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ගරු අමාත්යතුමමාේ  ණිවිඩය 

ශ්රී ලං කා ඉ ලං ිහාසඉ ත ලං ළ ඉ ලං ිකිරීම් ක ලං ෂේත ්රත ලං තතතකෂේ ලංාඉ්තකඉ ලං වුු  ලං ිසඉත ලංා්තන  ලං

තේගතෂේ ලං  හික ලං ප්රගහාතෂේ ලං ත්ක ගතග  ලං හාතන  ලං තා ථාඉා  ලං 2013 ලං ා්ත තේ ලං

තතඉකඉාශයේ තේ ලං  ඉ්තත ලං  ඉන ත ලං ළළ ඉ්ක ලං ාඉ්තකඉා ලං   සඉ ලං වුඩවු්තෂේ ලං කනඉටත  ලං

තා ථාාෂේ ලංඋදඉවීත ලංපිළින ා ලංප්රාතතත්මත ලංතඉත  ලං ළ   ලංප්ර ඉශයේ  ලං ගි. 

තහාගරු ලංජ ඉධිවහා ලංතහි්මද ලංගඉජවෂේ  ලංතැහාළ තඉත  ලං ඉත ්කාත ලංත ත්ක ලංා ග ලං 30  ලං

ර ථකාඉදත ලංුළුමතින්මත ලංවගඉජත ලංරීම්තත්ම ලංවසු ලංග  ලංතේගා්ක ලං ාා්තන ත   ලංපිවි  ලංළක.ිනදසසි්ම ලංවසු ලංිකිරීම් ක ලං

ෂේත ්රතේ ලං ිහාසඉ ත ලං ළ ඉට ලං කනඉග්ක ලං ාැිමත ලං ා්තන  ලං තේගත ලං ා  ලං 21.6% ලං   ලං ා්තන  ලං තේගතෂේ ලං ත්ක ගග්ක ලං

ා්ත තෂේ ලං තක  ලං 2013 ලං ා්ත ත ලං ිහාසඉ ගක ලං තේ. ලං ිනාඉ  ලං ළළ ුම ලං ිකිරීම් ක ලං ෂේත ්රත ලං ළ ඉ ලං තතත ් ලං ත්කව්ක ගග්ක ලං

සුවිතශ්යේ ෂි ලං ා්තන  ලං තේගත ලං ින ඉ ලං ශ්රී ලං කා ඉා  ලං විශයේ ඉක ලං ප්රහාකඉභ ලං ත්කව ලං තකග ලං තද ථ ලං විතද ථ ලං ආතතෝජ යි්මත  ලං

තානඉ තද ලං ඊ  ලං තතොුළ ලං විත. ලං තේශීත ලං සුුම ලං සඉ ලං තන ලං විමතඉ  ලං ිකිරීම් ක ලං ෂේත ්රතේ ලං තේශීත ලං ආතතෝජ යි්ම  ලං ද ලං

එතගි්ම ලංතා ථාඉ ලංරැ ෂේ ලංඋදඉවීත ලංකා්ක ලංවිතශ්යේ  ්කාතරී. 

ජ ත ා  ලංජඉහා  ලංිනාඉ  ලංසඉ ලංජ ඉාඉ  ලං ාා්තන  ලංතතතසයුත ලංත ත්ක ලං2013 ලංා ත්තට ලංග  ලංපුගඉ ලංිනාඉ  ලං30,000 ලං   ලං

තධි  ලං ාඛ්ඉාෂේ ිකිරීම්ත ලං  සඉ ලංතැකිස්කවීත  ලංිනාඉ  ලංතතඉකඉාශයේ ත  ලංසැරීව ලංනා ලංප්ර ඉශයේ  ලං ග්මත්ම ලං ළ ිනින. 

ා ග ලං40 ලං   ලංා්ඉ ලංාැිම ලං ඉකතෂේ ලංරීසිදු ලංප්රහා ා ථ ග ත   ලංකෂේ ලංත ොත රුු  ලංත ොඉ  ලං ගගතේ ලංතස්  ලංිනාඉ  ලං

 ාකී්ත  ලං 15   ලං ආ ්ම  ලං ප්රතඉ තෂේ ලං ුළුමතින්මත ලං ප්රහා ා ථ ග ත ලං රීම්ත ක ලං   යුළ  ලං  ඉ්තා ා ලං සිදුත තග  ලං

තකග ලංතඉලිගඉා්කක, තතොගටුා, ත ොයි ඉපුග, තනොරැ් ක,  ්තව්ම යි්ම ලංළළ ුම ලංතස්  ලංිනාඉ  ලං ාකී්ත  ලංරීහිවතෂේත ලං

ත ක ලංා  ලංවි  ලංප්රහා ා ථ ග ත ලංත ො  ලංජ කඉා  ලංනඉගට ලංළක. 

එත ්ත, ත ොඉ  ලං  ගගතේ ලං තඩු ලං වසසු  ක ලං ජ ඉාඉ  ලං 200   ලං තධි  ලං  ාඛ්ඉා  ලං තිනකක ලං වසසු  ක ලං  ාා්තන ත ලං

රීම්ත  ලංපිතාග ලංතග  ලංළහා ලංතකග, ඒාඉතේ ලංජීා්කා  ලංවවු්  ලං35,000 ලං ත  ලංවත  ලංජ ජීවික ලංතගෝ ැාවීත ලං  සඉ ලං

ජ ත ා  ලං ථාශයේ ෂේහා ලංතඉ ා ලං ාා්තන  ලංාැ්  ස  ලං ඉ්තා ා ලංක්රිතඉ්කත  ලංතාි්ම ලංවා . 

තතග  ලං ිකිරීම් ක ලං ෂේත ්රතේ ලං ප්රුළඛ්තඉ ලං ා  ලං ගඉජ ලං ිාිනත්මරු ලං  ා ථාඉා ලං ිහාසඉ තේ ලං ාැිමත ලං පිිමාැටුත ලං 2013 ලං

ා්ත තේට ලංකඟඉ ලං ගතග  ලංහාතන  ලංතකග ලංවිාෘක ලංතාඉ තවොඉ ලංළ ඉ ලංදැිම ලංකගඟ ඉම්්කාතෂේ ලංකනඉ ලංතදි්ම ලංත කා  ලංවි  ලං

රුපිත්  ලං ිලිත  ලං 9,000 ලං    ලං ාැිම ලං ිකිරීම් ක ලං ාඉවෘහා ලං ගඉජ ලං තාශයේ තත්ම ලං තත්මත ලං තවෞේගලි  ලං තාශයේ තත්ම ලං ද ලං

කනඉගැනීත  ලං ත්ක ලංවී ලංසිටීත ලංවිතශ්යේ  ්කාතරී. 

තතග  ලංුළ් ාග  ලංජඉහා  ලංිනාඉ  ලංප්රහාව්කහාතෂේ ලංත ටු කව්ක ලංරීම්ත ලං ස ලංිකිරීම් ක ලංෂේත ්රතේ ලංසිතලුත ලංිල් ීන්ම ලංජඉහා  ලං

තට් ි්ම ලං ළගයීත ලං   සඉ ලං ිහාසඉ තේ ලං ප්රාත ලං ාග  ලං මතසඉිමතඉනී ලං 2013" තනුතා්ම ලං ජඉහා  ලං ිකිරීම් ක ලං  හාතෂේ ලං සඉ ලං

  කතඉ  ලං ලංඋතඉකෂේ ලං ාවිනඉ ත ලංරීම්ත ලං2013 ලංා ත්ත ලංසිදු ලංව ලංකා්ක ලංවිතශ්යේ   ලං රුු  ලංාශයේ තත්ම ලංසැඳි්මවිත ලංසැරීත. 

ර ථකාඉදත ලංුළුමතින්මත ලංවගඉජත ලංරීම්තත්ම ලංවසු ලංතත  ලංපුාචි  ලංග  ලංවිජත්රස  ලංරැ ෂේ ලංකනඉගිනි්ම ලංිකිිමත  ලංගත්ම ලං

 ග්මත්ම ලංතිමතතෝග ලංරැ    ලංජත්රඉහීව ා ලංුළණ   ලංතදිින. ග , දැත,  තත ලංතානුතා්ම ලංතතත ලංතිමතතෝග ලංජතගැනීත ලං

  සඉ ලංශයේ ෂේහාත ලංසඉ ලංධන්තතත ලංකනඉගිනි්ම ලංඑත ලංගතත හි ලං ඉ් කනග ලංත ො  ථ රුා්ම ලංවීත  ලංතව ලංසිතලුතද ඉ ත ලං

සැරීතේාඉයි ලංප්රඉ්තා ඉ ලං ගි. 

ඔන ලං ැත  ලංසුන ලංත ඉගකතෂේ ! 

 

 

 

 

විත්  ලංවීගාාශයේ  ලං(වඉ.ත.) 

ිකිරීම් ක, ිාිනත්මරු ලංත ්ාඉ, ිනාඉ  ලංසඉ ලංතවොදු ලංවසසු  ක ලංතතඉක 



2 
 

 

ගරු නිේයෝජ්ය අමාත්යතුමමාේ  ණිවිඩය 

 

“ ලංහාග ඉග ලංජ ඉාඉ  ලං ාා්තන තෂේ ලංසඉ ලංිකිරීම් ක ලංෂේත ්රතේ ලංපු ්තජීාතෂේ ලං”ත  ලං

ත්කතඉා ලංඔ ථත ් ලංති්ම ලංිකිරීම් ක, ිාිනත්මරු ලංත ්ාඉ, ිනාඉ  ලංසඉ ලංතවොදු ලංවසසු  ක ලං

තතඉකඉාශයේ ත ලං විසි්ම ලං 2013 ලං ා ග ලං ළ ඉ ලං සිදු ග  ලං කද ලං ාැ්  ස්ම ලං ාක ලං ප්රගහාත ලං

ළළ ඉ්ක ලංාඉ්තකඉා ලං  සඉ ලංවුඩවු්තෂේ ලංකනඉටත  ලංතා ථාඉා ලංකැබීත ලංපිළින ා ලංතඉත  ලං ළ   ලංප්ර ඉශයේ  ලං ගි. 

ශ්රී ලං කා ඉතේ ලං දැාැ්මක ලං  ාා්තන තෂේ ලං සිදුතාි්ම ලං හාතන  ලං තතා්ම ලං යුගතෂේ ලං ිකිරීම් ක ලං ෂේත ්රත  ලං හිිා්මත්ම ලං

සුවිතශ්යේ ෂී ලං  ථාඉ තරී.තහි්මද ලං චි ්මක  ලං ිකිිම ලං දැෂේත ලං තනුා ලං ශ්රී ලං කා ඉතේ ිනාඉ  ලං ත ොතැහා ලං ජ කඉාත  ලං ිනාඉ  ලං

ගැ ුමා  ලං ථථිග ලංවි ඳුතෂේ ලංතක  ලංතහාගරු ලංජ ඉධිවහාළ තඉත  ලංඋවතද ථ ලංවිමකි ලංආග කභ ලං ග  ලංකද ලංමජ ත ා  ලංිනාඉ  ලං

ද කෂේ තේ ලංජඉහා  ලංිනාඉ  ලංසඉ ලංජ ඉාඉ  ලං ාා්තන  ලංතතතසයුතම ලංගඉජ ලංසඉ ලංතවෞේගලි  ලංතාශයේ තේ තැකිස්ක ලංවීතත්ම ලං

ක්රිතඉ්කත  ලංතේ.එත ලංිකෂේ  ලංිටු ග ලංගැනීත ලං  සඉ ලංතතත ලංතතඉකඉාශයේ තේ ලංගරු ලංතතඉක ලංවිත්  ලංවීගාාශයේ  ලංතැහාළ තඉත  ලං

උවතද ථ ලං සඉ ලං තඟතව්මවීත ලං තනුා ලං තතඉකඉාශයේ ත  ලං තනුනේධික ලං ආතක  ලං විසි්ම ලං ිටු ගනු ලං කන  ලං  ඉ්තතභඉගත ලං

තහාතස්කත. ලංඑහිට ලංිනාඉ  ලංත ොතැහා ලංජ කඉා  ලංිනා ෂේ ලංකනඉටත ලංවත ෂේ ලංත ොා, ා ග ලං40 ලං   ලංතධි  ලං ඉකතෂේ ලං

හා ථත ් ලංප්රහා ා ථ ග ත ලංත ො ග  ලංකද ලංතස්  ලංිනාඉ  ලංප්රහා ා ථ ග ත ලංරීම්ත ලංද ලංඔවු්මත  ලංආ්තථි ,  තඉජයීත ලංසඉ ලං

 ා ථ ෘහා  ලංාශයේ තත්ම ලංතත්මත ලංජීා  ලංක්කාත ලංිසඉ ලං ැාවීත  ලංවිවින ලංාැ්  ස්ම ලංක්රිතඉ්කත  ලංරීම්ත ලංද ලංසිදු ග ලංළක. 

තතත ලං  ාා්තන  ලං ිකෂේ  ලං  ඉෂේ ඉ්ක ලං  ගගැනීත ලං   සඉ ලං ිනග්මකගතත්ම ලං උවතද ථ ලං කනඉතද  ලං තහාගරු ලං

ජ ඉධිවහාළ තඉ ්ක, තතඉකඉාශයේ ත ලංසඉ ලංඒ ලංත ත්ක ලංක්රිතඉ්කත  ලංා  ලංසිතලුත ලංආතක  ලංඑත ලංිකෂේ  ලං ගඉ ලංතග තඉත ක ලං

ිනතුළාඉ ලංතක  ලංඑකී ලං ඉ්තතත්ම  ලංිනග්මකගතත්ම ලංධන්තත ලංකනඉතද  ලංගරු ලංතතඉක විත්  ලංවීගාාශයේ  ලංතැහාළ තඉ ්ක ලං

තඉත  ලංතගෞගානීත ලං ථතූහාත ලංපුද ගි. ලංඑතත්මත, තතත ලං  යුළ  ලං ඉ්තා  ලං ග ලංගැනීත ලං  සඉ ලං ැවවීතත්ම ලං  යුළ  ලං

 ග  ලංතතඉකඉාශයේ  ලංත්   ක ලංසඉ ලං ඉ්තත ලංතලය්කත ්ක,  ාා්තන  ලංතඉාත්ක ලංක්රිතඉ ම් ලංපුතගෝගඉමී්ම ලංතක  ලං  යුළ  ලං

 ග  ලංතතඉකඉාශයේ ත  ලංතනුනේධික ලංආතක ාක ලං භඉවහාාරු,  ඉත ඉධි ම්ාරු්ම ලංළළ ුම ලං ඉ්තතත තලය්කත  ලංද ලං

තඉත  ලං ථළ හාත ලංපුදරීම්ත  ලංතතත ලංතා ථාඉාෂේ ලං ගගිනි. 

 

 ාා්තධික ලංශ්රී ලංකා ඉාෂේ ලංහිහිරීම්ත  ලං ැතාොත ලංඑෂේා ලං  යුළ  ලං ගුළ. 

 

 

ක ්මක ලංතකගිතා්ම  ලං(වඉ.ත.) 

ිකිරීම් ක, ිාිනත්මරු ලංත ්ාඉ, ිනාඉ  ලංසඉ ලංතවොදු ලංවසසු  ක ලංිනතතෝජ ලංතතඉක 
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ේේකම්තුමමාේ  ණිවිඩය  

 

“ශ්රී ලංකඉාකීත ලං  ත ලංවවුක  ත ලංජීා්කවීත ලං  සඉ ලංිනා ෂේ ලංකනඉටත” ලංත  ලංතහි්මද ලංචි ්මක  ලං

ිකිිම ලං දැෂේත ලං තනුා ලං ති්ම ලං ගතට් ලං ජ කඉා ලං   සඉ ලං ිනාඉ  ලං ිකිරීම්ත ක ලං ිකෂේ  ලං ිකඉ ලං

 ිම ි්ම ලංසඉ ලංිනාැගකිා ලං ඉෂේ ඉ්ක ලං ගගැනීත ක ලංතිමතතෝගත  ලංුළණ   ලංතදි්ම ලංිකිරීම් ක, 

ිාිනත්මරු ලං ත ්ාඉ, ිනාඉ  ලං සඉ ලං තවොදු ලං වසසු  ක ලං තතඉකඉාශයේ ත ලං සඉ ලං එත  ලං තනුනේධික ලං

ආතක  විසි්ම ලං2013 ලංා ග ලං  සඉ ලංක්රිතඉ්කත  ලං ග  ලංකද ලංිනාඉ  ලං ාා්තන  ලංාැ්  ස්ම ලං

 ස ලං  ලං ිකිරීම් ක ලං ෂේත ්රතේ ලං පු ්තජීාත ලං   සඉ ලං කනඉදු්ම ලං තකොගළ රු ලං ළළ ඉ්ක ලං ාඉ්තකඉා ලං ිකිිමව්ක ලං රීම්ත  ලං කැබීත ලං

ිතස්ක ලං ළ    ලං රු රී. 

ශ්රී ලංකා ඉතේ ලංිනාඉ  ලංප්රතඉ ඉ්කත ා ලංසඉ ලංුණ ඉ්කත ා ලංිසඉ ලං ැාවීත්ක,ජීා්කවීත ක ලංතයිහාත ලංසුගරීි්ම ලංිනාඉ  ලංගැ ුම ලං

ිනගඉ ග ත ලංරීම්ත්ක ලංතගුළු  ලංත ො  ලං   ථ ලං ග  ලංකද ලංජඉහා  ලංිනාඉ  ලංප්රහාව්කහාත ලංඑළිදෂේා  ලංකද ලංතකග, ිකිරීම් ක ලං

ෂේත ්රතේ ලං පු ්තජීාත ලං උතද ඉ ලං ජඉහා  ලං ිකිරීම් ක ලං ප්රහාව්කහාතෂේ ලං ද ලං    ථ ලං  ගි්ම ලං වාහා. ලං එතත්මත, ිකිරීම් ක ලං

ෂේත ්රත ලංිනාැගකි ලංකිශයේ ඉ හාත   ලංතතොුළ ලංරීම්ත ලං  සඉ ලංිකිරීම් ක ලං ්තතඉ්මක ලං ාා්තන  ලංව ක ලං  කතක ලං ග ලංගැනීත  ලං

  යුළ  ලං ගි්ම ලංසිටීත ලංද ලංතව ලංකද ලංජත්රස ත්මත. 

තතග  ලං්රඉමීත, ත්තන ලං ඉගිම  ලංසඉ ලං ඉගිම  ලංප්රතේශයේ ාක ලංජීා්කා  ලංතඩු ලංආදඉත කකඉීන්ම, තනත ලංවඉ්මහා යි්ම, ගඉජ ලං

ත ්ා යි්ම, යුේනතත්ම ලං තාකැ්ම ලං වුා්ම ලං  ස ලං ාළ  ලං සඉ ලං ධීාග ලං ප්රජඉා ලං ිකෂේ  ලං  ගතග  ලං ගඉජ ලං සඉ ලං තවෞේගලි  ලං

තාශයේ තේ ලංමූක ලංදඉත ්කාතත්ම ලංිනාඉ  ලංිකිරීම්ත ක ලං  යුළ  ලං ඉ්තා ා ලංක්රිතඉ්කත  ලං ග  ලංකද ලංතකග ලංඌ  ලංවසසු  ක ලං

 හික ලං ජ ඉාඉ ාක ලං ජීා්ක ලං ා  ලං ප්රජඉා ලං  විනක ලං ගැ්මවීත ලං   සඉ ලං  ථාශයේ ෂේහා ලං තඉ ා ලං  ාා්තන  ලං ාැ්  ස්ම ලං ද ලං

ක්රිතඉ්කත  ලං ග  ලංකට. 

මී  ලං තතකගා ිවැගුඩ ලං තස්  ලං ිනාඉ  ලංප්රහා ා ථ ග ත ලං රීම්ත්ක,  ඉගිම  ලං තස්  ලංිනාඉ  ලංසඉ ලං ගජතේ ලං සඉ ලං තා ්ක ලං

ිනාඉ ාක ලං වකිාචි  රුා්ම  ලං ිනාඉ ාක ලං නීකඉනුකක ලං හිි ත ලං වැාම්ත්ක, තතත ලං ා ග ලං ළ ඉ ලං සිදු ග  ලං කද ලං

 ඉ්තතභඉගත්ම  ලංළළ ඉ්කත. 

ගතට් ලං ජ කඉා ලං තත ෂේ ඉ ලං  ග  ලං ත ්ාඉා්ම ලං  ඉ්තතෂේ තා ලං සඉ ලං ඵකදඉයී ලං තයුිම්ම ලං කනඉටත ලං   සඉ ලං ආතක ාක ලං

ත ්ා යි්මත  ලං භූි ඉා ලං  විනක ලං ගැ්මවීත  ලං ද ලං ිකිරීම් ක ලං ෂේත ්රතේ ලං උ්ම හාත ලං   සඉ ලං ිකිරීම් ක ලං ිල් ීන්ම ලං  ස ලං

ාෘ්කහා යි්ම ලංපිළින ා ලංවාහා  ලං  කප්රදඉයි  ලංප්රහාූපවත ලංිා්ක ග ලං ලංිසඉ ලං තඉජීත ලංළගයීතෂේ ලංකනඉටත ලං  සඉ ලංිකිරීම් ක ලං

ිල් ීන්ම, ත ෝමරඉ්ක රුා්ම ලං සඉ ලං ාෘ්කහා යි්ම ලං ළගයීත  ලං කෂේරීම්ත ක ලං ාැ්  ස්ම ලං ද ලං ත ක ලං ා වි  ලං ක්රිතඉ්කත  ලං

තාි්ම ලං වා .ත ක ලං ළ ළි්ම ලං කරු  ලං ජාත ලං ාැිමතත්ම ලං ආ ්තශයේ  ත ලං  ගගිනි්ම ලං ජඉකඉ්මකගත ලං වාඉ ලං ජතගක ලං සැරී ලං

ාෘ්කහා යි්ම ලං හිහිරීම්ත ලං   සඉ ලං  ැවවීතත්ම ලං   යුළ  ලං  ග  ලං තකග, ිකිරීම් ක ලං ෂේත ්රතේ ලං ප්රිහාගක ලං

ත ෝමර්ක රුා්ම ලං ඒ ගඉශී ලං රීම්ත ලං සඉ ලං පුණ ු  ලං රීම්ත ලං ළ ළි්ම ලං ිකිරීම් ක ලං ෂේත ්රතේ ලං තේගා්ක ලං  ාා්තන ත  ලං

දඉත ්කාත ලංකනඉ ලංට ලංළක. 

තතත ලං සිතලු ලං ජත්රස ත්ම ලං ඉඟඉ ග ලං ගැනීත ලං   සඉ ලං ගරු ලං තතඉක ලං විත්  ලං වීගාාශයේ  ලං තැහාඳු්මත  ලං තඟතව්මවීත ලං සඉ ලං

ිනාැගකි ලං  ඉත ්කාත්ක, ගරු ලං ිනතතෝජ ලං තතඉක ලං ක ්මක ලං තකගිතා්ම  ලං තැහාඳු්මත  ලං කිිමගැ්මවීත ලං සඉ ලං

 සතතෝගත්ක, තහාත්ත  ලං ත්   කාරු්ම ලං  ස ලං තතඉකඉාශයේ තේ ලං සිතලුත ලං ිනකනඉම්්ම ලං කනඉදු්ම ලං  සතතෝගත්ක, 

තතඉකඉාශයේ ත  ලං තනුනේධික ලංආතක ාක ලං භඉවහාාරු්ම,  ඉත ධි ම්ාරු්ම ලංළළ ුම ලංිනකනඉම්්මත  ලං ැවවීත ලංසඉ ලං

 ඉ්තතෂේ ත ලංත ්ාත්ක ලංිකඉ ලංප්රශයේ ා නීතයි. 

තිමතතෝග ලංසුළතේ ලංතතත ලංසිතලුත ලං ඉ්තා ්කාත්ම ලංකඟඉ ගගැනීත ලං  සඉ ලං දඉත  ලංව ලංිසක ලං  ්ම ලංසිතලුත ලංතද ඉ  ලං

තඉත  ලං ථතූහාත ලංපිිම ති. 

ීන.එච්.එ් .විතකසිිම ලංතවත්තගඉ 

ත්   ක 

ිකිරීම් ක, ිාිනත්මරු ලංත ්ාඉ, ිනාඉ  ලංසඉ ලංතවොදු ලංවසසු  ක තතඉකඉාශයේ ත  
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1. හැඳින්වීම

තතඉකඉාශයේ ත ලං ත ත්ක ලං වාහා  ලං ජඉහා  ලං ිනාඉ  ලං

 ාා්තන  ලං තධි ඉිමත, ලං  ඉගිම  ලං ජ ාඉ  ලං

 ාා්තන  ලං තධි ඉිමත, ලං  ඉසඉධිවක 

 ඉත ඉ ග  ලං තධි ඉිමත ලං සඉ ලං ඕ ්ම ලං විේ ලං

 ාා්තන  ලංපුේගලි  ලං තඉගත ලංත  ලංආතක ත්ම ලං

ශ්රී ලං කා ඉතේ ලං සිතලුත ලං ජ ගස  ලං සඉ ලං භූතගෝලීත ලං

ප්රතේශයේ  ලංආාග ත ලංා  ලංවිමකි ලංවිවින ලං්රතතේදත්ම ලං

ඔ ථත ් ලං තගුළද්  ලං  වතඉ ලං ගිනි්ම ලං ිනාඉ  ලං

 ාා්තන  ලං තාශයේ කඉ ලං  ලං  පුගඉලීත  ලං ිනාඉ  ලං

ාැ්  ස්ම ලංක්රිතඉ්කත  ලං ගි්ම ලංසිිනයි. 

2011  ලංජ  ලං  සඉ ලං  ිනාඉ   ලං   ාග  ත ලං   තනුා    ලං

ශ්රී ලං කා ඉතේ ලං  ත ථා ලං ිනාඉ  ලං ග   ලං

5,195,331රී. ලංඑයි්ම ලං4,471,444ෂේ ලං ථථිග ලංිනාඉ  ලං

ා  ලං නා ලං  ාඛ්ඉ්කත ා ලං කසවුරු ලං  ග ලං ළක. ලං

තතත ලං  ාඛ්ඉ ලං ත් ඛ් ාක  ලං තනුා ලං ශ්රී ලං කා ඉතේ ලං

ිනාඉ  ලංතාශයේ කඉාත ලංකෂේ  ලං7ෂේ ලංවත  ලංතේ. 

තතත ලංතකොගළ රු ලංවඉද  ලං ගගිනි්ම ලං2013 ලංා ග ලං

  සඉ ලං ිනාඉ  ලං  ාා්තන  ලං ාැ්  ස්ම ලං  ැකසු ක ලං

 ග ලංළක. 

දඉ ලං තේශීත ලං ින ථවඉද ත  ලං ිකිරීම් ක ලං

ෂේත ්රතත්ම ලංකැබුු  ලංදඉත ්කාත ලං2011 ලංතදා  ලං

 ඉ්තළ තේ ලං ට ලං 10.6% ලං වු ලං තකග ලං 2012 ලං තදා  ලං

 ඉ්තළ තේ ලං එත ලං තගත ලං 18.3% ලං දෂේාඉ ලං ා්තන ත ලං

වී ළහා ලං නා ලං ජ  ලං ත් ඛ්  ලං සඉ ලං  ාඛ්ඉ ලං ත් ඛ්  ලං

තදවඉ්තකත ක්මළ තේ ලං තකොගළ රු ලං තනුා ලං ාඉ්තකඉ ලං

තේ. 

තතාැින ප්රගහාතෂේ ත්කව්ක ලං  ගගැනීත ලං  ලං   සඉ ලං

ිකිරීම් ක, ලං ිාිනත්මරු ලං ත ්ාඉ, ලං ිනාඉ  ලං සඉ ලං තවොදු ලං

වසසු  ක ලං තතඉකඉාශයේ ත ලං සඉ ලං එත  ලං තනුනේධික ලං

ගඉජ ලං සඉ ලං ත්තන ලං ගඉජ ලං ආතක  ලං  ්රීතා ලං

දඉත ්කාත ලං දෂේාි්ම ලං එත ලං ා්තන තේ ලං

ප්රනඉ කත ලංවඉ්තශයේ ා රුා්ම ලංනා  ලංව්කා ලංසිටී. 

ගතට් ලං තාශයේ කඉාත්ම  ලං තනුා ලං විම ග ලං හික ඉි, ලං

හාග ඉග ලංිකිරීම් ක ලංතඩු ලංපිිමාැතරී්ම ලංග   ලංහිි ග 

ටත ලං   සඉ ලං තේිලත ලංිකිරීම් ක ලංිල් ීන්මත  ලං දැනුත ලං

සඉ ලං ශ්රතත ලං දඉත  ලං  ග ලං ගැනීත ්ක ලං ඒ ලං තනුා ලං ඊ  ලං

ාැත ලංත තග  ලංුළද්  ලංිහාිම ලං ග ලංගැනීත ්ක ලංසැරී ලං

වී ලංළක. 

 

එත ලං තාශයේ කඉාත ලං  පුගඉලීත ලං   සඉ ලං ිකිරීම් ක ලං

ිල් ීන්ම ලංපුණ ු  ලංරීම්ත ලංසඉ ලංඔවු්ම ලංතතොදඉ ලංගිනි්ම ලං

ිනාඉ  ලං කැනීත ක ලං දැාැ්මක ලං තතතසයුතෂේ ලං

තතඉකඉාශයේ ත ලංවිසි්ම ලංකිත්ක ලං ග ලංළක. 

 

ිකිරීම් ක ලං ලං ලංෂේත ්රතේ ලං ලං ලංිනගකවා්ම  ලං ලං ලං ලංතත්මත ලං

ිනගකවීත  ලං  ලං  ලං  ලං තත ෂේෂික ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලය්ඉත ක ලං ලං ලං ලං ලං

තතත ලං ෂේත ්රත  ලං  ැුරරු ලං රීම්ත  ලං තාශයේ  ලං

තඟතව්මවීත ලං සඉ ලං උ ්මදු ලං  ගලීත  ලං තාශයේ  ලං

දැනුත,කු කකඉ ලං සඉ ලං ආ ් ව ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං කනඉටත ලං ලං ලං ලං ලං

  සඉ ලං  ලං  ලං  ලං  ලං විවින ලං  ලං  ලං  ලං  ලං පුණ ු  ලං ාැ්  ස්ම ලං ලං ලං ලං

ක්රිතඉ්කත  ලං  ලං  ලං  ලං ත ත්ත. ලං  ලං  ලං එතත්මත ලං ිකිරීම් ක ලං

  සඉ ලං තාශයේ  ලං ප්රි ්ම ලං සඳු්මාඉ ලං ටත ්ක ලං  ා ලං ලං ලං

කඉෂේ ුඩ  ලං  ලං  ලං පූ්තාඉද්තශයේ ත්ම ලං  ලං  ලං කනඉ ලං  ලං  ලං ටත  ලං

සැරීා  ලං  ලං තයුිම්ම ලං ඒ ලං  ලං   සඉ ලං ආද්තශයේ  ලං ලං

උදඉ තෂේ ලංප්රාත ලං ලං ලංාකඉා  ලං ලං ලංශ්රී ලං ලං ලංකා ඉා ලං ලං ලංළ ඉ ලං

ව ලිතතගෝ ලංප්රතේශයේ තේ ලං ථාඉපික ලංරීම්ත  ලංමූලි  ලං

පිතාග ලංතග  ලංළක. 

 

ආ්තථි  ලං  ාා්තන තේ ලං තිමකඉකත ලං ා  ලං තිනකක ලං

වසසු  ක ලං  ාා්තන තේ ලං ට ලං තසඉතඉ්තග, වඉක ක ලං

ිකිරීම් ක ලං තත්මත ලං ත කතේ ලං සි  ලං  ෘෂි ඉ්ති  ලං

ජීා  ලං ග ඉා  ලං ණ රු ලං ජ කඉාත  ලං ා  ලං පිහිටත  ලං

 තගඉමීා ලං ත ක ලං කඉෂේ  ත ලං සඉ ලං නැඳුු  ලං

ාඉිමතඉ්තග ලං  ්්කළ  ලං සඉ ලං  ා ලං ිකිරීම් ක ලං ලං

  කන්මනා ලංද ලංගඉජ ලංක්මරත  ලංතාශයේ ා  ලංවිවින ලං

තගෝ ැගිලි ලං ිකිරීම් ක ලං   කන්මනා ලං ද ලං තව ලං

තතඉකඉාශයේ තේ ලං  ලං ිකිරීම් ක ලං  ලං  ලං ආතක  ලං  ලං  ලං ා  ලං ලං

ගඉජ ලංිාිනත්මරු ලං ා ථාඉා, ගඉජ ලං ාා්තන  ලංසඉ ලං

ින්තතඉ  ලං නීහාගක ලං  ා ථාඉා, තගෝ ැගිලි ලං

තදවඉ්තකත ක්මළ ා ලංසඉ ලංගජතේ ලං ්තතඉ්මකශයේ ඉකඉා ලං

විශයේ ඉක ලං ඉ්තතභඉගතෂේ ලංිටු ගනු ලංකනයි. 
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2. අමාත්යාාංශයේ ේැ ්ැ හම හා ේමේහ   

්ැ හම 

ති ිා  ජ් ා ාි ිාං  මධා ය හ හා ඉදිකිරීම් ක මමාන්ත්ේැ පු  මජී ය හ. 

 

 ේමේහ   

 ශ්රී  ාංකා  ය ිායකිනන්   තවීයයේව්ීනන් හා ්රම ල කාය හැකියා න් හා 

ිම්ණව ලින් ින් ද්ධා ක මින් ිැ සුම්ගත් ණරිි  හිත්කාමී හා ගුණාවමක 

ඉදිකිරීම් ක මමාන්ත්ය හ ඇති කිරීම හා රජ්ා ිහභ්ාීතව ේයන් මලික  ණහසුකම් 

ිහිත් ජ් ා ාි බිහිකිරීේමන් න මථික ිාං  මධා ය  ්ායක වීම. 

 

3. අමාත්යාාංශයේ ේැ විපය ණ ය 

 

නි ාි හා ඉදිකිරීම්  හේප ත්රේැ අ මුු  ිා හපාව ක  ගැීතම ිහහා රතිණවති හා 

ිාං  මධා  ිැ සුම් ිකි ් කිරීම ිහ  හේප ත්රේැ නියැේ   අ්ාම නයත් ය 

ිහහා මා මේගෝණේද්ශයේ  ිැණයීම. 
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4. අමාත්යාාංශයේ ේැ රධාා  විපය  හේප  ලංත්රයන් 

  

ඉදිකිරීම්  හේප ත්රය 
 
01. ිනාඉ  ලං සඉ ලං තගෝ ැගිලි ලං ිකිරීම් ක ලං

කඉෂේ   ලං ෂේත ්රතේ ලං ව්තතේ   ලං
සඉ ලං ාා්තන ත 

 ඉාංිනේන්රු  හේප ත්රය. 
 
01.ගඉජ ලංආතක  ලං  සඉ ලංිාිනත්මරු ලං
ත ්ාඉ ලං ැවයීත. 

02. ිකිරීම් ක ලං  ්තතඉ්මකත ලං ප්රා්තන ත, 
 ාා්තන ත ලං ස ලංිනතඉත ත 

 
03. ිකිරීම් ක ලං  ්තතඉ්මකත ලං   සඉ ලං

ත්මතරෝව ග  ලං ැවයීත 

 02.ගජතේ ලංතගෝ ැගිලි ලං  සඉ ලංප්රිහා ලං
සඉ ලංප්රහාතඉ  ලංිනතත ලංරීම්ත 
 
03.ගජතේ ලංිනක ලංිනාඉ  ලං  සඉ ලංප්රිහා ලංසඉ ලං
ප්රහාතඉ  ලංිනතත ලංරීම්ත 
 

04. ිකිරීම් ක ලං  ්තතඉ්මකත  ලං
උවතේශයේ   ලං සඉ ලං ිනතඉත  ලං ත ්ාඉ ලං
 ැවයීත ලං සඉ ලං නග ලං ිකිරීම් ක ලං
උව ග  ලං ක්රිතඉ්කත  ලං  ගවීත ලං සඉ ලං
 ්්කළ  ලංපිළින  ලංපුණ ු  ලං ැවයීත 

  

 අමාත්යාාංශයේ ය ය ත්  

ගැේ   ් යලුම 

ේ්ණා මත්ේම්න්තුම, 

 ය ි් ාිතත් නයත්  හා 

 ාජ්ය ිාංි් ා න් හි 

විපයයන්  අ්ාම 

රතිණවති,  ැඩි හන් ිහ 

 යාණතති ිම්ණා් ය කිරීම 

 

  

 

 

 

නි ාි  හේප ත්රය. 
 

  

 

 

ේණොදු ණහසුකම්  හේප ත්රය. 
 

01. වඉිම ිම  ලං තානඉ  කාක  ලං
ඔතගෝකළ  ලං කිතසැරී ලං කඉෂේ ුඩ  ලං
ප්රි ්මතග්ම ලං යු්ක ලං ිනාඉ  ලං කැනීත ලං
ප්රා්තන ත ලංරීම්ත 

  
01.  සඉධිවක ලං තේවඉ ලං

 ඉත ඉ ග ත 

02. තසජ කඉාත  ලංිනාඉ  ලංතාශයේ කඉා ලං
 පුගඉලීත ලං   සඉ ලං  ඉ්තතෂේ ත ලං
ිනාඉ  ලං මූක ලං ාැ්  ස්ම ලං
ක්රිතඉ්කත  ලංරීම්ත 

 

 02. තසජ   සඉධිවක ලං
ප්රහා ා ථ ග ත ලං රීම්ත ලං  ස ලං
 ඉ්තතෂේ ත ලං  ස ලං  ිම  ක ලං තක  ලං
ිනාඉ ාක ලංතයිහාත ලංවැාම්ත 
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5.අමාත්යාාංශයේ ේැ ිාංවිධාා   ුහය 
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6.අමාත්යාාංශයේ ේැ අත මත් කා මය මලඩ ය 

අත  

අාං. 

  ැටුප් 

ක්රමය 

අ්ා     ේි  ය අත මත් 

ත් තුමරු 

ිාංඛ්යා  

01 ත්   ක SL 4  01 

02 තහාත්ත  ලංත්   ක(වඉක  ලං
සඉ ලංුළද් ) 

SL 3 ශ්රි.කා.ව.ත ්.විතශයේ ්  01 

03 තහාත්ත  ලංත්   ක(ිනාඉ  ලං
සඉ ලං ාා්තන ) 

SL 3 ශ්රි.කා.ව.ත ්.විතශයේ ්  01 

04 තහාත්ත  ලංත්   ක( ඉ්ති ) SL 3 ශ්රි.කා.ි.ත ්.1 01 

05 ප්රනඉ  ලංමූක ලංිනකනඉම් SL 3 ශ්රි.කා.ග.ත ්.විතශයේ ්  01 

06 තජ ථස ලං ස ඉග ලං
ත්   ක(වඉක ) 

SL 1 ශ්රි.කා.ව.ත ්.1 01 

07 තනෂේ  ලං(ිනාඉ  ලංසඉ ලං
 ාා්තන ) 

SL 1 ශ්රි.කා.ව.ත ්.1 01 

08 තනෂේ  (Cons.Tech) SL 1 ශ්රි.කා.ි.ත ්.1 01 

09 තනෂේ  ( ැකසු ක) SL 1 ශ්රි.කා.්රත.ත ්.1 01 

10 තනෂේ  (ිාිනත්මරු ලං
ත ්ාඉ) 

SL 1 ශ්රි.කා.ි.ත ්.1 01 

11 තනෂේ (USD) SL 1 ශ්රි.කා.ි.ත ්. 01 

12 ිනාඉ  ලංත ොත ඉිම ථ SL 1 - 01 

13 ිනතතෝජ ලං
තනෂේ ස ස ඉග ලංතනෂේ  ලං
(ිනාඉ  ලංසඉ ලං ාා්තන ) 

SL 1 ශ්රි.කා.ව.ත ්.11/111 02 

14 ිනතතෝජ ලංතනෂේ ස ස ඉග ලං
තනෂේ  ලං(Cons.Tech) 

SL 1 ශ්රි.කා.ි.ත ්.11/1,1
1/11 

01 

15 ිනතතෝජ ලංතනෂේ ස ස ඉග ලං
තනෂේ  ලං( ැකසු ක) 

SL 1 ශ්රි.කා.්රත.ත ්.11/1
,11/11 

01 

16 ිනතතෝජ ලංතනෂේ ස ස ඉග ලං
තනෂේ  ලං( ැකසු ක) 

SL 1 ශ්රි.කා.ි.ත ්.11/1,11
/11 

01 

17 ිනතතෝජ ලංතනෂේ ස ස ඉග ලං
තනෂේ  ලං(ිාිනත්මරු ලං
ත ්ාඉ) 

SL 1 ශ්රි.කා.ි.ත ්.11/1,11
/11 

01 

18 ිනතතෝජ ලං
තනෂේ ස ස ඉග ලංතනෂේ  ලං

SL 1 ශ්රි.කා.ව.ත ්.11/111 01 
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(USD) ශ්රි.කා.ි.ත ්.11/11 01 

19  ස ඉග ලංත්   ක(වඉක  ලං) SL 1 ශ්රි.කා.ව.ත ්.111 02 

20 ග  ඉධි ඉිම SL 1 ශ්රි.කා.ග.ත .්11/1,1
1/11 

02 

21 ප්රනඉ  ලංතභඉ්මකග ලංවිග   SL 1 ශ්රි.කා.ග.ත .් 01 

22 නීහා ලංිනකනඉිම SL 1 තදවඉ්තකත ක්මළ ග
ක 

01 

23 තකොගළ රු ලංසඉ ලං ්මිනතේද  ලං
කඉෂේ   ලංිනකනඉිම 

SL 1 ශ්රි.කා.තකො.කඉ.ත ්.
2/II 

01 

24 විමවඉක  ලංිනකනඉම් MN7 ගඉ. . .ත ්.(තධි) 01 

25 ත්   කත  ලං
  කන්මධී ග  ලං
ත්   ක(කඉා ඉලි  ලං
ක ළ ගරී ලං) 

-- -- 01 

26 භඉ ඉ ලංවිමා්තක  MN6 භඉ ඉ ලංවිමා්තක  ලං
ත ්ාත 

02 

27 තතාැත ලං ස ඉග MN4 ආශ්රික ලංිනකනඉිම 01 

28  ැවයු ක ලං ස ඉග MN4 ආශ්රික ලංිනකනඉිම 01 

29  ාා්තන  ලං ස ඉග MN4 ආශ්රික ලංිනකනඉිම 25 

30 ිනාඉ   ාා්තන  ලං ස ඉග MN4 ආශ්රික ලංිනකනඉිම 11 

31  ඉත ඉ ග  ලං ස ඉග MN4 ගඉ. .ත ්. 43 

32  ඉ්ති  ලංිනකනඉිම MT2 ශ්රි.කා.කඉ.ත ්. 05 

33 ප්රතඉ  ලං මීෂේ  (QS) MT2 ශ්රි.කා.කඉ.ත ්. 01 

34 ිමතදුරු PL3 ිමතදුරු ලංත ්ාත 22 

35  ඉ. ඉ. . PL1  ඉ. ඉ. .ත ්. 22 

36 ත්මාඉසි  ලංභඉග රු PL1 තදවඉ්තකත ක්මළ ග
ක 

01* 

මුළු ත් තුමරු ිාංඛ්යා  163 

 ක ළ රු ලංදග්ම ඉ  ලංතවෞේගලි  ලංා  ලංත ් 
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7. අමාත්යාාංශයේ ේැ  ුහය 

 

 

 

 

ිැ සුම් අාංශයේ ය 

නි ාි අාංශයේ ය 

ණා   අාංශයේ ය 

ත්ා හපණ 
අාංශයේ ය 

අභ්යන්ත්  
විගණ  අාංශයේ ය 

නි ාි 
ේකොමිාරිි් 
අාංශයේ ය 

ම ය අාංශයේ ය 
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7.1. ණා   අාංශයේ ය 

“ ඉදිකිරීම් ඉාංිනේන්රු ේි  ා නි ාි හා ේණොදු 

ණහසුකම් අමාත්යාාංශයේ ය වි් න්  ජ්ේැ රතිණවති 

ක්රියා හමක කිරිේම්ීනව මහජ්  සුභ් ් ද්ධි 

ිතිි ් දු ක ත   ල  විවිධා 

ක මත් යයන්හිීනව අමාත්යාාංශයේ ේැ ් යලුම අාංශයේ  

ිහහා ිහය  ලා ීනමව ඒ ිහහා අ ශයේ ය  ැඩ 

ණරිි ය  ිකි් කිරීම මා   ිම්ණව ේමන්ම 

ේභ්ෞතික ිම්ණව කා මය හපම  හා ඵ ්ායී  

කමම ාක ණය කිරීම ණා    අාංශයේ ය මඟින් 

් දු ක ත   ලින. ” 

1. තතඉකඉාශයේ  ලංතේ ලං ත ්ාත ලං  ග  ලං සිතලුත ලං

ිනකනඉම්්මත  ලංආතකින  ලං  යුළ  ලංවා්ක ඉ ලං

ගැනීත. ලං 

2. තතඉකඉාශයේ තේ ලංසිතලුත ලං ්්කළ  ලං  යුළ  

3. තතඉකඉාශයේ තේ ලංප්ර  කවඉද  ලං  යුළ  ලං 

4. තතඉකඉාශයේ ත ලං සඉ ලං තනුනේධික ලං ආතක ාක ලං

තතඉකඉාශයේ තේ ලං තැකිස්ක ලං වීතත්ම ලං සිදු ග  ලං

සිතලුත ලංවිමවඉක  ලං  යුළ  ලං 

5. තතඉකඉාශයේ තේ ලං ඉ්තත ලංතලය්කත ලං  කන්මන ලං

  යුළ  ලං 

6. තතඉකඉාශයේ තේ ලංසිතලුත ලංතාශයේ  ලං  සඉ ලංතාශයේ  ලං

වසසු  ක ලං වඉතඉ ලංටත. ලං 

7. තතඉකඉාශයේ තේ ලංේ බ් ලංත්විත ලංතඉා්ක ලං ඉලී  

රීිමත, ලංළළ ුම ලංතකොගළ රු ලංකඉෂේ   ලං  යුළ . 
8. ඵකදඉයිකඉ ක්රිතඉ ඉග  ක සඉ ලං පුණ ු  ලං  ැසි ලං

වැාැ්ක ලංවීත. 
9. තතඉකඉාශයේ තේ ලං   යුළ  ලං   සඉ ලං ප්රාඉස  ලං

වසසු  ක ලං ැවයීත 

 

7.2. ිැ සුම් අාංශයේ ය 
 

“ අමාත්යාාංශයේ ය ය ේව ඇති නයත්    

ිාං  මධා   ැඩි හන් ිැ සුම් ක  ණරිදි 

රගතිය  ගාක  ගැීතම ිහහා නයත්  

ේමේහයවීම  ිහාය වීම. “ 

“ නි ාි හා ඉදිකිරීම්  හේප ත්රේැ ් දුක    ් 

ිාං  මධා   ැඩි හන් ිතළිලහ 

නි ැ දිේත්ො තුමරු  ලාීනම මගින් අ්ා  ණා මශයේ   

හා මහජ් ත්ා  ්ැත  ව කිරීම. ” 

“ නි ාි හා ඉදිකිරීම්  හේප ත්රේැ ිාං  මධා  

අ ශයේ යත්ා හුන ාේග  නයත්  ලින් ිකි ්

ක    යාණතති ේයෝජ් ා  මු්ේ හා 

ක්රමිම්ණා්  අමාත්යාාංශයේ ය මගින් අත මත් 

ක  ා ගැීතම  ිහාය වීම. ” 

1. තතඉකඉාශයේ තේ ලංදැෂේත ලංසඉ ලංතගුළු ාක  ලං

තදඉකා ලං තතඉකඉාශයේ ත ලං සඉ ලං ඊ  ලං තනුනේධික ලං

ආතක ාක ලංක්රිතඉ ඉම් ලං ැකැ ථත ලං   ථ ලංරීම්ත  ලං

තදඉක ලං  කන්මධී ග  ලං  යුළ . 

 

2. තතඉකඉාශයේ ත ලං ත ත්ක ලං ළහා ලං ආතක ාක ලං

 ාා්තන  ලං ාැ්  ස්මාක ලං ප්රගහාත ලං තඉසි  ලං සඉ ලං

ාඉ්තෂි  ලංක්රිතඉ ඉම් ලං ැකැ ථත  ලංතනුා ලංළගයීත ලං. 

(ප්රගහා ලං තඉතකෝන  ලං ලංරැ ථවීත ලංතඉසි ා ලංවැාැ්කවීත.) 

3.  ාා්තන  ලංාැ්  ස්මාක ලංප්රගහාත ලංතඉසි ා ලං

ළගයීත  ලංකෂේ ග ලංඑත ලංාඉ්තකඉ ලංධරභඉ ඉතා්ම ලං

තදඉක ලං ලංආතක ාක  ලංතතොුළ ලංරීම්ත. 

 

4. ලං තතාැත ලං විාඉද ලං  ඉග  ලං  භඉ ලං තා ථාඉා ලං

තානුතා්ම ලං තතඉකඉාශයේ තේ ලං  ඉ්තත ඉන  ලං

ාඉ්තකඉා ලං    ථ ලං  ග ලං වඉ්තලිත ක්මළ ා ලං තාක ලං

ිකිිමව්ක ලංරීම්ත. 

 

5.  ාා්තන  ලංාැ්  ස්ම ලං  කන්මන ලංතකොගළ රු ලං

  කවඉද ත ලංසඉ ලංාඉ්තකඉ ග ත. 

 

6. තතඉකඉාශයේ ත ලං සඉ ලං තනුනේන ලං ආතක ාක ලං

ාඉවෘහා ලං තතෝජ ඉ ලං ජඉහා  ලං  ැකසු ක ලං

තදවඉ්තකත ක්මළ ා ලං තාක ලං ිදිමව්ක ලං රීම්ත ලං සඉ ලං

  කන්මධී ග ත. 

 

7. ලං තතඉකඉාශයේ ත ලං සඉ ලං ඊ  ලං තනුනේධික ලං ආතක  ලං

ාලි්ම ලං සිදු ලං  ග  ලං  ාා්තන  ලං ාැ්  ස්ම ලං

පිළින ා ලංතසජ කඉා ලංදැනුා්ක ලංරීම්ත ලං ස ලං“ජ  ලං

ත ා ” ලංපුා්කවක ලංප්ර ඉශයේ ත  ලංව්කරීම්ත  ලංතදඉඉ ලං

  යුළ  ලං  කන්මධී ග ත ලංරීම්ත. 
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7.3. නි ා  ලංතාශයේ ත 

 

“  නි ාි  හේප ත්රේැ අ මුු   ාා ක  ගැීතම 

ිහහා නි ාි ිාං  මධා  හා ේණොදු ණහසුකම් 

ය  විපය  හේප ත්රයන් ය ේව ජ්ාතික 

රතිණවති ිම්ණා් ය  ිැ සුම් ිකි් කිරීම  

ේමේහයවීම  ණසුවිණ ම් කිරීම ිහ  හේප ත්රේැ 

නියැේ   අමාත්යාාංශයේ ය  අත ලද්ධිත් නයත්  

ිහහා මා ේණන්වීම  ” 

 

1. රතිණවති ිම්ණා් ය 

 

 ජඉහා  ලංිනාඉ  ලංප්රහාව්කහාත ලං   ථ ලංරීම්ත. 

 ත ටු කව්ක ලං ක ලංජඉහා  ලංිනාඉ  ලංප්රහාව්කහාත ලං

  සඉ ලංතසජ  ලංතදස ථ ලංවිතසීතස ලංපුා්කව්ක ලං ලං - ලං

තාබ් ලංත්වි, ලංදුග ක , ලංෆැෂේ ථ ලංතඟි්ම. 

 ජඉහා  ලං ිනාඉ  ලං ප්රහාව්කහාතතහි ලං ත ටු කවක ලං

නලය්ඉග ඉත  ලං ජඉක්මකග ලං   කත්මර  ලං

ශයේ ඉකඉතේට ලංඑළි ලංදැෂේවීත. 

 

2. ඉඩම්  ාජ්කාරී 

 ිනාඉ  ලං  ාා්තන  ලං තගුළු  ලං   සඉ ලං ි් ක ලං

ත්කව්ක ලං  ග ලං ගැනීත ලං ස ලං වාගඉ ලං ගැනීත ලං

  කන්මන ලං   යුළ . 

 

 ිනාඉ  ලං තගුළු  ලං   සඉ ලං ි් ක ලං නැසැග ලං රීම්ත ලං

  කන්මන ලං   යුළ . 

 

 ජඉහා  ලංිනාඉ  ලං ාා්තන  ලංතධි ඉිමතේ ලං8(1) ලං

ාග්මහාත ලංත ත්ක ලංි් කසිනාඉ ාක ලංනීහාතත ලං

තයිහාත ලං ජ කඉා  ලං නැසැග ලං රීිමත. 

 

 ජඉහා  ලං ිනාඉ  ලං  ාා්තන  ලං තධි ඉිමත ලං  ළ  ලං

ි් කාක ලං ත ා ගතත්ම ලං ිනාඉ  ලං ිකි ග ලං

වකිාචි  ලං වී ලං ළහා ලං වකිාචි  රුා්ම, ලං තතඉක ලං

තලය්ක ලං ග  ලංතනුා ලංිනතතඉනුකක ලංරීම්ත. 

 

3. නි ාි ිාං  මධා ය 

 

ජ ත ා  ලංිනාඉ  ලංාැ්  ස  ලං ලංජඉහා  ලංිනාඉ  ලං

 ාා්තන  ලං තධි ඉිමතේ ලං දඉත ්කාත ලං ත ත්ක ලං

සිදුරීම්ත. 

්රඉමීත ලං සඉ ලං  ඉගිම  ලං ප්රතේශයේ ාක ලං ිනාඉ  ලං

ාැ්  ස්ම ලං ක්රිතඉ්කත  ලං රීම්ත. ලං (විසිිම ලං ිනාඉ , ලං

විරු ලං ග කතඉ , ලං ාළ  ලං ිනාඉ  ලං ාැ්  ස , ලං

 සුත ්ම ලං ත ා  ලං ාැ්  ස , ලං  ස ලං  විත 

ාැ්  ස ) 

 තේශීත ලං සඉ ලං විතේිලත ලං ආතතෝජ යි්ම ලං  තඟ ලං

ිනාඉ  ලංාඉවෘහා ලං  කන්මධී ග ත ලංරීම්ත. 

 උවසඉග ලං ත ලංාැ්  ස . 

 ිනාඉ  ලං තතෝජ ඉ ලං ්රතාක  ලං තදඉක ලං තතඉක ලං

තලය්ක ලං ාතේශයේ  ලංිකිිමව්ක ලංරීම්ත. 

 තා ්ක ලංතතඉකඉාශයේ  ලංතඟි්ම ලංිකිිමව්ක ලං ග  ලං

ිනාඉ  ලං ෂේත ්රත  ලං තදඉක ලං ා  ලං තතඉක ලං

තලය්ක ලං ාතේශයේ  ලං  සඉ ලංිනම්ෂේ   ලංිකිිමව්ක ලං

රීම්ත. 

  ගුළ ලං පුගාග ලං තස්  ලං ිනාඉ  ලං

ප්රහා ා ථ ග ත ලං රීම්ත ක ලං ාැ්  ස  ලං

තධීෂේ  ත ලංසඉ ලංවසුවිවග ක ලංරීම්ත. 

 තඩුවසසු  ක ලං  හික ලං ජ ඉාඉ  ලං  ාා්තන ත ලං

රීිමත ලංසඉ ලංප්රජඉා ලං ාා්තන ත ලංරීම්ත 
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ජ ත ා  ලං  ථාශයේ ෂේහා ලං තඉ ා ලං  ාා්තන  ලං

ාැ්  ස  ලං   කන්මධී ග ත ලං රීම්ත.ත ක ලං

ත ත්ක ලං වසක ලං   ස්ම ලං ිනාඉ  ලං ාඉවෘහා ලං

  කන්මධී ග ත ලං රීම්ත.තතොගටුා ලං තඟුකඉ  ලං

තස්  ලංිනාඉ  ලංාඉවෘහාත ලංතකිතග ලංI ලංසඉ II. 

- තතොගටුා ලංලු ඉා ලංතස්  ලංිනාඉ  ලංාඉවෘහාත. 

- කකා ැත්  ලං ලිඳුක ලං ප්රහාිනාඉ  ග  ලං

ාඉවෘහාත 

- සකඉාක ලං  ගග ලං  භඉ ලං   ක රු ලං ිනාඉ  ලං

තතෝජ ඉ ලං්රතත. 

- ජ ත ා  ලං කිිමත ලං  ඉගිම  ලං විසිිම ලං ිනාඉ  ලං

ාැ්  ස  

- සීකඉා  ලං ඉගිම  ලංිනාඉ  ලංාඉවෘහාත 

-  ුළද්රගත ලං  ඉගිම  ලං ිනාඉ  ලං  ාා්තන  ලං

ාඉවඉහාත ලං- ලංත්රීකු ඉතකත 

 

4. උග්ක ලං වඉ් ක ලං සඉ ප්රහා ාවිනඉ  ලං ත ොි ්ම ලං

 භඉතේ ලංිනාඉ  ලංසඉ ලංජ ඉාඉ  ලං ාා්තන ත  ලං

  කන්මන ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං ින්තතේශයේ  ලං පිළින  ලං

ිනම්ෂේ   ලංකනඉටත. 

 

5. එෂේ ්ක ලං ජඉ ්මත  ලං තඉ ා ලං තයිහාාඉසි  ක ලං

ත ොි ත ලංතාක ලංිකිිමව්ක ලං ඉ ලංශ්රී ලංකා ඉතේ ලං

ආ්තථි ,  තඉජීත සඉ ලං  ා ථ ෘහා  ලං   යුළ  ලං

පිළින  ලං ාඉ්තකඉා  ලං තේශීත ලං ිනාඉ  ලං සඉ ලං

ජ ඉාඉ  ලං  ාා්තන ත ලං ආශ්රික ලං තකොගළ රු ලං

ාඉ්තකඉ ලංරීම්ත. 

 

6. එෂේ ්ක ලං ජඉ ්මත  ලං තඉ ා ලං තයිහාාඉසි  ක 

ත ොි ත ලංවිසි්ම ලංතේවඉ ලංතයිහාත ලංසුගෂේෂික ලං

රීම්ත ලං  ලං  ලං  ලං  සඉ ලංශ්රී ලංකා ඉතේ ලංවා්ක ඉ ලංනීහා ලං

තගුණකඉසි ලංපිළින  ලංසිදු ග  ලංකද ලංවිත්තශයේ  ත ලං

  සඉ ලං රුු  ලංිකිිමව්ක ලංරීම්ත. 

 

7. ජ ත ා  ලං ත්මක්ත ලං තතඉකඉාශයේ  ලං  ිටු 

ක්රිතඉ ඉම්්කාත. 

8.  ලං කි ථත්රිෂේ, ලං ප්රඉතේශීත ලං සඉ ලං ගැි ලං ිනාඉ  ලං  ිටු ලං

 ථාඉපික ලංරීම්ත. 

9. ලං දැත  ලං රීරුඉ ලං ඒ ඉනේන ලං  ාා්තන  ලං

ාැ්  ස  ලං ස ලංප්රද්තශයේ  ඉ්කත  ලංිකිිමව්ක ලං

රීිමත. 

10.  ලංජව්ම ලංජඉක්මකග ලං සතතෝීතකඉ ලං ථතේච්ා ඉ ලං

ත ්ා  ලංාැ්  ස  ලංක්රිතඉ්කත  ලංරීම්ත. 

11.  ලංතකෝ  ලංජ ඉාඉ  ලංකි ත ලං ැතම්ත 

7.4. ත්ා හපණ අාංශයේ ය    

 ැඩ අාංශයේ ය 

“ඉදිකිරීම  යාණතති ිහහා ිාධාා ණ හා ්ැරිය 

හැකි මි  ගණන් නියම කිරීම තුමලින් ිමි්  

ඉදිකිරීම් ක මමාන්ත්ේැ මුළු ඉදිකිරීම් ිතරි ැය 

ණා  ය කිරීම. ” 

“අමාත්යාාංශයේ ය ය ේව ඇති නයත්    

ඉදිකිරීම්  යාණතති ිහහා විනිවි් භ්ා යකින් 

යුතුම  ිාධාා ණ මි  ගණන් අත   ේකොන්ත්රාව 

කරු න් ේත්ෝ ා ගැීතම  ිහාය වීම. ” 

ගජතේ ලංආතක ාක ලංිකිරීම් ක ලං  කන්මන ලං ථාඉාග ලං

කඉෂේ   ලං  ිටු ලං තනුතැහාත්ම ලං කනඉ ලං ටත, ලං

තතඉකඉාශයේ ත ලං ත ත්ක ලං ළහා ලං ආතක ත්ම ලං  ස ලං

ප්ර  කවඉද  ලං  ිටු ලං ව්ක ලං රීම්ත, ලං ත ෝමරඉ්ක ලං

විනක ත්ම ලං   සඉ ලං තතඉකඉාශයේ  ලං තනුතැහාත ලං

කනඉටත, ලං තතඉකඉාශයේ  ලං ප්ර  කවඉද  ලං  ිටු ලං  ග  ලං

කනඉ ලං ටත, ලං ත ෝමරඉ්ක රුා්ම ලං   කන්මනා ලං

ිකිරීම් ක ලං ෂේත ්රත  ලං තදඉක ලං ද්කක ලං වේනහා ලං සඉ ලං

ිකිරීම් ක ලංෂේත ්රත  ලංතදඉක ලංික ලංග ්ම ලංපිළින  ලං

ද්කක ලංවේනහා ලංවා්කාඉ ලංතග  ලංතඉත. 

ඉදිකිරීම් ත්ා හපණ අාංශයේ ය 
 

“ණරිි  හිත්කාමී හා ගුණාවමක ඉදිකිරීම් 

ක මමාන්ත්ය හ ඇති කිරීම  අමාත්යාාංශයේ ය 

ය ේව ඇති නයත්  ේමේහයවීම. ” 
 

ිකිරීම් ක ලං තාශයේ ත  ලං තනුනේධික ලං ිකිරීම් ක ලං  ස ලං

ිාිනත්මරු ලං ත ්ාඉ ලං  වත  ලං ආතක  ලං ිකිරීම් ක ලං

 ්තතඉ්මකතේ ලං ප්රගත ත ලං   සඉ ලං තතතසතවීත. ලං

ිකිරීම් ක ලං ෂේත ්රත  ලං තාශයේ  ලං ශ්රත ලං නක ඉත ලං

සදඉ  ක ලං රීම්ත, ලං ාෘ්ක තතේට්ම ලං සඉ ලං ිකිරීම් ක ලං

ිල් ීන්ම ලංිනපු කඉාතත්ම ලංසඉ ලංදැනුතත්ම ලංපූ්ත  ලං

රීම්ත  ලං සඉ ලං ුණ ඉ්කත  ලං ිකිරීම් ක ලං සිදු ලං රීම්ත  ලං

තනුනේධික ලංආතක  ලංතතතසතවීත 
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7.5. ජ්ාතික නි ාි ේකොමිාරිි ්අාංශයේ ය 

තතත ලං තාශයේ ත ලං 1973 ලං තා  ලං 01 ලං දග  ලං ිනාඉ  ලං

තේවඉ ලං උවිමතත ලං නීහාත ලං ත ත්ක ලං වැාම් ලං ළක ලං

නකකක ලංසඉ ලං ඉ්තතත්ම ලංිටු ලං ගනු ලංකන  ලංතකග ලං

1972 ලංතා  ලං07 ලංදග  ලංකලී ලංව ක ලංත ත්ක ලංවැාම් ලං

ළහා ලං ඉ්තතත්මද ලංිටු ලං ගනු ලංකනයි. 

“ඉහත් ිහහන් ක    ්  ීතති මගින් ් හ ා 

ඇති රධාා  අ මුණ    කුී  නි ැ් යන්  

ිහහා ඔප්පු  ලා ීනම    ජ්ය  ණ  ා ගව 

නි ාි   අිනතිකරු න්   න්දි  ලා ීනම  ැනි 

අ මුු  ිහහා ේමම අාංශයේ ය ක්රියා ක ින. “ 
 

7.6. ම ය අාංශයේ ය 

 “ අමාත්යාාංශයේ ේැ හා අමාත්යාාංශයේ ය ය ේව 

ඇති අේ කුව නයත්     අ්ා     

අ මුු  ිා හපාව ක  ගැීතම ිහහා අ ශයේ ය 

ම ය ිම්ණව හා පණේද්ශයේ  ය  ලා ීනමව   ම 

ිම්ණව  ඩාව ඵ ්ාින  හා කා මය හපම  

ේය්වීම ිහහා අ ශයේ ය    ණද්ධාති හා ණා   

ක්රම ිතමලහ  පණේ්ි්  ලා ීනම. ” 
 

1. ලංතගුළද්  ලංපිළින  ලං ැකසු ක ලංරීම්ත 

2. ලංතතාැත ලං ග ත 

3. ලං තගුළද්  ලං ිනසි ලං ප්රතඉ ත , ලං ිනසි ලං තේකඉා  ලං

කනඉ ලංගැනීත 

4. ලං තගුළු  ලං ඉෂේ ඉ්ක ලං ග ලං ගැනීත ලං  සඉ ලංුළද්  ලං

ිනකු්ක ලංරීම්ත ලංසඉ ලංවිතද ක ලංරීම්ත. 

5. ලං තදඉක ලං වඉ්තශයේ ාත්ම ලං තාක ලං විතදත ලං සඉ ලං මූක ලං

ප්රගහාත ලං පිළින ා ලං ිනතික ලං කි ත්ම  ලං තසෝ ලං ඊ  ලං

තවග ලංාඉ්තකඉ ලංරීම්ත. 

 

7.7. අභ්යන්ත්  විගණ  අාංශයේ ය 

 “නයත්    අේප් හෂිත් අ මුු  ය ා මත්ය හ 

ල   ණව ක  ගැනිම ිතිි යහණව මු ය 

ණරිණා  ය හ ිහ විධිමව කමම ාක ණය හ 

ි් ාිතත් කිරීම”. 

තතඉකඉාශයේ ත ලං ස ලංඒ ලංත ත්ක ලංළහා ලංආතක ාක ලං

ුළක ලං විමවඉක ත ලං සඉ ලං  ඉත ඉ ග  ලං

  යුළ ාක  ලං  සභඉගිවී ලං එත ලං   යුළ  ලං ා්ඉ්ක ලං

විධිත්කා ලං  ස ලං  ඉ්තතෂේ තකඉාතරී්ම ලං යුළ ා ලං

සිදුරීම්ත ලං පිුඩ  ලං  ඉත ඉ ඉම්්කාත  ලං තඟ ලං

තව්මවීතත්ම ලං ස ලංතාශයේ  ලංඋවතද ථ ලංකනඉ ලංකිතත්ම ලං

 සඉතවීත.තතත ලංතාශයේ ත ලංතඟි්ම ලංසිදු ලං ගනු ලංකනයි. 
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 වත්  පිාවි ිාංකී මණය  

ගු න් හමු්ා නි  නි ාි ිාංකී මණය - ගු න්පු  

ේගොඩ ැගිේ  

 

ඉදිකිරීම්  හේප ත්රය  අ ශයේ ය මා   ිම්ණව 

ිාං  මධා ය 
 

ේකොන්ක්රිට 

අාංග ය 

 වම ා  

වි්යාගා  

ේගොඩ ැගිේ  

ලත්ේේේගොඩ 

 

ඇි්ේණෝේට 

කාණට 

නිප්ණා් ාගා ය 

8. ලංතතඉකඉාශයේ ත ලංත ත්ක ලං

වාහා  ලංආතක  

8.1. ඉදිකිරීම් අභ්යාි හා ිාං  මධා  

නයත් ය 

ිකිරීම් ක ලං තභඉ  ලං සඉ ලං  ාා්තන  ලං ආතක ත ලං

(ICTAD) 1957 ලං තා  ලං 49 ලං දග  ලංගඉජ ලං ඉ්ති  ලං

 ා ථාඉ ලං ව ක ලං ත ත්ක ලං පිහිටුා  ලං කද ලං

ආතක තරී. ලං ා්තකතඉ තේ ලං ට ලං ිකිරීම් ක, 

ිාිනත්මරු ලං ත ්ාඉ, ිනාඉ  ලං සඉ ලං තවොදු ලං වසසු  ක ලං

තතඉකඉාශයේ ත ලං ත ත්ක ලං එහි ලං  භඉවහාාගතඉත  ලං

ප්රනඉ ්කාතත්ම ලං යුළ  ලං තනෂේ  ලං තලය්කතෂේ ලං

තඟි්ම ලංක්රිතඉ්කත  ලංතේ. 

8.2.  ාජ්ය ිාං  මධා  හා නි මමාණ 

ීතතිගත් ිාංි ්ා  

ගඉජ ලං ාා්තන  ලංසඉ ලංින්තතඉ  ලංනීහාගක ලං ා ථාඉා ලං

1957 ලං තා  ලං 49 ලං දග  ලං ගඉජ ලං  ඉ්ති  ලං  ා ථාඉ ලං

ව ක ලංත ත්ක ලං1971 ලංඔෂේතකො කන්ත ලං01 ලංා  ලංකි  ලං

ිාිනත්මරු ලං ආතක තෂේ ලං තක  ලං  ා ථාඉපික ලං

 ග  ලංකට. 

තතත ලං  ා ථාඉා ලං ප්රනඉ  ලං තවතඉ් ලං ිාිනත්මරු ලං

ආතක තෂේ ලං තක  ලං වඉක ක, තසඉ ලං තඉ්තග, 

තගෝ ැගිලි, උතා, ාඉිමතඉ්තග ලං  ස ලං ජක ලං

  කවඉද  ලං තතෝජ ඉ ලං ්රත ලං ත ඉකිත ලං  ැකසු ක ලං

රීම්ත, ින්තතඉ ත ලං රීම්ත ලං  ස ලං ිකිරීම් ක ලං ළ ළි්ම ලං

තතග  ලං තිනකක ලං වසසු  ක ලං  ාා්තන ත  ලං

සුවිතශයේ ්ෂි ලංදඉත ්කාතෂේ ලං වත  ලංතකගත, වඉක ක ලං

ිකිරීම් ක ලං   කන්මනා ලං ශ්රී ලං කා ඉතේ ලං ළහා ලං

ප්රනඉ කත ලං ආතක තෂේ ලං ද ලං තේ. ලං එත ්ත, උතා ලං

ිකිරීම්ත  ලං සැරීතඉාෂේ ලං ළහා ලං එ ත ලං ශ්රී ලං කඉාරී  ලං

ආතක ත ලංද ලංතතත ලං ා ථාඉායි. 

 

 

 

 

 

 

8.3.  ාජ්ය ඉාංිනේන්රු ිාංි ්ා    

ිකිරීම් ක, ිාිනත්මරු ලං ත ්ාඉ, ිනාඉ  ලං සඉ ලං තවොදු ලං

වසසු  ක ලං තතඉකඉාශයේ ත ලං ත ත්ක ලං වා්කාඉතග  ලං

තනු ලං කන  ලං ත්තන ලං ගඉජ ලං ආතක තෂේ ලං ා  ලං ශ්රි ලං

කා ඉ ලංගඉජ ලංිාිනත්මරු ලං ා ථාඉා ලංතා  ලං 12841 ලං

දග  ලං 1962 ලං ජ ාඉිම ලං 01 ලං ාැින ලං කි  ලං තහාවිතශයේ ්  ලං

ගැ ට් ලං වරතේ ලං තනුතැහාතත්ම ලං  ා ථාඉව ත ලං

 ග  ලංකද ලංආතක තරී. 

ිාිනත්මරු ලං ා ථාඉා ලංිකිරීම් ක ලංෂේත ්රතේ ලංගඉජ ලං

තාශයේ තේ ලං ප්රුළඛ්කත ලං ආතක තරී. ලං තතතගි්ම ලං

ිාිනත්මරු ලං ත ්ාඉ ලං  ැවයීත, උවතේශයේ   ලං ත ්ාඉ ලං

 ැවයීත, ිකිරීම් ක ලං ත්මතරෝව ග  ලං  ැවයීත, 

 ැකසු ක ලං ින්තතඉ ත ලං රීම්ත, පුණ ු ා ලං කනඉ ලං ටත ලං

තත්මත ලංව්තතේ   ලං  යුළ  ලංද ලංිටු ලං ගනු ලංකනයි. 
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ේමො ටු  -ලු ා  

නි ාි 

 යාණතතිය 

අත  ාධාපු  තුමරු 

ඉතුමරුම්ගම 

නි ාි 

 යාණතතිය 

යාණ ය 

විශ්යේ  වි්යා ේැ 

ඉදික   ී    2500 

ජ්   ැාංකිය  

 

ලවත් මුේ   පුද්ග  

අ  යත්ා මහේේකම් 

කා මයා ය 

ය හක  භූ වි්යා හා 

ණත්ේ කා මයාාංශයේ ේැ 

රාේද්ය ය කා මයා ය 

 

8.4. ේගොඩ ැගිලි ේ්ණා මත්ේම්න්තුම  

ආග කභතේට ලං ගජතේ ලං ාැ් ලං තදවඉ්තකත ක්මළ තේ ලං

ත ො  ෂේ ලං ාශයේ තත්ම ලං වැාක ලං 1969 ලං ට ලං  “ ඒ ” 

තශ්ර්ුඩතේ ලං තදවඉ්තකත ක්මළ ාෂේ ලං තක  ලං

තගෝ ැගිලි ලං තදවඉ්තකත ක්මළ ා ලං  ථාඉපික ලං

 ගනු ලං කැබීත. ලං එ ක ලං සිතලුත ලං ගජතේ ලං

තගෝ ැගිලි ලං  ස ලං ඊ  ලං තදඉක ලං ත ්ාඉා්මත  ලං

ිකිරීම් ක ලං  යුළ  ලං ස ලං ්්කළ  ලං  යුළ  ලං  සඉ ලං

ප්රහාවඉද  ලං තගෝ ැගිලි ලං තදවඉ්තකත ක්මළ ා ලං

තාක ලං කනඉ ලං දු්ම ලං තකග, ලං එත ලං සිතලු ලං   යුළ  ලං

තගෝ ැගිලි ලං තදවඉ්තකත ක්මළ තේ ලං කි ථත්රිෂේ ලං

ිාිනත්මරු ලං ඉ්තතඉක ලං27 ලංෂේ ලං  ලංතගි්ම ලං5,000   ලං

ආ ්ම  ලං  ථථිග ලං ත ්ා යි්ම ලං තතොදාඉතග  ලං

ිටු ගනු ලංකැබීත. ලං 

ා්ත  ලං1989 ලං ට ලං 13 ලංා  ලංාා ථාඉ ලං ාතශයේ ෝන ත ලං

තගි්ම ලංවකඉ්ක ලං භඉාක  ලංනකත ලංවැාම්ත්ක ලං තඟ ලං

තගෝ ැගිලි ලංතදවඉ්තකත ක්මළ ා ලංත ොඉ  ලංපිහිින ලං

ප්රනඉ  ලං  ඉ්තතඉකත ලං  ස ලං ුළුම ලං කිායි ත ලං

ආාග ත ලං ා  ලං විමකි ලං පිහිටුානු ලං කැබ ලං ප්රනඉ  ලං

ිාිනත්මරු ලං  ඉ්තතඉක ලං 7 ලං ෂේ ලං තක   ලං

ප්රහා ාවිනඉ ත ලංවිත. 

 

 

 

 

8.5. ජ්ාතික ේභ්ෞතික ිැ සුම් 

ේ්ණා මත්ේම්න්තුම  

තතහි ලංමූලි  ලං ඉ්තතභඉගත ලංා්මත්ම ලං ලංශ්රි ලංකා ඉතේ ලං

ි් කාක ලං ආ්තථි , ලං  තඉජීත, ලං තභෞහා  ලං සඉ ලං

වඉිම ිම  ලං තාශයේ  ලං පිළින ා ලං ඒ ඉනේන ලං  ැකසු ක ලං

   ථරීම්ත, ලං ප්රා්තන ත ලං සඉ ලං ිනතඉත ත ලං රීම්ත ලං

තගුළු  ලං ගතග  ලංජඉහා  ලංතභෞහා  ලං ැකැ ථතෂේ ලං

  ටත ලං  ස ලං ක්රිතඉ්කත  ලං රීම්ත, ලං  ථාභඉවි  ලං

වසසු  ක ලංආගෂේ ඉ ලංරීම්ත, ලං  ථාභඉවි  ලංවිම ගත, ලං

ගෘස ලං ින්තතඉ  ලං  ස ලං  ලං ඓහාසඉසි  ලං ාශයේ තත්ම ලං

ාැදග්ක ලං තගෝ ැගිලි ලං  ස ලං  ථාභඉවි  ලං තක  ලං

විසිළ රු ලං ලං ථාඉ  ලං ාගෂේ  ත ලං  සඉ ලංවිධිවිනඉ  ලං ලං

 ැකැ ථවීතයි. 

8.6.  ාගරික ජ් ා ාි ිාං  මධා  

අධිකාරිය 

2008 ලං තා  ලං 36 ලං දග  ලං  ඉගිම  ලං ජ ඉාඉ  ලං

 ාා්තන  ලං තධි ඉිම ලං ව ක ලං තනුා ලං තතත ලං

තධි ඉිමත ලං හාග ඉග ලං  ඉගිම  ලං ජ ඉාඉ  ලං

 ාා්තන තෂේ ලං ළහාා  ලං නා  ලං  සහා  ලං වීත ලං

පිුඩ  ලංදැ   ලංවාහා  ලංිනාඉ  ලංඒ   ලංාැිම ලංකියුු  ලං

රීම්ත ලං තගි්ම ලං තසෝ ලං ා්ඉ්ක ලං තසව්ක ලං ිනාඉ  ලං

වසසු  ක ලං සඉ ලං තාත ලං  ඉගිම  ලං වසසු  ක ලං   සඉ ලං

ප්රතේශයේ ත ලං  ැකසීත ලං තගි්ම ලං ත ්ාඉ ලං වසසු  ක ලං තඩු ලං

 ඉගිම  ලං ජ ඉාඉ ාක ලං තාත   ලං

කැ ැ්කක්මත  ලං ජීා  ලං ක්ක්කාත ලං  ගඉ ලං සිටුවීත ලං

  සඉ ලංපිහිටුානු ලංකැබ ලංආතක තරී. 
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 ඔකැන් ඔය 

 යාණතතිය 

 

ප් ාි්ටි හ මගින් 

ඉන්ධා  නිණ්වීේම් 

 යාණතතිය  

8.7.  ජ්ේැ ක මමාන්ත්ශයේ ා ා  

ගජතේ ලං ්තතඉ්මකශයේ ඉකඉා ලංතගි්ම ලංගඉජ ආතක  ලං

  සඉ ලංතඉ්මත්රි  ලංිාිනත්මරු ලං ෂේත ්රතේ ලංතකෝස ලං

සඉ ලං ාඩු ලං  ්තතඉ්මක ලං ආශ්රික ලං ාැ්, ලං භඉලය් ලං සඉ ලං

ත ්ාඉ ලං  ැවයීත ක ලං  ඉ්තතත්ම ලං  ලං  ස ලං තඉ්මත්රි  ලං

ිාිනත්මරු ලං ෂේත ්රතේ ලං ාැ්සක ලං පුණ ු  ලං රීම්ත ක ලං

  යුළ  ලං ගනු ලංකැතබ්. 

 

 

8.8.ඕපන් වීව් ිාං  මධා  පුද්ගලික 

ිමාගම 

1996 ලං ජ ාඉිම ලං 01 ලං ාැින ලං කි  ලං ඕ ්ම ලං වීේ ලං

 ාා්තන  ලං  ලං පුේගලි  ලං  තඉගත ලං ආග කභ ලං  ගනු ලං

කැබීත. 

ජ ත ා  ලං ිනාඉ  ලං ද කෂේ තේ ලං ජඉහා  ලං

ප්රහාව්කහාත  ලං  විත ලං තද  ලං ගඉජ ලං  තඉගතෂේ ලං

තක  ලං විශයේ ථාඉ ත ලං සඉ ලං ාගකීත්ක, ලං පුේගලි  ලං

ආතක තෂේ ලං තක  ලං  ඉ්තතෂේ තකඉාත්ක ලං

තවගදැිම ලං  ගග්ක ලං තතත ලං  තඉගත ලං තද ලං ා  ලං වි  ලං

ිනාඉ  ලංතාතක වතඉහි ලංවැසැකිලි ලංතා  ෂේ ලංළහා ලං

 ගි්ම ලං ිනාඉ  ලං තාශයේ කඉාත ලං  පුගඉලීත  ලං

ිකිිමව්කා ලංසිටී. 

 

8.9. ජ්ාතික නි ාි ිාං  මධා  අධිකාරිය    

ජඉහා  ලංිනාඉ  ලං ාා්තන  ලංතධි ඉිමත ලං1979 ලංතා  ලං

17 ලං දග  ලං ජඉහා  ලං ිනාඉ  ලං  ාා්තන  ලං තධි ඉම් ලං

ව ක ලං තගි්ම ලං ශ්රි ලං කා ඉතේ ලං ිනාඉ  ලං  ාා්තන  ලං

  යුළ  ලං  ගතග  ලං තඉත ලං   සඉ ලං  ථාඉපික ලං  ග ලං

ළක. 

තතත ලං තධි ඉිමත ලං එහි ලං ත ොඉ  ලං පිහිින ලං ප්රනඉ  ලං

 ඉ්තතඉකත  ලංතතකගා ලංකි ථත්රිෂේ ලං ඉ්තතඉක ලං25 ලංෂේ ලං

 ස ලං  ඉගිම  ලං  ඉ්තතඉක ලං 02 ලං ෂේ ලං තගි්ම ලං කිායි  ලං

පුගඉ ලං  යුළ  ලං ගතග  ලංතනු ලංකැතබ්. 

 

 

 

 

 

 

8.10. ිහාධිණත්ය කමම ාක ණ 

අධිකාරිය 

 2003 ලංතා  ලං24 ලංදග  ලංතවොදු ලංවසසු  ක ලංතලය්ක ලං

( ාතශයේ ෝන ) ලං ව හා්ම ලං පිහිටුානු ලං කැබ ලං

 සඉධිවක ලං  ඉත ඉ ග  ලං තධි ඉිමත, ලං

 සඉධිවක ලං ිකිරීම් ක ලං සඉ ලං  ඉත ඉ ග  ලං

  කන්මන ලංිනතඉත  ලංතධි ඉිමත ලංතේ. ලංකාද, ලං1982 ලං

තා  ලං 45, ලං 2003 ලං තා  ලං 39 ලං ත  ලං ව ්කාලි්ම ලං

 ාතශයේ ෝධික ලංනේන ලංිනාඉ  ලංතයිහාාඉසි  ක ලංව ත්ක ලං

ිනතතත්ම ලං ිනතඉත ත ලං රීම්ත ලං තතත ලං තධි ඉිමත ලං

පිහිටුවීත ක ලංමූලි  ලංතගුළ  ලංතේ. 

 

 

 

 වීක ණය ක    ්    ේිොිනිාපු  මහේ 

නි ාි 

 

ිහාධිණත්ය ේද්ණ  ණදිාංචිකරු න් ්ැත  ව 

කිරීම ි්හා වු “ ිහාධිණත්ය ” පු වණත් 

කහතුමඩු  නි ාි  යාණතතිය 
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9. ලංමූක ලංප්රහාවඉද  

 

 ැඩි හ  / 

 යාණතතිය 

තත ක්ෂික ලංප්රගහාත 
 ඉක ලංසීතඉා 

2013.12.31 ලංකි   ලංප්රගහාත ලං(මූක) 

 රතිශයේ ත්ය 

ාඉවෘහා ලං ලං ලං ලං01 
තතඉක ලං
 ඉ්තතඉකත 

55,952,000ස- ලං  ලංපු ගඉා්තා  ලංවිතද ක 52,369,867ස- 94% 

6,295,000ස- ලංප්රඉ න  ලංවිතදත 6,167,557ස- 98% 

ාඉවෘහා ලං ලං ලං ලං02 
විමවඉක  ලංසඉ ලං
ආතකින  ලං
ත ්ාඉ 

149,708,000ස- ලං  ලංපු ගඉා්තා  ලංවිතද ක 143,280,367ස- 96% 

3,450,000ස- ලං  ලංප්රඉ න  ලංවිතද ක 3,138,850ස- 91% 

 

 

අමාත්යාාංශයේ ය ය ේව ණ ති  නයත්  ිහහා රතිණා්   ලාීනම. 

 ැඩි හ  / 

 යාණතතිය 

තත ක්ෂික ලංප්රගහාත 
 ඉක ලංසීතඉා 

2013.12.31 ලංකි   ලංප්රගහාත ලං(මූක) 

 රතිශයේ ත්ය 

ාඉවෘහා ලං ලං ලං ලං03 
ිකිරීම් ක ලං
 ්තතඉ්මක ලං
 ාා්තන ත 

27,500,000ස- ලං  ලංපු ගඉා්තා  ලංවිතද ක 27,500,000ස- 100% 

90,300,000ස- ලංප්රඉ න  ලංවිතදත 83,033,620ස- 92% 

ාඉවෘහා ලං ලං ලං ලං04 
ිනාඉ  ලංතාශයේ කඉ ලං
  සඉ ලංවසසු  ක ලං
 ැවයීත 

78,100,000ස- ලං  ලංපු ගඉා්තා  ලංවිතද ක 66,654,185ස- 85% 

2,630,835,000ස- ලං  ලංප්රඉ න  ලංවිතද ක 2,119,504,270ස- 81% 

 

 

අවතිකා ම් බී ගිු ේම් ණය ේශයේ  ප සීමා 

 

 විතදතතහි ලංඋවිමත ලං
සීතඉා ලංරු. 

කැබී ක ලංාක ලංතාත ලංසීතඉා ලං
රු. 

සග ලංතශයේ ් තේ ලංඋවිමත ලං
සීතඉා ලංරු. 

විි මජ්  ණ තින් 

ල ය ේ්ත   ැබූ 

සීමා න් 

7,500,000.00 4,000,000.00 70,000,000.00 

අ ින්   මපේැ ත් ය 

අගයන් 

5 528 569.00 5 148 395.00 23 877 959.00 

ේ්ණා. ණා   ගිණූේම් 

 කතුම  

8 177 114.00 7 226 640.00 24 448 259.00 
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10. ලං ලං2013 ලංා්ත තේ ලං

තතඉකඉාශයේ තේ ලංප්රගහාත 

10.1. ණා   අාංශයේ ය 

 

 අමාත්යාාංශයේ ේැ කා මය මලඩ ේැ 

පු ප්ණාඩු  

තතඉකඉාශයේ තේ ලං තඉලය්ලි  ලං තශ්ර්ුඩාක  ලං තත්ක ලං

ක ළ රු ලං තක  ලං  ැකත   ලං තහාත්ත  ලං ත්   ක ලං

(කඉෂේ  ),ග  ඉධි ඉිම ලං සඉ ලං නීහා ලං ිනකනඉම් ලං

ත  ලංක ළ රු ලං2013 ලංා්ත ත ලංළ කට ලං  කපු්ත  ලං ග ලං

ගැනීත  ලං සැරීතඉාෂේ ලං කැබුුඩ. ලං කාද ලං 2012 ලං

ා්ත තේට ලං පුග වඉඩුා ලං වැාහා ලං භඉ ඉ ලං විමා්තා  ලං

ක ළ රු ලං 02 ලං ්ම ලං එෂේ ලං ක ළ ගෂේ ලං   කපූ්ත  ලං  ග ලං

ගැනීත  ලං සැරීතඉා ලං කැබී ලං ළක. ලං ත ත ් ලං වුා්ක ලං

2012 ලං ා්ත තේ ලං ට ලං පුග වඉඩුා ලං වැාළ ු  ලං ප්රනඉ  ලං

මූක ලංිනකනඉිම ලං ලංක ළ ත්ත ලංපුග වඉඩුා ලං  කපූ්ත  ලං

 ග ලංගැනීත  ලංත ොසැරී ලංවිත. ලංඊ  ලංප්රනඉ  ලංතස්ළ ා ලං

වතේ ලංශ්රී ලංකා ඉ ලංග  ඉධි ඉිම ලංත ්ාතේ ලංවිතශයේ ්  ලං

තශ්ර්ුඩතේ ලංිනකනඉිම්මත  ලංහිඟතයි. ලං 

කාද ලං 2012 ලං ා්ත තේද ලං පුග වඉඩුා ලං වැාළ ු  ලං

ිනතතෝජ ලං තනෂේ  ලං (ිාිනත්මරු ලං ත ්ාඉ) ලං

ිනතතෝජ ලං තනෂේ  ලං ( ඉගිම  ලං ජ ඉාඉ  ලං

 ාා්තන ) ලංත  ලංක ළ රුද ලංඊ  ලං තදඉක ලං එෂේ ලංඑෂේ ලං

ටව ලං ාඉ ක ලං ත ්ාඉා්මහීව  ලං ිනකනඉිම්මත  ලං හිඟ ලං

 ත ලං ින ඉ ලං 2013 ලං ා්ත තේ ලං ද ලං පුග වඉඩු ලං වී ලං

වැවිහා .ඊ  ලං තතකගා ලං තතත ලං තතඉකඉාශයේ ත ලං

  සඉ ලංතනුතක ලංකඉෂේ   ලංිනකනඉිම ලංක ළ රු ලං05 ලං

තත්මත ලංප්රතඉ  ලං මීෂේ   ලංක ළ ග ලංද ලංඑෂේ ලංඑෂේ ලං

න ාඉ ලං ගැනී ක ලං විනවඉින තනුතක ලං  ග ලං ගැනීත ක ලං

ක්රිතඉාලිතේ ලං ට ලං සිදු ලං වු ලං ප්රතඉදත්ම ලං තස්ළ තා්ම ලං

පුග වඉඩු ලං   කපූ්ත  ලං  ග ලං ගැනීත  ලං ත ොසැරී ලං

විත. 

මී  ලං තතකගා ලං 2012 ලං ා්ත තේට ලං තතඉකඉාශයේ ත ලං

  සඉ ලංතනුතක ලං ඉ්තත ලංතලය්කත ලං163ෂේ ලංව ලංතකග ලං

2013 ලංා්ත තේට ලංඑත ලං182ෂේ ලංාශයේ තත්ම ලංා්තන ත ලං

වී ලං ළක.කාද ලං 2012 ලං ා්ත තේට ලං 31ෂේා ලං වැාහා ලං

 ත ථා ලං පුග වඉඩු ලං  ාඛ්ඉා ලං 2013 ලං ා්ත ත ලං

තා ඉ  ලංා  ලංවි  ලං27ෂේ ලංදෂේාඉ ලංතඩුවී ලංළක. 

 

 කා මයය මලඩ  හා ලහ ා ගැීතම් ණටිණාටි  

උවඉධිනඉිම ලං තභඉ කඉිම ලං තතෝජ ඉ ලං ්රතත ලං

ත ත්ක ලං2013 ලංා්ත තේට ලංගජතේ ලංත ්ාත  ලංන ාඉ ලං

ග්ම ඉ ලං කද ලං උවඉධිනඉම්්ම ලං   සඉ ලං  ාා්තන  ලං

ිනකනඉිම ලං ක ළ රු ලං 19 ලං ෂේ ලං තතත ලං තතඉකඉාශයේ ත  ලං

තනුතක ලං  ග ලං ගැනීත  ලං සැරීතඉා ලං කැබුු  ලං තකග ලං

එත ලං ක ළ රු ලං සිත් කත ලං 2013 ලං ා්ත ත ලං තා ්ම ලං

වීත  ලංප්රාත ලං  කපූ්ත  ලං ග ලංගැනීත  ලංසැරී ලංවිත. ලං 

තතත ලං තතඉකඉාශයේ ත ලං  දසඉ ලං තනුතක ලං  ඉ්තතත ලං

තලය්කතතහි ලං ා  ලං කඉෂේ   ලං ිනකනඉම් ලං  ස ලං

ප්රතඉ  ලං  මීෂේ   ලං ත  ලං ක ළ රු ලං   සඉ ලං ා  ලං

නදාඉ ලං ගැනී ක ලං විනවඉින ලං   සඉ ලං 2013 ලං ා්ත තේට ලං

ගඉජ ලං ත ්ාඉ ලං ත ොි ්ම ලං  භඉතේ ලං තනුතැහාත ලං

කනඉග්ම ඉ ලං කට. ලං ඒ ලං තනුා ලං 2014 ලං ා්ත ත ලං ිනත ලං

වීත  ලං ප්රාත ලං උෂේක ලං ක ළ රුාක ලං පුග වඉඩු ලං

  කපු  ලං  ග ලං ගැනීත  ලං සැරීතාකැයි ලං තත ෂේ ඉ ලං

 ක ලංසැ . ලං 

 අමාත්ය මණඩ  ිාංේද්ශයේ  හා ණා මලිේම්න්තුම 

රශයේ ්  

ිකිරීිම ක, ලං ිාිනත්මරු ලං ත ්ාඉ,ිනාඉ  ලං සඉ ලං තවොදු ලං

වසසු  ක ලං තතඉකඉාශයේ තේ ලං වි ත ලං වාත  ලං තත්ක ලං

ා  ලං ිනාඉ ,ිකිරීම් ක ලං සඉ ලං ිාිනත්මරු ලං   යුළ  ලං

තත්මත ලං තතඉ්ක ලංතඉාශයේ ත ලං ත ක  ලං ගැත   ලං

තනුනේධික ලං ආතක ාක ලං ප්රනඉ  ලං වි ත ලං

ෂේත ්රත්ම ලංසඉ ලංවිමවඉක  ලං  යුළ ාක  ලංතදඉඉා ලං

2013 ලං ා්ත තේට ලං තතත ලං තතඉකඉාශයේ ත ලං විසි්ම ලං ලං

තතඉක ලං තලය්ක ලං ාතේශයේ  ලං 40 ලං ෂේ ලං ිකිිමව්ක ලං  ග ලං

ළක. ලං මී  ලං තතකගා ලං තතඉක ලං තලය්ක ලං   ස්ම ලං

03ෂේද ලංිකිිමව්ක ලං ග ලංළක. ලං 

තතත ලං තතඉකඉාශයේ තේ ලං වි ත ලං වාත  ලං ගැත   ලං

 රුු  ලං   කන්මනතත්ම ලං 2013 ලං ා්ත තේ ලං ට ලං

වඉ්තලිත ක්මළ  ලං ප්රශයේ ථ  ලං 10 ලං ෂේ ලං ිකිිමව්ක ලං වී ලං ළහා ලං

තකග ලංඑත ලංප්රශයේ ථ  ලංසිත් ක ත ලංපිළිළ රු ලංකනඉ ලංටත  ලං

තතත ලං තතඉකඉාශයේ ත ලං විසි්ම ලං   යුළ  ලං  ග ලං ළක. ලං

කාද ලංඋවතේශයේ   ලං ඉග  භඉ ලංප්රශයේ ථ  ලං62 ලංෂේ ලංතතත ලං

ා්ත ත ලංළ ඉකි ලංතතඉකඉාශයේ ත ලංතාක ලංතතොුළ ලංවී ලංළහා ලං

තකග ලංඒ ලංසිතලු ලංප්රශයේ ථ  ලං  සඉ ලංපිළිළ රු ලංකනඉ ලංතද  ලං

කට. ලං 
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 මහජ්  ඉේී ම් ිහහා රතිාා  ්ැ හවීම. 

ප්රනඉ  ලං ාශයේ තත්ම ලං තසජ  ලං ි් ලී ක ලං ිකිිමව්ක ලං

ා්මත්ම ලංිනාඉ  ලංසඉ ලං  කන්මන ලංගැ ලුාක  ලංා  ලං

තකග ලං ත ්ා යි්මත  ලං ආතකින  ලං ගැ ලු ලං

  කන්මන ලං වැිුඩලි ලං ද ලං ිකිිමව්ක ලං ා  ලං තා ථාඉ ලං

දෂේ   ලං කැබී ලං ළක.විතශයේ ් තත්මත ලං ජ ඉධිවහා ලං

 ඉ්තතඉකත, ලං ත්රඉතඉක ලං  ඉ්තතඉකත ලං තත්මත ලං

තසජ  ලංතව්ක  ක ලං ඉග  ලං භඉා ලංතඟි්ම ලංද ලංිසක ලං

ි් ලී ක ලංිකිිමව්ක ලංානු ලංකනයි. ලං 

තතත ලංසිතලු ලංි් ලී ක ලං  සඉ ලංතැකිස්ක ලංවී ලං  යුළ  ලං

රීිමත  ලංතතඉකඉාශයේ ත ලංත ොවතඉා ලං  යුළ  ලං ගනු ලං

කැතබ්. ලංවිතශයේ ් තත්මත ලංිනාඉ  ගැ ලු ලං  කන්මන ලං

ි් ලී ක, ලංිනාඉ  ලං ාා්තන  ලංතධි ඉිමත, ලං ඉගිම  ලං

ජ ඉාඉ  ලං  ාා්තන  ලං තධි ඉිමත, ලං ාැින ලං ආතක  ලං

තාක ලංතතොුළ ලං ග ලං ිම ි්ම ලංතාශයේ  ලංක්රිතඉතඉ්තග ලං

ගැනීත  ලං  යුළ  ලං ග ලංළක. ලං 

 පු පු  හා ඵ ්ාිනත්ා ක්රියාකා කම්    

තතඉකඉාශයේ ත ලං විසි්ම ලං ගඉජ ලං විමවඉක ත, ලං ගිු  ක ලං

  යුළ , ලං ආතකින  ලං   යුළ , ලං ඵකදඉයිකඉ 

ක්රිතඉ ඉග  ක, ලං තවෞ්ත ්කා ලං  ාා්තන  ලං සඉ 

නඉිමකඉ ලං  ාා්තන  ලං ාැින ලං සඳු ඉග්ක ලං පුණ ු  ලං

ාැ්  ස්ම ලං   සඉ ලං එෂේ ලං එෂේ ලං තශ්ර්ුඩ ලං ආාග  ලං

ා  ලංවිමකි ලංිනකනඉිම්ම  සභඉගි ලං ගා  ලංකට. ලං 

කාද ලංතතඉකඉාශයේ තේ ලංත ්ාත ලං ගනු ලංකන  ලංසිතලු ලං

 ාා්තන  ලං ිනකනඉිම්ම ලං , ලං  ඉත ඉ ග  ලං

 ස රුා්ම ලං සඉ ලං උවඉධිනඉිම ලං තභඉ කඉිම්ම ලං

  සඉ ලං  ඉ්තතඉක ලං ්රත ලං පිළින  ලං තදකි  පුණ ු  ලං

ාැ්ුළුමාෂේ ලං ද ලං වැාැ්කවිත. ලං මී  ලං තතකගා ලං

තඉලය්ලි  ලං ිනකනඉිම්ම ලං   සඉ ලං වි ත ලං   යුළ  ලං

පිළි ා ලං තදකි  ලං ාැ්ුළුමාෂේද,ිමතදුරු ලං ත ්ාතේ ලං

 භඉ ලං  ඉ්තතඉක ලං  ඉ්තත ලං  සත  ලං ත ්ාතේ ලං ලං

ිනකනඉිම්ම ලං   සඉ ලං වි තඉනුනේන ලං තදකි  ලං

ත්මාඉසි  ලංාැ්ුළුමාෂේ ලංද ලංවා්කානු ලංකැබීත. ලං 

තතඉකඉාශයේ තේ ලං ඵකදඉයිකඉ ලං ප්රා්තන  ලං

ාැ්  ස  ලං ත ත්ක ලං 5S ලං ක්රිතඉ්කත  ලං

රීම්ත,ඵකදඉයිකඉ ලං ා ලංපිහිටුවීත ලංසඉ ලං ා ලංාඉවෘහා ලං

ක්රිතඉ්කත  ලං රීම්ත ලං සිදු ලං  ඉ ලං තකග ලං “ඵකදඉයිකඉ ලං

ත්කතවොක” ලං   ථ ග ලංඑත ලංාැ්පිළිතාක  ලංතනුා ලං

ඵකදඉයිකඉ ලං ප්රා්තන  ලං   යුළ  ලං ප්රහා ාවිනඉ ත ලං

 ගනු ලංකැබීත. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

10.2. ිැ සුම් අාංශයේ ය  

  ා මෂික ක්රියාවමක ිැ ැි්ම හා රගති 

ිමාේ ෝා  රැි්වීම 

  ත ලං ා්ත ත ත ලං තතඉකඉාශයේ ත ලං සඉ ලං ඊ  ලං

තනුනේධික ලංආතක  ලංාක ලං ාා්තන  ලංාැ්  ස්ම ලං

සඉ ලං ාඉවෘහාාක  ලං තදඉක ලං ක්රිතඉ ඉග  ක ලං සඉ ලං

ළ ථකත ක්මළ  ලං ළළ ක්ක ලං  ගි්ම ලං ාඉ්තෂි  ලං

ක්රිතඉ්කත  ලං ැකැ ථත ලං   ථ ලං ගනු ලංකන  ලංතකග ලං

2013 ලං ා්ත ත ලං   සඉ ලං ද ලං තතඉකඉාශයේ තේ ලං තත්මත ලං

ඊ  ලං තනුනේධික ලං ආතක ාක  ලං තදඉක ලං ාඉ්තෂි  ලං

ක්රිතඉ්කත  ලං ැකැ ථත ලං   ථ ලං ග  ලංකට. 

ාඉ්තෂි  ලංක්රිතඉ්කත  ලං ැකැ ථත ලං තනුා ලං ාා්තන  ලං

ාැ්  ස්ම ලං ිනසි ලං විමකි ලං ක්රිතඉ්කත  ලං රීම්ත ලං

ිනම්ෂේ  ත  ලං සඉ ලං ළගයීත ලං   සඉ ලං ප්රගහා ලං

 තඉතකෝන  ලං රැ ථවී ක ලං 11ෂේ ලං 2013 ලං ා්ත තේට ලං

වා්කා  ලංකද ලංතකග, ලංප්රනඉ  ලංාශයේ තත්ම ලංිනාඉ  ලංසඉ ලං

ිකිරීම් ක ලං ෂේත ්රත්මහි ලං  ාා්තන  ලං ාැ්  ස්ම ලං

 ඉ්තතෂේ ත ලං ග ලංගැනීත ලං  සඉ ලංතාශයේ  ලංඋවතද ථ ලං

සඉ ලං තඟතව්මවී ක ලං කනඉ ලං ටත  ලං එතඟි්ම ලං සැරීතඉා ලං

කැබුුඩ. 

 රගති  ා මත්ා හා  යාණතති ේයෝජ් ා  

ාඉ්තෂි  ලං ක්රිතඉ ඉම් ලං  ැකැ ථත ලං තනුා ලං  ඉ්තළ තත ලං

ාශයේ තත්ම ලං 2013 ලං ා්ත තේට ලං ප්රගහා ලං ාඉ්තකඉ ලං 4 ලං ෂේ ලං

  කවඉද ත ලං  ග  ලං කද ලං තකග ලං ඒාඉ ලං තදඉක ලං

ආතක  ලං තාක ලං ිකිිමව්ක ලං  ග  ලං කට. ලං එත ්ත ලං

ාඉවෘහා ලං  ඉත ඉ ග  ලං  ලං සඉ ලං තධිෂේ   ලං

තදවඉ්තකත ක්මළ ා ලං විසි්ම ලං ද ලං ාඉවෘහා ලං සඉ ලං

 ාා්තන  ලංාැ්  ස්මාක ලංප්රගහාත ලංතධීෂේ  ත ලං

 ගනු ලං කන  ලං තකග ලං ඊ  ලං තදඉක ලං ව ලං ප්රගහා ලං ාඉ්තකඉ ලං

04ෂේද ලංතතඉකඉාශයේ ත ලංවිසි්ම ලං   ථ ලං ග ලංිකිිමව්ක ලං

 ග ලංළක. 

තතඉකඉාශයේ ත  ලං තනුනේධික ලං ආතක  ලං තඟි්ම ලං

ක්රිතඉ්කත  ලං රීම්ත  ලං තත ෂේෂික ලං  ාා්තන  ලං

ාැ්  ස්ම ලං  ස ලං ාඉවෘහා ලං   සඉ ලං ජඉහා  ්රත ලං

  කවඉද  ලං තදවඉ්තකත ක්මළ තේ ලං තනුතැහාත ලං කනඉ ලං

ගැනීත ක ලං තගුළුඩ්ම 2013 ලං ා්ත තේට ලං තතත ලං

තතඉකඉාශයේ ත ලං විසි්ම ලං ිනාඉ  ලං සඉ ලං ිකිරීම් ක ලං

ෂේත ්රත්ම  ලං තදඉකා ලං ක්රිතඉ්කත  ලං රීම්ත  

 ැකසු ක ලං  ග ලං ළහා ලං ාඉවෘහා ලං තතෝජ ඉ ලං 18 ලං ෂේ 

භඉලය්ඉගඉග ලංතගුළද්  ලංකනඉ ලංගැනීත ලං දසඉ ජඉහා  
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්රත ලං   කවඉද  ලං තදවඉ්තකත ක්මළ ා ලං තාක ලං

ිකිිමව්ක ලංරීම්ත  ලං ත්ක ලංවිත. 

 “ජ්  ේි ණ” පු ව ණත් 

තතඉකඉාශයේ ත ලං ත ත්ක ලං වාහා  ලං ආතක  ලං තඟි්ම ලං

ක්රිතඉ්කත  ලං  ගනු ලං කන  ලං විවින ලං ව ලං  ාා්තන  ලං

ාඉවෘහාාක ලං තකොගළ රු ලං ළළ ක්ක ලං  ගි්ම ලං ඒ ලං

  කන්මනතත්ම ලංජ කඉා ලං දැනුා්ක ලංරීම්ත ලං  සඉ ලං

“ජ  ලංත ා ” ලං ි්ම ලංපුා්ක ලංව්ක ලංතහාත්ත තෂේ ලං

ප්ර ඉශයේ ත  ලං ව්ක ලං  ක ලං තකග ලං 2013 ලං ා ත්තට ලං

කි ි  ලං පුා්කව්ක ලං  තඟ ලං එත ලං තහාත්ත  ලං 12 ලං ෂේ ලං

කනඉ ලංතද  ලංකට. 

10.3. නි ාි අාංශයේ ය 

 ජ්ාතික නි ාි රතිණවතිය ිකි් කිරීම 

ශ්රී ලං කා ඉතේ ලං ිනාඉ  ග ත ලං  දසඉ ලං ත ක ලං දෂේාඉ ලං

විධිත්ක ලං්රතතේදතෂේ ලංත ොහාබුු  ලංතකග ලංඒ ලං දසඉ ලං

පුුම්  ලං සඉ ලං ජඉහා  ලං ාශයේ තත්ම ලං පිළිග්ම ඉ ලං ව ලං

ප්රහාව්කහාතෂේ ලං    ථ ලං රීම්ත ක ලං තාශයේ කඉා ලං

තනොතසෝ ලංතා ථාඉාක ලංවැ  ලං ැගිුඩ. ලංඒ ලංතග තඉ ලං

තතත ලං තතඉකඉාශයේ ත ලං විසි්ම ලං ජඉහා  ලං ිනාඉ  ලං

ප්රහාව්කහාතෂේ ලං    ථ ලං රීම්ත ක ලං වඉුළ ලං තිමකඉකත ලං

2013 ලංා්ත තේ ලංකන  ලංකට. 

තතකී ලං ජඉහා  ලං ිනාඉ  ලං ප්රහාව්කහාත ලං    ථ ලං රීම්ත ලං

 දසඉ ලං විේාළ ්මත , ලං ිනාඉ  ග තේ ලං තතට ලං

සිින  ලංප්රවී ත්මත  ලංසඉ ලංතසජ කඉාත  ලංතදස ථ ලං

සඉ ලං තක ලං විතසී ක ලං 2013 ලං ා්ත තේ ලං ුළ්  ලං  ඉ්තළ  ලං

තද  ලංළ ඉ ලංකනඉ ලංග්ම ඉ ලංකද ලංතකග ලංඑකී ලංතදස ථ ලංසඉ ලං

තතෝජ ඉ ලං ද ලං  ක ඉ ලං නකඉ ලං ජඉහා  ලං ිනාඉ  ලං

ප්රහාව්කහාතේ ලං ත ටු ක ලං වක ලං    ථ ලං රීම්ත  ලං සඉ ලං ලං

එත ලං එළි ලං දැෂේවීත  ලං 2013 ලං ා්ත තේට ලං

තතඉකඉාශයේ ත  ලංසැරීතඉා ලංකැබුුඩ. 

 ගැමි නි ාි කමිටු ි් ාිතත් කිරීම 

කි ථත්රිෂේ ලංතට් ි්ම ලං, ලංප්රඉතේශීත ලංත්   ක ලං ඉ්තතඉක ලං ලං

තට් ි්ම ලං සඉ ලං ්රඉත ලං ිනකනඉම් ලං ත ොට්සඉශයේ  ලං

තට්  ක්ම ලං ගැි ලං ිනාඉ  ලං  ිටු  ථාඉපික ලං රීම්ත  ලං

පිතාග ලංග්ක ලංතකග ලං“ත්කාැක” ප්ර ඉශයේ  ත ලංිනකු්ක ලං

රීම්ත ලං සගසඉ ලං ගැි ලං ිනාඉ  ලං  ිටු ලං ක්රිතඉා  ලං

 ැාවීත ලංා්ඉ්ක ලං ඉ්තතෂේ ත ලං ග ලංගැනීත  ලංතතත ලං

ා්ත තේට ලංසැරීතඉා ලංකැබුුඩ. 

 ශ්රී  ාංකාේව් නි ාි හා ජ් ා ාි 

ිාං  මධා ය  අ්ා  ේත්ො තුමරු  ලා ීනම. 

උග්ක ලං වඉ් ක ලං සඉ ලං ප්රහා ාවිනඉ  ලං ත ොි ්ම ලං

 භඉතේ ලං ිනාඉ  ලං සඉ ලං ජ ඉාඉ  ලං  ාා්තන  ලං

  කන්මනතත්ම ලං ව ලං ින්තතේ  ලං ක්රිතඉ්කත  ලං රීම්ත ලං

 දසඉ ලං තාශයේ  ලං ින්ත ඉත  ලං සඉ ලං තකොගළ රු ලං තතත ලං

තතඉකඉශයේ ත ලං විසි්ම ලං තතඉක ලං තලය්කත ලං තාක ලං

කනඉ ලංතද  ලංකට. 

කාද ලංඑෂේ ්ක ලංජඉ ්මත  ලංආ්තථි , ලං තඉජයීත ලංසඉ ලං

 ා ථ ෘහා  ලං තයි ්ම ලං පිළිනදා ලං  ිටුා ලං විසි්ම ලං

එෂේ ්ක ලං ජඉ ්මත  ලං තඉ ා ලං තයිහාාඉසි  ක ලං

ත ොි ත ලං තාක ලං ිකිිමව්ක ලං  ග  ලං කද ලං ාඉ්තකඉා ලං

  සඉ ලංශ්රී ලංකා ඉතේ ලංිනාඉ  ලංසඉ ලංජ ඉාඉ  ග ත ලං

පිලිනද ලංප්රගහාත ලංතතත ලංතතඉකඉාශයේ ත ලංවිසි්ම ලංකනඉ ලං

තද  ලංකට. 

 ේ ෝක ජ් ා ාි දි ය 

“තා  ථ ලං ා  ලං  ඉගිම තේ ලං වසසු ලං ගත්ම ලං තග” ලං

ත  ලං ත්කතඉා ලං ඔ ථත  ්ලං 2013 ලං ා ත්ත ලං

ඔෂේතකෝ කන්ත ලං ත  ලං 07 ලං කි   ලං තතදුු  ලං තකෝ  ලං

ජ ඉාඉ  ලං කි ත ලං තහාගරු ලං ජ ඉධිවහාළ ත්මත  ලං

ප්රනඉ ්කාතත්ම ලං තතොගටුා ලං ත ොයි ඉ ලං පුග ලං තස්  ලං

ිනාඉ  ලංාඉවෘහා ලංභූිතේට ලංවැාැ්කවීත  ලං  යුළ  

  කවඉද ත ලං  ක ලං තකග ලං එකි ත ලං ත ොයි ඉ ලං පුග ලං

තස්  ලං ිනාඉ  ලං ාඉවෘහාත ලං ිනාඉ කඉීන්මත  ලං

තයිහාත  ලංව්ක ලංරීම්ත  ලංද ලංසැරීතඉා ලංකැබුුඩ.කාද ලං

තතත ලං ාැ්  ස   ලං  තගඉමීා ලං  ඉගිම  ලං

ප්රතේශයේ ත්මහි ලං තාත   ලං  ඉගිම  ලං ජ කඉාත  ලං

ජ  ලං ජීවිකත ලං  ගඉ ලං සිටුවීත ක ලං තගුළුඩ්ම ලං  ා ලං

ිනාඉ  ලංාඉවෘහා ලංිකිරීම්ත, ලංතඩු ලංආදඉත කකඉීන ලංජ  ලං

 ලය්ඉත කාක ලං ආ්තථි  ලං ක්කාත ලං ා්තන ත ලං

රීම්ත ලං උතද ඉ ලං ව ලං විවින ලං ාඉවෘ ්ම ක්රිතඉා  ලං

 ැාවීත ලං සඉ ලං කරු  ලං කරුුඩත්මත  ලං සඉ ලං

 ඉ්මකඉා්මත  ලං  තඉජ ලං සුගෂේෂිකකඉාත ලං  ලං  දසඉ ලං

ව ලං ාැ්  ස්ම ලං ක්රිතඉ්කත  ලං රීම්තද ලං තතත ලං

තතඉකඉාශයේ තේ ලංතඟ ලංතව්මවීත ලංත ත්ක ලංසිදු ලං ග  ලං

කට. 

ිසක ලං  දස්ම ලං  රුු ාක  ලං තතකගා ලං ජව්ම ලං

ජඉක්මකග ලං  ථතාච්ා ඉ ලං ත ්ා  ලං ාැ්  ස්ම ලං

ඔ ථත  ්ලං රු.ිලිත  ලං 1.6 ලං   ලං භඉලය්ඉගඉග ලං

ප්රහාවඉද  ලං තගි්ම ලං ාේිනතඉා ලං සඉ ලං ත්රිකු ඉතකත ලං

ත  ලංකි ථත්රිෂේ ාක ලංිනාඉ  ලංාඉවෘහා්මහි ලංතිනකක ලං
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16,000 

11,186 

4,814 

පණහා  ණය නි ාි  ැඩි හ  

ිකෂේ ගක ලංිනාඉ  ලං
 ාඛ්ඉා 

2013 ලංා්ත තේ ලංාැ් ලං
ආග කභ ලං ග  ලංකද ලං
ිනාඉ  ලං ාඛ්ඉා 

2013 ලංා්ත තේ ලංාැ් ලං
ආග කභ ලංරීම්ත  ලං
ිහාිමා ලංළහා ලං ලංිනාඉ  ලං
 ාඛ්ඉා 

8,779 

5,258 

3,521 

 " ගමු පු   " නි ාි 
 ැඩි හ  

ිකෂේ ගක ලංිනාඉ  ලං
 ාඛ්ඉා 

2013 ලංා්ත තේ ලංාැ් ලං
ආග කභ ලං ග  ලංකද ලං
ිනාඉ  ලං ාඛ්ඉා 

2013 ලංා්ත තේ ලංාැ් ලං
ආග කභ ලංරීම්ත  ලංිහාිමා ලං
ළහා ලං ලංිනාඉ  ලං ාඛ්ඉා 

වසසු  ක ලං  ාා්තන ත ලං රීම්ත ලං  දසඉද ලං තතත ලං

තතඉකඉාශයේ ත ලංවිසි්ම ලං  යුළ  ලං  කවඉද ත ලං ග  ලං

කට. 

 නි ාි   ැඩි හන් ක්රියාවමක කිරීම  

 

ජඉහා  ලං ිනාඉ  ලං  ාා්තන  ලං තධි ඉිමත ලං සඉ ලං

 ඉගිම  ලංජ ඉාඉ  ලං ාා්තන  ලංතධි ඉිමත ලංිනාඉ  

ාැ්  ස්ම ලංක්රිතඉ්කත  ලං ග  ප්රනඉ  ලංආතක  ලං

ා  ලංතකග  ලං“ජ  ලංත ා ” ලංිනාඉ  ලංාැ්  ස ” 

උවසඉග ලං ත” ලංාැ්  ස  ලංසඉ ලං“ ගුළ ලංපුගාග” 

ිනාඉ  ලංාැ්  ස්ම ලංතතත ලංා්ත තේට ලංක්රිතඉ්කත  ලං

 ග  ලං කද ලං ිනාඉ  ලං ාැ්  ස්ම ලං තකිම්ම ලං

ප්රුළඛ්කඉාතෂේ ලංගනී. 

 

ජ  ලංත ා  ලංිනාඉ  ලංාැ් ලං  ස  ලංත ත්ක ලං2013 ලං

ා්තශයේ තේ ලංිකෂේ  ලංගක ලංිනාඉ  ලං ාඛ්ඉා ලං40,304 ලං

ෂේ ලංව ලංතකග ලංි්ම ලංිනාඉ 19,187 ලං  ලංාැ් ලංආග කභ ලං

 ග  ලංකකි. ලංකාද ලං ලං ලංිනාඉ  ලං4,776 ලං  ලංාැ් ලංතා ්ම ලං

රීම්ත  ලංසැරීතඉා ලංකැහිුඩ. ලං“ ගුළ ලංපුගාග ලං“ාැ් ලං

  ස්ම ලං ත ත්ක ලං ිකෂේ  ලං ගක ලං ිනාඉ  ලං 8,779 ලං

රී්ම ලං ිනාඉ  ලං 5,258  ලං ාැ් ලං 2013 ලං ා්ත තේ ලං

ආග කභ ලං රීම්ත  ලං සැරීතඉා ලං කැබුු  ලං තකග ලං එත ලං

ප්රහාශයේ කත්ම ලංාශයේ තත්ම ලං60% ලංෂේා ලංවැාහාුඩ. ලංකාද ලං

උවසඉග ලං ත ලංාැ්  ස්ම ලංත ත්ක ලංිකෂේ ගක ලං

ිනාඉ  ලං 16,000 ලං ්ම ලං ිනාඉ  ලං 11,186 ලං   ලං ාැ් ලං

ආග කභ ලංරීිමත  ලංසැරීතඉා ලංකැබී ලංළක. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.ත්ා හපණ අාංශයේ ය 

 ඉදිකිරීම් ක මමාන්ත් ිාං  මධා  ණ ත් 

ිකිරීම් ක ලං  ්තතඉ්මකත ලං ගතට් ලං  ාා්තන ත ලං

ත තගහි ලං ඍජුා ලං නකවඉ  ලං නැවි්ම ලං එත ලං ා්ඉ්ක ලං

 ඉ්තතෂේ තා ලං සඉ ලං ුණ ඉ්කත  ලං නවි්ම ලං යුෂේකා ලං

ිසඉ ලං තට් ත   ලං තග  ලං ඒත ලං සඉ ලං  කඉීනත ලං සඉ ලං

තගෝලීත ලං ාශයේ තත්ම ලං ා්ඉ්ක ලං කගඟ ඉම් ලං

තට් ත   ලං තග  ලං ඒත ක ලං තගුළුඩ්ම ලං ිකිරීම් ක ලං

 ්තතඉ්මක ලං ාා්තන  ලංව කෂේ ලං ථාඉපික ලංරීම්ත  ලං

තතඉකඉාශයේ ත ලංවිසි්ම ලං ග ත ලං ග  ලංකට. ලං 

ඒ ලං   සඉ ලං මූලි  ලං පිතාග ලං ාශයේ තත්ම ලං තතඉක ලං

තලය්ක ලංතනු ලං ිටු ලංතනුතැහාත ලංකනඉ ලංග්ක ලංතකග ලං

නීහාවහා ලංත ටු කව්ක ලං  කවඉද ත ලංතගි්ම ලංනීහාවහා ලං

තදවඉ්තකත ක්මළ තේ ලං තනුතැහාත ලං කනඉ ලං ගැනීත  ලං

තතඉකඉාශයේ ත  ලං තතත ලං ා ත්තට ලං සැරීතඉා ලං

කැහිුඩ, ලං ශ්රී ලං කා ඉතේ ලං ිකිරීම් ක ලං ෂේත ්රත ලං ළ ඉ 

ිකිරීම් ක ලං  ්තතඉ්මක ලං  ාා්තන  ලං ව ක ලං

ක්රිතඉ්කත  ලං රීම්ත  ලං තතෝිනක ලං තකග ලං ඒ ලං   සඉ ලං

තතඉක ලං තලය්ක ලං තනුතැහාත ලං කනඉ ලං ගැනීත  ලං

ිකිිමතේට ලං  යුළ  ලං ගනු ලංළක. 

 “මහාෝමාීත” ජ්ාතික ිතිය හා ිම්මා  

පේම  

ිකිරීම් ක ලං ෂේත ්රතේ ලං උ්ම හාත ලං උතද ඉ ලං

ිකිරීම් ක ලං ිල් ීන්ම, ලං ත ෝමරඉ්ක රුා්ම ලං සඉ ලං

ාෘ්කහා යි්ම ලංළගයීත  ලංකෂේ ලංරීම්ත ක ලංතගුළුඩ්ම 

තතත ලං තතඉකාශයේ තේ ලං තග ලං තව්මවීත ලං ත ත්ක ලං

ිකිරීම් ක ලං තභඉ  ලං සඉ ලං  ාා්තන  ලං ආතක ත ලං ශ්රී ලං
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කා ඉ ලං ිකිරීම් ක ලං  ාගතත ලං  තඟ ලං ඒ ඉනේනා ලං

“තසඉිමතඉනී” ලං ජඉහා  ලං   කතඉ  ලං උතඉක ලං

වා්කා  ලංකට. 

මී  ලං  තගඉමීා ලං සිමක ලං තගෝ ැගිලිස ලං ිනතවු ක ලං

ළගයී ක ලං ්රතතේද ලං ාැිමකියුු  ලං රීම්ත ලං පිුඩ  ලං ශ්රී ලං

කා ඉ ලං තගෝ ැගිලි ලං  වු්මසිකත ලං  තඟ ලං

තාතනෝනකඉ ලං ගිවිසුතෂේ ලං ත්ක ්ම ලං  ග ලං කදුා ලං එත ලං

 වු්මසිකතේ ලං ආනඉග ලං  හිකා ලං විිල ථස ලං සිමක ලං

ිකිරීම් ක ලං   කතඉ  ලං පිිම ැමීත ලං ආග කභ ලං  ග  ලං

කකි. ලං කාද ලං ිකිරීම් ක ලං ෂේත ්රත  ලං කරු  ලං ජාත ලං

ාැිමතත්ම ලං ආ ්ත  ත ලං  ග ලං ගැනීත ලං   සඉ ලං

විිල ථසකත ලං ිල් ීන්ම, ලං ත්මර ලං ක්රිතඉ රුා්ම, ලං

තඉ්මත්රි  ලං ිල් ීන්ම ලං ළගයීත ලං   සඉ ලං ටව ලං ාඉ ක ලං

කගඟඉාලි ලංවා්කාඉ ලංඔවු   ලං  කතඉ  ලංපිිම ැමීත. 

 ඉදිකිරීම්  හේප ත්රේැ  යාණතති ක්රියාවමක 

කිරීම 

ආතඉකඉාශයේ ත ලං ත ත්ක ලං ළහා ලං ශ්රී ලං කා ඉ ලං ගඉජ ලං

ිාිනත්මරු ලං  ා ථාඉා, ලං ගඉජ ලං  ාා්තන  ලං සඉ ලං

ින්තතඉ  ලං නීහාගක ලං  ා ථාඉා ලං ාැින ලං ිකිරීම් ක ලං

තාශයේ ත  ලං තනුනේන ලං ආතක ත්ම ලං හි ලං ිකිරීම් ක ලං

  යුළ  ලං   කන්මධී ග ත ලං  ස ලං එත ලං ආතක  ලං

ාලි්ම ලං සිදු ගනු ලං කන  ලං ිකිරීම් ක ලං ාඉවෘහා ලං

  කන්මනා ලං තඉසි ා ලං ප්රගහා ලං  තඉතකෝන  ලං

රැ ථවී ක ලං වා්කාඉ ලං කඉෂේ ුඩ  ලං  රුු  ලං

  කන්මනා ලං තාශයේ  ලං තඉ්තතගෝවතේශයේ  ලං කනඉතද  ලං

කට. 

 ඉදිකිරීම් ශිේපීන් පු පු  කිරීම 

ිකිරීම් ක ලං ෂේත ්රතේ ලං දැ   ලං වාහා  ලං සුදුසු  ක ලං

කද ලං ාෘ්කහාත ලං ිල් ීන්මත  ලං හිඟත ලං තගසගාඉ ලං

ගැනීත ලං තගුළු  ලං  ග ලං ජඉහා  ලං ාෘ්කහාත ලං සුදුසු  ක ලං

(NVQ) වේනහාත , ලංතවග ලංදැනුත ලංසඳු ඉගැනීත ලං

තඟි්ම ලං (RPL) ලං දැ   ලං ිකිරීම් ක ලං ෂේත ්රතේ ලං

ිනතැළි ලංාෘ්කහාත ලංිල් ීන්ම ලංත්මක්ත්රස ත ලංරීම්ත ලං

  සඉ ලං NVQ ලං ස RPL ලං ාැ් ලං   ස  ලං ක්රිතඉ්කත  ලං

රීම්ත ලං  ස ලං ඒ ලං   සඉ ලං තාශයේ  ලං උවතද ථ ලං කනඉටත, ලං

තදඉඉ ලං තගවී ක ලං විමෂේ ඉ ඉග ලං නකඉ ලං තගවී ක ලං

  යුළ  ලං   සඉ ලං ින්තතේශයේ  ලං කනඉ ලං ටත  ලං ද ලං   යුළ  ලං

 ග  ලංකට. 

 

 ි් ා   ත්ා හපණ කමිටු අත මැතිය 

 ලාීනම 

තතඉක ලං තලය්ක ලං  ග  ලං තනුා ලං  ෘජුාත ලං ගඉජ ලං

ආතක  ලං තාක ලං ප්රදඉ ත ලං  ගනු ලං කන  ලං ිකිරීම් ක ලං

ේ ලංතඉවෘහාාක ලං ික ලං ග ්ම ලං   සඉ ලං තතත ලං

තතඉකඉාශයේ තේ ලං  ථාඉාග ලං කඉෂේ   ලං  ිටුතේ ලං

තනුතැහාත ලං කනඉ ලං ටත්ක ලං තතත ලං ා ත්තට ලං

ිනසිතඉ ඉගා ලංසිදු ලං ග ලංළක. 

10.5. ජ්ාතික නි ාි ේකොමිාරිි් අාංශයේ ය  

1973 ලං තා  ලං 01 ලං දග  ලං ිනාඉ  ලං තේවඉ ලං උවිමතත 

පිළින  ලං නීහාත ලං ත ත්ක ලං ගජත  ලං වාගඉග්ක ලං

කුලීිනාැසිත්ම  ලං ඔ පු ලං කනඉටත ලං ජඉහා  ලං ිනාඉ  ලං

ත ොත ඉිම ථ ලංතාශයේ ත තගි්ම ලංසිදු ග  ලංතකග ලං2013 ලං

ා්ත ත ලං   සඉ ලං කනඉටත  ලං ිනතිකා ලං හාබ ලං ඔ පු ලං

100 ලං තළ ිම්ම ලං ඔ පු ලං 88 ලං ෂේ ලං ා්ත ත ලං ළ ඉ ලං විධිත්ක ලං

විමකි ලං කුලීිනාැසිත්ම  ලං කනඉටත  ලං සැරීතඉා ලං

කැහිින.කාද ලං ගජත  ලං වාගඉග්ක ලං ිනාඉ ාක ලං

තයිහා රුා්ම ලං   සඉ ා්මකි ලං කනඉටත ද ලං 2013 ලං

ා්ත තේට ලංතතඉකඉාශයේ ත  සැරීතඉා ලංකැබුින. 

කාද ලං ිනාඉ  ලං තේවඉ ලං උවිමතත ලං පිළින  ලං නීහාත ලං

ත ත්ක ලංකුලීිනාැසිත්ම ලං  සඉ ලංඔ පු ලංකනඉටත කට ලං

එෂේ ලං එෂේ ලං කුලීිනාැසිත්මතග්ම ලං ිනාඉ  ලං   සඉ ලං

කෂේත ්රු ලං ාින ඉ ත ලං තත ග ලං ග්ම ඉ ලං තකග ලං

2013 ලං ා්ත තේට ලං එත ් ලං තත ගග්ක ලං ුළුම ලං

කෂේත ්රු ලං ුළදක ලං රු.1,265,171.00 ලං ෂේ ලං විත.එත ලං

  කපූ්ත  ලං ුළදකත ලං තතඉකඉාශයේ ත ලං විසි්ම ලං ජඉහා  ලං

ිනාඉ  ලං තගුළදක ලං තාක ලං නැගරීම්ත  ලං ද ලං තාශයේ  ලං

පිතාග ලංග්ම ඉ ලංකට. 

10.6. විගණ  අාංශයේ ය  

2013 ලං ාඉ්තෂි  ලං විග   ලං ාැ්  ස   ලං තනුා ලං

තත ෂේෂික ලං විග   ලං ාඉ්තකඉ ලං 44 ලං ්ම ලං ාඉ්තකඉ ලං 16 ලං

ෂේ ලං  කපූ්ත  ලං ග ලංළහා ලංතකග ලංමූලි  ලංවිත්තශයේ  ද ලං

සිදු ලං  ග ලං ළක. ලං තත ෂේෂික ලං ිකෂේ  ලං  ගඉ ලං ඉඟඉ ලං

වීත  ලං ත ොසැරී ලං වීත  ලං ප්රනඉ  ලං තස්ළ ා ලං වතේ ලං

ප්රනඉ  ලංතභ්මකග ලංවිග   ලංක ළ ග ලංපුග වඉඩුා ලං

වැා ත ලං සඉ ලං පුණ ු  ලං  ඉ්තතත ලං තලය්කතෂේ ලං

ත ොසිටීතයි.එත ් ලං වුාද ලං ාඉ්තෂි ා ලං වැාැ්කවිත ලං

යුළ  ලංවිග   ලංසඉ ලං ඉත ඉ ග  ලං ිටු ලංරැ ථවී ක ලං

ිනසි ලං විමකි ලං වා්කාඉ ලං ළහා ලං තකග ලං එතඟි්ම ලං

තතඉකඉාශයේ තේ ලං සඉ ලං තතඉකඉාශයේ ත  ලං තනුනේධික ලං
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ආතක ාක  ලං තදඉක ලං ගැ ලු ලං  ඉ ච්ා ඉ ලං  ග ලං

ිනාැගකි ලං රීම්ත  ලං සඉ ලං ගැ ලු ලං තාත ලං  ගගැනීත  ලං

තාශයේ  ලං  යුළ  ලංසිදු ලං ග  ලංකට. 

11. ලං2013 ලංා්ත තේ ලං

තතඉකඉාශයේ ත ලං ලංවිසි්ම ලංුළණ   ලං

වඉ  ලංකද ලංතිමතතෝග 

  ථථිග ලං ක ළ රුාක ලං පුග වඉඩු ලං   කපූ්ත  ලං

 ගගැනීත  ලංත ොසැරී ලංවීත. 
 

තතඉකඉාශයේ ත ලං   සඉ ලං තනුතක ලං  ග  ලං කද ලං  ථථිග ලං

ක ළ රුාක ලං පුග වඉඩු ලං ිනසි ලං විමකි ලං   කපූ්ත  ලං

 ගගැනීත  ලං තතඉකාශයේ ත  ලං 2013 ලං ා්ත තේට ලං

සැරීතඉා ලං ත ොකැබුුඩ. ලං ප්රනඉ  ලං ාශයේ තත්ම ලං

තතඉකඉාශයේ ත ලං   සඉ ලං තනුතක ලං ක ළ රු ලං ා  ලං

ප්රනඉ  ලං මූක ලං ිනකනඉම්, ලං ිනතතෝජ ලං

තනෂේ (ිාිනත්මරු) ලං සඉ ලං ිනතතෝජ ලං

තනෂේ ( ඉගිම  ලංජ ඉාඉ ) ලංත  ලං ක කරුාක ලං

පුග වඉඩු ලං තදඉක ලං ටව ලං ාඉ ක ලං ත ්ාඉාක ලං

සුදුසු  කක්ක ලං ිනකනඉම්්මත  ලං වැාහා ලං හිඟ  ක ලං

තස්ළ තා්ම ලං   කපූ්ත  ග ලං ගැනීත  ලං ත ොසැරී ලං

විත. 

කාද ලං ප්රතඉ  ලං  මීෂේ  , ලං කඉෂේ   ලං ිනකනඉිම ලං

ත  ලංක ළ රුාක ලංපුග වඉඩු ලංතදඉක ලංන ාඉ ලංගැනී ක ලං

විනවඉින ලංතනුතක ලං ග ලංගැනීත ක ලංවැාහා ලංප්රතඉදවී ක ලං

ින ඉ ලං   කපූ්ත  ලං  ගගැනීත  ලං සැරීතඉා ලං

ත ොකැබුුඩ. ලං තතත ලං පුග වඉඩු ලං   කපූ්ත  ලං

 ගගැනීත  ලං සැරීතඉා ලං ත ොකැබීත ලං තක ලං තතත ලං

ා්ත තේට ලං තතඉකඉාශයේ තේ ලං කඉෂේ   ලං තාශයේ තේ ලං

 ඉ්තතත්ම  ලංදැිම ලංතක  ලංනඉනඉ ලංවැිු ින. 

 ා්ක  ක ලංිකට ලංගැනී ක ලං  සඉ ලංප්රතඉ ා්ක ලං ලං ලං ලං ලං ලං

මූක ලංප්රහාවඉද  ලංත ොකැබීත 
 

තතඉකඉාශයේ ත  ලං තාශයේ  ලං ා්ක  ක ලං ිකට ලං ගැනීත ලං

  සඉ ලං ප්රතඉ ා්ක ලං ප්රහාවඉද  ලං ත ොකැබීත ලං

තස්ළ තා්ම ලං 2013 ලං ා්ත තේකි ලං තතඉකඉාශයේ තේ ලං

ධදින  ලං  ඉ්තතත්ම ලං   සඉ ලං නඉනඉ ලං එ් ක ලං විත. ලං

තතඉකඉාශයේ තේ ලං ත ්ාතේ ලං ිනයුළ  ලං ිනකනඉම්්මත  ලං

විමසග  ලං   සඉ ලං ප්රතඉ ා්ක ලං විමකි ලං විමග   ලං

ත්මර, ලං ුළද්ර  ලං ත්මක ලං සඉ ලං ා ඉතඉ ලං පි ව්ක ලං ත්මර ලං

ත ොහාබුනු ලං තකග ලං ඒාඉ ලං ිකට ලං ගැනීත ලං   සඉද ලං

ප්රතඉ ා්ක ලං  ලං ප්රහාවඉද  ලං තතඉකඉාශයේ ත ලං තාක ලං

තා්ම ලං වී ලං ත ොවැා ත ලං තස්ළ තා්ම ලං දැ   ලං

භඉවිකඉ ලං ග  ලංඋව ග  ලංාැිම ලංාශයේ තත්ම ලංභඉවිකඉ ලං

රීම්ත  ලං සිදුාින. ලං එත ලං ින ඉ ලං එත ලං උව ග ද ලං

ිනග්මකග ලං තදෝ  ලං ක්කාත්ම  ලං කෂේවීත ලං

තස්ළ තා්ම ලං  ලංධදින  ලං ඉ්තතත්ම ලංිනසි ලංවිමකි ලංිටු ලං

 ග ලංගැනීත ලංදැිම ලංතිමතතෝගත  ලංකෂේ ලංවිත. 

 ිනාඉ  ලං ාැ්  ස්ම ලං ක්රිතඉ්කත  ලං

රීම්ත කකි ලංුළණ   ලංවඉ  ලංකද ලංතිමතතෝග ලං 

 

ිනාඉ  ලං ාැ්  ස්ම ලං ක්රිතඉ්කත  ලං රීම්ත කකි ලං

ිනශයේ ථචි ක ලං ාශයේ තත්මත ලං ප්රහාකඉභ ලං හිිවිත ලං යුළ  ලං

පුේගකයි්ම ලං තකෝගඉගැනීත ක ලං වැාහා ලං ප්රතඉදත්ම ලං

සඉ ලං දු්තාකකඉාත්ම ලං තස්ළ තා්ම ලං තදඉක ලං ිනාඉ  ලං

ාැ්  ස්ම ලංආග කභ ලංරීම්ත ලංකගතෂේ ලංප්රතඉද ලංවිත. ලං

ඒ ලං තනුා ලං ිකෂේ ගක ලං ිනාඉ  ලං ඒ   ලං

සිත් තකහිත ලං ිනශයේ ථචි ක ලං  ඉක ලං ගඉුළා ලං ළ ක ලං ාැ් ලං

ආග කභ ලංරීම්ත  ලංසැරීතඉා ලංත ොකැබුුඩ. 

 

කාද ලං 2013 ලං ා්ත තේ ලං වැාහා ලං තේශයේ ුණුඩ  ලං

විව්තතඉ ත්ම ලංතස්ළ තා්ම ලංිනාඉ  ලංඒ  ත්මාක ලං

ාැ් ලංආග කභ ලංරීම්ත ලංප්රතඉද ලංව ලංතකග ලංආග කභ ග  ලං

කද ලං ිනාඉ  ලං ඒ  ාක ලං ාැ් ලං තා ්ම ලං රීම්ත  ලං

ිනශයේ ථචි ක ලං  ඉක ලං ගඉුළා ලං ළ ක ලං සැරීතඉා ලං

ත ොකැබුුඩ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




