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කර්මාන්ත ශා ලාණිජ කටයුතු අමාතාාං20    6 ලාර්ෂික කාර්යවාධන ලාර්තාල 

2002.09.12 දින  රාජ ුදල්  ක්ර2්   අාංක 0   මිනන් 2ලන ල පඳ2ලව  අුවල ිළිය2ය 

කර ඇත. 

2මම ලාර්තා2ේ ුද්  2කොටසින් අමාතාාං20 අාං ල් න් රියාමකමක කරන ල වාංලර්ධන 

ලැඩවටශන්ල කාර්යවාධනය ිළියබල විව තර කර ඇත. 

අමාතාාංය යට2මක ඇආය නයතන ශා 2ලඳාර්ත2තන්තු මිනන් රියාමකමක කරන ල 

වාංලර්ධන ලැඩවටශන් ල කාර්ය වාධනය 2මම ලාර්තා2ේ 2ල2ලනි 2කොටසින් ලක්ලා 

ඇත. 

අමාතාාං20 මානල වතඳමක f;dr;=re වශ     6 ලර්20 වමව ත මූ කාර්යවාධනය 

අලවන් 2කොටසින් වවිව තරාමකමකල ලක්ලා ඇත. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

පෙරවදන 



 

 

 

දැක්ම 

“වවිමත් ලාණිජමය පරිවරයක් තුළින් ජාත්යන්ත්ර ත්රකාාී  ේශීයය ා්මමාන්ත් 

අංයක් ශ්රී ංාාල තුෂ ේ නැඟීමම” 

 

මමමෙවර  

“ර්ශ්රී ාංය ය ජඟත්ාලේජ වනලඟ මටම ම ළශෂ ඟංලන්ඟාද , ළශෂ එාතු ාෂ අ යක් 

වහිත් නි්පා ඟ බිහි ාරන්ඟාද, වවිමත් ලාණිජ අංයකින් වමන්විත්ද  , ධරණීය ශා 

ත්රකාාී ත්ලයකින් ේශබි නි්පා ඟ ආයත්ඟයන්හි අභිලෘශධිය වඳශා හිත්ාාමී ලඟ 

පරිවරයක් නි්මමාණය කිී ම” 

 

දැක්ම     iy     මමමෙවර 

 



 

 

 

2015.09.21 දිනැති ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  ාජපජාදප ජ ජානයජා අ ි ති ශේ   ග සැා ප ් රය  ිුවද  ්මජප්තා 

හප දපණිජා  ටයුතු ිජපායා ය ට ්දයප ි ති ශේගය ් ය  ් හා ් දිදි     

 

1' l¾udka; yd j d‚c úIhhkag yd fomd¾;fïka;=" jHjia:dms; wdh;k yd rdcH 
ixia:djka ys úIhhkag wod< m%;sm;a;s"jevigyka iy jHdmD;s iïmdokh lsÍu" miq úmrï 
lsÍu yd we.hSu 

 
2' l¾udka; m%j¾Okh iy ixj¾Okh 
 
3' fj<| m%o¾YK meje;aùu 

 
4' foaYSh fj<|fmd, ;=< mdßfNda.sl NdKav .=Kd;aul uÜgfuka yd ysÕhlska f;drj 

idOdrK ñ,lg iemhSug wjYH l%shdud¾. .ekSu 
 

5' 1949 wxl 6 ork Wlia mkf;ys 114 jeks j.ka;sh hgf;a Kh fok wdh;k wkqu; lsÍu 
 

6' mdßfNda.sl NdKavj,g wod< jk cd;sl ñ< m%;sm;a;s iïmdokh iy l%shdfjys fhoùu 
 

7' mdßfNda.sl wdrlaIKh i|yd l%shdud¾. .ekSu 
 

8' Y%S ,xldfõ yia; l¾udka; ksIamdokh i|yd fudaia;r ixj¾Okh yd m%p,s; lsÍu 
 

9' nqoaêuh foam, ms,sn| cd;Hka;r iïuq;sh mßmd,kh lsÍug wod< ld¾hhkays m%ldYk whs;sh 
yd c.;a nqoaêuh foam, ld¾hd,fhys m%ldYk whs;sh iïnkaO lghq;= 

 
10' iSks l¾udka;hg wod< rdcH iïm;a l<ukdlrKh yd iq/lSu 

 
 

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාතයංශයේ ව ෂ ය පථය 



 

 

 

 

l¾udka; m%;sm;a;s yd ixj¾Ok wxYh 

l¾udka; ixj¾Ok wxYh 

l=vd yd uOH mßudK l¾udka; iy fmaI l¾udka; ixj¾Ok wxYh 

 

ixj¾Ok wxY 1 

ixj¾Ok wxY 11 

ixj¾Ok wxY 111 

l¾udka; ,shdmÈxÑ" M,odhs;d m%j¾Ok yd l<ukdlrK f;dr;=re wxYh 

l=vd yd iq¿ mßudK l¾udka;hkays kdhl;aj iy jHjidhlhska jeäÈhqKq lsÍfï 
jHdmD;sh 111- pl%Sh wruqo, 

ridhksl wú iïuq;sh l%shd;aul lsÍfï cd;sl wêldßh 

iuqmldr ixj¾Ok wxYh 

fomd¾;fïka;= 

jd‚c fomd¾;fïka;=j 

iud.ï frðiag%d¾ fomd¾;fïka;=j 

iuqmldr ixj¾Ok fomd¾;fïka;=j 

ñkqï tall" m%ñ;s yd fiajd fomd¾;fïka;=j 

wdydr flduidßia fomd¾;fïka;=j 

fmaIl¾udka; fomd¾;fïka;=j 

 cd;sl nqoaêuh foam< ld¾hd,h 

wêldrs" uKav, iy fldñIka iNd        

 cd;sl jHjidh ixj¾Ok wêldßh 

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාතාාංශ ය 

යටතේ ක්රියාේමක වඅ අාංශ  හ තයතඅ 



mdrsfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldrsh 

,xld ld¾ñl ixj¾Ok uKav,h 

iuqmldr fiajl fldñIka iNdj 

rdcH jHjidhhka iy jdKsc wdh;kh 

lyg.y .%e*hsÜ ,xld ,sñgâ 

mrka;ka flñl,aia lïmeks ,sñgâ 

,xld ñkr,a iEkaâia ,sñgâ 

udka;dhs fida,aÜ ,sñgâ 

rdcH jdKsc ^úúO& kS;s.; ixia:dj 

iuQmldr f;d. fj<| ixia:dj 

,xld if;di iud.u 

cd;sl iuqmldr ixj¾Ok wdh;kh 

Y%S ,xld fmaIl¾u iy weÕ¨ï wdh;kh 

cd;sl Ys,am iNdj 

cd;sl fudaia;r uOHia:dkh 

Y%S ,xld yia; l¾udka; uKav,h ^,lai,& 

iS$i ,xld i¿i, wdh;kh 

සීමාසහිත ජාතික කාඩදාසි සමාගම 

keIk,a fmam¾ fldïmeks ,sñgâ 

Y%S ,xld isfuka;s ixia:dj 

,xld isfuka;s iud.u 

iSudiys; ,xld iSks ^mqoa.,sl& iud.u 

ysÕ=rdk iSks l¾udka; iud.u 

,xld f,a,kaâ iud.u 

,xld wfYdala f,a,kaâ iud.u 



mgqk  
 wxY  yd  wdh;k පිටු අංකය 
 අමාත්ාංශය තය  ක් රියාමකමක  අ අංශය ත  
01 l¾udka; ixj¾Ok wxYh 1-11 
02 l=vd yd uOH mßudK l¾udka; iy fmaI l¾udka; ixj¾Ok wxYh 12-17 
03 ආංශික සං ර්ධඅ wxYh  
3.1 ixj¾Ok wxY 1 19-23 
3.11 ixj¾Ok wxY 11 24-26 
3.lll ixj¾Ok wxY 111 27-30 
3.iv l¾udka; ,shdmÈxÑ" M,odhs;d m%j¾Ok yd l<ukdlrK f;dr;=re wxYh 31 
3.v ridhksl wú iïuq;sh l%shd;aul lsÍfï cd;sl wêldßh 32-35 
04 iuqmldr ixj¾Ok wxYh 36 
05 l=vd yd iq¿ mßudK l¾udka;hkays kdhl;aj iy jHjidhlhska jeäÈhqKq lsÍfï 

jHdmD;sh 111- pl%Sh wruqo, 
37 

 fomd¾;fïka;=  
06 jd‚c fomd¾;fïka;=j 38-89 
07 iud.ï frðiag%d¾ fomd¾;fïka;=j 90-92 
08 iuqmldr ixj¾Ok fomd¾;fïka;=j 93-95 
09 ñkqï tall" m%ñ;s yd fiajd fomd¾;fïka;=j 

 
96-100 

10 wdydr flduidßia fomd¾;fïka;=j 101-102 

11 fmaIl¾udka; fomd¾;fïka;=j 103-106 
12 YS% ,xldfõ cd;sl nqoaêuh foam< ld¾hd,h 107-110 
   wêldrs" uKav, iy fldñIka iNd  
13 cd;sl jHjidh ixj¾Ok wêldßh 111-118 
14 mdrsfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldrsh 119-125 
15 ,xld ld¾ñl ixj¾Ok uKav,h 126-131 
16 iuqmldr fiajl fldñIka iNdj 132-133 
 rdcH jHjidhhka iy jdKsc wdh;k  
17 udka;dhs fida,aÜ ,sñgâ 134-135 
18 Y%S ,xld fmaIl¾u iy weÕ¨ï wdh;kh 

 
136-137 

19 ,xld if;di iud.u 138-140 
20 cd;sl Ys,am iNdj 141-144 
21 cd;sl fudaia;r uOHia:dkh 145-149 
22 cd;sl iuqmldr ixj¾Ok wdh;kh     150-151 
 පුහුණු සහ මානව සම්පත් සංවර්ධන ත ොරතුරු  
23 ld¾huKav,  f;dr;=re 152 

24 විතේශීය iy තේශීය පුහුණු වැඩසටහන් 153-155 

25 uQ,H m%.;sh 156-164 

 



 

 

 

 

 

අමාත්ාාංශය තුල ක්ලරිුාමකමවල අලඅාංශය ත 

 



1 
 

 

 

 

 

හැදින්වීම 

අමාත්ාාංයසින් දිසයිල පුසා රාස යිව්ත්රික්ක දස ශසඅ(ද8)8 සදර්මාදිත්ා රස32ක්ක සපිහිටුලාසතිබෙුසඅත්රසිනදුලිය,සජයස

වශස මාංමාලත්සයුසයටිත්සපශසුදම්සවහිත්ලස අක්ක දරස)006.5දසභූමියක්ක සවාංලර්ධුයසදරසඇත්.බමමසඅමාත්ාාංයස

ය(බත්ස පාුයස ලුසදර්මාදිත්ා රස 32හිස යටිත්ස පශසුදම්ස වාංලර්ධුයස වඳශාසරජයසින් දිසරු.මිලියුස 3,63)ක්ක ස

ලැයබදො(සඇතිසඅත්ර, බපෞද්ගලිදසඅාංයසින් දිස් දුදරසඇතිසආබයෝජුයසරු.සමිලියුස32,412කි.සරාජසආබයෝජුයස

බපෞද්ගලිදසඅාංබේසආබයෝජුයසවඳශාසඉත්ාසිනාසයිරිගැදිවීමක්ක ස් දුදරසඇතිසඅත්රසඑයසප්රාබද්ය යසවාංලර්ධුය(සවශස

ිනරැකියාල(සිනවදුම්සොසදීසඇතිසෙලසසින ාමාුසබඒ.අසඅනුලසදර්මාදිත්සවාංලර්ධුසඅාංබේසලගකීමසලදිබදිසප්රාබද්ය යස

මට්(මිදිසදර්මාදිත්සඅාංබේසආබයෝජුයසප්රලර්ධුය,සයටිත්සපශසුදම්සවැීමමසවශසත්ාක්ක ිකදසශාසපපබද්ුස

බවේලාසොදීම ප. 

අරමුණු 

රබට්සදාර්මිදසසවාංලර්ධුය(සඅ ාසආබයෝජුසප්රලර්ධුය 

ප්රාබද්ය යසදාර්කරදර සප්රලර්ධුය 

ිනරැකියාබලදිසබපබෂදිුදි(සදාර්මිදසඅාංබේසරැකියාසඅලව්ථාසබිහිකිරීම 

පරිවරසහිත්දාමිසදර්මාදිත්සප්රලර්ධුය 

 

ප්රධාන ක්රියාකනරනරර  

 දර්මාදිත්ස පිහිටුවීම(ස වඳශාස ඉඩම්ස ොදීමස පිිකවස ස අලස පශසුදම්ස වහිත්ස දර්මාදිත්ා රස ජායක්ක ස

බගොඩුැගීම. 

 දර්මාදිත්ල පශසුස ක්රියාදාරීත්ලය( අල යටිත්ස පශසුදම්ස වාංලර්ධුයසකිරීම(සදර්මාදිත්ස අාංය(ස

පශසුදම්සවැීමම 

 ලාපතති දඩිුම්දිසසක්රියාත්මදසකිරීමසවඳශා ඉඩම් නි ශව්සකිරීම( අ ාෂ ගැ(ළු,සපාරිවරිදසඅලවරයසවශස

පෂාත්සපාුසආයත්ුලසඅනුමැතිය ආයියසආමදිත්ර ය දරමිදිසආබයෝජද පදි( පශසුදම්සවැීමම. 

 දර්මාදිත්සවඳශා සුදුසුසඉඩම් ොසදීමසපිිකව යාලත්දාලීු  ත්ත් ප ුමක්ක සවහිත්ල ඉඩම් ශ්රිසාංදාබඒ සුදුසුස

ඉඩම් ිනව්ත්ර පලත්ලාසබගුසයාම. 
 දර්මාදිත්ල(ස ෙපාු ගැ(ළු පිළිෙඳලසපපබ ව්සබ මිදි රාජසශා රාජසබුොලු වාංිනධාුස8ලාිකජස

මණ්ඩය, වාංගම් ආයිය සවමඟ වම්ෙදිධීදර යස. 
 

 

 

 

රර්මනන්තකසංවර්ධා කඅංශයාක 
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01. ලාපතතිබේසු ම: -ුාදි සඑල්ාලසදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :-සග්රාකරය ප්රබද්යසතුෂසු ල ආබයෝජුසඅලවථ්ා වශ යටිත්සපශසුදම්සවාංලර්ධුය ඉශෂසු ැදිවීම. 

 

්රියාකනරනරරම මැණු කඒරරයාක 
භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

ලැ් සජසදාණුස
පද්ධතියක්ක සඉයිකිරීම 

අඩිස 
අඩිස)500සයිගසදාණුස

පද්ධතියක්ක  
ලැඩ අලවදිසදරසඇත් 

 

02. ලාපතතිබේසු ම: -බදොබෂොදිුාලසදර්මාදිත්ා රය 
ලාපතතිසඅරණ :-සදර්මාදිත්ා රයසවඳශාසප්රලාශුසපශසුදම්සවැීමම. 

 

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

අභ්දිත්රසමාර්ග ලැඩිස
යියුණුසකිරීම 

කර(ර්  
කර(ර්ස350සයිගසපාරසදාපට්ස

දෂ පාර 

 

ලැඩ අලවදිසදරසඇත් 

 
03.ඒසයාපතතිබේසු ම: -ුාදි 8මාත්බල් සදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :-සදර්මාදිත්ා රයසවඳශාසප්රලාශුසපශසුදම්සවැීමම. 
 

්රියාකනරනරරම 

 

 

මැණු කඒරරයාක 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

අභ්දිත්රසමාර්ග ලැඩිස
යියුණුසකිරීම 

කිබෝසකර(ර්  
කිබෝසකර(ර් ).3 යිගසපාර 

දාපට්සකිරීම 

මාර්ගබේසඉයිකිරීම් 45% ක්ක  
අලවදිසදරසඇත්. අබීීම මිශ්ර ය 
ඇතිරීමසවඳශා සූ ාුම්සදරසඇත්. 

මාර්ගය දාපට්සකිරීම,සෙැමි, 
ත්ාප්ප, ත්ාරස ැකරම,  අභ්දිත්රස
අගුළුසවිනසකිරීම අලවදි කිරීම(ස

ඇත්. 

 
04. ලාපතතිබේසු ම: -ත්රිකු ාමයස8අයියරසIII සදර්මාදිත්ා රය 

සසසසසසලාපතතිසඅරණ :-සදර්මාදිත්සආරම්භ්සකිරීමසවඳශාසපශසුදම්සවැීමම. 

්රියාකනරනරරම මැණු කඒරරයාක භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

යටිත්සපශසුදම්ස
වාංලර්ධුය 

යටිත්සපශසුදම්  
බයෝජිත්සජයසවශසිනදුලියස
ක්රියාදාරදම්සවම්ර්ර් ස

කිරීම 
ත්ලමසආරම්භ්සදරසබුොමැත් 
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05.සලාපතතිබේසු ම: -මදිුාරමසදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :-සග්රාකරය ප්රබද්යසතුෂසු ල ආබයෝජුසඅලවථ්ා වශ යටිත්සපශසුදම්සවාංලර්ධුය ඉශෂසු ැදිවීම. 

 

 
06. ලාපතතිබේසු ම: -ත්රිකු ාමයස8අයියරසII සදර්මාදිත්ා රය 
ලාපතතිසඅරණ :-සදර්මාදිත්සආරම්භ්සකිරීමසවඳශාසපශසුදම්සවැීමම. 

්රියාකනරනරරම මැණු කඒරරයාක භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

යටිත්සපශසුදම් 
වාංලර්ධුය 

  

යටිත්සපශසුදම්ස 
8පිිනසුම්ස

මාර්ගය,අභ්දිත්රසමාර්ගස
ජායසආයිය සබයෝජිත්සස
ක්රියාදාරදම්සවම්ර්ර් ස

කිරීම 

බ ොරටුල,බවේලා බගොඩුැගිල්සශා 
ලැ( ඉයිකිරීමසඅලවදිසදරමිදිස
පලතී. ඉඩමසවාංලර්ධුය වශ 
පලරුසඅබුකුත් අමත්ර ද(යුතුස
් දුසදරමිදිසපලති. 

 

07සලාපතතිබේසු ම: -දළුත්රසදර්මාදිත්ා රය 
ලාපතතිසඅරණ :-සදර්මාදිත්ා රයසප්රලාශුසපශසුදම්සවැීමම. 

 

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

අභ්දිත්රසමාර්ග ලැඩිස
යියුණුසකිරීම 

කර(ර්ස600ක්ක සයිගසපාර දාපට්සදෂ පාර ලැඩ අලවදිසදරසඇත් 

 
08. ලාපතතිබේසු ම: -ක්ක සපයුසදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :-සග්රාකරය ප්රබද්යසතුෂසු ල ආබයෝජුසඅලවථ්ා වශ යටිත්සපශසුදම්සවාංලර්ධුය ඉශෂසු ැදිවීම. 

 

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

අභ්දිත්රසමාර්ග ලැඩිස
යියුණුසකිරීම 

කිබෝස 
කිබෝස).8ක්ක සදාපට්ස

දෂසයිගසපාර 

මූලිද ලැඩසශා ඉයිකිරීම් ලැඩස
ද(යුතු ලලිදිස5% ක්ක  අලවදිසදරස

ඇත්  
 
 
 
 
 
 
 

්රියාකනරනරරම 

 

මැණු කඒරරයාක 

 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

දර්මාදිත්සාා 
බගොඩුැගිලි බ දක්ක  

ඉයිකිරීම 

ලර්ගසඅඩි2000සෙැගිදි 

දර්මාදිත්ාා 
බගොඩුැගිලි බ දක්ක ස
එදක්ක සලර්ගසඅඩි2000ස

ෙැගිදි 

වමව්ත් ද(යුතුසලලිදිස90% ක්ක  
අලවදිසදරසඇත්  
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09. ලාපතතිබේසු ම: -බ(ම්පල්ෙර්ග්සදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :-සදර්මාදිත්ා රසවඳශාසසප්රලාශුසපශසුදම්සවැීමම. 
 

්රියාකනරනරරම 

 

මැණු කඒරරයාක 

 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

පිිනසුම්ස
මාර්ගය,අභ්දිත්රස

මාර්ගයසලැඩිසයියුණුසකිරීම 
කර(ර්ස 

කර(ර්ස)570ක්ක සයිගසපාරස
දාපට්සදෂ පාර  

මාර්ගබේසලැඩසද(යුතු 50% ක්ක  
අලවදිසදරසඇත්. දාණුලසවශස
මාර්ගයසවෂකුණුසකිරීමසඅලවදිස

කිරීම(සතිබේ. 

ස 

 
10. ලාපතතිබේසු ම: -මිල්ෑලසදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :-සදර්මාදිත්ා රසවඳශාසසප්රලාශුසපශසුදම්සවැීමමසවශසයටිත්සපශසුදම්සවම්ර්ර් සකිරීම 

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

ජයසවැපයීම ජසපශසුදම්සපැලතීම 
බයෝජිත්සසක්රියාදාරදම්ස

වම්ර්ර් සකිරීම 
ලැඩ අලවදිසදරසඇත් 

පිිනසුම්සමාර්ගය ඉයිසකිරීම  කර(ර්ස950ක්ක සයිගසපාර  දාපට්සදෂ පාර 
ලැඩසද(යුතු ලලිදිස98% ක්ක  

අලවදිසදරසඇත්  

 
 
11. ලාපතතිබේසු ම: -මිනුලදිබගොඩසසදර්මාදිත්ා රය 

      ලාපතතිසඅරණ :-සදර්මාදිත්ා රයසවඳශාසසප්රලාශුසපශසුදම්සවැීමමසවශසයටිත්සපශසුදම්සවම්ර්ර් සකිරීම 

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

අභ්දිත්රසමාර්ගයසලැඩිස
යියුණුසකිරීම 

කර(ර්ස350ක්ක සයිගසපාර  දාපට්සදෂ පාර ලැඩ අලවදිසදරසඇත් 

 

 
12. ලාපතතිබේසු ම: -මතුගමසදර්මාදිත්ා රය 

      ලාපතතිසඅරණ :-සයටිත්සපශසුදම්සවම්ර්ර් සකිරීම 

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

ජයසවැපයීම 
කර(ර් 900ක්ක සයිගසුස
එළීම (මවද( 7000 

m3)  

බයෝජිත්සසක්රියාදාරදම්ස
වම්ර්ර් සකිරීම 

ලැඩ අලවදිසදරසඇත් 

දාපට්සපාර, දුරදථුස
වශසිනදුලිෙස

වම්ෙදිධත්ාසවාංලර්ධුය 

දාපට් පාර, දුරදථුසවශස
ිනදුලිෙ වම්ෙදිධත්ා  

බයෝජිත්සසක්රියාදාරදම්ස
වම්ර්ර් සකිරීම 

යටිත්සපශසුදම් ද(යුතු 99% ක්ක  
අලවදිසදරසඇත්. රාජසලාිකජස

ිනිනධසනීතිගත්සවාංව්ථාල (STC) 
ත්ලමත් අනුමත් දරසු ැත්. අසනිවා 
මධමසසඉාංජිබදිරුසපපබද්ුස
දාර්යාාංය (CECB) බලත් පයිාංචි 
අලවදි බගවීම්ස් දුසකිරීම(ස
බුශැකිසවීසඇත්.  
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13.ස ලාපතතිබේසු ම: -මදිුාරමසදර්මාදිත්ා රය 

      ලාපතතිසඅරණ :-සයටිත්සපශසුදම්සවම්ර්ර් සකිරීම 

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

යටිත්සපශසුදම්ස
වාංලර්ධුය 

අභ්දිත්රසමාර්ගස
පද්ධතිය, 

ලැ් සජ ෙැශැර 
පද්ධතිය,ප්රබඒසමාර්ග, 

පරිපාුස
බගොඩුැගිල්, ආයිය. 

යටිත්සපශසුදම්ස
වම්ර්ර් සකිරීම 

දාර්මිද ා රබේ ප්රධාුසමාර්ගය(ස
ආවදිු පර්චව් 40 ද( ලැඩිස
ඉඩබම්සපලතිුසසසආරවුසිනවඳාස

ගැනීම(ස ැු(සඅධිදර බේසුඩුස
පලරාසඅතිසබශ පදිසඑමසබදො(බවේ 

ලැ(සශැර යටිත්සපශසුදම්ස
වාංලර්ධුය 99% කිදි අලවදිසදරස

ඇත්. 
 
 
14.ස ලාපතතිබේසු ම: -මඩදා ලසදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :-සයටිත්සපශසුදම්සවම්ර්ර් සකිරීම 

්රියාකනරනරරම 

 

මැණු කඒරරයාක 

 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

යටිත්සපශසුදම්ස
වාංලර්ධුය 8ිනදුලියසවශස

ජයසශැර  

වම්ර්ර් සදෂසයටිත්ස
පශසුදම්සජසපශසුදම්ස

(පිිනසුම්සමාර්ගය,ස
අභ්දිත්රසමාර්ගස
පද්ධතියසආයිය  

යටිත්සපශසුදම්ස
වම්ර්ර් සකිරීම 

65% වම්ර්ර් සදරසඇතිසඅත්රස
ඉතිරිසලැඩ ද(යුතුස් දුසසබදබරමිදිස

පලති. 

ජයසවැපයීම 
යිුද(සජයසඝ සකර(ර් 

8225 m3   වැපයීම 
ජසවැපයීමසවම්ර්ර් ස

කිරීම  

ලැඩස15 % වම්ර්ර් සදරසඇත්.ස

අභ්දිත්රසමාර්ගසපද්ධතියසවශස

ප පප්පසඇතිරීම ආරම්භ් කිරීම( වශ 

වම්ර්ර් සකිරීම( ඇත්.ස 

ිනදුලියසවැපයීම බමගාබලොට්ස5සිනදුලිසෙයස 
ිනදුලියසවැපයීමසවම්ර්ර් ස

කිරීම 

ලැඩස15 % වම්ර්ර් සදරසඇත්.ස
වාංලර්ධුසද(යුතුලලිදිස පසු,ස

ාංදාසිනදුලිෙසමණ්ඩයසින් දිස 
ිනදුලිෙසවැපයුම නිමසදරනුසඇත්  

 

15.  ලපතතිබේසු ම: -ලැලිඔයසසදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :-සමූලිදසයටිත්සපශසුදම්සවම්ර්ර් සකිරීමසවශසු ල ආබයෝජුසඅලව්ථාසඇතිසකිරීම 

්රියාකනරනරරම 

 

මැණු කඒරරයාක 

 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

යටිත්සපශසුදම්සවාංලර්ධුය  

පිිනසුම්සමාර්ගය  ඉයිසකිරීම  

බයෝජිත්සසක්රියාදාරදම්සවම්ර්ර් ස
කිරීම  

ලැඩස15 % වම්ර්ර් සදරසඇත්.සමාර්ගබේස
බෙොරළුසඇතිරීමසආරම්භ්සදරසඇති අත්රසබෙෝක්ක කු 

ඉයි දරමිදිසපලතී. 

 ම්ලැල්ස වහිත් ලැ( ආරක්ක ද කුටියස
ඉයිකිරීම   

දණුස් ටුවීමසවශ  ම්ලැල්ස වහිත් ලැ( ඉයිකිරීම  
50% ක්ක  අලවදිසදර  ඇත්.  

දර්මාදිත්සාා බගොඩුැගිලි 
3 ක්ක සඉයිසකිරීම   

එදක්ක සලර්ගසඅඩිසස2000සවහිත්ස
බගොඩුැගිලිස 3 ක්ක ස 

ඉයිදෂසදර්මාදිත්සාා  
බගොඩුැගිලි 3 ක්ක ස 

වමව්ත් ඉයිකිරීම්සද(යුතු 50% ක්ක  අලවදිසදරස
ඇතිසඅත්රස වශ ලැඩසද(යුතු ් දුසබලමිදිසපලතී. 
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16.  ලාපතතිබේසු ම: -ණවලිසදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :-සමූලිදසයටිත්සපශසුදම්සවම්ර්ර් සකිරීමසවශසු ල ආබයෝජුසඅලව්ථාසඇතිසකිරීම 

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

යටිත්සපශසුදම්ස
වාංලර්ධුය 

යටිත්සපශසුදම් (ලැ(, 
බපොදුසපශසුදම්, ආයිය  
වම්ර්ර් සදරුසයි. 

වීථිසාම්ා , ලැ( ශාසබපොදු 
පශසුදම් වම්ර්ර් සකිරීම  ලුසවාංරක්ක   බ පාර්ත්බම්දිතුල 

ඉඩම බමබත්ක්ක  අමාත්ාාංය( 
නි ශව් දරසුැත් ස දර්මාදිත්සාා 

බගොඩුැගිලි 3 ක්ක සඉයිස
කිරීම 

එදක්ක සලර්ගසඅඩිසස2000ස
වහිත්සබගොඩුැගිලිස 3 ක්ක ස 

දර්මාදිත්සාා 
බගොඩුැගිලි 3 ක්ක සඉයිස

කිරීම 

 

 
17. ලාපතතිබේසු ම: - කු , ලයඹ වශ ෙව්ුාහිරසපෂාත් ලසජයසශා ලායුසත්ත්ත්ලයසපිලිෙ  නියණස-සවකරක්ක  යස 

ලාපතතිසඅරණ :-දර්මාදිත්ා රලසපරිවරසවාංලර්ධු සවශසද ය පාුය කිරීම  

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

වයාකඔකපළනත - ා හුණුසවශස
 ැනුම්ලත්සකිරීබම්සලැඩසව(ශදිස
පලත්ලාබගුසයාමසශාස
ලැඩව(ශදි අධීක්ක  ය, බෙ ාස
ශැරීබම්සපිරික්ක සුම්සැ පව්තුලස 
වාංලර්ධුය  

මූලිදස ත්ත්ස
වකරක්ක  ස 

පරිවරසහිත්දාකර අයුරිදි 
දර්මාදිත් පලත්ලාබගු 

වමව්ත් ලැඩ 65% ක්ක  අලවදිසදරස
ඇතිසඅත්රසඅබුකුත්ස  ලැඩසද(යුතු 

් දුසබලමිදිසපලතී. 

බස් නහිරකපළනත - ා හුණුසවශස
 ැනුම්ලත්සකිරීබම්සලැඩසව(ශදිස
පලත්ලාබගුසයාමසශාස
ලැඩව(ශදි අධීක්ක  ය, බෙ ාස
ශැරීබම්සපිරික්ක සුම්සැ පව්තුලස 
වාංලර්ධුය 

වමව්ත් ලැඩ )5% ක්ක  අලවදිසදරස
ඇතිසඅත්රසඅබුකුත්ස  ලැඩසද(යුතු 

් දුසබලමිදිසපලතී. 

දකුණුකපළනතස- සනියණස-ස
වකරක්ක  ය, ා හුණුලසවශ 
 ැනුලත්සකිරීබම්සලැඩව(ශදි 
වඳශාසමූලිද ලැඩසද(යුතු                   

ලැඩසද(යුතු ් දුසබලමිදිසපලතී. 

 
18.  ලාපතතිබේසු ම: -ස් යලුමසදරමාදිත්ා ර වඳශාසබපොදු ිනය ම් 

ලාපතතිසඅරණ :- පරිපාුය ශාසවම්ෙදිධ මූලිද ලගකීම් වම්ර්ර්  

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

් යලුසපරිපාු 
පිරිලැයසබගවීම් 

 
නි් සපරියි නිරවුල්සදෂස
බිල්පත් වශ ිනය ම්  

වම්ර්ර් සදරුසයි. 
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19.  ලාපතතිබේසු ම: -ෙ(සඅත්සදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :-සඉඩම්සදැෙලිසශදුුාසගැනීමසසවශසු ල වාංලර්ධුයසසකිරීම 

්රියාකනරනරරම 

 

මැණු කඒරරයාක 

 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

ඉඩම්සනිරවුල්සකිරීම අක්ක දරස55 
ඉඩම්සනිරවුල්දර යස

වම්ර්ර් සකිරීම 
වම්ර්ර් සදරුසයි. 

බලර්සබග්ට්ටුලසඉයිකිරීම බලර්සබග්ට්ටුල ඉයිසදෂසබලර්සබග්ට්ටුල  
වම්ර්ර් සදරුසයි. 

 

20.  ලාපතතිබේසු ම: -දරදිබ නියසදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :-සමූලිදසයටිත්සපශසුදම්සවම්ර්ර් සකිරීමසවශසු ල ආබයෝජුසඅලව්ථාසඇතිසකිරීම 

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්කරගතතියාක 

ප්රධාුසබග්ට්ටුලසඉයිසකිරීම  ඉයිසදෂසප්රධාුසබග්ට්ටුල වම්ර්ර් සදරුසයි. 

ලතුරස(ැාංකියසපිරි් දුසකිරීම  
පිරි් දුසදෂසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස සසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසසස
ලතුරස(ැාංකිය 

වම්ර්ර් සදරුසයි. 

ිනදුලියසවැපයීම  
ිනදුලිසවෙඳත්ාසොස

ගැනීම 

වම්ර්ර් සදරුසයි. 

ණරසකුටියසඉයිසදරීම ණරසකුටිය ඉයිසදෂසණරසකුටිය 
වම්ර්ර් සදරුසයි. 

 
 
21.  ලාපතතිබේසු ම: -බුත්ත්සදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :-සදර්මාදිත්ා රයසවඳශාසනි්  ආරක්ක ාලසවැපයීම වශ යටිත්සපශසුදම් පලත්ලාසබගුසයාම. 

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

වීයිසාම්ා සව්ථාපිත්සකිරීම වීයිසාම්ා ස18 ව්ථාපිත්සවීයිසාම්ා ස18 
වම්ර්ර් සදරුසයි. 

ිනදුලිසවෙඳත්ා ිනදුලිසවෙඳත්ා 
ිනදුලිසවෙඳත්ාසවැපයීම 

වම්ර්ර් සදරුසයි. 

 

22. ලාපතතිබේසු ම: -පඩුදලසදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :- දර්මාදිත්සආරම්භ්සකිරීම(සයටිත්සපශසුදම්සලැඩිසයියුණුසකිරීම 

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

බලර්සබග්ට්ටුලසඉයිකිරීම බලර්සබග්ට්ටුල බලර්සබග්ට්ටුලසඉයිකිරීම වම්ර්ර් සදරුසයි. 

ලැ(සඉයිකිරීම ලැ( ලැ(සඉයිකිරීම වම්ර්ර් සදරුසයි. 

වීයිසාම්ා සව්ථාපිත්සකිරීම වීයිසාම්ා ස)) ව්ථාපිත්සවීයිසාම්ා  
වමව්ත් ලැඩලලිදිස 80% ක්ක  අලවදිස

දරසඇත්. 
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23.  ලාපතතිබේසු ම: -මදිුාරමසදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :-දාර්මාදිත්ා රලස යටිත්සපශසුදම් වම්ර්ර් සකිරීම 

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

ිනදුලියසවැපයීම ිනදුලියසවැපයීම 
ිනදුලිසවෙඳත්ාසවම්ර්ර් ස

කිරීම 
වම්ර්ර් සදරුසයි. 

 
24.ස ලාපතතිබේසු ම: -ක්ක සපයුසදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :- දර්මාදිත්සආරම්භ්සකිරීම(සයටිත්සපශසුදම්සලැඩිසයියුණුසකිරීම 

්රියාකනරනරරම 

 

මැණු කඒරරයාක 

 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

ඉඩම්සනිරවුල්සකිරීම අක්ක දරස55  
ඉඩම්සනිරවුල්දර යස

වම්ර්ර් සකිරීම 
වම්ර්ර් සදරුසයි. 

 
25. ලාපතතිබේසු ම: -ා ත්ත්මසදර්මාදිත්ා රයස8අයියරස))  
ලාපතතිසඅරණ :- ඉඩම්සබදො(ව්සවමඟසලැඩිසයියුණුසදෂසයටිත්සපශසුදම්ස 

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

ජ ුෂ අලුත්ලැඩියාස
කිරීම  

 
ලැඩිසයියුණුසදෂසයටිත්ස

පශසුදම් 
වම්ර්ර් සදරුසයි. 

ඉඩම්සනිරවුල්සකිරීම අක්ක දරස16  
ඉඩම්සනිරවුල්සකිරීම 

අලවදිසකිරීම 
ලැඩසද(යුතු ් දුසදරමිදිසපලතී. 

පරිපාුස
බගොඩුැගිල්සඅළුත්ස

ලැඩියාසකිරීම 
 

ලැඩසද(යුතු වම්ර්ර් ස
කිරීම 

ලැඩසද(යුතු ් දුසදරමිදිසපලතී. 

වීයිසාම්ා ස  
ලැඩසද(යුතු වම්ර්ර් ස

කිරීම 
ලැඩසද(යුතු ් දුසදරමිදිසපලතී. 

 
 
 
26.ස ලාපතතිබේසු ම: -ඇඹිලිපිටියසදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :- දර්මාදිත්ා රල(සඅලසයටිත්සපශසුදම්සලැඩිසයියුණුසකිරීම 

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

අභ්දිත්ර දාණුස
පද්ධතියසපිරි් දුසකිරීමස
වශසලැ් කිළි බ ොර 
අලුත්ලැඩියා කිරීම  

ලර්ගසකර(ර්ස86300 X 
1.43) සදාණුසපද්ධතියස 

බයෝජිත්සසක්රියාදාරදම්ස
වම්ර්ර් සකිරීම 

ලැඩසද(යුතු ් දුසදරමිදිසපලතී.  
ලැ(සවශසආරක්ක  දසණරස

කුටිබේසලශයස
අලුත්ලැඩියා කිරීමසස 

4500 Lft  
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27.  ලාපතතිබේසු ම: -ුාදි සඑල්ාලසදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :- දර්මාදිත්ා රල(සඅලසයටිත්සපශසුදම්සලැඩිසයියුණුසකිරීම 

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

ලසශෑරීම 3ʹ X 5ʹ X 5ʹ 
ල(සඑදතුසදෂසදාණුස

ජය 
වම්ර්ර් සදරුසයි. 

 

28.  ලාපතතිබේසු ම: -තුල්හිරියසසසදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :- දර්මාදිත්ා රබේසභූමිසබපබ වසශදුුාසගැනීමසත්ශවුරුසයියුණුසකිරීම 

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

වකරක්ක  ය  
නිරවුල්සදෂසඉඩම්ස

බදො(ව් 
ලැඩසද(යුතු ් දුසදරමිදිසපලතී. 

IEE (පරිපාුසසබගිනම්   

 

29.  ලාපතතිබේසු ම: - ාංබදොටුලසසසදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :- දර්මාදිත්සා රල(සඅලසයටිත්සපශසුදම්සලැඩිසයියුණුසකිරීම 

්රියාකනරනරරම 

 

මැණු කඒරරයාක 

 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

ජ පිනත්රාගාරයක්ක  
ඉයිකිරීමසවඳශාස වැසුම් 

ඇඳීම  
ජ පිනත්රාගාරයද  

දර්මාදිත්ා රයසතුෂස
පිරි් දුසදෂසලතුරසස 

වම්ර්ර් සදරුසයි. 

ිනදුලියසවැපයීම ිනදුලියසවැපයීම ිනදුලියසවෙඳත්ාලය ලැඩසද(යුතු ් දුසදරමිදිසපලතී. 

 

30.  ලාපතතිබේසු ම: මාදඳුරස8ෙ(හිර සදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :-සමූලිදසයටිත්සපශසුදම්සවම්ර්ර් සකිරීමසවශසග්රාකරය ප්රබද්යසතුෂසු ල ආබයෝජුසඅලව්ථාසඇතිස

කිරීමස 

්රියාකනරනරරම 

 

මැණු කඒරරයාක 

 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

ුැලත්සවකරක්ක  ය  
බයෝජිත්සසක්රියාදාරදම්ස

වම්ර්ර් සකිරීම 
ලැඩසද(යුතු ් දුසදරමිදිසපලතී. 

අභ්දිත්රසමාර්ග – I 
 

 දාපට්සදෂසපාර 
ලැඩසද(යුතු ් දුසදරමිදිසපලතී. 

අභ්දිත්රසමාර්ග – II 
 

 දාපට්සදෂසපාර 
ලැඩසද(යුතු ් දුසදරමිදිසපලතී. 

මාර්ගයසබ පවසපැස
් ටුවීම 

 
බයෝජිත්සසක්රියාදාරදම්ස

වම්ර්ර් සකිරීම 
ලැඩසද(යුතු ් දුසදරමිදිසපලතී. 

බවේලාසගාව්තු මාරුසකිරීම  
බයෝජිත්සසක්රියාදාරදම්ස

වම්ර්ර් සකිරීම 
වම්ර්ර් සදරුසයි 
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31.  ලාපතතිබේසු ම: මාදඳුරස8ුැබගුහිර සදර්මාදිත්ා රය 
සසසසසසසසසසසසසලාපතතිසඅරණ :-සමූලිදසයටිත්සපශසුදම්සවම්ර්ර් සකිරීමසවශසග්රාකරය ප්රබද්යසතුෂසු ල ආබයෝජුසඅලව්ථාසඇතිසසසසසසස 
සසසසසසසසසසසසසකිරීම 
ස 

්රියාකනරනරරම 

 

මැණු කඒරරයාක 

 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

දාණුසපද්ධතියසඉයිසකිරීම - I 
 

 
ඉයිසදෂසදාණුසපද්ධතියස- 

I 

ලැඩසද(යුතු ් දුසදරමිදිසපලතී. 

දාණුසපද්ධතියසඉයිසකිරීම - 
II 

 
ඉයිසදෂසදාණුසපද්ධතියස- 

II 

ලැඩසද(යුතු ් දුසදරමිදිසපලතී. 

 

32.  ලාපතතිබේසු ම: ු ාදි ස8මාත්බල් සදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :-සදර්මාදිත්ලසමූලිද යටිත්සපශසුදම් වශසආරක්ක ාල ඉටුසකිරීම 

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

පිිනසුම්සබග්ට්ටුලසඅළුත්ස
ලැඩියාසකිරීම 

 
බයෝජිත්සසක්රියාදාරදම්ස
වම්ර්ර් සකිරීම 

ලැඩසද(යුතුස් දුසදරමිදිසපලතී. 

වීයිසාම්ා සව්ථාපුය වීයිසාම්ා  
බයෝජිත්සසක්රියාදාරදම්ස
වම්ර්ර් සකිරීම 

ලැඩසද(යුතුස් දුසදරමිදිසපලතී. 

 

33.  ලාපතතිබේසු ම: -ත්රිකු ාම සදර්මාදිත්ා රයස8අයියරස))  

ලාපතතිසඅරණ :-සදර්මාදිත්ලසමූලිද යටිත්සපශසුදම් වැීමම 

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

ජයසවැපයීම  ජයසවැපයීම වම්ර්ර් සදරුසයි 

 

34.  ලාපතතිබේසු ම: ණවලිසදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :-සමූලිදසයටිත්සපශසුදම්සවම්ර්ර් සකිරීමසවශසග්රාකරය ප්රබද්යසතුෂසු ල ආබයෝජුසඅලව්ථාසඇතිස

කිරීමස 

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

ජයසවැපයීම  ජයසවැපයීම ලැඩසද(යුතුස් දුසදරමිදිසපලතී. 

 
35.  ලාපතතිබේසු ම: -ුලගම්ා රසදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ ස-සදර්මාදිත්ා රබේසභූමිසප්රබද්සශදුුාසගැනීමසවශසග්රාකරය ප්රබද්යසතුෂසු ල ආබයෝජුසඅලව්ථාසඉශෂස

ුැදිවීමස 

්රියාකනරනරරම 

 

මැණු කඒරරයාක 

 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

භූමිසප්රබද්යසනිරවුල්සකිරීම  
නිරවුල්සදෂසඉඩම්ස

බදො(ව් 
ලැඩසද(යුතුස් දුසදරමිදිසපලතී. 
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36.ස ලාපතතිබේසු ම: පපබදිසදර්මාදිත්ා රය 

ලාපතතිසඅරණ :-සමූලිදසයටිත්සපශසුදම්සවම්ර්ර් සකිරීමස 

්රියාකනරනරරම 
 

මැණු කඒරරයාක 
 

භ ෞතිරකප්රගතතියාක 

ඉලක්රයාක ප්රගතතියාක 

අභ්දිත්රසමාර්ගයසඉයිස
කිරීම 

 
බයෝජිත්සසක්රියාදාරදම්ස

වම්ර්ර් සකිරීම 
වම්ර්ර් සදරුසයි 
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හැදින්වීම  

 

සුළු  මධ්ය රිමමණ  ්ය්ාණ  ාව්්ධධ්  ාණ  ේෂ  ර්ධමණ්ත  ාව්්ධධ්  අවශ  මගි්ත සුළු ාණ මධ්ය 
රිමමණ  ර්ධමණ්ත  ාණ ඇගළුම් ාණ ේෂ  ර්ධමණ්ත   ාවිබල ගැ්තවීම ාදාණ   ගණ සිටුවීම ාා 
ප්රතිපර්තතිප ාම්රණද   ාණ ්රි ණ්තමර රීම,මම ල්ලය ාම්රණද  පරණ  මණ්ධග ්රි ණ්තමර රීම,මම මණ ් 
ාම්ර්ත ාව්්ධධ්   රීම,ම ාා නි ්රණද  ඵලදණයි ණ්  ාා ගු ණ්තමරභණ්  ඉාල  ැවවීම  ාම්බ්තධ් 
රටයුතු සිදු රරනු  ලැේේ. 
 
අ්ත ්තත්ර ේෂ  ර්ධමණ්ත  ාව්්ධධ්  අවශ  මගි්ත අ්ත ්තත්ර ේෂ  ර්ධමණ්ත   ාව්්ධධ්   රීම,ම 
පේදාණ ේෂ  ර්ධමණ්ත  මධ්යා්ාණ  අළු්ත්ැිය ණ රීම,ම ේම්තම ්ණමීය   රතණ්ත්ල ේෂ  ර්ධමණ්ත  
ගම්මණ  ඇතිප රීම,මම එම ගම්මණ ්ලට අ්ශය  ්තත්ර පරරර  ාණ අ්ශය ුහුණණු් ලබණ දීමම අ්ත  ්තත්ර 

ේෂ  ර්ධමණ්ත   පේදාණ  ්  ණක්    ාදු්ත්ණ දීේම් අරමුණි්ත  වී  ්්ධ ණගණර රාසුරම් ාහි  
අ්ත  ්තත්ර ේෂ  ර්ධමණ්ත  මධ්යා්ාණ  ා්ාණර   රීම,ම ේම්තම 
ේ්තද ේරොත ප්ර්්ධධ්   පේදාණ රතණ්ත ම්ටටින්ත ාණ ාණතිපර ම්ටටින්ත අ්ත ්තත්ර ේෂ  ර්ධමණ්ත   
ප්රද්ධශ   රැ්ැ්තවීමද සිදු රරනු ලැේේ.   
 
ගෘාා්ා ඇගළුම්  නි ්රණද  ර්ධමණ්ත  පිහිටුවීේම්  ්ැඩාටා   ටේ්ත ේරොදු ිනණි  ාණ ඒර ිනණි   
ඇගළුම් නි ්රණද   තුළි්ත ේේශී  ඇගළුම් අ්ශය ණ් ්ත ාුහරණීමම ාදාණ ඇගළුම් ර්ධමණ්ත   රද ම් 
රරග්ත ගෘා ර්ධමණ්ත  ා්ාණපි  රීම,ම අේෂක්ෂි  ේේ. ඇගළුම් ක්ේ ේත්රේේ   ඵලදණයි ණ් ්්ධධ්   රීම,ම 
ාදාණ සුළු ාණ මධ්ය රිමමණ   ඇගළුම් ර්ධමණ්ත ශණලණ්ල නි ්රණද  රණ්යක් ම ණ්  ාා ඵලදණයි ණ්   
ඉාල  ැවවීමම ේාේ්රයි්තේේ ආරල්ර ේගොඩ ැවවීම ාදාණ ුහුණණු ්ැඩාටා්ත මගි්ත අ්ශය මග 

ේර්තවීම සිදු රරනු ලබයි.  සුළු ාණ මධ්ය රිමමණ  ඇගළුම්  ක්ේ ේේත්රේේ  ඇගළුම් ආ    ්ල 
කුාල ණ් ්ත ාව්්ධධ්   රීම,ම ාණ  ණක් ණිරම රතම ණරර  ුහුණණු ්ැඩාටා   ටේ්ත එම 
ඇගළුම් ආ    ාදාණ අ්ශය ුහුණණු් ාණ මගේර්තවීම ලබණ ේදනු ලැේේ. 
 
ශ්රී ලවරණ ආ්ධකයර ට රී ණරණිම දණ ර්ත් ක් ඇගළුම් අර    ර්ධමණ්ත   මඟි්ත  ඇතිප රරනු ලබයි. 
ශ්රී ලවරණ් තුත වත්්ත ්  රණ්ත ණ්්ත ාැලරී යුතු ාවඛ්යණ්රට ාෘ ර කිරී ණ අ්ා්ාණ පදණ රර දීම 

ේමමඟි්ත සිදු රරනු ලබයි.  ේෂ  ර්ධමණ්ත  අවශ ම ශ්රී ලවරණ ේ්ධගු් ාමස ාම්බ්තකරරර   ේ්ින්ත 
 ් පි ්රක් ේලා ේරදි පිළි අර    පිළිබඳ් අ්ත ්ධාණල  ාරාණ ා්් වරී ් ාම්බ්තකරරර   
වීේම් රාසුරමක් ාදු්ත්ණ දී ඇ .(ASYCUDA SYSTEM)එමඟි්ත  අර    රරු්්තේේ රණල  ාා 
ාම්ර්ත  ණා්තිප  ්තක්්ණලිේම් පි ්රක් ේලා ේමම රාසුරම් ාදු්ත්ණ  දී ඇ . 

 
කුඩණ ාණ මධ්ය රිමමණ  ්ය්ාණ  අවශ  ්රි ලවරණ රාේේ  ාමා්  අරමුණු තුත ්ැදග්ත ක්රේමපරණයිර 
අවශ ක් ේලා ාදු ණේග  ඇතිප අ ර සි ලු අවශ ඇතුත්ත ්  ආ්ධථිර ්්ධධ්  ප්රේේශ ාව්්ධධ්  ම 
කිරී ණ ප්තරණද   ාණ දිළිදුරම රා  ේාලිම ාදාණ වු ගණමර බල  ේලා ාැලේක්.කුඩණ ාණ මධ්ය 
රිමමණ  ්ය්ාණ ර ්තට පරරණර රීිමම්ත දැ ට ඇතිප ්ය්ාණ ර ්ත ශක්තිපම්ත රීිමමට්ත ාණ්ධාර් 

රැ්තීේම් විභ්  ාහි ම එේා්ත දු ්රර  ්ත් ර රසු්  කුඩණ ාණ මධ්ය රිමමණ  ්ය්ාණ ර ්ත ාදාණ 
ප්රතිපර්ධම ්ැඩාටා්ත ්රි ණ්ට  ැවවීම ාදාණ්ත කුඩණ ාණ මධ්ය රිමමණ  ්ය්ාණ ර ්ත ාදාණ ප්රතිපර්තතිප 
රණමු්ක් ේමම අමණ යණවශ  මගි්ත ාරාණ ඇ . ේමම ප්රතිපර්තතිප රණමුේේ දැක්ම ්්තේ්ත ාණතිපර ආ්ධථිර 
ාව්්ධධ්  ට දණ ර ්  ේගපීම   

කුඩා හා මධ්ය රිමමා  ර්මමාන්  සහ ේෂෂ ර්මමාන්   

සංව්මධ්න අංශය 
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්ශේ ්ත  රගරණිමම ා්ාම්ර්ත ම  ්යම  ණක්  ම රිමාර  හි රණින ාණ තිපරාණර කුඩණ ාණ මධ්ය 

රිමමණ  ්ය්ාණ ර ්ත ාැලරී  යුතු ාවඛ්යණ්ක් හිහි රීිමමයි.   

ේමකී ප්රතිපර්තතිප රණමු්ට අදණල් ාරාණ ඉදිිමර්ත රත ්රි ණරණම, ාැලැා්ම ාදාණ අමණ ය ම්ඩඩල 
අනුමැතිප  ේම් ්  විට ලැබී ඇ . ඒ අනු්ම මුදල් අමණ යණවශ ම මධ්යම බැවකු්ම ්ෘ්තතී  ුහුණණු  ාණ 
නිුහ  ණ ාව්්ධධ්  අමණ යණවශ ම විදයණ  ණක්   ාණ ර්ධේේ    අමණ යණවශ  ාමග එක්් ඉදිිමේේ දී 
එම ්රි ණරණම,  ාැලැා්මට අදණල ාව්්ධධ්  ්ැඩාටා්ත ්රි ණ්තමර රීම,මට  අේෂක්ත   ේේ. 

 

 

2016 foieïn¾ ui 31 jk oskg m%.;sh 

 
1. ේෂෂ ර්මමාන්  සංව්මධ්න අංශය                                                                                         
ක්රියාරාමර  මිණු  ඒරරය  ේ ෞතිර ප්රගතතිය 

ඉලක්ර% ප්රගතතිය 
1.1. ේෂ  ර්ධමණ්ත  

ගම්මණ  ාව්්ධධ්   
රීම,ේම් ්ැඩාටා  

*ේෂ  ර්ධමණ්ත  ගම්මණ   
15ක් ා්ාණපි  රීම,ම ාණ 
ේෂ  මධ්යා්ාණ  
ාව්්ධධ්   රීම,ම                                          

 * ේෂ  ර්ධමණ්ත  
මධ්යා්ාණ  15ක් 
ා්ාණපි  රීම,ම  
ාණ ාව්්ධධ්   
රීම,ම                                       

(1)*ේෂ  ර්ධමණ්ත  ගම්මණ  

16ර ර්ධමණ්ත  295ක් ා්ාණපි  
රර ඇ . (රෑගල්ල, 
තිපා්ාමාණරණම, මරදමුේ්ඩ, 
්ණලච්ේච් , ේදහිඅ්ත ර්ඩිය , 
හිගුරක්ේගොඩ, ේරොල්ේගොල්ල ) 

(ii)රණලමුේ්ත මධ්යා්ාණ ේේ  
 ටි ල රාසුරම්  ාව්්ධධ්   
රර ා  ණ අයිතිප ට ර්ත රර 
ඇ                                              
(iii) රටුබැේද ශ්ර් ණගණර  

ාව්්ධධ්   රීම,ම                                                                               
1.2. අ්ත  ්තත්ර ේෂ  

ර්ධමණ්ත    ගණ 
සිටුවීේම් ්ැඩාටා   

            *ේෂ  
ර්ධමණ්ත  ප්රද්ධශ  
රැ්ැ්තවීම            
*  වි ්ත ්ත ාදාණ අ්ත 
 ්තත්ර ාණ පරරර  
ප්රදණ    රීම,ම. 

* රතණ්ත 

ම්ටටටම්්ත  ේෂ  
ර්ධමණ්ත  ප්රද්ධශ  

09ක් රැ්ැ්තවීම                 
* ප්රතිපලණීන්ත 147ක් 
ාදාණ ාදාණ  ්තත්ර 
සූත්ර ිනලදී ගැීම  
ාණ ුහහූණ 
්ැඩාටා්ත 
රැ්ැ්තවීම                     
*   ැේග හිර 

රතණේ්ත ප්රතිපලණීන්ත 

 *දකුණු රතණේ්ත ්්ධ ණගණර ක් 
ා්ාණපි  රර ඇ .                                                         
*ර්තාළු ප්රද්ධශ  09ක් ර්්ත්ණ 
ඇ                                 
**ාල්රරණර ාිනතිප 11ර 
ප්රතිපලණීන්ත 147ක් ාදාණ  ්තත්ර 
සූත්ර ිනලදී ේග  ඇ                   
*  ැේග හිර රතණේ්ත 
ප්රතිපලණීන්ත 152ක් ාදාණ  ්තත්ර 
පරරර  ාා අ්ශය ුහුණණු් 
ලබණ දීම              

1.3. දකුණු රතණේ්ත 

ේෂ  ර්ධමණ්ත  
්්ධ ණගණර  ා්ාණපි  
රීම,ම. 
1.4. ේෂ  ර්ධමණ්ත  

ප්රද්ධශ  රැ්ැ්තවීම 
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1.5. ප්රණේද්ේය  

ම්ටටින්ත ේෂ  
ර්ධමණ්ත  ාව්්ධධ්  

්ැඩාටා්ත රැ්ැ්තවීම 

152ක් ාදාණ  ්තත්ර 
පරරර  ාා 
අ්ශය ුහුණණු් ලබණ 

දීම                         
1.6. ේෂ  ර්ධමණ්ත  

ාමුරරණර ාිනතිප 
ාව්්ධධ්   රීම,ම 
(2)ේෂෂ ර්මමාන්   හා ඇගතළු  අංශය 
2.1. ගෘාා්  ඇගළුම් 

නි ්රණද  ාව්්ධධ්   
රීම,ේම් ්ැඩාටා  

*ගෘාා්  ඇගළුම් 

ර්ධමණ්ත  12ක් ා්ාණපි  
රීම,ම       

*ගෘාා්  ඇගළුම් 
ර්ධමණ්ත  ා්ාණපි  
රීම,ම ාණ  
ප්රතිපලණීන්ත ාදාණ 
ුහුණණු ්ැඩාටා්ත 
රැ්ැ්තවීම 

* කුකි ෑගල මධ්යා්ාණ  07ක් 
ා්ාණපි  රීම,ම.                                                           
* නු්ර මධ්යා්ාණ  01ක්ද, 
අම්රණර මධ්යා්ාණ  04 ක් ාා 
්වුනි ණේේ මධ්යා්ාණ  05ක් ද 
ා්ාණපි  රර ඇ . 

 2.2    සුළු ාණ මධ්ය 
රිමමණ   ඇගළුම් 

ක්ේ ේේත්රේේ   
ඵලදණයි ණ්  ඉාල 

 ැවවීේම් ්ැඩාටා   .                           

*ර්ධමණ්ත රකි්්ත  
ාදාණ ්ැඩාටා්ත 09ක් 
රැ්ැ්තවීම.            

*ඵලදණයි ණ ්්ධධ්  
්ැඩාටා්ත 09ක් 
රැ්ැ්තවීම 

*සුළු ාණ මධ්ය රිමමණ  ඇගළුම්  
ආ    07ර ර්ධමණ්ත රකි්්ත 
513ක් ාදාණ ්ැඩාටා්ත 09ක් 
ර්්ත්ණ ඇ .  

2.3. සුළු ාණ මධ්ය 

රිමමණ   ක්ේ ේේත්රේේ  
ඇගළුම් ආ   ්ල 
කුාල ණ් ්ත 
ාව්්ධධ්   රීම,ම ාණ 
 ණක් ණීර ාණ 
රතම ණරර   
ුහුණණු් 

*ආ    21 ක්    
ාදාණ ුහුණණු ්ැඩාටා්ත 

21ක් රැ්ැ්තවීම.                 

*රලම ණරර  

ුහුණණ ්ැඩාටා්ත 
21ක් රැ්ැ්තවීම 

*ආ   19ර 
ර්ධමණ්ත රරු්්ත 764ක් ාදාණ 
ුහුණණු ්ැඩාටා්ත 21ක් ර්්ත්ණ 
ඇ .                      

2.4.ේරේාල් ේරදි 

ආ්රි  ල්ල් නි ්රණද   
ාව්්ධධ්   රීම,ේම් 
්යණරෘතිප  

* ්  ල්ල් ප්ර ේදද ක් 
ේෂ  ර්ධමණ්ත  ට 
ාදු්ත්ණ දීම. 

                                  
*ේරේාල් ේරදි 

ආ්රි ් ාැරසු නුල් 
ේෂ  ර්ධමණ්ත   
ේ්  ාදු්ත්ණ දීමට 
අ්ශය ර්ධේේ    
රටයුතු සිදු රීම,ම 

ේරේාල් ේරදි ආ්රි ් ාැරසු 
නුල් භණවි ේ ්ත නි ්රණද  
රටයුතු සිදු රීම,මට අ්ශය 
ල්ලිර පි ්ර ේග  ඇ . 
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3.සුළු හා මධ්ය රිමමා  වයවසාය සංව්මධ්න අංශය 

ක්රියාරාමර  ඒරර සංඛ්යාව  ේ ෞතිර ප්රගතතිය 
ඉලක්ර ප්රගතතිය 

3.1   සුළු හා මධ්ය 

රිමමා  වයවසාය 

සංව්මධ්න ජාතිර 

ප්රතිර්තති මාුවවිළිබඳ   
දැනුව්ත කිරීේ  වැඩ 

සටහන 

 ්ය්ාණ රයි්ත ාම්බ්තධ් 
රර ගනිින්ත  
්ැඩාටා්ත  රැ්ැ්තවීම 

සුළු ාණ මධ්ය 
රිමමණ  
වයවසායරිනන්  
ාම්බ්තධ් රර 

ගනිින්ත දිා්ත්රික් 
ම්ටටේම් ්ැඩමුළු  
රැ්ැ්තවීම 

ශ්රී ා ්්ධධ් ුහර විශ්් විදයණලේේ  
රැ්ැතිප ්යණරණිමර ප්රද්ධශ   
ඇතුළු් ්ැඩ ාටා්ත 04ක් 
රැ්ැ්තවීම 

3.2.  සුළු හා මධ්ය 

රිමමා  වයවසාය 
සංව්මධ්න ජාතිර 

ප්රතිර්තති මාුවවට අදාල 

ක්රියාරාරී සැලැස ම  
සැරසීම 

*සුළු ාණ මධ්ය රිමමණ  

්ය්ාණ  ාව්්ධධ්  ාණතිපර 
ප්රතිපර්තතිප රණමු්  ටේ්ත 

මැදිා්තවීේම් ක්ේ ේත්ර 06 
ඇතුල්ත ්  රිමදි 
්රි ණරණම, ාැලසුම 
ාම්රණද   රීම,ම. 

*්රි ණරණම, ාැලසුම 
ාම්රණද   රීම,ම. 

*්රි ණරණම, ාැලසුම ාම්රණද   
රීම,ම ාණ ඒ ාඳාණ අමණ ය 
ම්ඩඩල අනුමැතිප  ලබණ ගැීම. 

3.3.  සුළු හා මධ්ය 

රිමමා  වයවසාය 
සංව්මධ්න ජාතිර 

ප්රතිර්තති මාුවවට අදාල 

ක්රියාරාරී සැලැස ම 

ක්රියා්තමර කිරීම. 

*ාව්්ධකර  
ර්ධමණ්ත රරු්්ත 
ාවඛ්යණ් 

*ර්ධමණ්ත රරු්්ත 
05 ාව්්ධධ්   

රීම,ම 

*ර්ධමණ්ත රරු්්ත 05 
ාව්්ධධ්   රීම,ම 

*ාාතිපර ල්ත ර්ධමණ්ත  

ාවඛ්යණ් 
*ර්ධමණ්ත රරු්්ත 
05 ක් ාඳාණ ISO 
14001  
ාාරතිපර  ලබණ 
දීම 

*ර්ධමණ්ත රරු්්ත 05 ක් 

ාඳාණ ISO 14001  
ාාරතිපර  ලබණ ගැීම 

*ුහුණණු ප්රතිපලණීන්ත 

ාවඛ්යණ් 
*ප්රතිපලණීන්ත 200 
ාඳාණ  ණක් ණිර 
ුහුණණු් ලබණ දීම 

*ප්රතිපලණීන්ත 200 ාඳාණ 

 ණක් ණිර ුහුණණු් ලබණ ගැීම. 

*ඇගයීමට ලක් ව රණ්ත ණ  
්ය්ාණ රයි්ත ාවඛ්යණ් 

*විවිධ් ්යණරණිමර 

ක්ේ ේත්ර ්තහි 
විය ්ඨ ණ්  දැක්ව 
රණ්ත ණ 

්ය්ාණ රයි්ත 20 
ාඳ්ර ණ ගැීම ාණ  
ාම්මණ  ප්රධ්ණ   
රීම,ම. 

*ාණතිපර ආ්ධථිරට දණ ක්්ත්  

ාර ින්ත විවිධ් ්යණරණිමර 
ක්ේ ේත්ර ්තහි විය ්ඨ ණ්  දැක්ව 
රණ්ත ණ ්ය්ාණ රයි්ත 20 
ාඳාණ ාම්මණ  ප්රධ්ණ   රීම,ම 
තුලි්ත ඔවු්ත ඇගයීම ාණ 
අභිේප්රේර   රීම,ම. 
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*ඇගයීමට ලක් ව  
්ය්ාණ රයි්ත ාවඛ්යණ් 

*ප්රණේේශී  
්ශේ ්ත දක්  ණ 
දැක්වු 

්ය ්ාණ රයි්ත 

117 ක් ාණ ාණතිපර 
ම්ටටේම් විය ්ඨ ණ 
දැක්ව 
්ය්ාණ රයි්ත 25 
ක් ාඳාණ ාම්මණ  
පිිම  ැමීය ම. 

*ප්රණේේශී  ්ශේ ්ත දක්  ණ 

දැක්වු ්ය ්ාණ රයි්ත 117 ක් 
ාණ ාණතිපර ම්ටටේම් විය ්ඨ ණ 

දැක්ව ්ය්ාණ රයි්ත 25 ක් 
ාඳාණ ාම්මණ  පිිම  ැමීය ම. 

3.4. මාරඳුම (ඳටහිම) 

ර්මමාන් පුම ේරම 

වැඩු  මධ්යස ාානය සහ 

 ා්තෂණිර හුවමාරු 

මධ්යස ාානය ස ාාිළ  

කිරීම 

*ාව්්ධධ්   රල 
්ය්ාණ රයි්ත ාවඛ්යණ් 

*මධ්යා්ාණ   
ාදාණපරරර  

ිනලදී ගැීම 

* මධ්යා්ාණ   අළු්ත්ැිය ණ 

රීම,ම නිම රර ඇ .                     
* මධ්යා්ාණ   ාදාණ අ්ශය 
පරරර  ිනලදී ගැීම  

ක්රියාරාමර  ඒරර සංඛ්යාව  ේ ෞතිර ප්රගතතිය 
ඉලක්ර ප්රගතතිය 

3.5. වයවසායර්තව 

ගත මාන හා රාන් ා 

වයවසාය සංව්මධ්න 

වැඩසටහන 

1. ලංරා රා්මමිර 

සංව්මධ්න මණ්ඩලය  
*ර්මමාන්  ගත මින 

සංව්මධ්නය කිරීම - 

ර මල්/රජු/ස ව්ම ා මන 

/ මැටි සහ ේරොහු 

නිෂ රාදන ගත මාන 

*ප්රතිලාීනන් සදහා 

උරරම  මිලදී 

ගතැනීම 

* මා ම රමේවේහම ගත මානය -
.ප්රතිලාීනන් 55ක් සදහා 

උරරම  මිලදී ේගතන ඇ  
*  ාක්ෂණීර 

පුහුණු වැඩසටහන් 

රැවැ්තවීම                                  
*රළම ාරමන 
පුහුණු වැඩසටහන් 

රැවැ්තවීම. 

* මුලතිපවු - මුල ණ්ේලයි 

ගම්මණ   - ප්රතිපලණීන්ත  ාදාණ 
 ණක් ණීර ාණ රතම ණරර  
ුහුණණු ්ැඩාටා්ත ර්්ත්ණ ඇ .                                                                       
* ර ර ගම්මණ   ාදාණ ර ර 

ේරොතු ඉ්්ත රර   ්තත්ර ක්  
ාණ ර ර අඔර   ්තත්ර ක්  
ිනලදී ේග  ඇ . 
* නු්ර - පිට්ල - 

මැටිගම්මණ   ාදාණ රේිනල් 
 ්තත්ර ක් ිනලට ගැීම                                       
* ණක් ණිර/රතම ණරර  

ුහුණණු ්ැඩාටා්ත රැ්ැ්තවීම      
*විදුලි ාරේරපරු 25ක් ිනලදී 
ගැනිම                                       
*ප්රතිපලණභි්ත ාදාණ ේාවිළි 

්ාල්ල් 25ක් ලබණ දීම 
* රළු ර - ඉළිඔ -ගම්මණ   

ාදාණ ේරොුණ  ්තත්ර 20ක්  
ිනලට ගැීම 
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* මඩරලුහ් - රරතිපවුර්තතු ගම්මණ   

-.ප්රතිපලණීන්ත ාදාණ  ණක් ණීර ාණ 
රතම ණරර  ුහුණණු ්ැඩාටා්ත 
රැ්ැ්තවීම.                        
*.ේර්තඩ්ත්ට ේමපට්ධා් 225ක් ිනලදී 
ගැීම.         
*කුරු ෑගල - රාතගම ගම්මණ   - 

ප්රතිපලණීන්ත ාදාණ  ණක් ණීර ාණ 
රතම ණරර  ුහුණණු ්ැඩාටා්ත 

රැ්ැ්තවීම.       *විදුලි මැටි 
අඔර   ්තත්ර 10ක් ිනලදී ගැීම 

  
2.ජාතිර ශිල්ර ස ාව *සා ප්රදාිනර හස   

ර්මමාන්  ගත මාන 
අදාල අංශේයහි  වඩා 
ශක්තිම්ත ගත මාන 

ඳවට ර්ත කිරීම 

*ේරාණේල්,  රවිලිකුලම් ාා 

ේමොලේගොඩ    ගම්මණ ්ල  ටි ල 
රාසුරම් ාව්්ධධ්   රීම,ම.                                                           
*  ්තත්ර පරරර  ාා අමු්ර්ය ලබණ දීම                                      
* ාණතිපර ේමපා් ර මධ්යා්ාණ   ාණ 

 ල් ාව්්ධධ්  ම්ඩඩල  එක්්  
ුහුණණු ්ැඩාටා්ත 02ක් රැ්ැ්තවීම       
*්ය්ාණ ර්ත් ාව්්ධධ්  ්ැඩාටා්ත 
රැ්ැ්තවීම 

* ල් ාණ මැටි ආ්රි  නි ්රණද  
ගම්මණ ්ල ප්රතිපලණීන්ත ාදාණ 

ුහුණණු ්ැඩාටා්ත රැ්ැ්තවීම, 
 ් නි්ධමණ  ාදු්ත්ණ දීම 

3. ජාතිර ේමෝස  ම 

මධ්යස ාානය          
*ේරොහු/ ල්/ඇගතළු / මැටි හා 
ේේවැල් ආශ්රි  නිෂ රාදන 

ගත මාන සදහා පුහුණු 

වැඩසටහන් රැවැ්තවීම. 

*ර්මමාන් රරුවන් 
සදහා පුහුණු 

වැඩසටහන් 10ක් 
රැවැ්තවීම.          
*නායර්තව පුහුණු හා 

ේවළදේරොළ 
ස ඳන්ධ් ා ිළළීඳද 

පුහුණ වැඩසටහන් 

රැවැ්තවීම.        

* ් ේමපා් ර නි්ධමණ  38ක් ාදු්ත්ණ 
දීම.                                              
*ල්ලණ ද්ධශ  182ක් ාදු්ත්ණ දීම                               
*ුහුණණු ්ැඩාටා්ත 10ක් රැ්ැ්තවීම                                 
* ණ ර්ත් ුහුණණු ාණ ේ්තදේරොත 

ාම්බ්තධ් ණ පිළීබද ුහුණණ ්ැඩාටා්ත 

05ක් රැ්ැ්තවීම. 
  

 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

ආංශික සංවර්ධන wxY 

 



19 

 

 

 

 

 

 

හැඳින්වීම 

කෘෂි නි්ඳාදන ඳදනම්කරගත් කර්භාන්ත අංයන්හි  නි්ඳාදන තුලින් ලැඩි ලාසිදායක තත්ලයන් 

ඵාගත ශැකි අං ලව ලත්, කුළුඵඩු, ආශාර වැකසුම් වශ ඇසුරුම් යනුලලන් අං 05 කට ලර්ග 

ලකොට වංලර්ධන අං 1 යටලත් එභ නි්ඳාදන කර්භාන්ත වශා ලවේලා ඳශසුකම් වඳයනු ඵයි.  

එභ ක්ලත්ර වංලර්ධනය කිීමභ භිනන් ැකකියා තත්ඳාදනය, දැනුභ ශා කුවතා හශ නැංීමභ, 

ලේශීය ඳරිලබෝජන අලයතා ක්ිමභත් කිීමභ වශ අඳනයන වංලර්ධන සිුකකර තතුලින් ිශලේෂිත 

ලාසි ඵා ගැනීභට අලේක්ා කරයි.  ලභභ අංයන්හි කර්භාන්ත වංලර්ධනය වශා නි්ඳාදන 

හශ නැංීමභ, තත්ත්ලය හශ නැංීමභ, පදායිතාලය හශ නැංීමභ ශා තරඟකාරිත්ලය ලැඩිදියුණු 

කිීමභ වශා ලභභ අභාතයාංය අදා අලනකුත් ආයතනද වභඟ එක්ල ිශිශධ වංලර්ධන 

ලැඩවටශන් දියත් කරයි.  

 

ප්රධාන අරමුණුඅ 

1. ජාතයන්තර ලලෂලඳොල  තරඟකාරිත්ලයට ුහුණදදිය ශැකි ගුදාත්භක තත්ලලයන් යුත් 

බාණ්ඩ නි්ඳාදනය වශා ලේශිය කර්භාන්ත ප්රලර්ධනය කිීමභ. 

2. ලේශිය ලලෂලඳොලහි අලයතා ශුනාලගන එභ අලයතාලයන් වුරරාීමභ වශා අලය 

කර්භාන්ත අංයන් වංලර්ධනය කිීමභ.  

 

සංවර්ධා අරංශඅ1අයටතේඅපවති අකර්මනන්තඅරංශඅ 

 වැකස ආශාර කර්භාන්ත අංය  

 ඇසුරුම් ද්රලය කර්භාන්ත අංය   

 කුළුඵඩු ආශ්රිත නි්ඳාදන කර්භාන්ත අංය  

 අගය එකතු කෂ ලත් කර්භාන්ත අංය   

 අගය එකතු කෂ ලකොුණ කර්භාන්ත අංය   

 

ක්රියනකනමක අ 

 හදිරි ලර්යන් වශා වැසුම්කර ඇිම වභාජ ආර්ථික වංලර්ධන ලැඩවටශන යටලත් 

දැක්ලලන අදා   ක්ලේත්රයන් වශා වංලර්ධන ලැඩවටශන් ්රියාත්භක කිීමභ. 

සංවර්ධා අරංශඅ-අI 
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 ලඳෞේගලික අංලේ කර්භාන්තකරුලන්, අඳනයනකරුලන් වශ ිශේලත් භණ්ඩ ලලින් 

වැුකම්ත් තඳලේක කමිටුල තඳලේකත්ලලයන් වංලර්ධන වැෂසුම් ශා තඳාය භාර්ග 

පිලිලයෂ කිීමභ ශා ්රියාත්භක කිීමභ.  

 

 අදාෂ අංයන්හි නි්ඳාදන ශා අලිශය ආශ්රිත ලගෝීමය ප්රලදතා අධයයනය කිීමභ වශ 

තලාලයහි තඳලයෝගීත්ලලයන් වංලර්ධන තඳාය භාර්ග ්රියාත්භක කිීමභ.  

 කර්භාන්තකරුලන් ුහුණද ලදන ගැටළු පිළිඵ වාකච්ඡා කර එභ ගැටළු ිශවා ගැනීභ වශා 

අලය පියලර ගැනීභ. 

 ලර්ඛීය අභාතයාං, භශා බාණ්ඩාගාරය, ලලෂ භණ්ඩ, අලනකුත් රාජය වශ ලඳෞේගලික 

ආයතන අතර වම්ඵන්ධීකරදය සිුකකිීමභ ශා එතුළින් කර්භාන්ත වංලර්ධනය කිීමභ වශා 

අලය කටයුතු ්රියාත්භක කිීමභ.  

 ලේශීය වශ ිශලේශීය කාර්මික ආයතන භිනන් කර්භාන්ත වශා අලය නීමන තාක්ද 

ුරුණණුල වශ ඳර්ලේද  කටයුතු වශා අලය ඳශසුකම් ඵාීමභට කටයුතු කිීමභ.   

 කර්භාන්තකරුලන් ශා ිශ්ල ිශදයා / ඳර්ලේද ආයතන වභඟ වම්ඵන්ධීකරදය තුළින් 

නල තාක්ණික දැනුභ ුණලභාරු කිීමභ වශ තතුළින් බාණ්ඩ ිශිශධාංගීකරදය වදශා 

ඳශසුකම් වැෂසීභ.  

 ලේශිය ශා ජාතයන්තර ප්රදර්න වංිශධානය කිීමභ තුළින් ලේශීය කර්භාන්ත වශා අලය 

නල තාක්දය ශුන්ලාීමභ වශ එභ කර්භාන්ත වශා ලේශීය ශා ිශලේශීය ලලෂලඳොෂ 

වකව් කර ගැනීභට වශය ීමභ.    

 බාණ්ඩ අඳනයනය දිරිභත්කිීමලම් අරුහණින් අඳනයන බාණ්ඩ නි්ඳාදනය වශා අලය 

අුහද්රලය ීරරුඵුක රහිතල ආනයනය කිීමභ වශා ඳශසුකම් වැඳීමභ. 

 ජාතයන්තර ප්රමිීරන්ට අනුූලල බාණ්ඩ නි්ඳාදනය වශා අලය තත්ල වශිමක, 

කර්භාන්ත වදශා ශුකන්ලාීමභ ශා තලා ඵාගැනීභට තඳකාර කිීමභ.   

 
2016 foieïn¾ ui 31 jk oskg m%.;sh 
 
 

වයනපිතිතනඅ මඅ    “ංකා ඳැක්“ ජාතයන්තර ඇසුරුම් ප්රදර්නය - 2016  

  

රමුණණඅඅ     ලේශීය ඇසුරුම් ක්ලේත්රලේ කර්භාන්ත වශා ලලෂ ලඳොෂ 

ප්රලර්ධනය 
 
 

ක්රියනකනමක  මිු අඒකකය 

ත ෞතිකඅප්රගතතිය ුණල්යඅප්රගතතිය 

ඉල්ක්ක සනධා ය 
ප්රතිපනන  

(රු.අමි) 

වැය 

(රු.අමි) 

්රියාත්භක 
කරනු ඵන 

ආයතන වභඟ 

ප්රදර්නයට 
වශබාගි වු 

කර්භාන්තකරුලන් 

ඇසුරුම් 
කර්භාන්තලේ 

150 ලදලනකු 

ඇසුරුම් 
කර්භාන්තලේ 

150 ලදලනකලේ 

2.0 2.0 
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එක්ල ප්රදර්නය 
වංිශධානය කිීමභ 
 
  

වංඛ්යාල  ඳභද 
ප්රදර්නයට 
වශබාගි 
කරීමභ 

වශබාගිත්ලලයන්  
ප්රදර්නය 
ඳැලැත්ීමභ 
 

  

 

 

වයනපිතිතනඅ මඅ   ඇසුරුම් තාක්දය පිළිඵ වශිමකඳත්ර ුරුණණු ඳාඨභාාල 

 රමුණණඅඅ    ඇසුරුම් කර්භාන්තලේ තාක්ද ක්රභලදදයන් ප්රලර්ධනය කිීමභ ශා නල 

තාක්දය ශුන්ලාීමභ  
 

ක්රියනකනමක  
මිු අ

ඒකකය 

ත ෞතිකඅප්රගතතිය ුණල්යඅප්රගතතිය 

ඉල්ක්ක සනධා ය 
ප්රතිපනන  

(රු.අමි) 

වැය 

(රු.අමි) 

සුුකසු ඳාඨභාාල 

වංිශධානය කිීමභ 
 
ුරලත්ඳත් දැන්ීමභ 
ඳකිීමභ ශා 
අයුකම්කරුලන් 

ලතෝරාගැනීභ 
 
ලැඩවටශන 
ඳැලැත්ීමභ   

ුරුණණුාභීන් 

වංඛ්යාල  

ඇසුරුම් 

කර්භාන්තලේ 
තාක්දලදීමන් 
30 ලදලනකු 
ුරුණණු කිීමභ 

ඇසුරුම් 

කර්භාන්තලේ 
තාක්දලදීමන් 
30 ලදලනකු 
ුරුණණුල ැබීභ 

0.9* 0.533 

 

* ුරුණණුකරුලන් ප්රලර්ධන කිීමලම් ලැඩවටශන වශා රු. මිලියන 0.337 ක් හශත ප්රිමඳාදන ලලින් 
ඵාීමභ  

 
වයනපිතිතනඅ මඅ   ආශාර සුරක්ෂිතතා තත්ල වශිමකකරද ලැඩවටශන 

  

රමුණණඅඅ    වැකස ආශාර කර්භාන්තය වශා ආශාර සුරක්ෂිතතාලය/ 
ගුදාත්භකබාලය තශවුරු කිීමභට ජාතයන්තර තත්ල වශිමක (SLS, 

GMP, HACCP ලශෝ ISO 22000 යන වශිමක) ඵාගැනීභ වශා 

අනුග්රශය දැක්ීමභ 
 
 

ක්රියනකනමක  
මිු අ

ඒකකය 

ත ෞතිකඅප්රගතතිය ුණල්යඅප්රගතතිය 

ඉල්ක්ක සනධා ය 
ප්රතිපනන  

(රු.අමි) 

වැය 

(රු.අමි) 

ුරලත්ඳත් දැන්ීමභ 
ඳකිීමභ ශා අයුකම්ඳත් 
ලගන්ලා ගැනීභ 
 
සුුකසු කර්භාන්තකරුලන් 

ලතෝරා ගැනීභ ශා 
දැනුලත් කිීමභ 
 
ලැඩවටශන ආරම්බකිීමභ ශා 
ලභලශයීමභ 

 
වශිමක ඳත් ිශයදම් ප්රිමූරරදය 

වශිමකකරද 
්රියාලලින් 
වම්ූරර්ද 
කරන ද 
කර්භාන්ත 
වංඛ්යාල 

කර්භාන්ත 20 
වශා 
ජාතයන්තර 
තත්ල වශිමක 
ඵාගැනීභට 
ඳශසුකම් 
වැඳීමභ 

කර්භාන්ත 18 
වශා වශිමක 
ඳත් 
ඵාගැනීභට 
අනුග්රශය 
ඵාීමභ 

4.0 ** 2.34 
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** ආශාර ඇසුරුම්කරදය පිළිඵ ජාතයන්තර වම්භන්ත්රදය වශා රු. මි. 0.5 ක් හශත 
වශන් ප්රිමඳාදන ලලින් ඵා ීමභ. 
 

 
 

වයනපිතිතනඅ මඅ   වැකසු ආශාර ශා ඇසුරුම් ජාතයන්තර ප්රදර්නය 
  

රමුණණඅඅ    වැකසු ආශාර ශා ඇසුරුම් කර්භාන්තලේ නි්ඳාදකයින් වශා 

ජාතයන්තර ලලෂලඳොෂ අලව්ථා ඵාීමභ ශා සුළු  ශා භධය ඳරිභාද 
කර්භාන්ත වශා අනුග්රශය ඵාීමභ 

 
 

ක්රියනකනමක  
මිු අ

ඒකකය 

ත ෞතිකඅප්රගතතිය ුණල්යඅප්රගතතිය 

ඉල්ක්ක සනධා ය 
ප්රතිපනන  

(රු.අමි) 

වැය 

(රු.අමි) 

ප්රදර්නය ඳැලැත්ීමභ 

වශා මූලික 
වාකච්ඡා ඳැලැත්ීමභ  
 
ුරලත්ඳත් දැන්ීමභ 

ඳකිීමභ  
 
ප්රදර්නය ඳැලැත්ීමභ  
  

ප්රදර්නයට 

වශබාගි වු 
කර්භාන්ත 
වංඛ්යාල 

කර්භාන්ත 

200ක 
වශබාගිත්ලලයන් 
ප්රදර්නය 
ඳැලැත්ීමභ 

කර්භාන්ත 200ට 

ලැඩි පිරිවකලේ 
වශබාගිත්ලලයන් 
ප්රදර්නය 
ඳැලැත්ීමභ. 

2.0 *** 1.58 

***  ආයුර්ලදද ප්රදර්නය වශා හශත ප්රිමඳාදන ලලින් රු.මි. 0.5ක් ිශයදම් කිීමභ 
 

 
වයනපිතිතනඅ මඅ   කාර්මික වංලර්ධන භණ්ඩලේ ුරුණණුකරුලන් ප්රලර්ධනය කිීමලම් 

ලැඩවටශන 
  
රමුණණඅඅ    ඇසුරුම්ල තත්ලය හශ නැංීමභ වශ කුඩා ශා භධය ඳරිභාද 

කර්භාන්ත ලට වශාය ීමභ 

 
 

ක්රියනකනමක  
මිු අ

ඒකකය 

ත ෞතිකඅප්රගතතිය ුණල්යඅප්රගතතිය 

ඉල්ක්ක සනධා ය 
ප්රතිපනන  
(රු.අමි) 

වැය 
(රු.අමි) 

ුරුණණුල ඳලත්ලාලගන 
යාභ 
  

ුරුණණුාභීන් 
වංඛ්යාල 

සියළුභ දිව්ත්රික්ක 
ල ලයලවාය 
ප්රලර්ධන 
කෂභනාකරුලන් 

25 ක් 
ුරුණණුකිීමභ 

ුරුණණුල 
වාර්ථකල 
ඳලත්ලා 
ුරුණණුාභීන් 

25 ලදලනකු 
ප්රලර්ධනය 
කිීමභ 

 0.337 
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වයනපිතිතනඅ මඅ   ආශාර ඇසුරුම්කරදය පිළිඵ ජාතයන්තර වම්භන්ත්රදය 

  

රමුණණඅඅ    ලේශීය ඇසුරුම් කර්භාන්තකරුලන් වශ ිශ්ල ිශදයා ිශේ යාර්ථීන්ට 

නල තාක්දය පිළිඵ දැනුභ ඵාීමභ 
    

ක්රියනකනමක  
මිු අ
ඒකකය 

ත ෞතිකඅප්රගතතිය ුණල්යඅප්රගතතිය 

ඉල්ක්ක සනධා ය 
ප්රතිපනන  

(රු.අමි) 

වැය 

(රු.අමි) 

වම්භන්ත්රදය 
ඳැලැත්ීමභ 
  

ඳැමිණි 
වංඛ්යාල 

කර්භාන්තකරුලන් 
වශ ිශ්ල ිශදයා 
ිශදයාර්ථීන් 90 
ලදලනකුට ඳභද 
නල තාක්දය 

පිළිඵ දැනුභ ඵා 
ීමභ 

වශබාගිලන්නන් 
90 
ලදලනකුලගන් 
වභන්ිශතල 
වම්භන්ත්රදය 

ඳැලැත්ීමභ 

 0.5 

 
 
වයනපිතිතනඅ මඅ අ ලලනත් ප්රදර්න 

  

රමුණණඅඅ    නි්ඳාදකයින් වශා ජාතයන්තර ලලෂලඳොෂ අලව්ථා ඵාීමභ ශා 

සුළු  ශා භධය ඳරිභාද කර්භාන්ත වශා අනුග්රශය ඵාීමභ 
 
 

ක්රියනකනමක  
මිු අ

ඒකකය 

ත ෞතිකඅප්රගතතිය ුණල්යඅප්රගතතිය 

ඉල්ක්ක සනධා ය 
ප්රතිපනන  

(රු.අමි) 

වැය 

(රු.අමි) 

ආයුර්ලදද එක්ව්ලඳෝ 
ඳැලැත්ීමභට අලය 
වශලයෝගය ඵා 

ීමභ. 
 
 

 
  

ප්රදර්කයින් 
වංඛ්යාල 

ලේශීය ශා 
ිශලේශීය 
ලයලවායකයින් 

වශබාගිත්ලලයන් 
ප්රදර්නය 
ඳැලැත්ීමභ 

ලප්රේක්කයන් 
40000 වශබාගි 
ීමයග   

 
ලේශීය ශා 
ිශලේශීය 
ලයලවායකයින් 
135 ලේ 
වශබාගිත්ලලයන් 

ප්රදර්නය 
ඳැලැත්ීමභ 

 0.5 
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ye|skaùu 

 
foaYSh l¾udka; wxYhka Yla;su;a lsÍu i|yd wjYH myiqlï iemhSu;a ta uÕska Wiia ksuejqfuka yd 

.=Kd;aul Ndjfhka hqla; jQ NdKav ìyslrñka cd;Hka;r fjf<| fmd, ch .ekSug yels ;;a;ajhla 

ks¾udKh lsÍu fuu wxYfha m%Odk wruqK fõ'  

wxYfha j.lSï hgf;a mj;akd l¾udka; wxY  

 

 wÉpq yd f;rmqï wÉpq l¾udka;  
 

 rn¾ wdY%s; l¾udka;  
 

 hkaf;%damlrK yd uQ,sl f,day l¾udka;  
 

 fndaÜgq yd Wmdx. ksIamdok l¾udka;  
 

 jdyk ksIamdok yd m%jdyk WmlrK ksIamdok l¾udka;  
 

 oej yd oej wdY%s; ksIamdok l¾udka;  
 

 ma,diaála wdY%s; ksIamdok l¾udka;  
 

 oDIaÀ yd PdhdrEm ksIamdok l¾udka;  
 
m%Odk ld¾hhka  
 

 l¾udka; ixj¾Okhg wjYH ie,iqï ilia lsÍfï § rdcH wxYh" wOHdmk{hska iy 
l¾udka;lrejka iuÕ taldnoaOj lghq;= lsÍu'  

 
 ;dlaI‚l l<ukdlrK yd ksIamdokhg wod, .eg¿ wjfndaO lr .ekSu yd wjYH Wmfoia yd 

myiqlï iemhSu'  
 

 foaYSh l¾udka; wxYhka ixj¾Okh lsÍfï§ foaYSh úfoaYSh jd‚c uKav," rdcH wxYhg wh;a 
wdh;k iud.ï yd l¾udka; ixj¾Okhg wdOdr ,ndfok fjk;a wdh;k iuÕ iïnkaëlrKh'  

 
 M,odhs;djh kexùu yd tl;= l, w.h jeä lsÍu i|yd Wiia ;dlaI‚l l%fudamdhhka y÷kajd 

§u i|yd wjYH jev igyka l%shd;aul lsÍu'  
 

 ksIamdok l¾udka; lafIa;%fha M,odhs;djh jeä lsÍu ioyd fiajd kshqla;j isák Y%ñlhkaf.a 
yelshdjka iy ld¾hlaIu;djh jeä ÈhqKq lsÍu i|yd foaYSh yd úfoaYSh mqyqKqj ,ndoSug wjYH 
jev igyka l%shd;aul lsÍu'  

 
 wmkhk l¾udka; m%j¾Okh lsÍu i|yd wjYH myiqlï ie,iSu'  

 

 
 

ixj¾Ok wxY 11 
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• බ ෝට්ටු නිෂ්පාදන අංශය 
 

ක්රියාරාමර  
 

 
 ැණුම් ඒරරය 

බ ෞතිර ප්රගතතිය 

ඉලක්රය ප්රගතතිය 

බඵෝට්ටු නිෂ්ඳාදන 
අංශබේ සංවර්ධන 
උබදසා බඵෝට්ටු 
ප්රදර්ශනක්            

(Boat Show) ඳවත්වන 
ලදී. 

බේශීක හා විබේශීක 
බඵෝට්ටු හා ඒ ආශ්රිත 

නිෂ්ඳාදන 
කර්භාන්තබේ නිකැලි 

ආකතන 

බඵෝට්ටු නිෂ්ඳාදන අංශබේ 
සංවර්ධනක උබදසා 

බේශීක හා විබේශීක බඵෝට්ටු හා ඒ 
ආශ්රිත නිෂ්ඳාදන කර්භාන්තබේ 
නිකැලි ආකතන 34්  සහබාගි වී 
ඇත. ඒ සහා අඳ  අභාතාංශක 
භඟින්  රු.මි. 2 ්  ලඵා බදනු  

ලැබීක. 

 
 

•ම ර් ආශ්රිත න නිෂ්පාදන රර් ාත ත න අංශය 

ක්රියාරාමර  
 

 
 ැණුම් ඒරරය 

බ ෞතිර ප්රගතතිය 

ඉලක්රය ප්රගතතිය 

තා් ෂණික ශිල්පීන් 
පුහුණු කිරීබේ      වැඩ 

සටහන 

සහබාගි වී 
තා් ෂණික ශිල්පීන් 

සංඛ්ාව 

තා් ෂණික දැනුභ 
ප්රවර්ධනක කිරීභ සහා 

සහා දින 07 ක පුහුණු 
ඳාඨභාලාව්   ඉන්දිකාබේ 
බකොචින් විශ්ව විදාලබේ  
ඳැවැත්වීභට කටයුතු ලදී 

 

• ප්ලාස්ටික් ආශ්රිත න නිෂ්පාදන අංශය 

ක්රියාරාමර  
 

 
 ැණුම් ඒරරය 

බ ෞතිර ප්රගතතිය 

ඉලක්රය ප්රගතතිය 

තා් ෂණික ශිල්පීන් 
පුහුණු කිරීබේ      වැඩ 

සටහන 

සහබාගි වී 
තා් ෂණික ශිල්පීන් 

සංඛ්ාව 

තා් ෂණික දැනුභ 
ප්රවර්ධනක කිරීභ සහා 

බඳොලිභර් විදා හා තා් ෂ  
උඳාධි  ඳාඨභාලාව  හදාරන 
උඳාධි අබේ් ෂකකන්  19 
බදබනකු බතෝරාබෙන ඇති 

 

• දැව ආශ්රිත න රර් ාත ත න අංශය 

ක්රියාරාමර  

 

 

 ැණුම් ඒරරය 

බ ෞතිර ප්රගතතිය 

ඉලක්රය ප්රගතතිය 

තා් ෂණික ශිල්පීන් 
පුහුණු කිරීබේ      වැඩ 

සටහන 

සහබාගි වී 
තා් ෂණික ශිල්පීන් 

සංඛ්ාව 

දැව අංශබේ නිකැලි 
තා් ෂ  ශිල්පීන්  සහා 
නව තා් ෂ ක බාවිතක 
පිළිඵ බේශීක හා විබේශීක 
පුහුණුව්  ලඵා දීභට 
අබේ් ෂා කරයි. 

කර්භාන්තබේ නිකැලි සිටින 
තා් ෂණික ශිල්පීන්  300 

බදබනකු සහා දැනුවත් කිරීබේ 
වැඩමුළුව්  කාර්මික සංවර්ධන 
භණ්ඩලබේ දාකකත්වබකන්  

ඳවත්වන ලදී. 
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 බමොබ ෝ ත නාක්ෂණය සඳහා වන විශිෂ්ඨත නා  ධ්යස්ාානය 

ක්රියාරාමර  
 

 
 ැණුම් ඒරරය 

බ ෞතිර ප්රගතතිය 

ඉලක්රය ප්රගතතිය 

තා් ෂණික ශිල්පීන් 
පුහුණු කිරීබේ      වැඩ 

සටහන 
. 

කර්භාන්ත අංශබේ 
පලදායිතාව හා 

තරඟකාරිත්වක සහා 
බරොබඵෝ තා් ෂ ක 
බාවිතා කිරීබේ  ඇති 
අවශතාවක 

ඳස් අවුරුදු වාඳිතික්  
වශබකන් ආරේබ කර ඇති බභභ 
වාඳිතික සහා ර ක රු.මි. 80 
ක ප්රතිඳාදන ලඵාදීභ සහා 
කැබිනට් අනුභැතික ලැබී ඇත. ඒ 
අනුව, බභභ වාඳිතික ආරේබ 
කර ඇති අතර රු.මි. 30 ක 
ප්රතිඳාදන බේ සහා දැනටභත් 

ලඵාදී ඇත. 
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ශැඳින්වීම 

ජාත්යන්තත්රවෙලෙෂඳවත්රඟකාරීත්ලයටවමුහුණවදියවශැකිවගුණාත්මකවත්ත්ත්ලෙයන්තවඋවව්වභාණ්ඩවනි්ඳාදනයව

වශාවඳශත්වවශන්තවකර්මාන්තත්වඋඳවඅංවප්රලර්ධනයවකිරීමවවශවඳශසුක්වවැසීමවෙමමවඅංෙේවප්රධානවඅරමුණවෙ.  

 

අංයේ ලගකීම යටයේ පලේනා කර්මාන්ත අං 

 ඳාලශන්ත 

 ව්වභාණ්ඩ 

 පිඟන්තවභාණ්ඩ 

 විදුත්වශාවවිදු උවඋඳකරණ 

 ඖධවශාවසුලවවිවුන්තවකර්මාන්තත්ය 

 තීන්තත්වශාවමුද්රණවකටුතතුවකර්මාන්තත්ය 

 රවායනවද්රලය/රෙරදිපිි වනි්ඳාදනයවවශාවූ වඅමත්රවෙක ටව්/රඅෙනුතත්වකර්මාන්තත්ව 

 
 

ප්රධාාන කාර්යභාරය 

 

 අමාත්යාංවඋඳෙ කවවභාව්වව්් ්වකැ් මංවවංලර්ධනවඋඳායවමාර්ාවවාකා කාවකිරීමවශාවටලාටවඅලයව

උඳෙදව්වබාදීමවශාවක්රියාත්මකවකිරීම  

 කර්මාන්තත්වඅංවවශාවවංලර්ධනවවැසු්වවශවලයාඳෘතිවවැකසීමවශාවක්රියාත්මකවකිරීම ව 

 ෙර්ඛීයවඅමාත්යාංංවෙලෙෂවවංා්ංවව්ේනවශාවවි්ලවිදයාවව්බන්තකරකරණයවකරන්න්තවකර්මාන්තත්ව

ක්ෙේත්රෙේවඋන්තනතියටවකටුතතුවකිරීම  

 ෙත්ෝරාවානුවැබූවකර්මාන්තත්වඅංයන්තවහිවුතවත්ාවලර්ධනයවවශාවඳශසුක්වවැසීම  

 

 නිදශව්වෙලෙෂවගිවිසු්වතු උන්තවත්මවෙලෙෂඳවෙක ටවවඉශෂවනංලාවාැනීමටවකර්මාන්තත්කරුලන්තවදැනුලත්ව

කිරීම ව 

 ආෙයෝජනවප්රලර්ධනවශාවඅෙෂවිකරණවකටුතතුවවශාවඋඳෙ නවෙවේලාවවැඳයීම  

 අඳනයනව දිරිාැන්ත් මවවශාව ත්ාලකා උකව ආනයනංව අඳනයනවක්රියාල උයව  TIEP)ව මඟින්තවඳශසුක්ව

වැසීමවවශාවකර්මාන්තත්වවශාවඅලයවවිෙ ීයයවවිෙේයිනන්තවෙලනුෙලන්තවලාවව් වාවනිර්ෙ වකිරීම ව 

 ෙ ීයයවකර්මාන්තත්වවශාවඅලයවඅමුද්රලයවආනයනෙේදීවබදුවවශනවබාවදීමවවශාවඅලයවනිර්ෙ ව

ඉදිරිඳත්වකිරීම ව 

ixj¾Ok wxY 111 
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 ජාත්යන්තත්රවෙලෙෂඳවත්රඟකාරීත්ලයටවමුහුණවදීමවවශාවෙ ීයයවනි්ඳාදනවකර්මාන්තත්වලටවඅලයව

ජාත්යන්තත්රවප්රන්තිවවශතිකවබාවාැනීමටවඅලයවඳශසුක්වවැසීම  

 

2016 යෙවැම්බර් 31 දිනට ප්රගිය   

 

 පාලශන් ශා වම්භාණ්ඩ කර්මාන්තය  

- රේමාන ශ්රී ංකා යකකර්ම ශා ළුම්ම් තයතනය ළ ෂ හිටුවාලා ළි පාලශන් ශා වම්භාණ්ඩ 

නි්පාෙන පුහුණු තයතනය 

 

ක්රියාකාරකම 
මිනුම් ඒකකය 

යභෞික ප්රගිය 

ඉක්ක ප්රගිය 

ජාත්යන්තත්රව ත්ෙේව ඳාලශන්තව

ශාව ව්භාණ්ඩව ප්රදර්නයක්ව

වංවිධානයවකිරීම. 

 

 

 

 

 

- ව්වනි්ඳාදනව

කර්මාන්තත්වවශාමවෙලන්තවූ ව
කර්මාන්තත්වපුරයක්වපිහිටු් ම 

1 ව නලව විෙ ීයයව ාැනු්ව

කරුලන්තවවවවවවංඛ්යාල 

2 වප්රදර්ණවුති වවංඛ්යාල 

3 ව ප්රදර්ණයව නැරීමමටව

වශභාගීූ ලන්තවවංඛ්යාලව 

 

 

 
ඇව්ත්ේන්තතුාත්ව මුළුව
වියදම 

1 ව නලව විෙ ීයයව ාැනු්ව

කරුලන්තව ව ව ප්රදර්ණයටව

වශභාගීවකරලාවාැනීම 

 

2 ව ප්රදර්ණයව නැරීමමටව

ඳැන්ෙනනව ව ව ව ව ව වංඛ්යාලව

ඉශෂවනැං් මව 

 

 

නලවත්ාක්ණිකවදැනුන්න්තව
ුතත්වශ්රන්කිනන්තවපුහුණුවකිරිමව
ව 

ප්රදර්නව ුති ව 131ව කින්තව

වමන්තවිත්ව ූ ව ෙමමව ප්රදර්නයව

වශාව විෙ ීයයව

ාැනු්කරුලන්තව 16ව ෙදෙනක්ව

දව ෙ ීයයව නරඹන්තනන්තව විාව

පිරිවක්වදවවශභාගීව් වඇත්ව 

 

 

 

ේව ලනව විටව එහිවමූ උකවලැඩව

කටුතතුව දවආර්භවකරවඇත් 

 

 

 

 

 

 
 

 ඖධා ශා සුලඳ විවුන් අංය 

 
 

ක්රියාකාරකම 
මිනුම් ඒකකය 

යභෞික ප්රගිය 

ඉක්ක ප්රගිය 

විෙ වවිෙේයිනන්තවමඟින්ත, 

ඖධවනි්ඳාදනවකර්මාන්තත්ෙේව
නිුතක්ත්වලන්තනන්තවවශාව

පුහුණු් ්වලැඩවටශන්තව
ක්රියාත්මකවකරවඇත්  

 රජෙේවෙරෝශල්ලටවඅලයව
ඖධවන්දීවාැනීේවදීවෙ ීයයව
නි්ඳාදකිනන්තොන්තවබාව
ාන්තනාවප්රමාණයවඉශවනැං් මව
වශාවඅලයවක්රියාමාර්ාව
ාැනීේ 

 

ඖධව නි්ඳාදනව කර්මාන්තත්ව

වශාමව විෙේෂිත්ව ූ ව

කර්මාන්තත්පුරයක්ව ුතරුණෑාව

දිව්ත්රික්කෙේව ව පිහිටු් මටව

අලයව මු උකව කටුතතුව ආර්භව

කරවඇත්  
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 විදුලි ශා විද් යුේ භාණ්ඩ අංය 

 
 

ක්රියාකාරකම 
මිනුම් ඒකකය 

යභෞික ප්රගිය 

ඉක්ක ප්රගිය 

ෙ ීයයවනි්ඳාදනවකර්මාන්තත්ව
වශාවජාත්යාන්තත්රලව පිි ාත්ව
ප්රන්තිවවශතිකවබාවාැනීමටව
අලයවමූයවවශායවබාවදීම 

 

 

 

- විදුලි ශා විෙුේ  භාණ්ඩ 

නි්පාෙකයින්යේ නල 

නිර්මාණ එලි ෙැක්වීයම් 

ප්රෙර්නය (INCO  

ප්රෙර්නය)  

 

 

 ෙ ීයයවනි්ඳාදනවවශාව
අන්තත්ර්ජාතිකලව පිි ාත්ව
ෙලෙෂෙඳ ක් 

 

 

 

 

 

 

 

නලවත්ාක්ණිකවනිර්මාණවඑ උව
දැක්් මටවඅලයවඅනු්රශයවබාව
දීමවසිදුෙ.  

 

 

ේව වශාව රු ව න් ව 15.80 කව

මුදක්වෙලන්තකරවඇත්  

 

 

 

ප්රදර්නව ුති ව 278ව කින්තව

වමන්තවිත්ව ූ ව ෙමම ප්රදර්නයවව

වාර්ථකලව ඳලත්ලනව දව අත්රංව

අමාත්යාංයව විසින්තව ේව වශාවවවවවවවව

රු වන් ව01වක්වලැයවකරවඇත්. 

 

ෙමමව ලවෙර්දීව දව ඉශත්ව වශන්ත වව

ප්රදර්නයව වශාව ව විෙ ීයයව

නිෙයෝජිත්යන්තව 15ව ෙදෙනක්දව

ෙ ීයයව නරඹන්තනන්තව 80ං000ව

කටව අධිකව ප්රමාණයක්ව දව

වශභාගීව් වඇත් 

 

 
 

 හිුන් භාණ්ඩ අංය 

- යද්ශීය උම් නි්පාෙන කර්මාන්ත වඳශා නවීන තාක්ණයයන් යුේ උම් වියනයක් නිර්මාණය 

කිරීයම් ව් යාපෘිය 

 

ෙමම . යාඳෘතිෙයහි මූ උක පියලරයන්ත ේ ලන විටත් අලවන්ත කර ඇති අත්ර ෙමය නිර්මාණය කිරීේ 

කාර්යය වශා NERD  ආයත්නය වමා අලෙබෝධත්ා ගිවිසුමක් අත්වන්ත කිරීමට නියන්ත්ය.  ෙමම 

. යාඳෘතිය මගින්ත ෙ ීයය උළු කර්මාන්තත්ෙේ නි්ඳාදන පිරිලැය අඩු කිරීෙමන්ත කාර්යක්මත්ාල ඉශ 

නැං් මත්, නි්ඳාදනයන්තහි ත්ත්ත්ලය උවව් කිරීමත් බාෙඳ ෙර ත්තු ෙ..  
 
 

ක්රියාකාරකම 
මිනුම් ඒකකය 

යභෞික ප්රගිය 

ඉක්ක ප්රගිය 

- යද්ශීය රළ  මැටි උම් 

වඳශා ශ්රී ංකා ප්රමිි 

වශික බා ගැනීයම් 
ලැඩවටශන 

 

 

 ෙ ීයයවඋළුවකර්මාන්තත්ෙේව
නි්ඳාදනවපිරිලැයවඅඩුවකිරීෙමන්තව
කාර්යක්මත්ාලවඉශව
නැං් මත්ංවනි්ඳාදනයන්තහිව

ත්ත්ත්ලයවඋවව්වකිරීමත්ව
බාෙඳ ෙර ත්තුවෙ. ව 

 

කර්මාන්තත්ව කරුලන්තව 20ව

ෙදෙනක්වවශාවශ්රීවංකාවප්රන්තිව

වශතිකව බාව ාැනීමටව අදාව

ක්රියාල උෙයහිව අලවානව අදියරව

ේලනව විටව ක්රියාත්මකව ලනව

අත්රව ේව වශාව අමාත්යංයව

විසින්තව රු ව න් ව 04ව කව මුදක්ව

ෙලන්තවකරවඇත්  
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- සුම් ශා මධ් යම පරිමාණ කර්මාන්තයන්ටු නියුක්තලන්නන්යේ කුවතා වංලර්ධාන ලැඩවටශන  

 

 

ක්රියාකාරකම 
මිනුම් ඒකකය 

යභෞික ප්රගිය 

ඉක්ක ප්රගිය 

- සුම් ශා මධායම පරිමාණ 

කර්මාන්තයන්ටු 
නියුක්තලන්නන්යේ 

කුවතා වංලර්ධාන 

ලැඩවටශන  

 

 ෙ ීයයවසුළුවශාවමධයවඳරිමාණව
උළුවකර්මාන්තත්කරුලන්තව14ව
ෙදෙනක්වවශාවවනලව
ත්ාක්ණිකවදැනුමවබාවදීම 

කර්මාන්තත්කරුලන්තව 06ව

ෙදෙනුතෙේව නලව ලයාඳෘතිව 06ව

ක්ව වශාවරු වන් ව 4 7වක්වමුයව

ආධාරවෙවවබාවදීවඇත්  
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දැක්ම: සුශදශීලීල සවේලා වපයන මධ්යවථාානය්  බල  ප්  ීම 

මමමෙලර: :වථාාලර රැකියා අලවථාා බිහි කිරීම වඳශා ථ රී ාාංකීය නිථපාදන කර්මාන්ත දිරිම්  කිරීම ශා 
ඒ වඳශා පශසුකම් වැසීම 

අරමුණ: කර්මාන්ත ලියාපදිාංචිය ඉශෂ නැාංීම ශා කර්මාන්තයන්හි ඵදායිතාලය ඉශෂ නැාංීම 

ප් රධාන කාර්යයන්: 

* කර්මාන්ත ලියාපදිාංචි කිරීම වශ සතොරතුරු පද්ධ්තිය නඩ් තු කිරීම 

*බ් ති කාර්ය් මතාලය ඉශෂ නැාංීම  ශා බ් ති වියදම් අලම කිරීම  ලයාපිති සමසශයීම 

*කර්මාන්ත ප්රතිප් ති වැකසීම වඳශා සතොරතුරු ගසේණය ශා විවිධ් වාංඛ්යාසණඛ්ණ ලාර්තා වැකසීම 

 

2016 මදසැම්බර් 31 දිනට ප්රගතියය   

1. ලයාපෘතියමේ නම:  

බ් ති කාර්ය් මතාල ඉශෂ නැාංීසම් ලයාපිතිය- සදලන අදියර 

ලයාපෘතියමේ අරමුණ:  

බ් තිය ඉතිරි කිරීම මඟින් ජාතික බ් ති පද්ධ්තිය  දායක් ලය දැ් ීම ශා ශ්රී ාංකාසේ 
කර්මාන්ත වියදම් අලම කිරීම 

ක්රියාකාරකම මිනුම් ඒකකය සභෞතික ප්රගතිය 
 

ඉ් කය % ප්රගතිය  

ප්රවම්පාදන ක්රියාලලිය්  

තුළින් ලයාපිතිය 

සමසශයීම  සුදුසු 

උපසද්න වමාගම්  

සතෝරා ගැනීම 

 100 උපසද්න 

වමාගම්  සතෝරා 

ගන්නා දී 

දීප ලයාප්තවතල අයදුම්ප්  

කැඳීම තුළින් ලයාපිතිය 

ක්රියා් මක කිරීම වඳශා 

නිථපාදන කර්මාන්ත 15්  

සතෝරා ගැනීම 

සතෝරා ගන්නා ද 

කර්මාන්ත ගණන 
100 කර්මාන්ත 15්  

සතෝරා ගන්නා දී 

 

 

කර්මාන්ත ලියාපෘදිිංචි, ඵදායිතා ප්රලර්ධන අිංය 
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ශැදින්වීම: 

රවායනික අවි වම්මුතිය ක්රියාමක ක රීමේ ම් තාතික අකාකාය ය ය අ අ ක 58/2007 රවායනික අවි වම්මුති පනතට අ අල එ  

වම්මුති ේ තාතික ලැඩපිළිල ක්රියාමක ක රීමේ  වාශා කමා ාත ත ශා ලාජ ත කටතු අ අ ාතයා  ේ යට මක පිුවා ලා  ඇති 

ආයතනයරී. රවායනික අවි වම්මුතිය ය අ රවායනික අවි ලැඩිදිතුණු රීමේ , නි්පාදනය, හුල ාරු රීමේ   තොග 

රැව්රීමේ  ශා භාවිතය තශනම් රීමේ  ශා ඒලා විනා රීමේ  වාශා වු තාතයත තර ිවවිුම රී.  වමුශ ාාතක අවි 

ගණයට අයමක සියළු රවායනික අවි තශනම් රීමේ  වාශා     වම්මුතිය 1993 ලව මාදී වම් ත කරගත නා දී.  

තලද වම්මුතිය නිසි ව ක්රියාමක ක  ැදැ ත තශවුරුකර ගැම   ෙ දවා යාත රණය්  වුවතීම   ශ  අ කොට  ගන 

    වම්මුතිය අ න්  වම්මුතිත  ගත   ලනව් ැ.   එ ව   නදමාත ත ේ පිුවටි රවායනික අවි තශනම් 

රීමේ ම් තාතයත තර ව විාානය  ශා අ නකුමක වා ාජික රාතයයත  ව ග වාාම ය වම්නත ාතාලය්  පලමකලා ගැම   

වාශා  ් ත ද්රව්ාානය්   ව  තාතික අකාකාය ය කටතු අ කර අ ැ ේ. 

 දැක්ම: රවායානික අවි වම්මුතිය ශ්රී  කාල  අ දදා ත  ව ක්රියාමක ක රීය   ශා රවායනික ද්රලයයත ුව වා කාී 

ශා ුමර් ෂිත භාවිතය තශවුරු රීමේ   

මමමශලර :  

 රවායනික අවි තශනම් රීමේ ම් තාතයත තර ව විාානය  ශා අ නකුමක වා ාජික රාතයයත  ව ග වාාම ය 

වම්නත ාතාලය්  පලමකලා  ගනයා . 

 කමා ාත ත ආශ්රිත ැ තව් අගත රවායනික ද්රලයත  ල ක්රියාකාරකම් අකා් ණය රීමේ  ශා ඒලා ේ 

වා කාී භාවිතය තශවුරු රීමේ .  

 රවායනික ද්රලය ආශ්රිත ශදිසි අලව්ාාලත ුව දී ක්රියාමක කීම  වාශා වු වි  ෂිත ප්රතිාාර ද් ලත නත    

කණ්ඩායම් පුහුණු රීමේ  ශා තාතික ආර් ෂිත ලැඩපිලිල  ගොඩනැිව   

 නිපුණතාල යත  තුමක ුමර් ෂිත නිාාය ත  බිුවරීමේ  ශා ුමර් ෂිත ව ව්කෘතිය්  ශ්රි  කා ැ  ගොඩනැම   

 

අරමුණ: ශ්රී  කාල  අ රවායනික ද්රලය වා කාී ශා ුමර් ෂිත භාවිතය තශවුරු රීමේ   

 ප්රධනන ාන්යයයන් : 

 ැ තව් අගත රවායනික ද්රලය භාවිතා කරන කමා ාත ත පය ්රයත  කාා අූපපියල පය ් ා රීමේ   

 ැ තව් අගත රවායනික ද්රලය භාවිතාකරත නත  ශා  ල ෂත දත  ලියාපදි චි රීමේ   

 ආනයන ශා අපනයන  දපාමාත ම්ත  අලට ශා ආ යෝතන ප්රලමාාන  ණ්ඩයට ැ තව් අගත රවායනික 

ද්රලය ආනයනය රීමේ ම් දී අලය නිමා ශ නාදී   

 ආනයනික ශා අපනයනය කරන ද ැ තව් අගත රවායනික ද්රලය පිළිනා දමකත එ් රැව් රීමේ  ශා ඒලා 

වි ් ේණය රීමේ   

 රවායනික අවි තශනම් රීමේ ම් ව විාානය  ලත ලාමාෂික ලාමාතා වැපයී   

රවායනික අවි වම්මුතිය ක්රියාමක ක රීමේ ම් තාතික 

අකාකාය ය 
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 රවායනික ශදිසි තමකලයත ුවදී ප්රතිාාර ද් ලනත නත  ශා කමා ාත තාා ල ුමර් ෂිත නිාාය ත  පුහුණු 

රීමේ  ශා දැ අලමක රීමේ   

 ැ තව් අගත රවායනික ද්රලය ශා ඒලා ේ පුමාලගයත  වා කා  ීභාවිතයත  වාශා ප ණ්   යොදාගත නා නල 

තශවුරු කරගැම   වාශා අලය ක්රියා ාමාගයත  වම් ත රීමේ  

 රවායනික ශදිසි අලව්ාා ආශ්රිත තාතික ආර් ක ලැඩපිළිල  ගොඩනැම  වාශා ආපදා කෂ නාකරණ 

 ායව්ාානයට වශ යෝගය දැ් ීම . 

 රවායනික ද්රලය ආශ්රිත ශදිසි අලව්ාා ලදී කමා ාත තලට  ශා ලගරීල තු අ ආයතන ලට  වශ යෝගය 

දැ් ීම   

 රවායනික අවි තශනම් රීමේ ම් ව විාානය විසිත  ව විාානය කරන විවිා ලැඩවටශත , ලැඩමුළු 

වම් ත රන ආදිය පැලැමකීම  වාශා පශුමකම් වැපයී   

 

2016 foieïn¾ ui 31 jk o skg m%.; sh  

ලයාපෘති ේ න  :  ෙපද්රලකාමේ රවායනික ද්රලය පලතින පය ්ර ශදුනාගැම  /පය ් ා රීමේ  වශ ශදිසි අලව්ාායත ට ප්රතිාාර දැ් ීම ම් 

වැැව්   ගොඩනැම    

ලයාපෘති ේ අරමුණ: කමා ාත ත පය ්ර ල  ව ලක තත    ශා  ශතනතාල   ආර් ාල, ුමර් ෂිතභාලය ශා  වෞ්ය තමකමකලය හශ 

නැ ීම   

 
 
 

ක්රියනානර  

 
මිනු  ඒාාය  

  

 
ම ෞතිා ප්රගතතිය 

 
ඉක්ාය  

 
ප්රගතතිය 

 ශෝ ාග  කමා ාත ත පුර ේ ැ තව් අගත රවායනික 

ද්රලය ශා ෙපද්රලකාමේ රවායනික ද්රලය ලයාප්තිතිය පිළිනා 
වී් ණය රීමේ   

කමා ාත ත ාා 
ව ්යාල 

 

කමා ාත ත 36 

පමේ් ා රීමේ  

 

කමා ාත ත 31 පමේ් ා 

කරන දි 

 

  

අදා කාමා ාත ත ව්ාානයත ුව  ෙපද්රල වි් ේණය 
රීමේ  ශා අලදානම් ත්  ව රු රීය    

කමා ාත ත ාා 
ව ්යාල 

 

කමා ාත ත 36වශ 

අලදානම් ත්  ව රු 

රීමේ   

 

කමා ාත ත 31 අලදානම් 
ත්  ව රු කරන දි 

 

අදා වෑ  කාමා ාත ත ව්ාානයත  වාශා   ශදිසි 
අලව්ාාලත ට ප්රතිාාර දැ් ීම ම් වැැව්  
 ගොඩනැ ීම  වාශා වශ යෝගය රීමේ   

කමා ාත තපුර ව ්යාල කමා ාත තපුර 01 කමා ාත තපුර 01 

වම්පමාණ කරන දි 

  

ලයනඳිතිමන නම:  රවනයනිා අවි ව මුතිමන දවලන ලගතන්තිය ක්රියනමකමා රීමම  

 ලයනඳිතිමන අරමුණ: රවායනික ශදිසි අලව්ාාලකදී දදා ත  ව ප්රතිාාර දැ් ීම   

 
 
 

ාන්යයය   

 
ඇගතයීම  ඒාාය  

  

 
ම ෞතිා ප්රගතතිය 

 
ඉක්ාය  

 
වනක්නමක ාරගතැනීම  

රවායනික ශදිසි අලව්ාා ආශ්රිත 
තාතික ආර් ක ලැඩපිළිල 
 ගොඩනැම  වාශා ආපදා 
කෂ නාකරණ  ායව්ාානයට 

වශ යෝගය දැ් ීම   

ප්රතිාාර ද් ලත නත  ව ්යාල  රවායනික සිදුීමම් 

ලට ප්රතිාාර 

ද් ලත ත  100 

පුහුණු රීමේ .  

රවායනික සිදුීමම් ලට 

ප්රතිාාර ද් ලත ත  460 

ප ණ පුහුණු කරන දී.  
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ව් යනඳිතිමන නම:  රවනයනිා අවි ව මුතිමන ශයලන ලගතන්තිය ක්රියනමකමා රීමම  

 ලයනඳිතිමන අරමුණ: රවායනික ශදිසි අලව්ාාලකදී දදා ත  ව ප්රතිාාර දැ් ීම  

 

 
ලයනඳිතිමන නම:  රවනයනිා අවි ව මුතිය ශන රවනයනිා ද්රලයයන් රරක්ිත  ශන ුරරක්ිත  ාෂමනනාරණය ිළිබඳ ුහුණු  ඳනමමනන ශන 

දැනුලමක රීමම  ලැඩවටශන් ඳැලැමකවීම  

 ලයනඳිතිමන අරමුණ : රවායනික  ුමර් ෂිතභාලය වම්නත ා වම් ත ක්රියාකාරකම් ප්රලමාානය වශ ප්රාාරණය ශා කමා ාත තයත ුව ශැරීයා 

ලමාානය රීමේ   

 
 
 

ාන්යයය   

 
ඇගතයීම  

ඒාාය  

  

 
ම ෞතිා ප්රගතතිය 

 
ඉක්ාය  

 
වනක්නමක ාරගතැනීම  

රවනයනිා ද්රලය රරක්ිත  ශන ුරරක්ිත  

 නවි ය ිළිබඳ ජන යන් ර වමුුවල 

ඳැලැමකවීම 

 

වමුළු 

ව ්යාල 

රවායන විදයාල වා කාී භාවිතය වාශා 

 යොදා ගත නා නල තශවුරු රීමේ  වාශාමක 
රවායනික ආර් ාල ශා ුමර් ෂිතභාලය 

ලැඩිදිතුණු රීමේ  වාශාමක ආසියා අ කාපීය 
වශ යෝමතාලය  ගොඩනැ ීම  ෙ දවා  
අත තමාතාතික වමුළුල්  පැලැමකීම  

  

2017  පනරලාය  06-10 

ද් ලා දිනයත  ුව 
පැලැමකීම ට නියමිත 
විය. 

දැනුලමක රීමම  ලැඩමුුව ඳැලැමකවීම   

 

ලැඩමුළු 

ව ්යාල 

ලැඩමුළු 02්  පැලැමකීම  

 

ලැඩමුළු 06්  පලමකලන 
දි 

ා්යමනන්  ුරරක්ිත  නලය, ශදිසි 

අලව්ථන වශන සූදනන  වීම ශන ඳරිවර 
ාෂමනනාරණය මැයින් මනව තුනා 

වශතිා ඳත්ර ඳනමමනනලක් 

මඳරනමදනිය වි්ල විදයනය වමගත 

ඳැලැමකවීම  

ලැඩවටශත  

ව ්යාල 

වශතික පර පාම ාාල පැලැමකීම   වශතික පර පාම ාාල 
පැලැමකීම  

 
වශභාිවලත නත  

ව ්යාල 30  රී 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ාන්යයය   

 
ඇගතයීම  ඒාාය  

  

 
ම ෞතිා ප්රගතතිය 

 
ඉක්ාය  

 
වනක්නමක ාරගතැනීම  

ැ තව් අගත රවායනික ද්රලය 

භාවිතාකරන කමා ාත ත පය ්ර 
පමේ් ා රීමේ   

කමා ාත ත පය ්ර ව ්යාල  පය ්ර 20 පය ් ා 

රීමේ   

පය ්ර 14 පය ් ා කරන 

දී 
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ලයනඳිතිමන නම:  රවනයනිා අවි ව මුතිමන ශයලන ලගතන්තිය ක්රියනමකමා රීමම  

ලයනඳිතිමන අරමුණ  : ැ තව් අගත රවායනික ද්රලය වා කාී භාවිතයත  වාශා ප ණ්  ශ්රී  කාල  අ  යොදාගත නා නල  ෝකයට 

වතයාපනය රීමේ   

 
 

 
ාන්යයය   

 
ඇගතයීම  ඒාාය  

  

 
ම ෞතිා ප්රගතතිය 

 
ඉක්ාය  

 
වනක්නමක ාරගතැනීම  

ලාමාෂික ප්රකානයත  ශා අ නකුමක ලාමාතා 
රවායනික අවි තශනම් රීමේ ම් ව විාානය 
 ලත යැීම    

  

ලාමාතා 
ව ්යාල 

නියමිත දිනට අදා සියළු 

ලාමාතා යැීම  

නියමිත දිනට අදා සියළු 

ලාමාතා යලන දී. 
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දැක්ම :  වවිමත් ලාණිජමය ඳරිවරයක් තුළින් ජාත්යන්ත්ර ත්රකාාී  ේශියය ා්මමාන්ත් ංශයක්  ්රී ශාාල තුෂ          

ේ ොඩනැඟීම.     

   ේමේශලර :  ්රී ාශය ය ජනත්ාලේජ වනලන මටම ම ළශෂ නශලන්නාදද, ළශෂ එාතු ාෂ ං යක් වහිත්  නි්ඳාදන 

බිහි ාරන්නාද,  වවිමත් ලාණිජ ංශයකින් වමන්විත් දද, ධරණීය ශා  ත්රකාාී ත්ලයකින් ේශබි නි්ඳාදන 

ආයත්නයන්හි  ංභිලෘශධිය වශා හිත්ාාමී ලන ඳරිවරයක් නි්මමාණය කිී ම.     

 ංරමුණ : වමඳාාර ලයාඳාරය ක්මතමත් කිී ම තුළින් මශජනත්ාල  රඳරිම ේවාලාලක් වැමම.    

   ප්රධාන ාා්මයයන් : ලයාඳෘමත රියාත්මා කිී ම වශා වමඳාාර වතිමතේලත් මය ඳශුකා්  වැමම.   

2016 දෙසැම්බර් 31 දිනට ප්රගතිය       

   * ලයාඳෘමතේන නම :  වමඳාාර ාමීය ංැශ ප ඳරි ණා ත් කිී ම     

   * ලයාඳෘමතේන ංරමුණ : ආා්මණීය ශා ාා්මයක්ම ඳාරිේ ික ා ේවාලාලක් ංාම ම තුළින් ා දායීත්ලය ශා                      

                    ේවාලා වත්ාාරය ළශෂ නැශවීම  

ක්රි ාරාමර  මිණුම් ඒරර  ද ෞියර ප්රගතිය  

ඉලක්ර  

% 

ප්රගතිය  

වමඳාාර ාමීය ංැශ ප ා ා 

ඳරි ණා ත් කිී ම.         
නැේ නහිර ඳෂාත් -ාමීය ංැශ ප  
12 - රු.ති. 2.4 

ඳරි ණා ත් 

ාරන ද 
වමඳාාර ාමීය 
ංැශ ප   

100% නැේ නහිර ඳෂාත් - ප්ර මතය 

80%  

රතුරු මැද ඳෂාත් - ාමීය ංැශ ප 7 - 
රු.ති. 2 

රතුරු මැද ඳෂාත් - ප්ර මතය 80% 

ලයඹ ඳෂාත් - ාමීය ංැශ ප 4 -රු.ති.  
2.39 

ලයඹ ඳෂාත් - ප්ර මතය 80% 

ංව්නාහිර ඳෂාත් - ාමීය ංැශ ප 12 - 
රු.ති. 2.4 

ංව්නාහිර ඳෂාත් - ප්ර මතය 90% 

වංර මුල ඳෂාත් - ාමීය ංැශ ප 12 - 
රු.ති. 2.4 

වංර මුල ඳෂාත් - ප්ර මතය 50% 

ඌල ඳෂාත් - ාමීය ංැශ ප 12 - රු.ති. 
2.2 

ඌල ඳෂාත් - ප්ර මතය 60% 

   

ආහාම හා සමූපරාම අංශ   
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අරමුණ: අඩු පපොලියට ණය පශසුකම් වපයමින් සුළු,කුඩා ශා මධ්යම පිමමාණ ක්මමාන්  ්ෂප ්රය කකාල ුරරා 

ලැඩි දියුණු කිරීම 

 

     ප්රධ්ා  කා්මයයන්: අඩු පපොලියට ණය පශසුකම් ලයාපාිමකන්න්ට වැපමටමට අලා කටයු ඉ ු   කිරීම 

 

2016 පලවැම්බ්ම 31 දි ට ප්රගතියය    

 

   ලයාපිියපේ  ම: සුළු ශා කුඩා ක්මමාන් යන්හි   ායකත්ලය වශ ලයලවායකන්න්  කලාීමපම් ණය පය න ා 

ක්රමය 

 ලයාපිියපේ අරමුණ: අඩු පපොලියට ණය පශසුකම් වපයමින් සුළු,කුඩා ශා මධ්යම පිමමාණ ක්මමාන්  ්ෂප ්රය 

කකාල ුරරා ලැඩි දියුණු කිරීම 

 

 

 

 

 

 

ක්රියාකාරකම මිනුම් ඒකකය ප ෞියක ප්රගතියය 

ු්ෂකය                   ප්රගතියය 

අඩු පපොලියට ණය 

පශසුකම් වැපමටම  

ණය නිකුත් කළ 
ප්රමාණණය  

3500 2380 

    

සුළු ශා මධ්යම ලයාපාර අකය වකල්මධ්  

ලැඩවටශ   
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දැක්භ 

 

 "ජාත්යන්තත් වෙළඳවම්බඵන්තධත්ාව ුළිනන්තවජනත්ාළෙ වීවළනවත්්වළඹවඋම් විරීභ" 

 

ෙභෙෙළ  

 

“සභස්ත නිශ්රුඳාදන, ආදායම් සහ සස්වා නියුක්තිය දියුණු කිරීභ තුළින් ජීවන තත්ත්වය 

නංවාලීභ සහ ඉහළ ජීවන තත්ත්වයක් ළඟාකර ගැනීභ භගින් ශ්රී කංකාසස සභස්ත 

ආර්ථික වර්ධනය සහා ක්රියාකාරී සකස දායකත්වය කඵාමේසම් මරණින්න් යුතුව , රජසේ 

සවළ ප්රතිඳත්ති පකදාී  සකස ක්රියාත්භක කිරීභ භගින් ශ්රී කංකාසස දේස ව සවළ 

සම්ඵන්ධතා  දේඳාර්ශ්දේක , කකාපීය සහ ඵහුඳාර්ශ්දේක භට්ටම්වලින් සංවර්ධනය කිරීභ 

සහ ප්රවර්ධනය කිරීභ.” 

 

කර්භාන්තත්ව මෙව ළාණිජව කටයුුළව අභාත්යාාංශයේ ොව ජාත්යන්තත් ව ෙළඳව ්රතිපඳ්වතිපව ්රිඹා්වභකව ිරීේබව

ආඹත්නඹවළනවළාණිජවෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළවවිසින්තවද්විඳාර්ශ්වික , කලාපීඹවමෙවඵහුවඳාර්ශ්විකවභට්ටමින්තව

ශ්රීවලාංකාෙවවවිෙද්ශයේ ව ෙළඳව ම්බඵන්තධත්ාළලවමභ් ත්වඳැළැ්වභවම්බඵන්තධෙඹන්තව්රධානව කාර්ඹබා ඹක්ව

ඉටුව ක නුව ලැවෙේ. ඒව අනුළව ළාණිජව ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව විසින්තව ඉටුක නුව ලඵනව කාර්ඹබා ඹටව ෙළඳව

්රතිපඳ්වතිපවමෙව්රළර්ධනඹටවඅදාඳවකාර්ඹඹන්තවඇුළඳ්වවෙව. ළාණිජවෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළවවිසින්තවඉටුක නුව

ලඵනවපුළුල්වකාර්ඹවක්ෙශ්රුත්රඹන්තවඳෙත්වමා ාාංශයේ ෙඹන්තවදැක්ෙව. 

• අදාඳව ෙර්ඛීඹව අභාත්යාාංශයේ ව / අධිකාීන්තව මෙව ෙඳෞද්ගලිකව අාංශයේ ොව ඳාර්ශ්ළකරුළන්තෙ ව මමීඳව

මෙෙඹෝගීත්ාළෙඹන්තවයුුළළවශ්රීවලාංකාෙවවජාත්යන්තත් ව ෙළඳව ව ්රතිපඳ්වතිපවමක් විරීභවමෙව්රිඹා්වභකව

ිරීභ.  

 

•  ෙටහිව අෙේක්ශ්රත්ව මභ් ත්ව මාංළර්ධනඹව පිිනඵව විෙශ්ෂව අළධානඹක්ව මහිත්ළව විෙද්ශයේ ව ෙළඳව

්රතිපඳ්වතිපවම්බඵන්තධෙඹන්තවකර්භාන්තත්වමෙවළාණිජවවකටයුුළවඅභාත්යාාංශයේ ඹව ෙළත්වඋඳෙද් වලඵා භ.  

  

• විෙද්ශයේ ව ෙළඳව නිෙඹෝජනඹව භගින්තව ෙළඳාභ , ආෙඹෝජනඹව මෙව මාංචා කව ළයාඳා ඹව ඹනව

ක්ෙශ්රුත්රඹන්තවපිිනඵවශ්රීවලාංකාෙවවළාණිජභඹවඅෙේක්ෂාළන්තව්රළර්ධනඹවිරීභ. 

මභාෙලෝචනඹටවබාජනඹවවව ළර්ෂඹවුළඳ , ළාණිජවෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළවවිසින්තවවිෙද්ශයේ ව ෙළඳාභව ව පිිනඵව

 ජොවදැක්භ මෙව ෙටහිවමභ් ත්වආර්ථිකවමාංළර්ධනඹවෙකෙ හිවදැක්විඹවෙැිරවමුඛ්යවදාඹක්වළඹවභත්ව

ඳදන්බළව ව එහිව කාර්ඹවළැඩමටෙනවඅඛ්ණ්ඩළව්රිඹා්වභකව ක නුවලැයඹ.  ෙභෙලම, 2014ව ළමෙර්ව කාර්ඹව

ළැඩමටෙනව භගින්ත, අෙනකු්වව කාර්ඹඹන්තව අත් , ඳළ්වනාව ෙළඳව ම්බඵන්තධත්ාව ත්ළදු ට්වව ශයේ ක්තිපභ්වව

ිරීභ, නළව ෙළඳඳඳව ෙමොඹාව ගැනීභ , නළව නිශ්රුඳාදනව ්රළර්ධනඹව ිරීභ, අන්තත්ර්ජාතිපකව ෙළඳඳලළල්ව

ළලටව පිවිසීභව මොව සුළුව ොව භධයව ඳිමභා ව ළයාඳා ව (SME) අාංශයේ ව දිිමගැන්තවීභව මෙව දකුණුව ආසිඹානුව

කලාඳොවෙළඳවමල් ථානඹක්වළශයේ ෙඹන්තවශ්රීවලාංකාළවමාංළර්ධනඹවිරීභව ෙකෙ හිවදවඅළධානඹවෙඹොමුව

ක ව ඇත් . ළාණිජව ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව විසින්තව එහිව  විෙද්ශයේ ව ෙළඳව නිෙඹෝජනඹව භගින්ත, මෘජුව විෙද්ශයේ ව

ආෙඹෝජනව මෙව ආෙඹෝජනව කඳම ්රළර්ධනඹව ෙභන්තභව ශ්රීව ලාංකාෙවව මාංචා කව ළයාඳා ඹදව ්රළර්ධනඹව

ිරීභවමොව අළශයේ යවභපෙඳන්තවීභවමෙවමොඹවදවලඵාෙදනවල .    

 

 

වාණිජ දෙපාර්තදේන්තුව  
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මඳසේ සඵතා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

2016 වර්ෂසේ ශ්රී කංකාසස දේස ව සවළාභ ළිළිඵ සභාසකනයනය 
 

ශ්රිවලාංකාෙවව  ාජයව්රතිපඳ්වතිපෙඹහිවවආර්ථිකවමාංළර්ධනවළැඩමටෙනවුළඳව්රමුඛ්ව් ථානඹක්වවිෙද්ශයේ ව

ෙළඳාභවමොවහිමිවීවඇතිපවඅත් වඑඹවශ්රීවවලාංකාෙවවමාංළර්ධනවඉලක්කවඅ්වඳ්වවක වගැනීෙභහිවලාව  

ළැදග්වවසුවිෙශ්ශ්රූ මාර්ළ ආර්ථික ෙභළලභක්ව දවෙව.    

 

ෙභභව ඉල්ලක්කඹව ලපාව ක ගැනීභව මොව වව අ මුණුව අත් ටව ශ්රීව ලාංකාෙවව නිශ්රුඳාදනව මොව විෙද්යඹව

ෙළඳෙඳොඳව ්රෙවශයේ ඹව ශයේ ක්තිපභ්වව ිරීභ , ෙළඳව ොව තීරුඵදුව ්රතිපඳ්වතීන්තව ත්ළදු ට්වව ඹාළ්වකාීනනව

ක මින්ත  ෙළඳව ්රළර්ධනඹව ජාතිපකව මාංළර්ධනව  ාමුළව ුළඳව අනුකලනඹව ිරීභ , මාධා ණීඹව ෙළලව

ඳිමම ඹක්ව ත්ෙවුරුව ිරීභව මෙව අෙඹෝජනඹව දිිමභ්වව ිරීභව ඹනාදිඹව ඇුළඳ්වව ෙව. ෙභභව අ මුණු , 

ඵහුඳාර්ශයේ වීඹ , කලාපීඹවමෙව ද්වීඳාර්ශයේ වීඹව ෙළඳවගිවිසු්බවඔ් ේ ව අ්වඳ්වවක ගැනීභටවකටයුුළවක නුව

ලැෙේ. 

 

ෙගෝීනඹව භට්ටෙභන්තව ෙළඳාභව ලිහිල්ක  ෙඹහිව ම්බමුතීන්තව ෙැෙ න්තනට , කුඩාව මෙව අළධානභිරන්තව

ෙඳෙඳනව ටක්වෙලමව ශ්රීවලාංකාළ ,ව ෙඵොෙෙෝව අභිෙඹෝගඹන්තටවමුහු වෙදනුව ලැෙේ . දැඩිව ත්ාක්ෂණිකව මෙව

 

 

                       

ෙඳෞද්ගලික 

අාංශයේ ඹ 

ෙළඳ භණ්ඩල 

 
කලාපීඹ ො 

ද්වීඳාර්ශයේ වීඹ 

ෙළඳ ගිවිසු්බ 

 

ෙලෝක ෙළඳ 

මාංවිධානඹ මෙ 

අෙනකු්ව ෙළඳ 

කටයුුළ ම්බඵන්තධ 

මාංවිධාන 

ෙර්ඛීඹ 

අභාත්යාාංශයේ  ො 

ෙළන්ව  ාජය 

ආඹත්න 

 

ෙළඳ ්රළර්ධන 

මාංවිධාන 

 

ළ ණීඹ ෙළඳ 

ගිවිසු්බ 

ෙළඳ මෙ 

ආර්ථික 

මෙෙඹෝගිත්ා 

මො ළන 

ඒකාඵද්ධ කමිටු 

 

සක්න්ද්රීය 

ආයතනය 

සකස 

සම්ඵන්ධී

කරණ 

කටයුතු 
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ෙමෞඛ්යව ්රමිතීන්ත, ෙර්ගුව ඳටිඳාටීන්තව මෙව ම්බඵන්තධව අළශයේ යත්ාළන්තව ළැනිව තීරුව ඵදුව  හිත්ව ්රිඹාභර්ගඹන්තව

ුළිනන්තවඇතිපළනවඅඹෙඳ්වවඵලඳෑ්බවඒවඅත් වෙව.  තීරුවඵදුව හිත්ව්රිඹාභාර්ගඹන්තවෙඹොදාගැනීභව2008 හිවවව

ආර්ථිකව අර්බුදඹන්තව ඇතිපවීභටවඵලඳෑව අත් ව එඹවත්ළදු ට්වවශ්රීවලාංකාෙවවගැටලුළක්වෙලමවඳළතිපන්තෙන්තව

අඳනඹනවෙළඳෙඳොඳවභඟින්තවසිදුවක නවඕනෑභවතීරුඵදුවලිහිල්ක  ඹකව්රගභනඹවඑළැනිවපිඹළ ඹන්තව

නිමාවඅෙෙෝසිවළනවවිට ඹ.   

 

ෙගෝීනඹවආර්ථිකවසීභාළවුළඳවඳෙඳවඵැසීේබව්රළ ත්ාළඹක්වඳැළතිපඹවදවශ්රීවලාංකාෙවවඅඳනඹනඹන්තවමොව

නළව මෙව ෙළන්වව ෙළඳෙඳොලව ෙමවීෙභ ව ඳළාව ශ්රීව ලාංකාළව පිට් ත් ඹව අභිමුඛ්ෙඹහිව  ව මාමුහිකව

්රඹ්වනඹන්තව ද ාවඇත්.ව චීනඹ, බ්රසීලඹ , රුසිඹාළ , ුළර්ිරඹ, දකුණුවෙකොිමඹාළවමෙව දකුණුවඅප්රිකාළවඹානා ව

 ටළල්වඑෙලමව ෙළලෙඳොඳවපුළුල්විරීභවමොවෙදුනාවග්වව ටළල් විරහිඳඹිර.    

 

ඳළ්වනාවජාත්යන්තත් ව ෙළඳෙඳොඳවුළඳවශ්රීවලාංකාෙවව ෙකොටමවළැඩිව දියුණුවිරීභවළැදග්වවකටයු්වත්ක්ව

ෙභන්තභවඅභිෙඹෝගඹක්ළවඳළතී. ජාත්යන්තත් ව ෙළඳෙඳොඳවුළඳවශ්රීව ලාංකාෙවව ෙකොටමවළැඩිව දියුණුව ිරීභව

මොවසුදුසුවපිඹළ ඹන්තවෙගනවඇතිප අත්  ඒවවිෙශ්ෂෙඹන්තභවශ්රීවලාංකාළවඳාර්ශයේ ළවකරුළකුවවීවඇතිපවනිදේ ව

ෙළඳවගිවිසු්බවොවළ ණීඹවෙළඳවගිවිසු්බවඹටේවවඇතිපවෙළඳෙඳොඳව්රෙවශයේ වඅළ් ථාවපුළුල්විරීභවමෙව

උඳිමභවඋඳෙඹෝජනඹවභඟිනි. එකාඵද්ධවකමිටුවමාකච්ඡාවමෙවඉන්තවඳසුවසිදුවක නවකටයුුළවභඟින්තවෙළඳව

්රළර්ධනඹව මොව  ටළල්ව අත් ව අෙනයෝනයව මෙෙඹෝගිත්ාළඹව ළැඩිව දියුණුව ක නව අත් ව ෙළඳාභව

ම්බඵන්තධවගැටලුවවිමනුවලඵයි. 

 

මභාෙලෝචනඹටවඹට්වළනවකාලෙඹ ව ෙටහිවජා්වඹන්තත් වෙළඳව්රතිපඳ්වතිපවඳාලනවත්න්තත්රඹවඅ මු වවීව

ඇ්වේවවඅඳනඹනවක්ෙශ්රුත්රෙඹහිවමාංළර්ධනඹවයි. ඒවඅනුළවව පලදායිකත්ාළඹවළැඩිවදියුණුවිරීභටවෙභන්තභව

විෙදයඹව ෙළඳාෙභහිව්රතිපලාබව ෙඵදාවගැනීභවමොව ග්රාමීඹවොවනාගිමකව ක්ෙශ්රුත්රඹන්තහිවොව ෙගෝීනඹව

අර්ථිකඹව අත් ව ව ම්බඵත්ාළඹව ඉෙඳව නැාංවීභටව  ජඹව විසින්තව ්රමුඛ්්වළඹව ෙදනව ල . ත්ාක්ෂණිකව නළව

නිඳැයු්බව දිිමභ්වවිරීෙභන්ත , නළවකර්භාන්තත්ව කලාඳඹන්තවුළලව ෙඳෞද්ගලිකව අෙඹෝජනඹවඳෙසුවිරීෙභන්ත, 

 ාජයවේ ළාවමැඳයුභවඉෙඳවනැාංවීෙභන්තවමෙවසුළුවොවභධයභවඳිමභාණ්වකර්භාන්තත්ව්රළර්ධනඹවිරීෙභන්තව

ොවළර්ධනඹවිරීෙභන්තවවකර්භාන්තත්වඅාංශයේ ෙඹහිවජාත්යන්තත් වත් පකාී්වළඹවළැඩිවදියුණුවිරීභවෙකෙ හිව

 ෙටහිවආර්ථිකව්රතිපඳ්වතිපවමැලැ් ෙභහිවඅළධානඹව ෙඹොමුව වීවඇත්.  ද.ෙද්.නිවහිව අඳනඹනවෙකොටමවඉෙඳව

නැාංවීේබවඅ මුෙ න්තවයුුළළවෙලෝකොවවිෙශ්ශ්රත්වඅඳනඹනවඅළශයේ යත්ාළඹන්තවොවත්ාක්ෂ ඹවමුල්වක ග්වව

අඳනඹනඹන්තවමොවඅෙඹෝජකඹන්තවෙදුනාවගැනීභවෙකෙ හිවව ජොවආර්ථිකව්රතිපඳ්වතීන්තහිවආළධානඹව

ෙඹොමුවවිඹ. 

 

ශ්රී කංකාසස සභස්ත ආනයනය, සභස්ත මඳනයනය, සභස්ත සවළාභ සහ සවළ සශ්ෂය 

2010-2016 (වටිනාකභ ඇ.ස ො.මි ) 

ළර්ෂඹ අඳනඹන ළර්ධනඹ % ආනඹන ළර්ධනඹ % 
මභ් ත්ව

ෙළඳාභ 
ෙළඳවෙශ්ෂඹ 

2010 8,294 16.5 12,340 26.4 20,634 -4,047 

2011 10,018 20.8 19,703 59.7 29,721 -9,685 

2012 9,181 -8.4 17,889 -9.2 27,069 -8,708 

2013 10,009 9.0 17,098 -4.4 27,107 -7,088 

2014 11,044 10.3 19,246 12.6 30,290 -8,202 

2015  10,212 -7.5 18,989 -1.3 29,201 -8,777 

2016 10,217 0.048% 19,515 2.77 29,732 -9,298 

මලාශ්ර: ශ්රීවලාංකාව ෙර්ගුළ 
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2.1  මඳනයන හා ආනයන කාර්ය සාධනය 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

2016ව ළමෙර් ව ශ්රීව ලාංකාෙවව මභ් ත්ව අඳනඹනව අදාඹභව ඇ.ෙඩො.මි. 10,217ව වව අත් ව එඹව 2015ව  ව

ඇ.ෙඩො.මි.10,212ව විඹ.  

ශ්රීව ලාංකාෙවව අඳනඹනව ඉඳැයු්බව අත් ව ෙ දිපිිනව මෙව ඇපළු්බව ්රමුක්වළඹක්ව ගන්තනාව අත් ව එහිව

දාඹක්වළඹව 45%ිර.ව 2015ව ළමෙර්ව එභව අගඹටව ළඩාව සුළුව ඉෙඳව ඹෑභක්ව (1.05%) දක්නටව ලැෙේ.2016ව

අඳනඹනවඉඳැයු්බවඅත්ිමන්තවෙදළැනිව්රධනවඅඳනඹනවෙලමවේවව(12%) ඝනවමෙවඅෙනකු්වවටඹර්ව(3%)  ඵර්ව

අ්වේබ් ව(2%) මෙවකුරුඳුව(2%) දැක්ෙව. 
 

45% 

15% 

8% 

17% 

අපනයන සංයුතිය- 2016 
 Apparel

Coffee, tea, mate and spices

Rubber and articles

Electrical machinery

Natural or cultured pearls, precious
or semi precious stones, precious
metals
Edible fruits and nuts

Fish

Miscellaneous edible Preparations

Mineral fuels,

 vegetable textile fibres
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27% 

10% 

6% 
5% 4% 3% 3% 

3% 
2% 

2% 

35% 

28% 

10% 

5% 

5% 4% 2% 3% 
3% 

2% 
2% 

36% 

අපනයන දිශාව 
U.S.A.

U.K.

INDIA

GERMENY

ITALY

CHINA

BELGIUM

U.A.E.

NETHERLANDS (HOLAND)

JAPAN

Other

2016 

2015 

22% 

20% 

7% 6% 
5% 

3% 
3% 

3% 
2% 

2% 

27% 

20% 

22% 

5% 
5% 5% 

3% 
3% 

2% 

3% 

3% 

29% 

ආනයන දිශාව 

INDIA

CHINA

JAPAN

U.A.E.

SINGAPORE

MALAYSIA

THAILAND

U.K.

U.S.A.

TAIWAN

Other

2015 

 

ශ්රීවලාංකාව ෙර්ගුව ද්වත්වඅනුළ , 2016ව ළමෙර්වශ්රීවලාංකාෙවවමභ් ත්ව ආනඹනවවිඹදභව වඇ.ෙඩො.මි. 19,515වළනව

අත් ව 2015ව ළමෙර් ව එඹව ඇ.ෙඩො.මි. 18,989ව විඹ.  එඹව 2015 ළම ටව ළඩාව 2.77% ළර්ධනඹිර. ආනඹනව

මාංයුතිපොවමලිකළභව 12% වකව ෙකොටමක්වඉන්තධනවමොව ලැයවඇතිපවඅත් ව 2015ව ළම ටවමාෙේක්ෂළවඑහිව

21.49% ව ළර්ධනඹක්ව ඇත්.ව ෙභෝටර්ව  ථව (8%), ඹකඩව මෙව ළාෙන්තව (5%), ෙ දිපිිනව මෙව කපුව පුළුන්තව (4%) 

ේලා් ටික් මෙවද්රළයව(4%) ෙලමවආනඹනවමාංයුතිපඹවමැකසීවඇත්. 

2.2 මඳනයන හා ආනයන දිවාව 

12% 
9% 

8% 

7% 

4% 
4% 

3% 

3% 3% 

3% 

44% 

ආනයන සංයුතිය- 2016 

Mineral fuels

Neuclear reactors, boilers,
machinery and mechanical

appliances
Vehicles,parts and accessories
thereof

Electrical machinery

 fabrics
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2016 සදසැම්ඵර් 31  දිනට ප්රගතිය   
 
 

ක්රියාකාරකම් මිණුම් දණ්  සබෞතික ප්රගතිය 

මරණිණ සාධනය 

 වීඳාර්වවීය සවළ සහ ආර්ථික සහසයනගීතාවය 
 

2016ව ළමෙර් , ශ්රීවලාංකාළවසිඹව්රධානවෙළඳවඳාර්ශයේ ළකරුළන්තවමෙවශ්රීවලාංකාළවමභපවෙළඳා්බවකටයුුළව

ිරීභටවඑඳැඹිවෙළන්වව ටළල්වමභපවද්වීඳාර්ශයේ වීඹවෙළඳාභවමෙවආර්ථිකවමෙෙඹෝගීත්ාළඹව්රළර්ධනඹව

ිරීභටවදැඩිවඅළධානඹක්වෙඹොමුවක වඇත්. රුසිඹාළ, යුෙ ෝඳාවමාංගභඹ, ඉ ානඹ, ඇභිමකාවඑක්ම්වව

ජනඳදඹ,ෙඵලාරුමඹ, ඵාංගලෙද්ශයේ ඹවමෙවුළර්ිරඹවඹන ටළල්වමභප ෙළඳවමෙවආර්තිපකවමඵත්ාළන්තටව

එඳැඹීවඇත්. මභාෙලෝචනඹටව ලක්ළන කාලවසීභාෙව  වශ්රීවලාංකාළවවිසින්තවඉන්තදිඹාළවොවඳිර් ථානඹව

මභපවඅ්වමන්තවත්ඵනවලදවද්වීඳාර්ශයේ වීඹවනිදේ වෙළඳවගිවිසු්බවඹටේවවෙභන්තභවචීනඹ , ඉන්තදිඹාවමෙව

සිාංගේපරුළවමභපවෙඹෝජිත්වනිදේ වෙළඳවගිවිසු්බ ශ්රීවලාංකාෙවවළාණිජවඅභිරුචිෙඹහිව්රගභනොව

ළැදග්වකභවමොව්රිඹාක වඇත්. 

 

1. ඉන්දියාව සවත 

සවළසඳොළ 

ප්රසසවය වැි  දියුණු 

කිරීභ සහා ව 

සාකච්ඡා: 

 

1.1. ඉන්දු ශ්රී කංකා 

නිදහස් සවළ 

ගිදේසුභ (ISFTA) 

 

 

1998ව ෙදමැ්බඵර්ව 28ව ළනව දිනව

අ්වමන්තව ත්ඵනව ලදුළව 2000ව

භාර්ුළව භමව 01ව ළනව දිනව සිටව

්රිඹ්වභකව ඉන්තදු-ශ්රීව ලාංකාව

නිදේ ව ෙළඳව ගිවිසුභව ෙද ටව

අත් ව ෙළඳාේබව ළර්ධනඹව

මොව දාඹකව වීව ඇත්. ෙද්යඹව

ෙකොට් කරුළන්තව ෙභන්තභව

ඉන්තදිඹාෙවව අදාලව ඳාර්ශයේ ළඹන්තව

අත් ව නිදේ ව ෙළඳව ගිවිසුභව

්රිඹා්වභකව ිරීේබ ව ඇතිපළනව

ගැටලුව විම ේබව කාර්ඹෙඹහිව

ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව කටයුුළව

ක නුව ලඵයි. එක්ටාව (ECTA ) 

ගිවිසු්බව ්රිඹාළලිොව මලිකව

ෙකොටමව ෙලමව ෙභභව ගැටලුව

ෙඹොදාව ගන්තනව ල . 2016ව ඳැළතිප 

ෙභභව මාකච්ඡාව අත් ුළෙර් ව

 

ශ්රිවලාංකාළවතීරුඵදුව

මෙනවලැබූවඅයිත්භව

ග න 

  

අයිත්භ 5,012  (ඉලක්ක්බව 6 

ෙක්ත්ෙඹන්ත) 

ඉන්තදිඹාළටවසිදුකඳව

මභ් ත්වඅඳනඹනඹ 

  ඇ.ෙඩො.මි.551.21 

ISFTA ඹටේවව

මභ් ත්වඅඳනඹනඹ 

  ඇ.ෙඩො.මි.375.25 

ISFTA ඹටේවව

අඳනඹනව

ෙළන් වීේබව% 

 -7.65% 

ඉන්තදිඹාෙළන්තවසිදුකඳව

මභ් ත්වආනඹනඹ 

 ඇ.ෙඩො.මි.3,827.50 

ISFTA ඹටේවව

මභ් ත්වආනඹනඹ 

 ඇ.ෙඩො.මි. 186.73 

ISFTA ඹටේවව

ආනඹනවෙළන් වීේබව

% 

 -22.3% 

ෙළඳවෙශ්ෂඹව(ISFTA 

ඹටේව) 

  ඇ.ෙඩො.මි.188.52 



44 
 

ක්රියාකාරකම් මිණුම් දණ්  සබෞතික ප්රගතිය 

මරණිණ සාධනය 

ෙඳොල්ව ආශ්රිත්ව නිශ්රුඳාදන , ම්වළව

ආො ව මෙව නිදේ ව ෙළඳව

ගිවිසුභව ඹටේවව ඉන්තදිඹාළටව

් ෙරෝෙඵිමව අඳනඹනඹව

ආදිෙඹහිව ඳැළතිපව ගැටලුව

ිරහිඳඹක්ව විමාව ගැනීභටව ශ්රීව

ලාංකාව ඳාර්ශයේ ළඹටවෙැිරවිඹ. 

 

1.2. ඉන්දු ශ්රී කංකා 

ආර්ථික සහ 

තාක්ෂන්ක 

සහසයනගීතා 

ගිදේසුභ  (ETCA) 

 

ඉන්තදු- ශ්රීව ලාංකාව ආර්ථිකව මෙව

ත්ාක්ෂණිකව මෙෙඹෝගීත්ාව

ගිවිසුෙභහිව ඳඳමුව ළටොව

මාකච්ඡාව 2016ව අෙගෝ් ුළව භමව

09-10ව දිනළලව ෙකොඳමව  ව ඳැළ්වව

වව අත් ව එහිව ෙදළනව ළටොව

මාකච්ඡාවමැේත්ැ්බඵර්වභමව 29-

30ව දිනළලව නළව දිල්ලිෙඹහි   ව

ඳළ්වළනව ල . ඳඳමුව ළටොව

මාකච්ඡාව අත් ුළෙර්ව  , 

ගිවිසුෙභහිව පුළුල්ව විශයේ ඹව ඳථඹව

පිිනඵව මාකච්ඡාව ක නව ලදව

අත් ව ෙදඳාර්ශයේ ළොභව

එකප්වළෙඹන්තවයුුළළවශ්රීවලාංකාව

ඳාර්ශයේ ළෙඹන්තව ඉදිිමඳ්වව ක නව

ලදව ගිවිසුෙභහිව ෙකටු්බඳත්ව

මොව මලිකව ඳිමකථනඹව

ඉදිිමඳ්වව ිරීභටව ඉන්තදිඹානුව

ඳාර්ශයේ ළඹවවිසින්තවඑකපළනවල . 

2015ව භදව බාගඹව ළනව විටව ශ්රීව

ලාංකාෙවව අඳනඹනකරුළන්තව

මුහු ෙදනුව ලඵනව තීරුඵදුව

 හිත්ව ්රිඹාභාර්ගව පිිනඵව

ඉදිිමඳ්වව ක නුව ලැබූව ලිපිව

ෙගොනුළටව පිිනුළරුව ළශයේ ෙඹන්තව

ඉන්තදිඹානුව ඳාර්ශයේ ළඹව විසින්තව

ෙදළනව ළටොව මාකච්ඡාළන්තටව

ෙඳ ාුළළව සිඹව ්රතිපචා ඹව

ලඵා භටව එකපළනව ල .ව

නිදේ ව ෙළඳව ගිවිසුභටව අදාලව

 

 

අදාලවළර්ෂොව ව

ඳළ්වළනවලදව

මාකච්ඡාව ළටවග න 

  

 

 

03 
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මරණිණ සාධනය 

ගැටලුවවිමාවගැනීභවමොව ශ්රීව

ලාංකාළව විසින්තව මමුද්ෙද්ශයේ ව

ෙකොන්තෙද්සිව මැඳයීභටව නිඹමිත්ව

ක්රභළ්වවඹාන්තත්ර ඹක්ව් ථාපිත්ව

කඳවයුුළව ඵළටවඑකපවළනවල . 

ECTA මුල්ව ඇ් ළනුව ළැඩමටෙනව

(ගිවිසුෙභහිව එක්ව ෙකොටමක්ව

ඳභ ්වව ්රිඹා්වභකව ක මින්තව

එහිව ්රථිපලව විභමාව ඵැෙලනව
Early Harvest Mechanism) 

පිිනඵළවදවමාකච්ඡාවක නවලදව

අත් ව එහි ව ග්බමිිම් ව මෙව

ෙ දිපිිනව නිශ්රුඳාදනඹන්තව මොව

විෙශ්ශ්රත්ව අළදානඹක්ව ෙඹොමුව

ක මින්තව ශ්රීව ලාංකාව ඳාර්ශයේ ළඹව

විසින්තව ඒව මොව මලාකව ඉළ්වව

ක නව ෙභන්තව ඉල්ීනභක්ව ක නව

ල . ECTA ඹටේවව මාකච්ඡාව

ඳැළ්වවීභව මොව කණ්ඩාඹ්බව

7ක්ව ඳ්වව ක නව ල . ළාණිජව

ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළෙවවනිලධාීන්තව

විසින්තව ගිවිසුභව මොව

ත්ාක්ෂණිකව අාංශයේ ොව මෙඹව

ලඵාවෙදනවල . 

 

ෙදළනව ළටොව මාකච්ඡාළන්තහිව

 ව ඉන්තදිඹානුව ඳාර්ශයේ ළොව

තීරුඵදුව  හිත්ව ්රිඹාභර්ගව

පිිනඵව වව ලිපිව ෙගොනුළටව

පිිනුළරුව මෙව ෙ දිපිින, 

ග්බමිිම් , ේවව මෙව ළන් ඳතිපව

මොව මලාකව ඉළ්වව ක නව

ෙභන්තව ශ්රීව ලාංකාෙළන්තව සිදුව කඳව

ඉල්ීනභව පිිනඵව ළැඩිදු ව

මාකච්ඡාව ඳළ්වළනව ලද  අත් ව

ඉන්තදිඹානුව ඳාර්ශයේ ළඹව ත්භව

ෙකොට් කරුළන්තව මභපව

මාකච්ඡාව ක ව දන්තළනව ඵළටව

එහි ව එකපව ළනව ල . බාණ්ඩව

ෙළඳාභව ොව ේ ළාව ෙළඳාභව

පිිනඵව අෙනයෝනයළව පිිනග්වව

ගිවිසු්බව ත්ඵාගැනීේබව

ළැදග්වකභව පිිනඵව

ෙදඳාර්ශයේ ළඹභව එකපව විඹ. 

ECTA ගිවිසුභටව එඳැඹීභටව
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මරණිණ සාධනය 

්රථභළව මුලව අ් ළනුව

ළැඩමටෙනව ්රිඹා්වභකව ිරීභව

ෙභන්තභව ෙළඳාභව ඳෙසුක  ව

කටයුුළව තී  ඹව ෙකොටව

අළමන්තව ිරීේබ  අ මුෙ න්තව

යුුළළව මාංෙශයේ ෝධිත්ව ඹාන්තත්ර ව

ෙකටු්බඳත්ක්ව ලඵා භටව ශ්රීව

ලාංකාළව විසින්තව එකප ළනව ල . 

අදාලවකණ්ඩාඹ්බවෙළනවෙළනභව

එක්වීව ගිවිසුේබව අදාලව

ෙකටු්බඳ්වව මටෙනව පිිනඵව

මාකච්ඡාව ක නවල    

2. ඳකිස්ථානය සවත 

සවළසඳොළ 

ප්රසසවය වැි  දියුණු 

කිරීභ සහා ව 

සාකච්ඡා: 
 

2.1. ඳකිස්ථාන- ශ්රී කංකා 

නිදහස් සවළ 

ගිදේසුභ (PSFTA) 

 

2005 ළමෙර්ව  ඳිර් ථාන- ශ්රීව

ලාංකාව නිදේ ව ෙළඳව ගිවිසුභ 

(PSFTA) ඵලා්වභකව ිරීභ්වව

මභපව ෙද ටව අත් ව සිදුළනව

ද්වීඳාර්ශයේ වීඹව ෙළඳාේබව

දියුණුළටව එඹව භේවව

දාඹක්වළඹක්ව දක්ළනවල . 

 

මභාෙලෝචනඹටව ලක්ව වව

කාලො ව PSFTA ඹටේවව

අඳනඹනව ක නව ලද්ෙද්ව

ෙඳොල්,බුල්ව , විඹලිව ෙඳොල්, 

(MDF)භධයභව ඝන්වළෙඹන්තව

යුුළව ෆයිඵර්ව ලෑලි: මි ,මි, 9ව කව

ඝන්වළඹව ඉක්භව , ෙළන්වව කළුව

ේවව (ඳැසුණුව ) මෙවෙළන්වවේවව

ඹනාදිඹවෙව. 

 

PSFTA ඹටේව  එභව කාලොදිව

අඳනඹනඹව ක නව ලදව

නිශ්රුඳාදනව අත් ව ෙළන්ව , 

ඳා් මනව ලදව ෙෙෝව කළාකා ව

 

 

ශ්රිවලාංකාළවතීරුඵදුව

මෙනවලැබූවඅයිත්භව

ග න 

  

 

අයිත්භ 5877  (ඉලක්ක්බව 8 

ෙක්ත්ෙඹන්ත)  

ඳිර් ථානඹටව

සිදුකඳවමභ් ත්ව

අඳනඹනඹ 

  ඇ.ෙඩො.මි 63.80 

 PSFTA ඹටේවව

මභ් ත්වඅඳනඹනඹ 

 ඇ.ෙඩො.මි 51.60  

PSFTA  ඹටේවව

අඳනඹනව

ෙළන් වීේබව% 

 80.87% 

ඳිර් ථානෙඹන්තව

සිදුකඳවමභ් ත්ව

ආනඹනඹ 

 ඇ.ෙඩො.මි 304.33  

PSFTA ඹටේවව

මභ් ත්වආනඹනඹ 

  ඇ.ෙඩො.මි 20.72  

PSFTA ඹටේවව

ආනඹනවෙළන් වීේබව

% 

 6.80 % 

ෙළඳවෙශ්ෂඹව

(PSFTA ඹටේව)  

 ඇ.ෙඩො.මි 30.88  
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මරණිණ සාධනය 

ඹකඩවඵටවෙෙෝවඅමිශ්රිත්වෙලෝෙ , 

මෙල්, ෙදොඩ්බව (භැන්තඩිමන්ත), 

ිර.ග්රැව 50ව මෙව ඊටව අඩුව

ෙඳෝර්ට්ලන්තඩ්ව සිෙභන්තතිපව මිටි , 

පිටි, අො ව මෙව මැකසව භාළුව

ෙෙෝව භ්වමයව ආො , ෙඵල්ලන්තව

ෙෙෝව ෙළන්වව ජලජව

අඳෘශ්රුඨළාංයන්තවෙව. 

2.2. ශ්රී කංකාව සහ 

ඳකිස්ථානය මතර 

වාන්ජ මභාතය 

භට්ටසම් රැස්වීසම් 6 

වන සැසිවාරය  

ශ්රීව ලාංකාළව මෙව ඳිර් ථානඹව

අත් වළාණිජවඅභාත්යවභට්ටේබව

රැ් වීේබව6වළනවමැසිළා ඹව2016 

ජනළාිමව භමව 4ව ළනව දිනව

ෙකොඳඹ්ව  වඳැළැ්වවිඹ. 

ඳිර් ථානොව තීරුව ඵදුව මෙව

ලැයි් ුළළටව ෙභෝටර්ව  ථව

අාංශයේ ොව අයිත්භඹන්තව නැළත්ව

ඇුළල්ව ිරීභ්ව ,නිශ්රුඳාදනව

මලාකව ිරීභව මොව

ෙළඳෙඳොඳව ්රෙවශයේ ඹව

ත්ළදු ට්වව ලිහිල්ක  ඹව

ිරීභට්ව , ්රමිතීන්තව මොව

අෙනයෝනයව පිිනග්වව

ගිවිසු්බළලටව එලැඹීභට්ව , 

ගැටළුව නි ාක  ව

ඹාන්තත්ර ඹක්ව මැකසීභ, ශ්රීව

ලාංකාෙවව ඹ්බව ඹ්බව

නිශ්රුඳාදනඹන්තව මොව

ආනඹනිකව ෙළඳව මිලක්(ITP) 

ඳැනවීභට්වව අදාලව මාකච්ඡාව

රැ් වීේබ වසිදුවෙකරුණි. 

 

 

 

අදාලවළර්ෂොව ව

ඳළ්වළනවලදව

මාකච්ඡාව ළටවග න 

  

 

 

01 

3. නව නිදහස් සවළ 

ගිදේසුම්වකට එළඹීභ 

  

3.1. චීනය සහ ශ්රී 

කංකාව මතර 

සයනජිත නිදහස් 

සවළ ගිදේසුභ  

චීනඹව මෙව ශ්රීව ලාංකාළව අත් ව

 

අදාලවළර්ෂොව ව

ඳළ්වළනවලදව

මාකච්ඡාව ළටවග න 

  

 

 02 

 

 

මලිකවභට්ටේබවමාකච්ඡාව 07 

නිශ්රුඳාදිත් අාංශයේ ොවරැ් වී්බව10 

1. ෙඳෞද්ගලිකවඅාංශයේ ොව
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මරණිණ සාධනය 

ෙඹෝජිත්වනිදේ වෙළඳවගිවිසුභව

දිඹ්වව ිරීභව මොව වව

අළෙඵෝධත්ාව ගිවිසුභව ව ව ෙළඳව

මෙෙඹෝගිත්ාළඹව පිිනඵව

එකාඵද්ධව කමිටුෙළන්තව සිදුව

ක නව ලදව ශයේ කය්ත්ාව අධයනඹව

භත්ව ඳදන්බළව 2014ව

මැේත්ැ්බඵර්ව භමව 16ව ළනව දිනව

අ්වමන්තවත්ඵනවල . 

චීනඹව මෙව ශ්රීව ලාංකාළව අත් ව

නිදේ ව ෙළඳව ගිවිසුෙභහිව

උඳාඹභාර්ගිකවඅ මු වළන්තෙන්තව

ඇපලු්බව මෙව  ඵර්ව ආශ්රිත්ව

නිශ්රුඳාදන, භැණික්ව ොව

් ළර් ාබ  , ෙඳොල්ව ආශ්රිත්ව

නිශ්රුඳාදන, ආො ව ළර්ගව

ිරහිඳඹක්,  ව ආ  ශ්රීව ලාාංිරකවව

අඳනඹනඹව මො, නිදේ ව

ෙළඳව ගිවිසු්බ/කලාපීඹව ෙළඳව

ගිවිසු්බව ෙ ොව ආසිඹාන්ත 

(ASEAN) කලාඳඹව ුළලව ළ ණීඹව

ආනඹනිකව ඵදුව ළාසිඹ  අ්වව

ක ග්වව ත් පකාීව

මැඳයු්බකරුළන්තව ෙමුෙවව චීනව

ෙළඳෙඳොඳව ්රෙවශයේ ව අළ් ථාව

පුළුල්ව ිරීභව මෙව ත්ෙවුරුව

ිරීභයි. 

ඳඳමුව මෙව ෙදළනව ළටොව

මාකච්ඡාව පිිනෙළලින්තව 2014 

මැේත්ැ්බඵර්වභමව 17-19 දිනළලි ව

ෙකොඳමව  ව මෙව 2014 

ෙනොළැ්බඵර්ව භමව 26-28 යජිාංව හිව

 ව ඳැළ්වව විඹ. ෙත්ළනව ළටොව

මාකච්ඡාව 2016 අෙගෝ් ුළව භමව

02-04 දිනළලව ඳැළැ්වව වව අත් ව

සිවළනව ළටොව මාකච්ඡාව 2016 

ෙනොළැ්බඵර්ව භමව යජිාංව හිව  ව

ඳැළ්වවවිණි. 

නිදේ ව ෙළඳව ගිවිසුෙභහිව

ෙළඳා්බව ලිහිල්ක  ොව

අෙේක්ශ්රත්ව ්රතිපපලඹක්ව ෙලමව

ෙද්යඹව කර්භාන්තත්ව භත්ව ඳැටවීව

ඇතිපව ඳැටලැවී්බව මැලිරල්ලටව

ෙගනව ව ෙළඳාභව ලිහිල්ක  ව

ළඩමටෙන්තවමොව විදිවක්රභඹක්ව

මභාග්බළලව අයිත්භවගත්වලැයි් ුළව  

නිෙඹෝජනඹ 

2. මාංෙව වතීරුවඵදුවමොව

ආමන්තනවළශයේ ෙඹන්තව40% වි් තී  ව

මෘ වලැයි් ුළවමැකසී්බ 
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ක්රියාකාරකම් මිණුම් දණ්  සබෞතික ප්රගතිය 

මරණිණ සාධනය 

මැකසීභව ම්බඵන්තධෙඹන්තව ශ්රීව

ලාංකාළටව අතිපශයේ යින්තභව

ළැදග්වළනව බාණ්ඩව ෙළඳාභව

ඳිමච්ෙේදොව වි් ත් ා්වභකළව

මකච්ඡාව ෙව.  ත්ළදව ශ්රීව ලාංකාළව

TLP I , TLP IIව (ෙළඳාභව

ලිහිල්ක  ව ළැඩමටෙන) ෙලමව

අනුඹාත්ව කාලව සීභළව ුළඳ ව

ලිහිල්ක  ව කටයුුළව පිඹළ ව

ෙදකක්ව භගින්තව ආළ  ඹව

ෙකෙ  ව ද්වීභාර්ගිකව තීරුඵදුව

ලිහිල්ක  ව ළැඩමටෙනක්ව

ෙඹෝජනාව ක නව ල .   බාණ්ඩව

ෙළඳාභව පිිනඵව ඳිමච්ෙේදොව

ෙකටු්බඳෙත්හිවළගන්තතිපවපිිනඵව

මාකච්ඡාව ෙකොටව ව නිභව ක නව

ලදව අත් ව ෙභභව ළටො ව

ළගන්තතිපවෙඵොෙෙොභඹක්වපිිනඵව

අළමන්තව තී  ඹන්තටව එඳැෙමනව

ල .  

නිදේ ව ෙළඳව ගිවිසුෙභහිව

්රබළ් ථානව නීතිපව පිිනඵව

ඳිමච්ෙේදඹව පිිනඵව ෙභහි ව

මාකච්ඡාව ක නුව ලැබුළව දවව

ම්බමුතිපඹකටව ඳැමිණිොව

ෙඹෝජනාව ඉදිිමඳ්වව ිරීේබව

ඉල්ලු්බව (PSR) ෙඹෝජනාළන්තව

ඵහුත් ඹිරනි. 

ළාණිජව ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව

විසින්තව කණ්ඩාඹ්බව 3 ක්ව

ෙභෙෙඹළනුවලඵනවඅත් ව ව එළාව

න්බව බාණ්ඩව ෙළඳාභ , 

්රබළ් ථානව නීතිපව ොව ෙළඳව

පිිනඹ්බව ෙව. එෙභන්තභව අෙන්වව

කණ්ඩාඹ්බව ෙඹටභව අදාලව

ත්ාක්ෂණිකව විෙශ්ෂඥව දැනුභව

ලබාවෙදනුවලඵයි.   

ෙභභව ්රා ්බබකව ්රිඹාළලිඹව

එක්ව ඹාන්තත්ර ඹක්ව ඵළටව ඳ්වව

ක ණුව පිණිමව ව ෙඳෞද්ගලිකව

අාංශයේ ොව ෙකොට් කරුළන්තව ෙටව

දව මවි් ත් ා්වභකව උඳෙද් ව

ලඵාවෙදනවල .   

3.2. සිංගප්පූරුව සහ ශ්රී 

කංකාව මතර 

 අදාලවළර්ෂොව ව

ඳළ්වළනවලදව
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ක්රියාකාරකම් මිණුම් දණ්  සබෞතික ප්රගතිය 

මරණිණ සාධනය 

සයනජිත නිදහස් 

සවළ ගිදේසුභ 

 

සිාංගේපරුව ඳාර්ශයේ ළඹව මෙව

උඳාඹභාර්ගිකව මාංළර්ධනව ොව

ජාත්යන්තත් ව ෙළඳව

අභාත්යාංශයේ ඹව විසින්තව සිදුව ක නව

ලදව ශයේ කයත්ාව අධයනෙඹන්තව ඳසුව

සිාංගේපරුළව මෙව ශ්රීව ලාංකාළව

ඹනව ෙද ටව විසින්තභව නළව මෙව

ළඩා්වව වි් තී  ව නිදේ ව

ෙළඳව ගිවිසුභකටව එඳැඹීභටව

සදාන්බව ඵළව ්රකාශයේ ඹටව ඳ්වව

ක නවල . 

ෙඹෝජිත්වනිදේ වෙළඳවගිවිසුභව

පිිනඵව ශ්රීව ලාංකාළව ොව අදාලව

ආඹත්නව අත් වවිෂඹඳථඹවමෙව

එහිවආළ  ඹන්තවපිිනඵවමලිකව

මාකච්ඡාළන්තව සිදුවිරීභව මොව

සිාංගේපරුෙළන්තව පිිමමක්ව 2016ව

ජූලිවභමව7වළනවදිනවශ්රීවලාංකාළටව

ඳැමිෙ නව ල . ශ්රීව ලාංකාෙවව

ගරුව අග්රාභාත්යුළභාෙ ව

සිාංගේපරුමාංචා ඹව අත් ුළ  

ශ්රීව ලාංකාෙළහිව ගරුව

උඳාඹභාර්ගිකව මාංළර්ධනව

මොන්තත්ර්ජාතිපකව ෙළඳව

අභාත්යුළභාව මෙව

සිාංගේපරුෙළහිව ෙළඳව ොව

කර්භාන්තත්ව අභාත්යුළභාව අත් ව

ගිවිසුභව ොව ම්බඵන්තධව

එකාඵද්ධව ්රකාශයේ ඹක්ව 2016 ජූලිව

භමව 18 ළනව දිනවඅ්වමන්තව ක නව

ල . 2016 අෙගෝ් ුළ , 

ඔක්ෙත්ෝඵර්ව මෙව ෙදමැ්බඵර්ව

ඹනව භාමඹන්තහිව ෙකොඳමව මෙව

සිාංගේපරුෙළහිව  ව මාකච්ඡාව

ළටවුළනක්වඳැළැ්වෙළනවල . 

මාකච්ඡාව ළටවග න 

4. ඒකාඵද්ධව ආර්ථිකව

කමිටුවමාකච්ඡා (JEC) 

ළැදග්වව ෙළඳව

ඳාර්ශයේ ළකරුළන්තව මභපව ශ්රී 

ලාංකාළවඇතිපක ග්වවෙළඳවොව

 

 

දැනටභ්වව

ඵලා්වභකළව

ඳළ්වනාවඒකාඵද්ධව

ආර්ථිකවකමිටුව

ග න 

  

 

18 

ළාණිජවෙද.වවිසින්තවෙකොිමඹානුව

ජන ජඹවමභපවඒකාඵද්ධව

ආර්ථිකවකමිටුවගිවිසුභව

ෙකටු්බඳ්වවිරීභ 
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ක්රියාකාරකම් මිණුම් දණ්  සබෞතික ප්රගතිය 

මරණිණ සාධනය 

ආර්ථිකව මෙෙඹෝගිත්ාව ගිවිසු්බව

ආදිෙඹහිව ඒකාඵද්ධව ආර්ථිකව

කමිටුවමොවඅදාලවකටයුුළවසිදුව

ක නව ෙක්න්තද්රීඹව ආඹත්නඹව

ෙලමව ළාණිජව

ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව්රිඹාවක නුව

ලඵයි . ඒකාඵද්ධව ආර්ථිකව

කමිටුව ඹටේවව ද්වීඳාර්ශයේ වීඹව

ෙළඳව ගිවිසු්බව මොව තී  ව

මැකසීභ , ම්බඵන්තධීක  ඹව

ිරීභව ොව ්රිඹා්වභකව ිරීභව

ළැනිව සිඹලුභව කටයුුළව ළාණිජව

ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව විසින්තව සිදුව

ක නුවලඵයි.  

ෙළඳාභව ොව ම්බඵන්තධව

කටයුුළළලටව අළශයේ යව

ත්ාක්ෂණිකව මෙව ආර්ථිකව

මෙෙඹෝගිත්ාළඹව දිිමභ්වව

ක මින්තව එභව  ටළල්ව ෙළත්ව ශ්රීව

ලාංකාෙළන්තසිදුක නව

අඳනඹනඹන්තව ළර්ධනඹව ෙකොටව

වි් ත්ා  ඹව ිරීභටව ෙභභව

ඒකාඵද්ධව ගිවිසු්බව භඟින්තව

අළ් ථාළවමැලේ . 

අදාලව ළර්ෂො ව

අභාත්ය/ෙල්ක්බව භට්ටෙභන්තව

ඳළ්වළනව ලදව ඳෙත්ව මොව

ඒකාඵද්ධව කමිටුව මොව

ම්බඵන්තධීක  ාව කටයුුළව

ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව විසින්තව සිදුව

ක නල . 

 ශ්රීව ලාංකාළව - 

ඵාංගලාෙද්ශයේ ඹ 

 ශ්රීව ලාංකාළව - ඇභිමකාව

එක්ම්වවජනඳදඹ 

 ශ්රීවලාංකාළව - ඉ ානඹ 

 ශ්රීවලාංකාළව - ුළර්ිරඹ 

 ශ්රීව ලාංකාළව - යුෙ ෝඳාව

මාංගභඹ 

 ශ්රීව ලාංකාළව - 

ෙඵලාරුමඹ 

 ශ්රීවලාංකාළව - රුසිඹාළ 

 ශ්රීව ලාංකාළ  - 

ඳිර් ථානඹ  

 

අදාලවළර්ෂඹවුළලව

ඵලා්වභකවක නවලදව

නවඒකාඵද්ධව

ආර්ථිකවකමිටුව

ග න 

 

අදාලවළර්ෂොව ව

ඳළ්වළනවලදව

මාකච්ඡාව ළටවග න 

 

 

 

1  

 

 

 

 

7 
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ක්රියාකාරකම් මිණුම් දණ්  සබෞතික ප්රගතිය 

මරණිණ සාධනය 

කකාපීය ආර්ථික සහසයනගිතාවය 

APTA, SAPTA, SAFTA, BIMSTEC මෙව IORA ව ඹනව කලාපීඹව ෙළඳව ොව ආර්ථිකව ගිවිසු්බහි  ්රධානව

භූමිකාළක්  ශ්රීවලාංකාළව විසින්තවෙෙොඵළනුවලඵයි. 

 

1. ආසියා ඳැසිෆික් 

සවළ ගිදේසුභ 

යටසත් සාකච්ඡා 

ඳවත්වාසගන යාභ 

(APTA) 

ආසිඹාව ඳැසිෆික්ව කලාඳඹව ුළලව

අතිපක ග්වව ඳඳමුව ෙළඳව

ගිවිසුභව ළන්තෙන්තව 1975  ව අ්වමන්තව

ත්ඵනව ලදව ඵැාංෙකොක්ව ගිවිසුභව

ළනව අත් ව එඹව 2005 ළමෙර්වසිටව

ආසිඹාවඳැසිෆික්වෙළඳවගිවිසුභව

ෙලමවෙැදින්තෙව. 

APTA ් ථාළ ව කමිටුෙළහිව 49ව

ළනව මැසිළා ඹව 2016ව

මැේත්ැ්බඵර්ව භමව

ත්ායිලන්තත්ොව ඵැාංෙකොක්ව හිව  ව

ඳැළැ්වවිඹ. ෙළඳාභව

ඳෙසුක  ඹ , අෙඹෝජනව මෙව

ේ ළාව පිිනඵව මැිරිනව

ගිවිසුෙභහිව ෙභෙෙයු්බව මනාථව

ිරීේබව්රිඹාළලිඹවමෙවඋඳක්රභව

ත්ළදු ට්වව ළර්ධනඹව ිරීභව

පිිනඵව ෙභභව මැසිළා ො ව

මාකච්ඡාව ක නව ල . APTA 

2017ව ජනළාිමව භමව

ත්ායිලන්තත්ොව ඵැාංෙකොක්ව හිව

ඳැළැ්වවීභටව නිඹමිත්ව අභාත්යව

භණ්ඩලව රැ් වීේබව 4ව ළනව

මැසිළා ඹව අත් ුළ  ව APTA 

ඹටේවව 4ව ළටොව මාකච්ඡාව

අළමන්තව කඳව යුුළව ඵළටව

මාභාජිකව  ාජයන්තව තී  ඹව

ක නවල . 

 විදු්වව ්රබළ් ථානව

මෙතිපකඳ්වවනිකු්වවිරීභවමෙව

්රබළ් ථානව මෙතිපකඳ්වව

නිකු්වවිරීභවමොවලිඹිරඹවිලිව

ෙගොනුළක්ව ලඵා භව ඹනව

 

තීරුඵදුවමෙනවලැබූව

අයිත්භවග න 

  

ඵාංගලාෙද්ශයේ ඹ–209 

චීනඹ– 1697  

ඉන්තදිඹාළ– 570 

ද.වෙකොිමඹාළ– 1367 

 

APTA ඹටේවව

අඳනඹනඹ 

 

 

 

 

 

 

ඳළ්වළනුවලැබූව

් ථාළ වකමිටු/ව ළැඩව

කණ්ඩාඹ්බවග න 

 ඇ.ෙඩො.මිව126.00 

ඵාංගලාෙද්ශයේ ඹ – 0.38  

චීනඹ –  91.88 

ඉන්තදිඹාළ –  1.60 

ද.වෙකොිමඹාළ– 31.72 

 

 

් ථාළ වකමිටු- 01 

ළැඩවකණ්ඩාඹ්බ – 01 

(්රබළ් ථාන නීතිප) 
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ක්රියාකාරකම් මිණුම් දණ්  සබෞතික ප්රගතිය 

මරණිණ සාධනය 

දැක්ෙභන්තව යුුළළ , මාභාජිකව

 ටළලව නිෙඹෝජිත්ඹන්තෙ ව

මෙබාගී්වළෙඹන්තව ව දැනුළ්වව

ිරීේබව ළැඩමුළුළක්ව 2016ව

ෙනොළැ්බඵර්ව භමව දකුණුව

ෙකොිමඹාෙවව ෙමෙඹොල්ව හිව  ව

ඳැළැ්වවිඹ. ළැඩමුළුළටව

මභගාමීළව ්රබළ් ථානව නීතිපව

මෙතිපකව ිරීභටව මෙව ් ථි ව

ිරීභව මොව ව ෙභෙෙයු්බව

්රිඹාළලිඹවමභාෙලෝචනඹමොව

්රබළ් ථානව නීතිපව පිිනඵව

කණ්ඩාඹභව රැ් වීභක්ව දව

ඳැළැ්වවිණි. 

2. දකුණු ආසියානු 

නිදහස් සවළ 

ගිදේසුභ යටසත් 

සාකච්ඡා 

ඳවත්වාසගන යාභ 

SAFTA 

දකුණුවආසිඹානුවනිදේ වෙළඳව

ගිවිසුභව 2004 ජනළාිමව භමව

අ්වමන්තව ත්ැයෙභන්තව ඳසුව 2006  

ජනළාිමව භමව සිටව ඵලා්වභකව

විඹ.  1995ව  ව පිහිටුළනව ලදව

දකුණුවආසිඹානුවළ ණීඹවෙළඳව

ගිවිසුභ්ව  (SAPTA) මභපව

ආ ්බබව වව ළ ණීඹව ෙළඳාභව

්රළර්ධනඹව ක මින්තව කලාපීඹව

ආර්ථිකව මාංකලනඹව ිරීේබව

ළැඩමටෙනව ත්ළදු ට්වව ළැඩිව

දියුණුවිරීභවSAFTAවහිවඅභි්රාඹව

ෙව.   

2016ව ළනව විටව ළම ව 10න්තව

ම්බපර් ව ිරීභටව නිඹමිත්ව හිව

ෙළඳාභව ලිහිල්ක  ව

ළැඩමටෙනව ඹටෙත්ඇව සක්ෂභව

ලැයි් ුළෙවවබාණ්ඩවඅෙ න්තනටව

අෙනකු්වව නිශ්රුඳාදනව මොව

තීරුව ඵදුව ක්රභෙඹන්තව අඩුව ක නව

ල .ව 2015ව ෙනොළැ්බඵර්ව භමව 21ව

ළනවදිනවශ්රීවලාංකළවසිඹවතීරුවඵදුව

ලිහිල්ක  ඹව TLP ව ඳලළනව

 

තීරුඵදුවමෙනවලැබූව

අයිත්භවග න 

 ඇෆ්ගනි් ථානඹ – 4357      

ඵාංගලාෙද්ශයේ ඹ – 4176  

භුත්ානඹ – 5057  

ඉන්තදිඹාළ – 4593   

භාලදිළයින -5053 

ෙන්තඳාලඹ – 4171  

ඳිර් ථානඹ - 4271  

SAFTA ඹටේවව

අඳනඹනඹ 

 

 ඇ.ෙඩො.මිව7.52  

ඇෆ්ගනි් ථානඹ–    00 

ඵාංගලාෙද්ශයේ ඹ – 2.49  

භුත්ානඹ – 00   

ඉන්තදිඹාළ –   4.67 

භාලදිළයින – 0.02 

ෙන්තඳාලඹ  –  0.27 

ඳිර් ථානඹ –  0.67 
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අදිඹෙර්ව  භව ම්බපර් ව ක නව

ල .ව ඌ ව මාංළර්ධිත්ව  ටළල්ව දව

2016වළනවවිටවඑේ වනිභවිරීභටව

නිඹමිත්ඹ. 

TLP හිව ෙදළනව අදිඹ ව දව

මාර්ථකළව මාකච්ඡාෙකොටව

අළමන්තව ක ව මෑභව මාභාජිකව

 ටකභව ්රිඹා්වභකව ක නව ල .ව

ෙදළනව අදිඹ ව ඹටේව , සිඹව

මලිකව සක්ෂභව ලැයි් ුළළලින්තව

අළභව 20%ව ක්ව අඩුව ිරීභටව

මාභජිකඹන්තව එකපව විඹ.ව

සක්ෂභව ලැයි් ුළෙළනිළ්වව

ක නව ලදව නිශ්රුඳාදනව මොව

තීරුව ඵදුව අඩුව ිරීභව ක්රභෙඹන්තව

2020ව ළනව විට ව ම්බපර් ව කඳව

යුුළවඅත් වශ්රීවලාංකාළවවිසින්තවඑඹව

2018ව ළනවවිටව  වම්බපර් වකලව

යුුළඹ.වවවවව 

මාර්ක් (SAARC)ව  ටළල්ව ෙළත්ව

ශ්රීව ලාංකාෙවව

අඳනඹනඹන්තෙගන්තව 80%කවට්වව

ළඩාව සිදුව ළනව ඵැවින්තව මාර්ක්ව

කලාඳඹව ුළලව ශ්රීව ලාංකාෙවව

්රධානව ෙළඳව ඳාර්ශයේ ළකරුළන්තව

ළනව ව ඉන්තදිඹාළව මෙව

ඳිර් ථානඹව මභපව ශ්රීව ලාංකාළව

විසින්තව ඇතිපව ක ගන්තනාව ලදව

ද්වීඳාර්ශයේ විකවගිවිසු්බව දවමලකාව

ඵැීනේබ , එභව  ටළල්ව මොව

නැළත්   SAFTAව ඹටේවව

අඳනඹන්තව සිදුව ිරීභට  වීභව

මාධයවෙනොෙව.වවවවව 

3. නව කකාපීය සවළ 

ගිදේසුම් සහා 

සාකච්ඡා  
 

3.1 ඵහු-ආංශික 

තාක්ෂන්ක හා ආර්ථික 

සහසයනගීතාව ළිළිඵ 

සඵංගාක සඵොක්ක ආශ්රිත 

රටවක මූකාරම්බයන් 

(BIMSTEC) 

 

 

 

 

 

ඳළ්වළනවලදව

මාකච්ඡාව ළටවග න 

  

 

 

 

 

TLP ඉදිිමඳ්වවිරීභවමො 

අභාත්ය භණ්ඩල ඇනුභැතිපඹවලඵාව

 වඇත්.  
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මරණිණ සාධනය 

ඵාංගලාෙද්ශයේ ඹ, භූත්ානඹ , 

ඉන්තදිඹාළ , මිඹන්තභා ඹ, 

ෙන්තඳාලඹව ශ්රීව ලාංකාළව මෙව
ත්ායිලන්තත්ඹව ඹනව  ටළල්ව 7ව න්තව

මැදු්බල්වව ඵහු-ආාංශිකව

ත්ාක්ෂණිකව ොව ආර්ථිකව

මෙෙඹෝගීත්ාළව පිිනඵව

ෙඵාංගාලව ෙඵොක්කව ආශ්රිත්ව

 ටළලව මලා ්බබඹන්තව හිව

අ මුණුව ළන්තෙන්තව මාභජිකව

 ටළල්ව අත් ව ෙළඳව ්රළාෙඹව

ළර්ධනඹව ිරීභ්වව කලාපීඹව

ආර්ථිකව මඵත්ාව භනාළව

පිහිටුළාවගැනීභ්වවඹ.ව 

 

ආර්ථිකව කඳභ ාක  ඹව

පිිනඵව අභාත්යව කමිටුළව විසින්තවව

BIMSTECව ෙළත්ව TLP ඉදිිමඳ්වව

ිරීභවමොවඇනුභැතිපඹවලඵාව ව

ඇතිපව අත් ව ඒව අනුළව 2016ව

ෙඳඵ ළාිමව භමව BIMSTECව භෙව

ෙල්ක්බව කාර්ඹාලඹව ෙළත්ව TLPව

ඉදිිමඳ්වව ක නව ල .ව ව ව ෙළඳව

ගිවිසු්බව පිිනඵව කමිටුෙවව 21ව

ළනව රැ් වීභව 2017ව භාර්ුළව භමව

ඳැළැ්වවීභටවනිඹමිත්ඹ. 

 

3.2. ඉන්දියානු සාගර 

වට දර රටවක සංදේධානය  

(IORA) 

 

ඉන්තදිඹානුව මාග ව ළටද්ද ව

 ටළල මාංවිධානඹ (IORA) ව

ඹනු, ව ඉන්තදිඹානුවමාග වළටද්ද ව

 ටළල්ව අත් ව මෙෙඹෝගීත්ාළව

මෙව මමීඳව අන්තත්ර්ව

්රිඹාකාී්වළඹන්තව ්රළර්ධනඹව

ිරීභව මොව  ජඹ, ළයාඳාිමකව

්රජාළව මෙව විද්ළ්වව ්රජාළව ඹනව

ත්රත්රඳාර්ශ්ළඹඹන්තව එකටව

කැටුළව එන , එභව  ටළල්ව අත් ව

පිහිටුළාව ගන්තනාව ලදව කලාපීඹව

මාංමදඹිර.  ෙළඳාභව ොව

 
 

අදාලවළර්ෂොව ව

ඳළ්වළනවලදව

මාකච්ඡාව ළටවග න 

  
 
 
02 
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මරණිණ සාධනය 

ආෙඹෝජනඹව පිිනඵව ්රිඹාකාීව

කණ්ඩාඹභව (W GTI), ඉන්තදිඹානුව

මාග ව ළටද්ද ව  ටළලව

ළයාඳාිමකව මාංමදඹව (IORBF)ව

මෙ ඉන්තදිඹානුව මාග ව ළටද්ද ව

 ටළලව අධයඹනව කණ්ඩාඹභ 

(IORAG)ව ඹනා ව ළශයේ ෙඹන්ත , 

ඳාර්ශ්ළව කණ්ඩාඹ්බව

ම්බඵන්තධෙඹන්තව ්රිඹාකාීව

කණ්ඩාඹ්බව ුළනක්ව ේබ ඹටේව 

පිහිටුළා ඇත් . කලාඳොව මෙ 

මාභාජිකව  ාජයඹන්තෙ ව

තිප මා ව ළර්ධනඹව මෙව ුළලිත්ව

මාංළර්ධනඹව ්රළර්ධනඹව ිරීභව

මෙව කලාපීඹව ආර්ථිකව

මෙෙඹෝගීත්ාළව උෙදමාව ෙඳොදුව

ඳදනභක්ව ඇතිපිරීභව මොව

ඉන්තදිඹානුව මාග ව ළටද්ද ව

 ටළල මාංවිධානඹ (IORA)ව

විසින්ත, (i)ව මමුද්රීඹව ආ ක්ෂාළව

මෙව සු ක්ශ්රත්ත්ාළ , (ii) 

ෙළඳා්බ ව මෙව ආෙඹෝජනව

ඳෙසුක  ඹ, (iii) ධීළ ව

කඳභනාක  ඹ, (iv) ආඳදාව

අළදාන්බව කඳභනාක  ඹ, (v) 

අධයඹන, විදයාව ොව ත්ාක්ෂ , 

(vi) මාංචා කව ොව මාං් කෘතිපකව

හුළභාරුව (vii) කාන්තත්ාව මවිඵලව

ගැන්තවීභව (viii) මමුද්රීඹව ආර්ථික 

ඹනා ව ්රමුඛ්ව ක්ෙශ්රුත්රව

ෙඳුනාෙගනවඇත්.              

කර්භාන්තත්වොවළාණිජවකටයුුළව

ගරුව අභාත්යව ිමෂාඩ්ව ඵදියු න්තව

භෙත්ාව 2016ව අෙේල්ව භමව 11-13ව

ඹනව දිනඹන්තව හිව ඩුඵායිව හිව  ව

ඳැළ්වව IORAව ආර්ථිකව මෙව

ළයාඳාිමකව අභාත්යව මමුළුළටව

මෙබාගීවවිඹ.  
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මරණිණ සාධනය 

මමුළුළව ආ ්බබව ක නව ලද්ෙද්ව

එක්ම්වව අ ාබිව එමිර්ව  ාජයොව

ආර්ථිකව කටයුුළව ගරුව අභාත්යව

සුල්ත්ාන්තව බින්තව මයීඩ්ව අල්ව

භන්තසිම  (Mr. Sultan Bin Saeed A l 

Mansoori) භෙත්ාව විසිනි.  සුළුව

ොව භධයව ඳිමභා ව ළයාඳා ව

මාංළර්ධනඹව ක මින්තව මෙව

චි ් ථායීව මෙව පුළුල්ව ආර්ථිකව

ොව මභාීවඹව මාංළර්ධනඹව

සු ක්ශ්රත්ව ෙකෙ නව නළයව

ආර්ථිකව ඳිමම ඹක්ව ඇතිපකඳව

යුුළව ඵළව ඔහුව විසින්තව ෙඳන්තළාව

ෙදනවල . 

IORA අභාත්යව භණ්ඩලොව 16ව

ළනව රැ් වීභව මෙව ඒව ආශ්රිත්ව

අෙනකු්වව රැ් වී්බව 2016 

ඔක්ෙත්ෝඵර්ව භමව 12-27ව

දිනඹන්තහිව ඉන්තදුනීසිඹාෙවව ඵාලිව

මෙව ජකර්ත්ාව නග ඹන්තව හිව  ව

ඳැළැ්වෙළනව ල .   අභාත්යව

භණ්ඩලොව 16ව ළනව රැ් වී්බව

2016ව ඔක්ෙත්ෝඵර්ව භම 27ව දිනව

ඉන්තදුනීසිඹාෙවව ඵාලිව හිව  ව

ඳළ්වළනව ලදව අත් ව අෙනකු්වව

රැ් වී්බව ළන  ඉන්තදිඹානුව මාග ව

ළටද්ද ව  ටළලව අධයනව

කණ්ඩාඹෙභහිව (IORAG) 22ව ළනවව

රැ් වීභව මෙව ඉන්තදිඹානුව මාග ව

ළයාඳා ව මමුළුෙළහි  (IORBF)ව 22ව

ළනව රැ් වීභව පිිනෙළලින්තව

ඔක්ෙත්ෝඵර්ව භමව 12, 13ව

දිනඹන්තහිව  ව ජකර්ත්ාහිව

ඳැළැ්වෙළනව ල .ව ෙළඳාභව ොව

අෙඹෝජනඹව පිිනඵව ළැඩව

කණ්ඩාඹ්බව (W GTI) හිව 16ව ළනව

රැ් වීභව2016 ඔක්ෙත්ෝඵර්ව24 ද, 

ෙජයශ්රුඨව නිඳධාීන්තව (CSO) ෙ ව
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මරණිණ සාධනය 

18 ළනව රැ් වීභව 25-26 දිනළලව

ඵාලිව හිව  ව ඳැළැ්වෙළනව ල .ව

ෙළඳාභව ොව අෙඹෝජනඹව

පිිනඵවළැඩවකණ්ඩාඹ්බව මොව

ෙභභව ළමෙර්ව  ව ළාණිජව

ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව මෙබාගීව

විඹ. 

 

4. සස්වා සවළාභ 

ළිළිඵ සාර්ක් 

ගිදේසුභ (SATIS) 

 

2010ව අෙේල්ව භාමො ව

භූත්ානො ව ව ඳළ්වළනව ලදව 16ව

ළැනිවමාර්ක්වමමුළුළවඅත් වුළ  ව

මාභාජිකව  ාජයඹන්තෙ ව

නාඹකයින්තව විසින්තව ේ ළාව

ෙළඳාභව පිිනඵව මාර්ක්ව

ගිවිසු්බව ෙකටු්බඳත්ව අ්වමන්තව

ක නවල . සිඹලුභව ටළල්ව ෙභභව

ගිවිසුභව මොව එකපත්ාළව ඳඳව

ක නව ලදව අත් ව ේ ළාව

ෙළඳාභව පිිනඵව මාර්ක්ව

ගිවිසුභව (SATIS) ඹටේවව

ඳළ්වනාව ජාතිපකව ඵැඳී්බව

උඳෙල්ඛ්නළලව කටයුුළව අළමන්තව

ිරීේබව ්රිඹාළලිෙඹහිව

නි ත්ළනවල .  

SATIS හිව විෙශ්රුශයේ ඥව කණ්ඩාඹ්බව

රැ් වී්බවිරසිළක්වෙභභවළර්ෂොව

 වෙනොඳැළ්වවිඹ.  

 

SATIS ඹටේවව ශ්රීව ලාංකාෙවව

ේ ළාව ෙඹෝජනාළලිඹව මොව

අභාත්යව භණ්ඩලව අනුභැතිපඹව

ලඵාව  ව ඇතිපව අත්  SATIS 

ඹටේවව සිඹව ේ ළාව

ෙඹෝජනාළලිඹව සදාන්බව ක ව

ඇතිපව ඵළටව ශ්රීව ලාංකාළව විසින්තව

 
 
 

අදාලවළර්ෂොව ව

ඳළ්වළනවලදව

මාකච්ඡාව ළටවග න 

  
 
 

SATIS ඹටේව ශ්රීවලාංකාෙවව ේ ළාව

ෙඹෝජනාළලිඹවඅභාත්ය භණ්ඩල 

ඇනුභැතිපඹවලඵාව වඇත්. 
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SAARCවභෙවෙල්ක්බවකාර්ඹාලඹව

දැනුළ්වව ක නව ල . ෙකේ ව

වුළ්වව ඵැඳීභව ෙල්ඛ් ඹන්තෙ ව

අළමානව ෙකටු්බඳත්ව මබාගත්ව

ළන්තෙන්තව සිඹලුභව මාභජිකඹන්තව

ත්භන්තෙ ව ෙඹෝජනාළලිව

ඉදිිමඳ්වවක වඅළමන්තවවවඳසුළයි. 

 

3. ඵහු-ඳාර්ශ්දේක සවළ සම්ඵන්ධතා  

ශ්රීවලාංකාෙවවඵහුවඳාර්ශ්විකවෙළෙඳවම්බඵන්තධත්ාවභගින්තවෙලෝකව ෙළෙඳවමාංවිධානො  (WTO)ව ව ගිවිසු්බව

ෙකෙ හිවමලිකවළශයේ ෙඹන්තවඅළධානඹව ෙඹොමුවක නුවලඵයි . ශ්රීවලාංකාළව විසින්ත,  ෙළඳාභවමෙවමාංළර්ධනඹව

පිිනඵව එක්ම්වව ජාතීන්තෙ ව ම්බේබලනඹ  (UNCTAD),ව ෙලෝකව බුද්ධිභඹව ෙද්ඳඳ ixúOdkh (WIPO), 

ජාත්යන්තත් ව ෙළඳව භධය් ථානඹව (ITC)ව මෙව ෙලෝකව ෙළඳව මාංවිධානව නීතිපඹව පිිනඵව උඳෙද්ශයේ කව

භධය් ථානඹව (ACW L) ඇුළඳ්වවෙළන්ව ඵහුවඳාර්ශ්වීඹවමාංවිධානව ිරහිඳඹක්වමභපවමමීඳව ම්බඵන්තධත්ාව

ඳළ්වළාෙගනවඹනුවලැෙේ.   

 

3.1. සකනක සවළ 

සංදේධානය තුක ශ්රී 

කංකාසස නිසයනජනය 

(WTO) 

නයිෙ ෝබිව ොව ඳැළැ්වවව WTOව

අභාත්යව මමුළුෙව ව ගනුව ලැබූව

තී  ව ක්රඹා්වභකව ිරීභව

ම්බඵන්තධව ගැටලුව නි ාක  ඹව

ෙකොටව අළමන්තව ිරීභව මෙව

කෘශ්රකර්භඹ , කෘශ්රකාර්මිකව

ෙනොළනව ෙළඳෙඳොලව ්රෙවශයේ ඹ 

(NAMA)ව ොව ේ ළාව ඹනාදිෙඹහිව

ඳළතිපනව ගැටලුව මොව ඉදිිමව

විමඳු්බව ෙමවීේබව භාර්ගඹක්ව

ෙමවීභව පිිනඵව 2016ව ළමෙර්ව   

WTO විසින්ත  සිඹව අළධානඹ 

ෙඹොමුවක වඇත්.ව ෙකේ වවුළ්ව , 

ෙඵොෙෙෝව මාභජිකඹන්තෙ ව

විෙවචනව මෙව අදේ ව ත්ළභ්වව

්රිඹාළටවනැාංවීභටවනිඹමිත්ඹ.  

මාභාජිකව  ටළලින්තව ිරහිඳඹක්ව

සිඹව ෙද්යඹව මෙනාධා ව , 

ෙළඳෙඳොඳව ්රෙවශයේ ඹ , කපුව ොව

අඳනඹනව සීභාව පිිනඵව

 
 
 

ෙලෝකවෙළඳව

මාංවිධානඹවහිවශ්රීව

ලාංකාළවනිෙඹෝජනඹව

ිරීභ 

  
 
 

2016ව ළමෙර්වෙලෝකවෙළඳව

මාංවිධානොවආසිඹානුවඳැසිෆික්ව

කණ්ඩාඹ්බවම්බඵන්තධීකා කව

ෙලමවෙලෝකවෙළඳවමාංවිධානඹව

විසින්තවශ්රීවලාංකාළවඳ්වවක නවලද  
 

ෙළඳාභවමෙවමාංළර්ධනඹවපිිනඵව

ෙලෝකවෙළඳවමාංවිධානවකමිටු 

රැ් වීභ මොවෙදළනවළ ටවදව

මෙබාගීවවීභව(CTD)  
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ගි්බොනව නිළාඩුළව අළමන්තව

වීභටව ්රථභව විෙශ්ෂව

කෘශ්රකාර්මිකව මබාළව ෙළත්ව

ෙගොනුව ෙකොටව ඉදිිමඳ්වව ක ව

ඇත්.ව එෙේවව වමාභජිකව ටළල්ව

අත් ව ඉදිිමව අ මු ව පිිනඵව

ඳැෙැදිලිව ෙළනමක්ව ඇතිපව ඵළටව

විෙශ්ෂව කෘශ්රකාර්මිකව

මබාෙළහිව මබාඳතිපව විසින්තව

ළාර්ත්ාව ක වඇත්.ව ව G-33ව භඟින්තව

ෙඹෝජනාව ක නව ලදව ෙඳොදුව

ෙත්ොගව මෙව විෙශ්ෂව ආ ක්ෂ ව

ඹාන්තත්ර ඹව පිිනඵව කටයුුළව

ත්ළභ්වව උදාසීනව භට්ටේබව

ඳළතී. 

ශ්රීව ලාංකාළව කුඩාව ොව

අළධානභටව ලක්විඹව ෙැිරව

ආර්ථිකඹක්වමහිත්ව ටක්වෙලමව

ෙලෝකව ෙළඳව මාංවිධානඹව

විසින්තව ෙඳුනාෙගනව ඇත්.ව කුඩාව

මෙව අළධානභිරන්තව ෙඳෙලනව

ආර්ථිකඹන්තෙ ව

අළශයේ යත්ාළඹන්තව මැලිරඹව යුුළව

මෙව අර්ථළ්වව ආක ඹිරන්තව

මපු ාීනභටව අදාලව ළගකී්බව

අභාත්යභණ්ඩලව ්රකාශයේ නොව

27ව ළනව ළගන්තතිපෙඹන්තව දැක්ෙව.ව

එභනිමාව ශ්රීව ලාංකාළටව ෙලෝකව

ෙළඳව මාංවිධානෙඹන්තව එහිව

ෙළඳාභව ම්බඵන්තධව

ළැඩමටෙන්තව මොව

ත්ාක්ෂණිකව මෙව ශයේ කයත්ාව

මාංළර්ධනවමෙඹවලඵාවගැනීේබව

අළ් ථාළව ඇතිපව අත් ව ඊටව

අභත් ළව අභාත්යව රැ් වීඑේබ ව

ඹලිව ්රව තිපව ඥාව දුන්තව කුඩාව

ආර්ථිකඹන්තව මොව කාර්ඹඹව

ළැඩමටෙනව ත්ළදු ට්වව

ඳළ්වළාෙගනව ඹාභව ෙලෝකව

ෙළඳව මාංවිධානෙඹහිව

මාංළර්ධනව මුල්ව ක ග්වව

ළැඩමටෙන්තව භඟින්තව ්රතිපලාබව

ලඵාව ගැනීභව මේේදොව

ත්ළදු ට්වව අළ් ථාළව මලමාව
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ෙදනුවඇත්. 

2016ව ළමෙර්ව ෙලෝකව ෙළඳව

මාංවිධානොව ආසිඹානුව

ඳැසිෆික්ව කණ්ඩාඹ්බව

ම්බඵන්තධීකා කව ෙලමව ෙලෝකව

ෙළඳව මාංවිධානඹව විසින්තව ශ්රීව

ලාංකාළවඳ්වවක නවලදවඅත් වශ්රීව

ලාංකාළව විසින්ත  ළැඩව

කණ්ඩාඹ්බළලව ්රිඹාකාී්වළඹව

ශයේ ක්තිපභ්වව ිරීභව මොව නළව

ළැඩමටෙන්තව දිඹ්වවක නවල .වව 

ශ්රීව ලාංකාෙවව කුරුඳුව

කර්භාන්තත්ඹව පිිනඵව විෙශ්ෂව

මබාළා ඹක්ව ෙලෝකව ෙළඳව

මාංවිධානොව ්රමිතිපව මෙව

ෙළඳා්බව මාංළර්ධනව අාංශයේ ඹව

(STDF)ව මභඟින්තව මාංවිධානඹව

ක නවලදව අත් වඑඹව 2016ව ජූනිව

භමව21වළනවදිනවඳළ්වවළනවල ව. 

2016ව ෙනොළැ්බඵර්ව භමව 4ව දිනව

ෙලෝකව ෙළඳව මාංවිධානො ව

ඳැළැ්වව වව ෙළඳාභව මෙව

මාංළර්ධනඹව පිිනඵව ෙලෝකව

ෙළඳව මාංවිධානව කමිටු  (CTD) 

රැ් වීේබ ව කුඩාව ආර්ථිකඹන්තව

මොව මබාළා ඹක්ව ෙළන්තව

ෙකෙ නව ලදව අත් ව එහි ව ශ්රීව

ලාංකා ඳාර්ශයේ ළඹව විසින්තව

ලාංකාෙවව භෘදුකාාංගව

ක්ෙශ්රුත්රොවමාංළර්ධනඹවපිිනඵව

විශ්ෙල්ෂ ඹක්වඉදිිමඳ්වවක නව

ල .වව 

ෙළඳාභව මෙව මාංළර්ධනඹව

පිිනඵව ෙලෝකවෙළඳවමාංවිධානව

කමිටුෙළන්තව කුඩාව ආර්ථිකඹන්තව

මොව ලඵාව දුන්තවමබාව ළා ො ව

කුඩාවආර්ථිකඹන්තවවිසින්තවෙලෝකව

ෙළඳාභටව දාඹකව වීේබ ව

මුහු වඳාන්තනටවසිදුළනවවිෙශ්ෂව

අභිෙඹෝගව පිිනඵව මාකච්ඡාව

ිරීභටව මෙව විමඳු්බව ලඵාව  භව

මොව කාර්ඹව ළැඩමටෙනක්ව
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අනුගභනඹව විඹ.ව ෙභභව

මබාළා ඹව මොව ශ්රීව ලාංකාළව

ඉදිිමඳ්වව ිරීභක්ව සිදුව කඳව

ෙදළනවඅළ් ථාළවෙභඹවෙව.වව 

3.2. සවළ ප්රතිඳත්ති 

සභාසකනයනය 

ශ්රීව ලාංකාෙවව සිවළනව ෙළඳව

්රතිපඳ්වතිපව මභාෙලෝචනඹව 2016ව

ෙනොළැ්බඵර්ව භමව 1-3 ඹනව

දිනඹන්තව හිව ජිනිළාව හිව පිහිටිව

ෙලෝකව ෙළඳව මාංවිධානො ව

ඳැළැ්වවිණි.වව 

 

ළාණිජව ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව

විසින්තව අදාලව ඳාර්ශයේ ළකරුළන්තව

මභපව මාකච්ඡාව ක නව ලදුළව

2012-2016ව දක්ළාව කාලව ඳ ාමඹව

ආළ  ඹව ෙක නව  ාජයව

ළාර්ත්ාළව ම්බඳාදනඹව ක නව

ල . 

 

ශ්රීවලාංකාෙවවෙළඳව්රතිපඳ්වතිපඹව

ෙළන් වීභවපිිනඵව ටළල්ව24වක්ව

භඟින්තවලිඛිත්වගැටළුව 100වටවළඩාව

ෙභභව ළර්ෂො ව ශ්රීව ලාංකාළටව

ලැයව ඇත්.ව අදාලව ෙර්ඛීඹව

අභාත්යාංශයේ ඹන්තව මභපව

ම්බඵන්තධ  වීෙභන්තව එභව ගැටලුව

මොවවිමඳු්බවලඵා භටවළාණිජව

ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව මෙව ෙලෝකව

ෙළඳව මාංවිධානොව නිත්යව

නිෙඹෝජිත්ව විසින්තව කටයුුළව

ක නුවලැයඹ. 

 

ඹෙවඳාලනඹවමෙවනීතිපඹවඇුළලුව

ෙඵොෙෙෝව ක්ෙශ්රුත්රළලව දියුණුළව

ඇතිපව ෙකෙ නව ශ්රීව ලාංකාෙවව

්රතිපමාං් ක  ව ළැඩමටෙනක්ව

දිඹ්වව ිරීභව ්රශයේ ාංමනීඹව ඵළව

ඇ.එ.ජ්.ව , යුෙ ෝඳාව මාංගභඹ , 

රුසිඹාළ , කැනඩාළ , ඉන්තදිඹාළව

මෙව ඕ් ෙේලිඹාළව ළැනිව  ටළලව

නිෙඹෝජිත්ඹන්තව ශ්රීව ලාංකාෙවව

ෙළඳව ්රතිපඳ්වතිපඹව පිිනඵව

අදේ ව දක්ළමින්තව ිරඹාව සිටිනව

 
 

ෙළඳව්රතිපඳ්වතිපව

මභාෙලෝචනඹ 

අළමානවිරීභ  

  
 

ශ්රීවලාංකාෙවවසිවළනවෙළඳව

්රතිපඳ්වතිපවමභාෙලෝචනඹ 

මාර්ථකළවනිභාවිරීභ 

 

ශ්රීවලාංකාළවඵහුඳාර්ශයේ වීඹවනීතිපව

ක්රභඹට අනුකලවළනවඵළටවෙලෝකව

ෙළඳවමාංවිධානඹවවිසින්තවඅනුභත්ව

ිරීභ 

 

මාභාජිකව ටළල්වඅත්  ශ්රීවලාංකාළව

පිිනඵවවිශ්ළාමඹවෙගොඩනැගීභ 
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ල . 

 

මීටව අභත් ළ, දකුණුව

ෙකොිමඹාළ , සිාංගේපරුළ , 

භැෙල්සිඹාළ , මුරුසිඹ , 

මැල්ළෙදෝ ඹ , ෙභොන්තටිනිෙග්රෝළ , 

ෙගෝත්භාලාළ , ෙන්තඳාලඹ , 

ජඳානඹව මෙව ෙකන්තඹාළව ඹනව

අත් භැදිව ටළලවනිෙඹෝජිත්ඹන්තව

දව මීටව මභානව අදේ ව ්රකාශයේ ව

ක නවල . 

 

ෙළඳව ්රතිපඳ්වතිපව මභාෙලෝචනව

රැ් වීභව මදොව මෙබාගීව වව

මාභාජිකඹන්තව විසින්තව මෘජුව

විෙද්යඹව අෙඹෝජනව මොව

ඹටිත්ලව ඳෙසුක්බව ළැඩිදියුණුව

ක මින්තව උඳකල්පිත්ව මෙව

ම්බපිණ්ඩිත්ව තීරුව ඵදුව මෙව

අඹිරී්බව ළුෙඹව ෙළත්ව ශ්රීව

ලාංකාෙවව අළධානඹව ෙඹොමුව

ක ළනව ල .ව උඳකල්ඳනඹව කඳව

ෙැිරව විනිවිදව බාළෙඹන්තව යු්වව

ෙළඳව ොව ආෙඹෝජනව

්රතිපඳ්වතිපවභඟින්තවමෘජුවවිෙද්යඹව

අෙඹෝජනව ආකර්ෂ ඹව ක ව

ගැනීේබව ෙැිරඹාළක්ව ශ්රීව

ලාංකාළටවඇත්. 

වව 

3.3. ඉදිරිඳත් කිරීභ - "Sri 

Lanka An Emerging 

Economic Hub (ආසියාසස 

නැගී එන ආර්ථික 

සක්න්ද්රය ; ශ්රී කංකාව  " , 

ෙලෝකවෙළඳව

මාංවිධානො  

 

2016ව ෙනොළැ්බඵර්ව භමව 1-3 

දිනළලව ෙලෝකව ෙළඳව

මාංවිධානො ව ඳැළ්වවව ශ්රීව

ලාංකාෙවව සිවළනව ෙළඳව

්රතිපඳ්වතිපව මභාෙලෝචනඹටව

මභගාමීළව ශ්රීව ලාංකාළව අනුග්රෙව

දැක්වීභක්ව ළශයේ ෙඹන්තව ෙළන්වව

ළැඩමටෙනක්ව දූත්ව ෙභෙෙළ ව

භඟින්තවමාංවිධානඹවක නවල . 

 
 
 

මෙබාගී්වළඹ 

 WTO මාභාජිකව ටළලින්තව150ව ළැඩිව

මෙබාගී්වළඹ, WTOවෙජයේශ්රුඨව

මාභාජිකඹන්ත,අන්තත්ර්ජාතිපකව

ෙළඳවභධය් ථානඹ, ආර්ථිකව

මමුළුළ, UNCTAD, WTO නීතිපව

පිිනඵවඋඳෙද්ශයේ නවභධය් ථානඹ 

ආදිඹ 
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ක්රියාකාරකම් මිණුම් දණ්  සබෞතික ප්රගතිය 

මරණිණ සාධනය 

ෙලෝකව ෙළඳව මාංවිධානොව

නිෙඹෝජයව අධයක්ෂව ජන ාල්ව

ෙඹොෙනෝවව ෙෆඩ්රික්වඅගාව (Yonov 

Fedric Agah)භෙත්ාව එභව

ළැඩමටෙනටව මෙබාගීව ළනව

ල .ව ශ්රීව ලාංකාෙවව නිෙඹෝජිත්ව

කණ්ඩාඹේබව්රධානි්වළඹවද නව

ලද්ෙද්ව කර්භාන්තත්ව ොව ළාණිජව

කටයුුළව ගරුව අභාත්යව ිමෂාඩ්ව

ඵදියු න්තවභෙත්ාවළනවඅත් වඔහුව

විසින්තව “Sri Lanka An Emerging 

Economic Hubව (ආසිඹාෙවව නැගීව

එනව ආර්ථිකව ෙක්න්තද්රඹව ; ශ්රීව

ලාංකාළව)"වඹනවේවභාළවඹටේවව

150ව කව ට්වව ළැදිව

මෙබාගී්වළඹක්ව මහිත්ව

මබාළක්ව ඉදිිමව පිට ව ශ්රීව

ලාංකාෙවව ආර්ථිකව

දෘශ්රුඨිෙකෝ ඹව ව පිිනඵව

ඉදිිමඳ්වව ක නව ල . එහි ව ශ්රීව

ලාංකාව භෙව ඵැාංකුෙවව ආර්ථිකව

ඳර්ොෂ ව අාංශයේ ොව ව අතිපෙර්කව

ෙල්ක්බ  විසින්තව ශ්රීව ලාංකාෙවව

ආර්ථිකව මෙව ෙළඳව

්රිඹාකාී්වළඹව පිිනඵව

මවි් ත් ා්වභකළව ඉදිිමඳ්වව

ක නව ල .ව එඹව ළඩා්වව සි්වව

ඇදගන්තනසුලුව ව ෙද්ශයේ නඹක්ව වව

අත් ව ඉන්තව අනුළරුළව

්රශ්නළලටව පිිනුළරුව ලඵ ේබව

මැසිඹක්ව දව ඳැළැ්වවිණි.ව ශ්රීව

ලාංකාෙවව ෙභභව ජඹග්රෙ ඹව

පිිනඵළව මෙබාගීව වළන්තව

ෙඵොෙෙොභඹක්ව ්රශයේ ාංමාව කඳව

අත් ව අලුෙත්න්තව පිහිටුළාග්වව

ජාතිපකව ඒකීඹව  ජොව

ෙද්ශයේ ඳාලනව ෙළඳව මෙව

ආර්ථිකව ්රතිපමාං් ක  ඹන්තව

පිිනඵව ඔවුන්තෙ ව විශ්ළාමඹව

ත්ඵනවල .වවව 

 

3.4. සවළාභ සහ 

සංවර්ධනය ළිළිඵ 

 
 

අභාත්ය මමුළුළ 

නිෙඹෝජනඹවිරීභ  

  
 

2016ව ජූලිවභමව17-22ව දිනළල ව

ෙකන්තඹාෙවවනයිෙ ොබිවනග ො ව
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ක්රියාකාරකම් මිණුම් දණ්  සබෞතික ප්රගතිය 

මරණිණ සාධනය 

එක්සත් ජාතීන්සේ 

සණිළුව (UNCTAD): 

ෙළඳාභව මෙව මාංළර්ධනඹව

පිිනඵව එක්ම්වව ජාතීන්තෙ ව

මමුළුෙළහිව අභාත්යව මමුළුෙවව

14ව ළැනිව මැසිළා ඹව 2016ව ජූලිව

භමව 17-22ව දිනළල ව ෙකන්තඹාෙවව

නයිෙ ොබිව නග ො ව

ඳැළැ්වවිණි.ව ඒව මොව ශ්රීව

ලාංකාෙවව නිෙඹෝජිත්ව

කණ්ඩාඹේබව්රධානි්වළඹවද නව

ලද්ෙද්ව කර්භාන්තත්ව ොව ළාණිජව

කටයුුළව ගරුව අභාත්යව ිමෂාඩ්ව

ඵදියු න්තවභෙත්ාඹ. 

 

මමුළුෙවව ළැඩමටෙන්තව අත්ිමන්තව

අභාත්යව විළාද , ඉෙඳව භට්ටේබව

ළට ේබමව මාකච්ඡා, 

ේවභා්වභකව ළැඩමටෙන්ත , 

ෙලෝකව අෙඹෝජනව

ම්බභන්තත්ර ඹක්ව , ෙගෝීනඹව

ෙළඳව බාණ්ඩව පිිනඵව

ම්බභන්තත්ර ඹක්, ත්රු ව

මාංමදඹක්ව මෙව සිවිල්ව මභාජව

රැ් වීභක්ව ඹනාදිඹව විෙශ්ශ්රත්ව

විඹ. ඉදිිමව සිවව ළම ව මොව

ෙළඳාභව මෙව මාංළර්ධනඹව

පිිනඵව එක්ම්වව ජාතීන්තෙ ව

මමුළුළටව අදාලව කර්ත්ළයන්තව

ෙලමව (නයිෙ ෝබිව ඇසිමිෙඹෝ)ව

"Nairobi Azimio "ව (ෙද්ශයේ ඳාලනව

්රකාශයේ ඹව )ව මෙව ෙයිෙ ෝබිව

භාෆිිරඹාෙනෝව "Nairobi 

Maafikiano"ව (නයිෙ ෝබිව ්රථිපලව

ම්බමුතිපඹව )ව මමුළුළව විසින්තව

ම්බභත්වක ගන්තනාවල . 

 

මාංළර්ධනඹව ෙළමින්තව ඳළතිපනව

 ටළල්ව මෙව මාංළර්ධිත්ව  ටළල්වව

අත් ව මාධා ණීඹව ෙළඳාභව

සු ක්ශ්රත්ව ිරීභට්වව ෙළඳාභව

මෙව මාංළර්ධනඹව පිිනඵව

එක්ම්වව ජාතීන්තෙ ව මමුළුෙවව

ඳැළැ්වව ෙළඳාභවමෙව

මාංළර්ධනඹවපිිනඵවඑක්ම්වව

ජාතීන්තෙ වමමුළුෙළහිවඅභාත්යව

මමුළුෙවව14වළැනිවමැසිළා ඹ 

මොවශ්රීවලාංකාළ නිෙඹෝජනඹව

ිරීභ 
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ක්රියාකාරකම් මිණුම් දණ්  සබෞතික ප්රගතිය 

මරණිණ සාධනය 

පර්ළ ගිවිසු්බව මොව පිඹළ ව

ෙගනව ඇතිපව ඵළටව මෙතිපකව

ක ගැනීභ්වව ව ෙභභව ෙල්ඛ්නව

ෙදෙකහිවඅ මු වෙව. 

  

3.5. යුසරනඳා සංගභසේ 

වරණීය සඳොදු ක්රභය 

නැවත ශ්රී කංකාවට කඵා 

ගැනීභ (EU GSP+)  

 

ළාණිජව ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව

විසින්තව යුෙ ෝඳාව මාංගභොව

ළ ණීඹව ෙඳොදුවක්රභවඳෙසුළව ශ්රීව

ලාංකාළටව නැළත්ව ලඵාව ගැනීභව

පිිනඵව අනුව කමිටුව මභපව

මාකච්ඡාව භාලාළක්ව

ඳැළැ්වවීෙභන්තව අනුළරුළව

එක්ම්වව ජාතීන්තෙ ව

ජාත්යන්තත් ව ම්බමුතිපව 27ව මෙව

ජාත්යන්තත් ව ක්බකරුව

මාංවිධානොව ම්බමුතීන්තව ටව

අනුළව සිදුව ක නව ලදව

අනුකලත්ාළන්තව මෙව ්රගතිපඹව

පිිනඵව අදාලව ෙත්ො ුළරුව

ම්බඳාදනඹව ක නව ල . 

උඳකා කව ඇමිණු්බව සිඹල්ලව

ඇුළල්වව අළමානව ළාර්ත්ාළව

බ්ර් ල්ව හිව ශ්රීව ලාංකාව දූත්ව

ෙභෙෙයුභව ෙ ොව 2016ව ජූනිව

භමව 14ව ළනව දිනව යුෙ ෝඳාව

ෙකොමිමභව ෙළත්ව ඉදිිමඳ්වව

ක නව ල .ව යුෙ ෝඳාව ෙකොමිමභව

විසින්තව 2016ව ජූලිවභම12ව ළනව දින්තව

එඹව බා ග්වව ඵළටව මෙතිපකව

ක නවල . 

 
 

ශ්රීවලාාංෙක්ඹව

අඳනඹනවකරුළන්තව

මොව  යුෙ ෝඳාව

මාංගභොවළ ණීඹව

ෙඳොදුවක්රභඹවනැළත්ව

ශ්රීවලාංකාළටවලඵාව

ගැනීභ 
(EU GSP+ ) 

  
 

උඳකා කව ඇමිණු්බව සිඹල්ලව

ඇුළල්වව අළමානව ළාර්ත්ාළව

යුෙ ෝඳාව ෙකොමිමභව ෙළත්ව

ඉදිිමඳ්වව ක නව ලද ව අත් ව

යුෙ ෝඳාව ෙකොමිමභව විසින්තව ජූලිව

භම 12ව ළනව දිනව එඹව බා ග්වව

ඵළටවමෙතිපකවක නවල . 

3.6. භත්සය නිශ්රුඳාදන 

ආනයනය සහා 

යුසරනඳා සංගභසේ 

තහනභ ඉවත් කිරීභ 

(EU-IUU) 

ළාණිජව ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව ශ්රීව

ලාංකාෙවව ධීළ ව අධිකාිමඹව

මභපව ෙභන්තභව යුෙ ෝඳාව

ෙකොමිමභව මභපව දව එක්ළව

යුෙ ෝඳාව අධිකාීන්තව විසින්තව

 
 

ත්ෙනභවඉළ්වවිරීභ 

  

ශ්රීවලාංකාෙළන්තව භ්වමයවනිශ්රුඳාදනව

ආනඹනඹවමොවයුෙ ෝඳාව

මාංගභොවත්ෙනභ 2016ව ජූනිවභමව

23වදිනවඉළ්වවක නවල   
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ක්රියාකාරකම් මිණුම් දණ්  සබෞතික ප්රගතිය 

මරණිණ සාධනය 

ඳනළනුව ලඵනව විවිධව

ෙකොන්තෙද්සීන්තටව අනුකලළව

කටයුුළව ක නව ල .ව ඒව මො 

තී  ව ්රිඹා්වභකව ිරීේබව

භණ්ඩලොව ්රකාශයේ නඹව 2016ව

ජූනිව භමව 23ව දිනව යුෙ ෝඳාව

මාංගභොව නිලව ්රළෘ්වතිපව

ඳත්රොවඳලවවීභ්වවමභපවභවශ්රීව

ලාංකාෙළන්තව භ්වමයව නිශ්රුඳාදනව

ආනඹනඹව මොව යුෙ ෝඳාව

මාංගභොව ත්ෙනභව ඉළ්වව විඹ. 

භ්වමයව නිශ්රුඳාදනව අඳනඹනඹව

ේබව ළනව විටව ත්ෙනභටව ෙඳ ව

ඳැළතිපව්රකෘතිපවත්්ව්වළඹටවක්රභව

ක්රභෙඹන්තවඳ්වෙළමින්තවඇත්.ව ව 

3.7. සවළාභ ඳහසුකරණ 

ළිළිඵ ගිදේසුභ: 

ෙලෝකව ෙළඳව මාංවිධානොව

ෙළඳාභව ඳෙසුක  ව පිිනඵව

ගිවිසුෙභහිව මුල්ව ෙකටු්බඳත්ව

මොව ශ්රීව ලාංකාෙවව අනුභැතිපඹව

ෙලෝකව ෙළඳව මාංවිධානොව

අධයක්ෂව ජන ාල්ව ෙ ොඵැර්ෙටොව

අමෙවදුව ව (Roberto Azevêdo) 

භෙත්ාව ෙළත්ව එහිව නිත්යව

නිෙඹෝජිත්ළ ඹාව විසින්තව ව 2016ව

භැයිව භමව 31ව ළනව දිනව ඉදිිමඳ්වව

ක නව ල .ෙලෝකව ෙළඳව

මාංවිධානොව ෙළඳාභව

ඳෙසුක  ව පිිනඵව ගිවිසුභව

අනුභත්ව ක නව ලදව ව 81ව ෙළනිව

මාභාජිකඹාව ශ්රීව ලාංකාළව ෙව.ව

මාභජිකව  ටළල්ව භඟින්තව 3/2ව ක්වව

අදාලව අනුභත්ව ිරී්බව මාංඛ්යාළව

(110) ම්බපර් ව කලව ඳසුව

ගිවිසුභව ඵලා්වභකව ළනුව ඇත්.ව

2017ව ජනළාිමව භමව 10ව ළනව දිනව

ළනව විටව මාභජිකව  ටළල්ව 105ව

විසින්තව ගිවිසුභව අනුභත්ව ක ව

ඇත්.වවවව 

ෙළඳාභවඳෙසුක  ඹවපිිනඵව

 
 

ගිවිසුභ අනුභත්ව

ිරීභ මෙ 

ඳෙසුක  ඹව

පිිනඵවජාතිපකව

කමිටුළවපිහිටුවීභ   
 

  
 

ෙළඳාභවඳෙසුක  වපිිනඵව

ගිවිසුෙභහිවමුල්වෙකටු්බඳත්ව

මොවශ්රීවලාංකාෙවව අනුභැතිපඹ 

2016ව භැයිවභමව31වළනවදිනව

ඉදිිමඳ්වවක නවල  අභාත්යව

භණ්ඩලඹවවිසින්තවෙළඳාභව

ඳෙසුක  ඹවපිිනඵවජාතිපකව

කමිටුළ (NTFC)ව පිහිටුවීභවමොව

අනුභැතිපඹවලඵා ෙදනවල .  

ජාතිපකවෙළඳවද්ළා ඹවපිහිටුවීභ 
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ක්රියාකාරකම් මිණුම් දණ්  සබෞතික ප්රගතිය 

මරණිණ සාධනය 

ගිවිසුභව මාර්ථකළව ්රිඹා්වභකව

ිරීභව මොව අළශයේ යව

ත්ාක්ෂණිකව මෙව ශයේ කයත්ාව

මාංළර්ධනඹව ෙඳුනාව ගැනීඑභටව

මෙව්රභා ඹවතී  ඹවිරීභටව

ළාණිජව ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව

ෙලෝකව ෙළඳව ම\විධානඹ , 

ජාත්යන්තත් ව ෙළඳව

භධයමථානඹ , ෙලෝකව ආර්ථිකව

මමුළුළව ුළිනන්තව ෙළඳාභව

ඳෙසුක  ඹව මොව ෙගෝීනඹව

මන්තධානඹ , එක්ම්වව ජාතීන්තෙ ව

කර්භාන්තත්ව මාංළර්ධනව

මාංවිධානඹව (UNIDO), ෙලෝකව

ෙර්ගුව මාංවිධානඹව මභපව

එකුළළව කටයුුළව ක යි.ව

අභාත්යව භණ්ඩලඹව විසින්තව

ෙළඳාභවඳෙසුක  ඹවපිිනඵව

ජාතිපකව කමිටුළක්ව (NTFC)ව

පිහිටුවීභව මොව අනුභැතිපඹව

ලඵාදුන්තව අත් ව ෙළඳාභව

ඳෙසුක  ඹටව අදාලව  ාජයව

ආඹත්නව මෙව ෙඳෞද්ගලිකව

අාංශයේ ොව ෙළඳව භණ්ඩලොව

නිෙඹෝජිත්ඹන්තෙගන්තව එභව

කමිටුළව මභන්තවිත්ව ෙව.  ව ව ෙභභව

ෙළඳාභවඳෙසුක  ඹවපිිනඵව

ගිවිසුභව ්රිඹා්වභකව ිරීභව

මොව ්රධානව ම්බඵන්තධීක කව

ෙලමව ශ්රීව ලාංකාළව විසින්තව ෙලෝකව

ඵැාංකුවකණ්ඩාඹභවෙත්ෝ ාෙගනව

ඇත්.ව එභනිමාව ෙලෝකව ඵැාංකුව

කණ්ඩාඹභව මභපව මමීඳව

ම්බඵන්තධත්ාළඹක්ව ෙළඳාභව

ඳෙසුක  ඹව පිිනඵව ජාතිපකව

කමිටුළව විසින්තව ඳළ්වළාව ගත්ව

යුුළවෙව. 
 

ත්ාක්ෂණික, මලයභඹව මෙව

ඹටිත්ලව ඳෙසුක්බව මාංළර්ධනඹව

මොව අළශයේ යව මෙඹව පිිනඵව

මැලසු්බව ිරීභව මොව ව 2016ව

ෙනොළැ්බඵර්ව භමව ෙලෝකව ඵැාංකුව

කණ්ඩාඹභව විසින්තව ශ්රීව ලාංකාව

මාංචා ඹකවනි ත්වවිඹ. 
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3.8. ශ්රී කංකාව තුක ප්රඳාතන 

දේසරනධී සහ 

ප්රතිසතනකන සහ 

ආරක්ෂණ නීති 

ඳැනවීභ 

ශ්රීව ලාංකාළව ුළලව ්රඳාත්නව

විෙ ෝධීඑව මෙව ්රතිපෙත්ෝලනව

මෙව ආ ක්ෂ ව නීතිපව ඳැනවීභව

්රිඹා්වභකව ිරීභව දිගුව කලකව

සිටභව අළශයේ යළව ඳැළතිපඹිර.2005ව

භැයිව භමව 12ව ළැනිව දිනව අභාත්යව

භණ්ඩලව තී  ඹව භඟින්තව නීතිපව

ෙකටු්බඳත්ව ඳාර්ලිේබන්තුළළටව

ඉදිිමඳ්වව ිරීභව මොව

අභාත්යළරුන්තෙ ව අනුභැතිපඹව

ලඵාව  වඇත්.ව 2006ව ජනළාිමවභමව

ඳත්රිකාව ෙදකක්ව

ඳාර්ලිේබන්තුළළටව ඉදිිමඳ්වව

ක නවලදුළව 2006ව අෙේල්ව 4ව ළනව

දිනවඑඹවෙදළනවළ විරඹවීභවසිදුව

ක නවල .ව එහි ව අභාත්යළරුන්තව

ිරහිඳෙදෙනකුව විසින්තව ඳත්රිකාව

ෙදෙකහිව විධිවිධානව

ම්බඵන්තධෙඹන්තවකරුණුවවිභමනව

ලදව අත් ව ඒළව විෙශ්ෂව කමිටුව

ඹටේවව ත්ළදු ට්වව මාකච්ඡාව

ක නව ල .ව එභව රැ් වී්බළලව

මාකච්ඡාව වව කරුණුව අනුළව

බිල්ඳ්වව ෙදෙකහිව ෙකටු්බඳත්ටව

සුදුසුව මාංෙශයේ ෝධනව සිදුව ිරීභව

මොව නීතිපෙකටු්බඳ්වව

ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව ෙළත්ව

ඹැවීභටව තී  ඹව ක නව ල . 
2010ව ෙඳඵ ළාිමව භමව

ඳාර්ලිේබන්තුළළවවිසුරුළාවෙිමනව

ලදව ඵැවින්තව එභව බිල්ඳත්ව

ඉදිිමඳ්වව ිරීභට්වව ෙඳ ව

අෙෙෝසිවවවඵළටවමැලෙක්.ව  

ඉන්තඳසුව 2014ව ජූලිව භමව ත්ළ්වව

අභාත්යව භණ්ඩලව මාංෙද්ශයේ ඹක්ව

ඉදිිමඳ්වවක නවලදව අත් වමුදල්ව

ොව ක්රභම්බඳාදනව

 

 

 

 

අමාධා  වෙළඳාභව

ළැඳැක්වීභවමෙව

ෙද්යඹවකර්භාන්තත්ව

සු ක්ශ්රත්විරීභ 

  
 
 
 

2016වඔක්ෙත්ෝඵර්ව භමව18වළනවදිනව

දිනවඑඹවඳාර්ලිේබන්තුළළටව

ඉදිිමඳ්වවිරීභවමොවඅභාත්යව

භණ්ඩලවඅනුභැතිපඹවලඵාවෙදනව

ල .. 



70 
 

ක්රියාකාරකම් මිණුම් දණ්  සබෞතික ප්රගතිය 

මරණිණ සාධනය 

අභාත්යාාංශයේ ොව

නිීක්ෂ ඹන්තටව ොව

නිගභනඹන්තටව අනුළව

නීතිපඳතිපළ ඹාව විසින්තව ෙභඹව

්රමුඛ්් ථානඹක්ව දිඹව යුුළව

කටයු්වත්ක්ව ේ ව මලකාව නීතිපව

ෙකටු්බඳ්වවිරීභවසිදුවක වඇත්.ව

කර්භාන්තත්වොවළාණිජවකටයුුළව

අභාත්යාාංශයේ ඹව විසින්තව නළව

අභාත්යව භණ්ඩලව මාංෙද්ශයේ ඹක්ව

ඉදිිමඳ්වව ක නව ලදුළව 2016ව

ඔක්ෙත්ෝඵර්ව භමව 18ව ළනව දිනව

එඹව ඳාර්ලිේබන්තුළළටව ඉදිිමඳ්වව

ිරීභව මොව අභාත්යව භණ්ඩලව

අනුභැතිපඹවලඵාවෙදනවල .වව 

3.9. භාර්ගසයහි සනොදිසවන 

ශ්රී කංකාසස නව වායව 

ටයර් කිහිඳයක් ළිළිඵ 

ඳ රතිසතනකන තීරු ඵදු 

දේභර්වනය (“OTR”)  

 

ජාත්යන්තත් ව ෙළඳව ඳාලකව

භණ්ඩලඹව ළනව ළනව එක්ම්වව

ජනඳදොව ළාණිජව

ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළවවිසින්තව ව 2016ව

ජනළාිමව භමව 8ව ළනව දිනව ශ්රීව

ලාංකාළව "භාර්ගෙඹහිව

ෙනොදිෙළනව ශ්රීව ලාංකාෙවව නළව

ළාඹළව ටඹර්ව ිරහිඳඹක්ව

"අනුගෘහිත්ව අඳනඹනඹකව

ෙඹෙදනව ඵළටව ෙඳ්වමභක්ව

ෙගොනුවෙකොටවඇත්. 

ශ්රීව ලාංකාෙවව භාර්ගෙඹහිව

ෙනොදිෙළනව ළාඹළව ටඹර්ව

නිශ්රුඳාදකඹන්තව මොව අධා ව

ලැෙඵනව ළැඩමටෙන්තව 22ක්ව

පිිනඵවවිභර්ශයේ නඹක්වසිදුවක නව

ෙලමටව ෙඳ්වමභව ෙගොනුවක නුව

ලැබූව ව ටයිටන්තව ටඹර්ව මභාගභව

මෙව එක්ම්වව ෙලෝෙ , කඩදාසිව

මෙව ළනව ළගා,  ඵර්, 

නිශ්රුඳාදන, ඵලශයේ ක්තිපව

අනුඵද්ධිත්වකාර්මිකවොවවේ ළාව

ක්බකරුළන්තෙ ව ජාත්යන්තත් ව

මාංගභඹව (ෙඳ්වම්බකරුළන්ත)ව

 
 
 
 

 3.78%වක්වවවසිඹවමලිකවනිර් නඹව

2.18%ව දක්ළාවඅඩුවිරීභටවශ්රිව

කංකාළටවෙැිරවවිඹ 
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මරණිණ සාධනය 

එක්ම්වව ජනඳදොව ළාණිජව

ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළෙළන්තව ඉල්ලව

සිටිනවල . 
 

එක්ම්වව ජනඳදොව ෙද්යඹව

කර්භාන්තත්ව මොව ොනිව සිදුව

වීභව ෙෙෝව ොනිව වීේබව

ත්ර්ජනඹක්වෙභභගින්තව ඇතිපළනව

ඵළටවදවෙඳ්වමේබවමෙන්තවෙව.ව 
 

අධා ව ළැඩමටෙන්තව භඟින්තව සිඹව

ෙද්යඹව කර්භාන්තත්ඹන්තටව ොනිව

ඳැමිෙ නව ඵළ්වව එක්ම්වව

ජනඳදව ළාණිජව

ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළවවිසින්තවඅදාලව

ආනඹනවමොවශ්රීවලාංකාළවුළලව

්රතිපෙත්ෝලිත්ව අනුග්රෙව ආධා ව

ලැෙඵනළාව දව ඹන්තනව නිර් ඹව

ිරීභව පිණිමව විභර්ශයේ නඹව

අඛ්ණ්ඩළව සිදුව කඳව යුුළව ඵළටව

එකම්වව ජනඳදව ජාත්යන්තත් ව

ෙළඳව ෙකොමිමභව ( ITC ව විසින්තව

සිඹව ඳඳමුව තීන්තදුළව නිකු්වව

ක නවල . 

 

නීතිපඳතිපවෙදඳාර්ත්ේබන්තුළෙවව දව

එක්ම්වව ජනඳදව ළාණිජව

ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළෙවව නීතිපව

ආඹත්නොදව මෙඹව ඇුළළව

මලිකව්රශ්නාළලිවමෙවඅතිපෙර්කව

්රශ්නාළලිව මොව පිිනුළරුව

ලඵාදුන්තව ඳසුව එක්ම්වව ජනඳදව

ළාණිජව ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළෙවවව

නිලධාීන්තව විසින්තව ශ්රීව ලාංකාෙවව

 ාජයව ආඹත්නව (ෙද්යඹව

ආදාඹ්බව ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළ , 

අෙඹෝජනව භණ්ඩලඹ , ශ්රීව ලන්තකාව

ෙර්ගුළ,  ඵර්ව මාංළර්ධනව

භණ්ඩලඹ , මුදල්ව අභාත්යාංශයේ ඹව

මෙව ළැවිලිව කර්භාන්තත්ව

අභාත්යාාංශයේ ඹ) ෙළත්ව 2016ව

අෙගෝ් ුළව 23-26 දක්ළාදව

කැ්බෙමොව ෙලෝඩ්් ටාර්ව (ෙඳෞලිව ) 

(Camso Loadstar (Pvt) Ltd.)ව

මභාගභව ෙළත්ව 29ව දාව සිටවව

මැේත්ැ්බඵර්ව භමව ව 2ව ෙත්ක්ව
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විභර්ශයේ නව ෙභෙෙයුභක්ව දිඹ්වව

ිරීභවමොවමාංචා ඹකවනි ත්ව

විඹ. 
 

ශ්රීව ලාංකාෙවව භාර්ගෙඹහිව

ෙනොදිෙළනව ළාඹළව ටඹර් (OTR) 

මො ්රතිපෙත්ෝලනව ඵදුව

විභර්ශයේ නඹ  (CVD)ව පිිනඵව භත්ව

විභසුභක්ව එක්ම්වව ජනඳදව

ළාණිජව ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළෙවව  ව

ෙනොළැ්බඵර්ව භම 3ව දිනව

ඳැළැ්වවීඹ.ව ළැඩමටෙන්තවුළනක්ව

්රතිපෙත්ෝලනා්වභක ඵළ්වව

මෙනාධා ව මෙව ්රතිපෙත්ෝලනව

ඵදුව පිඹළ ව පිිනඵව ගිවිසුෙභහිව

(SCM Agreement) VII ළනව

ඇමිණුේබව (b) ෙකොටෙමහිව

දක්ළාව ඇතිපව ෙකොන්තෙද්සිව අනුළව

2015වෙදමැ්බඵර්වභම 31වළනවදිනව

ෙත්ක්ව ශ්රීව ලාංකාළටව අඳනඹනව

මෙනාධා ව ලඵා භව

ෙකොෙේවභව ව ත්ෙන්බව ක ව

ෙනොභැතිපව ඵළටව ශ්රීවලාංකාව  ජඹව

කරුණු ෙගන ෙැ වදක්ළනවල .වවව 

කැ්බෙමොව ෙලෝඩ්් ටාර්ව (ෙඳෞලිව )ව

මභාගභව ොව ශ්රීව ලාංකාෙවව

භාර්ගෙඹහිව ෙනොදිෙළනව ළාඹළව

ටඹර්ව ව අඳනඹනකරුළන්තව ෙළත්ව

2.18%ව ්රතිපෙත්ෝලනව ඵදුව

අනුඳාතිපකඹක්ව ලඵා ෙභන්තවව

එක්ම්වව ජනඳදව ළාණිජව

ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව විසින්තව

අළමන්තව නිර්ෙද්ශයේ ඹව නිකු්වව

ක නවල .වවව 

 

3.10.  සගනලීය සවළ 

වරණ ක්රභය (GSTP) 

මාංළර්ධනඹව ෙළමින්තව ඳළ්වනාව

 ටළල්ව අත් ව ෙගෝීනඹව ෙළඳව

ළ  ව ක්රභඹ (GSTP)ව පිිනඵව

ගිවිසුභව 1989 ළර්ෂො ව

් ථාපිත්ව ක නව ල .  ෙගෝීනඹව

ෙළඳව ළ  ව ක්රභඹ (GSTP) 

 
 

GSTP ඹටේවව

අඳනඹන 

  
 

ඇ.ෙඩො.මි. 45.14  
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ඹනු, දකු ව - දකු ව අත් ව

ෙළෙඳාභව ොව ආවර්ථිකව

මෙෙඹෝගීත්ාළව ළර්ධනඹව

ිරීේබව අ මුණින්තව ෙළඳාභව

මෙව මාංළර්ධනඹව පිිනඵව

එක්ම්වව ජාතීන්තෙ ව

ම්බේබලනෙඹහි  (UNCTAD) 

අනුග්රෙඹව ඹටේවව මාකච්ඡාව

ම්බමුතිපළලටව එඳැඹුණුව ළ ණීඹව

තීරුඵදුවෙඹෝජනාවක්රභඹිර.  

ෙභභව ක්රභඹව ඹටේවව 2016ව

ළමෙර්ව  ව ශ්රීව ලාංකාළව ඇ.ෙඩො.මිව

45.14ව ළටිනාව අඳනඹනඹන්තව දව

ඇ.ෙඩො.මිව ව 0.03ව ළටිනාව

ආනඹනඹන්තවදවසිදුවක වඇත්. ශ්රීව

ලාංකාළව ්රධානව ළශයේ ෙඹන්තව

ෙභක්සිෙකෝළව ොව ෙේරුව

 ාජයටව කුරුඳුව අඳනඹනඹව

ක නවඅත් වව 2015වළමෙර්වෙභභව

ක්රභඹව ඹටේවව අඳනඹනඹව ටව

ළඩාව ඇ.ෙඩො.මිව 4.00ව කව

අඳනඹනව ඳෙත්ව ළැටීභක්ව ේබව

ළමෙර්ව වදක්නටවලැෙේ.වව 

3.11. යුසරනඳා සංගභසේ 

වරණීය සඳොදු ක්රභය 

සහ මසනකුත් වරණීය 

ක්රභයන්හි වර්ධනයන්  
 

යුෙ ෝඳාවෙකොමිමභවමෙව

මාංගභොවඳාර්ලිේබන්තුළළව

විසින්තව2014.01.01ව දිනවසිටව

්රිඹා්වභකවවවනළවGSPව

ෙඹෝජනාවක්රභඹවඅනුභත්වක නුව

ලැඵවඇතිපවඅත් වවශ්රීවලාංකාළව දව

එහිවඅර්ථලාභිෙඹිර. 

 

ත්ළදව2014ව සිටවයුෙ ෝඳාව

මාංගභොවළ ණීඹවෙඳොදුව

ක්රභොවකලාඳඹන්තවඅත් ව

මමුච්චිත්ව (Cross Regional 

Cumulation ව විධිවිධානවඹටේව, 

ඉන්තදුනීසිඹානුවම්බබවීඹවHSව

යර්ෂව2401ව හිවෙනොනිමිව

 
 
 

GSP ඹටේවව

අඳනඹන 

  
 
 

ඇ.ෙඩො.මි.3,393.72 
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දු්බෙකොඳවමකව්රතිපක්ෙශ්රුපිත්ව

දු්බෙකොඳවරැ් විරීභවොව

යුෙ ෝඳාවමාංගභඹවෙළත්වසිග ට්ව

අඳනඹනඹවිරීභටවශ්රීව

ලාංකාළටවෙැිරඹාළවලැයවඇත්. 

 

එක්සත් ජනඳද  වරණීය 

සඳොදු ක්රභය (US GSP)  

එක්ම්වව ජනඳදව ළ ණීඹව ෙඳොදුව

ක්රභඹව ව ළැඩමටෙන2013ව ජූනිව

භමව31වළනවදිනවඅෙෙෝසිවවීව2015ව

ජූනිව භමව 29ව දිනව සිටව නැළත්ව

ළයළ් ථාපිත්වක නවලද්ෙද්ව2017ව

ෙදමැ්බඵර්ව භමව 31 ළනව දිනව

ෙත්ක්ව ළ ණීඹව ෙඳොදුව ක්රභඹව

මොව නැළත්ව අළම ව ෙදමිනි.ව

ෙභභව ඳනත්ව භඟින්තව GSPව

්රතිපලාබඹව2013වජූලිව31 දිනවසිටව

්රිඹා්වභකව ළනව ඳිමදිව මකමාව

ඇත්. 

ඌ වමාංළර්ධිත්ව ටළලව (LDCs  ව

මෙව අප්රිකානුව ළර්ධනඹ මෙව

අළ් ථාව ඳනත්ටව (AGOA - 

African Growth and Opportunity 

Act)ව ඇුළල්වව  ටළලව බාණ්ඩව

්රළාෙනඹව මොව ෙගෝීනඹව

ළ ණීඹවක්රභඹවඹටේවවතීරුවඵදුව

 හිත්වමෙනඹක්වලැෙඵනවෙලමව

මෑභ GSP ලායව  ටකභව බාණ්ඩව

්රළාෙනවමොවතීරුවඵදුව හිත්ව

ක්රභෙවදඹ ව  ර්ඝව ිරීභට, ශ්රීව

ලාංකාළව අෙනකු්වව GSPව ලායන්තව

මභඟින්තව ඉල්ලු්බව ෙඳ්වමභක්ව

ජාත්යන්තත් ව ෙළඳව ඳාලකව

භණ්ඩලඹටවඉදිිමඳ්වක නවල . 

GSPව ලාය සිඹලුභව ටළල්වමොව

බාණ්ඩව ්රළාෙන  තීරුව ඵදුව

 හිත්ව ක්රභෙවදඹව ව  ර්ඝව ිරීභව

පිිනඵව ජාත්යන්තත් ව ෙළඳව

ඳාලකව භණ්ඩලඹව විසින්තව 2017ව

මුල වනිෙවදනඹවක නුවලැෙේ.ව වව  
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මරණිණ සාධනය 

ජඳාන වරණීය සඳොදු ක්රභය 

(GSP)  

ත්ාළකාලිකව තීරුඵදුව පිඹළ ව

ඳනත්වඵලා්වභකවිරීභවමොව

ආඥාව ඳනෙත්හිව මාංෙශයේ ෝධනඹව

මුල්ව ක ගනිමින්තව ලිහිල්ව ක නව

ලදව ළ ණීඹව ්රබළ් ථානව නීතිපව

ජඳානව ළ ණීඹව ෙඳොදුව ක්රභඹව

ඹටේවව ්රකාශයේ ඹටව ඳ්වෙකොටව

ඇත්.ව 

මාංෙශයේ ෝධනඹ්වව මභපව

නිශ්රුඳාදිත්ඹව ෙ දිව ළර්ගළලින්තව

(ත්නිව ්රිඹාළලිව නයාඹව )ව සිදුව

ක නව අළ් ථාෙවව ෙේබවීඹව

බාණ්ඩව ෙලමව ෙර්ගුව

ළර්ගීක  ෙඹහිව 61ව ළනව

ඳිමච්ෙේදොව ඇතිපව නිශ්රුඳාදනව

(ෙගොත්නව ෙෙෝව විඹනව ලදව

ඇපළු්බ)වසුදුසුක්බවලඵයි.ව ෙභඹව

2015ව අෙේල්ව භමව 01ව සිටව

ඵලා්වභකවවිඹ. 

 

3.12. සවළ බාණ්  

සහා සඳොදු මරණිදක 

(CFC) 

ෙළඳවබාණ්ඩවමොවෙඳොදුව

අ මුදල (CFC)ව ඹනුව1989ව

එක්ම්වවජාතීන්තෙ ව ාමුළවුළලව

පිහිටුළනවලදව් ළත්න්තත්රව

අන්තත්ර්ව ාජයවමලයව

ආඹත්නඹිර.වඑඹවඑක්ම්වව

ජාතීන්තෙ වමාභාජිකඹන්තව 101ව

ෙදෙනකුවොවඅන්තත්ර්ව ාජයව

ආඹත්නව10විරන්තවයු්වව

ඳාර්ශයේ ළකරුළන්තව 111වන්තව

මභන්තවිත්වමාංවිධානඹිර.ව ව

ෙළඳවබාණ්ඩවමොවෙඳොදුව

අ මුදල (CFC) ආ ්බබොව

සිටභවශ්රීවලාංකාළවඑහිව

 
 

ගිවිසුභවනිභවිරීභ 

  
 

බාණ්ඩවමොවෙඳොදුවඅ මුදලව

පිහිටුවීේබවමාංෙශයේ ෝධිත්වගිවිසුභ 

මොවඅනුභැතිපඹවවලඵා භ පිණිම 

අභාත්යවභණ්ඩලවඅනුභැතිපඹව

නීතිපඳතිපවජන ාල්ුළභාවවිසින්තව

මාංෙශයේ ෝධිත්වෙකටු්බඳේවව

ත්රනතිපකවඅනුභැතිපඹටව

ඹට්වළ,2016ව ෙනොළැ්බඵර් භමව

ලැබිණි. 

ව 
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මරණිණ සාධනය 

මාභජිකඹකුවළනවඅත් වේව, 

ිරිමවනිශ්රුඳාදන, කුරුඳු, ෙකොහු, 

උ වඅාංකු ,  ඵර්, ෙඳොල්, 

භ්වමයවනිශ්රුඳාදනවආ වබාණ්ඩව

අාංශයේ වමාව්රතිපලාබව

ලඵන්තෙනක්දව ෙව. බාණ්ඩව

නිශ්රුඳාදකයින්තෙ වමභාීවඹ-

ආර්ථිකවමාංළර්ධනඹවඇතිපව

ිරීභවමභ් ත්වමභාීවඹව

මාංළර්ධනඹටවදාඹකවවීභවවඹනව

නිඹභෙඹන්තවයුුළළවCFCව දිගින්තව

දිගටභවබාණ්ඩවනිශ්රුඳාදනව

ක්ෙශ්රුත්රෙඹහිවනිඹැෙලන්තනන්තව

ෙටවමෙනව ඹව්රදානවලඵා භව

භඟින්තවඋඳකා වක යි. 
 

ෙඳොදුව අ මුදලවපිහිටුවීභවමොව

ගිවිසුේබව ්රධානව අාංශයේ ව 1989ව

අ මුදලවපිහිටුළාග්වවදිනවසිටභව

විවිධවෙළන් කළලටවලක්වවඵළව

ෙදුනාගනිමින්ත ,  ජාත්යන්තත් ව

මාංළර්ධනව සුමභාදර්ශයේ ඹව ුළලව

ඳැතිප ව ඳළ්වනාව ෙභෙෙයු්බව

මාර්ථකව ක ගැනීභටවෙැිරළනව

ෙලමව ගිවිසුභව මාංෙශයේ ෝධනඹව

ිරීභටව CFCව මාභාජිකයින්තව

විසින්තවඑකපවළනවල .වව 

 

ඒව අනුළ , . CFCව අධයක්ෂකව

භණ්ඩලව නිර්ෙද්ශයේ ඹව දව ොව

ඳාලකව මබාෙවව අනුභැතිපඹව දව

ඇතිපළව මාංෙශයේ ෝධනව ්රිඹාළලිඹව

ඇ ඹිණි.ව මුල්ව ගිවිසුභව මොව

මාංෙශයේ ෝධනඹන්තව ිරහිඳඹක්ව

ෙඳුනාග්වව ඳසු, මාංෙශයේ ෝධිත්ව

ගිවිසුේබව අළමන්තව ෙකටු්බඳත්ව

මක් ව ෙකිමණි.ව මුල්ව ගිවිසුභව

මොව මාංෙශයේ ෝධනව ඵලා්වභකව

ළන්තෙන්තව සිඹලුභව මාභජිකඹන්තව

විසින්තවසිඹව අනුභැතිපඹව CFCව භෙව

ෙල්ක්බව කාර්ඹාලඹව ෙළත්ව

දැනු්බදුන්තවඳසුළවඹ. 

 

ඒව අනුළව ළාණිජව

ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව කර්භාන්තත්ව
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ක්රියාකාරකම් මිණුම් දණ්  සබෞතික ප්රගතිය 

මරණිණ සාධනය 

ොව ළාණිජව කටයුුළව

අභාත්යාාංශයේ ඹව ෙ ොව බාණ්ඩව

මොව ෙඳොදුව අ මුදලව

පිහිටුවීේබවමාංෙශයේ ෝධිත්ව ගිවිසුභව

ෙළත්ව අනුභැතිපඹව ව ලඵා භව

මොව 2016ව ඔක්ෙත්ෝඵර්ව භමව

අභාත්යාාංශයේ ව මාංෙද්ශයේ ඹක්ව

ඉදිිමඳ්වව කඳව අත් ව ව නීතිපඳතිපව

ජන ාල්ුළභාවවිසින්තවමාංෙශයේ ෝධිත්ව

ෙකටු්බඳේවව ත්රනතිපකව

අනුභැතිපඹටව ඹට්වළ , ඒව මොව

2016ව ෙනොළැ්බඵර්ව භමව අභාත්යව

භණ්ඩලවඅනුභැතිපඹවලැබිණි 

 

4. සවළ, ආසයනජන සහ 

සංයාරක ප්රවර්ධනය  

   

4.1 සවළ සල්ළිල් සහා 

සහබාගීත්වය 

 

ෙත්ො ුළරුවහුළභාරුව

ක ගැනීභටව අළැසිවෙවදිකාළක්ව

මොවකාර්මිකවත්ාක්ෂ ොව

මෙවවිෙශ්ෂවවුළභනාළන්තෙ ව

ඉෙඳවඹෑභවෙමුෙවවෙළඳව

මල්පිල්වහුදුවමල්පිඳකවභට්ටේබව

සිටවවගැනු්බවොවවිකුණු්බවමොව

ළැදග්වවෙත්ො ුළරුවමඳඹන, 

ෙළඳවඳාර්ශයේ ළකරුළන්තටව

ෙමුවීේබවඅළ් ථාළවමලමාව

ෙදනවමාර්ථකවපලදායීව

ෙළඳෙඳොඳක්වෙලමවළර්ධනඹව

වීවඇත්. 

ළාණිජවනිලධාීන්තවවිසින්තවශ්රීව

ලාංකාෙවවමාංචාර්කව්රදර්ෂනව

කරුළන්තවොවඅදාලව ාජයව

නිලධාීන්තවමොවෙළඳව

මල්පිල්වමොවමෙබාගී්වළඹ, 

විවිධව්රළර්ධනවළැඩමටෙන්ත, 

කර්භාන්තත්වොවසුපිිමව

ෙළඳමැල්වමොවදාභව

මාංචා ඹන්ත, ළැඩමුළු, භාධයව

ෙමුවමාංවිධානඹවක නවල . 

 

ශ්රීවලාංකාෙවවොවවිෙද්ශයේ ව ටළලව

ඳැළැ්වවීභටවනිඹමිත්වෙළඳව

මල්පිල්වමොව ව්රචා  ව

 

ජාත්යන්තත් වෙළඳව

්රදර්ශයේ නවමොවශ්රීව

ලාංකාෙවව

මෙබාගී්වළඹව  

 
 
 
 

ළාණිජවනිලධාීන්තව

මෙබාගීවවව්රදර්ශයේ නව

ග න 

 

මෙබාගීවව  

මාංචා කයින්ත/ 

ගැනු්බකරුළන්ත 

ග න   

 

  

ෙළඳව්රදර්ශයේ න  62 ( 400  ළැඩිවශ්රීව

ලාාංිරකව

්රදර්ශයේ නකරුළන්ත/මාංචා කයින්ත) 

 

ශ්රීවලාාංකාෙවව ්රථභව

මෙබාගි්වළඹව -ව්රදර්ශයේ නව03  

 

්රදර්ශයේ න 200 ළැඩිෙඹන්ත 

 

300ව ළැඩිෙඹන්තව 

2016 ෙලෝකවඅඳනඹනවමාංළර්ධනව

මමුළුළ (WEDF) වමො-171   
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ක්රියාකාරකම් මිණුම් දණ්  සබෞතික ප්රගතිය 

මරණිණ සාධනය 

ලඵා භවෙරුණුෙකොටවළාණිජව

නිලධාීන්තවවිසින්තව

නි න්තත් ෙඹන්තවඅදාලව

්රදර්ශයේ නඹන්තවමොවමෙබාගීව

ෙව. 

4.2  සවළාභ, ආසයනජන 

සහ සංයාරක ආරවුල් 

දේසඳීභ 

 

ළාණිජවෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළවමෙව

ළාණිජව නිඳධාීන්තව ෙද්යඹව ොව

විෙද්යඹව ළයාඳාිමකඹන්තෙ ව

ෙළඳාභව පිිනඵව ඳැනව

නගින්තනාව වව ගැටළුව මොව

විමඳු්බව ලඵා ෙභහිව ලාව භෙඟුව

ේ ළඹක්ව ඉටුව ක යි.ව ව විෙද්ශයේ ව

 ටළලව ් ථාපිත්ව ළාණිජව දූත්ව

භණ්ඩලව විසින්තව විෙද්යඹව

ඳාර්ශයේ ළකරුළන්තෙ ව ෙළඳව

ආෙඹෝජනව මෙව මාංචා කව

කටයුුළවපිිනඵවගැටලුවවිමඳීභටව

දාඹකවෙළයි. 

 

විෙද්යඹව ගැනු්බකරුළන්තව විසින්තව

ඉදිිමඳ්වව ක ව ඇතිපව ෙළඳව

විභසී්බළලටව අදාලව ශ්රීව ලාංකාව

අඳනඹනකරුළන්තටව ද , 

එෙභන්තභව ළාණිජව භණ්ඩලව , 

අඳනඹනව මාංළර්ධනව භණ්ඩලව

ළැනිවආඹත්නවෙළත්වදවකඩින්බව

පිඹළ ව ගැනීභව මොව මෘජුළභව

බා ෙදනුව ලඵයි.ව ළාණිජව

භණ්ඩල, අඳනඹනව මාංළර්ධනව

භණ්ඩලව ළැනිව ආඹත්නළලව

මාභාජිකඹන්තෙ ව එළැනිව

විභසි්බව මොව අදාලව විෙද්යඹව

ගැනු්බකරුළන්තව ෙමොඹාව ගැනීභවව

මොව ළාණිජව නිලධාීන්තව ත්භව

මෙඹවලඵාවෙදයි. 

 

එෙභන්තභව ආෙඹෝජනව ොව

මාංචා කව කටයුුළව

ම්බඵන්තධෙඹන්තව ළාණිජව

නිලධාීන්තව ෙළත්ව ලැෙඵනව

විභසී්බව මොව ඔවුන්තව විසින්තව

සුදුසුව ඳිමදිව මෙඹව ෙභන්තභව

 
 

ළාණිජවනිලධාීන්තව

විසින්තවෙත්ො ුළරුව

මඳඹනවලදවවිභර්ශයේ නව

(ෙළඳ/ව

ආෙඹෝජන/මාංචා කව

) 

  
 
1,871 
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ක්රියාකාරකම් මිණුම් දණ්  සබෞතික ප්රගතිය 

මරණිණ සාධනය 

ෙත්ො ුළරුව ලඵාෙදනව අත් ව

ඒළාව අදාලව ව ශ්රීව ලාාංිරකව

ආඹත්න/ව අභාත්යාාංශයේ ව ෙළත්ව

ෙඹොමුවිරීභටදවකටයුුළවක යි. 

4.3 සවළ ආරවුල් දේසඳීභට 

සහය  
අඳනඹනව කරුළන්තව ොව

ආනඹනව කරුළන්තව අත් ව

ඇතිපළනවළාණිජවආ වුල්වමොව

මාභකාමීව විමඳු්බව ලඵ භටව

ළාණිජව ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව

භැදිේවව ෙව.ව අඳක්ෂඳාතීව මෙව

මාභකාමීව විමඳු්බව

ෙමොඹාගැනීභවොව අෙනයෝනයළව

මාකච්ඡාව ෙකොටව විමාවගැනීභවව

ෙකෙ හිව අළධානඹව ෙඹොමුව

ක මින්තවඒවමොවසුදුසුවපිඹළ ව

ගනුවලඵයි. 

 

ළාණිජවනිලධාීන්තව

විසින්තවවිමඳීභටවමෙඹව

වවආ වුල්වග න 

  

ආ වුල් 228 

(22 මාභකාමීළවවිමාවඇත්)  

 

4.4 දේස ශීය සෘජු 

ආසයනජන ප්රවර්ධනය 

 

විෙද්ශයේ ව ටළලව් ථාපිත්වළාණිජව

නිලධාීව විසින්තව  ටව ුළලටව

විෙද්යඹව මෘජුව ආෙඹෝජනව

ලඵාගැනීෙභහිව ලාව ඉත්ාව

ළැදග්වවෙභෙෙඹක්වඉටුව ක නුව

ලඵයි.ව එහි ව ඔවුන්තව විසින්තව

්රධානව ෙඳෙල්ව අෙඹෝජකඹන්තව

මෙව අෙඹෝජනව ආඹත්නව මභපව

භනාව ම්බඵන්තධත්ාළඹක්ව

පිහිටුළව ගනුව ලඵයි.ව මීටව

අභත් ළව ශ්වී ව ලාංකාෙවව

නිශ්රුඳාදනව කර්භාන්තත්ව ළඩා්වව

පුළුල්ව ිරීභව මොව ඵලළ්වව

ඵද්ධව ළයාඳා ව ඳර්ශයේ ළකරුළන්තව

ෙඳුනාවගැනීභටවශ්රීවලාංකාෙළන්තව

ඳිමඵාහි ව ළයාඳාිමකව

නිෙඹෝජිත්ඹන්තව මභපව ළයාඳා ව

ෙමුව මාංවිධානඹව ිරීභදව ඔවුන්තව

සිදුවක නුවලඵයි. 

 

 

ආෙඹෝජනවෙඹෝජනාව

ග නව 

 

ආෙඹෝජනව්රළර්ධනව

ළැඩමටෙන්තවග නව 
 

ආෙඹෝජනව

නිෙඹෝජනඹන්තව

ග න 

 
 
 

ෙඹෝජනාව107  

ම්වකා කව ෙටහිවආෙඹෝජනව

පිිනඵවම්බභන්තත්ර වඳළ්වළනව

ල .ව 

ආෙඹෝජනවනිෙඹෝජනඹන්තවවශ්රීව

ලාංකාළව ෙළත්වොවශ්රීවලාංකාෙළන්තව

සදාන්බවක නවල . 

 



80 
 

ක්රියාකාරකම් මිණුම් දණ්  සබෞතික ප්රගතිය 

මරණිණ සාධනය 

 

ඒව අනුළව අදාලව ළර්ෂො , 

ළාණිජව නිලධාීන්තව විසින්තව එක්ව

එක්වක්ෙශ්රුත්රඹටවඅදාලව මවිභ්වව

ආෙඹෝජකඹන්තව ෙමුව වීව

දිළයිෙනහිව ඳළතිපනව ආෙඹෝජනව

අළ් ථාව පිිනඵව වි් ත් ව

මැඳයීභටවකටයුුළවක වඇත්. 

4.5 සංයාරක ප්රවර්ධනය 

ළාණිජව නිලධාීන්තව විසින්තව

මාංචා කව ක්ෙශ්රුත්රොව විබවීඹව

ලක්ෂ ව ෙඳුනාව ගනිමින්තව ශ්රීව

ලාංකාළව ආකර්ෂණීඹවමාංචා කව

ගභනාන්තත්ඹක්ව ෙලමව

්රළර්ධනඹව ිරීභව මොව ශ්රීව

ලාංකාව මාංචා කව ්රළර්ධනව

කාර්ඹාාංශයේ ොව මෙව ශ්රීව ලාංකන්තව

ගුළන්තවමභාගේබවමෙඹදවඇතිපළ , 

විෙද්ශයේ ව  ටළල්ව ුළලව විවිධව

්රළර්ධනව ළැඩමටෙන්තව

මාංවිධානඹව ක නුව ලඵයි. 

විෙශ්ෂව මාංමදව මෙව ම්බේබලනව

මාංවිධානඹ , මාංචා කව

කණ්ඩාඹ්බව මොව මාංචා ව

මාංවිධානඹ , මාංචා කව

්රළර්ධනව ළැඩමටෙන්තව සදාන්බව

ිරීභ , ජාත්යන්තත් ව මාංචා කව

මල්පිල්ව මොව මෙබාගීව වීභටව

අළ් ථාළව මලමාව  භ, භාධයව

නිෙඹෝජන , ශ්රීව ලාංකාළව ෙළත්ව

FAM මාංචා , මාංචා ්රළර්ධනව

භණ්ඩලව පිහිටුවීභ , ම්වකා කව

 ටව ුළලව විදු්වව ොව මුරිත්ව

භාධයන්තෙගන්තව ්රචා  ව

කටයුුළව සිදුව ිරීභව ආදිඹව ව ශ්රීව

ලාංකාළව ආකර්ෂණීඹවමාංචා කව

ගභනාන්තත්ඹක්ව ඵළටව ඳ්වව

ිරීභවමොවළාණිජවනිඳධාීන්තව

විසින්තවඅනුගභනඹවක නුවලබනව

 
 

මාංචා කව්රළර්ධනව

ළැඩමටෙන්තවග නව 

  

 

22වමාංචා කව්රදර්ශයේ නඹටව

මෙබාගීවවීභව 

(380ව අධිකවශ්රීවලාංකාවමාංචා කව

මභාග්බ, ශ්රීවලාංකාවමාංචා කව

්රළර්ධනවකාර්ඹාාංශයේ ඹවශ්රීවලන්තකන්තව

ගුළන්තවේ ළඹව)ව 

 

මාංචා කව්රළර්ධනවළයාඳා -ව8 

වFAM මාංචා -100ව අධිකවමාංචා /ව

ශ්රීවලාංකාළවපිිනඵවවි් ත් ා්වභකව

භාධයවළැඩමටෙන්ත/වමප ාවලිපි 

ම්බභන්තත්ර , ළැඩමුළුවොව

මාං් කෘතිපකව  ාත්රීවළැඩමටෙන්තවව

මාංවිධානඹ  
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මරණිණ සාධනය 

්රධානවක්රෙභෝඳාඹන්තවෙව.  

4.6 තාක්ෂන්ක සහය සහ 

දැනුවත් කිරීසම් 

වැ සටහන් ඳැවැත්වීභ  

 

ළර්ෂඹව ුළල , ෙලෝකව ෙළඳව

මාංවිධානොව ගිවිසු්බව මෙව

ෙළඳව ගනුෙදනුව ෙැිරඹාළව

අදාලව  ාජයව නිලධාීන්තව ුළඳව

ළර්ධනඹව ිරෙ ේබව

අභිලාශයේ ෙඹන්තව ෙළඳා්බව

්රළර්ධනව මාංවිධානව මෙව

අඳනඹනව මභාග්බළලව

නිෙඹෝජිත්යින්තව ව ොව ළාණිජව

ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළ  WTO, 

UNESCAP, ITC මෙව අෙනකු්වව

විවිධව මාංවිධානව ව ඹන්තෙ ව දව

මෙඹව ඇුළළව ඳෙත්ව දැක්ෙළනව

ම්බභන්තත්ර වඳළ්වළනවල . 

 තීරුඵදුව  හිත්ව

පිඹළා ඹන්තව මෙව ඉන්තදුව

ශ්රීවලාංකාවනිදේ වෙළඳව

ගිවිසුභව ඹටේවව

ඉන්තදිඹාෙවව ්රමිතිපව මෙව

ෙ ගුලාසිව පිිනඵව

දැනුළ්වවිරීභ 

 WTO නයිෙ ොයව ගටලුව

ළලින්තව ඳසුව ත්්වළඹව

පිිනඵව ෙඳොදුව  ාජයව

භණ්ඩලොව ්රතිපඳ්වතිපව

ම්බඳාදකවළැඩමුළුළවශ්රීව

ලාංකාෙවවඳැළැ්වවවීභ 

 ෙළඳව පිිනඹ්බව පිිනඵව

ශයේ කයත්ාව මාංළර්ධනව

ළැඩමටෙන 

 ේ ළාව ෙළඳාභවපිිනඵව

ම්බභන්තත්ර ඹ 

 ඵහුඳාර්ශයේ විකව ෙළඳව

ක්රභඹව ුළලව ෙළඳාභව

මුල්ව ක ග්වව

මාංළර්ධනඹව පිිනඵව

කලාපීඹවළැඩමුළුළ 

 ෙළඳව ්රතිපඳ්වතිපව

පිිනඵවම්බභන්තත්ර ඹ 

 
 

මාංවිධානඹවක නව

ලදවළැඩමටෙන්තව

ග න 

  
 

ම්බභන්තත්ර , ළැඩමුළු 07 
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මරණිණ සාධනය 

 ෙලෝකව ෙළඳව

මාංවිධානඹ -ව ෙළඳාභව

ඳෙසුක  ව ගිවිසුභව

පිිනඵවම්බභන්තත්ර ඹ 

4.7 සවළාභ හා ඵැඳි 

යුසරනඳා සංගභය 

මනුගෘහිත වකයතා 

සංවර්ධන වයාඳෘතිය 

"යුෙ ෝඳාව මාංගභඹව ොව ශ්රීව

ලාංකාළව අත් ව ෙළඳාභව

ම්බඵන්තධව මෙඹ:ව කලාපීඹව ොව

යුෙ ෝඳාව මාංගභොව

ෙළඳෙඳොඳවුළලවවසුළුවොවභධයව

ඳිමභා ව ළයාඳාිමකඹන්තෙ ව

ත් ගකාී්වළඹව ළර්ධනඹව

ිරීභ"ව ඹනව ළයාඳෘතිපඹව , 2013ව

ෙදමැ්බඵර්වභමව2වළනවදිනවබ්රමල්ව

හිවඳැළතිපවවයුෙ ෝඳාවමාංගභඹවොව

ශ්රීව ලාංකාළව අත් ව ඒකාඵද්ධව

කමිටුළවොවමභගාමීළවඳැළ්වවවව

ෙළඳව ොව ආර්ථිකව

ම්බඵන්තධත්ාව පිිනඵව යුෙ ෝඳාව

මාංගභඹව ොව ශ්රීව ලාංකාළව අත් ව

ළැඩවකණ්ඩාඹභවෙළත්වඉදිිමඳ්වව

ක නවල . 

විෙශ්ෂෙඹන්තව භව ආො , 

කුළුඵඩුව මෙව ෙත්ො ුළරුව

ත්ාක්ෂ ඹව ොව ළයාඳා ව

්රිඹාළලිව ඵාහි ක  ඹව (IT & 

BPO)ව ඹනව අාංශයේ ව මොව 1. 

ළයාඳා ව ොව ෙළඳව ්රතිපඳ්වතිප , 

2. ෙළඳව ඳෙසුක  ඹ , 3, 

ත්්ව්වළව මෙතිපකව ොව

මනීඳා ක්ෂකව මෙව ් ළ් ත්ත්ාව

පිඹළ ඹන්තව (SPS ,    4. ආාංශිකව

අගඹන්තව දාභව මාංළර්ධනඹව මෙව

කලපීඹව ොව ෙගෝීනඹව අගඹව

දාභඹටවසුළුවොවභධවඹවඳිමභා ව

ළයාඳාිමකඹන්තවම්බඵන්තධවිරීභව

ුළලින්තව ශ්රීව ලාංකාෙවව අඳනඹනව

ක්ෙශ්රුත්රොව මභ් ත්ව කාර්ඹව

මාධනඹව ඉෙඳව නැාංවීභටව

ළයාඳෘතිපඹවඅෙේක්ෂාවක යි.වවව 

 

යුෙ ෝඳාව මාංගභඹව විසින්තව ෙභභව

 
 

ළයාඳෘතිපඹවදිඹ්වව

ිරීභවමෙවෙඹෝජිත්ව

ගිවිසු්බවම්බපර් ව

ිරීභ 

  
 

2016 ෙනොළැ්බඵර්  15 ළයාඳෘතිපඹව

දිඹ්වවිරීභ.  

යුෙ ෝඳාව මාංගභඹව ෙභභව

ළයාඳෘතිපඹවමොවයුෙ ෝවමිලිඹනව8ව

කවඅ මුදල්ව භටවඑකපවිඹ 
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මරණිණ සාධනය 

ළයාඳෘතිපඹව මොව යුෙ ෝව

මිලිඹනව 8කවඅ මුදල්වලඵාව භටව

එකපව වව අත් ව ජාත්යන්තත් ව

ෙළඳව භධය් ථානව ්රිඹා්වභකව

ිරීේබව ආඹත්නඹව ෙලමව ්රිඹාව

ක නවිටව ළාණිජව

ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව එහිවජාතිපකව

ම්බඵන්තධීකා කවෙලමවඳ්වවක ව

ඇත්. 

 

4.7 සන්වාසික වීසා ඵකඳත්ර 

සහා නිර්ස ව කඵාමේභ 

විෙද්ශිකඹන්තව විසින්තව ඔවුන්තෙ ව

ළයාඳාිමක, ළෘ්වතීඹව මෙව

ෙඳෞද්ගලිකව කටයුුළව මොව ශ්රීව

ලාංකාළව ුළලව ළැඩිව කාලඹක්ව

සිටීභටවවෙන්තළාසිකවවීමාවඅඹදු්බව

ක නුව ලඵයි.  ආගභනව ව විගභනව

ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව විසින්තව

ෙන්තළාසිකව වීමාව ඵලඳ්වව

ලඵා භව මොව අදාලව ෙර්ඛීඹව

අභාත්යාංශයේ ඹන්තෙගන්තව

නිර්ෙද්ශයේ ඹන්තව අෙේක්ෂාව ක යි. 

ලාංකාළව ෙළත්වඳැමිණීභවමෙවශ්රීව

ලාංකාළව ුළඳව ළයාඳාිමක 

්රිඹාකා ක්බව ළල fh භට, 

විෙද්යඹව මභාග්බළලව මෙව

ෙළන්වව ෙළඳව මෙව ළාණිජව

ළයාඳා ළලව ම්බඵන්තධීක  ව

කාර්ඹාලළල/ ශයේ ාඛ්ාව

කාර්ඹාලළලව ේ ළොව නියුුළව

විගභණිකඹන්තව මොව

ෙන්තළාසිකව වීමාව ඵලඳත්රව

නිකු්විරීභව මොව නිර්ෙද්ශයේ ව

ලිපිව නිකු්විරීේබව ඵලඹව

කර්භාන්තත්වොවළාණිජවකටයුුළව

අභාත්යාාංශයේ ොව ෙල්ක්බළ ඹාව

විසින්තව ළාණිජව

ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව ෙළත්ව

ඳළ ා වඇත්. ව 
 

ළාණිජව ෙදඳාර්්වේබන්තුළළව

විසින්තව ෙළත්ව ළාණිජව

ආඹත්නඹන්තහිව අධයක්ෂ , 

 
 

අදාලවළර්ෂො ව

නිකු්වවක නවලදව

නිර්ෙද්ශයේ වග නව  

  
 

අඹදු්බකරුළන්ත 121 ෙන්තළාසිකව

වීමාවඵලඳත්රවමොවනිර්ෙද්ශයේ  

ලඵා භව  

මභාග්බ 72  ක ජාතීන්තව25 ක 

ඹැෙඳන්තනන්ත  86 
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උඳෙද්ශයේ කව මෙව විෙශ්ශ්රත්ව

කාණ්ඩව ඹටේවව සිටිනව

සුදුසුක්බව ල්වව විෙද්ශිකඹන්ත , 

ඔවුන්තෙ ව ඹැෙඳන්තනන්තව ෙළත්වව

ඔවුන්තෙ ව ඉල්ීනභටව අදාලළව

ඇුළල්වීභටව මෙව  ර්ඝව ිරීභටව

අදාලවෙන්තළාසිකවවීමාවනිර්ෙද්ශයේ ව

ලිපිවඅවුරුද්දකවකාලඹක්වමොව

නිකු්වව ක යි. එළැනිව ේ ළාව

නියුක්තිපඹක්ව භගින්තව අඳනඹනව

ෙළඳාභ, ත්ාක්ෂණිකව භාරුළව

මෙව පලදායිත්ාව ළර්ධනඹව

මොව ඇතිපළනව මෘජුව ්රතිපලාබව

මෙව එභඟින්තව ජාතිපකව

ආර්ථිකඹටවඇතිපවිඹවෙැිරවළාසිව

මැඳිරල්ලටව ගනිමින්ත , එළැනිව

වීමාව ඵලඳත්රව නිර්ෙද්ශයේ ව මොව

ඉදිිමඳ්වළනව අඹදු්බඳ්වව දැඩිව

ෙලමවත්ක්ේ රුවක නුවලැෙේ.  

4.9 ණය සදන ආයතන 

මනුභත කිරීභ 

 

1949වඅාංකව06 ද නවඋක් වඳනත්ව

ඹටේව, ඕනෑභව මභාගභක්, 

ෙළඳව මභාගභක්, ආඹත්නඹක්ව

ෙෙෝවපුද්ගලඹකුවඅනුභත්වක නව

ලදව  ඹව ෙදනව ආඹත්නඹක්ව

ෙලමව ්රකාශයේ ඹටව ඳ්විරීභටව

ළාණිජවඅධයක්ෂවජන ාල්වෙළත්ව

ඵලඹව ඳළ ාව ඇත්. අධයක්ෂව

ජන ාල්ළ ඹාව එේ ව සිඹව

අනුභැතිපඹවෙදනුවලඵන්තෙන්ත , 1949ව

අාංකව 06 ද නව උක් ව ඳනේවව

114 (1)ව ළනව ළගන්තතිපඹව ඹටේවව

ගරු. අභාත්යළ ඹාව විසින්තව

ඳ්වක නුව ලඵනව

මබාඳතිපළ ඹකුෙගන්තව ොව

ත්ළ්වව පුද්ගලයින්තව

ෙදෙදවෙනකුෙගන්තව මභන්තවිත්ව

 

 

කැව අඹදු්බඳ්වව

ග න 

 

ගැමට්වනිෙවදනඹව

ක නවලදවආඹත්නව

ග න 

  
 
11  
 
03 
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භණ්ඩලඹකව නිර්ෙද්ශයේ ව භත්ව

ඳදන්බළවෙව. 

 

4.10 ප්රබවස්ථාන සහතික 

නිකුත්කිරීභ  (CoOs) 

ඳෙත්වමෙන්තවළ ණීඹවගිවිසු්බව

මෙව කලාපීඹ, ද්විඳාර්ශ්විකව

මෙව නිදේ ව ෙළඳව ගිවිසු්බව

ඹටේවව අඳනඹනඹව ක නුව

ලඵනව ශ්රීව ලාාංිරකව ම්බබවීඹව

නිශ්රුඳාදනව මොව ළාණිජව

ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව විසින්තව

්රබළ් ථානව මෙතිපකව (COOs) ව

නිකු්වක නුවලඵයි.  

 ළ ණීඹව ෙඳොදුව ක්රභඹව

(GSP) 

 ෙගෝීනඹව ෙළඳව ළ  ව

ක්රභඹව(GSTP) 

 මාර්ක්ව ළ ණීඹව ෙළඳව

ගිවිසුභව (SAPTA) 

 දකුණු-ආසිඹානුව

නිදේ ව ෙළඳව ගිවිසුභව

(SAFTA) 

 ඉන්තදු-ශ්රීව ලාංකාව නිදේ ව

ෙළඳවගිවිසුභව (ISFTA) 

 ඳාිර් ථානුව - ශ්රීව ලාංකාව

නිදේ ව ෙළඳව ගිවිසුභව

(PSFTA)  

 ආසිඹානු-ඳැසිෆික්ව

ෙළඳවගිවිසුභව (APTA) 

මාභානයව ළැඩක නව දිනඹක , 

ළාණිජව ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළළව

විසින්තව ්රබළ් ථානව මෙතිපකව

500 ක්ව ම්බඵන්තධෙඹන්තව කටයුුළව

 

ළර්ෂඹවුළල වනිකු්වව

ක නවලදව

්රබළ් ථානවමෙතිපකව

ඳ්වවග න 

  
 
EU GSP – 40,644 
GSP CIS –  514 

GSP ෙළන්ව – 11,981 
ISFTA – 12,621 
PSFTA – 6,673 
APTA – 4,508 
SAFTA – 149 
SAPTA – 288 
GSTP – 143 

එකතුව – 110,830 
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ක නවලදුළවනිකු්වව ක නුවලැඵව

ඇත්. පර්ළව දැනු්බ භිරන්තව

ෙත්ො ළව  ාජකාීව ෙවලාළව ුළඳව

ඕනෑභව අළ් ථාළකව ෙමුවිඹව

ෙැිරව පර් කාීනනළව

්රබළ් ථානව මෙතිපකව අාංශයේ ඹව

ෙළත්ව අනුයුක්ත්ළව

කටයුුළක න , ඉත්ාව ඉෙඳව

භට්ටමින්තව අභිෙේ  ඹව ක නව

ලදව නිලධාීන්තෙගන්තව මභන්තවිත්ව

කණ්ඩාඹභක්වඋඳෙද් වලඵාව භව

මෝව, ළැඩිදු ව ෙත්ො ුළරුව

ඳැෙැදිලික ව  භව මෝවව

සදාන්බළව සිටියි . 

මාභානයෙඹන්ත, ඳ්වක ව ඇතිපව

නිලධාීන්තව විසින්තව

අඳනඹනකරුළන්තව 30 - 50 

ෙදෙනකුටව දිනඳත්ාව උඳෙද් ව

ලඵාව ෙදනුව ලැෙේ.  ්රබළ් ථානව

මෙතිපකව (COOs) නිකු්වව ිරීභ , 

විවිධව ෙළඳව ගිවිසු්බව ඹටේවව

අදාඳව ්රබළ් ථානව ීතිපව

නිර් ාඹකඹව පිිනඵළව ගැඹුරුව

දැනුභක්ව ලඵාගැනීභව ඹනුව

අළශයේ යළනව ඉත්ාව විෙශ්ශ්රත්ව

කාර්ඹඹක්ව ෙව. ේබව

ම්බඵන්තධෙඹන්තව ළාණිජව

ෙදඳාර්ත්ේබන්තුළෙවව ළගකී්බව

ළන්තෙන්ත; 

 

(අ)   ව තීරුඵදුව මෙනව

මොව

නිශ්රුඳාදනඹකව

ෙඹෝගයත්ාළව

ත්ක්ේ රුවිරීභ,  

(ආ)   

අඳනඹනකරුළ

න්තෙ ව ෙත්ො ුළරුව

මටෙන්තව (profiles) 
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ක්රියාකාරකම් මිණුම් දණ්  සබෞතික ප්රගතිය 

මරණිණ සාධනය 

ලිඹාඳදිාංචීව ිරීභව

මෙව

ඳළ්වළාෙගනව

ඹාභ, 

(ඇ) පිිමළැඹව ්රකාශයේ ඹන්තව

මෙව ෙඹෝගයත්ාළව

මපු ාීනභව මොව

අඳනඹනකරුළ

න්තවවිසින්තවඉදිිමඳ්වව

ක නුව ලඵනව

අෙනකු්වව

ආධා කව

ලිපිෙල්ඛ්නව

ඇගයුභටව

ලක්ිරීභ, 

(ඈ)    ළ  ඹව

ලඵාෙදන්තනාවව

 ටළලව ඉල්ීනභව

භත්වව්රබළ් ථානව

මෙතිපකව නිකු්වව

ිරීෙභන්තව ඳසුව

විග නව

ඳැළැ්වවීභ වමෙව 

(ඉ)    ්රබළ් ථානව

මෙතිපකව ආශ්රිත්ව

ද්වත්ව මෙව

විශ්ෙල්ෂ ා්වභ

කව ළාර්ත්ාව මක් ව

ිරීභ.  

විදේශ වාණිජ නිදයෝජනය  

විදේ රටල ව්ථාපිත ශ්රී ා ා ත ත භඩ   52   නිධාරින් 52 දදදනකුදෙන් වභන්විත ලාණිජ දදඳාර්තදේන්තුදේ ලාණිජ 
නිදයෝජනය භගින් දලෂාභ , ආදයෝජනය වශ වාචාර  ලයාඳාරය ද දර ව විද  අලධා ය දයු ක  රන්න් වකා ාර  
රටල ශ්රී ා ාදේ ලාණිජ වශ ආර්ක    ටතුතු රලර්ධනය ිරරිභ වශ ආර්ෂා ිරීමදභ වා නිරතලන ී .“රාජය - 
දඳෞේෙලි   ශවුල් ාීමකාල ලැ වටශන” යටදකා ලාණිජ නිධාරින් විසින් ක්රියා ාර ේ ළුල්ල් ඳරාවය්ෂ ක්රියාලට නාල  

ැදේ  .ශ්රී ාාිර  අඳනයන වශා ජාතයන්තර දලෂඳෂ තලීකරටකා ළුල්ල් ිරීමභ වශ විවිධාාුර ර ය ිරීමභ වශා , විදේ 
රටල ව්ථාපිත ශ්රී ා ා ත ත භඩ ල දව ලදය ව දයුදලා ඇ   ලාණිජ නිධාීමන්දේ වශ ශ්රී ා ාදේ පි ව අ අදනකුකා 

වශාය ලයාඳාරි  වාවිධානල වශදයෝෙය  ඇ ල , ලාණිජ දදඳාර්තදේන්තුල විසින් ක්රියා ාර ේ දඳෂ්ෂ ක්රියාලට නාලන ී .
නල  අඳනයන දලෂඳෂ ශඳුන්ලාීභ වශ ඳලකානා දලෂඳෂල ල ාකා දයෝෙය ඳරිවරය්ෂ නිර්භා ය ිරීමභ තුිනන් 

ජාතයන්තර දලෂඳෂ තුෂ වවුනදේ දලෂඳෂ ද ුටව ළුල්ල් ිරීමභ වශා ර ක  අඳනයන ුවලන් දලත මූලි  අලධානය 
දයු ක රන අතරතුර , ලාණිජ නිධාීමන් විසින් සුල් ශා භධය ඳරිභා  අඳනයන ුවලන් දලත වවුනදේ නි්ඳාදන දල දලන් 
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මරණිණ සාධනය 

ජාතයන්තර දලෂඳෂ රදේය්ෂ ඵාෙැීමභ වශා අ ඩ ල වශදයෝෙය ද්ෂලන ී . 

 විදේයන් ව සි අන ලාණිජ නිධාීමන් විසින් ඉටු රන ද රධාන  ාර්යයන් ඳශත වශන් ඳරිදි දේ . 

 ශ්රී ාාිර  නි්ඳාදන වශා අඳනයන අලව්ථාලන් ශඳුනාෙැීමභ වශා දලෂඳෂ වමී්ෂ  /දතුරතුුව වේඳාදනය 

ිරීමභ .  

 වකා ාර  රදට ව දලෂ ර ඳකා  දලනව් ේ, විද දයන් තීුවඵීක වශ තීුවඵීක දනුලන ක්රියාභාර්ෙ අක්්ෂ ය 
ිරීමභ වශ ලාර්තා ිරීමභ.     

 ලැදෙකා ජාතයන්තර දලෂ රදර්න /අලව්ථා වශා ශ්රී ා ාදේ වශබාුරකාලය වාවිධානය ිරීමභ .දභය , ශ්රී ාාිර  

අඳනයන රලර්ධනය ිරීමදභ වා ල ාකා පදාී  දභලභ්ෂ ලදයන් වෂ   ැදේ.      

 ශ්රී ා ාදේ ඳලකාලන ද රදර්න /අලව්ථා වශා විදේාය ලයාඳාරි  ත ත පිරිව් වාවිධානය ිරීමභ.     

 වකා ාර  රටලී ශ්රී ා ා -විද වි )තනි-රට (රචාර  ලැ වටශන් ඳැලැකාරභ .   

 ලයාඳාරි  අලව්ථාලන් දවුයාඵැම භ වශා ශ්රී ා ාදලන් වශ ශ්රී ා ාල දලත දලෂ, ආදයෝජන වශ වාචාර  ත ත 
පිරිව් වාවිධානය ිරීමභ.     

 ලයාඳාරි  අලව්ථාලන් දවුයාඵැම භ වශා ශ්රී ා ාදලන් වශ ශ්රී ා ාල දලත ළුේෙ ලයාඳාරි  වාචාරයන් 

වාවිධානය ිරීමභ.      

 වකා ාර  රටල දලෂ, ආදයෝජන වශ වාචාර  ්ෂද ත්ර ලට අදාෂ රජද  නිධාීමන් ජාෙත ිරීමභ වශ ශ්රී 

ා ාදේ ලාණිජ වශ ආර්ක    ටතුතු ලට අදාෂ ෙැටල්  / ුවර වේඵන්ධදයන් විවිධ රාක   න්තර වශ ජාතය 
වාවිධාන  ලී ශ්රී ා ාල නිදයෝජනය ිරීමභ .  

 දලෂ, ආදයෝජන වශ වාචාර  ආශ්රිත දලෂ විභසුේ වේඵන්ධදයන් දව ලය වැඳී භ , විදේ ලයාඳාරි න්න් 

ශ කරභ /වා ච්ඡා ඳැලැකාරභ, ශ්රී ාාිර  අඳනයන ුවලන් වශා තා්ෂණි  වශාය ඵාීභ වශ දලෂ ආරවුල් 
විවඳීභ යනාදිය . 
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 ක්රියාකාරකභ   
ණිළු එකතුව 

1 ම්වකා කව ටළල්ළලවශ්රීවලාංකා-විෙශ්ශ්රූව (ත්නිව ටව)ව්රළර්ධනවළැඩමටෙන්තව (ෙළඳාභ/වආෙඹෝජනව/වමාංචා කව )වව 49 

2 
ශ්රීවලාංකාළව ෙළත්වසිදු  ක නවලදවදූත්වෙභෙෙයු්බවව 

නිෙඹෝජනවග න 96 

නිෙඹෝජිත්යින්තවග න 770 

3 

ම්වකා ව  ටළල්වෙළත්වශ්රීවලාංකාෙළන්තවසිදුවක නවලදවදූත්ව

ෙභෙෙයු්බවව 

නිෙඹෝජනවග න 142 

නිෙඹෝජිත්යින්තවග න 1,005 

4 
ශ්රීවලාංකාළව ෙළත්වපුද්ගලවමාංචා  253 

5 
ම්වකා කව ටවෙළත්වපුද්ගලවමාංචා  224 

6 ම්වකා කව ටළලවසිදුවක නවලදව්රදර්ශයේ න 
295 

7 
ශ්රීවලාංකාළවුළලවඳැළතිපව්රදර්ශයේ නවමොවම්වකා කව ටළලව

මෙබාගී්වළඹ 

්රදර්ශයේ න/මල්පිල්වග න 62 

මෙබාගීවවළන්ත/ව්රද ශයේ නකරුළන්තවග න 485 

8 
පිිනුළරුවදුන්තවෙළඳවවිභර්ශයේ නවමාංඛ්යාළව(ෙළඳ/ආෙඹෝජන/මාංචා කව ) 1,871 

9 
විමඳු්බවලඵාවදුන්තවළාණිජවගැටලු/වආ වුල්වමාංඛ්යාළ 228 

10 ්රළර්ධනඹවක නවලදවනිශ්රුඳාදනවක්ෙශ්රුත්රව්රභා ඹ 147 

11 
ම්වකා කව ටළල්ළලවළාණිජවනිලධාීන්තවවිසින්තවමෙබාගීවළනවලදව්රදර්ශයේ න/මල්පිල් 100 

12 ම්වකා කව ටළලවෙළඳාභවඳෙසුක  වමෙවළයාඳා වජාලගත්වරැ් වී්බවමොවශ්රීවලාංකාෙවවමෙබාගී්වළඹ 
244 

13 ෙළඳෙඳොඳව ෙත්ො ුළරු 
70 

14 
ජාත්යන්තත් වම්බේබලනඹන්තවහිවශ්රීවලාංකාළවනිෙඹෝජනඹවිරීභ 32 

15 ේවවඅෙලවිව්රළර්ධනඹ 
33 

16 ආෙඹෝජන ්රළර්ධනවකටයුුළ 
245 

17 මාංචා  ්රළර්ධනවකටයුුළ 
219 

18 ළයාඳා  ජාලගත්වළැඩමටෙන්ත 
204 
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දැක්ම 

ශ්රී ලංකාවේ ව ලංයේපාරේඅ ලංශා ආ ලංරඅක ලංවඅන්   ලං ලංසාසා ේ ලංආප ලංපාරේක ආ ලංළිබඳව  ලංපියාආේ ක ලංරම ලං

රම ආ   ලං ිහි  ලං ිරීමම  ලං සම්  ලං ස්රීආ ලං යාආේම  ලං ශකාවේයකආ ක ලං ි ක ලං ිරීමම ලං ලින්   ලං ශ් ාසයආ ලං

යේපාරේයකව ලංපාරසු ලංිහම ක ලංසාධනය ආ ලංිරීමම ලංපේ ලං පාරණයකආ ලංිරීමම. 

    ම පඅ 

 ලං ලං ලංසමේගම් ලං අජිසාට්රේධන ලං ාපාරේධනේ ම්  ලි ලංඅේ ආ ලංරධනක ව ලංර කපාර්  කආ  ලංපේ ලං ඳ  ලං ලං ලංර කපාර්  කආ  ලං

ශනුකූකේේආ ක ලං ි ක  ලං  සේ ලං ශාේක ලං පාර ්  ලං ආ  ්  ලං යේපාරේඅ ලං පේ ලං ශ  ත්්  ලංරආේ  ලං ස පේ ලං

ය කමආ ලංේ් ආ ක ලංකවේ ලංදීම  ලංපේ ලංඒේ ආ ලංවේධනආආ   ලංරම්  ලංිරීමම  ලංපාරයක්රමආ ක ලංාඅආ 

  අරමුණු  

  ාපාරේධනේ ම්  ලි ලං  ේ ලං පාරිීම ලං ි ක ලං මූන්ව ලං වේධනආආ ලං       ලං පාරපේ ලං සාප   ලං වඅ ලං ි ක ලං ලං

යසා ේ   ලං්රිආේ් මව ලංිරීමම, පාරයකපාරේක ආ ලංිරීමම ලංපේ ලංවකගි  වීම ලං ව. ලං  ලංඑම ලං  ලංයසා ේ   ලං

පාරපේ ලංාි ක ව. 

 (ශ) ලං2007 ලංශාව ලං07 ලංාඅ  ලංසමේගම් ලංපාර ේ 

 (ර) ලංසන් ක ලංරඥේ ලංපාර ේ ලං- ලං123 ලං  ලංශකාවේයකආ 

 (ි) ලං1935 ලංශාව ලං61 ලංාඅ  ලංසීට්ටු ලංරඥේ ලංපාර ේ 

 (ඈ) ලං1987 ලංශාව ලං03 ලංාඅ  ලං පාරොදු ලං වො  ත්රේ්  ලංපාර ේ 

 

    රයේ  ලංවේධනආ   

1.  පාරෞද්ගන්ව, ලං පාරොදු, ලංශ් ද්ශීආ, ලංසීමේ ලංඅි ේ, ලංිපාර ආ   ලංසීන්ේ ලංසමේගම් ලංසප ලංසාගම් ලං

සාසා ේපාර ආ ලංිරීමම. 

2. ගක   ලංපාරයක කයවරු  , ලංසමේගම් ලං ේවම්රු   ලංසප ලං පාරොදු ලං වො  ත්රේ්  ලංන්ආේපාරයාා  ලං

ිරීමම 

3. පුද්ගකආ   ලංශ්සි   ලංඉේලුම් ලංවඅ  ලංපාරයකයා ලංශාේක ලංසමේගම් ලං ේොඅලිරු ලංකවේ ලංදීම 

4. සමේග ම් ලංශාේක ලංසිආළුම ලං ේොඅලිරු, ලංශ්සාේඅ ලංශාේක ලං ගොනු ලංක  ලංආේ් වේලී  ලංිරීමම 

5. සමේගම් ලං ේවම්රු   ේ, ලංගක   ලංපාරීම කයවරු   ේ, ලංසන් කක ලංසප ලං පාරොදු ලං

 වො  ත්රේ්  ලංක  ලංශාේක ලං ේොඅලිරු ලංන්ආේපාරයාා  ලංිරීමම 

6. සප කව ලංළි පාර්  ලංකවේ ලංගියම ලංසප ලංමපේ  ලං ේොඅලිරු ලංකවේ ලංගියම ලංස පේ ලංශාේක ලං

ර කපාරේා  ලංසවසා ලංිරීමම. 

7. උගසාවිඳුම්වඅ ලංපේ ලංඍක ලංපාරත්ර ලංන්ආේපාරයාා  ලංිරීමම ලං 

8.  ේඛක ලංේපවුරු ලංිරීමම 

9. ගේසාලි ලංඑවලි ලංිරීමම ලංපේ ලංසිසඳීම 

10. සමේගම් ලං ිේ ලංන්ආේපාරයාා  ලංිරයකම 

11. සමේගම් ලංඈඅ ලංිරීමම ලංපේ ලංශ්සුරුේ ලංපිීමම 

12.   ෞ කව ලං ේඛක ලංපේ ලං ගොනු ලං ඩ් ලි ලංිරයකම ලංපේ ලංවඳමකේවඅකආ ලංිරයකම 

 

සමාගම් රරජිස්ට්රාර් ද රදරාර් දේරම්තුවල
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2016 රදසැම්බර් ද 31 දිනට ප්රගිය  
 

 යේපාරි ක ආ ලං ම : e-ROC යේපාරි කආ 

 යේපාරි ක ආ ලංශඅණක ලං: ලංසමේගම් ලංන්ආේපාරයාා  ලංිරීම ම් ලං්රිආේන්ආ ලංපාරයකගකව ලංගේ ලංිරීමම 
 ලං 

ිඩස ප   ලංපේ ලංයේපාරි ක න්නුම් ලංඒවවආ 

  ෞ කව ලංරග කආ ලං 

ඉක කවආ 
කඟේ ලංවඅ ලං
ගියම් 

2501 - ප්රිලයුහගතගේ රිමම    

මිදුවේාග ලංසාධනය ආ ලංපේ ලං ේඛක ලං
Scanning  ිඩස ප  

ශ්ආාම ලං(රු. ලං
න්න්ආ ) 

 
සමේගම් ලංන්ආේපාරයාා  ලංිරීම ම් ලං

්රිආේන්ආ ලංපාරයකගකව ලංගේ ලංිරීමම 

ගිශ්සුම ලංශ් ස   ලං
ිරයකම  ලං
 ආණජිේයි. 

 මිදුවේාග ලංේ්  ලංශ්ගක ආ  ශ්ආාම(රු. ලං
න්න්ආ ) 

ාිඩේාග ලංපේ ලංආ   ත්රණපාරවඅක ලං  ලං
සා ේපාර ආ ලං ිරීමම  
  

ශ්ආාම(රු. ලං
න්න්ආ ) 

වඳමකේවඅ  ලං්රිආේන්ආ ලං
  සාිරීමම 

ශ්ආාම(රු. ලං
න්න්ආ ) 

රආේ  ලංපාරයකසඅආ ලං   සා ලංිරීමම ශ්ආාම(රු. ලං
න්න්ආ ) 

මූධන ලත්කම් පුනරුත්ේාරනය හගතා 

ලැඩිදියුණු රිරීම  

   

 ගොඩ ිඟින් ලංපේ ලංඉයාිරීමම් 
  

ශ්ආාම(රු. ලං
න්න්ආ ) 

 ගොඩ ිඟිේක ලංශළු් ිඩිආේ ලං ිරීමම ඉක කව ලංකඟේ ලං
වඅ ලංිේ 

ආ  ත්ර ලංපේ ලංආ   ත්රණපාරවඅක  ශ්ආාම(රු. ලං
න්න්ආ ) 

ආ  ත්ර ලංපේ ලංආ   ත්රණපාරවඅක ලං
ිඩියායුණු ලං ිරීමම  

ඉක කව ලංකඟේ ලං
වඅ ලංිේ 

ේප     ශ්ආාම(රු. ලං
න්න්ආ ) 

ේප  ිඩියායුණු ලං ිරීමම  ඉක කව ලංකඟේ ලං
වඅ ලංිේ 

මූධන ලත්කම්  අත්රත්කරගැනීම    

ේප  ශ්ආාම(රු. ලං
න්න්ආ ) 

වේ ලංවදු ලංපාරා ම ලංආ  ්  ලංේප  ලංන්කදී ලංගියම  ලං
 ආණජිේයි. 

ගිප ේණ්ඩ ලංපේ ලංවේධනආේලීආ ලං උපාරවඅක ශ්ආාම(රු. ලං

න්න්ආ ) 

වේධනආේලීආ ලං  ම්ස, ලංපුටු,න්කදී ලංගියම ලං ඉක කව ලංකඟේ ලං

වඅ ලංිේ 
ආ  ත්ර ලංපේ ලංආ   ත්රණපාරවඅක ශ්ආාම(රු. ලං

න්න්ආ ) 

පාරයකගකව ලං22 ක ලංපේ ලංඊ  ලංශාේක ලංණද්රක ලං

ආ  ත්ර ලංපේ ලංUPS න්කදී ලංගියම 

ඉක කව ලංකඟේ ලං

වඅ ලංිේ 
පුහුණු ලංිරීමම් ලංපේ ලංපිිරආේ ලංධනය ආ ශ්ආාම(රු. ලං

න්න්ආ ) 
යාකයේීම   ේ ලං පිිරආේ ලංපුහුණු ලං
ධනය  ලංිරීම ම් ලංිඩස ප   ලං

සාශ්යේ ආ ලංිරීමම 

ඉක කව ලංකඟේ ලං
වඅ ලංිේ 

ආදායම(රු. මිලියන)    

සමේගම් ලංශඅණාක රාේආම(රු. ලං
න්න්ආ ) 

  

        පාර ේ ලං්රිආේ් මව ලංිරීමම රාේආම(රු. ලං
න්න්ආ ) 

 ඉක කව ලංකඟේ ලං
වඅ ලංිේ 

         ්  ලංරාේආම් රාේආම(රු. ලං
න්න්ආ ) 

 ඉක කව ලංකඟේ ලං
වඅ ලංිේ 

සමේගම් ලං අජිසාට්රේධන ේගේසාලි 
20.03.02.10 

රාේආම(රු. ලං
න්න්ආ ) 

 ඉක කව ලංකඟේ ලං
වඅ ලංිේ 

 පාරොදු ලං වො  ත්රේ්  ලංගේසාලි  
20.03.02.12 

රාේආම(රු. ලං
න්න්ආ ) 

 ඉක කව ලංකඟේ ලං
වඅ ලංිේ 
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රදරාර් දේරමරතුවරේ සමස්ථ 
ආදායම(රු. මිලියන) 

   

වියදම(රු. මිලියන)    
 
සමේගම් ලංපාර ේ ලං
පාරයකපාරේක ආ ලං
ිරීමම  

සමේගම් ලංශඅණාක ශ්ආාම(රු. ලං
න්න්ආ ) 

 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංපු අේධනේ  ලංශ්ආාම් ශ්ආාම(රු. ලං
න්න්ආ ) 

 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංමූකය  ලංශ්ආාම් ශ්ආාම(රු. ලං
න්න්ආ ) 

 

297 ලංශීධනයආ ශ්ආාම(රු. ලං
න්න්ආ ) 

 

රදරාර් දේරමරතුවරේ සමස්ථ 

වියදම(රු. මිලියන) 

   

    

ර ෞික කාර් දසාධනය    

  ලංසාසා ේගේිරීමම් 
   

ඒවව ලං
රමේකආ 

 

සමේගම් ලංපාර ේ ලං
්රිආේ් මව ලං
ිරීමම 

 ේඛක ලංන්ආේපාරයාා  ලංරමේකආ ඒවව ලං
රමේකආ 

 

සන් ක ලංන්ආේපාරයාා  ලංරමේකආ ඒවව ලං
රමේකආ 

 

 ේවම්රු ලංන්ආේපාරයාා ආ ඒවව ලං
රමේකආ 

 

 පාරොදු ලං වො  ත්රේ්  ලංන්ආේපාරයාා ආ ඒවව ලං
රමේකආ 

 

සමේගම් ලංන්ආේපාරයාා  ලංිරීම ම් ලංවද්ා ලංපේ ලං

ඈඅ ලංිරීම ම් ලංවද්ා 

ඒවව ලං

රමේකආ 
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  දැක්ම :-  “ ජනතා ව්යව්ාාක්  ෙසා ිරසාාස ාවව්්ධධනක  ාුපඳාාසක  “ 

  මමමෙවර :-   “  ශ්රි සවාාෙස ාුපඳාාස ව්යාඳාසක ජනතා ව්යව්ාාක්  ෙසා ාවව්්ධධනක ිරීමභ ාාා ාාුබඵස 

ාඳකමින්, ාුපඳාාස ාමිිරව්ස  කා ඳාසනක්  ෙ ොඩනැගීභ ාාා පුළුල් ෙසා භැදිාත් වීභ “ 

   අරමුණු :-              

ාුපඳාාස ව්යාඳාසක රචලිතත ිරීමභ 

ාුපඳාාස ාමිිර/ ාව   ත්් ිරභත්  ිරීමභ 

ාුපඳාාස ාමිිර/ ා    ාුපඳාාස රිරඳත්ිර නුබව් ෙභොක වීභ 

ාුපඳාාස ොේව්ක  ා ඵන්ධ ෙව්නත් ඵාහිස පුද් සයින්/ ආකතන නතස ා ඵන්ධීාසණක  

ාිතන් ාස  සජක භගින් දිකත් ාසුබ සඵන ාවව්්ධධන ා යුතු ව්ස  භැදිාත්වීභ 

 ක්රියාකාරාරර  :-     

 රිරඳත්ිර ාා ා භනාාසණක 

ාුපඳාාස ාමිිර ිතකාඳදිවචික ාා නධී් ෂණක  

ාුපඳාාස ාමිිර වි ණනක ාා විභ්ධත්නක 

ාුපඳාාස ආසවුල් ෙේරු ාසණක ාා තීසාාසණක 

ඳ ාත් ාාා ාභ  ා ඵන්ධීාසණක 

ාුපඳාාස ාමිිර ව්ස ඵැවකු ාා ුපසය නවත් නධී් ෂණක  

ාුපඳාාස ව්යාඳාසෙප ඳාභෝෙබිගිා නවත් ාවව්්ධධනක ිරීමභ 

ාුපඳාාස නසුපදල් ා භනාාසණක 

ාුපඳාාස ව්යාඳාසක රව්්ධධනක ාා ාවව්්ධධනක 

භානව් ාා ෙබෞිරා ා ඳත් ාවව්්ධධනක  

සමුපරාර සංවර්ධන මදපාර්තම න්තුව 
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2016 මදසැ බර් 31 දිනට ප්රගතියයාක   

 

 

 

 

02.වයාපිියමන නම: ාුපඳදීඳනී පුව්ත් ඳත ුපද්රණක ිරීමභ 

වයාපිියමන නම :- ඵැවකු ාා ුපසය ාුපඳාාස ාමිිර ව්ස ා යුතු ියකාභනක ිරීමෙ  ව්ැඩා ාන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක්රියාකාරාරර   

මිණු  ඒරරයාක 

ම ෞියර ප්රගතියයාක 

ඉලක්රයාක  ලඟා රර ගතැනීම 

ාුපඳදීඳනී සවාස පුව්ත්ඳත ාාා 
ිතපි, පුව්ත් එාතු ිරීමභ 

 
 
භාසාව් ාුපඳදීඳනී සවාස ාා 
ෙදභ  භාධය පුව්ත්ඳත් නිරේධා 
ඳ  ිරීමභ 

පුව්ත්ඳත් 24 
්  ඳ  ිරීමභ 
 
සවාස 12 
ෙදභ  12 

පුව්ත්ඳත් 24 ්  
ඳ  ිරීමභ 
 
සවාස 12 
ෙදභ  12 

ඳ ාත් ා ඵන්ධීාාසාව්රු ාභ  
ා ඵන්ධ වීභ 

ාවා්ාසණ ා යුතු ව්ිතන් 
නනතුරුව් ුපද්රණක  ෙකොුප ිරීමභ 

ක්රියාකාරාරර  මිණු  ඒරරයාක 
ම ෞියර ප්රගතියයාක 

ඉලක්රයාක ලගතාරර ගතැනී  

 
දත්ත ාා ෙතොසතුරු රැා් ිරීමභ( ුපසය 
තත්ත්ව් විත්්ෙල්ෂණ ව්ා්ධතාව් ව්ැිය) 

ව්ා්ධතා ාවඛ්යාව් 32 
 
12 

ා්ථානීක ඳීම් ෂණ ඳැව්ැත්වීභ ඳභෝ් ෂණ ාවඛ්යාව් 04 
            - 

 
ග්රාමීය ක ඵැවකු ෙභොයු  නත්ෙඳොත ාා 
ෙව්නත් ාදුන්ව්ාදී  පිළිඵ පුහුණු 
ව්ැඩා ාන් ඳැව්ැත්වීභ 

පුහුණු ව්ැඩා ාන් 
ාවඛ්යාව් 

30 

 
19 

 
ඳ ාත් ෙදඳා්ධතෙ න්තු ියසධාීමන් ාා 
ාමිිර ොේව්ායින් ාාා පුහුණු ව්ැඩා ාන් 
ඳැව්ැත්වීභ 

පුහුණු ව්ැඩා ාන් 
ාවඛ්යාව් 

03 

 
- 

 
ාුපඳාාස ඵැවකු ියකාභන ජාිරා ාමිටු 

රැා්වීභ ඳැව්ැත්වීභ 

රැා්වී  ාවඛ්යාව් 05 
 
03 
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වයාපිියමන නම :- ා්ධභාන්ත ාා ියෂ්ඳාදන ාුපඳාාස ාමිිර  ආස බ ිරීමභ ාාා දැුබව්ත් ිරීමෙ  ව්ැඩා ාන් ඳැව්ැත්වීභ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක්රියාකාරාරර  මිණු  ඒරරයාක 
ම ෞියර ප්රගතියයාක 

ඉලක්රයාක ලගතාරර ගතැනී  

 
ියෂ්ඳාදන ාුපඳාාස ව්ස  ඇිර නව්ත්යතා, 

නභිෙකි , ාාසකපස ාදුනා ැනීභ 

ඳ ාත් 
භට් මින් 
පිහිටුව්න සද 

ාුපඳාාස 
ා්ධභාන්ත 
ාමිිර ාවඛ්යාව් 

9 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
3 

 

ියෂ්ඳාදන ාා ා්ධභාන්ත ාුපඳාාස ව්ස 
ාා්ධකපස ාාා ඵසඳාන  ැ ළු ාා නභිෙකි  
ාදුනා ැනීභ 

 
ාුපඳාාස ියෂ්ඳාදන ාාා ෙව් ඳස නව්ත්යතා 
ාා ගුණත්ව්ක තාවුරු ිරීමභ 

 
ියෂ්ඳාදන ාා ා්ධභාන්ත ාුපඳාාස ාමිිර 
ා්ථාඳනක ිරීමභ  ෙකි ය රෙද්ත් ාා ාසාඳ 
ාදුනා ැනීභ  

 
ියෂ්ඳාදන ් ෙෂේත්රක  නදාස සාජය ආකතන 

ාභ  ාාාච්ජා ඳැව්ැත්වීභ 
 

ඳ ාත් ාුපඳාාස ාවව්්ධධන ෙදඳා්ධතෙ න්තු 
09 ාභ  ා ඵන්ධීාසණක 
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 හැදීන්වීම 

මිනුම් ඒකක, ප්රමිි  ා  ේව ා  ේපඳ ්තමේම්්තුා 
 
දැක්ම 

 

භන  ේෙව සුරැකි ඳ රිේබෝගික ප්රජා ා්  වා  ිවාරදි  ා  ිශ ව්ා වීය  මිනුම් 

 

මමමහලර 

 

මිනුම් භම ඳපනම් ව ේව ා  වා ිව  භන ක්රි  ක දකම්ාෙ ේ ේපමි්ත ිවෂවඳ පක ්ත, ේාේේතප්ත, මිනුම් 

ිශපය  ේාෝ ේාන ස ේව ා  වඳ ්තන්ත වා ඳ රිේබෝගික ්තේේ වභ න සා  ා  යු් ි   මාවුරු කදන 

ජා මය්තමද ප්රමිීන්ත  නනුූලෙ ව ජා ි ක මිනුම් ප්රමිීන්ත වවා ඳන  කිීභ, ඳා සා ේෙන   භ ා  ඒා  

ප්රචලිතම කිීභ භගි්ත ්රී ෙ ිකික ්තේේ වනාන ම ස සා  වා ගුණ  සභකබ ා  ඉාෙ නරිවීභ 

 

අරමුණ 

 

 ඉක්ක අරමුණු 

01 ිවාරදි  ා  ිශ ව්ා වප යී ජා ි ක මිනුම් 
ප්රමිීන්ත වවා ඳන  කිීභ ා  නත සුා 

 2016 ාවද ු ෙ නා ඳ්තේේෂණ ෙ ද වා  

ා යු වමීකදන ඳද්පි   වවා පිම කිීභ 
ඳ්තේේෂණ ෙ ද උඳකදණ වා ෙෘාබ ණ්ත 
මිෙ  ෙරීයභ 

 ISO 17025 ප්රමිි    නනුා ඳ්තේේෂණ ෙ ද 

වා  ම සාඳ ෙන ඳද්පි  ්  ිව්තභ ණ  
කිීභ. 

 මිනුම් ප්රමිීන්ත 3්  වා  2016 ාවද ු ෙදී 

ජා මය්තමද විව්තපන ාරතව ා්තාෙ  
වාබ ගි වීභ. 

 ජා ි ක මිනුම් ප්රමිීන්ත වා  මිනුම් නනුූලෙම  

ෙඵ ෙරීයභ. 
 

02 ා ණිජා ෙනුේපනුාෙදී ිවාරදදී ා  
ව ධ දණ මිනුම් බ ිශම  ප්රා්තධන  
කිීභ ිව  භන , වා ඊ  ඳාසුකම් 
වරෙසීභ.  

 ේාෙ භ වා  බ ිශම ාන කිරුම් ා  මිනුම් 

උඳකදණ ඒකක මිිත න ්  2016 ාවද ු ෙ 
වමය  න  කිීභ. 

 මිනුම් උඳකදණ  නා භ ි ිත 20්  වා  

භ ි ිත නනුභරි   ෙඵ දීභ. 

 2015 දී 15435 ්  වු ාර ලීම් විඛ්ය ා 2016 දී 

16000 ප් ා  ාරඩිකිීභ. 

 ේදගුෙ සි ඳෙකිීභ.(භ ි ිත නනුභරි  , 

වමය  න  ි ි   ෙරන) 

 වෑභ ි වවත්රි් ක කභ වමය  න  භධයවවා න 

මිනුම් ඒකක, ප්රමිි  හ  මව ල  මදා ්තමමම්න්ුල 

 



97 

 

විඛ්ය ා ාරඩිකිරිභ 

 මිතක  වමය  න ක යුු ිශමතභ ස කිීභ වා  

ේ්තගු ේපඳ ්තමේම්්තුා එ් ා ක යුු කිීභ.  

03 ක්තභ ්තමාෙ බ ිශම  කදන මිනුම් 
ප්රමිීන්තාෙ ිවාරදි ඵා ා  ිශ ව්ා වීය  
ඵා මාවුරු කිීභ. 

 2015 දී කදන ෙප ක ්තමික මිනුම් උඳකදණ 

නිකේ්ෝධන විඛ්ය ා1200 සි  2016 
ාවේ්තදී 1500 ප් ා  ාරඩි කිීභ. 

 නා  නිකේ්ෝධන ් ේෂ ත්ර 3්  නුති ්ත 

ිදම්බ කිීභ. 

 ISO 17025 ම සා ඳ ෙන ඳද්ධි   වවා ඳන  

කිීභ. 

 නිකේ්ෝධන වා ඳී් ෂණ ිශපය ෙ ද වා  

මිනුම් නනුූලෙම ා  ෙඵ දීභ. 

04 මිනුම් ිශපය  ් ේෂ ේත්රේ නා උ සඳ පන 
ේවො   ෙරීයභ. 

 2016 ාවද වා  ඳ්තේේෂණ වා විා්තධන 

නා්යම  ාදුන ෙරීයභ. 

 2016 ාවද ු ෙදී ඳ්තේේෂණ ක යුු ිදම්බ 

ිවීභ. 

 විා්තමතම ක්රභ භින්ත ජා ි ක මිනුම් ප්රමිීන්ත 

වවා ඳන  කිීභ. 

 

05 න මිවක වම්ඳ ස ක්ත ් ෂභ ා  
පෙප යිම  කෙභණ කදන   

 නි ේ්තක ක ්ත භණ්තෙ වා  2016 ාවද 

ුෙදී නනුභරි   ෙඵ ෙරීයභ. 

 පරන  ඳාි න පුදප්ඳ ඩු පිදවීභ. 

 පුහුණු වරෙරවවභ  නනුා පුහුණු ාරතව ා්ත 

විිශධ න  කිීභ වා 2016 ාවද ු ෙදී පුහුණු 
නාවවා  පුළුල් කිීභ. 

 සි ළුභ ක ්ත භණ්තෙ වා  ඳ රිේමෝෂික 

ක්රභ ්  ාදු්තා දීභ. 

 නඳ් ෂඳ ීනඵා ඳා සා ේෙන   භ වා  

ේානභ ාර ලීම් ඒකක ්  වවා ඳන  කිීභ. 

 
ප්රධා   ක ්තයයන්  

 

 වමය  න ාරතව ා්ත දීඳාය ප්ම භටම මි්ත ඳරාර සවීභ. 

 කිරුම් මිනුම් උඳකදණ වා  භ ි ිත නනුභරි   ෙඵ දීභ. 

 ේඳද ඇසුරුම් ඳී් ෂ ා 

 කිරුම් මිනුම් උඳකදණ ිවෂවඳ පකයි්ත,ේා ේේතප්ත,ින නකරුා්ත, ා  නුත සාරඩි  කරුා්ත 

ිත  ඳි ිචි . 

 ේාෙේඳොෙ ාර ලීම් සිදුකිීභ. 

 භාජානම ා වා  පරනුා ස කිීේම් ාරතව ා්ත ඳරාර සවීභ. 

 ක්තභ ්තම ් ේෂ ත්ර  ුෙ බ ිශම  කදන කිරුම් මිනුම් උඳකදණ නිකේ්ෝධන  කිීභ. 

 මිනුම් ිශපය ා  නප ෙ පුහුණු ාරතව ා්ත ඳරාර සවීභ. 
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2016 මදවැම්බ්ත 31 දි ට ප්රගති ය   

 

ාය ඳෘි ේේ නභ :ේාේෙ ෙනුේපනුාෙදී ා  නේනකු ස ිව  භන ්තාෙදී ිවාරදි  ා  ව ධ දණ  මිනුම් 
ප්රා්තධන , ිව  භන  ා  ඳාසුකම්      වරෙසීභ.  

 
අරමුණ ක්රිය ක රකම මිනුම් ඒකකය 

ම ෞි ක ප්රගති ය 

ඉක්කය ප්රගති ය % 

01 

ේාෙප ේම් දී ා  නේනකු ස 
නප ෙ ිව  භන ක යුුාෙදී 
බ ිශම  කදන කිරුම් මිනුම් 
උඳකදණ වමය  න කිීභ. 

ා ්තෂික වරෙවවභ 
නනුා ි වවත්රි්  
ඳපනභ භම 
වමය  න 
ාරතව ා්ත 

ඳරාර සවීභ. 

වමය  න 
කදන කිරුම් 
මිනුම් 
උඳකදණ 
ෙණන 

මිිත න 0.9 
(උඳකදණ) 

81 
(මිිත න 
0.81, 
උඳකදණ) 

02 

නුත ස වමය  න භධයවවා න 
ඇි කිරිභ ුළි්ත 

ඳ රිේබෝගික    ඳාසු ේව ා  
වරෙසීභ. 

1. භධයවවා න නා්ය 

ප්රේද්් ාදුන ෙරීයභ 
2. භධයවවා න  

වවා නෙම කෙයුු 

වවා න ාදුන ෙරීයභ 
3. නා්ය නනුභරි ්ත  

ෙඵ ෙරීයභ 
4. ා ්තෂික වරෙවවභ  

ේභභ භධයවවා න 
ඇුෙ ස කිීභ  

5. ේමෝද ෙ ස නා 

වවා න ු ෙ වමය  න 

ේව ා  වරඳයීභ. 

නුත ස 
වමය  න 

භධයවවා න 
ෙණන 

15 12 

03 

ිවෂවඳ පකයි්ත, ිශකුණ්තන්ත, 
ින නකරුා්ත ා  
නුත සාරඩි  කරුා්ත වා  
ිත  ඳි ිචි කිීභ. 
 

1. න දුම්ඳ ස 
ිවකු සකිීභ 
2. ිත  ඳි ිචි 
වාි ක     
ිවකු සකිීභ 

ිවකු සකෙ 
ිත  ඳි ිචි 
වාි ක ෙණන 

600 
(ිත  ඳි ිචි 
වාි ක) 

89 
(ිත  ඳි ිචි 
වාි ක 535) 

04 

ේාේෙේඳොෙ  
ාදු්තා ේපන නා භ ි ිත 

වා  ඒා ේේ නනුූලෙම ා  
ඇෙයීභ ා  නනුභරි   
ෙඵ දීභ. 

නාභ ක ෙ 
ඳරිච්ේේප ්  ු ෙ 

ඳී් ෂණ 
ක්රි  ාිත  
සිදුකිීභ. 

නුති ්ත 

ප්රධ න  කෙ 
භ ි ිත නනුභරි  
ෙණන 

40 
125 (ඒකක 
50) 

05 
 ාර ලීම් සිදුකිීභ. 
 

ා ්තෂික වරෙවවභ 
ා  ෙරේඵන 
ඳරමිණිළි නනුා 
ාර ලීම් සිදුකිීභ 

සිදුකෙ 
ාර ලීම් ෙණන 

16000 
(ාර ලීම්) 
 

88 
(ාර ලීම් 
14100) 
 

06 
පරනුා ස කිීේම් ාරතව ා්ත 

ඳරාර සවීභ 

ා ්තෂික වරෙවවභ 
නනුා ාරතව ා්ත 

ඳරාර සවීභ 

ඳරාර ස වු 
ාරතව ා්ත 

ෙණන 

800 
90 
(ාරතව ා්ත 

717) 

07 

ේඳද ඇසුරුම් කදන ෙප 

නයිමභ ඳී් ෂ ා 
 

ඉල්ලීභ භම 

ාරතබිම් ඳී් ෂ  
සිදුකිීභ 

 10 8 
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ාය ඳෘි ේේ නභ : ක්තභ ්තම ් ේෂ ත්ර  වා  මිනුම් නනුූලෙම ා ෙඵ දීභ 
 

 

 
අරමුණ ක්රිය ක රකම මිනුම් ඒකකය 

ම ෞි ක ප්රගති ය 

ඉක්කය ප්රගති ය % 

01 

 ක්තභ ්තම ුෙ බ ිශම  
කදන කිරුම් මිනුම්       

උඳකදණ නික ේ්ෝධන  
කිීභ. 

1. ක්තභ ්තම 
ුළි්ත ෙරේඵන 
උඳකදණ නික 
ේ්ෝධන  කිීභ. 

2. නික 
ේ්ෝධන  
වාි ක     
ිවකු සකිීභ. 

නික 
ේ්ෝධන  කෙ 
කිරුම් මිනුම්       

උඳකදණ 
ෙණන 

1500(උඳකදණ) 
61 
(උඳකදණ 

922) 

02 
නුති ්ත නික ේ්ෝධන  
ේව ා ා ඳ ්තෙරීයභ 

1. නුති ්ත නික 
ේ්ෝධන  
ේව ා ා්ත නා්ය 
ප්රේද්් 

ාදුන ෙරීයභ 

නුති ්ත 
ිදම්බ කෙ 
නික 
ේ්ෝධන  

වවා න ෙණන 

0 0 

03 

ක්ත  භණ්තෙ  වා  

ඳ්තේේෂණ ෙ දේේ 
ඳී් ෂණ ා  නික 
ේ්ෝධන  පිළිඵ පුහුණු 
ාරතව ා්ත ඳරාර සවීභ 

1. න දුම්ඳ ස 

කරවීභ 
2. පුහුණු 
ාරතව ා්ත 
ඳරාර සවීභ 

පුහුණු 
ාරතව ා්ත 
ෙණන 

5 

60 

(පුහුණු 
ාරතව ා්ත 
3) 

 
 

ාය ඳෘි ේේ නභ : ක්ත ් ෂභ ා  පෙප යි ේෙව නනුා භ නා වම්ඳම කෙභණ කදණ  කිීභ. 
 
 

 
අරමුණ ක්රිය ක රකම 

මිනුම් 

ඒකකය 

ම ෞි ක ප්රගති ය 

ඉක්කය ප්රගති ය % 

01 
ඳාි න සි ුතභ 
පුදප්ඳ ඩු පිදවීභ  

1.ිශබ ෙ වා 
වම්මුඛ් ඳී් ෂණ 
ඳරාර සවීභ 
2. නනුභරි   

ෙඵ ෙරීයභ 
3. ඵා  ෙරීයභ 

පිදවු 
පුදප්ඳ ඩු 

ෙණන 

100% 

1.වාක ද නමතක රි 

මනුද  ඵා  ෙරීයභ 
වා  නනුභරි   
ෙඵ ෙරීයභ  ද .ේව . 
ේකො. ව. ේාම  ා  
ඇම.  
2. මිනුම් ප්රමිි  ේව ා  

වා ක ා  දව  න ෙ ද 
වා ක මනුද  ඵා  
ෙරීයභ වා  ප්රේ ෝගික 
ඳී් ෂණ   න දුම්ඳ ස 
කරවීභ  ිතපි  වකවව 
කිීභ. 



100 

 

3.ක ්තමික ශිල්පි්ත 
ඵා  ෙරීයභ වා  
නප ෙ ෙරවටම ිවේේපන  
ේපභෙ බ ෂ  
ඳරිා්තමන    ා  ඇම. 
4. ෙරවටම ඳත්ර  ා  

ිශේ  ්ෂ ේර ණිේේ 
ඳී් ෂකාරු්ත  නප ෙ 
ිතපි ද .ේව .ේකො.ව. 
ේාම  ා  ඇම. 
5.ේපඳ ්තමේම්්තුේේ 
නධය් ෂ මනුද  

ඵා  ෙරීයභ වා  
පිළිේ ෙ කෙ ෙරවටම 
ඳත්ර  ිවකු ස කිීභ  
 ා  ඇම. 

02 

නභමද ක්ත  
භණ්තෙ  ඵා  
ෙරීයභ වා  

නනුභරි   
ෙඵ ෙරීයභ. 

1. ක්ත  භණ්තෙ 
නා්යම  
ාදුන ෙරීයභ 
2. ක්ත  

භණ්තෙේේ නභමද 
මනුරු වා  
මාවුරු කදෙරීයභ 

නනුභරි   නනුභරි   

 

 
ව කච්ඡ  භටම ේම් ඳාීන 
 

 
 

03 

නි ේ්තක 
නනුභරි   
ෙඵ ෙ ස ක්ත  
භණ්තෙ  ඵා  

ෙරීයභ 

1.ිශබ ෙ වා 
වම්මුඛ් ඳී් ෂණ 
ඳරාර සවීභ 
2. නනුභරි   
ෙඵ ෙරීයභ 

3. ඵා  ෙරීයභ 

ඵා  ේතන  
විඛ්ය ා 

0 0 

4 

ක්ත  භණ්තෙ  
වා  පුහුණු 
ාරතව ා්ත 

ඳරාර සවීභ. 

1. පුහුණු නා්යම  

ාදුන ෙරීයභ 
2. පුහුණු 
ාරතව ා්ත 
වරෙරවවභ්  වරදීභ 
3. පුහුණු 
ාරතව ා්ත 

වරෙරවවභ නනුා 
ක්රි   සභක කිීභ 
4. පුහුණු 
ාරතව ාන 
ඳරාර සවීභ 

1. පුහුණු 
ාරතව ා්ත 
ෙණන 
2. පුහුණු ාන 

පුද්ෙෙයි්ත 
ෙණන 

50%(ේව ාක 
භඩුල්ේේත) 

1.ේද්ශී  පුහුණු - 245 
පුද්ෙෙයි්ත (පාවව 2 ක 
ේ්තා සික පුහුණුා් ප 
ඇුෙ සා) 

2.ිශේද්ශී  පුහුණු - 28 
පුද්ෙෙයි්ත 

5 ේව ාකයි්ත වා  
ි රිදීභන  ක්රභ ්  
ාදු්තා දීභ 

ඵා  ෙරීයභ  
ේ ෝජාන ා 
වරකසීභ 

ේ ෝජාන ා   
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   දැක්ම 

“ආරක්ෂිතල,අඛණ්ඩල,පඳෝයදයී,ධයනයමයආආශයරආවමමආිවලවටමම” 

   පමපශලර 

“ධයනයමයආ ආශයරආ ්රලයය්හි ආ පලෂපඳ ෂආ ුලතතයල, ඳයරිපතෝගිටයයමආ ෂඟයආ වීපේආ

ඳශුලලආ වශආ ඳයරිපතෝගිටආ මිදීආ ගැනීපේආ ශැකියයලආ ුලරක්ෂිතආ කිම මආ ෙපදවයආ ආශයරආ

පදඳයර්තපේ්හතුලආ ශයආ වේබ්හධආ ඳයර්ල, පදඳයර්තපේ්හතුලආ වතුආ ලත්ටේආ වශආ

ටයර්යක්ෂමවත්, ටැඳවත්ආ පවේලටආ වමුශයයආ වමඟආමනයආපවආවේබ්හධිටරණයආමගි්හආ

ආශයරආපදඳයර්තපේ්හතුපේආදැක්මආවයක්යත්ආටරආගැනීම”. 

 

 

 අරමුණු 

I. ධයනයමයආආශයරආුලරක්ෂිතතයලයආපිළිබආතශවුරුආවීමආවශආපලෂපඳ ෂආමිආආ

ව්ථයලරලආඳලත්ලයපගනආයයමආවශයආවශයයආවීමආවශආමගආපඳ්හවීමආබයආදීම. 

II. විදයයත්මටලආයුණුණුආටරනආදආගබඩයආරමපේදයක්ආඳලත්ලයපගනආයයමආ

තුළි්හආඳළිපබෝධආෙලදුපර්හආපත රආපවෞඛයයරක්ෂිතආආශයරආතනතයලමආබයආ

දීම. 

III. පදඳයර්තපේ්හතුලආවතුආපේඳෂආ(ිවලයවආවශආගබඩය)ආප්රව්ථආ

ටෂමණයටයම ත්ලයක්ආයමපත්ආඳලත්ලයපගනආයයමආතුළි්හආරයතයආආදයයමමආ

දක්ලනආදයයටත්ලයආඉශෂආනැැංවීම. 

 

 
 ප්රධයනආටයර්යය්හ 

     

I. දකුණුආආසියයතිටආටයපීයආරමලආවශපයෝගිතයආවැංවිධයනපේආ(SAARC) 

පට ෂඹආප්රඥප්තතියආශයආආ1 ආලනආවමුු ආැසව්වීමමආඅුවලආපම.පම .ආ0000ආටආ

විපේෂිතආවශල්ආවැංචිතයක්ආඳලත්ලයපගනආයයම. 

II. 2000/0/27ආයුනැතිආඅමයතයමණ්ඩආතීරණයමආඅුවලආයුලයිනආපුරයආඳලතිනආ

ආශයරආපදඳයර්තපේ්හතුලආවතුආගබඩයලආපම.පම .100,000ආටආආරක්ෂිතආ

වශල්ආවැංචිතයක්ආඳලත්ලයපගනආයයම. 

III. පලෂපඳ ෂආවශල්ආුලතතයලයආපිළිබආවශතිටආවීම. 

IV. ආයතනපේආවේඳත්ආමනයආටෂමනයටරණයආවශයආඅදයෂආඳයර්ලය්හආ(Stake 

holders) වමඟආමනයආවේබ්හධීටරණපය්හආටමණුතුආකිම ම. 

V. ටෘමිආෙලදුරුලලි්හආපත රආධයනයමයආආශයරආගබඩයආඳරිවරයක්ආඇතිආකිම ම. 

 

 

ආහාර ක ොමසාරිස් කෙපාර්තකේන්තුව 
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ආආආආආආආආආආආආආආ2.ආපතෞතිටආශයආමුයආප්රගතිය 
 

ආආආ 
 ලයයඳෘතිපේආනමආ ආගබඩයආඅලුත්ලැඩියය 

 

 ලයයඳෘතිපේආඅරමුණුආ  ඳලත්නයආගබඩයලආතත්ත්ලයආලැඩියුණුණුආකිම ම. 
 

2016 කෙසැේබර් 31 දිනට ප්රගතිය    
 

ක්රි ා ාර ම මිණුේ එ    ක ෞිය  ප්රගතිය  

ඉලක්  සාධන  

 

1) ලැඩිආයුණුණුආටරුවආ

බනආතයක්ණිටආ
ගබඩයආ5. 

 

අලුත්ලැඩියයලආවේපුර්ණආ
ටරනආදආගබඩයආ5. 

 

ක්තිමත්ආගබඩයආ5ආක්ආ
ඉයුකිම ම. 

 

 

අලුත්ලැඩියයආපටපරමි්හආ
ඳලති. 

 

2) අලුත්ලැඩියයලආ

ටරුවආබනආ
අේඳයරආගබඩයලආ 

 

100% වේපුර්ණආකිම ම. 

 

ක්තිමත්ආගබඩයආ
පග ඩනැගිල්. 

 

 

 
වේපුර්ණපය්හආිවමආටරආ
ඇත. 

 
3) ධුමයයනආඑටටයආ

පිි ටුවීමආ
පේය්හපග ඩආ
ගබඩයආඅැංටආ0 ආ. 

 
100% වේපුර්ණආකිම ම. 

 
ක්තිමත්ආගබඩයආආ
පග ඩනැගිල්. 

 

 

 
වේපුර්ණපය්හආිවමආටරආ
ඇත. 
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හැදින්වීම  

ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංජපජාදප ජ ලංජාජයජා ආ ලං්ඩුක්රජ ලංදයදථාපදට ලං යජ ලංකද ලං13 ලංදජ ලංදයදථාප ලංා ධ නජ  ලං

අනුද ලං අත් ්තත්ර ලං  ෂන ්මජප්තා  ලං ්බන්තන ලං ිෂන  ලං ළපපත් ලං ාප ලං  ටාට ලං ළවදී  ලං ති  ලං ිෂන ි.  ලං   ලං අනුද ලං

 ෂන ්මජප්තා ලං  දළප්මා ්බ්තතුද ලං  දා ලං ළවදී  ලං තත් ත් ලං එජ ලං ිෂන ට ලං අදපප ලං රි ළත්ි ජ  ලං ීරය  ලං ඳප ලං ජනයගතා ලං

 ටයුතු ලං ඳප ලං ළපපත් ලං ාප ලං  ෂන ්මජප්තා ලං අාධ ලං ජඟ ලං ්බන්තධී ය   ලං තුලි්ත ලං ්මජප්තා ආ ලං දියුණුදට ලං අදපප ලං

 ේදපද්ත ලංවළයීජයි  ලං 

 

දවක්ජ ලං 

 ේශී  ලංඅජජයාපද  ලංඳ ලංාථ ති  ට ලංචිතා ලංළිදදි ලං ජ්තජ ලං ේශී  ලංඳප ලංිෂ ේශී  ලං දපද ළ ක ලං්රි ප පී ත්ද  ලංජා  ලං

ගතා ලං ඳවි. ලං ළිදදි ලං අත් ්තත්ර ලං  ෂන ්මජ ලං ක් නේත්ර  ි  ලං ිර්මජප ශීලි ලං ඳ ලං ායගත පී  ලං  යදිිළි  ලං ිරනථළපදජ  ලං දඳප ලං

ිරනථළපද යි්ත ලං   මු ලංි.ී ජ  ලං 

 

මමමහලර  

යපජාය ලං රි ළත්ි  ලං යපමුද ලං තුප ලංඅත් ්තත්ර ලං ෂන ්මජප්තා  ලංාද්මනජ  ලංඳඳප ලංඅදපප ලංරි ළත්ි  ලං ථ ලංි.ී ජ  ලංඑී ලං

රි ළත්ි  ලං්රි පත්ජ  ලංි.ී ජ ලංඳඳප ලංඅදධය ලංජගත ලං ළ්තීජ ලංඅදධය ලං ේදප ලංඳප ලංළඳුක ්බ ලංවළයීජ ලංඳ ලං ජ ඳ ීජ ලංඳප ලං

්බන්තධී ය   ලංතුි ්ත ලංඅත් ්තත්ර ලං ෂන ්මජප්තා ලංක් නේත්ර  ලංතුක ලංරජප පත්ජ  ලංඳප ලංුණ පත්ජ  ලංද්මනජ ක් ලංති  ලං

ි.ී ජ  ලං 

 

අරමුණු  

01. අත් ්තත්ර ලං ෂන ්මජප්තා  ලංාද්මනජ  ලංදඳප ලංඅදපප ලංරි ළත්ි  ලං ථ ලංි.ී ජ ලං 

02. ිරනථළපදජ  ලංාද්මනජ  ලංඅයමුණු ලං යගතත් ලංදවඩටඳ්ත ලං්බළපදජ  ලංි.ී ජ ලං 

 ලං ලං ලං ලං ලං* ලංදයදප  ත්ද ලංාද්මනජ ලංදවඩටඳ්ත ලං 

 ලං ලං ලං ලං ලං* ලං ජ ථාය ලං්බළපදජ ලංදවඩටඳ්ත ලං 

 ලං ලං ලං ලං ලං* ලංපුහුණු යද්තජ්ත ලංපුහුණු ලංි.ී  ්බ ලංදවඩටඳ්ත ලං 

03. අත් ්තත්ර ලං ෂන ්මජප්තා ලංක් නේත්ර ආ ලං ලංාද්මනජ ට ලංඅදධය ලංචළ ේධ යි්ත ලංඳප ලං ප්ම ජඩුඩක ලංපුහුණු ලං

ි.ී ජ 

04. ක් නේත්ර ට ලංඅදධය ලං ශ්රමි යි්ත ලංපුහුණු ලංි.ී ජ ලං 

05. අ කිෂ ලංරද්මනජ  ලංද ේශී  ලංඳප ලංිෂ ේශී  ලංඅ කිෂ ලං ටයුතු ලංාිෂනපජ  ලංි.ී ජ  ලං 

මේෂ කර්මාන්ත මෙපාර්තමේන්තුල 
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06. අත් ්තත්ර ලං  ෂන ්මජප්තා  ලං දයපෂා ලං ි.ී ජ ලං අයමුණු ලං  යගතත් ලං ුකසුුක ලං දයපළති ස ලං ථද ාකිි. ප ලං ඳප ලං

චළ පය  ලං ේදප ලංවළයීජස ලංදවඩටඳ්ත ලංාිෂනපජ  ලංි.ී ජ 

07. අත් ්තත්ර ලං ෂන ්මජප්තා ආ ලං ජ ථාය ලංාද්මනජ ලංඳප ලංුණ පත්ජ  ලංද්මනජ  ලංඅයමුණු ලං යගතත් ලංරද්මධජ ලං

ඳප ලංායගත ලංළවදවත්ීජ ලං 

08. ජාපි   ලංඅත් ්තත්ර ලං ෂන ්මජප්තා ලංරද්මධජ  ලංළවදවත්ීජ ලං 

09. අත් ්තත්ර ලං ෂන ්මජප්තා  ලංද්මනජ  ලංදඳප ලංඅදධය ලංළ්ම ආන  ලංඅත්ඳදප ලංනවීම්බ ලංඳප ලංායක්න  ලං ටයුතු ලං 

10. ජද ලංාපක්න   ලංඳසු්තදප ජජ ලංඳප ලංඅදපප ලංාද්මනජ ලං ටයුතු ලං 

 
 
2016 මෙසැේබර් 31 දිනට ප්රගතිය   

 

 

ක්රියාකාරකම මිණුේ 

ඒකකය 

ම ෞික ප්රගතිය 

  ඉක්කය ප්රගතිය 

 ගත ඩජවගිලි ලං

ඉදිි.ී ජ ලංඳප ලං

දවඩිදියුණු ලංි.ී ජ 

් ාජ ලං10  ලං

 ගත ඩජවගිලි ලං

අලුත්දවඩි පද  

 ේදප ලං

ඵකදපයිාපද ලං ලං 

 ජපා ේස ලංනඩුඩපය දකසාකපදස ලං

 න  ගත ්තසදටපුළුදස ලං

   ට්ටකසගතවට ේස ටුනවේද ලං ෂන ලංළපේි  ලං

 ගත ඩජවගිලි ලංඅළුත්දවඩි පද 

 අනුයපනපුය ලංදයපළති  ලං ප්ම පක ආ ලංදවඩිදියුණුි.ී ්බ ලං

 ටයුතු 

  ෂන ්මජප්තා  දළප්මා ්බ්තතු ේ 

රනපජ ලං ප්ම පක ආ ලංජවදා ලං ථ ලංි.ී  ්බ ලං ටයුතු 
 

දපඳජ ලං

අලුත්දවඩි පද  

දපඳජ ලං04 ලං

අලුත්දවඩි පද 

 ප්ම ක්නජ ලං

රදපඳජ ලං

 ේද ක් ලං

කනප ජජ 

2016 ලංද්මන  ලංතුප ලංළඳා ලංඳඳ්ත ලංදපඳජ ලංඅලුත්දවඩි ප ලං

 ටයුතු ලංසිසු ලංි.ී ජ 

NB – 3003, PD-4265, KC-7670, 

51-5959 

 ප්ම පකයී  ලං

අදධයාප 

 ේදප ලං

 ප්ම ක්නජාප

ද  ඳප ලං

ඵකදපයිත්ද  

 ප්ම ක්නජ ලංඳප ලං

ඵකදපයී ලංයපජාය ලං

 ේද ක් ලං

කනප ජජ 

ද්මන  ලංතුප ිෂසුලි ලංචළ ය ස ලං ප්ම පක ලංගතතඳ ලංාපඩුඩස ලං

ළිදගත   ලංඳප ලංළිදගත   ලංචළපාගතස ලංමුද්ර  ලං ්තත්ර ලංමික ජ ලං

ගතවනීජ 

අත්යන්ත්ර ක්මෂ ත්රමේ  ුහුණණුල හා හැියයා ලර්නනය 

 ෂන ්මජප්තා ලං

පුහුණු ලංළපේ ලංසිුක්ත ලං

ඳඳප ලංිරක ලංතඳු්බ ලං

වළයීජ 

සිුක්ත ලං161  ෂන ලංළපේ ලං

ඳඳප ලංසිුක්ත ලං

් ්මන   ලං

ි.ී ජ 

සිුක්ත ලං161 ලං ද ජකු ලංඳඳප ලංිරක ලංතඳු්බ ලං ට්ටක ලං02 ලං

නවගි්ත ලංකනප ජජ 

ජාපි   ලංඅත් ්තත්ර ලං

 යදිිළි  ලංරද්මධජ  ලං

ඳප ලංඅ කිෂ ලංේිළක 

අ කිෂ ලංකුටි ලං35 

ළපපත්ාප ලං09 ලං

 ළෞේගතලි  ලං

දයදප   

්ත 

අත් ්තත්ර ලං

 යදිිළි  ලං

දයදප   ්ත ලං

ඳඳප ලංඅ කිෂ ලං

ළඳුක ්බ ලං

රද්මනජ  

2016 ලං දව  ලංජ ලං9-11 ලංදිජදක ලංනඩුඩපයජප   ලං

ජාපාය්තාය ලං්බජ්තත්ර ධපකප ලංළිදශ්ර ආ ජ ලංඅත් ්තත්ර ලං

රද්මධජ  ලංඳප ලංඅ කිෂ ලංේිළක ලංළවදවත්ීජ 

 

 

 



105 

 

 

 ෂන ලංළපේ ලංඳප ලං

 ජ ථාය ලංළපේ ලං

සිුක්ත ලංඳඳප ලං

ළවමිණී ්බ ලං ජජජප ලං

 ගතීජ 

සිුක්ත ලං200  
 

 

 

 ෂන ලංළපේ ලං

ඳඳප ලංසිුක්ත ලං- ලං

175 

 ජ ථාය ලංපුහුණු ලං

ළපේ ලංඳඳප ලං

සිුක්ත ලං- ලං25 

(i)  ලං ෂන ලං ්මජප්තා ලංපුහුණු ලංළපේ 

අනය ජ ලංද්මන            නඳදපගතත් ලංසිුක්ත 

2015/2016 
(02.07.2015  - 31.07.2016)        161 
 

 
 

2016/2017 
(04.07.2016 – 31.07.2017)        157 
 

(ii)  ලං ජ ථාය ලංපුහුණු ලංළපේ 

අනය ජ ලංද්මන            නඳදපගතත් ලංසිුක්ත 

2016                               20 

 ෂන ලංළපේ ලංඳප ලං

 ජ ථාය ලංපුහුණු ලං

ළපේ ලංඳඳප ලංනේ ලං

ඳ ලංචළ ය  ලං

මික ජ ලංගතවනීජ 

නේ ලංඳ ලං 

අත් ්තත්ර ලං

චළපාගත 

 

 

රජප පත්ජ  ලංඳප ලං

ුණ පත්ජ  ලං

අනයපළජ ලං

රද්මනජ  

 ෂන ලංළපේ ලං13 ලංඳ ලං ජ ථාය ලංපුහුණු ලංළපේ ලං02 ලංඳඳප ලං

නේ ලංඳ ලංඅදපප ලංචළ ය  ලංවළයීජ 

ඉාග්රීසි ලංාපනප ලං

ඳවි. ප ලංරද්මනජ  ලං

ඳඳප ලං

්බළත්දප  යි්තට ලං

 ගතී්බ ලංි.ී ජ 

සිුක්ත ලං

200  ේ ලං

ාපනප ලංඥපජ ලං

ද්මනජ  

පුහුණුද්තජ්ත

 ේ ලංාපනප ලංදවනුජ ලං

ද්මනජ  ලංි.ී ජ  

 ෂන  ්මජප්තා ලංපුහුණු ලංළපේි  ලංසිුක්ත ලංඳඳප ලංඉාග්රීසි ලං

ාපනප ලංපුහුණු ලංළපඨජපකපද ලංළවදවත්ීජ 

 ේදපථා ලංපුහුණු ලං

දවඩටඳ්ත  

පුහුණුකපභී්ත ලං

974 

පුහුණුකපභී්ත ලං

974  ේ ලං

ඳවි. ප ලං

ද්මනජ ස ලං ේදප ලං

 ප්ම ක්නජාපදස

ඵකදපයිාපද  ලං

ඳ ලං

ිෂන පනුනේන ලං

දවනුජ ලංදවඩිදියණු ලං

ි.ී ජ 

 ෂන ්මජප්තා ලංක් නේත්ර ට ලංඅදපප පුහුණු ලං
දවඩටඳ්ත ලං26ක්ස ලංිරපු ාප ලංාද්මනජ ලං
දවඩටඳ්ත ලං ලං02ක්ස ලං ෂන ලංළපේ ලංසිුක්ත ලංඳඳප ලං

 ළෞරුනත්ද ලංදවඩටඳ්ත ලං03ක් ලංඳප ලංඅනය ජ ලං
ක් නේත්ර ලංාපිද ප ලං05 ලංි.  
 

ද ලං දළප්මා ්බ්තතු ලංිරකනපී ්තස ලං ෂන ළපේ ලංසිුක්තස ලං
ළපපත්ාප ලං  ාජස ලංමුළ පය ලංමිි දක ලංඳප ලං
 ළෞේගතලි  ලංඅාධ ආ ලංපුහුණුකපභී්ත ලං974 ලං

 ද ජකු ේ ලංඳාපගිත්ද  ්ත  
 

ප්රලර්නන 

ක්රියාකාරකේ 

   

අත් ්තත්ර ලං

 ෂන ්මජප්තා ලං

අ කිෂ ලංේිළක ලං

ළවදවත්ීජ 

අ කිෂ ලංකුටි ලං

34ස ලං

රාපය පත්ජ

  ලංපුදත්ළත් ලං

දදිදයිජ ලංපුයප  

කුඩප ලංඳප ලංජනය ලං

ළිදජප  ලං

 ්මජප්තා ලං

රද්මනජ   

අත් ්තත්ර ලං ෂන ලං ්මජප්තා ලංඅ කිෂ ලංේිළක ලං2016 ලංජප්මතු ලං

25-27 ලංදිජදක ලංනඩුඩපයජප   ලංජාපාය්තාය ලං

්බජ්තත්ර ධපකප ලංළිදශ්ර ආ ජ ලංළවදවත්ිෂ  ි

 දළප්මා ්බ්තතු ලං

ිරකනපී ්ත ලංඳඳප ලං

ිරක ලංතඳු්බ ලංවළයීජ 

 දළප්මා ්බ්ත

තු ලංිරකනපී ්ත ලං- ලං

121 

 ේද  ලං

අභි රේය   

ජාපි   ලංඅත් ්තත්ර ලං ෂන ලං ්මජප්තා ලංරද්මධජ  ලංඳඳප ලං

ඳාපගි ලංදජ ලංිරකනපිද්ත ලං117 ලං ද ජකු ලංඳඳප ලංිරක ලං

තඳු්බ ලංකනප ජජ ලංදිෂ ද ජ්ත ලං   ටක් ලං

 දළප්මා ්බ්තතුද ලංිෂසි්ත ලංදවී ජ  

 ෂන ලංළපේ ලංඳඳප ලං

චළ ය  ලංකනප ජජ ලං

ඳ ලංළිදළපකජ ලං

ිෂ ද්බ ලංදවී ජ 

 ෂන ලංළපේ ලං
අනය ජ ලං
 ටයුතු ලං
රද්මනජ  

්රි ප පය ්බ ලං

රද්මනජ  

ද ෂන ලංළපේ ලං- ලං

13ස ලං ජ ථාය ලං

 ෂන ළපේස ලං ජ ථාය ලංපුහුණු ලංළපේ ලංඳප ලංළපේ ලං

 ්තදපසි පගතපය ලංඳඳප ලංිෂසුලි ලංචළ ය ස ලංගතතඳ ලංාපඩුඩ ලං

චළ ය  ලංමික ජ ලංගතවනීජ ලංඳප ලංළිදළපකජ ලංිෂ ද්බ ලංදවී ජ 
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ද ෂන ලංළපේ ලං- ලං
13ස ලං ජ ථාය ලං
පුහුණු ලංළපේ ලං- ලං
02  

පුහුණු ලංළපේ ලං- ලං

02  

දප්මෂි  ලංිෂාපගත ලං

ළවදවත්ීජ 

ද ෂන ලං

ළපේ/ ජ ථාය ලං

පුහුණු ලං

ළපේ/ දළප්මා ්බ

්තතු ලංිෂාපගත  

 ෂන ලං

 ්මජප්තා ලං

අදපජ ලං

ඳි  ළත්ර ලං

ිෂාපගත ආ ලං

අ සු්බ රුද්ත ලං

198 

 දළප්මා ්බ්ත

තු ලං ෂන ලං

චළ ේධ  ලං

ිරකනපී ්ත ලං31 

ුණ පත්ජ  ලං

ාපක්න  ලං

ශිේපී්ත ලං

බිි ි.ී ජ 

(i)  ලං  ෂන ්මජප්තා ලං අදපජ ලං ඳි  ළත්ර ලං ිෂාපගත  ලං
ළවදවත්ීජ ලං- ලං2016 ලංජූලි ලං26-28 ලංද ෂන ලංළපේ ලංසිුක්ත ලං127 ලං
ඳප ලංනපි ය ලංඅ සු්බ රුද්ත ලංඳප ලංජවදා ලං ළනී ලංසිටිජ ලංසිුක්ත ලං
61 ලං ක් ලං  ළනී ලං සිටිජ ලං කදි  ලං  ෂන ලං ළපේ ලං සිුක්ත ලං 02 ලං ඳප ලං
නපි ය ලං අ ෂක්න  ්ත ලං 08 ලං  ද ජකු ලං ිෂාපගත  ලං ඳඳප ලං
ඳාපගි ලං ජ ී    
 

 

(ii)   ලංඅත් ්තත්ර ලං ෂන ලං ්මජප්තා ලං ජ ථාය ලංිර්මජප   ලං
ිළි නඳ ලංචථ ලංපුහුණු ඳි  ළත්ර ලංිෂාපගත  ලං- ලං2015 ලංද2016 ලං
ජාජදපිද ලං25-27/ ලංසිුක්ත ලං19  
 

(iii)    ෂන චළ ේධ  ිරකනපී ්ත 31 ලං ද ජකු ලංඳඳප ලං
 ප්ම ක්නජාප ලං ඩඉ්බ ලංළී ක්න   ලං2016 ලංජූලි ලං02 ලංදිජ ලං
ළවදවත්ී    
 
  

 

ාද්මනජ ලං

්රි ප පය ්බ 

 

 ෂන ලං

 ්මජප්තා ලං

පුහුණු ලංළපේ ලං

08 

 

 

පුහුණු ලං

ජනයථාපජ ලං

් ්මධනී  ලං

 ක ලං

ළදත්දප ගතජ ලං

 පජ ලංතුි ්ත ලංදවඩි ලං

පුහුණුකපභී්ත ලං

ිළිදක් ලංතතුපත් ලං

 ය ලංගතවනීජ 

 

ජ්තතු ්මස ලං ටුනවේදස ලංිළ්තජදකස ලංනඩුඩපය දකස ලං

ගතවට ේස ලංදටපුළුදස ලංජපා ේස ලංජපාය ලං ෂන ලං ්මජප්තා ලං

පුහුණු ලංළපේ ලං ගත ඩජවගිලිදක ලංීර්තා ලං  ේළ ලංි.ී ජ ලං

ඳඳප ලං ්බළ්තජ ලංමික ජ ලංගතවනීජ 

 



107 

 

 

 

 

දැක්භ 

වශ වඳොශ වක්න්ද්රීඹ බුද්ධිභඹ වද්ඳශ ඳද්ධතිඹක් වද්ලඹ වත රඟාකය  දීවේ අභිප්රාවඹන් ක්ක්ත 

ගුණාත්භකඵ අයමුණු කයගත් පරදායි වේා ඳඹන ප්රධාන වඳවශේ යා්ය යඹතනඹක් ඵ  ඳත්ීභ 

 
මමමශලර 

 

නිර්භාණශීලිත්ඹ වා යාඹකත්ඹ ප්රර්ධනඹ ිරීමභ  ුකුල්  වදන බුද්ධිභඹ වද්ඳශ ඳද්ධතිඹක් 

තවවුුක ිරීමභ භඟින් ලක්තිභත් යර්ථිකඹක්  වගොඩ නැඟීභ  ව නවෝත්ඳාදන වා න  

යවඹෝ්නඹන්  දිරිභත් ිරීමභ  දාඹක ීභ 

අරමුණු 

1. ්ාතිවේ නිර්භාණශීලීත්ඹ ප්රර්ධනඹ ිරීමභ 

2. වශාභ  ඳවසුකේ ැරසීභ ව භනා වර ක්රභානුූලර ිරීමභ 

3. යවඹෝ්න ැඩි ිරීමභ 

4. ඳාරිවබෝගික අයිතීන් යයක්ා ිරීමභ ව දැනුභ මු් කය ගත් වගෝලීඹ ක්රිඹාකාීමත්ඹ  ්ාතික 
යර්ථිකඹ ඒකාඵද්ධ ිරීමභත් වේ 

කාර්යභාරය 

වශ රුලණු, වේ න්ට් ඵරඳත්ර, කාර්මික ැරසුේ ලිඹාඳදිිංචි ිරීමභ ව ාමහික ිංගේ ලිඹාඳදිිංචි ිරීමභ 

වා ඳරිඳාරනඹ ිරීමභ ඇතුළු බුද්ධිභඹ වද්ඳශ ඳරිඳාරනඹ ිරීමභ 

 බුද්ධිභඹ වද්ඳශ පිළිඵ වතොයතුුක එක්රැ් ිරීමභ ව ප්රචලලිත ිරීමභ 

 බුද්ධිභඹ වද්ඳශ පිළිඵ දැනුභ ප්රර්ධනඹ ිරීමභ 

 යර්ථික ිංර්ධන ක්රිඹාලිඹ වා බුද්ධිභඹ වද්ඳශ බාතාතා ිරීමභ ප්රර්ධනඹ ිරීමභ 

 බුද්ධිභඹ වද්ඳශ යශ්රිත රී රිංකාවේ ්ාතයන්තය ගීමභ ුරයාලීභ ව ඒ පිළිඵ කරාීයඹ ව අන්තර් 
්ාතික වවඹෝගීතා ප්රර්ධනඹ ිරීමභ 

 බුද්ධිභඹ වද්ඳශ පිළිඵ ප්රතිඳත්ති වඹෝ්නා ිරීමභ 

 ප්රකාලන අයිතිඹ ව ේඵන්ධිත අයිතිාිකකේ පිළිඵ ක්වේත්රවේ යයවු්  නියාකයණඹ, බුද්ධිභඹ 
වද්ඳශ අයිතිාිකකේ ඵරාත්භක ිරීමභ  ඳවසුකේ ැරසීභ 

 බුද්ධිභඹ වද්ඳශ නිවඹෝජිතඹන් ලිඹාඳදිිංචි ිරීමභ ව ඳරිඳාරනඹ 

ජාතික බුද්ධිමය මද්පෂ කාර්යාය 
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2016 මෙවැම්බර් 31 දිනට ප්රගතතිය   

 

ක්රියාකාරකම ඇගතයුම් 
ඒකකය 

මභෞතික ප්රගතතිය 

ඉරක්කඹ නිභැවුභ 

1. තාක්ණික වශ නල 

නිපයුම්කරණ වශමයෝගිතා 
මධ්යවථාාන    

දියිවන් ිකඹළුභ ඳශාත් 
යයණඹ න ඳරිදි 
තාක්ණික වා න 
නිඳැක්ේකයණ වවඹෝගීතා 
භධය්ාාන පිහිුවීභ 

  තාක්ණික ව 
න නිඳක්ේකයණ 
වවඹෝගිතා 
භධය්ාාන 09 

පිහිුවීභ 

වතෝයා ගත් යඹතන වඹ 
(03)ක තාක්ණික ව න 
නිඳක්ේකයණ වවඹෝගිතා 
භධය්ාාන 06ක් ්ාාපිත 

කය ඇත. 

2. පුහුණුවීම් ශා ෙැනුලත් 
කිරීම්  ලැඩවටශන් 

1. කාර්ඹ භණ්ඩරඹ වත 
වද්ශීඹ ුරහුණු අ්ාා රඵාදීභ 
• පරදායිතා තාඹ 
• බාා නිුරණතාඹ –  
ඉිංග්රීිකද වදභශ 

    බුද්ධිභඹ වද්ඳශ 
කාර්ඹාරවේ නිරධාීමන් 
දවඅ  වදවනුල (21) වා 
වද්ශීඹ ුරහුණුීේ අ්ාා 

රඵාදී ඇත. 

2.  කාර්ඹ භණ්ඩරඹ වත 
තාවද්ශීඹ ුරහුණු අ්ාා 
රඵාදීභ  

    බුද්ධිභඹ වද්ඳශ 
කාර්ඹාරවේ නිරධාීමන් 
තාිකවතය වදවනුල (23) ව 

වභභ 
වදඳාර්තවේන්තුවන් 
ඵාහිය නිරධාීමන් 

වදවදවනුල (2) වා 
තාවද්ශීඹ ුරහුණු අ්ාා 

රඵාදී ඇත. 

3. වද්ශීඹ වබාගින්නන් 
500 ක් වා අභ ලවඹන් 
ැඩමුළු 15ක් ිංතාධානඹ 
ිරීමභ  

  ැඩ වන් 19 දැනුත් ිරීමවේ 
ැඩ වන් ඳවවශොක් 
(21) ඳත්ා ඇත. 

4.  තාවද්ශීඹ වබාගින්නන් 
100 ක් වා අභ ලවඹන් 
ැඩමුළු 03ක් ිංතාධානඹ 
ිරීමභ 

  

3. පාරිමභෝගික මවේලා 

කටයුතු 

1. වශ රුලණු යශ්රිත 
ක්රිඹාකායකේ 

  කාර්ඹඹන් 70,000 199,747 

2. වේ න්ට් ඵරඳත්ර රඵාදීභ 
යශ්රිත ක්රිඹාකායකේ  

  කාර්ඹඹන් 5,000 22,939 

3. කාර්මික ැරසුේ යශ්රිත 
ක්රිඹාකායකේ 

  කාර්ඹඹන් 6,000 42,201 
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4. කාර්මික ැරසුේ යශ්රිත 
ක්රිඹාකායකේ  

  කාර්ඹඹන් 10,000 22,882 

5. 5. භව්න පිරික්සුේ   කාර්ඹඹන් 8,000 8,679 

4. කාර්යාය වඳශා නල 
මගතොඩනැගිල්ක් ඉදිකිරීම 

1. සුදුසු ඉඩභක් වොඹා ගැනීභ     1.වකොශම නාගරික ිකභා 
ඇතුරත සුදුසු ඉඩභක් ගඵා 
ගැනීභ  වා  වකොශම 
ප්රාවද්ද්ය ඹ  ව් කේ  
කාර්ඹාරවඹන් ඉ් ලීභක්  
කය ඇත.  මී  අභතය , 
නාගරික  ිංර්ධන  
අධිකාරිවඹන් ද (UDA ) 
ඉඩභක් ගඵා ගැනීභ    
ඉ් ලීභක් කයන රදී. 

2. ගෘව නිර්භාණ 
උඳවද්ලකඹුල වතෝයා ගැනීභ 

    

3. ප්රේඳාදන ව් ඛන ක් 
ිරීමභ 

    

4. මිරගණන් කැා ඉන්ඳසු 
ඉදි ිරරිේ ක ක්තු යයේබ 
ිරීමභ 

    

5. 2. මලෂඳ කුණු 
ජාතයන්තරල ියයාපදිචි 

කිරීම/ මෝක බුද්ධිමය  
මද්පෂ වචවිධ්ානමයන්   
(WIPO ) පරිපානය 

මකරන  මැඩ්රිඩ්  වන්ධ්ාන 
පත්රය  මලත ප්රමශ   වීමට 
මපර සිදුක යුතුල ඇති 
කාර්යයන්. 

 

1.මලික ඇගයිභ 
4. ප්රවේ කණ්ඩාඹභක් 
ඳත්ිරීමභ ( ්ාතික බුද්ධිභඹ 
වද්ඳර කාර්ඹාරවේ කාර්ඹඹ 
භණ්ඩරඹ ව යාඳෘතිඹ 
වා  වකොන්ත්රාත් ඳදනභ භත  
ඵා  ගන්නා  කාර්ඹ 
භණ්ඩරඹ. ) 
 WIPO    නිරධාරින්වගන්  
උඳවද් රඵාගැනීභ එභ 
නිරධාරින්   භග ාකච්්ා  
ඳැැත්ීභ. 
 
111   භව්නතාවගන්  ව 
ව අදාශ 
ඳාර්ලකුකන්වගන්  අදව් 
වා වඹෝ්නා  රඵා ගැනීභ 
1V     දැන  ක්රිඹාත්භක න 
නීති වා  අදාශ ිංවලෝධන 
වඹෝ්නා  ිරීමභ. 
v.යඹතනඹ තුර   වබෞතික 
ඳවසුකේ  ැරසුේ ිරීමභද 
ුලරතා ිංර්ධනඹ 
 
 

 9.වභභ ක්රභඹ 
ඔ්වේ 
අඹදුේකුකවතු  
එක් ්ාතයන්තය 
අඹදුේඳත්රඹක්  
ඳභණක්  ඉදිරිඳත් 
කය අදාශ  ගා්තු 
්තාට්ර්රන්ත 
ෆ්රැන්ක් මුද්   
ඒකකවඹන්  එක් 
යක්ඳභණක්  
වගීවභන්  ය ්   
මුවඹක්  තුර ිකඹ 
වශ  රුලණ 
අන්තර් ්ාතික  
ලිඹා ඳදිිංචිඹ   
වඹොමු කර  
වැිරීභව 
පියවද්ැඹ  පරදායි  
ක්රභඹිර.  ඳවසු 
ක්රභඹිර.   
එක්  වගොනුගත  
ිරීමභිරන් භැඩ්ීමඩ් 
ක්රභවේ  ාභාජික 
යා්ය  96ක   අයිති 
ඵහුතා  ප්රවද්ල 
(territories ) 112 
ක දී  භගාමි   
යයක්ණඹක් 
වභභ  ක්රභඹ භගින්  
පිරිනැවේ. 

 
• අභාතය භණ්ඩර  
අනුභැතිඹ රැබී ඇත. 
• උඳවද්ලකයඹුලවේ  
වේඹ  රඵාවගන ඇත. 
• වභභ  යාඳෘතිඹ  
ේඵන්ධ  කාර්ඹඹන්  
ඉුවකය ගැනීභ වා  
උඳවද්ලක  භාගභක්  
වතෝයා ගැනීභ  වා  
අභිරාලඹ ප්රකාල ිරීමභ  (   
EOI  ) කැා ඇත. 
 
 
 එක් උඳවද්ලක 
ැිකඹක් ඳත්ා ඇත. 

 

 
 
 

   12. ්ාතික බුද්ධිභඹ 
වද්ඳශ කාර්ඹාරඹ  භඟින්  
වගොඩනැගි් රක්   ුලලි  
ඳදනභ භත රඵාවගනඇත. 
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( භැඩිරිඩ්  යාඳෘතිඹ  
අන්  නතුුක  )  

 කාර්ඹාලීඹ 
උඳකයණ මිර    ගැනීභ. 

 ඉිංග්රිික 
ඳාඨභාරාක් වා  වභභ 
කාර්ඹාරවේ නිරධාීමන්  
ිකවු වදවනතු වඹොමු කය 
ඇත 

 
 
 

v1. කාර්ඹ ඳරිඳාටික කුකණු 
v11 . වතොයතුුක තාක්ණඹ   
ව   ්ඹිං ක්රිඹාකයණ  
ක ක්තු. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v111.භව්න දැනුත් ිරීමේ 
 
 
 

   වබි අඩතාඹ  ැඩි  
දික්ණු ිරීමවේ  ක ක්තු 
දැන භත්  යයේබ කය 
ඇත. 

 IPAS    ඳද්ධතිවේ  
ඉදිරි ක ක්තු කයවගන  
ඹෑභ වා   ICTA    
යඹතනවේ  වාඹ  රඵා 
වදන වර ඉ් ලීභක් කය 
ඇත.   e- NIPO  යාඳෘතිඹ 
වා   

 ර්යවඹක්  
(Sever )  මිරදී ගැනීභ. 
 
 
 
 
දැනුත් ිරීමේ ැඩ 

 වන් 02 ක්  ඳත්ා  
ඇත. 
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 ye| skaùu 

cd;sl jHjidh ixj¾Ok wêldrsh" Y%S ,xldj ;=, laIqø" iq¿ yd uOH mrsudK jHjidh 

m%j¾Okh" osrs.ekaùu iy myiqlï ie,iSu u.ska jHjidh ixj¾Okh i|yd m%uqL odhl;ajhla 

olajk wdh;khls' jHjidhl;aj ixj¾Okh" uQ,H myiqlï i|yd fhduq lsrSu" fj<|fmd, 

iïnkaO;d we;s lsrSu" jHdmdr ixj¾Ok iy m¾fhaIK isÿlsrSu iy jHjidhlhka iy jHjidh 

ixj¾Ok fiajd imhkakka fj; myiqlï ie,iSu wêldrsh u.ska isÿlrkq ,nhs' ;jo" 

jHjidhlhka i|yd Odrs;d ixj¾Ok jevigyka" jHjidhl;aj ixj¾Ok jevigyka" 

wf,úlrKh" jHdmdr ie,iqï ieliSu" .sKqïlrK" fmd;a ;eîu iy M,odhs;djh kexùfï 

jevigyka jeks ;j;a fndfydA jevigyka l%shd;aul lrkq ,nhs'  

oelau  ( 

CIqø" iq¿ yd uOH mrsudK jHjidhlhskaf.a m%uqL;u wdh;kh ùu'   

fufyjr (  

Y%S ,xldfõ CIqø" iq¿ yd uOH mrsudK  jHjidhlhskaf.a j¾Okh yd ;sridrNdjh msKsi ld¾HCIuj yd 
iM,odhSj wfkl=;a  l%shdldrSka  iuÕ iïNkaëlrKfhka yd  iyfhda.fhka ixj¾Okh" 
m%j¾Okh"  wdrCId lsrSu iy kxjd,Su'   

 

wru qKq ( 

1. laIqø" iq¿ yd uOH mrsudK jHjidhlhska j¾Okh iy jeäoshqKqj" ;rÕldrS;ajh i|yd M,odhS 

iy iqÿiq jHdmdr mrsirhla ks¾udKh lsrSu  

2. iqÿiq fhojqï iy m%;sm;a;s osYdk;Ska l%shdjg kexùu u.ska laIqø" iq¿ yd uOH mrsudK jHjidhl 

m%;sm;a;s rduqj n,.ekaùu'    

3. y÷kd.;a jHdmdr m¾Iohkays j¾Okh fõ.j;a lsrSu'  

4. jdKsclrk fmagkaÜ m%j¾Okh" ;dCIKh j¾Okh lsrSu iy ksIamdokhkays ixj¾Okh we;s lsrSu' 

5. m%dfoaYSh uÜgñka we;s iïm;a Wmrsu jYfhka Ndú;d lrñka ;r.ldrS iy m%dfhda.sl jHjidhka 

wdrïN lsrSu i|yd myiqlï iemhSu ;=,ska m%dfoaYSh jYfhka wd¾:sl j¾Okhg olajk odhl;ajh by< 

kexùu i|yd    

 

cd;sl jHjidh ixj¾Ok wêldrsh 
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m%Odk ld¾hhka 

1. jHdmdr i|yd wjYH ;dCIKsl iy l,uKdlrk f;dr;=re ,nd .ekSug wjYH myiq m%fõYhka 

ie,iSu'  

2. jHdmdr miqlï imhk wdh;k Yla;su;a lsrSu iy jHdmdr miqlï imhk wdh;k i|yd n,m;% ,nd 

oSfï l%uhla ieliSu' 

3. jHjidhlhka y÷kd.ekSfï jevigyka osrs.ekaùu' 

4. laIqø" iq¿ yd uOH mrsudK jHjidhl wxYh ixj¾Okh lsrSu i|yd we;s ndOl y÷kdf.k tajd 

úi|Sug wjYH woyia m%dfoaYSh" osia;%sla iy cd;sl uÜgñka yqjudre lr .ekSu' 

5. laIqø" iq¿ yd uOH mrsudK jHjidhl m%;sm;a;s ieliSu i|yd úNjH ks¾foaYhka uqo,a wud;HdxYh 

u.ska l%shd;aul lrk jHdmdr myiq lsrSfï ixi|hg iy l¾udka; yd jdKsc lghq;= wud;HdxYhg fhduq 

lsrSu'  

6. y÷kd.;a jHdmdr m¾Iohkays oekg mj;sk jHdmdrj, j¾:udk Odrs;djh by< kexùu  

7. kj ;dCIKh Ndú;h i|yd iydh oelaùu ;=,ska kjH jHdmdr m%j¾Okh  

8. m%dfoaYSh jYfhka ;rÕldrS iy m%dfhda.sl jHdmdrhka wdrïNlsrSu'  

9. jD;a;Suh yd m%ùK;djlska hq;=  laIqø" iq¿ yd uOH mrsudK jHjidhl;aj iy l,uKdlrk yelshdjka 

ixj¾Okh ;=,ska  cd;sl jHjidh ixj¾Ok wêldrsfha udkj iïm; ixj¾Okh lsrSu' 

10. wNHka;r l%shdldrlïys úksúo Ndjh iy iïu; l%shdms<sfj, wkq.ukh lsrSu ;=,ska laIqø" iq¿ yd 

uOH mrsudK jHjidhlhka fj; ,nd fok fiajdjkays .=Kd;aulNdjh by< kexùu' 

 

 

2016 දෙසැම්බර් 31 දිනට ප්රගතිය    
 

1'  jHdmD;sfha ku  ( f;dr;=re jHdma;sh 

jHdmD;sfha wruqK (jHdmdr i|yd wjYH ;dCIKsl iy l,uKdlrk f;dr;=re ,nd 
.ekSug wjYH myiq m%fõYhka ie,iSu'  

ls%hdldrlu ñkqï tallh fN!; sl m%.; sh 2016 
b,lalh m%.; sh 

1'1 mqj;a yiqkla iy 
iq¿ yd uOH mrsudK 
jHjidh ud¾f.damfoaY 
.%ka:hla ieliSu 
^hka;%f;%damlrK 

iq¿ yd uOH mrsudK 
jHjidh ud¾f.damfoaY 
.%ka:h 
 
mqj;a yiqk 

iq¿ yd uOH mrsudK 
jHjidh ud¾f.damfoaY 
.%ka:h - 
hka;%f;%damlrK 
 

ud¾f.damfoaY .%ka:fha 
uDÿ msgm; iïmQ¾K 
lr we; 
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imhkakka$ wdh;k& 
iy NEDA, sme.lk iy 
ye.lk fjí wvú 
mj;ajdf.k hdu 

 
fjí wvú 
hdj;ald,Sk lsrSu 

mqj;a yiqka 4 la  
 
fjí wvú 
hdj;ald,Sk lsrSu 
 
 

tla mqj;a yiqkla 
m%ldYhg m;alr we;' 
 
sme.lk iy ye.lk fjí 
wvú hdj;ald,Sk lr 
we; 

1'2 laIqø" iq¿ yd uOH 
mrsudK jHjidhl o;a; 
moaO;shla ieliSu 

o;a; moaO;sh laIqø" iq¿ yd uOH 
mrsudK jHjidhl o;a; 
moaO;sh 

ixj¾Ok ks,OdrSka 
u.ska f;dr;=re /ialr 
we; 

1'3 rEmjdyskS jevigyk jevigyka m%udKh i;sm;d ñks;a;= 30 
ne.ska úldYkh lsrSu 

jevigyka 39 la 
úldYkh lr we; 
 
igyk ( fmdah osk iy 
ckdêm;s ;=udf.a úfYaI 
jevigyka meje;afjk 
oskhkays úldYh 
fkdfõ' miq .sh j¾Ih 
i|yd f.ùï isÿ lr 
we;'  

 

2' jHdmD;sfha ku  ( jHdmdr ixj¾Ok fiajd cd,h 

   jHdmD;sfha wruqK (jHdmdr ixj¾Ok fiajd imhkakka Yla;su;a lsrSu 

 

ls%hdldrlu ñkqï tallh fN!; sl m%.; sh 2016 
b,lalh m%.; sh 

2'1 jHdmdr ixj¾Ok 
fiajd imhkakka 
,shdmosxÑh iy n,m;% 
,ndoSu 

jHdmdr ixj¾Ok fiajd 
imhkakka ,shdmosxÑ 
l, ixLHdj 

cd;sl jhjidh 
ixj¾Ok wêldrsfhys 
,shdmosxÑ jQ jHdmdr 
ixj¾Ok fiajd 
imhkakka iy 
WmfoaYlhska ixLHdj ^ 
jHdmdr ixj¾Ok fiajd 
imhkakka 25 la  iy 
WmfoaYlhska 25 la&  

whÿï m;% le|jd Tjqka 
,ehsia;=.; lr we;'    
^ jHdmdr ixj¾Ok 
fiajd imhkakka 130 & 

 

3' jHdmD;sfha ku ( jHjidhl we.hSï 

   jHdmD;sfha wruqK ( jHjidhlhska osrs .ekaùu 

ls%hdldrlu ñkqï tallh fN!; sl m%.; sh 2016 
b,lalh m%.; sh 

3'1 iïudk m%Odk 
Wf<, meje;aùu ̂ m<d;a 
Wf<, - ol=K" 
niakdysr" uOHu" W;=r" 
kef.kysr" inr.uqj 
iy W;=re ueo& 

y÷kd.;a jHjidhlhka 
m%udKh  

laIqø" iq¿ yd uOH 
mrsudK jHjidhlhka 
100 la y÷kd.ekSu 

niakdysr" uOHu" 
inr.uqj iy W;=re ueo 
m<d;a j, iïudk 
m%Odk Wf<, mj;ajd 
we;s w;r W;=r iy 
kef.kysr m<d;a ys 
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 iïudk m%Odk Wf<, 
ixúOdkh lr we;' 
laIqø" iq¿ yd uOH 
mrsudK jHjidhlhka 
100 la y÷kdf.k we;'  
 
igyk( miq .sh j¾Ih 
i|yd f.ùï isÿ lr 
we;' 

 

4' jHdmD;sfha ku ( jHjidh ixi| 

jHdmD;sfha wruqK ( laIqø" iq¿ yd uOH mrsudK jHjidhl wxYh ixj¾Okh lsrSu i|yd we;s ndOl 

y÷kdf.k tajd úi|Sug wjYH woyia m%dfoaYSh" osia;%sla iy cd;sl uÜgñka 

yqjudre lr .ekSu' 

ls%hdldrlu ñkqï tallh fN!; sl m%.; sh 2016 
b,lalh m%.; sh 

4'1 m%dfoaYSh f,alï 
fldÜGdY uÜgñka  
m%dfoaYSh jHjidh ixi| 
meje;aùu 

ixi| meje;ajQ ixLHdj 
iy úi÷ï ixLHdj 

ixj¾Ok ks,OdrSka 
wkqhqla; iEu m%dfoaYSh 
f,alï fldÜGdYhlu 
m%dfoaYSh jHjidh ixi| 
msysgqùu 

2016 jir jk úg 
m%dfoaYSh jHjidh ixi| 
88 la msysgqjd we;' 
 
igyk (m%dfoaYSh 
jHjidh ixi| msysgqùu  
m%dfoaYSh f,alï 
ld¾hd,h fï i|yd 
olajk Wkkaÿj u; 
;SrKh fõ' fï i|yd 
uqo,a fjka lsrSfïoS 
cd;sl jHjidh 
ixj¾Ok wêldrsh úiska 
fmr w;aoelSï 
ie,ls,a,g f.k we;' 
ó,. jif¾oS b,lalh 
fjkia úh yel' 

4'2 osia;%sla f,alï 
fldÜGdY uÜgñka  
osia;%sla jHjidh ixi| 
meje;aùu 

ixi| meje;ajQ ixLHdj 
iy úi÷ï ixLHdj 

ixj¾Ok ks,OdrSka 
wkqhqla; iEu osia;%sla 
f,alï fldÜGdYhlu 
osia;%sla jHjidh ixi| 
msysgqùu 

2016 jir jk úg 
osia;%sla jHjidh ixi| 
13 la msysgqjd we;' 
 
igyk ( m%dfoaYSh 
jHjidh ixi| fiau 
fõ' 

4'3 cd;sl uÜgñka 
cd;sl jHjidh 
ixi|hla meje;aùu 

ixi| meje;ajQ ixLHdj 
iy úi÷ï ixLHdj 

cd;sl jHjidh ixi|h 
msysgqùu 

mj;ajd ke;'  
 
miq .sh j¾Ih i|yd 
f.ùï isÿ lr we;' 
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5' jHdmD;sfha ku ( Issue Tracker uDÿldx.h 

jHdmD;sfha wruqK ( jHdmdrsl .eg¿ i|yd úi÷ï iemhSu 

ls%hdldrlu ñkqï tallh fN!; sl m%.; sh 2016 
b,lalh m%.; sh 

5'1 Issue Tracker 
ixj¾Okh lsrSu 

Issue Tracker ixj¾Okh 
lsrSu 

Issue Tracker ixj¾Okh 
lsrSu 

uDÿldx.h ixj¾Okh 
lsrSu 
 
kj wka;¾cd, iyh 
fiajdjla ̂ server& ñ,oS 
.ekSu" kj fvdfïka 
kduhla hgf;a Y%S ,xld 
fg,sfldï wdh;kfhys 
,shdmosxÑ lsrSu 
 
mrs.Kl ñ,oS .ekSu 
i|yd m%iïmdok lghq;= 
isÿlr we;'   

 

6' jHdmD;sfha ku ( wd¾:sl l,dm ixj¾Okh 

jHdmD;sfha wruqK ( fj<|fmd, in|;d f.dvekexùu 

ls%hdldrlu ñkqï tallh fN!; sl m%.; sh 2016 
b,lalh m%.; sh 

6'1 cd;sl iy m%dfoaYSh 
jYfhka l¾udka; iy 
jHdmdrsl i,ams,a 
meje;aùu ^cd;sl 
jevigyka wïmdr iy 
lE.,a, osia;%slalhkays&  

wf,ú i,ams,a meje;ajQ 
ixLHdj iy jHdmdrsl 
in|;d we;s l, 
ixLHdj 

l¾udka; fCIa;%fha 
i,ams,a 2 la 
 
m%dfoaYSh jHdmdrsl 
i,ams,a 2 la 

m%dfoaYSh jHdmdrsl 
i,ams,a 2 la mj;ajd we; 
^l=reKE., iy 
yïnkaf;dg&  
 
wu;r l%shdldrlï( 
jHjidhlhka 270 la 
i|yd jHjidhl;aj 
ixj¾Ok jevigyka 
mj;ajd we;' 

 

7' jHdmD;sfha ku ( wf,ú in|;d jevigyk 

jHdmD;sfha wruqK (kj ;dCIKh Ndú;h i|yd iydh oelaùu ;=,ska kjH jHdmdr m%j¾Okh 

ls%hdldrlu ñkqï tallh fN!; sl m%.; sh 2016 
b,lalh m%.; sh 

7'1 weiqreïlrK 
;dCIKsl iydh wjYH 
m%dfoaYSh jHjidhlhka 
i|yd myiqlï ie,iSu  

myqKqj ,ndÿka iy 
ixj¾Okh l, 
jHjidhlhka m%udKh 

jHjidhlhka 25 la 
ixj¾Okh lsrSu 

l=reKE.," uykqjr" 
wïmdr iy wkqrdOmqr 
osia;%slalhkays 
jHjidhlhka 115 la 
i|yd weiqreïlrKh 
ms<sn| mqyqKqj ,ndoS 
we;s w;r" l=reKE., 
osia;%slalfhys 
jHjidhlhka i|yd 
uQ,H iydh ,ndoS we;' 
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8' jHdmD;sfha ku ( ;dCIK yqjudre iy fmrjevqï uOHia:dkhla boslsrSu  

jHdmD;sfha wruqK (kj ;dCIKh Ndú;h i|yd iydh oelaùu ;=,ska kjH jHdmdr m%j¾Okh 
ls%hdldrlu ñkqï tallh fN!; sl m%.; sh 2016 

b,lalh m%.; sh 
8'1 ;dCIK yqjudre 
iy fmrjevqï 
uOHia:dkhla boslsrSu 
- udl÷r 

ixj¾Okh l, 
jHjidhlhka m%udKh 

jHjidhlhka 25 
fofkl= ixj¾Okh 
lsrSu 

hkaf;%damlrK  ñ,oS 
.ekSfï lghq;= iy 
bolsrSï lghq;=  
 
2017 fmnrjdrs ui 
wjidkfhaoS fuu 
jHdmD;sh iïmQ¾K jkq 
we;' 

 

9' jHdmD;sfha ku ( cd;sl jHjidhl;aj wOHdmk uOHia:dkhla msysgqùu  

jHdmD;sfha wruqK (m%dfoaYSh jYfhka m%dfhda.sl fukau ;rÕldrS jHdmdr we;slsrSu 

 

ls%hdldrlu ñkqï tallh fN!; sl m%.; sh 2016 
b,lalh m%.; sh 

9'1 laIqø" iq¿ yd uOH 
mrsudK jHjidhlhka 
i|yd iy;slm;% 
mdGud,djla iy jevuq¿ 
meje;aùu - fld<U 

iy;slm;% mdGud,d 
m%udKh iy mqyqKqj 
,enQ jHjidhlhka 
m%udKh  

iy;slm;% mdGud,d 3 la Y%S chj¾Okmqr úYaj 
úoHd,h iu. tlaj 
jHjidhlhka 35 
fofkl= i|yd 
iy;slm;% mdGud,djla 
wdrïN lr we;' 

 

10' jHdmD;sfha ku ( m%dfoaYSh jHjidh ixj¾Okh  

jHdmD;sfha wruqK (m%dfoaYSh jYfhka m%dfhda.sl fukau ;rÕldrS jHdmdr we;slsrSu 

ls%hdldrlu ñkqï tallh fN!; sl m%.; sh 2016 
b,lalh m%.; sh 

10'1 kj jHdmdr 
m%j¾Okh lsrSu iy 
mj;sk jHdmdr 
m%idrKh lsrSu - ish¿u 
osia;%slal  

kj jHdmdr wdrïNl, 
m%udKh iy m%idrKh 
l,  mj;sk jHdmdr 
m%udKh  

m%dfoaYSh jYfhka kj 
iy m%idrKh l, 
mj;sk jHdmdr 2000 la 
we;s lsrSu 

jHjidhlhka 6259 
fofkl= mqyqKq lsrSu 

10'2 hqO jekaoUq cSúld 
jevigyk 

m%j¾Okh l, ldka;d 
jHjidhsldjka m%udKh 

ldka;d jHjidhsldjka  
50 fofkl= m%j¾Okh 
lsrSu 

wjYH;d ;lafiare 
lsrSfï iólaIKhla 
isÿlr we;' 

10'3 weÕ¿ï wdY%s; 
.%dóh l¾udka; m%j¾Ok 
jevigyk 

m%j¾Okh l, ldka;d 
jHjidhsldjka m%udKh 

ldka;d jHjidhsldjka  
500 fofkl= jHdmdrh 
i|yd fhduq lsrSu 

m%;s,dNSka 1013 fofkl= 
mqyqKq lr we;' 
 
l=reKE., - 313 
lE.,a, - 150 
;%sl=Kdu,h - 150 
jjqkshdj - 400  

10'4 Win Biz - ldka;djka 
i|yd jHdmdr ^ish¿u 
osia;%slal& 

m%j¾Okh l, ldka;d 
jHjidhsldjka m%udKh 

ldka;djka 1500 l f.a 
jHjidhl;aj Odrs;d j¾Okh 

m%;s,dNSka 2931 fofkl= mqyqKq 
lr we;' 
 

10'5 .%dóh ldka;d 
jHjidhl;aj ixj¾Ok 
jevigyk ^cd;sl Ys,am 
iNdj iu.& 

m%j¾Okh l, ldka;d 
jHjidhsldjka m%udKh 

ldka;d jHjidhsldjka  50 
fofkl= jHdmdrh i|yd 
fhduq lsrSu 

ukakdru" uvl,mqj iy 
lE.,a, osia;%slalhkays 70 
fofkl= i|yd jHjidhl;aj 
ixj¾Ok mqyqKqj ,ndoS we;' 
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11' jHdmD;sfha ku ( Y%S ,xldfõ ;reK jHjidhl;ajh  

jHdmD;sfha wruqK (m%dfoaYSh jYfhka m%dfhda.sl fukau ;rÕldrS jHdmdr we;slsrSu 

ls%hdldrlu ñkqï tallh fN!; sl m%.; sh 2016 
b,lalh m%.; sh 

11'1 Y%S ,xldfõ ;reK 
m%cdj fj; kjH 
jhdmdr m%j¾Okh i|yd 
wjYH kj ;dCIKh iy 
mqyqKqj ,nd oSug 
n,m;%hla ,nd .ekSu   

mqyqKq l, ;reK 
YsIHhka m%udKh 

mdi,a YsIHhka fj; 
jHjidhl;aj m%j¾Okh 
i|yd mqyqKq n,m;%hla 
,nd.ekSu  
 
;reK m%cdj fj; 
jHjidhl;aj ixj¾Ok 
jevigyka l%shd;aul 
lsrSu 

mdi,a YsIHhka fj; 
jHjidhl;aj m%j¾Okh 
i|yd ;ju fuu 
n,m;%h ,ndf.k 
fkdue;'  
 
úYaj úoHd, j, iydh 
we;sj jHjidhl;aj 
ixj¾Ok jevigyka 
l%shd;aul lr we;' 
;reKhka mqyqKq lr 
we;s w;r" m%dfhda.sl 
jHdmdr 5 la i|yd uQ,H 
iydh ,ndoS we;' 
 
igyk ( fuh miq .sh 
j¾Ifha jevigykls' 
fuu jif¾ f.ùï 
isÿlr we;'   

 

12' jHdmD;sfha ku ( jHjidhlhka ^WmdêOdrS jHjidhl Wodkh& 

jHdmD;sfha wruqK (m%dfoaYSh jYfhka m%dfhda.sl fukau ;rÕldrS jHdmdr we;slsrSu 

ls%hdldrlu ñkqï tallh fN!; sl m%.; sh 2016 
b,lalh m%.; sh 

12'1 WmdêOdrSka 250 
fofkl= i|yd mqyqKqj 
iy fjk;a myiqlï 
,ndoSu - jhU" 
inr.uqj" W!j 
fj,a,iai" chj¾Okmqr" 
reyqK" hdmkh iy 
fmardfoKsh úYaj 
úoHd,hkays 

 WmdêOdrSka 250 fofkl= 
mqyqKq lsrSu iy 25 
fofkl= jHjidhlhka 
njg m;a lsrSu 

fmardfoKsh" jhU" 
reyqK iy inr.uqj 
úYaj úoHd,hkays 
WmdêOdrSka 168 fofkl= 
mqyqKq lr we;' 
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13' jHdmD;sfha ku ( ld¾huKav,h mqyqKq lsrSu 

jHdmD;sfha wruqK (  cd;sl jHjidh ixj¾Ok wêldrsfha udkj iïm; ixj¾Okh 

ls%hdldrlu ñkqï tallh fN!; sl m%.; sh 2016 
b,lalh m%.; sh 

13'1 cd;sl jHjidh 
ixj¾Ok wêldrsfha 
ld¾huKav,h i|yd 
Odrs;d ixj¾Ok 
jevigyka iemhSu 

Odrs;d ixj¾OkhjQ 
ld¾huKav,fha 
m%udKh 

wjYH;djfha mrsos 
cd;sl jHjidh 
ixj¾Ok wêldrsfha 
ld¾huKav,h i|yd 
iy ixj¾Ok 
ks,OdrSka i|yd 
Odrs;d ixj¾Ok 
jevigyka  

cd;sl jHjidh 
ixj¾Ok wêldrsfha 
b,lalhka wkqj 
ld¾huKav,h i|yd 
Odrs;d ixj¾Ok 
jevigyka mj;ajk 
,oS 

 

 

14' jHdmD;sfha ku ( ISO ;;aj iy;slh ,nd .ekSu 

jHdmD;sfha wruqK (  fiajdjkaf.a ;;ajh iy .=Kd;aul Ndjh by< kexùu 

ls%hdldrlu ñkqï tallh fN!; sl m%.; sh 2016 
b,lalh m%.; sh 

14'1 cd;sl jHjidh 
ixj¾Ok wêldrsh 
i|yd ISO ;;aj 
iy;slh ,nd .ekSu 

ISO ;;aj iy;slh  ISO ;;aj iy;slh ,nd 
.ekSu 

fuh l%shd;aul lsrSu 
i|yd wdh;khla 
f;dardf.k we;' 

 

15' jHdmD;sfha ku ( úfYaI jHjidhl;aj ixj¾Ok jevigyk 

jHdmD;sfha wruqK (  m%dfoaYSh jYfhka laIqø iy iq¿ mrsudK jHjidhlhka ixj¾Okh lsrSu 

ls%hdldrlu ñkqï tallh fN!; sl m%.; sh 2016 
b,lalh m%.; sh 

15'1úfYaI jHjidhl;aj 
ixj¾Ok jevigyk 

iydh ,ndÿka 
jHjidhlhka ixLHdj 

m%;s,dNSka 3000 la i|yd 
uQ,H iydh ,ndoSu 

l=reKE.," uq,;sjq" iy 
;%sl=Kdu,h 
osia;%slalhkays m%;s,dNSka 
708 la i|yd uQ,H iydh 
,ndoS we;' 
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ශැඳින්වීම 

1979 අංක 1 දරණ ඳාරිභබෝගික ආරක්ණ ඳනත වශ 1987 අංක 1 දරණ වාධාරණ භලභෂ භකොමින් 

වබා ඳනත වශ 1950 මි ඳාන ඳනත (173 ලන අධිකාරය ව) අභශෝසි කරමින් 2003 අංක 09 දරණ 

ඳාරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය ඳනත යටභේ ඳාරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය පිහිටුලන 

දි. 

ඳනභේ පර්විකාල අනුල ඳාරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිභේ වභව්ත අරමුණ ලනුභේ භලභෂාභ වශ 

බාණ්ඩ ශා භවේලා මිෂ ගණන් විධිභේ කිරීභ තුළින් ඳාරිභබෝගිකයා ලඩාේ භශොඳින් ආරක්ා කිරීභ”  

අවාධාරණ වශ සීමිත භලභෂ පිලිභලේ ලට එභරහිල භලභෂඳුන් වශ වාදන්නන් ආරක්ා කිරීභයි. 
තලද” ශැකිවෑභ අලව්ථාලකදීභ තරගකාරී මි ප්රලර්ධනය කිරීභ” බාණ්ඩ ශා භවේලා භලභෂන්න් ශා 

වාදන්නන් අතර යශඳේ තරගයක් ඳලේලාගැනීභේ අභේක්ා භකභර්. 

දැක්ම 

වදාචාරාේභක ලයාඳාරික ඳරිවරයක් තු භනාල සුරක්ත ත ව ඳාරිභබෝගිකය බ හිහිකිරීභ 

මමමශලර 

ඳාරිභබෝගික වවිඵ ගැන්වීභ, භලෂාභ විධිභේ කිරීභ වශ යශඳේ තරගකාරිල ප්රලර්ධනය කිරීභ තුලින් 

ඳාරිභබෝගික අයිතිලාසිකම් සුරක්ත ත කිරීභ 

 

ඒකාබද්ධ ඉක්කයන් 

 භලභෂභඳො නියාභනය කිරිභ භගින් අභන්දානන්දනයට ඳේව, ඳාරිභබෝගිකභය බ හිහි කිරීභ 

 අවාධාරණ භලභෂ චර්යාලන්භගන් පීඩාලට ඳේ ඳාරිභබෝගිකයන්ට වශන වැසීභ 

 ඳාරිභබෝගික අධයාඳනය වශ ඳාරිභබෝගිකයා වවිඵගැන්වීභ 

 තරගවිභරෝධි භලභෂ චර්යාලන්භගන් නි්ඳාදකයා ශා භලභෂඳුන් ආරක්ා කිරීභ වශ ලඩාේ හිතකර 

තරගකාරී ලාතාලරණයක් ප්රලර්ධනය කිරීභ 

 ශැකියාලන් ලැඩි දියුණු කිරීභ තුළින් ආයතනික වංලර්ධනය ෂගාකර ගැනීභ 

 

 

ඳාරිම ෝගික කටයුතු පිළිබ අධිකාරිය 
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කාර්යය ාරය 

අ) ලයලවායන් අතර සීභාකාරී ගිවිසුම්  ලයලවායන් අතර මි පිළිඵ ලැඩ පිලිභලල්  භලභෂභඳො ඇතුෂත 

භශෝ භලභෂභඳොභ්  වැකිය යුතු භකොටවක භේශීය භලභෂාභ   භශෝ ආර්ථීක වංලර්ධනය පිළිඵ ව 

ආධිඳතය තේේලයක් අනිසි භව භයොදා ගැනීභ භශෝ 

භේශීය භශෝ ජාතයන්තර භලෂාභට භශෝ ආර්ථීක වංලර්ධනයට අහිතකර භව ඵඳාන  තරගකාරිේලය 

පිළිඵ යම් අලහිරයක් ඳානය කිරීභ භශෝ ඉලේ කිරීභ 

ආ) තරගවිභරෝධි චර්යා ශා ආධිඳතය තේේලයක් අනිසි භව භයොදා ගැනීභ පිළිඵ විභර්න   භශෝ ඳරික්ණ 

කිරීභ 

ඇ) බාණ්ඩ වශ භවේලා වඳයන තැනැේතන් අතර පදායි තරගකාරිේලය ඳලේලා ගැනීභ  ශා ප්රලර්ධනය කිරීභ 

ඈ) බාණ්ඩ ශා භවේලාල මි” ඒලා ඵාගත ශැකිවීභ වශ ඒලාභයහි තේේලය වශ වඳයන   ලර්ගය 

වම්ඵන්ධභයන් ඳාරිභබෝගිකයන්භේ” මිදී ගන්නන්භේ වශ බාණ්ඩ ශා භවේලා බාවිතා  කරන අයභේ 

අයිතිලාසිකම් වශ වම්ඵන්ධතා ප්රලර්ධනය කිරීභ වශ ආරක්ා කිරීභ 

ඉ) මිදී ගැනිභට තඵා ඇති බාණ්ඩ වශ භවේලාල තේේලය” ප්රභාණය” ක්තිය” පිරිසිදුකභ”    ප්රමිති වශ මි 

පිළිඵල ඳාරිභබෝගිකයන් දැනුලේ කිරීභ 

ඊ) භම් ඳනභේ නි්චිතල වශන් කර ඇති යම් කාරණයක් වම්ඵන්ධභයන් විභර්න වශ   ඳරික්ණ 

ඳැලැේවීභ 

උ) භලභෂභඳො තරගකාරිේලය අඩු පදායිතාභලන් ඳලතින අලව්ථාලදී භලභෂභඳොභහි තරගකාරී මි 

ප්රලර්ධනය කිරීභ 

ඌ) භලභෂභඳො තේේලය වශ ඳාරිභබෝගික කටයුතුලට අදාෂල අධයනය බාරගැනීභ” ලාර්තා ඳෂකිරීභ 

වශ භශජනතාලට භතොරතුරු වැඳයීභ 

එ)  රාජය අංභේ ශා භඳෞේගලික අංභේ කාර්යක්භතාල පිළිඵ අධයයන බාරගැනීභ 

ඒ) ඳාරිභබෝගිකයන්භේ භනා භවෞඛ්යය” ආරක්ාල” වශ සුරක්ත තබාලය වම්ඵන්ධභයන් ඳාරිභබෝගික 

අධයාඳනය ප්රලර්ධනය කිරීභ 

 ඔ) භලභෂභඳො තේේලය වශ ඳාරිභබෝගික කටයුතු පිළිඵ භතොරතුරු භලනේ ආයතන වභග  හුලභාරු 

කරගැනීභ ප්රලර්ධනය කිරීභ 

ඕ)  ඳාරිභබෝගික වංවිධාන පිහිටුවීභ ප්රලර්ධනය කිරීභ” උඳකාර කිරීභ වශ උනන්දු කිරීභ 

 ක)  අධිකාරිය විසින් ඵාභදනු ඵන යම් භවේලාලක් වම්ඵන්ධභයන් ගාව්තු අය කිරීභ 

 ග) අධිකාරිභේ කර්තලයයන් ඉටුකිරීභම් ඳශසුකම් වැැව්වීභට අලය විය ශැකි ඳරිදි කිසියම් ආකාරයක 

කමිටුලක් භශෝ කමිටු ඳේ කිරීභ” වශ 

 ච) අධිකාරිභේ අරමුණ මුදුන් ඳමුණුලා ගැනීභ වශා වශ අධිකාරිභේ කර්තලයය පදායි භව   ඉටු කිරීභ 

වශා අලය භලනේ සියූ  කටයුතු කිරීභ 
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2016 මදවැම්බර් 31 දිනට ප්රගතියය   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක්රියාකාරකම 
කාර්ය වාධන 
දර්කය 

ඉක්ක ප්රගතියය 

භලෂ භඳොෂ විභර්න ශා ලැටලීම් භාසිකල ලැටලිම් 
2000 ඵැගින්  

24,000    21,874  

ඳනභේ විධිවිධාන උ් ංඝනය 
කරන භලභෂඳුන්ට එභරහිල නඩු 
ඳැලරීභ  

ලැටලීම්  අතරින් 

90%  21,600    21,774  

ගැවට් කිරීභ පිණිව ඳනභේ 10,12 
ලගන්තිය යටේ අළුේ  නි්ඳාදන 
ශඳුනා ගැනීභ  

භාසිකල ගැවට් 
ඳත්රයක් ඵැගින් 

12 1 

ඳනභේ 10,12 ලගන්තිය යටභේ 
විභේ , භඳොදු නිභයෝග නි බේ කිරීභ 

භාසිකල 
නිභයෝගයක් ඵැගින් 

12 3 

නි්ඳාදන ඳරීක්ා  කිරීභම් ශා 
ඳාරිභබෝගික ආරක්ණ විදයාගාරය 
පිහිටුවීභ   

අලවන් වැසුභ 
වකව් කිරීභ  

    

වභථයකට ඳේ භනොවීභම්දී නීති 
භගින් කටයුතු කිරීභ 

භාසිකල නඩු 5 
ඵැගින් 

80 11 

භලෂ ගිවිසුම් වශා ලන ප්රමුඛ්තා 
අලව්ථාලන් ශඳුනා ගැනීභ 

කාර්තුලකට 1 
ඵැගින් 4   

ගිවිසුම් වකව් කිරීභ ශා ක්රියාභ  
භයදවීභ 

කාර්තුලකට 1 
ඵැගින් 

4 
  

ගිවිසුම් කලින් කට වභාභෝචනය 
කිරීභ    

 -   

භලෂඳුන් වශා වශායක 
ලැඩවටශන් ක්රියාේභක කිරීභ  

භවකට 40 ඵැගින් 480 
  

නියාභනය කිරීභ වශා අළුේ භවේලා 
ක්භේත්ර ශඳුනා ගැනීභ  

භාව 6ට 1 ඵැගින් 2   

භෝක භලෂභඳො මූයන් ශා 
භෝක භලෂභඳො මිෂ 
ගණන්ලට අදා දේත මූයන් 
වකව් කර යාලේකාලීන කිරීභ  

 මිෂ ගණන් 
ප්රතිභෝධන 
යාලේකාලීන කිරීම් 
ශඳුනාගැනීභ 

-  

  
මිෂ ගණන් පිළිඵ භලෂභඳො 
නිරීක්ණයන් ක්රියාේභක කිරීභ 

ලාර්තා 25 ඵැගින් 24 ලාර්තා 12  

භලෂභඳො නිරීක්ණයන් 
ක්රියාේභක කිරීභ  භවකට 1 ඵැගින් 12 12 

අධික මිෂ නියභ කිරීභ පිළිඵ 
විභර්න ඳැලැේවීභ ශා බාණ්ඩ ශා 
භවේලා භකභරහි මිෂ සීභාලන් 
නිර්භේ කිරීභ 

  4 4 
වෑභ භාව තුනකට 
ලරකභ විභර්නයක් 
ඵැගින් 

4 
  

භලෂ භඳොෂ පිළිඵ බුේධි 
භතොරතුරු එකතු කිරීභ  
  

  2 ලාර්තා 2 
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ලයාඳිියය - තරඟවිමරෝධි චර්යාලන්මගතන් ඳාරිම ෝගිකයින් ශා මලමෂඳුන් ආරක්ා කිරීම, යශඳත් තරඟකාරිත්ල 

චර්යාලන්  ප්රලර්ධනය කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 
  

ක්රියාකාරකම 
කාර්ය වාධන 
දර්කය 

  ඉක්ක ප්රගතියය 

තරඟවිභරෝධී ඳරිචයන්ට අදාෂ ඳැමිණිලි 
පිළිඵල විභර්නය කිරීභ ශා භැදිශේවීභ     3 3 

දින 100ක් 
ඇතුත වම්පර්ණ  
කිරීම් 

30 ඳැමිණිලි 28ක් 

භලෂභඳොෂ ආධිඳතය අනිසි භව බාවිත 
කිරීභ ශඳුනාගැනීභ වශා භලෂ භඳොෂ 
ඳර්භේණ වැසුම් කිරීභ, නිර්භාණය 
කිරීභ ශා ඳැලැේවීභ   

කාර්තුලකට එක් 
ඳර්භේණය 
ඵැගින් 

4 අධයයන 9ක් 

ශඳුනාගේ නි්ඳාදන ශා කර්භාන්තලට 
අදා භලෂභඳො භකොටව ඳරීක්ණය 
කිරීභ    

  1 ලාර්තා 2ක් 

ක්රියාකාරකම කාර්ය වාධන දර්කය   ඉක්ක ප්රගතියය 

දැනුලේ කිරීම් 

   භශජනතාල දැනුලේ කිරීභ 
 

255 255 

        

ඳාවැ්  ෂමුන් දැනුලේ කිරීභ 
භාසිකල 20 ඵැගින් 

264 206 

        

ඳාරිභබෝගික වමිති, ඳාව්  ඳාදක 
ඳාරිභබෝගික කලයන් ප්රලර්ධනය කිරීභ 

      

ඳාරිභබෝගික වමිති පිහිටුවීභ 
භවකට වමිති 7 ඵැගින් 

105 6 

  

 
    

ඳාව්  ඳාදක ඳාරිභබෝගික කලයන්  භවකට වමිති 7 ඵැගින්  84 87 
        

වභාජ භාධය, IVR  භකටි වංභක්ත, 
භකටි ඳණිවුඩ ශරශා  භතොරතුරු 
උේඳතනය කිරීභ 

  

260,000 234,720  
ඇතුේ 
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 ලයාඳිියමන නම -  ශැකියා ලර්ධනය තුලින් වංවිධානාත්මක දියුණුල බාගතැනීම    

    

ඉක්ක - 2016 

    

    එකතුල   

ක්රියාකාරකම 
කාර්ය වාධන 
දර්කය 

කා. 1 කා. 2 කා. 3 
කා. 
4 

  ප්රගතියය - 2016 

භලෂ භඳොෂ 
විභර්න ශා ලැටලීම් 

ලියාඳදිංචි 
කිරීම් 
ක්රියාේභක 
කිරීභ   

- - 

        

ලයාඳාරික ක්භේත්ර 
ලර්ගීකරණය කිරීභ  

 - -     

    

ඳනතට භයෝජනාවී  
අලවාන වංභෝධන  

  

අභාතය භණ්ඩයට ඉදිරිඳේ කිරීභට නියමිත වංභෝධන අලවන් 
කිරීභ 

අලය ඳරිදි ලැඩිදුර 
දියුණු කිරීම් 
වභභෝචනය කර 
වකව් කිරීභ  

  

විභර්න නිධාරීන්  - 100 
කෂභනාකරණ වශකාර - 25 
කාර්යා කාර්ය වශායක - 25 
නි. අධයක් (ප්රාභේශීය) – 05 

වශා කෂභනාකරණ භවේලා 
භදඳාර්තභම්න්තුභලන් අනුභැතිය 
ඵාගැනීභ 

  

කෂභනාකරණ භවේලා 
භදඳාර්තභම්න්තුභලන් 
අනුභැතිය ඵාගැනීභ  

විභර්න නිධාරීන්  
- 50 
කෂභනාකරණ 
වශකාර - 20 
කාර්යා කාර්ය 
වශායක - 20 

රියදුරු - 10 

 කාර්ය වාධන 

ඇගයීම් ශා 

වැසුම් කිරීම් 
ශරශා පුහුණු 
කිරීභම් අලයතා 
ශඳුනා ගැනීභ 

 

85 85 85 85 340 

  

 පුහුණු කිරීභම් 

වැසුම් වකව් 
කිරීභ 

 

√       

 
  

 කාර්ය භණ්ඩයට 

පුහුණුවීම් ඵාදීභ 

 

70 70 70 70 280 146 

පුහුණු කිරීභම් 
ඇගයීම් ඵාදීභ ශා 
ඳසුවිඳරම් 
වි්භ් නය     

 

70 70 70 70 280 

  
 භර්න නිධාරීන් 
50ක් ඵලා   ගැනීභ 

            

වම්මුඛ් ඳරීක්ණ 
2016.08.06,10,13 

දිනලදී ඳැලැේවිණි  
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ලයාඳිියය   -  ඳාරිම ෝගික වවිබගතැන්වීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක්රියාකාරකම 
කාර්ය වාධන 
දර්කය 

  ඉක්ක ප්රගතියය 

දැනුලේ කිරීම් 

   භශජනතාල දැනුලේ කිරීභ 

 
255 255 

        

ඳාවැ්  ෂමුන් දැනුලේ කිරීභ 
භාසිකල 20 ඵැගින් 

264 206 

        

ඳාරිභබෝගික වමිති, ඳාව්  ඳාදක 
ඳාරිභබෝගික කලයන් ප්රලර්ධනය 
කිරීභ 

      

ඳාරිභබෝගික වමිති පිහිටුවීභ භවකට වමිති 7 
ඵැගින් 

105 6 

  
 

    

ඳාව්  ඳාදක ඳාරිභබෝගික 
කලයන්  

භවකට වමිති 7 
ඵැගින්  84 87 

        

වභාජ භාධය, IVR  භකටි 
වංභක්ත, භකටි ඳණිවුඩ ශරශා  
භතොරතුරු උේඳතනය කිරීභ 

  

260,000 234,720  
ඇතුේ 
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ලයාඳිතිය - අවාධාරණ භලෂ ඳරිචයන් භශේතුභලන් පීඩාලටඳේ ඳාරිභබෝගිකයින්ට වශන ඵාදීභ 

    

  

  

ක්රියාකාරකම 
කාර්ය වාධන 
දර්කය 

එකතුල ප්රගතියය 

ඳාරිභබෝගික ඳැමිණිලි 
වශා ක්රියාකිරීභ   

ැබුනු ඳැමිණිලි 
ගණන 90% 

1740 1981 

 
  

 
  

1977 ලයාේත කිරීභ  1977 ඇභතුම් 
භධයව්ථානයක් 
ශැටියට භලනව් 
කිරීභ 
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ශැඳින්වීම : 

1957 අංක 49 දරණ රාජ්ය ක්මාා්ත  ංංංථාා ඳන  ටතේ   1996 ව්මෂේ ේදී ඳළමුේ ව්තා පිහිටුවන ලද කා්මමික 

ංංව්මධන ාණ්ඩලට, 1969 අංක 36 දරණ කා්මමික ංංව්මධන ඳන  ටතේ   එහි ව්ම ාාන    වේ ට්ත කතයුතු කරන 

ප්රමුත ා යට නට්  ී  ති  ේ යින්ත ්රී ලංකාේ ක ක්මාා්ත  ංංව්මධනට රීම ා එහි ප්රධානා අරමුණ ී  ි ේ  .  

 

 දැක්ම: 

ලංකාව පුරා ති  සිටලුා ක්මාා්ත  ංංව්මධනට රීම ා 

 

 මමමශලර: 

ලංකාව පුරා ති  සිටලුා ක්මාා්ත  දිරිා  රීම ා, ප්රව්මධනට රීම ා ංය ංංව්මධනට රීම ා ංයා අව්ය කරන 

ක්රේ ාපඳාිනක,  ා් ෂණික ංය වාණිජ්ාට ඳදනා ංඳටාදීා. 

 

මණ්ඩය විසින් ඉටු කරනු බන ප්රධානන කන්යයන් 

1. ාණ්ඩලේ ේ අරමුණු වලත සුදුසු ඳරිදි රජ්ේ ේ ේ යප රජ්ේ ේ ේ දඳා්ම ේ ේ්තතු ේ යප වයවංථාාපි  

අනුග්රය ලනන ංංංථාා  ේ යප ක්මාා්ත  ් ේ ෂ ්රටත අව්ය සිටලු ේ ං වාව්ත ංපඳීා. 

2. ාණ්ඩලේ ේ අරමුණු ංා් ෂා  කරගපනීා ංයා සිටලු පිටවර ගපනීා. 

3. තාි වරටාේ ේ ඉල්ලීා ඳරිදි ක්මාා්ත  ංංව්මධන ඳන  ටතේ   පිහිටුවනු ලනන ක්මාා්ත  

කමිටුවල අදයංථ ංය ේ ටපජ්නා, නි්මේ ේ් තතුළ  වා්ම ා තාි වරටා ේ ව  ඉදිරිඳ  රීම ා. 

4.  වද, අදාළ විෂටභාර තා වරටා ඉල්ලන ලද අවංථාා වලදී ක්මාා්ත  ප්රව්මධනට ංය 

ංංව්මධනට ංේන්තධේ ට්ත අව්ය ේ ටපජ්නා තාි වරටා ේ ව  ඉදිරිඳ  රීම ා. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ංකන කන්මික වංල්ධාන මණ්ඩය 
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2016 මදවැම්බ් 31 දිනට ප්රගතියය   

 

ලයනපෘතිියමන නම  : නිප්ෘතනදන  ශන වශ කනන්තන ලයලවනයක්වල වංල්ධාන ගතම්මනන 

ලයනපෘතිියමන මරණ  :  නල වශ පෘතලියන ක්මනන්ත වංල්ධානය 

 

 

 

 

 

 

 

 

මංකය 

ක්රියනකනරකම මිනුම් ඒකකය 

මභෞියක ප්රගතියය 

ඉක්කය 
ප්රගතියය 

1 
ාඩකලපුේ ක  ංථව්මණාභරණ ගේාාන 
ංයා ට්තේ ්රපඳකරණ ේ නදාදීා 

උඳකරණ 
ංංතයාව  

300 200   

2 
ංථව්මණාභරණ ගේාාන ංයා උංංථ 
 ා් ෂණික වපඩංතය්ත ඳපවප ී ා 

ක්මාා්ත කරු
ව්ත ංංතයාව  

100  56 

3 
නුවර දිංථත්රි්  පිවලවල ාපවල භාණ්ඩ 
නිෂථඳාදන ගේාාන ංයා 
ට්තේ ්රපඳකරණ ංංතයාව  

     

ාපවල තඹම ේ ේ ට්ත්ර 25්  මිළටත 
ගපනීා  

ේ ංවිලි  යඩු 170 ්  මිළටත 
ගපනීා  

 4 
නුවර දිංථත්රි්  පිවලවල ගේාානට ංයා 
උංංථ  ා් ෂණට ලනාදීා 

පුහුණු කරන 
ලද ංංතයාව   

  125 

5 
මුලි ක දිංථත්රි්  ක ග ගේාාන ංයා 
ට්ත්ර ංවිරීම ා  

ට්තේ ්රපඳකර
ණ ංංතයාව  

   

ක ග ේ ලලි ඉව කීම ේ ේ ංය ක ග 
ේ ර ණි ේ ර ණිග  රීම ේ ේ 
උඳකරණ කට්තල 64 ්  මිළටත 
ගපනීා 

6 
කුරුණෑගල දිංථත්රි්  ඳයළ ගේාාන 
ාපවල ක්මාා්ත  ංයා ට්ත්ර ංවිරීම ා 

ට්තේ ්රපඳකර
ණ ංංතයාව 

   ංකේ ඳපරු 10 ්  ංවිරීම ා  

7 
ඳයළ ගේාාන ාපවල ක්මාා්ත  ංයා 
 ා් ෂණට ලනාදීා 

ක්මාා්ත කරු
ව්ත ංංතයාව  

  10  

8 
ඳයළ ගේාාන ාපවල ක්මාා්ත  ංයා 
කළානාකරණ වපඩංතය්ත 
ඳපවප ී ා 

ක්මාා්ත කරු
ව්ත ංංතයාව  

  10  

9 
මුල්ලාවලි ක ග  ගේාාන ංයා 
 ා් ෂණික පුහුණු වපඩංතය්ත 
ඳපවප ී ා 

ක්මාා්ත කරු
ව්ත ංංතයාව  

  50 

10 
කලු ර දිංථත්රි්  ඉඹඹ ේ කොහු 
ගේාානට ංයා ට්තේ ්රපඳරකණ 
ංවිරීම ා 

ට්තේ ්රපඳකර
ණ ංංතයාව   

  ට්ත්ර කට්තලට්  මිළටත ගපනීා  
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ලයනපෘතිියමන නම  : නිප්ෘතනදන ගතම්මනන වංල්ධානය  

ලයනපෘතිියමන මරණ  : නල වශ පෘතලියන ක්මනන්ත වංල්ධානය 

 

මංකය ක්රියනකනරකම මිනුම් ඒකකය 
මභෞියක ප්රගතියය 

ඉක්ක ප්රගතියය 

1 

කෑගල්ල දිංථත්රි්  ාපණි්  කඩවර 
ඳ්ත යා නත යශ්රි  නිෂථඳාදන 
ගේාානට ංයා 
ට්තේ ්රපඳරකණ ලනාදීා 

උඳකරණ ංංතයාව  40  40 

2 

ාපණි්  කඩවර ඳ්ත යා නත 
යශ්රි  නිෂථඳාදන ගේාානට 
ංයා   ා් ෂණික වපඩංතය්ත 
ඳපවප ී ා 

ක්මාා්ත කරුව්ත 
ංංතයාව  

27  20  

3 
 වාර පුරේ ක ග ගේාානට ංයා 
ට්තේ ්රපඳරකණ ලනාදීා 

ට්තේ  පඳරණ 
ංංතයාව  

   

ට්තේ  පඳරණ  72 ්  
ේ නදාේ නදාදීා ංය 
ක්මාා්ත කරුව්ත 50 ්  
පුහුණුරීම ා 

4 
 වාර පුරේ ක ග ගේාානට ංයා 
 ා් ෂණට ලනාදීා 

ක්මාා්ත කරුව්ත 
ංංතයාව 52  

  

ක ගේ ලලි ඉව රීම ේ ේ ක ග 
ේ ර ණිග  
 රීම ේ ේ 
 කට්තල 104 ්  මිළටත 
ගපනීා  

 

ලයනපෘතිියමන නම  : කා්මමික ජ්නඳදවල ටවලල  ඳයසුකේ නී කරණ රීම ා ංය  ටාව කාලීන රීම ම

  

ලයනපෘතිියමන මරණ  :  නල වශ පෘතලියන ක්මනන්ත වංල්ධානයj the 

මංකය ක්රියනකනරකම මිනුම් ඒකකය 
මභෞියක ප්රගතියය 

 ඉක්ක  ප්රගතියය 

1 

පෘතල්මල්කැමල් කන්මික ජනපෘතදය 

උං ංය ඳළල 
16.00 

 

ංේපූ්මණින  
(විටදා- රු. 
0,725,725.51) 

කාණු ඳේධි  ංය ඳවි න වපත 
අලු වපඩිටා රීම ා 

2 
පෘතනනළුල කන්මික ජනපෘතදය 

ඉඩේ ේ ප්රාාණට 25.00 ක්රිටා ාක ේ වමි්ත ඳව . 

ඉඩේ අ ඳ කරගපනීා 

3 

ගතලිගතණල කන්මික ජනපෘතදය 

උං ඳළල 15.2 
70% ංේපූ්මණින.  
(විටදා - රු. 
6,977,537.50) 

කාණු ඳේධි , වපත, වපසිරීඹ යදිට 
ඉදිරීම ා 

4 

පුව්ලැල් කන්මික ජනපෘතදය 

උං ංය ඳළල 4.8 

80% ංේපූ්මණින. 
 (විටදා - රු. 
3,000,000.00) 

 වපේ ට් ේ කොතං්  ඉදිරීම ා 

   එකතුල 61.00   
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ලයනපෘතිියමන නම  : නවීකර ය , යනල්වකන වශ නඩ්වතුල (මිලියන 250) 

ලයනපෘතිියමන මරණ  : නල වශ පෘතලියන ක්මනන්ත වංල්ධානයctive of the Project: : 

මංකය ක්රියනකනරකම 

 මභෞියක ප්රගතියය 

 ඉක්ක  

(රු.මිලි) 
ප්රගතියය 

1 කලුදෑල අභය්ත ර ාා්මග ංය කාණු ඳේධි  ඉදිරීම ා  39 50% ංේපූ්මණින 

2 පෘතන්න 

විදුලි ට්රා්තංථේ ඳපාරට ංවිරීම ා 2.75 මූලය අව්ය ා 100% 
අාා යාං්ට ා් ්ත 
ඉල්ලා ත . 
 

ේ වන පිටවර ංංව්මධනට 76.67 

3 මශොර  
අභය්ත ර ාා්මග කාඳට් රීම ා ංය කාණු 
ඳේධි ට ඉදිරීම ා 

11 
  

4 පෘතල්මකැමල් 
අභය්ත ර ාා්මග ංය වපත කාඳට් රීම ා ංය 
කාණු ඳේධි ට ඉදිරීම ා 

35.71 50% ංේපූ්මණින. 

5 මකොටගත 
වපසිරීඹ ංය ප්රධාන අලු වපඩිටා ංය අභය්ත ර 
ාා්මග ඉදිරීම ා 

4 

මූලය අව්ය ා 50% 
අාා යාං්ට ා් ්ත 
ඉල්ලා ත . 
 

6 පුව්ලැල් අභය්ත ර ාා්මග ංය කාණු ඳේධි  ඉදිරීම ා 5.75 
  

7 ලවුනියනල අභය්ත ර ාා්මග  ඳේධි  ඉදිරීම ා 12 
  

8 ඒක අභය්ත ර ාා්මග කාඳට් රීම ා 31 
  

9 මිහින්තමල් 

විදුලි ට්රා්තංථේ ඳපාරට ංවිරීම ා 2.76   

ඉඩා ප්රි ංංංථකරණට ංය වපත ඉදිරීම ා 7.6 

මූලය අව්ය ා 100% 
අාා යාං්ට ා් ්ත 
ඉල්ලා ත . 
 

10 නෑගතම්පෘතශ ඉඩා ප්රි ංංංථකරණට ංය වපත ඉදිරීම ා 5.13 

මූලය අව්ය ා 100% 
අාා යාං්ට ා් ්ත 
ඉල්ලා ත . 
 

11 ඒක   ඉදිරීම ේ කතයුතු 4.6 

මූලය අව්ය ා 100% 
අාා යාං්ට ා් ්ත 
ඉල්ලා ත . 
 

12 බු්වත 
අභය්ත ර ාා්මග, කාණු ඳේධි  ංය වපත 
වපත ඉදිරීම ා 

22.13 

මූලය අව්ය ා 100% 
අාා යාං්ට ා් ්ත 
ඉල්ලා ත . 
 

 
එකතුල 250.00 
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ලයනපෘතිියමන නම  : බව් නහිර පෘතෂනම්ව ආශනර නිප්ෘතනදන ක්මනන්තය වංල්ධානය  

      (නියණ ලයනපෘතයය - මිලියන 03) 

ලයනපෘතිියමන මරණ  :  පෘතලියන ක්මනන්ත වංල්ධානය  

මංකය ක්රියනකනරකම මිනුම් ඒකකය 
 මභෞියක ප්රගතියය 

ඉක්ක   ප්රගතියය 

1 
ක්මාා්ත කරුව්තේ ේ අටදුේඳ  කපී ා ංය 
වයාඳිි  ේ ටපජ්නා ලනාගපනීා 
 

ාධය ඳරිාාණ 
ක්මාා්ත  
ංංව්මධනට  

6 5 
2 

සුදුසු යයාර නිෂථඳාදන ක්මාා්ත  ේ  පරාගපනීා ංය 
ක්රිටා ාක රීම ා 
 

3 

ඳසුවිඳරේ 
 

 

එකතුල 6 5 

 

 

ලයනපෘතිියමන නම  : දැල ආශ්රිත නිප්ෘතනදන ක්මනන්ත වංල්ධාන (මිලියන 0.32) 

ලයනපෘතිියමන මරණ  :  පෘතලියන ක්මනන්ත වංල්ධානය 

මංකය ක්රියනකනරකම මිනුම් ඒකකය 
 මභෞියක ප්රගතියය 

ඉක්ක   ප්රගතියය 

1 

නිප්ෘතනදන ත්ව්වල ශන ඵදනයිතන වංල්ධාන 

ලැඩවටශන් පෘතැලැ්වවීම 

 වපඩංතය්ත 
ංංතයාව 

1 100%  

2 
දැනුල්ව කිරීමම් වශ ගිණුම්කර  ලැඩවටශන් 

පෘතැලැ්වවීම 

එකතුල 
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ලයනපෘතිියමන නම  : ආශනර ආශ්රිත නි්පෘතනදන ක්මනන්ත ක්ම්රමන සුරරුම්කර ය වහශන   

    පෘතශුරකම් වැපෘතයීම (රු.337814 - මමනතයනංමන මරණදල්) 

ලයනපෘතිියමන මරණ  :  ආශනර ආශ්රිත නි්පෘතනදන ක්මනන්ත ක්ම්රමන සුරරුම්කර ය  

    වංල්ධානය 

මංකය ක්රියනකනරකම මිනුම් ඒකකය 
 මභෞියක ප්රගතියය 

ඉක්ක   ප්රගතියය 

1 

• නිෂථඳාදන    වට වපඩිදියුණු රීම ා  
ේ ේ ංයාදිංථ ේ ේ දිංථත්රි්  කා්මටාලටත අනුනේධ 
වයාඳාර ප්රව්මධන කළානාකරුව්ත 25 ්  
පුහුණුරීම ා.  

වපඩංතය්ත 
ංංතයාව 

1 
100%  

 

එකතුල 
  

 

 

 

ලයනපෘතිියමන නම  : මරොමබෝටික් (Robbotik) 30.Rs.Mn 

ලයනපෘතිියමන මරණ  :  නල යනන්ර ය මගින් මශීයය ක්මනන්ත ප්රල්ධානය 

මංකය ක්රියනකනරකම මිනුම් ඒකකය 
 මභෞියක ප්රගතියය 

ඉක්ක   ප්රගතියය 

1 ේ ත්තඩරට ප්රදානට 

  
25% 

 
2 ේ ගොඩනප් ලි අලු වපඩිටාව 

එකතුල 
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 හැඳින්වීම  

1972 අංක 12 දරන වමුඳකාර සවේලක සකොමින් වභා ඳනත යටසේ සමම ආයතනය පිහිටුලා ඇත. 

සේඛීය වමුඳකාර සදඳාේතසේන්තුසේ ලියාඳදංචි ව ජාතික මට්ටසේ වමුඳකාර වංගේ/ දීඳ ලයාප්ත ත ාථමිමික 

වමුඳකාර වමිති වෘජුලම සමම සකොමින් වභාසේ විය ඳථමියට අයේ සේ. 

දැක්ම 

         තෘප්ත තිමේ වමුඳකාරික මානල වේඳතක් නිේමාණය කිරීම 

 මමමහවර 

 වමුඳකාර ලයාඳාරසත තිරවාර ඳැලැේම ෙසදවා  ම ක්සේරසයහි මානල වේඳසතහි අිවලෘ්ධියය 

පිණිව අලය තිඳේති වකව  කිරීම  

අරමුණු 

 වමුඳකාර ක්සේරසයහි මානල වේඳේ කෂමනාකරණය වශා අලය තිඳේති වේඳාදනය 

කිරීම 

 වමුඳකාර සවේලකයින්සේ සවේලා සුරක්ෂිතභාලය වදශා නනතික විියවිධාන ඳැනවීම 

 සවේලක අිවසේරණයට අලය ්රියාලලින් නිේමාණය කිරීම ශා ්රියාේමක කිරීම 

 වමුඳකාර ක්සේරසත කාේමික ආරවු්  විවීමම ශා ෙඳස්ධන සවේලා වැඳීම 

 

 කාර්යයන් 

 

 වමුඳකාර වමිතිලට සවේලකයින් බදලා ගැනීසේදී ,ෙවව  කිරීසේදී වශ ඔවුන්ට හිමි    

ඳාරිසතෝෂික දීමනා බා දීසේදී අනුගමනය කෂ යුතු තිඳේති නි ලය කිරීම 

 

 වමුඳකාර වමිතිල තනතුරුලට ඳේ කිරීම වදශා අලය සුුසසුකේ ීරරණය කිරීම ශා  ලැනි 

තනතුරුලට අදාෂ ලැටුප්ත  ඳරිමාණයන් නියම කිරීම.  

 

 සවේලක ආරවු්  විවදීම, අිවයාචනා විභාග කිරීම වශ නිසයෝග ්රියාේමක කිරීම ඳැශැර ශරින 

වමුඳකාර වමිතිලට  සරහිල නීතිමය පියලර ගැනීම 

 

 සකොමින් වභාලට ඉදරිඳේ සකසරන අිවයාචනා වේබන්ධසයන් අලය ඳරීක්ණ ඳැලැේවීම 

 

සමුපකාර මසේවක මකොමිෂන් සභාව 
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 ව ලකීය සවේලකයින් වේබන්ධසයන් ව විනයනුකූ ්රියාමාේගයන්හිදී වමුඳකාර වමිති වින්න් 

අනුගමනය ක යුතු ්රියා ඳපාඳාන්න් ීරරණය කිරීම 

 

 මානල වේඳේ වංලේධනය කිරීසේ වාකච්ඡා, වේමන්රණ ශා ුහුණු  ලැසවටශන් ්රියාේමක 

කිරීම 

2016 මදසැම්බර් 31 දිනට ප්රගතියය   

 වයාපිියමන නම   : දැනුලේ කිරීසේ ශා ුහුණු  කිරීසේ ලැසවටශන් ඳැලැේවීම 

    වයාපිියමන අරමු  : වමුඳකාර සවේලකයින්සේ ශා වමුඳකාර සවේලක සකොමින් වභා     

     නිධාරීන්සේ දැනුලේ භාලය ඉශෂ නැංවීම ශා කාේයක්මතාලය   

     ලේධනය කිරීම 

්රියාකාරකම මිනුේ ඒකකය සභෞතික ගතිය 

  ඉක්කය % ගතිය 

වමුඳකාර සවේලකයින් ශා වමුඳකාර 

සවේලක සකොමින් වභා නිධාරීන් 

දැනුලේ කිරීසේ ශා ුහුණු  කිරීසේ 

ලැසවටශන් ඳැලැේවීම 

ුහුණු  ලැස වටශන් වංඛ්යාල 100% 100% 
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yeoskaùu 

 

Ys% ,xldfjs ,qKq ksYamdok lraudka;h iusnkaOj b;d osra> b;sydihla iys; udka;dhs fida,ags iud.u 

idudkH ,qKq ksYamdokh lr whvSka usY% ,qKq " wTrk ,o ,qKq iy lraudka; ioyd ,qKq hk jsjsO 

jra.j, ,qKq ksYamdok furg ksmojhs 

 

m%Odk;u ,qKq ksYamdok m%foaYh ukakdru iy w,suxlv ,qKq f,ajdh m%foaYh jk w;r tys md,kh 

fld<T m%Odk ldrahd,h u.ska isoq lrh ’' 

 

1938 os wdruN lrk ,o ,qKq foamdra;fuska;=j jsjsO mrsmd,k wdh;k hgf;a md,kh js 2001 jifra 

isg udka;dhs fida,ags ,susgvs kuska yoqkajd os we;' udka;dhs fida,ags iud.u lraudka; yd jdKSc lghq;= 

wud;HxYh hgf;a oekg md,kh fjs' 

 

,xldfjs wksl=;a m%foaYj, ,qKq iu. iiok l, fuu ,qKq b;d fydo ;;ajfha ^tka ta iS t,a 98'0& 

mj;s' 

  

iajdNdjsl iusm;a Wmfhda.s lrf.k ksYamdokhka isoqlsrsug wu;rj W;=re m<df;a udkj iusm;a 

Wmfhda.s lrf.k Y%u iusm; m%fhdckhg .eksuo udka;dhs fida,ags wdh;kfha jfYaI;ajhls' ia:sr 

fiajlhska 60 fofkl= iy fiajlhska 100 fofkl= wdh;kfha wkshus fiajfha fhfo;s' 

 

uqo,a wud;HdxYfha iy wksl=;a rcfha foamdra;fuska;=j,ska ksfhdckh jk wOHlaIl uKaav,hla 

wdh;kfha md,kh isoq lrhs'lraudka; yd jdKsc lghq;= wud;HxYh hgf;a mj;akd fuu wdh;kfha 

lghq;= tu wud;HxYfha ixia:d yd jHjia:dms; uKav, wxYh u.ska uq,Huh yd kS;Suh md,kh 

isoqlrhs' 2007 wxl 7 ork iud.us mk; hgf;a wdh;kh ,shdmosxps lr we;' 

 

wdh;kfha ksYamdok m%us;sh ms<snoj Ys% ,xld m%us;s wdh;kh u.ska iy;sl lr we;'uqo,a wud;HdxYh 

u.ska kus l, wkqu; js.Kk iud.ula u.ska wdh;kfha js.Kk lghq;= isoq lrhs' 

±lau 

jHdmdßl iajNdjhg wkql+, fjñka my; ±lafjk iajrEmfha ±laula iud.u i;=j mj;shs'   

udka;dhs fida,ags iud.u 
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zzridhksl yd fjk;a l%shdj,s iu. iïnkaO iajNdúl iïm;a .fõIKh lsÍfuka W;=frys iy 

kef.kysfrys ¨Kq mokï lr.;a jHjidhka ixj¾Okh lsÍu iy tu.ska ck;djf.a Ôjk ;;a;ajh by< 

kexùu'ZZ 

fufyjr m%ldYh  

iud.fï fufyjr my; mßÈ fõ'  

zzW;=re yd kef.kysr m%foaYj, ¨Kq f,ajd l%shd;aul ¨Kq iy tys w;=re M, ksIamdokh" msßieliqu yd 

wf,ú lsÍu'ZZ 

)mrud¾: 

iajdNdjsl iusm;a Wmfhda.s lrf.k foaYsh jYfhka  wdodhus bmhsu" ?ls rlaId myiqlus we;slsrsu iy iudch 

fj; fmdoq j.lsus bgqlsrSsu' 

)m%Odk ls%hdldrlus 

idudkH ,qKq ksYAmdokh lr "w.h tl;=lr" mrsfNdAckh ioyd whvSka  ñY%%leg ,qKq ksYamdokh' 

2016 දෙසැම්බර් 31 දිනට ප්රගතිය    

)jHdmD;sfha ku   ( w,suxlv ,qKq f,ajdh ixj¾Okh 

)jHdmD;sfha  mrud¾: ( f,ajdh kej; ls%hd;aul lr fugs%la fgdka 20000 l ,qKq jirlg       ksYAmdokh lr 

foaYsh ?lshd mhiqlus W;amdokh 

 

l%s%s%hdldrlu  

tall uskqu 

m%.;sh 

 

 

w,suxlv ,qKq 

f,ajdh 

m%;sixialrKh 

yd m%;sils%h 

lrKh 

b,lalh ,.dlr.eksu 

 

woshr 1 - –k, ud¾. yd 

;gdl m%;sixialrKh 

 

100 ] 100 ] 

woshr 2 - c, 

moaO;s";gdl"k,ud¾. 

wlalr 350 ^N=uS ixj¾Okh 

lghq;= & 

80 ] 45 ] 

f.dvke.s,s boslsrsu 

^mrsmd,k f.dvke.s,a," 

fÌa;%ld¾hd,hh  ld¾usl 

jevm,& 

100 ] 100 ] 
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ye|skaùu 

 

YS% ,xld fmaIl¾u iy weÕ¨ï wdh;kh ^SLITA& j¾I 2009 wxl 12 orK mk; hgf;a ia:dms; 

lrk ,o w;r tys l%shdldrS fufyhqï 2009 cQks ui 15 jk osk isg wdrïN lr we;'  Y%S ,xld 

fmaIl¾u iy weÕ¨ï wdh;kh YS% ,xldfõ fmaIl¾u" weÕ¨ï iy mdjyka l¾udka;hg wjYH 

udkj iïm;a mqyqKq lsrSfï wdh;k w;r m%uqL wdh;khla f,i lghq;= lrkq ,nhs'  mqyqKqjg 

wu;rj wdh;kh u.ska WmfoaYkh" ;dlaIKsl fiajd iy fmaIl¾u iy weÕ¨ï l¾udka;hg 

wjYH mrSCIKd.dr fiajd imhkq ,nhs'  wdh;kh u.ska os.=ld,Sk ämaf,daud" fláld,Sk iy 

l¾udka;Yd,dj, wjYH;djhkag wkqj mdGud,d u.ska fmaIl¾u iy weÕ¨ï ;dlaIKh yd 

l<ukdlrKh ms<sn| mqyqKqj ,ndfoa'  fmaIl¾u wNHdi iy fiajd uOHia:dkh ^TT&SC& iy 

weÕ¨ï l¾udka; wNHdi wdh;kh ^CITI& hk wdh;k taldnoaO lsrsfï Wmdh ud¾.sl ;SrKh 

u.ska ñksia iïm;a" hkaf;%damlrK" wdh;ksl f.dvke.s,s ld¾hlaIuj M,odhs f,i Ndú;d lsrSu 

isÿlr we;'  ;jo Y%S ,xld fmaIl¾u iy weÕ¨ï wdh;kh tys wdh;ksl jHQyh m%;sixúOdkh 

lr we;s w;r wdh;kh ;=, wxY yhla jHQy.; lr we;'  tu.ska fmaIl¾u iy weÕ¨ï 

l¾udka;fha we;sjk kj jHdmdrsl wNsfhda.hkag uqqyqKoSug mshjr f.k we;'  wdh;kfha 

l<ukdldrS;aj jHQyh ;=,ska tla tla wxYj, ld¾hNdrh meyeos,s f,i ks¾jpkh lr ;sîu u.ska 

wdh;ksl wdodhu jeä lr.kq ,nhs' 

 

kj mkf;a i|yka wdldrhg my; wruqKq idlaId;a lr YS% ,dxflah fmaIl¾u yd weÕ¨ï lafIa;%h 

oshqKq lsrSfï jvd jeä j.lSula Y%S ,xld fmaIl¾u iy weÕ¨ï wdh;kh u; mejrS we;' 

 

 fmaIl¾u yd weÕ¨ï l¾udka;fha ;sridr ixj¾Okh i|yd úfYaI{ fiajh iemhSu' 

 kùk ;dlaIKhg .e,fmk mrsos fmaIl¾u yd weÕ¨ï lafIa;%fha ;dlaIKsl oekqu mq¿,a 

lsrSu' 

 foaYSh yd úfoaYSh weÕ¨ï ksIamdolhskag WmfoaYkh iy ;dlaIKsl fiajd ,ndoSfï uQ,slhd 

f,i l%shd lsrSu' 

 .DydY%s; w;ahka;% frosms<s l¾udka;h i|yd ;dlaIKsl oekqu ,ndoSu' 

 fmaIl¾u" weÕ¨ï" w;ahka;%" mdjyka l¾udka;j, fhfok .%dóh iq¿ mrsudK jHjidhlhska 

i|yd úúO wdldrfhka ;dlaIKsl oekqu ,ndoSu' 

 jD;a;Suh mqyqKq mdGud,d mj;ajkakka w;r m%uqLhd f,i ls%hd lrñka cd;sl jD;a;Suh 

m%ñ;Skag wkql+, jQ ämaf,daud iy Wmdê mdGud,d olajd Y%S ,xld fmaIl¾u iy weÕ¨ï 

wdh;kfha  fiajdjka mq¿,a lsrSu' 

 m¾fhaIK yd ixj¾Ok tallhla msysgqùu' 

 

 

Y%S ,xld fmaIl¾u iy weÕ¨ï wdh;kh 
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50105 

60,965 
65031 

39424 
43937 

3903 3,430 4319 4402 4048 
157 185 144 151 167 

රු. මියන 

ලසර 

භ ෞතික ක්රියාකාරකම් 

පරීක්ෂණ 

පුහුණුවන්නන් 

පාඨමාලා 

by; i|yka wruqKq u; msysgd Y%S ,xld fmaIl¾u iy weÕ¨ï wdh;kh" fmaIl¾u yd weÕ¨ï 

lafIa;%hg fiajd iemhSfï m%uqLhd f,i wLKavj iy ld¾HlaIuj fiajd iemhSug n,dfmdfrd;a;= jk 

w;r bosrs ld,fhaoS jevodhs f,i lghq;= lsrSu ;=,ska wdh;kfha iajhx uQ,H ;;ajh ia:djr 

lsrSug lghq;= lsrSu' 

 

oelau 

 

"fmaIl¾u iy weÕ,qï l¾udka;h i|yd cd;Hka;rj ms<s.kq ,nk mqyqKqj iy ;dCIKsl fiajd 

jD;a;Sh uÜgñka iy tald.%;djhlska hq;= fiajd imhkafkl= njg m;aùu"" 
 

fufyjr 

 

"fmaIl¾u iy weÕ,qï l¾udka;fha OrKSh ixj¾Okhg myiqlï iemhSfuka ;;ajh iy 

M,odhs;djh jvd;a oshqKqlr .ekSu i|yd úYajdijka;kSh jQ úfYaI{hska iy ;dCIKsl fiajdjka 

iemhSu'" 

2016 භෙසැම්බර් 31 දිනට ප්රගතතිය   

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016  
 

mrSCIK ixLHdj 43937 

mqyqKqjkakka 4048 

mdGud,d ixLHdj 167 
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දැක්ම 

“ශ්රී ලංකාවේ ස ලං්ය ලංියදදම ලංියදාේ ලංදක්වන්නේ ලංවු ලංජේති ේ ලංමික ලංතීරවදේ ලංබවට ලංඳත්වීම.” 

 

ඳරමේර්ථද 

 “අඳ ේ ලං ඳරමේර්ථද ලං වන් න් ලං ජිවන ලං ියදදම ලං අඩුකිරීම,දිවයි න් ලං  ඳොදු ලං ජනේව ලං අරට ලං වයේඳේක ව ලං රජේව ලං ්්බබන්ධ ලං

කිරීම,දිවයි න් ලංඉල්ලු්බ ලංදේමදට ලං්්බබන්ධ ලංවීම ලං්ාේ ලංකුඩේ ලංඳක මේණ ලංවයව්ේදවදක් ලං ව ලංඅව්ථථේවක් ලං්ක්ේ ලංීමම ලං්ා ලං

දිවයින ලංපුරේ ලංවයේප්ත  ලංව ලංල්ල්කර ලං වස්ැල් ලංජේකද ලංපුල්ල් ලංකිරීම ලංමන්න් ලංඉේ ලංස්්ථ ලංමටමට ්බ ලංඳේක   ින්න ලං ්ාවේවක් ලං

්ැඳයීම.” 

 

      අරමුණු 

ඳහත සහන් උඳක්රම මිනන් ලෙවිසසලෙවි  ටිනනකමම 4  ද්වටක ටලි  ිරීමම  

 ගුණත්ටෙෙන් යුතු නිෂ්ඳකදන සලඳයීම  

 භකණ්ඩ ඳලසට ලදකව ටන භකණ්ඩ සුවභ ිරීමම  

 ිසෙදම් ටන මුදවට සකධකරණ ලගේව වබකදීම  

 ඉතක ෙහො ඳකරිෙභෝිනම ෙසේටකට්ව සලඳයීම  

 ඉතක ප්රසන්න සහ සුහදීලි  ඳකරිෙභෝිනම ලත්දලකීම්ව වබක දීම  

 

 රු 30,000 00 ෙහෝ ඊට ලඩු ආදකෙම්වකභී ඳකරිෙභෝිනම මකණ්ඩෙට ටඩක පුළුල් ව සකප්පු ලත්දලකීම්ව වබක දීම  

 

 

 

 

 

 

 

 

කාවේ ලං් ෝ ලං්මේගම 
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2016 ලං ද්ැ්බබර් ලං31 ලංදිනට ලංරගතිද ලං ලං 

 

වයේඳිතිද 

 

 

වයේඳිති ලංඅරමුණු මිනු්බ ලංඒවවද   ෞතිව ලංරගතිද 

ඉකක්වද රගතිද 

නට ලෙවිසසලල් 
ිසටෘත ිරරිම 

වංමක සෙතොස ආෙතනෙේ ආදකෙම් ටර්ධනෙ ිරරිම  ිසටෘත මරන වද 
ලෙවිසසලල් 
ප්රමකණෙ 

ලෙවිසසලල් 
100 

ලෙවිසසලල් 15්ව දලනටමත් 
ිසටෘත මර ඇති ලතර තටත් 
ලෙවිසසලල් 68්ව 2017 
ෙඳබරටකරි මස ිසටෘත ිරීමමට 
ෙෙෝජනක මර ඇත  

 

ආහකරටව සුර්වෂිතභකටෙ සහ මිව ස්ථකයිතකටෙ 
ඳටත්ටක ගලනීම  

ලෙවිසසලල් ෙටනත් 
ස්ථකනේව ෙටත 
රුෙගන ෙකම 

ජනකටකස තත්ටෙ ඳදනම්ට උඳකෙ මකර්ිනමට ටලදගත් 
ටන ස්ථකන ටව ස්ථකන ගත වීම  

නට ස්ථකන ෙටත 
රැෙගන ෙන 
ලෙවිසසලල් 
ප්රමකණෙ 

ලෙවිසසලල් 
10 

ලෙවිසසලල් 02්ව ෙටනත් 
ස්ථකන ෙටත රැෙගන ෙගොස් 
ඇති ලතර තටත් 07 ්ව නට 
ස්ථකන ෙටත රැෙගන ෙකමට 
මටයුතු මරමින් සීින  

CCTV ටයකඳෘතිෙ ෙසොරමම් ලටමිරරිම සහ ෙතොග හකනී ලටම ිරීමම  CCTV මලමරක 
සිසමළ 
ලෙවිසසලල් 

ප්රමකණෙ. 

ලෙවිසසලල් 

309 සහක 
මලමරක 
සිසිරීමම  

ආදර්ශ ටයකඳෘතිෙට ලනුට 

ලෙවිසසලල් 11ම මලමරක සිස 
මර ඇත  ෙසේටමෙන්ෙේ ිසනෙකනුකූව බට ටර්ධනෙ ිරීමම  

ඳකරිෙභෝිනම ෙසේටක ටර්ධනෙ ිරරිම  

ERP ටයකඳෘතිෙ වංමක සෙතොස ආෙතනෙේ ෙමෙහයුම් 
ක්රිෙකමකීමත්ටෙේ මකර්ේවෂමතකටෙ ටර්ධනෙ ිරරිම 

ERP ඳද්ධතිෙ 
ඇතුගත් මරන 
වද ලෙවිසසලල් 
ප්රමකණෙ  

ERP ඳද්ධතිෙ 

ස්ථකන 320 
මට ඇතුවත් 
ිරීමම  

ෙටන්ඩරෙ ප්රදකනෙ මරන වදී  

ERP ඳද්ධතිෙ ඇතුවත් ිරීමෙම් 
මටයුතු දලනටමත් ෙමීමෙගන 
ෙයි  

නිරටදය ෙතොරතුරු ජනනෙ මරටක ගලනීම සහ   
තුි න් නිරටදය තිරණ ගලනීම  

ටකයු සමීමරණ 
ටයකඳෘතිෙ 

ඉතක ෙහො මිවදී ගලණුම් ලත්දලකීම්ව 
ඳකරිෙභෝිනමෙකට වබක දීම සහක සුදුසු ටකතකටරණේව 
ඇති ිරරිම  

ටකයු සමීමරණෙ 
මරන වද 
ලෙවිසසලල් 
ප්රමකණෙ 

දලනට ඳටතින 
ලෙවිසසලල් 
100 ටකයු 
සමනෙ කීරිම  

ලෙවිසසලල් 40 ටකයුසමනෙ 
මර ඇති ලතර ලෙන්ව 
ලෙවිසසලල් ටව ටලඩ 
ෙමීමෙගන ෙයි 

දලනට ඳටතින ලඩු ආදකෙම්වකභී ඳකරිෙභොිනම 
මකණ්ඩෙමට ලමතරට මධය ආදකෙම්වකභි 
ඳකරිෙභෝිනමයින් ඉව්වම තර ගලනීම  

නිෂ්ඳකදිත මකණ්ඩ හක ටර්ග,එළටළු සහ ඳළතුරු 
ෙටළකම තුි න් පුළුල් මරටක ගලනීම(ටකයුසමීමරණෙ 
වද තත්ටෙන් තුළිදී එළටළු සහ ඳළතුරු ටව නලවුම් 
බට ආර්වෂක මර ගත හලති වීම  

මිවදී ගලණුම් 
ෙදඳකර්තෙම්න්තුටට 

Lab  එම්ව පිි ටුවීම 

තත්ට ඳීම්වෂකට්ව තුළින් නිෂ්ඳකදනෙන්ෙේ 
ගුණත්ටෙ තහවුරු ිරීමම  

ලටශය මුි ම 
ඳහසුමම් ස්ථකපිත 
ිරීමම හරහක 
ඳකරිෙභෝිනමෙකට 
ි තමර 
ටකතකටරණේව 
ඇති ිරීමම  

 ලරමුදල් ි ඟතකටෙ නිසක 2017 
ක්රිෙකමකීම සලවලස්මට ෙෙොමු 

මරන වදී. 

ලෙවිසසලල් 
ලළුත්ටලි ෙක ිරීමම 

ලටශය මුි ම ඳහසුමම් ස්ථකපිත ිරීමම හරහක 
ඳකරිෙභෝිනමෙකට ි තමර ටකතකටරණේව ඇති ිරීමම 

 

 

 

ලළුත්ටලි ෙක 
මරන ලෙවිසසලල් 
ප්රමකණෙ(සුළු 

ඳරිමකණ) 

සුළු ඳරිමකණ 
ලළුත්ටලි ෙක 

ිරීමම්-  
ලෙවිසසලල් 
33 

සුළු ලළුත්ටලි ෙක ිරීමම්-  70% 
ටලඩ සම්පූර්ණ මර ඇති ලතර 
ඉතිරි ටලඩ ෙමීමෙගන ෙයි   
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ලළුත්ටලි ෙක 
මරන ලෙවිසසලල් 
ප්රමකණෙ(මහක 

ඳරිමකණ) 

මහක ඳරිමකණ   
ලළුත්ටලි ෙක 
ිරීමම්- 
ලෙවිසසලල් 
08 

මහක ඳරිමකණ    ලළුත්ටලි ෙක 

ිරීමම්-  40% ටලඩ සම්පූර්ණ 
මර ඇති ලතර ඉතිරි ටලඩ  
ෙමීමෙගන 

ෙයි  

ස්ථකටර ටත්මම් ම්වදී 
ගලනීම  

මකනට සම්ඳත් ෙතොරතුරු ඳද්ධතිෙේ සහ මකනට 
සම්ඳත් මළමණකමරණෙේ ටර්ධනෙ 

  ෙටන්ඩර් ක්රිෙකටි ෙ 
ලනුගමනෙ මර ඇති ලතර 
2017 ක්රිෙකමකීම සලවලස්මට 
ඇතුවත් මර ඇත  

ස්ථකටර ටත්මම් ම්වදී 
ගලනීම  

ඳකරිෙභෝිනම ි තමර ටකතකටරණේව නිර්මකණෙ 
ිරරිම තුි න්ටලි  ඳකරිෙභෝිනම පිරිසත් ආමර්ශණෙ 
මර ගලනීම සහ   තුි න් ආදකෙම් ටර්ධනෙ  

ලෙවිසසලවට 
ලටශය මුි ම 
ටත්මම් වබක දීම  

දලනට ඳටතින 
සිෙළු 
ලෙවිසසලල්ි  
ලඩුඳකඩු 
ප්රතිපූර්ණෙ 
ිරරිම  

60% ටලඩ සම්පූර්ණ මර ඇති 
ලතර ඉතිරිෙ ෙමීමෙගම ෙයි  
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 ශැඳින්වීභ     

වසර දහස් ගණනක ප්රෞඪ ඉ ිහාහයසටකඋ ුමකභක ක යනටන රී කාකයව ්කමක ක හය කකය ල්පයඳටගෙප්ගගෙ ඳපූර්ණ ණ වකවයන  
සාස්කෘහාක දයටයදටක් වක ්කමක ක ප්ඳෝෂණට සහය ප්ඳර රජ දවස රයජය ්නු්රහට ප්න භදව කබිණණ  ්කමක ක නිණ භයණටගෙහි 
නිරතවක ල්පයපීගෙ හඋ සභයජට තුක සුවිප් ේෂී ස්ථයනටක් හිමි වක ්තර, රයජය ප්ගෞරව ස කභයනටගෙප්ගගෙ ිදුම ක කබීයට  

රී කාකයව ප්ීය ට ිපතඳතයටඋ නතු ීමප්භගෙ ඳසු වසර දහස් ගණනක් ඳයර කඳපූකව ිරක්ෂය කරගනිමිගෙ ප්ඳෝෂණට කළ 
්කමක ක නිණ භයණ, ල්පයපීට ක්රභ සහ ුසසකතය රයජය ්නු්රහට ප්න කබීයභකම, ගගීමභකඋ කක් ප්න ීමභකම ප්හේතු ප්ක උප්ගන 
ක්රභ ක්රභප්ටගෙ විනය  ීම ටගෙනඋ විට   

රී කාකයව නිදහස කබීයභකම සභහ හස්ත කණ භයගෙතටගෙහි නබවත නරනණ වනවනටක් ගහා වක ්තර, ස සහය රයජය හය රයජය 
ප්න වන ිටතනටගෙ ද ිණහි විට  

හස්ත කණ භයගෙත සාරක්ෂණට සහ සාවණ ධනට ප්භගෙභ හස්ත කණ භයගෙත ක්ප්ෂේත්රප්ේ  නිුතතු ල්පයපීගෙප්  ිණ ථික හය සභයජ 
තකමකමවටගෙ නාවයලීභ රධයන ්රුණණ ප්ක උ 1982 ්ාක 35 දරණ ජයහාක ල්පයඳ සබය සහ ්නුඵීපතත ිටතන ඳනත ටඋප්කම 
ජයහාක ල්පයඳ සබයව ස්ථයිදත විට  ඳසුගිට ද ක යනහිඳට තුළ ජයහාක ල්පයඳ සබයව විසිගෙ හස්ත කණ භයගෙත සාරක්ෂණට, 
සාවණ ධනට සහ හස්ත කණ භයගෙත ල්පයපීගෙප්  සුබ සයධනට ප්වනුප්වගෙ විවිධ වයයඳෘහාගෙ හය වබටසඋහගෙ රයල්ටක් රිටයකමභක 
කර ගත  

දර්නය  

හාරසයර ඳබවබකමභ ුප්දසය ප්හළ ්කමක ක ප්ඳෝෂණට යනරීභ හය සාරක්ෂණට යනරීභ  

මභමශලර  
 

සය කරදයිකක සහ සාස්කෘහාක විනනයකභක් ගහා ප්ීල්ට හස්ත කණ භයගෙත සාරක්ෂණට යනරීභ, සාවණ ධනට යනරීභ, ිරපූ 

ගබගෙීමභ, රවණ ධනට යනරීභ සහ ල්පයපීගෙප්  ිණ ථික හය සභයජීමට තකමකමවට නාවයලීභ  

අරමුණු 

 

a) හස්ත කණ භයගෙත ක්ප්ෂේත්රට ප්කප්රහි ුනගෙුමවක් දක්වන සිටු  ප්දනයඋ නිසි නරුණුවවක් කඵය ීමභ  
b) හස්ත කණ භයගෙත නිෂඳ්යදන ජනප්රිට කරීමභ සහ ්ප්ළවිට සහය ඳහසුක ක සබකමභ  
c) හස්ත කණ භයගෙත  ිශ්රිත ස්වටා කියනටය ්වස්ථය ිණහි යනරීභ  
d) හස්ත කණ භයගෙත ක්ප්ෂේත්රට ප්කප්රහි ප්ට ුණීමභ සහය ඳයසපය ළුණගෙ ෛධණ ටභකම යනරීභ  
e) ප්ීය ට හස්ත කණ භයගෙත තරහ සහය ල්පයපීගෙප්  සහබයගීකමවට ුඳපූභ යනරීභ  
f) හස්ත කණ භයගෙත රවණ ධනට, සාවණ ධනට සහ වබඩි ිරුතුව යනරීභ  
g) ප්සේවක සපකතයවට, කයණ ටක්ෂභතයවට සහ තෘප්හාට ිහක නබාීමභ  

 

ජාතික ශිල්ඳ වබාමේ ලැඩවටශන් ශා ක්රියාභාර්   

a) රයප්ීය ට භටමඋමිගෙ ල්පයපීගෙප්  සමිහා ිදහිවීීමභ තුන්ගෙ ල්පයිදගෙ සාවිධයනට යනරීභ හය ල්පයඳ ග කභයන ගහා යනරීභ  
b) ්කමක ක ල්පයපීගෙ හුමනයප්ගන ජයහාක භටමඋමිගෙ න්ටයඳිරාචි යනරීභ හය හබුමනු කඳකම නිුසකම යනරීභ  
c) ල්පයපීගෙ සහය විරක ්ුණද්රවය සබඳීමභ හය මභ කඋුතතු සාවිධයනට යනරීභ  
d) ්කමක ක බයණ්ටවක ගුණයකමභකබයවට වණ ධනට යනරීභ හය රමිීනගෙ ඳවකමවයප්ගන ටයභ සහය වබටුණු  ඳබවබකමීමභ  
e) ගුමක ල්පයඳ නරුණුව වබටසඋහගෙ රිටයකමභක යනරීභ  
f) ල්පයපීට නරුණුව භධයස්ථයන භිනගෙ ර්ණ ණ කයලීන හස්ත කණ භයගෙත නරුණුව ඳයඨභයකය රිටයකමභක යනරීභ හය නිෂ්ඳයදන 

ඳහසුක ක කඵය ීමභ   
g) විප්ීය ට ප්වළ ප්ඳ ළ සහය ්කමක ක බයණ්ට නිෂඳ්යදනට, ිරපූගබගෙීමභ, රදණ  නට යනරීභ හය විප්ී  රදණ  නවකඋ 

ල්පයපීගෙ ිිරපූඳකම යනරීභ  

ජාතික ශිල්ඳ වබාල 
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h) ඳළයකම හය ජයහාක භටමඋමිගෙ රදණ  න සහ තරහ ඳබවබකමීමභ තුිනගෙ ල්පයපීගෙ ගගීමභඋ කක් යනරීභ සහ ්ප්ළවි සපයිදපය 
ඳබවබකමීමභ, ල්පයඳ ග කභයන ිදහිවීීමභ භිනගෙ ල්පයපීගෙප්  නිෂඳ්යදන බයණ්ට ්ප්කවි කරගබනීභ සහය ඳහසුක ක 
සාවිධයනට යනරීභ  

 
 
i) ල්පයපීගෙ සහය සුබ සයධන වබටසඋහගෙ රිටයකමභක යනරීභ  
j) ල්පයපීගෙප්  සහ ඔවුගෙප්  ඳවුපය වක ිණ ථික හය සභයජීමට තකමකමවට නාවයලීභ සහය වබටසඋහගෙ රිටයකමභක යනරීභ  
k) ිහත සහගෙ වබටසඋහගෙ රිටයකමභක යනරීප් ක ීම ඳකයකම සබය සහ රයප්ීය ට භටමඋමිගෙ රයජය ිටතන සභහ කඋුතතු 

ස කඵගෙධීකරණ යනරීභ. 
 
 
2016 මදවැම්ඵර් 31 දිනට ප්ර තිය   

1. ලයාඳිතිමන නභ  - ශව්ත කර්භාන්ත ක්මේත්රය ශ්රිත හුණුණු ලැඩවටශන් ක්රියාත්භක කිරීභ 

ලයාඳිතිමන අරමු  -  ශව්ත කර්භාන්ත ක්මේත්රය මකමරි  නනන්දුලක් දක්ලන්නන් ශට නිසි හුණුණුලක් ඵා දීභ. 

 
ක්රියාකාරකභ මිනුම් ඒකකය 

මබෞතික ප්ර තිය 

ඉක්කය ප්ර තිය 

1 

i) ගුමක ල්පයපී නරුණුව වබටසඋහන 

නරුණුවකයභීගෙ 

600 680 

ii) මූන්ක තයක්ෂණ නරුණුව වබටුණු  500 478 

iii) ්ගෙතණ  භයධය නරුණුව වබටුණු  400 311 

iv) නිෂඳ්යදන රවණ ධන සහ නව නිණ භයණ 
හඳුගෙවය ීමප් ක වබටසඋහන 

50 140 

v) හස්ත කණ භයගෙත නරුණුව වයයඳෘහාට 1000 740 

ලයාඳිතිමන නභ  -   ශිල්පීන් වශා ශිල්ඳ සුබ වාධන ලැඩවටශන් ක්රියාත්භක කිරීභ 

ලයාඳිතිමන අරමු   -   ශව්ත කර්භාන්ත ප්රලර්ධනය, වංලර්ධනය වශ ලැඩිදියුණු කිරීභ / ශව්ත කර්භාන්ත   

    ශ්රිත ව්ලයං කිකියා අලව් ා හිි  කිරීභ. 

  ක්රියාකාරකභ මිනුම් ඒකකය 
මබෞතික ප්ර තිය 

ඉක්කය ප්ර තිය 

2 

i) හස්ත කණ භයගෙත ල්පයපීගෙ න්ටයඳිරාචිට  වසප්ණ  න්ටයඳිරාචි කරන කද ල්පයපීගෙ සාඛ්යයව 2055 1713 

ii) නව ල්පයඳ සාවණ ධන සමිහා ිදහිවීීමභ හය 
ටයවකමකයලීන යනරීභ 

්ු හාගෙ ස්ථයිදත කරන කද ල්පයඳ සමිහා සාඛ්යයව 25 33 

ටයවකමකයලීන කරන කද ල්පයඳ සමිහා සාඛ්යයව 05 13 

iii) ල්පයඳ සුබ සයධන වබටසඋහන  භයසික ීමභනය කඵය ප්දන ල්පයපීගෙ සාඛ්යයව 35 85 

iv) ස්වටා කියනටය ිර කබ යනරීභ සහය 
ඳහසුක ක සබඳීමභ 

්ුණද්රවය සහ ුඳකරණ කඵය ුමගෙ ල්පයපීගෙ 
සාඛ්යයව 

100 154 

v) ්ුණද්රවය කළභණයකරණ වබටසඋහන වගයකක ඳබක සාඛ්යයව ්ව යතයව භත 2100 
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ලයාඳිතිමන නභ      - ශව්ත කර්භාන්ත ශිල්පීන් ඇ යීභට ක්කරමින් විශි්ඨතභ ශිල්පීන් ජාතික තයට කිම න ඒභ   

ලයාඳිතිමන අරමු  - ශව්ත කර්භාන්ත ප්රලර්ධනය  වංලර්ධනය වශ ලැඩි දියුණු කිරීභ / ශව්ත කර්භාන්ත ක්මේත්රය  

           මකමරි  මයොමුවීභ වශා ඳාවල් ෂමුන් ධධර්යභත් කිරීභ. 

  ක්රියාකාරකභ මිනුම් ඒකකය 
මබෞතික ප්ර තිය 

ඉක්කය ප්ර තිය 

3 

“ල්පයඳ නප්වෝදය” ජයහාක කණිෂ්ඨ හස්ත 
කණ භයගෙත තරහට සහ රදණ  නට  

සහබයගී වක ඳයසපය සාඛ්යයව 250 
දබනුවකම යනරීප් ක වබටසඋහන 

202 

සහබයගී වක ළුණගෙ සාඛ්යයව 1250 
දබනුවකම යනරීප් ක වබටසඋහන 

37057 

"ල්පයඳ ්භිභයනී - 2016" ජනයපතඳහා 
ස කභයන හස්ත කණ භයගෙත තරහට සහ 
රදණ  නට  

ජයහාක භටමඋප් ක සභස්ථ ජට්රයහකිකගෙ සාඛ්යයව 454 355 

ජයහාක රදණ  නටඋ ිිරපූඳකම කක නිණ භයණ 
සාඛ්යයව 

2000 1776 

ඳළයකම හස්ත කණ භයගෙත තරහ සහ 
රදණ  න රිටයකමභක යනරීභ 

ඳවකමවන කද ඳළයකම රදණ  න සාඛ්යයව 09 09 

ඳළයකම භටමඋමිගෙ සභස්ථ ජට්රයහකිකගෙ 
සාඛ්යයව 

2000 1785 

හස්ත කණ භයගෙත ල්පයපීගෙ දබනුවකම 
යනරීප් ක වබටුණු  

ඳවකමවන කද දබනුවකම යනරීප් ක වබටුණු  සාඛ්යයව  25 25 

සහබයගි වක ල්පයපීගෙ සාඛ්යයව 3500 3254 

ජනයපතඳහා හස්ත කණ භයගෙත ස කභයන 
රදයනට - 2015/2016 

ජයහාක භටමඋමිගෙ සභස්ථ ජට්රයහකිකගෙ 
සාඛ්යයව 

382 382+355 
කඵය ීමභඋ නිටමිත 

ලයාඳිතිමන නභ          - මේශීය/විමේශීය අමෂවි ප්රලර්ධන ලැඩවටශන් ශා ප්රචාාරක ලැඩවටශන්  ක්රියාත්භක කිරීභ 

ලයාඳිතිමන අරමු      - ශව්ත කර්භාන්ත නි්ඳාදන ජනප්රිය කරවීභ වශ අමෂවිය වශා ඳශසුකම් වැමභ 

  
ක්රියාකාරකභ මිනුම් ඒකකය 

මබෞතික ප්ර තිය 

ඉක්කය ප්ර තිය 

4 

i) ප්ීය ට ්ප්ළවි රවණ ධන වබටසඋහගෙ 
රිටයකමභක යනරීභ 

සාවිධයනට කරන කද ්ප්කවිප්ඳ ළ සාඛ්යයව 05 05 

සහබයගී වක ල්පයපීගෙ සාඛ්යයව 170 122 

්ප්ළවි ිදයටභ (මක  මින්ටන) 8 0 6 4 

ii) Good Market සහ වනවනීම බයරට 
හරහය ්ප්ළවිකරණ වබටසඋහගෙ 
රිටයකමභක යනරීභ 

රහාකයභී ල්පයපීගෙ සාඛ්යයව 100 124 

iii) විප්ීය ට හස්ත කණ භයගෙත ්ප්කවි 
රවණ ධන වබටසඋහගෙ හය රදණ  න 

සහබයගි වක ්ප්කවිප්ඳ ක හය රදණ  න සාඛ්යයව 02 02 

්ප්ළවි ඳහසුක ක කඵය ුමගෙ ල්පයපීගෙ සාඛ්යයව 20 14 

්ප්ළවි ිදයටභ (මක  මින්ටන) 3 5 1 62 

iv) හස්ත කණ භයගෙත ිශ්රිත රකය න / 
්කමඳත්රිකය නිණ භයණට 

නිණ භයණට කරන කද රකය න / ්කමඳත්රිකය සාඛ්යයව 06 06 

v) නරස්ථකයකට සාවණ ධනට යනරීභ මිකීම ගනු කබබූ රකය න සාඛ්යයව 200 415 

vi) ප්කෞතුකයගයරට සාවණ ධනට යනරීභ මිකීම ගනු කබබූ ජට්රයහී න නිණ භයණ සාඛ්යයව 20 20 
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ලයාඳිතිමන නභ  -    භානල වම්ඳත් වංලර්ධන ලැඩවටශන 

ලයාඳිතිමන අරමු   -    මවේලක වපතාලය  කාර්යක්භතාලය වශ තිප්තිය ඉශ නැංවීභ 

 
ක්රියාකාරකභ මිනුම් ඒකකය 

මබෞතික ප්ර තිය 

ඉක්කය ප්ර තිය 

5 i) භයනව ස කඳකම සාවණ ධන වබටසඋහන නරුණුවව කඵය ුමගෙ ප්සේවක සාඛ්යයව 20 44 

 

 

ලයාඳිතිමන නභ  -   ශව්ත කර්භාන්ත  ම්භාන වංලර්ධන ලැඩවටශන 

ලයාඳිතිමන අරමු   -   ශව්ත කර්භාන්ත  ශ්රිත ව්ලයං කිකියා අලව් ා හිි  කිරීභ 

 
ක්රියාකාරකභ මිනුම් ඒකකය 

මබෞතික ප්ර තිය 

ඉක්කය ප්ර තිය 

6 

i)  වයවසයටකකමව හස්ත කණ භයගෙත ග කභයන 
සාවණ ධන වබටසඋහන 

සාවණ ධනට කරනු කබබූ ග කභයන සාඛ්යයව 03 03 

රහාකයභී ල්පයපීගෙ සාඛ්යයව 125 127 

ii) ප්ඳ පයප්ග පයක ප්ප්ෂකණ භ වයයඳෘහාට 
සාවණ ධනට යනරීභ 

නරුණුවව කබබූ ිධුනික සාඛ්යයව 

්ව යතයවභත 

44 

්ුණද්රවය ුඳකරණ කඵය ුමගෙ ල්පයපීගෙ සාඛ්යයව 44 

්ු කමවබඩිටය කරන කද ප්ග ටනබගින් සාඛ්යයව 03 

්ු කමවබඩිටය කරන කද ටගෙත්ර සාඛ්යයව 20 
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ye|skaùu 

 

cd;sl fudaia;r uOHia:dkh 1982 wxl 35 orK cd;sl Ys,am iNd yd wkqnoaO wdh;k mk; 

hgf;a 1983 j¾Ifha§ wdrïN lrk ,o fï jk úg l¾udka; yd jdkscH lghq;= wud;HdxYh 

hgf;a l%shd;aul foaYsh yia; l¾udka;lrejd kj udj;lg fhduq lrùu ;=,ska Ys,amSkaf.a 

wNsjDoaêh uQ,sl wruqK lr.;a fiajd imhk jHjia:dms; wdh;khls’ 

oelau (-  

ks¾udK ixj¾Okh yd kj ks¾udKd;aul fudaia;r yÿkajdoSu ;=,ska yia;l¾udka; lafIa;%h 

jvd;a il%sh wd¾:sl lafIa;%hla njg m;a lsÍu.  

fufyjr (-  

m%j¾Okh “ ixj¾Okh”  yelshdjka f.dvkexùu”  m%p,s; lsÍu iy m%Odk m%jdyhg wkq.; 

lsÍu ;=,ska fj<|fmd, mdol lr.;a ks¾udKd;aul fudaia;r yÿkajdoSu. 

m%Odk wruqKq 

 yia; l¾udka; Ys,amSka úiska ±kg ksIamdokh lrkq ,nk w;alï NdKav ixj¾Okh 

lsÍu iy foaYsh fukau wmkhk fj<|mf<ys j¾;udk iy wkd.; fj<|m, 

keñhdjkag wkqj kj ks¾udK yÿkajd §u. 

 

 ksIamdok Odß;dj jeälr .ekSu iy Wiia ksudjlska hq;= w;alï NdKav ksIamdokh 

lsÍu wruqKq lrf.k ksis ;dlaIKsl l%u yd wuqøjH ms<sfh, lr.ekSfï l%u yÿkajd 

§u' 

 

 wdÞhï jeälr .ekSu ;=<ska yia; l¾udka; lafIa;%fha jvd;a hym;a j¾Okhla wruqKq 

lrf.k Ys,amSkag Wiia Ys,amSh” ;dlaIKsl yd fudaia;r ixj¾Ok mqqyqKq iydh ,nd§u' 

 yia; l¾udka; Ys,amSkag kj ;dlaIKsl l%u Ndú;d lsÍug myiqlï ie,iSu iy fmdÿ 

myiqlï ie,iSu i|yd fmdÿ myiqlï fiajdjka ,nd§u' 

 yia;l¾udka; ks¾udK i|yd jvd;a ld¾hÌu” kjH k sIamdok l%ufõo yÿkajdoSu. 

 

cd;sl fudaia;r uOHia:dkh 
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 m%ldYK" iïuka;%K" jevuq¿ iy mqia;ld, myiqlï iemhSu u.ska yia; l¾udka; 
Ys,amSkag" wf,úlrejkag iy yia;l¾udka; lafIa;%hg iïnkaO ù isákakkag wjYH 
f;dr;=re ,nd§u' 
 

 rdcH iy rdcH fkdjk wdh;k j, b,a,Sï j,g wkqj fudaia;r WmfoaYl fiajdjka 
,nd§u' 
 

 fudaia;r ks¾udKd;aul yelshdjka j¾Okh lsßu iy jD;a;Sh wOHdmk jevigyka 
meje;aúu' 

 
2016 දෙසැම්බර් 31 දිනට ප්රගතිය    

jHdmD;sfha ku   kj ks¾udK ie,iqï 
 

jHdmD;sfha wruqK yia;l¾udka; fÌa;%h i|yd fj<|m, b,aÆula we;s kj ks¾udk 
ie,iqï lsÍu 
 

l%shdldrlu ñKqï tallh  b,lalh m%.;sh 

mka yd fl|s-r;= ueá-frosms<s-fldyq-WK yd fõje,a-
oej-iï- ms;a;,-,dÌd yd wdNrK yd ñY%s; wuqøjH 
hgf;a kj ks¾udK ie,iqï lsÍu      
 

kj ks¾udK ie,iqï ixLHdj 650 690 

jHdmD;sfha ku   kj ks¾udK uQ,do¾Y njg m;a lsÍu 
 

jHdmD;sfha wruqK cd’fuda’u’jevy,a ;=, yd yia;l¾udka; Ys,amSka yryd fj<|m, 
b,aÆula we;s ksIAmdok ixj¾Okh jeä lsÍu 
 
 

l%shdldrlu ñKqï tallh  b,lalh m%.;sh 

cd’fuda’u’ jevy, i|yd wuqøjH iemhSu 
 

kj ks¾udK uQ,dY% idïm, njg 
m;alsÍu 

430 486 

mka yd fl|s-r;= ueá-frosms<s-fldyq-WK yd fõje,a-
oej-iï- ms;a;,-,dÌd yd wdNrK hk wxY i|yd 
hka;% yd WmlrK iemhSu 
 
jHdmD;sfha ku   kj ks¾udK ixj¾Ok mqyqKq jevigyk 

 
jHdmD;sfha wruqK mqyqKq yd ;dÌKsl yqjudre jevigyka meje;aùu jeä lsÍu 

 
l%shdldrlu ñKqï tallh  b,lalh m%.;sh 

kj ks¾udK ixj¾Ok jevigyka ixúOdkh lsÍu yd 
meje;aùu 
- yia;l¾udka; Ys,amSkag fj<|m,g .e,fmk kj 
ks¾udK   

jevigyka ixLHdj 
iyNd.s jQ ixLHdj 

14 
280 

17 
504 

fm!oa.,sl yd rdcH fkdjk ixúOdk j, b,a,Su u; 
kj ks¾udK ixj¾Ok jevigyka ixúOdkh lsÍu yd 
meje;aùu 

jevigyka ixLHdj 
iyNd.s jQ ixLHdj 

36 
720 

45 
994 
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kj ks¾udK yia;l¾udka; Ys,amSkag yÿkajdoSu 
 

yÿkajd ÿka kj ks¾udK ixLHdj 390   572 

jHdmD;sfha ku   ksIAmdok ixj¾Ok mqyqKq jevigyk 
 

jHdmD;sfha wruqK yia;l¾udka; .=reYs,amSka i|yd fj<|m,g .e,fmk kj ks¾udK 
yÿkajdoSu yd fj<|m, iïnkao;d we;s lsÍu  
 

l%shdldrlu ñKqï tallh  b,lalh m%.;sh 

kj ks¾udK f;dard .ekSu 
 

iure yd ;Hd. ks¾udk 30 35 

ks¾udK yÿkajdosu yd mqyqKqj 
 
miq úmru 
 

wfkl=;a yia;l¾udka; ks¾udK 50 265 

ñ,oS .eksu yd f.ùï lsÍu 
 
jHdmD;sfha ku   wf,ú m¾fhaIk jevigyk 

 
jHdmD;sfha wruqK fj<|m, wjYH;djh u; kj ksIamdok ixl,am ixj¾Okh kj 

ks¾udK fj<|m,g yÿkajdoSu by, kexùu 
 

l%shdldrlu ñKqï tallh  b,lalh m%.;sh 
 

wf,ú m¾fhaIk jevigyka ixúOdkh yd l%shd;aul 
lsÍu 

wf,ú m¾fhaIk jevigyka 
ixLHdj 

04 02 

wf,ú m¾fhaIk ;=,ska ,nd.;a fidhd .ekSï 
fudaia;r wxYh ;=, oekqj;a lsÍu 

fj<|m,g yÿkajdÿka kj ks¾udK 
ixLHdj 

120 300 

kj ks¾udK m%j¾Okh i|yd  f;dr;=re we;=,;a 
ksIAmdok kdudj,shla m%ldYhg m;a lsÍu 

b,aÆula we;s l, ks¾udKhkays 
jákdlu 

re.ñ.5 re.ñ.2.6 

 fj<|m,g iïnkaO lrk ,o 
yia;l¾udka; Ys,amSka ixLHdj 
 

200 166 

jHdmD;sfha ku   kj ks¾udK m%o¾YK 
 

jHdmD;sfha wruqK kj ks¾udK t<soelaùu i|yd m%o¾Yk ixúOdkh lsÍu 
 

l%shdldrlu ñKqï tallh  b,lalh m%.;sh 
 

hq.hg ksuejqï m%o¾YKh yryd tl;= l, jákdlï 
we;s kj ks¾udK yÿkajdoSu 

kj ks¾udK m%o¾Yk ixLHdj 02 02 

Ys,am cd;sl m%o¾YKhg iuÕdój kj ks¾udK 
m%o¾Ykhla ixúOdkh lsÍu 

m%o¾Ys; kj ks¾udK ixLHdj 330 300 

wfkl=;a wdh;k yd ixúOdk uÕska mj;ajk m%o¾Yk 
i|yd iyfhda.h  
 

wfkl=;a m%o¾Yk i|yd iyNd.sFjh 04 05 

jHdmD;sfha ku   m¾fhaIk jevigyka meje;aùu 
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jHdmD;sfha wruqK m¾fhaIK yryd ÿ,N wuqøjH i|yd wdfoaYk fidhd .eksu 

 
l%shdldrlu ñKqï tallh  b,lalh m%.;sh 

 
yia;l¾udka; fÌa;%h ;=, mj;sk wuqøjH yd 
l%shdj,Ska ys .eg¿ yÿkd .ekSu  

wuqøjH $l%shdj,Ska i|yd m¾fhaIk 
ixLHdj 

02 01 
^l%shd;aul 
;;ajfha 
mj;S& 

m¾fhaIk fidhd.ekSï uqÞyeÍu 

jHdmD;sfha ku   .Dy wNHka;r w,xlrK ämaf,daud yd Wiia ämaf,daud 
mdGud,d 
 

jHdmD;sfha wruqK .Dy wNHka;r w,xlrK ämaf,daud yd Wiia ämaf,daud 
mdGud,d i|yd n|jd.kakd ixLHdj by, kexùu 
 

l%shdldrlu ñKqï tallh  b,lalh m%.;sh 
 

úIh ks¾foaYh yd ld,igyka ielisu n|jd .ekSï   
foaYl ld¾h igyka ieliSu Wiia ämaf,daud mdGud,dj- isiqka 

ixLHdj 
30 -- 

ld¾h igyka yd iuÕdój foaYk meje;aùu ämaf,daud mdGud,dj- isiqka 
ixLHdj 

60 -- 

kshñ; ld,h ;=,oS úNd. mj;ajd jevigyk wjika 
lsÍu 

wdÞhu- re'ñ' 4'000 3'5 

jHdmD;sfha ku   mqia;ld, myiqlï yd f;dr;=re 
 

jHdmD;sfha wruqK yia;l¾udka; Ys,amSkaf.a  yd yia;l¾udka; fÌa;%hms<sn| 
Wkkaÿjla olajk$fuu fÌa;%hg m%qúYaG ùug wfmaÌd 
lrkakkaf.a oekqu by, kexùu  
 

l%shdldrlu ñKqï tallh  b,lalh m%.;sh 
 

mqia;ld, myiqlï yd f;dr;=re ,ndosu 
 

mqia;ld, myiqlï ,nd.;a 
m%;s,dNSka ixLHdj 

200 119 

mqia;ld,h i|yd kj fmd;a ñ,oS .ekSu 
 
cd'fuda'u' fjí wvúh hdj;ald,Sk lsÍu f;dr;=re yd iydh ,nd.;a 

m%;s,dNSka ixLHdj 
 

100 117 

jHdmD;sfha ku   fudaia;r WmfoaYk fiajd 
 

jHdmD;sfha wruqK fudaia;r WmfoaYk fiajd wdÞhu by, kexùu 
 

l%shdldrlu ñKqï tallh  b,lalh m%.;sh 
 

rdcH yd wfkl=;a wdh;k j, b,a,Sï u; WmfoaYk WmfoaYk fiajd ixLHdj 10 02 
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fiajd fiajd isÿ lsÍu 
.Dy wNHka;r w,xlrkh" N+ o¾Yk wdos lghq;= isÿ 
lsÍu 

WmfoaYk fiajd jákdlu re'ñ' 2 2'891 

fudaia;r WmfoaYk fiajd WÞ- f;aud wdlD;s" 
iïudk"molalï iy M,lfj<| yd m%o¾Yk l=á 

fiajdÞhlhska ixLHdj 10 02 

 ie,iqï lrk ,o .%e*sla yd .Dy 
wNHka;r ks¾udK ixLHdj 
 

50 65 

jHdmD;sfha ku   jHjidhlFj .ïudk yd ldka;d jHjidhlFj ixj¾Ok 
jevigyk 
 

jHdmD;sfha wruqK taa ta yia;l¾udka; fÌa;% hgf;a .ïudk j,g .e,fmk kj 
ks¾udK yÿkajdoSu yd fj,|m, iïnkaO;d f.dvkexùu 
 

l%shdldrlu ñKqï tallh  b,lalh m%.;sh 
 

.ïudk$ksIAmdok lKAvdhï j, ksßÌK pdßld 
 

ixj¾ZOkh lrk ,o .ïudk 
ixLHdj 

05 05 

fj<|m, keUqrej ms<sn| m¾fhaIk yd kj ks¾udK" 
kj uq,do¾Y ixj¾Okh 
kj ks¾udK yd yelshd j¾Ok mqyqKq jevigyka 
meje;aùu 
 
jHjidhlFj yd l<ukdlrk mqyqKq jevigyk 
 
wêÌKh" WmfoaYk iydh  iy fj<|m, iïnkaO;d 
j¾Okh 
m%;s,dNSka i|yd hka;% yd WmlrK ,ndoSu 
 
.ïudk$ksIAmdok lKAvdhï j, fÌa;% wOHhkh 

 



150 
 

 

 

 

 

ශැඳින්වීම 

2001 අංක 01 දරණ ජළතික වමඳකළර වංලර්ධන ආයතන (වංවහථළගත කිරීමේ) ඳනත මඟින් පුළුල් නනතික බත 

වහිත වහලළධීන ජළතික ආයතනයක් මව ජළතික වමඳකළර වංලර්ධන ආයතනය පිහිටුලනු ෆබීය. 2001 ජූලි මව 

ඳෂමුමලනිදළ සිට ආයතනමේ කටයුතු ආරේභ විය . 

ජළතික වමඳකළර වංලර්ධන ආයතනය බලට ඳත්වමේ එමතක් වමඳකළර මදඳළර්තමේන්තුල මඟින් ඳළනය ව ශ්රී ංකළ 

වමඳකළර විදයළය. . වමුඳකළර වතිති ඳරීක්කලරුන් පුණු ක කිරීම වදශළ 1343 ජූලි  මළවමේ ම මශනුලර “ඇරබි ශවුවහ” 

නේ වහථළනමේ  ම ශ්රී ංකළ වමඳකළර විදයළය ආරේභ විය. 1345 ලර්මේ මදවෆේබර් ඳෂමු දළ  ශ්රී ංකළ වමඳකළර 

විදයළය ලර්තමළන  ජළතික වමඳකළර වංලර්ධන ආයතනය පිහිටි  භූතියට මගන එන  ම. 

 
දැක්ම 

 
“ශ්රී ංකළල තු තිරවළර ඳෆලෆත්මක් වහිත   නිර්මළණශීලි ශළ නලයකරණමයන් යුත් මග ීයය වේබන්ධතළලයන්මගන් 

පිරිපුන් වමඳකළර ලයළඳළරයක් වහථළපිත කිරීම” 

 
මමමශලර  
 
“යශඳළනමයන් ශළ නිර්මළණශීලිත්ලමයන් යුත් වළමහික වශභළගීත්ලය තශවුරු මකමරන වහලළධින ශළ තිරවළර වමුඳකළර 

ලයලවළයයක් බිහි කිරීම වශළ අලය මළනල ප්රළග්ධනධනය වංලර්ධනය කිරීම” 

 

ප්රධාන  කනර්යභනරය 

 

 වමඳකළර වංලර්ධනයට අදළ කළර්යයන් වේබන්ධීකරණය කරන මධයවහථළනයක් මව කටයුතු කිරීම. 

 නවීන තළක්ණික ක්රමමදද භළවිතළ කරතින් වමඳකළර වංලර්ධනය වශළ අලය පුණු ක ඳශසුකේ වෆඳීමම. 

 වමඳකළර අංමේ වංලර්ධනයට අදළ ලන ඳර්මේණ කිරීමට උනන්දු කරවීම. 

 වමඳකළර වංලර්ධනයට වේබන්ධ ක්රියළකළරකේල නියුක්තල සිටින තෆනෆත්තන් අතර අමනයොනය 

ක්රියළකළරකේ වශ මතොරතුරු ණුලමළරු කර ගෆනීම වදශළ ඳශසුකේ වෆසීම. 

 වමඳකළර වංලර්ධනයට අදළෂ දත්ත රැවහ කිරීම වශළ ව වේඳත් මධයවහථළනයක් ලමයන් ක්රියළ කිරීම වශ රැවහ 

කරන ද දත්ත මබදළශෆරීම. 
 

 වමඳකළර වංලර්ධනයට අදළෂ වියන් වේබන්ධමයන් ළවහත්රීය ශළ පුණු ක ඳළාමළළ ශදළරළ නියතිත විභළග 

ලලින් වමත් ලන තෆනෆත්තන්ට වශතික ඳත්ර වශ මලනත් ළවහත්රීය විෂ්හාතළ පිරිනෆමීම. 

 කෂමනළකරණ නිපුණතළ අලය ලන වමඳකළර ලයලවළයන් භළර මගන  කෂමනළකරණය කිරීම.  

 වමඳකළර ලයලවළය ලට ලෘත්තීය උඳමදවහ වෆඳීමම.  

 ආදර් වමඳකළර ගේමළන, ආදර් වමඳකළර මලමෂ මධයවහථළන  වශ ප්රළ මේශීය මධයවහථළන පිහිටුවීම.  

ජනතික වමුපකනර වංලර්ධා  ආයත ය 
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 ආයතනමේ කර්තලයලට වමළන කර්තලය ටටු කරන, ශ්රී ංකළමද මශ  ටන් පිටත පිහිටි වංවිධළන වමග 

වශමය ගමයන් කටයුතු කිරීම. 

2016 මදවැම්බර් 31 දි ට ප්රගතතිය   

 

 අධායය  ශන වංලර්ධා 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*අමවි ප්රලර්ධා පපිපන  ශන ලිපිද්රලය වියදම් ශැර 

මූනශ්රය   ජනතික වමූපකනර වංලර්ධා  ආයත ය 

 
 

 මභෞතික වම්පත් වංලර්ධා ය 
 

ක්රියනකනරකම 

මිනුම් ඒකකය මභෞතික ප්රගතතිය 

ඒකක ඉක්කය ප්රගතතිය 

රත්නළයක ළළල,මන්ලළසිකළගළරය ශළ 
මභ ජනළගළරය නවීකරණය කිරීම  

01 80% 20% 

නල රත්නළයක මන්ලළසිකළගළරය ශළ 
මන්ලළසිකළගළර ඩී වශ එසහ 

01 80% 20% 

 

                               මූනශ්රය   ජනතික වමූපකනර වංලර්ධා  ආයත ය 

 

 මන්ලනසිකනගතනර අංය මඟින් ආදනයම් උත්පනද  ක්රියනකනරකම් 

 

ක්රියනකනරකම 

මභෞතික ප්රගතතිය 

ඉක්කය ප්රගතතිය 

මන්ලළසිකළගළර ඳශසුකේ කුළියට  මම 70% 60% 

මේන ළළ වශ මවසු අධයයන ඳශසුකේ 
කුළියට  මම. 

70% 60% 

                                  මූනශ්රය   ජනතික වමූපකනර වංලර්ධා  ආයත ය 

 

 

ක්රියනකනරකම 

මභෞතික ප්රගතතිය 

ඉක්කය ප්රගතතිය 

පනඨමනන ශිය පනඨමනන ශිය 

නිතය පුණු ක ඳළාමළළ 

55 1,320 26 766 

ලෘත්තීමය ඩිප්ම මළ ඳළාමළළ 

(වමුඳකළරික) 

මකටිකළීයන ලෘත්තීමය ඳළාමළළ  

වශතිකඳත්ර ඳළාමළළ - මතොරතුරු තළක්ණ 
ශළ භළළ 

මතොරතුරු තළක්ණ ඩිප්ම මළ ඳළාමළළ 

මකටිකළීයන ලෆඩවටශන් – මතොරතුරු 
තළක්ණ ශළ භළළ 

මේශීය ශළ විමේශීය ලෘත්තීය ආයතනික 
ලෘත්තීය විභළග වදශළ මේන ඳෆලෆත්වීම  

අන්තර්ජළතික වශමය ගිතළ ලෆඩවටශන් 

මශජන බෆංකු ආධළර යටමත් විවිධ මවේලළ 
වමුඳකළර වතිති මලනුමලන් විමේ 
ලෆඩවටශන් 



 

 

 

  

 

 

 

පුහුණු සහ මානව සම්පත් සංවර්ධන 

ත ොරතුරු 
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අනු 
අංකය 

තනතුරු නාමය තනතුරු වංඛ්යාල 
 

(අමාතයාංය)                  .(රාජය අමාතයාංය) 

    අනුමත තනතුරු 
වංඛ්යාල 

තතය 
වංඛ්යාල 

අනුමත 
තනතුරු 
වංඛ්යාල 

තතය වංඛ්යාල 

1 ලේකම් 1 1 1 1 

2 අතිලේක ලේකම් 7 7     

3 ප්රධාාන ූලය ිලධාාී 1 
(ලැ.බ.) 

    

4 ලජය ස වශකාර ලේකම් 1 1     

5 ප්රධාාන ණකකාිකකාී 1 1     

6 අධායක් ⋆8 7 1 ._ 

7 අධායක් 1 1     

8 ප්රධාාන අ්යන්තතර ිගණකක 1 1     

9 ණකකාිකකාී 1 ._     

10 අධායක් කක්ල ්ර 1,2,3) 3 1     

11 වශකාර ලේකම් 2 2 1 ._ 

12 ණකකාිකකාී 2 2 1 ._ 

13 අ්යන්තතර ිගණකක 2 ._     

14 වශකාර අධායක්  ිලලය ජය අධායක් 21 ⋆⋆10 1 ._ 

15 ප්රාලීය ය අධායක් 9 8     

16 වශකාර අධායක්  ිලලය ජය අධායක් 3 5     

17 වශකාර අධායක්  ිලලය ජය අධායක් 

කක්ල ්ර 1,2,3) 
4 4     

18 නීති ිලධාාී 2 ⋆⋆⋆1     

19 ලේකම්ලේ වම්බන්තධීකරක ලේකම් 1 1     

20 පරිපාන ිලධාාී 1 1     

21 ්ාා පරිලේතක 3 3     

22 ලතොරතුරු ශා වන්තිලලේදන තාක්ක 
ිලධාාී 

3 2     

23 ප්රලත්තති ිලධාාී 1 1     

24 කේමාන්තත පීක්ක 7 7     

25 කේමාන්තත වංලේධාන ිලධාාී 57 56 ._ 1 

26 වංලේධාන ිලධාාී 497 398 3 0 

27 ලැඩවටශන්ත වශකාර 3 2     

28 වංලේධාන වශකාර 5 • 5     

29 පුීණලික ආරක්ක ිලධාාී 4 4     

30 රාජය කෂමනාකරක වශකාර 105 75 2 2 

31 ද්තත වටශන්ත ක්රියාකරු 2 2     

32 ිල ච ඡායාරූප ශිේපී 1 1     

33 වීඩිලය  කැමරා ශිේපී 1 1     

34 රියදුරු 56 43 4 4 

35 කැමරා ක්රියාකරු වශයක 1 1     

36 කාේයා ලව ලක ලව ලය 78 66 2 3 
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අනු 

 අංකය                        වැඩ සටහන                        රට 

 

සහභාගි වන 

සංඛ්යාව  

01 

 

01 

රාජ්ය ප්රතිපත්තතිප පිළිබඳ  පර්ශනපතතිප ප 

තාඨමාලාව 

 

ඕස්ට්රෙිලියායාව 

 

01 

01 

02 

සංව්ශධපය පවප පරටවල් පස හා සැලසුම්, 

ඉදිකිරීම් සහ පකළමපාකරණ ිළිබඳ  ප

සම්මන්ත්රණය 

චීනය 

 

 

01 

03 
සංව්ශධපය පවප පරටවල් පස හා වයාතාරික 

සහ පකළමපාකරණය ිළිබඳ  පසම්මන්ත්රණය 
චීනය 

 

 

01 

04 

ආසියා තැසිිළක් පකලාතට්රේ කුඩා පහා පමධය ප

තරිමාණ පවයවසාය පසංව්ශධප ස හා ක්ෂුද්ර ප

මලයකරණය පිළිබඳ  පුහුණු  පවැඩසටහප 

තායිලන්තය 

 

 

01 

05 
 පසංව්ශධපය පවප පරටවල් පස හා ට්රරදිිළිබ ප

නිෂ්තාරපය පිළිබඳ  පසම්මන්ත්රණය 
චීනය 

 

 

02 

06 

සංව්ශධපය පවප පරටවල් පස හා 

ඉට්රලක්ට්ට්රරොනික(විද්යු්ත) වාණිජ් පවිරයාව ප

ිළිබඳ  පසම්මන්ත්රණය 

චීනය 

 

 

02 

07 

AIIB(Asian Infrastructure Investment Bank)  

සාමාජික පරටවල රාජ්ය පනිලධාරීන් ස හා 

චීප භාෂාව සහ සංස්කෘතිපය ිළිබඳ  

සම්මන්ත්රණය ප2016 

චීනය 

 

 

01 

08 
Belt Road පරටවල් ස හා ට්රවළ  පතහසුකම් 

ිළිබඳ  පසම්මන්ත්රණය 

චීනය 
 

01 

09 
සංව්ශධපය පවප පරටවල් පස හා ට්රවළ  ප

තහසුකම් ිළිබඳ  පසම්මන්ත්රණය 

චීනය 
 

03 

10 සමතකාර ක්ෂුද්ර පමලයකරණ ප සහතිපකය මලයාසියාව 
 

01 



 

154 
 

11 

සංව්ශධපය පවප පරටවල් පස හා කඩරාසි 

කැපීම පහා තාක්ෂණික ග්රාමීය පහස්ත ප

ක්ශමාන්ත නිෂ්තාරප ිළිබඳ  පුහුණු  ප

තාඨමාලාව  

චීපය 

 

01 

12 
Belt Road පරටවල් ස හා ට්රවළ  පතහසුකම් 

ිළිබඳ  පසම්මන්ත්රණය ප2016 

චීපය 
 

 

01 

13 
වයවසායක්තව පසංව්ශධපය තුයාන් 

කාන්තාවන් පසවිඳල පගැන්වීම 
ඉන්දියාව 

 

 

02 

14 
කා්ශමික යටිතල පතහසුකම් සහ තිපරසාර 

වයාතෘතිප සැකසීම 

ඉන්දියාව 
 

 

01 

15 
වයවසායක්තව සහ කුඩා පවයාතාර ප

්රව්ශධපය 

ඉන්දියාව  

 

01 

16 
අන්ත්ශ සංස්කෘතිපක ිළිබඳ  පරැනුව්ත පකිරීම ප

හා පරාජ්යත්රාන්රික (රාජ්ය පූත) තාඨමාලාව 
මලයාසියාව 

 

01 

17 
බුද්ධිමය පට්රද්තළ පක්රමය පිළිබඳ  පට්රගෝලීය 

මිත්ර්තව වැඩසටහප 
දකොරියාව 

 

01 

18 

සංව්ශධපය පට්රවමින් පතවතිපප පරටවල් පස හා 

තාරිට්රභෝගික සංවිධාපය ිළිබඳ  ප

සම්මන්ත්රණය 2016 

චීපය 
 

01 

19 
ජ්ාතිපක ප්රමිතිපකරණය ිළිබඳ ව පධාරිතාවය 

ට්රගොඩ පපැගීම පිළිබඳ  පසම්මන්ත්රණය 

චීපය 
 

03 

20 
ධාරිතාවය ට්රගොඩ පපැගීම පිළිබඳ  පට්රගෝලීය 

මිත්ර්තව වැඩසටහප 
දකොරියාව 

 

01 

21 

සංව්ශධපය පට්රවමින් පතවතිපප පරටවල් 

නිලධාරීන් ස හා ට්රවළ ාම පහා පආට්රයෝජ්පය 

ිළිබඳ  පසම්මන්ත්රණය 

චීපය 
 

01 

22 
යන්ට්රත්රෝතකරණ පහා ඉට්රලක්ට්රෙොනික 

ක්ශමාන්ත ්රව්ශධපය ිළිබඳ  පසම්මන්ත්රණය 

චීපය  

01 

23 

සංව්ශධපය පට්රවමින් පතවතිපප පරටවල් පස හා 

ජ්ාතයන්තර ට්රවළ ට්රතොළ ුහළුල් පකිරීම පිළිබඳ  

සම්මන්ත්රණය 

චීපය  

 

02 

24 
පව පනිතැයුම් හැකියාව ිළිබඳ  පුහුණු  ප

වැඩසටහප 
මලයාසියාව 

 

01 
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ට්රද්ශීය පුහුණු  2016 

අනු අංකය පාඨමාලාදේ නම 
 

ආයතනය නිලධාරින් ගණන 

1 Kaizen 

කළමපාකරණය ප

ිළිබඳ  වැඩමුළුව 
 

ජ්ාතිපක පඵලරායිතා ප

ට්රල්කම් පකා්ශයාලය 

6 

2 උසස් ඵලරායිතා 

මට්ටමක් ස හා ප

කා්ශයාල පකා්ශය ප

සහායකවරුන්ට්රේ  

භූමිකාව 

ජ්ාතිපක පශ්රම පඅධයයප ප

ආයතපය 

3 

3 Red hat Linux System 
administration I & II 

Learning Space/ OPEN ED 1 

4 ඩිප්ට්රලෝමා සහ 

රාජ්යත්රාන්රිකට්රස්වා 

සහ ට්රලෝක පකටයුතු 

ඳණ්ඩාරපායක ප

ජ්ාතයන්තර රාජ්ය ප

තාන්රික ුහුණු  ප

ආයතපය (BIDTI) 

2 

5 Workshop on Media 

මාධය ප ිළිබඳ  ප

වැඩමුළුව 

ජ්පමාධය පුහුණු  ප

ආයතපය 
 

3 

6 ට්රරමළ ඩිප්ට්රලෝමා 
 

කළමපාකරණ පහා ප

ුහුණු  ආයතපය  

2 

7 රියදුරන්ට්රේ නිුහණතා ප

සංව්ශධපය 
 
 
 

ජ්ාතිපක පශ්රම පඅධයයප ප

ආයතපය 

1 

8 ආගන්තුක පස්තකාරය 

ිළිබඳ  පුහුණු  ප

වැඩසටහප 

ශ්රී පලංකා පසංරාරක පසහ 

ට්රහෝටල් ප

කළමපාකරණ 

ආයතපය 

10 

9 ඉංග්රිසි සහතිපක පතත්ර ප

තාඨමාලාව 

ට්රකොළඹ පවිශ්ව ප

විරයාලය 

1 

 

 

 



 

 

 

 

 

uQ,H m%.;sh 
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mqkrdj¾;k iy uQ,Ok úhoï 2016'12'31 Èkg 
YS¾Ih      ( 149 l¾udka; yd jd‚c lghq;= wud;HdxYh  
jevigyk  ( 01 fufyhqï jevigyk  
jHdmD;sh   (01 wud;H ld¾hd,h 
 

jevigyk 
 jHdmD;sh 

jeh úIhh  ldKavh $ jeh úIhh úia;rh  2015  
weia;fïka;=j  
re'  

úhou  
31'12'2015  
re'  

fYaIh  
re'  

0 1001  mqoa., mäkä 10,210,000  10,009,192  200,808  

0 1002  jegqma yd fõ;k  4,950,000 4,878,610 71,390  

0 1003  w;sld, yd ksjdvq osk jegqma  1,860,000 1,858,040 1,960  

  fjk;a oSukd  3,400,000 3,272,542 127,458  

  .uka úhoï    

0 1101  foaYSh  7,040,000  6,846,497 193,503  

0   1102  úfoaYSh  740,000 728,900 11,100  

   6,300,000 6,117,597 182,403  

  iemhSï    

0 1201  ,smsøjH yd ld¾hd,Sh wjYH;d  5,300,000 5,037,320 262,680  

0 1202  bkaOk  1,250,000 1,215,306 34,694  

0 1203  wdydr mdk yd ks, we÷ï  4,000,000 3,810,013 189,987  

   50,000 12,000 38,000  

  kv;a;= úhoï    

0 1301  jdyk  10,225,000 9,935,212 289,788  

0 1302  hka;% iy hkaf;%damlrK  8,500,000 8,239,462 260,538  

0 1303  f.dvke.s,s iy bÈlsÍï  575,000 571,893 3,107  

  fiajd 1,150,000 1,123,857 26,143  

0 1401  m%jdyk     

0 1402  ;eme,a iy ixksfõok  4,970,000 4,242,130 727,870  

0 1403  úÿ,sh iy c,h  400,000 1,500 398,500  

0 1404  nÿ l=,S iy m<d;a md,k wdh;k nÿ  1,300,000 999,209 300,791  

0 1405  fjk;a  1,320,000 1,317,371 2,629  

   1,950,000 1,924,050 25,950  

  wfkl=;a mqkrdj¾;k úhoï    

0 1506  rcfha fiajlhska i|yd foam< Kh fmd,S  37,745,000 36,070,350 1,674,650  

      

  uq¿ mqkrdj¾;k úhoï     

      

  uQ,Ok úhoï 2,345,000 2,252,305 92,695 

  uQ,Ok j;alï mqkre;a;dmkh yd jevÈhqKq lsÍu 250,000 194,080 55,920  

0 2001  f.dvke.s,s iy bÈlsÍï  100,000 67,721 32,279  

0 2002  hka;% iy hkaf;%damlrK  1,995,000 1,990,504 4,496  

0 2003  jdyk     

  මූධන ලත්කම් අත්ඳත්කර ගැනීම 1,555,000 1,275,755 279,245 

0 2101  jdyk  1,500,000 1,275,755 224,245  

0 2102  ගෘශ භාණ්ඩ වශ කාර්යාලීය උඳකරණ  55,000 0 55,000  

0 2103  hka;% iy hkaf;%damlrK     

  uQ,Ok úhoï tl;=j 3,900,000 3,528,060 371,940  
  uq¿ tl;=j 41645,000 39,598,410  
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mqkrdj¾;k iy uQ,Ok úhoï 2016'12'31 Èkg 
YS¾Ih      ( 149 l¾udka; yd jd‚c lghq;= wud;HdxYh  
jevigyk  ( 01 fufyhqï jevigyk  
jHdmD;sh   (02 mßmd,kh yd wdh;ksl fiajd 

 

jevigyk 
 jHdmD;sh 

jeh úIhh  ldKavh $ jeh úIhh úia;rh  2015  
weia;fïka;=j  
re'  

úhou  
31'12'2015  
re'  

fYaIh  
re'  

1 1001  mqoa., mäkä 112,430,000 110,801,814 1,628,186 

1 1002  jegqma yd fõ;k  57,400,000 56,898,235 501,765  

1 1003  w;sld, yd ksjdvq osk jegqma  3,430,000 3,424,530 5,470  

  fjk;a oSukd  51,600,000 50,479,048 1,120,952 

  .uka úhoï 5,450,000 5,356,714 93,286  

1 1101  foaYSh  750,000 747,818 2,182 

1 1102  úfoaYSh  4,700,000 4,608,897 91,103  

  iemhSï 10,825,000 9,250,790 1,574,210 

1 1201  ,smsøjH yd ld¾hd,Sh wjYH;d  2,550,000 2,548,963 1,037 

1 1202  bkaOk  8,025,000 6,501,826 1,523,174 

1 1203  wdydr mdk yd ks, we÷ï  250,000 200,000 50,000 

      

  kv;a;= úhoï 11,990,000 10,067,116 1,922,884 

1 1301  jdyk  9,000,000 7,092,072 1,907,928 

1 1302  hka;% iy hkaf;%damlrK  1,740,000 1,734,709 5,291  

1 1303  f.dvke.s,s iy bÈlsÍï  1,250,000 1,240,335 9,665 

      

  fiajd 40,795,000 40,393,516 401,484 

1 1401  m%jdyk  3,425,000 3,423,092 1,908  

1 1402  ;eme,a iy ixksfõok  4,700,000 4,607,312 92,688 

1 1403  úÿ,sh iy c,h  15,000,000 14,752,971 247,029 

1 1404  nÿ l=,S iy m<d;a md,k wdh;k nÿ  40,795,000 40,393,516 401,484 

1 1405  fjk;a  15,920,000 15,870,049 49,951 
   

udrelsÍï 
136,560,000 132,084,394 4,475,606 

1 1505  9000,000 4607,138 4,392,862 
1 1506 rcfha fiajlhska i|yd foam< Kh fmd,S 1,660,000 1,577,256 82,744 
1 1506 rcfha fiajlhska i|yd foam< Kh fmd,S 600,000 600,000 0 
1 1508(1) ලරත් ආයතනය වශා ප්රතිඳාදන 25,300,000 25,300,000 0 
1 1508(3) වශතිකත් කෂමනාකරණ ACC ආයතනය. 

්රී ංකා 
   

1 1701 ඳාඩු වශ කඳාශැරීම් 100,000,000 100,000,000  

  uq¿ mqkrdj¾;k úhoï 318,050,000 307,954,344 10,095,656 

  uQ,Ok úhoï    

  uQ,Ok j;alï mqkre;a;dmkh yd 
jevÈhqKq lsÍu 

8,610,000 8,460,043 149,957  

1 2001  f.dvke.s,s iy bÈlsÍï  2,500,000 2,494,823 5,177  

1 2002  hka;% iy hkaf;%damlrK  500,000 386,072 113,928  

1 2003  jdyk  5,610,000 5,579,148 30,852  

  මූධන ලත්කම් අත්ඳත්කර ගැනීම 6,000,000 3,730,903 2,269,097 

1 2102  ගෘශ භාණ්ඩ වශ කාර්යාලීය උඳකරණ 5,000,000 3,689,819 1,310,181  

1 2103  f.dvke.s,s iy bÈlsÍï 1,000,000 41,084 958,916 

  yelshd j¾Okh 2,575,000 2,549,510 25,490 

1 2401  2,075,000 2,074,507 493 

1  ld¾h uKav, mqyqKq 500,000 475,003 24,997 

1  uQ,Ok úhoï tl;=j 17,185,000 14,740,456 2,444,544 

1  uq¿ úhoï 335,235,000 322,694,799 12,540,201 



158 
 

 
mqkrdj¾;k iy uQ,Ok úhoï 2016'12'31 Èkg 

 
 

YS¾Ih      ( 149 l¾udka; yd jd‚c lghq;= wud;HdxYh  
jevigyk  ( 01 fufyhqï jevigyk  

 
 
 

 
 

jevigyk 
 jHdmD;sh 

jeh úIhh  ldKavh $ jeh úIhh úia;rh  2016  
weia;fïka;=j  
re'  

úhou 2016 
re'  

fYaIh  
re'  

    

පුනරාලර්තන වියදම් 
  

 

  
3 1508 දේශීය ටින් මාළු නිඳ්ාදනය 

ප්රලර්ධනය කිරීම වශා 

යාන්ත්රණයක් 

72,330,680 68,223,320 0 

           
           
4 1701 ංකා වදතොව ආයතනය විසින් දරන 

ද අඞු කිරීමට වශා භාණ්ඩාගාර 
ප්රතිපූර්ණය 

284,079,000 209,081,577 0 

           

5 1508 වමුඳකාර දතොග දලදෂ වංව්ථාල 
(වදතොව) (බඩ ඉරිඟු) 

49,072,860.00 49,072,860 0 

           
           
       මුළු   පුනරාලර්තන  405,482,540 326,377,757 0 
            
    ප්රාග්ධන වියදම්     

  
5 2502 ද දලෂ කුණු පිළිබ (මැඩ්රිඩ් 

ඳේධතිය) ජාත්යන්තර ලියාඳදංචිය 
38,000,000 37,961,032 38,968 

        

 

  
7 2502 

ංකා වදතොව ණය ප්රතිව්ය ශගත 
කිරීම වශ පුළුල් කිරීම දබදාශැරීම් 

235,500,000 140,867,810   
    

   
 

  
    

   
 

  
11 2502 කාර්මික කාඳ වංලර්ධනය 

(පුනරුත්ථාඳන) 
490,000,000 286,439,878 0 

        
 

  
    

 
  

 

  
    ප්රාග්ධන මුළු 763,500,000 465,268,719 38,968 
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mqkrdj¾;k iy uQ,Ok úhoï 2016'12'31 Èkg 
YS¾Ih      ( 149 l¾udka; yd jd‚c lghq;= wud;HdxYh  
jevigyk  ( 01 fufyhqï jevigyk  
jHdmD;sh   (-07 mßmd,kh yd wdh;ksl fiajd ^ysgmq wdydr iqrlaIs;;d wud;H& 

 

 

jevigyk 
 jHdmD;sh 

jeh 
úIhh  

ldKavh $ jeh úIhh úia;rh  2015  
weia;fïka;=j  
re'  

úhou  
31'12'2015  
re'  

fYaIh  
re'  

1  mqoa., mäkä 68,100,000 33,904,648 34,195,352 
1 1001  jegqma yd fõ;k  17,000,000 16,610,695 389,305  
1 1002  w;sld, yd ksjdvq osk jegqma  3,000,000 193,187 2,806,813  

1 1003 fjk;a oSukd  48,100,000 17,100,765 30,999,235  

  .uka úhoï 100,000 47,798 52,202 
1 1101  foaYSh  100,000 47,798 52,202  
1 1102  úfoaYSh  0 0 0  

  iemhSï 8,010,000 2,852,495 5,157,505 
1 1201  ,smsøjH yd ld¾hd,Sh wjYH;d  2,500,000 2,466,337 33,663  
1 1202  bkaOk  5,500,000 378,158 5,121,842  
1 1203  wdydr mdk yd ks, we÷ï  10,000 8,000 2,000  

      

  kv;a;= úhoï 1,065,000 967,313 97,687 
1 1301  jdyk  910,000 909,644 356  
1 1302  hka;% iy hkaf;%damlrK  75,000 57,669 17,331  
1 1303  f.dvke.s,s iy bÈlsÍï  80,000 0 80,000  

      

  fiajd 9,810,000 2,126,235 7,683,765 
1 1401  m%jdyk  1,700,000 253,530 1,446,470  
1 1402  ;eme,a iy ixksfõok  2,505,000 290,050 2,214,950  
1 1403  úÿ,sh iy c,h  440,000 382,244 57,756  
1 1404  nÿ l=,S iy m<d;a md,k wdh;k nÿ  665,000 647,457 17,543  

1 1405  fjk;a  3,000,000 300,550 2,699,450  
 1506 rcfha fiajlhska i|yd foam< Kh fmd,S 1,500,000 252,404 1,247,596  
      

  uq¿ mqkrdj¾;k úhoï 87,085,000 39,898,488 47,186,512 

  uQ,Ok úhoï    

  uQ,Ok j;alï mqkre;a;dmkh yd jevÈhqKq 
lsÍu 

1,575,000 1,132,055 442,945  

1 2002  hka;% iy hkaf;%damlrK  500,000 60,484 439,516  
1 2003  jdyk  1,075,000 1,071,570 3,430  

  මූධන ලත්කම් අත්ඳත්කර ගැනීම 1,600,000 70,970 1,529,030  
1 2102  ගෘශ භාණ්ඩ වශ කාර්යාලීය උඳකරණ 800,000 70,970 729,030  
1 2103  hka;% iy hkaf;%damlrK 800,000 0 800,000  
  yelshd j¾Okh 1000,000 0 1,000,000  
 2401 ld¾h uKav, mqyqKq 1000,000 0 1,000,000  

  uQ,Ok úhoï tl;=j 4,175,000 1,203,025 2,971,975 

  uq¿ úhoï 91,260,000 41,101,512 50,158,487 
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mqkrdj¾;k iy uQ,Ok úhoï 2016'12'31 Èkg 
 
 
YS¾Ih      ( 149 l¾udka; yd jd‚c lghq;= wud;HdxYh  
jevigyk  ( 01 fufyhqï jevigyk  
jHdmD;sh   (-11  rdcH wud;H ld¾hd,h 
 

 

jevigyk 
 jHdmD;sh 

jeh úIhh  ldKavh $ jeh úIhh úia;rh  2015  
weia;fïka;=j  
re'  

úhou  
31'12'2015  
re'  

fYaIh  
re'  

1  mqoa., mäkä 12,000,000 10,735,159 1,264,841 
1 1001  jegqma yd fõ;k  5,250,000 5,164,142 85,858  
1 1002  w;sld, yd ksjdvq osk jegqma  1,750,000 756,691 993,309 

1 1003 fjk;a oSukd  5,000,000 4,814,325 185,675  

  .uka úhoï 270,000 269,487 513 
1 1101  foaYSh  270,000 269,487 513 
1 1102  úfoaYSh  0 0 0 

  iemhSï 4,800,000 4,111,087 688,913 
1 1201  ,smsøjH yd ld¾hd,Sh wjYH;d  750,000 743,447 6,553 
1 1202  bkaOk  4,000,000 3,367,640 632,360 
1 1203  ks, we÷ï  50,000 0 50,000 

      

  kv;a;= úhoï 4,280,000 4,255,048 24,952  
1 1301  jdyk  3,440,000 3,430,875 9,126  
1 1302  hka;% iy hkaf;%damlrK  100,000 88,059 11,941 
1 1303  f.dvke.s,s iy bÈlsÍï  740,000 736,115 3,885 

      

  fiajd 1,650,000 836,210 813,790 
1 1401  m%jdyk  600,000 0 600,000 
1 1402  ;eme,a iy ixksfõok  700,000 626,480 73,520 
1 1403  úÿ,sh iy c,h  25,000 1,200 23,800 
1 1405  fjk;a  325,000 208,530 116,470 
      

  uq¿ mqkrdj¾;k úhoï 23,000,000 20,206,991 2,793,009 

  uQ,Ok úhoï    

  uQ,Ok j;alï mqkre;a;dmkh yd jevÈhqKq 
lsÍu 

1,700,000 1,386,710 313,290 

1 2001 f.dvke.s,s iy bÈlsÍï 250,000 0 250,000 

1 2002  hka;% iy hkaf;%damlrK  100,000 41,070 58,930  
1 2003  jdyk  1,350,000 1,345,640 4,360  

  මූධන ලත්කම් අත්ඳත්කර ගැනීම 44,000,000 425,571 43,574,429 
1 2102  ගෘශ භාණ්ඩ වශ කාර්යාලීය උඳකරණ 43,000,000 0 43,000,000 
1 2103  hka;% iy hkaf;%damlrK 500,000 425,571 74,429  

  uQ,Ok úhoï tl;=j 45,700,000 1,812,281 43,887,719 

  uq¿ úhoï 68,700,000 22,019,272 46,680,728 
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mqkrdj¾;k iy uQ,Ok úhoï 2016'12'31 Èkg 
YS¾Ih      ( 149 l¾udka; yd jd‚c lghq;= wud;HdxYh  
jevigyk  ( 02 ixj¾Ok jevigyk 
jHdmD;sh   (-03 ld¾ñl ixj¾Ok jevigyka 

 

jevigyk 
 jHdmD;sh 

jeh úIhh  ldKavh $ jeh úIhh úia;rh  2015  
weia;fïka;=j  
re'  

úhou  
31'12'2015  
re'  

fYaIh  
re'  

1  mqoa., mäkä 200,350,000 196,276,638 4,073,362 
1 1001  jegqma yd fõ;k  100,100,000 99,446,154 653,846  
1 1002  w;sld, yd ksjdvq osk jegqma  1,750,000 845,692 904,308 

1 1003 fjk;a oSukd  98,500,000 95,984,792 2,515,208 

  .uka úhoï 2,980,000 1,542,088 1,437,912 
1 1101  foaYSh  1,300,000 1,289,387 10,613  
1 1102  úfoaYSh  1,680,000 252,701 1,427,299 

  iemhSï 4,475,000 4,396,380 78,620 
1 1201  ,smsøjH yd ld¾hd,Sh wjYH;d  1,200,000 1,198,117 1,883 
1 1202  bkaOk  3,150,000 3,086,264 63,736  
1 1203  ks, we÷ï  125,000 112,000 13,000 

      

  kv;a;= úhoï 4,875,000 4,292,555 582,445 
1 1301  jdyk  3,100,000 3,092,815 7,185 
1 1302  hka;% iy hkaf;%damlrK  775,000 774,965 35 
1 1303  f.dvke.s,s iy bÈlsÍï  1,000,000 424,775 575,225 

      

  fiajd 10,625,000 9,561,269 1,063,731 
1 1401  m%jdyk  1,545,000 1,544,100 900  
1 1402  ;eme,a iy ixksfõok  2,500,000 2,325,991 174,009 
1 1403  úÿ,sh iy c,h  1,000,000 401,010 598,990 
1 1404 nÿ l=,S iy m<d;a md,k wdh;k nÿ 2,750,000 2,738,525 11,475 
1 1405  fjk;a  2,830,000 2,551,643 278,357 
   fjk;a  mqkrdj¾;k úhoï 1800,000 1,473,485 7,562,584 
1 1506 rcfha fiajlhska i|yd foam< Kh fmd,S 1,800,000 1,473,485 326,515 

  uq¿ mqkrdj¾;k úhoï 225,105,000 217,542,416 1,414,388 

  uQ,Ok úhoï    

  uQ,Ok j;alï mqkre;a;dmkh yd 
jevÈhqKq lsÍu 

2810,000 1,395,612 7,562,584 

1 2001 f.dvke.s,s iy bÈlsÍï 1,500,000 116,345 1,383,655 

1 2002  hka;% iy hkaf;%damlrK  200,000 169,826 30,174 
1 2003  jdyk  1,110,000 1,109,442 558  

  මූධන ලත්කම් අත්ඳත්කර ගැනීම 7700,000 6,422,990  
1 2102  ගෘශ භාණ්ඩ වශ කාර්යාලීය උඳකරණ 7500,000 6,410,853  
1 2103  hka;% iy hkaf;%damlrK 200,000  1,414,388 
  yelshd j¾Okh 3210,000 3208,085 1,383,655 
1 2401 ld¾h uKav, mqyqKq 3210,000 3,208,085 30,174 

  uQ,Ok úhoï tl;=j 13,720,000 11,026,687 558  

  tl;=j 238,825,000 228,569,102 10,255,898 
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mqkrdj¾;k iy uQ,Ok úhoï 2016'12'31 Èkg 
YS¾Ih      ( 149 l¾udka; yd jd‚c lghq;= wud;HdxYh  
jevigyk  ( 02 ixj¾Ok jevigyk 
jHdmD;sh   (-03 ld¾ñl ixj¾Ok jevigyka 

 
 
 
 
 

mqkrdj¾;k iy uQ,Ok úhoï 2016'12'31 Èkg 
YS¾Ih      ( 149 l¾udka; yd jd‚c lghq;= wud;HdxYh  
jevigyk  ( 02 ixj¾Ok jevigyk 
jHdmD;sh   (-03 ld¾ñl ixj¾Ok jevigyka 

 
 
 

 

jevigyk 
 jHdmD;sh 

jeh úIhh  ldKavh $ jeh úIhh úia;rh  2015  
weia;fïka;=j  
re'  

úhou  
31'12'2015  
re'  

fYaIh  
re'  

  uQ,Ok úhoï    

2 2502 l¾udka;mqr 300,000,000 269,934,070 31,783 

3 2502 ආංශික වංලර්ධන ලැඩවටශන 126,000,000 111,761,287  14,238,713 

4 2502 අත්යන්ත්ර වශ ඇළළුම් කර්මාන්තය 150,000,000 147,018,841 2,867,863 

8 2502 අච්චුදව්ලි කර්මාන්තපුරය - පුනරුත්ථාඳන ලයාඳෘතිය 10,000,000 5,755,570  4,244,430 

9 2502 කාර්මික නි්ඳාදන ගම්මාන ප්රලර්ධනය 103,000,000 794,536  102,205,464 

10 2502 ප්රධාන ශා කුඩා ඳරිමාණ කර්මාන්තපුර නගා සිුවීමම ශා නීමකරණය 310,000,000 153,811,504 156,188,496  

11 2502 වමුඳකාර බ ගැන්ීමම 43,000,000 42,358,775   641,225 

12 2502 කාන්තා ලයලවායකත්ලය වශ ලයලවාය ගම්මාන වංලර්ධනය 20,000,000 19,132,222  867,778 

13 2502 ංකා වදතොව වමාගම වතු දලදෂ ාඛා ජාය ලයාප්ත කිරීම 100,000,000 99,022,534 977,466 

14 2502 ඇළළුම් කර්මාන්තය ඳදනම්  කාන්තා ආර්ථික බය  බ ගැන්ීමම  181,406,000 13,556,435  167,849,565 

19 2502 මන්නාරම් ලුණු දල්ලාය පුළුල් කිරීදම් ලයාඳෘතිය 80,000,000 51,242,813 5,198,076 

20 2502 ලෘත්තීය  පුහුණු  ලයාඳෘතිය 2,000,000 0 2000000 

  uQ,Ok úhoï tl;=j 1,425,406,000 914,388,585 511,017,415 

jevigyk 
 jHdmD;sh 

jeh 
úIhh  

ldKavh $ jeh úIhh úia;rh  2015  
weia;fïka;=j  
re'  

úhou  
31'12'2015  
re'  

fYaIh  
re'  

  uQ,Ok úhoï    
2 2502 l¾udka;mqr 300,000,000 269,934,070 31,783 
3 2502 ආංශික වංලර්ධන ලැඩවටශන 126,000,000 111,761,287  14,238,713 
4 2502 අත්යන්ත්ර වශ ඇළළුම් කර්මාන්තය 150,000,000 147,018,841 2,867,863 
8 2502 අච්චුදව්ලි කර්මාන්තපුරය - පුනරුත්ථාඳන ලයාඳෘතිය 10,000,000 5,755,570  4,244,430 
9 2502 කාර්මික නි්ඳාදන ගම්මාන ප්රලර්ධනය 103,000,000 794,536  

102,205,464 
10 2502 ප්රධාන ශා කුඩා ඳරිමාණ කර්මාන්තපුර නගා සිුවීමම ශා 

නීමකරණය 
310,000,000 153,811,504 156,188,496  

11 2502 වමුඳකාර බ ගැන්ීමම 43,000,000 42,358,775   641,225 
12 2502 කාන්තා ලයලවායකත්ලය වශ ලයලවාය ගම්මාන වංලර්ධනය 20,000,000 19,132,222  867,778 
13 2502 ංකා වදතොව වමාගම වතු දලදෂ ාඛා ජාය ලයාප්ත 

කිරීම 
100,000,000 99,022,534 977,466 

14 2502 ඇළළුම් කර්මාන්තය ඳදනම්  කාන්තා ආර්ථික බය  බ 
ගැන්ීමම  

181,406,000 13,556,435  
167,849,565 

19 2502 මන්නාරම් ලුණු දල්ලාය පුළුල් කිරීදම් ලයාඳෘතිය 80,000,000 51,242,813 5,198,076 
20 2502 ලෘත්තීය  පුහුණු  ලයාඳෘතිය 2,000,000 0 2000000 

  uQ,Ok úhoï tl;=j 1,425,406,000 914,388,585 511,017,415 
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mqkrdj¾;k iy uQ,Ok úhoï 2016'12'31 Èkg 
YS¾Ih      ( 149 l¾udka; yd jd‚c lghq;= wud;HdxYh  
jevigyk  ( 02 fufyhqï jevigyk  
jHdmD;sh   (-04 කුඩා ශා සුළු කර්මාන්ත නියාමක ශා ලයලවායත්ල ලර්ධන ලයාඳෘතිය 
 

jevigyk 
 jHdmD;sh 

jeh 
úIhh  

ldKavh $ jeh úIhh úia;rh  2016  
weia;fïka;=j  
re'  

úhou  
31'12'2016  
re'  

fYaIh  
re'  

  uQ,Ok úhoï    

16 2302 ඳාරිවරික හිතකාමී විවඳුම් වශා චක්රීය අරමු (ශ්රී ංකා රජය / 
ජයිකා ආයතනය) 
 

200,000,000 200,000,000 0 

17 2302 කුඩා ශා සුළු කර්මාන්ත නියාමක ශා ලයලවායත්ල ලර්ධන 
ලයාඳෘතිය (ශ්රී ංකා රජය / ජයිකා ආයතනය) 
 

4,000,000,000 3,992,256,552 7,743,448 

  uQ,Ok úhoï tl;=j 4,200,000,000 4,192,256,552  

 
 

mqkrdj¾;k iy uQ,Ok úhoï 2016'12'31 Èkg 
YS¾Ih      ( 149 l¾udka; yd jd‚c lghq;= wud;HdxYh  
jevigyk  ( 02 ixj¾Ok jevigyk 
jHdmD;sh   (-05 rdcH jHjidhhka 
jevigyk 
 jHdmD;sh 

jeh úIhh  ldKavh $ jeh úIhh úia;rh  2016  
weia;fïka;=j  
re'  

úhou  
31'12'2015  
re'  

fYaIh  
re'  

  mqkrdj¾;k  873,700,000 825,430,509 48,269,491 

1 1503 Y%S ,xld fmaIl¾u iy weÕ¨ï wdh;kh 0 0 0 

      

2 1503 cd;sl jHjidh ixj¾Ok wêldßh 27,700,000 19,202,159 8,497,841 

   
   

4 1503 ,xld ld¾ñl ixj¾Ok uKav,h 286,000,000 286,000,000 0 

      

7 1503 mdrsfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldrsh 329,000,000 292,000,000 37,000,000 

        

8 1503 cd;sl iuqmldr ixj¾Ok wdh;kh     30,000,000 29,217,750 782,250 

      

9 1503 cd;sl fudaia;r uOHia:dkh 56,000,000 54,753,300 1,246,700 

   
   

10 1503 cd;sl Ys,am iNdj 145,000,000 144,257,300 742,700 

      

  uQ,Ok úhoï 1,191,754,640 1,017,865,881 173,888,759 

1 2201 Y%S ,xld fmaIl¾u iy weÕ¨ï wdh;kh 10,000,000 9,796,388 203,612 

   
     

2 2201 cd;sl jHjidh ixj¾Ok wêldßh 240,000,000 67,795,950 172,204,050 

   
     

4 2201 ,xld ld¾ñl ixj¾Ok uKav,h 45,000,000 45,000,000 0 

        

7 2201 mdrsfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldrsh 12,000,000 12,000,000 0 

        

8 2201 cd;sl iuqmldr ixj¾Ok wdh;kh     13,000,000 13,000,000 0 

        

9 2201 cd;sl fudaia;r uOHia:dkh 18,000,000 17,870,333 129,667 
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Elephantpass ලුණු ලේලාලේ ලැඩි දියුණු කිරීම පිළිබ 
 
 
 

ප්රාදේශීය දල්කම් කිලිදනොච්චි 

 74,801,924 
51,242,813 

 
 

දප්කර්මාන්ත වශ දප් කර්මාන්ත ආදයෝජන 
 

149-02-03-04-2502 
 
 
 

 

10 2201 cd;sl Ys,am iNdj 88,000,000 88,000,000 0 

11 2501 සීමාවහිත ජාතික කඩදාසි වංව්ථාල 
 

337,337,020 336,700,538 636,483 

12 2501 ංකා සිදමන්ති වමාගම 27,000,000 26,960,971 39,029 

13 2501 සී/ව ංකා වළුව 349,180,000 348,971,047 208,953 

15 2501 සී/ව හිඟුරාන සීනි කම්ශ 2,887,620 2,887,611 9 

16 2501 Y%S ංකා සිදමන්ති වංව්ථාල 
 

49,350,000 48,883,044 466,956 

  uQ,Ok úhoï tl;=j 2,065,454,640 1,843,296,390 222,158,250 

  weia;fïka;=j  

 
වියදම් 

රත්නපුර ප්රාදේශීය දල්කම්, රත්නපුර 5,722,785 5,253,520 
ශම්බන්දතොට ප්රාදේශීය දල්කම් ශම්බන්දතොට 1,400,000 1,372,000 

  2016 weia;fïka;=j  

 

úhou 

 

RISC  452,200 423,623 
ලැලිඔය  ප්රාදේශීය  දල්කම් මුතිව් 36,000,000 36,000,000 
මුවලි ප්රාදේශීය  දල්කම් මන්නාරම 36,000,000 54,995,770 
මන්නාරම ප්රාදේශීය  දල්කම් මන්නාරම 48,504,076  
රත්නපුර ප්රාදේශීය දල්කම්, රත්නපුර 5,722,785 5,253,520 
ශම්බන්දතොට ප්රාදේශීය දල්කම් ශම්බන්දතොට 1,400,000 1,372,000 

  128,079,061 98,044,913 

Department of Textile  66,240,758 66,130,961 

DS Batticaloa 4,950,000 4,946,500 
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