනාලකරෙගනල ල ල
පළාතලසරාලවිිලෙවනමලවැලල ඳඅල ලසහතවලලබාෙුනල්ඉපාුනුදලපාඳිොි්වලවිිලපළාතලසරා මඟිල
ලබාෙුනල්ඉපාුනුලඋපලෙලනග කරලග්මිලිලාතමකලවන (පාඳිොි්වලවිිලඅකුතලආුාලාුලසමකඇලපළාතල
පාලනලආලතතනුලඇ්ළතලක ෙම්ත ෙමමලසටහනල2017ලවසෙඳලඇස්තොි්ලපුනාලකරෙගනලසකසාලඇතත 

රළජා්ආයතල 

වෙ ේිතලවලුාල කකල  22 

රජෙෙලඅමාත්ාං ල  51 

රජෙෙලෙුපාඳතොි්ල  95 

දස්් ලෙුකාලකාඳලාලල  25 

පළාතලසරාලවැල ඳඅල  09 
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පළළත් කළ්ආයතල 

පළාතලසරාලඅරමුු   09 

පළාතලසරාලඅමාත්ාං ල  45 

වෙ ේිතලවලුාල කකල  61 

පළාතලසරාලෙුපාඳතොි්ල       145 

පළාතලසරාලඅඅකාිලරි 

     305 

පළළත්පළුල්ආයතල 

මහනගරලසරා    23 

නගරලසරාල   41 

්ාෙබ ලලසරාල              271 

     335 

     842 

 

ෙමමල ිලයල ආලතනල වග නලල ක මල වග කාඅපඉවරලාල විිල ඉටල කරකල ලබනල අතරදල වමල වාඳතාල
පාඳිොි්වල ෙවතල ඉදිපතල කරල සරාගතලක ෙමිල පැවල රජෙෙල ්ුාල ල ය බඳල කාරක සරාවල ෙවතල ෙලොමල
ෙකෙඳත 

 

රජෙය් ගි්ුම් ්ිළරි් කළර්ිළභලර්ම්ර්ෙුල්අ ෙයනග 

ප්ළරරත්ආයතල් සංාළරී්ආරරරය්ිළ්ෙලනසතැක්ට  

රජෙෙල්ුාලය බඳලකාරකලසරාවලවිිලඅම අ ලටලල ලකළල ්ලසාවඳ ලආලතනලසංු්ාවල8ර2 ලවනලඅතරදල
ිලයලආලතනලෙවකෙවිලවනලවාඳතාලඉදිපතලෙනො මදලවාඳතාලඉදිපතලවවුලකාරකලසරාවටලෙලොුාලගතලහැකල
කාලසමාවි ්ළලආලතනලසමාසහතල්මා ල ලවලපිදලආවර ලලක මටලෙනොහැක මල ුැනටලම් ලපාලඇඉල
අ ෙලනගලකත 

 

 ුිළ්්ුර්ු්ල්රළඳතළ්ිළභල්ෙලනක්ට 

 රජෙෙල්ුාලය බඳලකාරකලසරාෙෙලකස්කරලඇඉලුතතලඅකවලවමලකාරකලසරාෙෙලකස් ාවලඅලෙගොකලව ෙලිල
සලකාලබැලමටලිුවලඇතෙතලවසරල04 ලෙහනල ටලවඩාලපැරවලවග නලවාඳතාවිලතලලමටලෙපරලපවතවනලලුලසරාල
වාරවලඅලසාකච්ාලකරිනටලෙලුනල්ඳෙබ වලල්ගඉලලසමාෙලනෝනලලකරනලඅවස්ථාලවනලවටදලලෙමමලසාකච්ාල
වසරල7ලෙහනල8 ලවැ්ලකාලලපිචෙිුලිටලඅලත   කරුලසාකච්ාලවන අවස්ථාවි ු ්  අ ලලවලත 

 



පස් පරි්ිැ ්්ප්ළරරත්තරි්  ්ෙලනක්ට 

කාරකලසරාෙෙල්ඳෙබ ලහාල්  අ ලසාබි්වලරජෙෙල්ුාලය බඳලකාරකලසරාවලවිිලපාඳිොි්වලෙවතදල
ඉදිපතල කරකල ලබනල ්ඳෙබ ල හාල ්  අ ල සාබි්ෙලිල ්මා වතල පිදල පාඳිොි්ෙෙල සාකච්ාවටල
රාජනලලෙනො මුදලවමලවාඳතාවිහලසඳහිලකරුලසාබි්වලගකලලැදල් ්තතලිලාලමාඳග ය බඳවලවඅමතල
පිදලවාඳතාලක ාලිුලෙනො මුලවසනමටලඇඉලතවත අ ෙලනගලකත 

 

ප ගරි්ජළුගත්ඇග ි්ක්ෙයභ්අෙපීකත්අරමගට 

201ිල ්ුාල වඳඅලල පුනාලකරෙගනල 2017ල මුලකාඳ්ෙෙඅල දලතලකරනලලුලඇග ාල වැඩසටහනලමඟිලපහතල
සඳහිලඅරමුලඅෙම අාලකරනලලඅත 

 රජෙෙල්ුාලය බඳලකාරකලසරාෙෙලමල්ලඅම අ ලටලරාජනලලවලල ්ලහාලරජෙෙලවග කාඅපඉවරලාල
විිලපාඳිොි්වටලවග නලවාඳතාලලබාදලල ්ලසමස්ථලරාජ්දලලපළාතලසරාලහාලපළාතලපාලනලආලතනල
අවර ලලවනලපිදලඇග ාලවැඩසටහන ලිලාතමකලක මත 
 

 ෙමමල වැඩසටහනල වුදතල තැපෑලල මඟිල සෑමල ආලතනල ල ෙවතමල ලබාුිල ් ්නාවිල අඩංලල ආකලඉල
ප්ල ලමඟිලිලාතමකල ලඅතරදලඅුාළලආලතනලලවිිලඇග ාල් ්නාවිලලසාවඳ ලක මදලවලලලතමල
ආලතනලලරාරල්්ානලග ිඅොල්ල්ාිලාලෙවතලඉදිපතලක මදලලවමල්ල්ාිලාෙුලප  අාෙවිලපැල
සහඉකල කරල වග කාඅපඉවරලාල ෙවතල ඉදිපතල ක මදල වමල ුතතල වග කාඅපඉවරලාල විිල ඔ්ෙුල
කාඳලල මිඩලලල ෙලොුවාල ප  අාල ක ෙමිල පැවල පාඳිොි්වල ෙවතල ඉදිපතල ක මල ලනල ිලයල
අදලරලිලපිග කගතලජාලල පුනමලමතලිුවලතල ල ෙමමඟිලඅනාගතලන නලතා අනලලෙලොුාග්මිල
රාජ්ලමල්ලපාලනලටලඅුාළලඅම අ ලවැඩසටහන ලසඳහාලඅඩතාලමලසැකසමලඅරමුලකරනලලඅත 
 

 201ිල සඳහාල ෙලොුාගිනාල ලුල ඇග ාල ් ්නාවිල සඳහාල ඇග මටල රාජනලල කරනල ලුල ිලයල ආලතනල
හැකරලගතලහැකලපිදලආලතනවලලවව්තවලලසලකාලආකලඉලප් 5 ලෙලොුාගිනාලලඅතලලෙමමල් ්නාවිල
මඟිලආලතනවලලසැලැාලඅවදෙෙලිටලකාඳලලසා්නලලවාඳතාලක මල ු වාලවනලවව්ලකාඳලල ෙඅේ් 
ආවර ලලකරමිල(සාමාන්ලව ෙලිල10 ඇලෙලමලකරනලලු  ් ්නලමාලාවකිලසමිවතලවලත (සාමාන් 
ව ෙලිල් ්නල ි0 ඇලෙමමඟිලඅනාගතලඇග ාලසඳහාලැුැල ෙඅේ්ලය බඳලආකලඉල ලෙගොඩනැගමල
අෙම අාලකරනලලඅතල ලෙමමල් ්නාවිලසඳහාලපුනාලකරගකලලැදෙෙලරාජ්ලමල්ලපාලනලලයිබඳවල� 
ලංකාි   රමල ව්වස්ථාෙෙල වනල වඅව්ානුදල වසඳජනල පනතල මකිල පනවකල ලබනල ්ලමලිුදල
ආි ෙෙල මුුල ෙරලලාිල සංගහලල ්මුල ෙකොටල ජනාඅපඉල කාඳලාලලදල ල මුුල ආමාත්ාං ලල
(රාිඩාගාරලඇලහාලරාජ්ලපිපාලනලඅමාත්ාං ලලහාලෙවනතලරාජ්ලආලතනලමඟිලෙපොුෙෙල්වතලකරල
ඇඉල්ෙලනගලහාල්ලමලිලතල ල ෙමහඅල පළාතලසරාලආලතනලිලසඳහාල  ල ල පළාතලසරාල විිලවෙ ේඅල
ෙකොටලපනවාලඇඉලවඅව්ානුදලලපළාතලපාලනලආලතනලසාබි්ෙලිලවනලකලලපළාතලපාලනලපනතවලල
ුැ ෙවිලවඅව්ානලෙකෙරහුලසැලකලමත වනලලඅත 
 

 ෙමමල් ්නාවිලෙගොකලක ොඅලව ලව ලකාිඩෙෙලආලතනවලටලෙපොුලකරුලසාබි්ෙලිලපම  ල
අව්ානලලෙලොමලක මුදලල ලසඳහාලමැ්ලලහැකල් ්තතල්ලමලිලඉබමුදලලආලතනලසඳහාලෙවනලආලතනල
මතලලැපමකිලෙතොරව ස්වාමනවලලබාගතලහැකලඉල කල මුදලවු්ාතමකලකරකලමතලයහටාල“ඔෙදලනැත“ 
ලනලපුනමලමතලයහටාලය ්රලලබාදලලහැකලලවනලපිදල් ්නලෙගොකලක මුලතමලමතලල්කා ලක මලවැ්ල
අව් ්තතලය ්රලලබාලඅමුලවල වනලලඅත 
 



 

2015් ස්2016්ඇග ි්පඉිු් ්ළෙුනෝලය්්මභ්ුීලැ්ුතටර්ැලළත්ි්රඳැලයභට 

 සමස්ථලආලතනල්මා ලලආවර ලලකළලහැක මත 
 2016 අුාළලසමස්ථලඇග ාලවාඳතාල2017ලවසරලඅවසි මටලෙපරලලබාගැනමටලහැක මලමඟිලඇගදාල

කාලනල පුනමකටල ෙගනල  මටල හැකල වලතල ල ොල වනල වටල 2016 සමස්ථල ඇගදාවිිල 95%කටල වැඩල
්මා ල ලවනාදලආලතනල800 ලපම ලවග කාඅපඉවරලාලෙවතලහාලපාඳිොි්වලෙවතලලැබ ඇතත 

 201ිලවසරලසඳහාලවනලඇග ාල්ඉිලලඅකවලි05 ලපම ල ලආලතනලසංු්ාවකලකාඳලසා්නලමටටම 
55%කටලවඩාලඅ ල්ඉිල ුැ  ලඅතරදලවලල2016 වසරලසඳහාලුැනටලලැබලඇඉලුතතලඅකවලවමලඅ ල්ඉිලල
ුැ වාලආලතනල්ඉ තලල3ි5ලු වාලඅ ලවකලඇතැබලඅකමන ෙකෙඳත 

 201ිල වසෙඳල ආලතනල 831 ල සඳහාල වනල සාමාන්ල ඇග ා ්ඉ තලල ්75කල මටටමකල  ල අතරද 2017 
වසෙඳල ුැනටලලැබලඇඉලුතතලමත වමල්මා ල 75% ෙහනල  ටලවැඩල්ඉ තල ලගකලඇතැබලඅෙම අාල
ෙකෙඳත 

 2015 වසෙඳලඉතාලඅ ලකාඳලසා්නලමටටම ලෙපි ලආලතනලෙබොෙහනල්මා ල ල2016 ුැනටලලැබලඇඉල
ඇග ාල්ඉිලලඅකවලඉහලලකාඳසා්නලමටටමකටලලකාල ලඇඉලබවටලසා්කලෙපිකාලකරලඇත. 

2017 – 2018ලඉදිලසැලැස්ම 

2017 සහල2018 ්ුාලවඳඅලිහලෙමෙහල මලටලබලාෙපොෙරොත්ලවනලවැඩසටහනලමඟිලුැනටමතල්නාතමකල
ල අ ලෙපිවමිලඇඉලෙමමලෙව ලජාලගතලඇග ාලවැඩසටහනලලතවුරටතලපුුලක මටලඅෙම අාලෙකෙඳත 

වෙ ේඅෙලිලමහජනලාලෙවතලසනස්වකලලබනලෙසේවාලය බඳලම්ලලහැකලකාඳලලසා්නල්මා ල්ඳමා ලලකරමිල
ආලතනල ගතල ක මුදල ුැනටමතල තඉමලල ෙහනල ෝ ෙුුල ්ෙලනගල මඟිල හෙඳ ිවාල අල ඇඉල වෙහතල ් ්තතල
ිලාමාඳගලමඟිල්කමනලලක ම ලල ෙනොවනලඅං ලඇතනාල වාලහෙනාෙගනලවැඩසටහනටලඇ්ළතලක මුලවෙ ේඅල
ෙකොටලව ලව  ආලතනලලවිිලඅුාළලමුුලවඳඅලල්ළලතමලතමිෙුල්කමනලිලඅකවලමිකවලඉටලක මටල
බලාෙපොෙරොත්ලවනල(ව ලආලතනලකටලඅවමලතරමිල්ඳනාලකල්න වතලලනලපුනමලමතඇලවසරලඅවසානෙෙල
ම්ලලහැකලකාඳලලුඳ කල මල ලහෙිවාලඅමතලඅෙම අාලෙකෙඳත 

ොල සඳහාල අුාළල ්ලමලිල බලගැිවලල හැකල ආලතනලිුල ඇ්ළතවදල ජනාඅපඉල කාඳලාලලදල අගාමාත් 
කාරලාලලදලමුුලඅමාත්ාං ලදලවග කාඅපඉලෙුපාඳතොි්වදලරාජ්ලපිපාලනලඅමාත්ාං ලදලස්වෙබ ලකට ්ල
අමාත්ාං ලලපළාතලසරාලහාලපළාතලපාලනලඅමාත්ාං ලලුලඇ්ළතලකමටව ලපතකරලඇඉලඅතරදල ලවමලකමටෙෙල
ෙලනජනාල2017ලෙුසැාබඳල1ිලදනටලෙපරලලබාලගැනමටලකට ්ලසලස්වාලඇතත 

ඉහතලිලාමාඳගලමඟිලුැනටලවැඩලව ෙලිලඅව්ානලල ලඇඉලමල්ලහාලපාලනලහාලසමතලකාඳලසා්නලඉල කල
සපරාලගැනමල මලඅකගත මලසලකාලබලනලඇග ාලවැඩසටහනලෙලොුනලමල්ලසාපතලහාලසසඳාලබලනලවටලවඩාතල
ිලුාදලඇගදමකටලෙලොමලකරකලඇතත 

 

ඇග ි්රත  ැසල්නතා්රළඳතළ්ැකෙි්රත  ැසලී්රනෙයභ්ආයතල්ගත්ැක්්සළ්මුා්පළුල්
ර�සයැ්ඇ්ළත්ැක්්-් ුීිය්් 2019 2 

201ිල වසෙඳල්ුාලමතලපුනාවලආරාරලකරනලපිග කලගතලජාලලමතලඇගදාලහාල වග නලවැඩසටහනලවමල
වැඩසටහ්ිලලතලඅතුැගාලමතල201්ල්ුාලමතලපුනාල ලඇගදොඅලසංවඳ්නලලකරනලලඅතලලෙමමලවැඩසටහනල
2017 සහල 2018 ්ුාල වඳඅල පුනාල කරෙගනල කරකල ලබනල ඇගදාවලඅල වඩාතල ිලුාදල ක මටුදල ව ල ව ල
ආලතනලිලසඳහාලවනලමිකලඅරමුලහාලගැලපාලක මටුලඅව ්ලමිකලයලවරලෙගනලඇතතලලඅුාළලඇගදාවලඅල



තවලතවතලව වලලහැකලසංෙ න්නුලඇ්ළතලකරමිල2018 වසරලඅවසානලටල  ඉමතලඇග ාලවැඩසටහන ල
ිලාතමකලකළලහැකලවකලඇතැබලකාරකලසරාෙෙලඅුහසලෙෙත 

ෙමෙසේල ස්ථායතලවනලඇගදාල් ්නාවිලල ුැනටලෙබොෙහනල ෙප බගිකලඅං ෙෙලෙපොුලසමාගාලමඟිලිලාතමකල
කරනලආකාරලටදල ආලතනල ්්ානිල විිල තමල වාඳිකල ්ුාල සමකල ලබාදලල  ් “අකගත ොල සහඉකල ” 
ව ෙලි ලබාඅමටල්ලමලක මුදලලවෙසේලඅකගත මටලෙනොහැකල ලඅවස්ථාවලල ලසඳහාලමු ලය ගතලහැකලෙහේ්ල
ඉදිපතලක මටුල්ලමලකළලහැකත 

 

සැත ත 

ෙමහල සඳහිල්ඉහාිකල ෙතොර්රල මහාෝාඳලල ව ්වාල වර පාලල මැඉෙිල විිල ිලාල පළකරල ඇඉල “�ල ලංකාල
පාඳිොි්වලහාලමහජනලවග ම” ලනලගිථලලඇැිිලලබාෙගනලඇතතල 
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