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ගරු අමාත්යතුමමාේ  ණිවුඩය  

 

දකුණු ආසියානු කාපයේ ජනගශණයට වායේක්ල ලැඩිම ව්ථීර 

නිලාව වංඛ්යාලක් ශා ුම ම පැපතප ස වංඛ්යාලක් බෙය න රට 

ලයයන් ශ්රී ංකාල නිලාව වංලධන න ක්ය්රයේ තබෙශාවය ුළෂ 

 ාග ස තශෂම ප්රගබෙය ු සප ස කර යගන බෙය න ුලව්ාාලක 

2014 ලධනයේ ුමාත්යාංයේ කාධනයය වා න ලාධනත්ාල ව ශා 

පණිවිඩයක්  ාදීමට ුලවා්ාල උදාවීම පිළි  ල ප්රාමයයන් මාය  වුළට ප්රකා කරි. 

ුබෙගරු ජනපබෙුළමාය  නායක සලය යටය ස රට මුළුමනින්ම රව්ත්ලාදයයන් යරරා ගැීමයමන් 

ුනුළරුල රට යේගල ස වංලධන නයක් කරා ගමන් කරින් සිටී. ඒ ුනුල ශ්රී ංකා තබෙශාවයේ තදිකිරීම් 

ක්ය්රයේ ලැඩිම ලධන න යේගයක් ු සප ස කර යගන බෙය න්යන් ද ලධනත්මානයේ ය. මම ලධන න 

යේගය 22% තක්මලා බෙබීම විය් සලයකි. නිදශසින් පසු ශ්රී ංකායේ ය ෝයශ  ලධනල යමම ලධන න 

යේගය පැලුළයේ 5% - 6% ස ුත්රය. 

2011 ලවයධන ජන ශා නිලාව වංගණන ලාධනත්ාලට ුනුල ශ්රී ංකායේ වමව්ා නිලාව ප්රමාණය 

5,195,331 කි. ින් ව්ථීර නිලාව ප්රමාණය 4,471,442 කි.  යකෝන්ක්රීට්, උළු, ඇව් ැව්යට ව් යවවිළි 

කෂ) මය වමව්ා නිලාව ප්රමාණයයන් 82%කි. ව්ථීර නිලවක ුලයත්ාලය ඇබෙ පවුපත වංඛ්යාල 

123,370 කි.  

“මහින්ද චින්ත්න තදිරි දැක්ම” ුනුල ක්රියා සමක ජන යවලන ජාබෙක නිලාව ශා ජනාලාව වංලධන න 

යමයශයුම් මඟින් ද රාජය ආරක්ක ශා නාගරික වංලධන න ුමාත්යාංය මඟින් ද යමරට නිලාව 

ුලයත්ාලය වපුරින් සිටී. ටට ුමත්රල යලන ස රාජය ආයත්න ශා යප ්ගගිකක ුංය මඟින් ද නිලාව 

තදිකිරීම් වම් න් යයන් විය් ුල ානයක් යයෝමු කර ඇත්. 2011 සිට ක්රියා සමක ව ජන යවලන 

ලැඩවටශන මඟින් වෑම ක්ය්රයක් ුළෂම නිලාව තදිකරදීම ව ශා ඇබෙ ක උනන්දුල නිලාව 

තදිකිරීමට ප්ර   පෑමක් කෂ  ල විය්යයන් ම ව ශන් කෂ යුුළය. වාමානයයයන් ලවරකට වෑම 

ක්ය්රයකම තදිකරන ්ගය්ග ක්යකට ආවන්න නිලාව වංඛ්යාලක් වුල ස 2011 ලවයධන සිට 

ලවරකට තදියකයරන නිලාව වංඛ්යාල ක් 4 දක්ලා තශෂ යෑයමන් ඒ  ල මනාල පැශැදිික යේ. 

2011 ලවයධන නිකු ස යකරුණු ජන ශා නිලාව වංගණන ලාධනත්ාල ුනුල යමරට නිලාව ුලයත්ාලය 

ක් 7ට ලඩා ුම  වී බෙබීම ුළළින් යමරට නිලාව ක්ය්රය ුළෂ සිදු වී ඇබෙ වංලධන නය යශෝිනන් 

යපන්නුම් කරයි. 

නිලාව ශා තදිකිරීම් ක්ය්රය ුළෂ මම ුං යදකටම ලැදග ස ලන සුවිය්ී  කාධනයාාධනයයක් සිදුකෂ 

ලවරක් යව ද 2014 ලධනය තබෙශාවගත් යේ.  

මෑත් තබෙශාවයේ ප්රාම ලරට ජාබෙක නිලාව ප්රබෙප සබෙයක් මළි දක්ලා තන් යනෝනැලී  ක්රියාකාරී 

වැෂැව්මක් වමඟ මය ප්රායය කවකල ක්රියා සමක කිරීම ආරම්ා කිරීමට ශැකිවීම ශ්රී ාංයක්ය නිලාව 

ක්ය්රය යලනුයලන් ත්ැබ යය   පියලරක් ලයයන් ශැිනන්විය ශැක. 

යමරට තදිකිරීම් ක්ය්රේ ප්රගමනය වශ නියාමනය යලනුයලන් ත්ැබ ලැදග සම පියලර තදිකිරීම් 

වංලධන න පනත් ක්රියා සමක කර තදිකිරීම් වංලධන න ුකාකාරිය ව්ාාපිත් කිරීම යව ශැිනන්විය ශැක. 

තදිකිරීම් ක්ය්රය වම් න් යයන් ශ්රී ංකාලට බෙබ ුමාමානය ත්ලදුරට ස ආරක්ා කරගනිින් 

ය්ගශීයල පමණක් යනෝල විය්ගශීයල ද යමරට තදිකිරීම් ලෘ සබෙකයන්ට ශා ශිපතපීන්ට ත්ම 

නිධනමාණා සමක ශැකියාලන් යපන්වීමට ඒ මඟින් මශඟු ුලව්ාාලක් හිි යේ. ටට ුමත්රල 

“මශාමාමාීම” ජාබෙක තදිකිරීම් වම්මාන උයෂ මඟින් මුපතලරට මකම යේදිකාලකදී ආයය ජකයින් 



  
ii 

 
  

ඇුළළු තදිකිරීම් ශිපතපීන් රයට් රාජය නායකයා ුබෙන් වම්මාන  ාගැීමමට ුලව්ාාල උදාකරදීම මම 

ශිපතපීන්ට සිදුකෂ විා යග රලයකි. 

ලවර ගණනාලක් බෙව්යව ්ගරාලැටුණු මශපත නිලාව 22ක් යම් ලන විට මුළුමනින්ම නවීකරණය කර 

ඇබෙ ුත්ර ත්ල ස මශපත නිලාව යය ජනා ක්රම 23 ක් ප්රබෙවංව්කරණය යකයරින් පලී . 

2014 ලධනය ුළෂ ශ්රී ංකා රාජය තංිනයන්රු වංව්ාාල රුපියපත ිිකයන 4000 කට ආවන්න 

ලටිනාකමකින් යු ස වංලධන න ලයාපෘබෙ 20 කට ලැඩි ප්රමාණයක තදිකිරීම් කටයුුළ ුලවන් කිරීමට 

වම සල සිටී. 

ශ්රී ංකා රාජය තංිනයන්රු වංව්ාායේ 2011 ලධනයේ පිරිලැටුම රුපියපත ිිකයන 5473කි. මම පිරිලැටුම 

2014 ලධනයේදී රුපියපත ිිකයන 10000 දක්ලා ලධන නය කිරීම ුළෂ රාජය තදිකිරීම් ආයත්නයක් යව 

ශ්රී ංකා රාජය තංිනයන්රු වංව්ාාල ු සප ස කරයගන ඇබෙ ප්රගබෙය කැපී යපයන්.රව්ත්ලාදය 

මුළුමනින්ම පරාජය කිරීයමන් පසු ුයේ මේබිම විජයග්රශණ ැසවක්  ාගනිින් තදිරියට ගමන් 

කරන්යන් ුමායය ග ැසවකට ජයග්රාහීව ල මුණ ණ යදිනි. රට, දැය, වමය යලනුයලන් යමම ුමායය ග 

ජයගැීමම ව ශා ක්බෙය ශා ධ ධනය  ාගනිින් මම ගමයනහි වාඩම් ර යකෝටව්කරුලන්වීමට ුප 

සියලු යදනාට ශැකියේලායි ප්රාධනානා කරි. 

ඔ  වැමට සුා ුනාගත්යක් ! 

 

විමපත වීරලං  පා.ම.) 

තදිකිරීම්, තංිනයන්රු යව්ලා, නිලාව ශා යපෝදු පශසුකම් ුමාත්ය 

  

  



  
iii 

 
  

ගරු නිේ ෝජ්ය අමාත්යතුමමාේ  ණිවුඩය  

 

ශ්රී ංකාල ුළෂ සිදු කරනු  න යේගල ස වංලධන න ක්රියාලිකය ුළෂ 

යපරමුයේ සිටිින් තදිකිරීම්, ශා නිලාව වංලධන න ක්ය්රයේ විා 

කාධනයාාරයක් තටුකරනු  න තදිකිරීම්, තංිනයන්රු යව්ලා, නිලාව ශා 

යපෝදු පශසුකම් ුමාත්යාංයේ 2014 ලධනයේ කාධනය වා න ලාධනත්ාල 

ව ශා පණිවුඩයක් නිකු ස කිරීමට ුලව්ාාලක් ැබීම වුළටට කරුණකි. 

 

ශ්රී ංකායේ දෂ ජාබෙක නි්පාදිත්යට තදිකිරීම් ක්ය්රය  ා දුන් 

දායක සලය 2013 ලවයධන දී 8.6% ක් ව ුත්ර 2014 ලවයධන දී මය 9.7% දක්ලා ලධන නය වී ඇත්. ඒ 

ුනුල යමරට සිදු ලන සීඝ්ර වංලධන නය ශමුයේ තදිකිරීම් කධනමාන්ත්යේ දායක සලය ජාබෙක ආදායින් 

10% ක් ලන ුත්ර ලාධනෂික ලධන නය 17% ක් පමණ යේ. 

 

තදිකිරීම් කධනමාන්ත්යට දිගු කක සිට ුත්යාලයල පැලුළණු තදිකිරීම් කධනමාන්ත්යේ සියලුම 

කාධනයයන් මක් ත්ැනකින් නියාමනය කිරීයම් කාධනයය ව ශා තදිකිරීම් ුායාව ශා වංලධන න ආයත්නය, 

තදිකිරීම් කධනමාන්ත් වංලධන න ුකාකාරිය  ලට ප ස කිරීම ව ශා ලන තදිකිරීම් කධනමාන්ත් වංලධන න 

පන ස යකටුම්පත් පාධනිකයම්න්ුළයේ වම්මත් කර ගැීමමට ශැකි වීම ජයග්රශණයක් වලා යව්ම ඒ මඟින් 

තදිකිරීම් කධනමාන්ත්ය නිලැරදි දිානබෙයකට යයෝමු කිරීමට ද ශැකි ලනු ඇත්. 

 

මයමන්ම, යමම ක්ය්රයේ නියුක්ත් ශිපතපීන් ඇගයීමට ක් කිරීම ව ශා ලාධනෂිකල පල සලනු  න 

ජාබෙක තදිකිරීම් වම්මාන උයෂ මඟින් ඔවුනට තශෂ වාමාජයීය ලටිනාකමක්  ා ගැීමමට ශැකි 

වලා යව්ම ශිපතපීන් දිරිම ස කිරීමට ද රුකුක් විය.  

 

මයව්ම, ශ්රී ංකායේ වෑම පු්ගගයකුටම ත්මාය ම නිලවකට ඇබෙ ුයිබෙය ත්ශවුරු කරින් ුම  

ආදයම්ාභීන්, ම යම පාන්බෙකයින්, රාජය යව්ලකයින් යමන්ම ලුළ ශා ීවලර ප්රජාල ද තක්ක කර 

යගන ක්රියා සමක කරන ද ජනයවලන නිලාව වංලධන න ලැඩවටශන තත්ා වාධනාකල ක්රියා සමක ලන 

ුත්ර ු ස කරග ස ප්රගබෙය පිළි   යත්ෝරුළරු යමම ලාධනත්ාල ුළෂ ඇුළෂ ස යේ. මයමන්ම තපැරණි මශපත 

නිලාව ප්රබෙවංව්කරණය, රජයේ ශා යලන ස නිලාවල පදිංචි කුළී නිලැසියන්ට නිලාවල ීමත්යානුකූ 

ුයිබෙය පැලරීම ලැනි කාධනයයන් ද ක්රියාලට නංලින් නිලාව ගැටළුල විවදීම ව ශා පියලර යගන ඇත්. 

 

ව්ලක්බෙ මානල වංලධන න ලැඩවටශන යටය ස විය්යයන්ම ුම  පශසුකම් ජනාලාවල ජීල ස ලන 

ජනත්ාලය  ආධනථිකය වවි  ගැන්වීම යමන්ම දරු දැරියන්ය  කුවත්ා ලධන න ලැඩවටශන් ද 

ක්රියා සමක කරින් ගුණ ධනම ශා වාර ධනම පිරි යශප ස පවුපත වංව්ාාලක් නිධනමාණය කිරීමට ද කටයුුළ 

යකයධන. 

 

මහින්ද චින්ත්න තදිරි දැක්යම් වංලධන න තක්ක වාක්ා ස කර ගැීමම ව ශා ුමාත්යාංය ශා ඒ 

යටය ස ක්රියා සමක ලන සියලුම ආයත්නලිකන් තටුකරනු  න කාධනයයන්ලදී නිලැරදි නායක සලය 

ශා මඟ යපන්වීම  ා යදින් වැමට ක්බෙයක් ලන ගරු ුමාත්ය විමපත වීරලං මැබෙුළමාට මාය  

ව්තූබෙය පුද කරි. 

 

මයමන්ම යමම කටයුුළ වාධනාක කර ගැීමම ව ශා ුලය වශයය ගය ශා උපයදව්  ා දුන් 

ුමාත්යාං යපතකම් ඇුළළු සියලුම කාධනය මේඩයට ද, විවි   ා ක ශා ුමායය ග ශමුයේ යමම 



  
iv 

 
  

සියලු වාධනාක සලයන් ඟා කර ගැීමමට කැපවීයමන් කටයුුළ කරන සියලුම ආයත්න ප්ර ාීමන් ඇුළලු 

වමවා් කාධනයමේඩයට ද ව්තූබෙය පෂ කිරීමට යමය ුලව්ාාලක් කර ගනිි. 

 

වමෘ්ගකාම ස ශ්රී ංකාලක් බිහි කිරීමට කැපයලමු. 

 

 

වන්ත් ුකවයලන්න  පා.ම.) 

තදිකිරීම්, තංිනයන්රු යව්ලා, නිලාව ශා යපෝදු පශසුකම් නියය ජය ුමාත්ය 

  



  
v 

 
  

ේේකම්තුමමාේ  ණිවුඩය  

 

ශ්රි ංකාල ආසියායේ ආ්චධනයය  ලට ප ස කිරීම ව ශා මහින්ද චින්ත්න 

ප්රබෙප සබෙ රාමුලට ුනුල තදිකිරීම්,තංිනයන්රු යව්ලා ශා නිලාව යපෝදු පශසුකම් 

ුමාත්යාංයේ 2014 ලධනයේ කාධනය වා න ලාධනත්ාලට පණිවුඩයක් නිකු ස 

කරනුයේ තමශ ස වුළටිනි. 

නිලාව වංලධන නය යනු රයට් යපෝදු ආධනථික වංලධන න ක්රියාදාමයයහි ලධන ීමය ප්රබෙල යපන්නුම්කරන 

සුවිය්ී  ක්ය්රයකි. යමරට ුම  ආදායම්ාභීන් යමන්ම ුම  පශසුකම් ජනාලාවල ජීල ස ලන 

ජනත්ාල තක්ක කරගනිින් ක්රියා සමක ලන ජනයවලන නිලාව දව ක්යේ ජාබෙක නිලාව ශා 

ජනාලාව ලැඩවටශන යටය ස නිලාව තදිකිරීම යමන්ම නිලාව ලැඩිදියුණු කර ගැීමම ව ශා ණය 

ලැඩවටශන් ද දිලයින පුරා ක්රියා සමක කරින් නිලාව ුලයත්ාල වපුරාීමමට කටයුුළ කර ඇත්. ුම  

පශසුකම් ජනාලාවල ජීල ස ලන ජනත්ාල වමාජයීය,ආධනථික ශා වංව්කෘබෙක ුංලිකන් වවි  

ගැන්වීම ව ශා ව්ලක්බෙ මානල වංලධන න ලැඩවටශන් යකෝෂඔ නගරය ශා ඒ ආශ්රිත්ල ක්රියා සමක 

කරින් ු සකරග ස ප්රගබෙය ද යමම ලාධනත්ාලට ඇුළෂ ස යේ. 

මයමන්ම තඩම් යනෝමැබෙ ජනත්ාලට තඩම් කැ ික  ා දීම,රජයේ නිලාවල පදිංචිකරුලන්ට 

සින්නක්කර ඔේපු ප්ර ානය කිරීම ශා ලවර 30කට ලඩා පැරණි මශපත නිලාව පිළිවකර කිරීම මඟින් 

ජන ජීවිත්ය සුරක්ෂිත් කිරිමට ද පියලර යගන ඇත්. 

ජනයවලන ජාබෙක නිලාව ලැඩපිළියල ලඩා ස වාධනාකල වමාජයේ සියලු යකෝට්ඨාල නිලාව 

ුලයත්ාලය වපුරාීමම ව ශා ලඩා ස බෙරවාර  ලැඩපිළියලක් යව ක්රියා සමක කිරීමට වකව් කරන 

ද ජාබෙක නිලාව ප්රබෙප සබෙ ක්රියාලට නැංවීම ව ශා ජාබෙක නිලාව ක්රියාකාරී වැැව්ම වකව් කර 

ප්රකායට ප ස කර ඇත්. යමමඟින් ජනත්ාලට ලඩා ස පශසුකම් වහිත්, ගුණා සමක, දැරිය ශැකි ිකට 

පරිවර හිකත්ාමී සුරක්ෂිත් නිලවක ජීල ස වීයම් ුයිබෙය ත්ශවුරු ලනු ඇත්. 

 ශ්රි ංකායේ තදිකිරීම් කධනමාන්ත්ය ලඩා ස කාධනයක්මල ශා යග ීමය ලයයන් වි්ලාවීමය ත්රඟකාරී 

කධනමාන්ත්යක්  ලට ප ස කිරීම ුරමුණු කර ගනිින් වකව්කරන ද තදිකිරීම් කධනමාන්ත් වංලධන න 

පනත් ශ්රි ංකා පාධනිකයම්න්ුළයේ දි ුනුමත් වීම විය් ජයග්රශණයකි. 

තදිකිරීම් ක්ය්රයේ සීඝ්ර වංලධන නය ස වමඟ නිධනමාණය වී ඇබෙ ශ්රම යලෂ පයහි ප්රබොා  ා 

ගැීමමට ශැකි ුයුරින් මානල වම්පත් පරිපධනණ කිරීම ව ශා තදිකිරීම් ආයත්නය ක්බෙම ස යකෝට 

ප්රිබෙය උවව් මට්ටමකට යගන ඒම ශා ශ්රම  කාය සදානම් කිරියම් ජාබෙක ලගීමම තටු කිරීම ව ශා 

ශිපතපීන් වවි  ගැනිවීයම් ක්රියාලිකයට සුවිය්ී  දායක සලයක්  ා දීමට මමඟින් ශැකිලනු ඇත්. 

ශ්රි ංකායේ ක්රියා සමක ලන දැලැන්ත් වංලධන නයේ යකෝටව්කරු  ලට ප ස යලින් සිදු කරන මශා 

මාධනග,ජවිදුික  ාගාර, උමං, රජයේ යගෝඩනැඟිික, ලාරිමාධනග, පාම් ආදී මශා පරිමාණ ලයාපෘබෙ 

ක්රියා සමක කරින් තදිකිරීම් ක්ය්රයේ යේගල ස වංලධන නයකට දායක සලය  ා යදින් 

ුමාත්යාංය යටය ස ඇබෙ තදිකිරීම් ආයත්න විවි  ුමායය ග ශමුයේ සුවිය්ී  කාධනයාාධනයයක් තටු 

කරයි. 

යමම සියලු වංලධන න තක්ක ඟා කර ගැීමම ව ශා ප්රබෙප සබෙමය ී රණ ගනිින් ුලය පශසුකම 

 ා යදින් මනා කෂමනාකාරී සලයයන් යුුළල ුප කටයුුළ ක ුත්ර ුලය වම්ප ස ශා ප්රබෙපාදන 

 ා ගනිින් ගරු ුමාත්යුළමාය  මැදිශ ස වීම මත් දිය ස කරන ද තශත් ලැඩවටශන් ුළළින් වාධනාක 

ප්රබෙලයක් ු සකර ගැීමමට ශැකියාල ැබුණි. 



  
vi 

 
  

යමම සියලු වාධනාක සලයන් පසුපව සිටිින් නිරන්ත්රයයන් උපයදව් ශා මඟයපන්වීම  ා යදින් 

වංලධන න තක්කය කරා ුප යමයශය ලන ගරු ුමාත්ය විමපත වීරලං මැබෙුළමාට ස නිරන්ත්ර 

වශයය ගය  ා යදින් දිරිගන්ලන ගරු නියය ජය ුමාත්ය වන්ත් ුකවයලන්න මැබෙුළමාට ස 

මාය  ව්තූබෙය පුද කරි. මයව්ම යමම සියලු කාධනයයන් වාධනාක කර ගැීමම ව ශා වශයය ගය  ා 

දුන් ුබෙයධනක යපතකම්ලරුන්ට ශා ුමාත්යාංයේ සියලුම නි ාරීන්ට ද වංලධන න ක්රියාලිකයේ 

පුයර ගාමීන් යව යමම ුබෙවිා කාධනයාාධනයයට කැපයලින් උරදී කටයුුළ කරන ුමාත්යාංයට 

ුනු ්ගකාත් සියලුම ආයත්නල වාාපබෙලරුන්, වාමානයාකාකාරීලරුන්, ු යක් ජනරාපතලරුන් ඇුළළු 

වමවා් කාධනය මේඩලට ද මාය  ව්තූබෙය පිරිනමි. 

 

 

පී.මච්.මපත.විමසිරි යපයධනරා 

යපතකම් 

තදිකිරීම්, තංිනයන්රු යව්ලා, නිලාව ශා යපෝදු පශසුකම් ුමාත්යාංය 
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ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු ඳවසුකම් අභාතාංලඹ 

 

1. වැඳිේවීභ 

ශ්රී රාංය ඹ ෑභ ඳවුරක භ වත ව වීභ වා 

නික් රඵා දීනම් අයමුණිේ ක්රිඹා වභක 

කයන ජනනණ නිා වා ජනාා 

ංර්ධන නභනවයුභ 2011 ර්නේ සි  

ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු 

ඳවසුකම් අභතාංලඹ වා  ඹ  අනුඵිත ත 

ආඹතන විසිේ ාර්ථක ක්රිඹා වභක කයන්ේ 

සිටී. 

ග්රාමීය,ඹ, නාික,ක, අ ආ ආදාඹම්රාන්ේ, භධභ 

ඳාේතිකයිේ, යාජ නේකයිේ, යුිතධනඹේ 

අතැේ වේ, තු නභේභ ධීය ප්රජා 

ඉරක්ක කයිනින්ේ ශ්රී රංකානස ෑභ 

භූනිෝලීඹ ප්රනිතලඹක්භ ආයණඹ කයන්ේ 

නිා ිැ ළු නියාකයණඹ කිරීනම් අයමුණිේ 

නභභ ැඩ වන ක්රිඹා වභක නස. 

ශ්රී රංකානස නභනතක් ක්රිඹා වභක ව විවිධ 

නිා වා ජනාා ංර්ධන ැඩ වේ 

අධනඹ කයන්ේ, වානේ අ වදැය ම් 

ැරකිල්ර  ිනින්ේ, ක්නේත්රනේ නියුතු විවිධ 

අභාතාංල, ආඹතන වා ංවිධානර අදව් ද, 

භවජනතානේ අදව් ද රඵා ිනින්ේ, ජාතික 

නිා ප්රතිඳ වතිඹක් ක් කිරීභ  වැකිවීභ 

අභාතාංලඹ රඵාි ව  ක් සුවිනලේ  

ජඹග්රවණඹක් විඹ.නභභිනේ අ ආ ආදාඹම්රාන් 

ඳවුල්ර නිා අලතාඹ ඉටුකිරීභ ිළිබඵ 

විනලේ අධානඹ නඹොමු කයන අතය 

ගුණා වභක, දැක,ඹ වැකි න්රක , ඳක,ය 

හිතකාමීය,, සුයක් ත නිා ඳවසුකම් සිඹලු ජන 

කණ්ඩාඹම් නනුනේ ැඳයීභ  අධානඹ 

නඹොමු කය ඇත. 

ශ්රී රංකා  ාභඹ ාදාවීනභේ අනතුරු යජඹ 

භිනේ ය  තුශ ක්රිඹා වභක කයන විලාර 

ඉදිකිරීම්, භාර්ි ඳිතධති, ඳාරම්, විවිධ ජර 

ාඳිති, විදුබලඵර ාඳිති ැනි අතල 

ඹටිතර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ නසි ව සිදු 

වීභ ඳසුිනඹ කාරනේ සිදු ව නිා නඳෞිතිබලක 

අංලනේ ඉදිකිරීම් ක්නේත්රනේ ආනඹෝජනඹ 

ඉවශ ඹාභ නවේතුනේ ඉදිකිරීම් ක්නේත්රනේ 

ැරකිබල යුතු ර්ධනඹක් දක්න  රැබිණි.නභභ 

ිළබිදීභ ඉදිකිරීම් කර්භාේතකරුේ  ඳභණක් 

නනො ඉදිකිරීම් ක්නේත්රඹ  අමු්ර 

නිඳදේනේ  වා නභභ ක්නේත්රනේ විවිධ 

අලතා වා දාඹක න ිලල්ීනේනේ ද 

ි වතිඹ ත වඹ වා ්ථායබාඹ ඇති කිරීභ  

ිළටුවරක් වී ඇත. 

නභය  ංර්ධනඹ  විනලේ දාඹක වඹක් 

ඳඹන ඉදිකිරීම් කර්භාේතනේ ප්රිභනඹ 

භිනේ ය  , නිතශීඹ ඉදිකිරීම් ිලල්ීනේ , 

සිඹළුභ ඳාර්ලකරුේ  වා ජනතා  

ප්රතිරාබ ැසක් අ වකය දීභ  අල වි විධාන 

රන ඉදිකිරීම් කර්භාේත ංර්ධන ඳනත 

ඳාර්බලනම්ේතුනස ම්භත විඹ. 

යනේ ඹටිතර ඳවසුකම් ංර්ධන වා විවිධ 

ඉදිකිරීම් ාඳිති ක්රිඹා වභක කිරීභ ම්ඵේධ 

අඳ අභාතාංලනේ ඉදිකිරීම් ආඹතන න 

යාජ ඉංජිනේරු ං්ථා, යාජ ංර්ධන වා 

නිර්භාණ නීතිිත ංථ්ා, නිොඩනැිනබල 

නදඳාර්තනම්ේතු වා යජනේ කර්භාේතලාරා 

විලාර කාර්ඹබායඹක් ඉටු කයනු රඵයි.  නේ 

ර්ධනඹ න ඉදිකිරීම් ක්නේත්රඹ  අල ්රභ 

ඵරකාඹ සදානම් කිරීනම් ජාතික ිය භ 

ඉටුකිරීභ වා අල දැනුභ, වැකිඹා වා 

ආකල්ඳ ැඩි දියුණු කයන්ේ, ි වතිඹනසදීේ 

වා ඉදිකිරීම් ිලල්ීනේ නිපුණතානඹේ වා 

දැනුනභේ විඵර ිැේවීභ  නභභ නර් සි  

ඉදිකිරීම් අබා වා ංර්ධන ආඹතන විවිධ 

ැඩ වේ වඳුේා නදනු රැබීඹ.ඉදිකිරීම් 

ක්නේත්රනේ සිඹලුභ ි වතිකඹේ වා ිලල්ීනේ 

ජාතික භේ න්ේ ඇියීභ වා “භවාභිභානී” 

ඹනුනේ ජාතික ඉදිකිරීම් තිඹක් වා ම්භාන 

ානශරක් ංවිධානඹ කිරීභ තුිබේ ඉදිකිරීම් 

ක්නේත්රනේ ි වතිකඹේ, ිලල්ීනේ වා සිඹලුභ 

ඳාර්ලකරුේ ඉවර භේ නම් ඇියීභ  

රක්කිරීභ මුල් ය  ඳසුිනඹ නර්දී ආයම්බ 

කයන රදී.  භ ැඩ වන ඉදික,ඹ  ව 

ාර්ථක කයනින ඹාභ  ක යුතු කයන්ේ 

සිටී. 

තියාය ංර්ධනඹක් ඇති කිරීභ  නම් 

ආර්ථික වා භාන ංර්ධනඹ භනා 

ිැරීනභකිේ ඳ වානින ඹා  යුතුනස. ව 

වා ජන භාජනේ මුබලක අංිඹ න ඳවුර 

ංර්ධන ක්රිඹාබලඹ  ඵිතධ කයිැනීභ සිදුකශ 
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ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු ඳවසුකම් අභාතාංලඹ 

 

යුතුඹ. නකොශම නියනේ සිඹළුභ නාික,ක ඵර 

ප්රනිතල ආයණඹ න ඳක,දි නන ඳවසුකම් 

හිත ජන කණ්ඩාඹභ ආර්ථික, ාභාජයීඹ වා 

ං්කිතික ලනඹේ ඵර ිැේවීනම් 

අයමුණිේ “ජන නණ” ්ලක්ති භාන 

ංර්ධන ැඩ වේ 2010 ර්නේ සි  

ක්රිඹා වභක කයනු රැන . නභභිනේ නභභ 

ප්රජානේ ුසරතා වා ආකල්ඳ ංර්ධන 

ැඩ වේ, ඉතුරුම් ප්රර්ධන ැඩ වේ, 

්ඹං ැසකිඹා ප්රර්ධන වා භාවතඹ වා 

ං්කිතික ැඩ වේ ක්රිඹා වභක කයන්ේ 

ඔවුේද ආර්ථික ංර්ධනනේ ාර්ථක 

නකො ්කරුේ ඵ  ඳ ව කිරීභ  ිළඹය 

ිනින්ේ සිටී. 

නම් න වි  ංර්ධන භාත නත ප්රනසල වී 

ඇති ශ්රී රංකා  හි තියය ංර්ධනඹක් කයා 

ශඟාවීභ  2014 ර්නේ අභාතාංලඹ විසිේ 

ක්රිඹා වභක කර ංර්ධන ැඩ වේ වා 

වානේ ප්රිතිඹ අඩංගු අභාතාංලනේ කාර්ඹ 

ාධන ාර්ථා නභහි අේතර්ිත නස. 
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2. අභාතාංලනේ දැක්භ වා නභනවය 

 

 

 

 

 

“තියාය ජනාා ංර්ධනඹක් වා ඉදිකිරීම් කර්භාේතනේ පුනර්වතඹක්.” 

 

 

 

 

“ශ්රී රංකානස ාඹකයිේ, ි වීයඹනසදීේ වා ්රභ ඵරකාඹ වැකිඹාේනිේ වා ම්ඳ වබලේ 

ේනිතධ කයන්ේ ැරසුම්ිත ඳක,ය හිතකාමීය, වා ගුණා වභක ඉදිකිරීම් කර්භාේතඹක් ඇති කිරීභ වා 

ප්රජා වබාීත වනඹේ ූලබලක ඳවසුකම් හිත ජනාා බිහිකිරීනභේ ආර්ථික ංර්ධනඹ  දාඹක 

වීභ.” 

 

 

 

3. අභාතාංලනේ විඹ ඳථඹ වා ප්රධාන විඹ ක්නේත්රඹේ 

 

නිා වා ඉදිකිරීම් ක්නේත්රනේ අයමුණු ාක්ා ව කය ිැනීභ වා ප්රතිඳ වති වා ංර්ධන ැරසුම් 

ක් කිරීභ ව ක්නේත්රනේ නිඹැනරන අදාශ ආඹතන වා භාර්නිෝඳනිතල ැඳයීභ.  

දැක්භ 

නභනවය 
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3.1 අභාතාංලනේ ප්රධාන විඹ ක්නේත්රඹේ 

  

ඉදිකිරීම්, 
ඉංජිනේරු නවේලා, 
නිලාව ශා නඳොදු 
ඳශසුකම් 
අභාතාංය 

ඉංජිනේරු ක්නේත්රඹ 

01.යාජ ආඹතන වා ඹාේත්රික 
ඉංජිනේරු නේා ැඳයීභ. 
 

02. යජනේ නිර නිා ව අනනුස ව 
නිොඩනැිනබල වා ප්රන්ති වා ප්රතිභාන 
නිඹභ කිරීභ. 

නිා ක්නේත්රඹ 

01. අ ආ ආදාඹම්රාන්ේ ව විනලේ ප්රජා 
කණ්ඩාඹම්ද ඇතුලු භවජනතානේ නිා  
අලතාඹේ පුයාලීභ වා  නිා 
නඹෝජනා ක්රභ ව නිා ූලරාධාය 
ැඩ වේ ක්රිඹා වභක කිරීභ. 
 

02. ඳක,ය හිතකාමීය,  නර විඹදභ  ක,රන 
ප්රතිරාබ නින නදන නිා තැනීනම් තාක්ණ 
ක්රභ ිළිබඵ ග්රාමීය,ඹ ජනතා  භඟනඳේවීභ. 
 

03.නිා විඹ  අදාශ ප්රතිඳ වති, ැඩ වේ 
ව ාඳිති ම්ඳාදනඹ කිරීභ, ඳසු විඳයම් 
කිරීභ වා ඇියීභ. 

ඉදිකිරීම් ක්නේත්රඹ 

01. ඉදිකිරීම් විඹ  අදාශ ප්රිීයේ, 
ැඩ වේ ව ාඳිති ම්ඳාදනඹ 
කිරීභ, ඳසු විඳයම්  වා ඇියීභ. 
 

02. ඉදිකිරීම් කර්භාේතඹ  ාඳනිතලක වා 
නිඹාභන නේා ැඳයීභ ව ඵය ඉදිකිරීම් 
ාඳකයණ ක්රිඹා වභක කයවීභ වා නඩ වතු 
ිළිබඵ පුහුණ. 
 

03.අදාර නීති රීති වා ප්රන්තිර  අනුකූර 
ඉදිකිරීම් කර්භානත ක්නේත්රනේ ක යුතු 
නිඹාභනඹ, බලඹාඳදිංචි කිරීභ, වි භ ව කිරීභ 
වා ප්රන්තිකයණඹ. 

නඳොදු ඳවසුකම්  ක්නේත්රඹ 

01. වා ඳත නිතඳශ 
කශභනාකයණ වා නිඹාභන ක යුතු 
 

02. භවජන වා ඳත නිතඳශ 
ප්රතිං්කයණ කිරීභ ව කාර්ඹක්භ 
ව කඩිනම් නර නිාර අයිතිඹ 
ඳැරීභ.  
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4. අභාතාංලනේ ංවිධාන ුවඹ 

 

  



කාර්යය වාධන ලාර්තාල  2014

 

 6
 

ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු ඳවසුකම් අභාතාංලඹ 

 

5. අභාතාංලනේ අනුභත කාර්ඹ භණ්ඩරඹ 

අනු 

අං. 

 ලැටුප් 

ක්රභය 

අදා ලන නවේලය අනුභත 

තනතුරු 

වංඛ්ාල 

01 නල්කම් SL 4  01 

02 අතිනර්ක නල්කම්(ඳාරන වා 
මුදල්) 

SL 3 ශ්රි.රං.ඳ.නේ.විනලේ 01 

03 අතිනර්ක නල්කම්(නිා වා 
ංර්ධන) 

SL 3 ශ්රි.රං.ඳ.නේ.විනලේ 01 

04 අතිනර්ක නල්කම්(කාර්න්ක) SL 3 ශ්රි.රං.ඉ.නේ.1 01 

05 ප්රධාන ූලර නිරධාරී SL 3 ශ්රි.රං.ි.නේ.විනලේ 01 

06 නජ්ස වකාය නල්කම්(ඳාරන) SL 1 ශ්රි.රං.ඳ.නේ.1 01 

07 අධක් (නිා වා ංර්ධන) SL 1 ශ්රි.රං.ඳ.නේ.1 01 

08 අධක් (ඉදිකිරීම් තාක්ණ) SL 1 ශ්රි.රං.ඉ.නේ.1 01 

09 අධක් (ැරසුම්) SL 1 ශ්රි.රං.ක්රභ.නේ.1 01 

10 අධක් (ඉංජිනේරු නේා) SL 1 ශ්රි.රං.ඉ.නේ.1 01 

11 අධක්(නාික,ක ජනාා 
ංර්ධන) 

SL 1 ශ්රි.රං.ඉ.නේ.1 01 

12 නිා නකොභාක,් SL 1 - 01 

13 නිනඹෝජ අධක්සවකාය 
අධක් (නිා වා ංර්ධන) 

SL 1 ශ්රි.රං.ඳ.නේ.11/111 02 

14 නිනඹෝජ අධක්සවකාය 
අධක් (ඉදිකිරීම් තාක්ණ) 

SL 1 ශ්රි.රං.ඉ.නේ.11/1,11/
11 

01 

15 නිනඹෝජ අධක්සවකාය 
අධක් (ැරසුම්) 

SL 1 ශ්රි.රං.ක්රභ.නේ.11/1,1
1/11 

01 

16 නිනඹෝජ අධක්සවකාය 
අධක් (ැරසුම්) 

SL 1 ශ්රි.රං.ඉ.නේ.11/1,11/1
1 

01 

17 නිනඹෝජ අධක්සවකාය 
අධක් (ඉංජිනේරු නේා) 

SL 1 ශ්රි.රං.ඉ.නේ.11/1,11/1
1 

01 

18 නිනඹෝජ අධක්සවකාය 
අධක් (නාික,ක ජනාා 

SL 1 ශ්රි.රං.ඳ.නේ.11/111 01 
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ංර්ධන) ශ්රි.රං.ඉ.නේ.11/11 01 

19 වකාය නල්කම්(ඳාරන ) SL 1 ශ්රි.රං.ඳ.නේ.111 02 

20 ිණකා කාක, SL 1 ශ්රි.රං.ි.නේ.11/1,11/
11 

02 

21 ප්රධාන අබේතය විිණක SL 1 ශ්රි.රං.ි.නේ.1 01 

22 නීති නිරධාක, SL 1 නදඳාර්තනම්ේතුිත 01 

23 නතොයතුරු වා ේනිනසදන 
තාක්ණ නිරධාක, 

SL 1 ශ්රි.රං.නතො.තා.නේ.2/I
I 

01 

24 ඳක,ඳාරන නිරධාරී MN7 යා.ක..නේ.(අ ) 01 

25 නල්කම්නේ ම්ඵේධීකයණ 
නල්කම්(තාකාබලක තනතුයකි ) 

-- -- 01 

26 බාා ඳක,ර්තක MN6 බාා ඳක,ර්තක 
නේඹ 

02 

27 අඹැඹ වකාය MN4 ආශ්රිත නිරධාක, 01 

28 ැඳයුම් වකාය MN4 ආශ්රිත නිරධාක, 01 

29 ංර්ධන වකාය MN4 ආශ්රිත නිරධාක, 25 

30 නිා ංර්ධන වකාය MN4 ආශ්රිත නිරධාක, 11 

31 කශභනාකයණ වකාය MN4 යා.ක.නේ. 43 

32 කාර්න්ක නිරධාක, MT2 ශ්රි.රං.තා.නේ. 05 

33 ප්රභාණ මීය,ක්ක MT2 ශ්රි.රං.තා.නේ. 01 

34 ක,ඹදුරු PL3 ක,ඹදුරු නේඹ 22 

35 කාර්ඹාර කාර්ඹ වඹක PL1 කා.නේ.නේ 22 

මුළු තනතුරු වංඛ්ාල 162 
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6. අභාතාංලනේ ුවඹ 

 

 

 

ඉදිකිරීම්, 
ඉංජිනේරු 

නවේලා, නිලාව ශා 
නඳොදු ඳශසුකම් 
අභාතාංය 

ැරසුම් අංලඹ 

නිා වා 
ංර්ධන 
අංලඹ 

ඳාරන අංලඹ 

තාක්ණ 
අංලඹ 

අබේතය 
විිණ අංලඹ 

නිා 
නකොභාක,් 
අංලඹ 

ූලර අංලඹ 
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6.1.ඳාරන අංලඹ 

“ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු 

ඳවසුකම් අභාතාංලඹ විසිේ යජනේ ප්රතිඳ වති 

ක්රිඹා වභක කිරීනම්දී ව භවජන සුබ සිිත ඹ 

ිළණි සිදු කයනු රඵන විවිධ 

කර්තඹේීදදි ව අභාතාංලනේ සිඹලුභ අංල 

වා වඹ රඵා දීභ ව ව වා අල ැඩ 

ඳක,යඹ ක් කිරීභ, භාන ම්ඳ ව නභේභ 

නබෞතික ම්ඳ ව කාර්ඹක්භ වා පරදායී 

කශභනාකයණඹ කිරීභ ඳාරන අංලඹ භඟිේ 

සිදු කයනු රඵයි.”  

ඳාරන අංලනේ ප්රධාන කාර්ඹඹේ 

1. අභාතාංලනේ නේඹ කයන සිඹලුභ 

නිරධාරීේනේ ආඹතනික ක යුතු 

ඳ වානින ඹාභ. 

2. අභාතාංලනේ සිඹලුභ නඩ වතු 

ක යුතු සිදුකිරීභ. 

3. අභාතාංලනේ ප්රම්ඳාදන ක යුතු 

ඉටුකිරීභ. 

4. අභාතාංලඹ වා අනුඵිත ත 

ආඹතනර අභාතාංලනේ භැදිව ව 

වීනම්ේ සිදුකයන සිඹලුභ ඳක,ඳාරන 

ක යුතු. 

5. අභාතාංලනේ කාර්ඹ භණඩරඹ 

ම්ඵේධ ක යුතු. 

6. අභාතාංලනේ සිඹලුභ අංල වා 

අල ඳවසුකම් ඳඹා දීභ. 

7. අභාතාංලනේ න  අඩවිඹ ඹා ව 

කාලීන කිරීභ. 

8. පරදායිතා ක්රිඹාකායකම් ඳැැ වවීභ. 

9. අභාතාංලනේ ක යුතු වා ප්රාවන 

ඳවසුකම් ැඳයීභ. 

10. අභාතාංල නිරධාරීේ වා පුහුණු 

ැසි ඳැැ වවීභ. 

 

 

 

 

6.2.ැරසුම් අංලඹ 

“අභාතාංලඹ ඹ න ව ඇති ආඹතන ර 

ංර්ධන ැඩ වේ ැරසුම් කර ඳක,දි 

ප්රිතිඹ රිාකය ිැනීභ වා ආඹතන 

නභනවඹවීභ  වාඹ වීභ.” 

“නිා ව ඉදිකිරීම් ක්නේත්රනේ සිදුකයන රද 

ංර්ධන ැඩ වේ ිළිබඵ නිැයදි 

නතොයතුරු රඵාදීභ භිනේ අදාර ඳාර්ල වා 

භවජනතා දැනු ව කිරීභ.” 

“නිා වා ඉදිකිරීම් ක්නේත්රනේ ංර්ධන 

අලතා වඳුනානින ආඹතනබලේ ක ්

කයන ාඳිති නඹෝජනා  මුදල් වා 

ක්රභම්ඳාදන අභාතාංලඹ භඟිේ අනුභත 

කයා ිැනීභ  වාඹ වීභ ව ැරසුම් අංලඹ 

භිනේ සිදු කයනු රඵයි.” 

 ැරසුම් අංලනේ ප්රධාන කාර්ඹඹේ 

1. අභාතාංලනේ දැක්භ වා අයමුණුර  

අදාර අභාතාංලඹ වා    

අනුඵිත ත ආඹතනර ක්රිඹාකාරී 

ැරැ්භ ක් කිරීභ  අදාර 

ම්ඵේධීකයණ ක යුතු. 

2. අභාතාංලඹ ඹ න ව ඇති ආඹතන ර 

ංර්ධන ැඩ වේර ප්රිතිඹ 

භාසික වා ාර් ක ක්රිඹාකාරී 

ැරැ්භ  අනු ඇියීභ. 

3. අඹැඹ විාද කායක බා අ්ථා 

නනුනේ අභාතාංලනේ 

කාර්ඹාධන ාර්තා ක් කය 

ඳාර්බලනම්ේතු නත ඉදික,ඳ ව කිරීභ. 

4.  ංර්ධන ැඩ වේ ම්ඵේධ 

නතොයතුරු ම්ඳාදනඹ වා 

ාර්තාකයණඹ. 

5. අභාතිංල වා අනුඵිතධ ආඹතනර 

ාඳිති නඹෝජනා ජාතික ැරසුම් 

නදඳාර්තනම්ේතු නත ඉදික,ඳ ව 

කිරීභ වා ම්ඵේධීකයණඹ. 
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6.3.නිා  අංලඹ 

“නිා ක්නේත්රනේ අයමුණු රඟා කය ිැනීභ 

වා නිා ංර්ධන වා නඳොදු ඳවසුකම් 

ඹන විඹ ක්නේත්රඹේ ඹ න ව ජාතික 

ප්රතිඳ වති ම්ඳාදනඹ, ැරසුම් ක ්

කිරීභ,නභනවඹවීභ, ඳසුවිඳයම් කිරීභ ව 

ක්නේත්රනේ නිඹැනරන අභාතාංලඹ  

අනුඵිත ත ආඹතන වා භඟ නඳේවීභ. නභභ 

අංලඹ භඟිේ සිදුක කයනු රඵයි.” 

නිා අංලනේ ප්රධාන කාර්ඹඹේ 

1. ප්රතිපඳ්තතිප වම්ඳාදනය 

 නිා ක්නේත්රනේ ාේනතිඹ වා 

අලන ප්රතිඳ වති ම්ඳාදනඹ 

 නිා ක්නේත්රඹ  අදාශ න ප්රතිඳ වති 

අනනුස ව යාජ ආඹතන භි 

ම්ඵේධ වී ක්රිඹා වභක කයවීභ. 

 අ ආ ඳවසුකම් හිත ජනාා 

ංර්ධන කිරීභ වා ප්රජා ංර්ධනඹ 

කිරීභ. 

 දි්ත්රික්, ප්රානිතශීඹ වා ිැන් නිා 

කන්ටු ්ථාිළත කිරීභ. 

 නරෝක ජනාා දිනඹ  භිාමීය, 

දියින පුයා නිා ඉදිකිරීම් වා 

ම්ඵේධ ැඩ වේ  ක්රිඹා වභක 

කිරීභ වා නරෝක ජනාා දිනඹ 

ැභරීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ඉඩම් රාජකාරී 

 නිලාව වංලර්ධන අරමුණු වශා ඉඩම් 

අ්තඳ්ත කර ගැනීභ / ඳලරා ගැනීභ 

වම්ඵේධ කටයුතු. 

 නිලාව අරමුණු වශා ඉඩම් ඵැශැර 

කිරීභ වම්ඵේධ කටයුතු. 

 ජාතිපක නිලාව වංලර්ධන අධිකාරී 

ඳනන්ත 8(1) ලගේතිපය යටන්ත 

ඉඩම්/නිලාව ල නීතිපභය අයිතිපය 

ජනතාලට ඵැශැර කිරීභ. 

 ජාතිපක නිලාව වංලර්ධන අධිකාරිය 

වතු ඉඩම්ල අනලවරනයේ නිලාව 

ඉදිකර ඳදිංචි වී ඇතිප ඳදිංචිකරුලේ, 

අභාත භ්ඩඩ අනුභැතිපය ප්රකාරල 

නියභානුකූ කිරීභ. 
 

3. නිලාව වංලර්ධනය 

 රනේ අලතාලයට ගැනඳන ඳරිදි 

නිලාව ඉදිකිරීම් ලැඩවටශේ ශා නිලාව 

ලාඳිතිප රියා්තභක කිරීභ. 

 භශල් නිලාව ප්රතිපවංවකකරයය කිරීභ. 

 නිලාව යය ආධාර  ලැඩවටශේ 

රියා්තභක කිරීභ. 

 නිලාව නයෝජනා ක්රභලට අදා 

අභාත භ්ඩඩ වංනශ ඉදිරිඳ්ත 

කිරීභ. 

 නලන්ත රාජ ආයතන ශා කකාඵශධ 

නිලාව ලැඩවටශේ රියා්තභක කිරීභ. 

 නශශීය ශා විනශශීය ආනයෝජකයිේ 

වභග නිලාව ලාඳිතිප 

වම්ඵේධීකරයය කිරීභ. 

 අඩුඳශසුකම් වහිත ජනාලාව 

වංලර්ධනය කිරීභ ශා ප්රජාල 

වංලර්ධනය කිරීභ. 

 

 

 

 



කාර්යය වාධන ලාර්තාල  2014

 

 11
 

ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු ඳවසුකම් අභාතාංලඹ 

 

6.4.තාක්ණ  අංලඹ 

6.4.1. ඉංජිනේරු නේා අංලඹ 

“ඉදිකිරීභ ාඳිති වා ාධායණ වා දැක,ඹ 

වැකි න්ර ිණේ නිඹභ කිරීභ තුබලේ භ්ථ 

ඉදිකිරීම් කර්භාේතනේ මුළු ඉදිකිරීම් ිළක,ැඹ 

ඳාරනඹ කිරීභ ව අභාතාංලඹ ඹ න ව ඳතින 

ආඹතනර ඉදිකිරීම් ාඳිති වා විනිවිද 

බාඹකිේ යුතු ාධායණ න්ර ිණේ අනු 

නකොේත්රා වකරුේ නතෝයා ිැනීභ  වාඹ 

වීභ ව නභභ අංලඹ භිනේ සිදු කයනු රඵයි.” 

ඉංජිනේරු නේා අංලනේ ප්රධාන 

කාර්ඹඹේ 

1. යජනේ ආඹතනර ඉදිකිරීම් ම්ඵේධ 

්ථාය තාක්ණ කන්ටු අනුභැීයේ 

රඵා දීභ. 

2. අභාතාලඹ ඹ න ව ඇති ආඹතනඹේ 

වා ප්රම්ඳාදන කන්ටු ඳ ව කිරීභ. 

3. නකොේත්රා ව වි රනඹේ වා 

අභාතාංල අනුභැතිඹ රඵාදීභ. 

4. අභාතාංල ප්රම්ඳාදන කන්ටු ීයයණ 

රඵා දීභ. 

5. නකොේත්රා වකරුේ ම්ඵේධ 

ඉදිකිරීම් ක්නේත්රඹ  අදාර ද වත 

ඳිතධති වා ඉදිකිරීම් ක්නේත්රඹ  අදාර 

න්ර ිණේ ිළිබඵ ද වත ඳිතධති 

ඳ වා නින ඹාභ. 

 

6.4.2. ඉදිකිරීම් තාක්ණ අංලඹ 

 

“ඳක,ය හිතකාමීය, වා ගුණා වභක ඉදිකිරීම් 

කර්භාේතඹක් ඇති කිරීභ  අභාතාංලඹ 

ඹ න ව ඇති ආඹතන නභනවඹවීභ නභභ අංලඹ 

භිනේ සිදුකයනු රඵයි.” 

 

 

ඉදිකිරීම් තාක්ණ අංලනේ ප්රධාන 

කාර්ඹඹේ 

1. ඉදිකිරීම් අංලඹ  අනුඵිත ත ඉදිකිරීම් 

ව ඉංජිනේරු නේා ඳඹන ආඹතන 

ඉදිකිරීම් කර්භාේතනේ ප්රිභනඹ 

වා නභනවඹවීභ. 

2. ඉදිකිරීම් ක්නේත්රඹ  අල ්රභ 

ඵරකාඹ සදානම් කිරීභ. 

3. ි වීයඹනසදීේ වා ඉදිකිරීම් ිලල්ීනේ 

නිපුණතානඹේ වා දැනුනභේ පූර්ණ 

කිරීභ  වා ගුණා වභක ඉදිකිරීම් සිදු 

කිරීභ  අභාතාංලඹ  අනුඵිත ත 

ආඹතන නභනවඹවීභ. 

6.4.3. නාික,ක ජනාා ංර්ධන 

අංලඹ 

“ප්රධාන ලනඹේ නාික,ක ප්රනිතලඹේහි ාඹ 

කයනු රඵන අ ආ ආදාඹම්රාභි ජනාතා  වා 

අනනුස ව ජනතා  අල ඳක,දි ඳදිංචි වීභ  

වැකිඹා ඳතින ඳවසුකම්බලේ භේවිත 

නිා ාඳිති ඉදිකිරීම් නභනවඹවීභ වා 

නාික,ක ජනාා ංර්ධනඹ කිරීභ නභභ 

අංලඹ භිනේ සිදු කයනු රඵයි.” 

නාික,ක ජනාා ංර්ධන අංලනේ 

ප්රධාන කාර්ඹඹේ 

1. අභාතාංලඹ  අනුඵිත ත ආඹතන 

භිනේ ඉදික,ඳ ව කයනු රඵන ංර්ධන 

නඹෝජනාේ අභාතාංල ්ථාය 

ාඳිති ඇියීම් කන්ටු වයවා ජාතික 

ක්රභම්ඳාදන නදඳාර්තනම්නුතුනස 

අනුභැතිඹ ඉදික,ඳ ව කිරීභ. 

2. නාික,ක ජනාා ංර්ධන 

ාඳිීයේ අධීක්ණඹ වා ප්රිතිඹ 

භානරෝ නඹ කිරීභ. 
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6.5.ජාතික නිා නකොභාක,්   

අංලඹ 

නභභ අංලඹ 1973 අංක 01 දයණ නිා 

නිතඳශ ාඳක,භඹ නීතිඹ ඹ න ව රඵා දී ඇති 

ඵරතර වා කාර්ඹඹේ ඉටු කයයි.  නභේභ 

1972 අංක 7 දයණ කූලී ඳනත ඹ න ව ඳැරී 

ඇති ඹම් කාර්ඹඹේ ද ඉටු කයනු රඵයි. 

“ඉවත දක්ා ඇති නීති භිනේ දක්ා ඇති 

ප්රධාන අයමුණ න ුසලී නිැසිඹේ වා 

ඔප්පු රඵා දීභ, යජඹ  ඳයා ි ව නිාර 

අයිතිකරුේ  ේදි රඵා දීභ ැනි අයමුණු 

වා නභභ අංලඹ ක්රිඹා කයයි.” 

6.6. ූලර අංලඹ 

“අභාතාංලනේ වා අභාතාංලඹ ඹ න ව ඇති 

අනනුස ව ආඹතනර  අදාර න අයමුණු 

ාක්ා ව කය ිැනීභ දවා අල ූලර 

ම්ඳ ව වා ාඳනිතලනඹ රඵා දීභ ව,  භ 

ම්ඳ ව ඩා ව පරදායී වා කාර්ඹක්භ 

නඹදවීභ වා අල න ඳිතධති වා ඳාරන 

ක්රභ ිළිබඵ ාඳනද් රඵා දීභ නභභ අංලඹ 

භිනේ සිදු කයනු රඵයි. ” 

 

1. අයමුදල් ිළිබඵ ැරසුම් කිරීභ. 

2. අඹැඹකයණඹ. 

3. අයමුදල් නිසි ප්රභාණඹ , නිසි 

නසරා  රඵා ිැනීභ. 

4. අභාතාංලනේ අයමුණු ාක්ා ව කය 

ිැනීභ වා මුදල් නිුස ව කිරීභ වා 

විඹදම් කිරීභ. 

5. අදාර ඳාර්ලඹේ නත විඹදභ වා 

ූලර ප්රිතිඹ ිළිබඵ නිඹන්ත 

දිනඹේ  නවෝ    නඳය ාර්තා කිරීභ. 

6.7.අබේතය විිණන   අංලඹ 

“ආඹතනර අනප්ක් ත අයමුණු ඹථාර්තඹක් 

ඵ  ඳ ව කය ිැනීභ ිළණි ඹවඳ ව ූලර 

ඳක,ඳාරනඹක් ව වි භ ව කශභනාකයණඹක් 

්ථාිළත කිරීභ. නභභ අංලඹ භිනේ සිදු කයනු 

රඵයි.” 

අභාතිංලඹ ව ව ඹ න ව ඇති ආඹතනර 

ූලර ඳක,ඳාරනඹ වා කශභනාකයණ 

ක යුතුර  වබාින වී  භ ක යුතු ඩා ව 

වි භ ව ව කාර්ඹක්භතාඹකිේ යුතු 

සිදුකිරීභ ිළණි කශභනාකයණඹ  භඟ 

නඳේවීනභේ ව අල ාඳනද් රඵා දීනභේ 

වාඹවීභ ද නභභ අංලනේ ප්රධාන කාර්ඹඹේ 

නස. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



කාර්යය වාධන ලාර්තාල  2014

 

 13
 

ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු ඳවසුකම් අභාතාංලඹ 

 

2014 ලර්නේ රියා්තභක කරන ද වංලර්ධන ලාඳිතිපලන්ේ කිහිඳය  

  
ක ආනර අ නසීත භාර්ි ිළවිසුම් නිොඩනැිනල්ර ඳල්නල්කැනල් ඵේධනාිාය නිොඩනැිනල්ර 

  
ාරඳනේ ඳාරභ ඉදිකිරීභ න රක්ඳාන ඵරාිාය ාභි 

  
භාර්ි ංඥා ඳිතධති ්ථාිළත කිරීභ, 

 භාතය - නිොඩිභ 
නඳක,ඹුසරභ නිා ාඳිතිඹ 
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7.අභාතංලඹ  අනුඵිත ත 

ආඹතන 

7.1.ඉදිකිරීම් අබා වා ංර්ධන 

ආඹතනඹ 

ඉදිකිරීම් අබා වා ංර්ධන 

ආඹතනඹ(ICTAD) 1957 යාජ කර්භාේත 

ං්ථා ඳනත ඹ න ව ිළහිටුන රද 

ආඹතනඹකි. ර්තභානනේ දී ඉදිකිරීම්, 

ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු ඳවසුකම් 

අභාතාංලඹ ඹ න ව  හි බාඳතියඹානේ 

ප්රධාන වනඹේ යුතු අධක් භණ්ඩරඹක් 

භිනේ ක්රිඹා වභක නස. 

7.2.යාජ ංර්ධන වා නිර්භාණ 

නීතිිත ං්ථා 

යාජ ංර්ධන වා නිර්භාණ නීතිිත ං්ථා 

1957 අංක 49 දයණ යාජ කාර්න්ක ං්ථා 

ඳනත ඹ න ව 1971 ඔක්නතොම්ඵර් 01 න දින 

ඉංජිනේරු ආඹතනඹක් නර ං්ථාිළත 

කයන රදී. 

නභභ ං්ථා ප්රධාන නඳනශේ ඉංජිනේරු 

ආඹතනඹක් නර ඳාරම්, භවා භාර්ි, 

නිොඩනැිනබල, ාභං, ාක,භාර්ි වා ජර 

ම්ඳාදන නඹෝජනා ක්රභ ඹනාදිඹ ැරසුම්  

කිරීභ, නිර්භාණඹ කිරීභ ව ඉදිකිරීම් තුිබේ 

නභය  ඹටිතර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ  

සුවිනලේ  දාඹක්තඹක් ඳඹන අතයභ, ඳාරම් 

ඉදිකිරීම් ම්ඵේධ ශ්රී රංකානස ඇති 

ප්රධානතභ ආඹතනඹක් ද නයි.  නේභ ාභං 

ඉදිකිරීභ  වැකිඹාක් ඇති  කභ ශ්රී රාංකික 

ආඹතනඹද නභභ ංථ්ායි. 

7.3.යාජ ඉංජිනේරු ං්ථා 

ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු 

ඳවසුකම් අභාතාංලඹ ඹ න ව ඳ වානින 

ඹනු රඵන අර්ධ යාජ ආඹතනඹක් න ශ්රී 

රංකා යාජ ඉංජිනේරු ං්ථා අංක 12841 

දයණ 1962 ජනාාක, 01 ැනි දින අතිවිනලේ 

ිැේ ඳත්රනේ අනුභැතිනඹේ ං්ථාඳනඹ 

කයන රද ආඹතනඹකි. 

ඉංජිනේරු ං්ථා ඉදිකිරීම් ක්නේත්රනේ යාජ 

අංලනේ ප්රමුතතභ ආඹතනඹකි. නභභිනේ 

ඉංජිනේරු නේා ැඳයීභ, ඉදිකිරීම් 

ඹේනත්රෝඳකයණ ැඳයීභ, ැරසුම්  නිර්භාණඹ 

කිරීභ, පුහුණු රඵා දීභ නභේභ ඳර්නේණ 

ක යුතු ද ඉටු කයනු රඵයි. 

7.4.නිොඩනැිනබල 

නදඳාර්තනභේතු 

ආයම්බනේදී යජනේ ැඩ නදඳාර්තනම්ේතුනස 

නකො ක් ලනඹේ ඳැතිඹ ද  1969 දී “ව” 

න්රේණිනේ නදඳාර්තනභේතුක් ලනඹේ 

්ථාිළත කයනු රැබීඹ. කර සිඹලුභ යජනේ 

නිොඩනැිනබල ව    අදාර නේාේනේ 

ඉදිකිරීම් ක යුතු ව නඩ වතු ක යුතු 

නිොඩනැිනබල නදඳාර්තනම්ේතු නත රඵා දුේ 

අතය,  භ සිඹලු ක යුතු නිොඩනැිනබල 

නදඳාර්තනම්ේතුනස දි්ත්රක් ඉංජිනේරු 

කාර්ඹාර 27 ක් භිනේ 5000ක  අ ක ්ථිය 

නේකයිේ නඹොදානින ඉටුකයනු රැබීඹ. 

ර් 1989 දී 13 න ්ථා ංනලෝධන 

භිනේ ඳරා ව බාර  ඵරඹ ඳැරීභ ව භඟ 

නිොඩනැිනබල නදඳාර්තනම්ේතු නකොශම ිළහිටි 

“ ප්රධාන කාර්ඹාරඹ ව මුළු දියිනභ 

ආයණඹ න ඳක,දි ිළහිටුනු රැබ ප්රධාන 

ඉංජිනේරු කාර්ඹාර 7ක් නර  

ප්රතිංවිධානඹ විඹ. 

7.5.ජාතික නබෞතික ැරසුම් 

නදඳාර්තනම්ේතු 

නභහි ූලබලක කාර්ඹබායඹ ේනේ ශ්රී රංකානස 

ඉඩම්ර ආර්ථික, භාවතඹ, නබෞතික වා 

ඳාක,ක,ක අංල ිළිබඵ වකාඵිතධ ැරසුම් 

ක්කිරීභ, ප්රර්ධනඹ වා නිඹාභනඹ කිරීභ 

අයමුණු කයනින ජාතික නබෞතික ැරැ්භක් 

ක් කිරීභ ව ක්රිඹා වභක කිරීභ, ්බාවික 
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ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු ඳවසුකම් අභාතාංලඹ 

 

ඳවසුකම් ආයක්ා කිරීභ, ්බාවික ලනඹේ 

ැදි ව නිොඩනැිනබල ව ්බාවික නර 

විසිතුරු ්ථාන ංයක්ණඹ වා වි විධාන 

ැරැ්වීභයි. 

7.6.නාික,ක ජනාා ංර්ධන 

අ කාක,ඹ 

2008 අංක 36 දයණ නාික,ක ජනාා 

ංර්ධන අ කාක, ඳනත අනු නභභ 

අ කාක,ඹ තියාය නාික,ක ජනාා 

ංර්ධනඹක් ඇතින ඵ  වතික වීභ 

ිළණි දැන  ඳතින නිා වකක ැඩි දියුණු 

කිරීභ භිනේ නවෝ ඩා ව ඹවඳ ව නිා 

ඳවසුකම් වා අභ නාික,ක ඳවසුකම් වා 

ප්රනසලඹ ැරසීභ භිනේ නේා ඳවසුකම් අ ආ 

නාික,ක ජනාාර නනන 

තැනැ වතේනේ වතන  වතඹ නිා සිටුවීභ 

වා ිළහි නු රැබ ආඹතනඹකි. 

7.7.යජනේ කර්භාේතලාරා 

යජනේ කර්භාේතලාරා භිනේ යාජ ආඹතන 

වා ඹාේත්රික ඉංජිනේරු ක්නේත්රනේ නරෝව 

වා  ආ කර්භාේත ආශ්රිත ැඩ, බාණ්ඩ වා 

නේා ැඳයීනම් කාර්ඹඹේ ව ඹාේත්රික 

ඉංජිනේරු ක්නේනත්රේ ැඩවර පුහුණු කිරීනම් 

ක යුතු කයනු රැන . 

7.8.ජාතික නිා ංර්ධන 

අ කාක,ඹ 

ජාතික නිා ංර්ධන අ කාක,ඹ 1979 අංක 

17 දයණ ජාතික නිා ංර්ධන අ කාරී 

ඳනත භිනේ ශ්රී රංකානස නිා ංර්ධන 

ක යුතු කයනින ඹාභ වා ්ථාිළත කය 

ඇත.නභභ අ කාක,ඹ  හි නකොශම ිළහිටි ප්රධාන 

කාර්ඹාරඹ  අභතය දි්ත්රික් කාර්ඹාර 25 ක් 

ව නාික,ක කාර්ඹාර 02 ක් භිනේ දියින 

පුයා නිා ඉදිකිරීම් වා නිා ංර්ධන 

ක්නේනත්රේ ක යුතු කයනින ඹනු රැන . 

7.9.වා ඳත කශභනාකයණ 

අ කාක,ඹ 

2003 අංක 24 දයණ නඳොදු ඳවසුකම් භණ්ඩර 

(ංනලෝධන) ඳනතිේ ිළහිටුනු රැබු 

වා ඳත කශභනාකයණ අ කාක,ඹ, 

වා ඳත ඉදිකිරීම් වා කශභනාකයණ 

ම්ඵේධ නිඹාභන අ කාක,ඹ නස. තද, 1982 

අංක 45, 2003 අංක 39 ඹන ඳන වබලේ 

ංනලෝ ත ඵිතධ නිා අයිතිාසිකම් ඳනන ව 

නිඹභඹේ නිඹාභනඹ කිරීභ නභභ අ කාක,ඹ 

ිළහිටුවීනම් ූලබලක අයමුණ නස. 

7.10.ඕේ විස ංර්ධන 

පුිතිබලක භාිභ 

1996 ජනාක, 01 ැනි දින ඕේ විස 

ංර්ධන පුිතිබලක භාිභ ආයම්බ කයනු 

රැබීඹ. 

ජනනණ නිා දරක්නේ ජාතික 

ප්රතිඳ වතිඹ  විඹ නදන යාජ භාිභක් 

නර විල්ාඹ වා ිය භ ව, පුිතිබලක 

ආඹතනඹක් නර කාර්ඹක්භතාඹ ව 

නඳයදැක, කයි ව නභභ භාිභ අද න වි  

නිා නනරඳනශහි ඳැවැදිබල නනක් ඇති 

කයන්ේ නිා අලතාඹ පුයාලීභ  

ඉදික,ඳ ව සිටී. 
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ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු ඳවසුකම් අභාතාංලඹ 

 

2014 ලර්නේ රියා්තභක කරන ද වංලර්ධන ලාඳිතිපලන්ේ කිහිඳය  

 

 

ඹම විල්විදාර ්රණාිායඹ රුේැල්ර ඳාරම් ාඳිතිඹ 
  

තරකැනල් - බලඳුර නිා ාඳිතිඹ නභොයටු අඟුරාන නිා ාඳිතිඹ 
 

 
අනුයාධපුය ප්රධාන ්රීඩාිායඹ,්රීඩා ිළටිඹ වා 

ිළහිනුම් ත ාකඹ 
භික්ෂු විල්විදාර නිොඩනැිනල්ර - අනුයාධපුය 
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ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු ඳවසුකම් අභාතාංලඹ 

 

8. ූලර ප්රතිඳාදන 

2014 ර්නේදී අභාතාංලඹ නත නේ කයන රද භ්ථ ූලර ප්රතිඳාදන ප්රභාණඹ වා  භ ූලර 

ප්රතිඳාදනඹේීද 2014.12.31 දින  ප්රිතිඹ ඳවත දක්ා ඇත. 

 

  අභාතාංනේ වභවකූ ් ප්රගතිපය 

 

 ලැඩවටශේ අනුල 

ැඩ වේ 1 - නභනවයුම් ක්රිඹාකායකම් 

 

 ැඩ වේ 2  - ංර්ධන ක්රිඹාකායකම් 

 

 ඇ්තනම්ේතුිත 
ප්රතිඳාදන 

ශුිතධ(දශ) ප්රතිඳාදන තථ විඹදභ 

පුනයාර්ථන විඹදම් 343,415,000 343,415,000 328,407,383 

ප්රාේධන විඹදම් 4,296,387,000 4,296,387,000 2,994,796,484 

 4,639,802,000 4,639,802,000 3,323,203,867 

    

 ඇ්තනම්ේතුිත 
ප්රතිඳාදන 

ශුිතධ(දශ) ප්රතිඳාදන තථ විඹදභ 

පුනයාර්ථන විඹදම් 227,415,000 227,415,000 224,391,383 

ප්රාේධන විඹදම් 13,775,000 13,775,000 237,477,070 

 241,190,000 241,190,000 237,477,070 

    

 ඇ්තනම්ේතුිත 
ප්රතිඳාදන 

ශුිතධ(දශ) ප්රතිඳාදන තථ විඹදභ 

පුනයාර්ථන විඹදම් 116,000,000 116,000,000 104,016,000 
ප්රාේධන විඹදම් 4,282,612,000 4,282,612,000 2981,710,797 

 4,398,612,000 4,398,612,000 3,085,726,797 
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ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු ඳවසුකම් අභාතාංලඹ 

 

රජනේ නිධාරීේනේ අ්තතිපකාරම් ගිණුභ 

  

විය අංක 123011 

123012 
   

  උඳරිභ ශර සීභාල අලභ ඵැර සීභාල උඳරිභ ශර නේ සීභාල 

අනුභත සීභාලේ  7,000,000 4,000,000 40,000,000 

     

ලර්ය ආරම්බනේ නේය (2014.01.01) 24,448,259 

ලර්ය තුෂ මුළු ශර කිරීම්   

 123011 5,197,781  

 123012 1,335,371 6,848,772 

  

   31,297,031 
ලර්ය තුෂ මුළු ඵැර කිරීම්   

 123011 5,197,781  

 123012 2,453,736 (7,651,517) 

ලර්ය අලවාන නේය (2014.12.31) 23,645,514 
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ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු ඳවසුකම් අභාතාංලඹ 

 

9. ර්ඹ තුශ අභාතාංලනේ 

ප්රිතිඹ 

9.1. ඳාරන අංලඹ 

 අභාතාංනේ කාර්යය භ්ඩඩනේ 

පුරප්ඳාඩු 

අභාතාංලනේ නජ්ස භාණ්ඩබලක නිරධාරී 

ිණඹ  අඹ ව අතිනර්ක නල්කම් (නිා වා 

ංර්ධන) තනතුය 2014 ර්ඹ තුශ පුයප්ඳා ආ 

ව අතය  භ පුයප්ඳා ආ 2014 ර්ඹ තුශදීභ 

ම්පූර්ණ කය ිැනීභ  අකාල රැබිණි.    

අභතය පුයප්ඳා ආ ඳැති භාණ්ඩබලක 

නිරධාරී තනතුරු න ිණකාධීකාරී වා 

වකාය අධක්(ඉංජිනේරු තාක්ණ) 

තනතුරු වා නිරධාරීේ අනුයුක්ත කය 

ිැනීභ  වැකිඹා රැබුණු අතය 2014 නර් 

අේ කාර්තු තුශ පුයප්ඳා ආ ව නජ්ස 

වකාය නල්කම් තනතුනයහි ැඩ ඵැලීභ වා 

අබේතය ැඩ ිළිබනරක් කන රදී. ශ්රී 

රංකා ිණකා කාරී නේනේ විනලේ 

න්රේණිනේ නිරධාරීේනේ හිඟඹ නවේතුනේ 

නභභ ර්ඹ තුශ ද ප්රධාන ූලර නිරධාරී 

පුයප්ඳා ආ පුයාිත නනොවැකි විඹ. 

ත ද 2013 ර්නේ අනුභත කය ිේනා රද 

තාක්ණ නිරධාරී ඵා ිැනීම් ඳටිඳාටිඹ  

අනුකූර තයඟ විබාි ඳ වා පුයප්ඳා ආ 

තනතුරු වා සුදුසුකම් හිත නිරධාරීේ 4 

නදනනුස ඵා ිැනීභ  2014 ර්ඹ තුශ 

ක යුතු කයන රද අතය වකාඵිතධ නේා 

අධක් ජනයාල්නේ අනුභැතිඹ භත කාර්ඹාර 

කාර්ඹඹ වාඹක නේඹ වා නේක 

භව වභ භව වමීය,ේ 5 නදනනුස ඵා ිේනා 

රදී. 

ව අනු 2013 ර්ාානඹ න වි  27 ක්  

ඳැති භ්ථ පුයප්ඳා ආ ංතා 2014 ර්ඹ 

තුශ 10 ක් දක්ා අභ කය ිැනීභ  වැකිඹා 

රැබිණි. 

 

 අභාත භ්ඩඩ වංනශ ශා 

ඳාර්න්නම්ේතු ප්රකන 

ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු 

ඳවසුකම් අභාතාංලනේ විඹ ඳථඹ  අඹ ව 

න නිා, ඉදිකිරීම් වා ඉංජිනේරු ක යුතු වා 

අභාතාංලඹ ඹ ත  ිැනනන අනුඵිත ත 

ආඹතනර ප්රධාන විඹ ක්නේත්රඹේ 

ආයණඹ න ඳක,දි ඳක,ඳාරන, නභනවයුම් වා 

ංර්ධන ක යුතුර  අදාශ 2014 ර්නේ 

නභභ අභාතාංලඹ භඟිේ අභාත භණ්ඩර 

ංනිතල 39ක් වා අභාත භණ්ඩර  වේ 

14ක් ඉදික,ඳ ව කය ඇත. 

 නභේ භ අභාතාංලනේ වා ව ඹ න ව ඳතින 

ආඹනඹේහි විඹ ඳථඹ  අදාශ 2014 

ර්නේ දී ඳාර්බලනම්ේතු ප්රල්න 08ක් ඉදික,ඳ ව 

වී ඇති අතය  භ ප්රල්න සිඹල්ර භ ිළිබතුරු 

රඵා දීභ  අභාතාංලඹ විසිේ ක යුතු කය 

ඇත.  

ත ද ාඳනිතලක කායක බා ප්රල්න 54ක් 

නභභ ර්ඹ තුශ දී අභාතාංලඹ නත නඹොමු 

වී ඇති අතය ව සිඹලු ප්රල්න වා ිළිබතුරු 

නඹොමු කයන රදි. 

 භශජන ඉල්ලීම් වශා ප්රතිපාාර දැ වීභ. 

නභභ අභාතාංලනේ විඹ ක්නේත්රඹ  අනු 

ූලබලක ලනඹේ භවජන ඉල්බලම් ඉදික,ඳ ව 

ේනේ නිා ඉල්ලීම් ම්ඵේධනඹේ න 

අතය ජනා ඳති කාර්ඹාරඹ, අග්රාභාත 

කාර්ඹාරඹ, භවජන නඳ වම් කායක බා වා 

ඔම්බුඩ්භ්ේ භඟිේ ද ඉල්ලීම් ඉදික,ඳ ව කයනු 

රඵයි. 

ාක්ත ෑභ ඉල්ලීභක් ම්ඵේධනඹේ භ 

භැදිව ව වී ක යුතු කිරීභ  අභාතාංලඹ 

නනොඳභා ක යුතු කයනු රබ අතය 

අභාතාංලඹ ඹ න ව ඳතින ආඹතනර  

අදාශ න ඉල්ලීම් ම්ඵේධනඹේ ආඹතන 

ප්රධානීේ භඟිේ නතොයතුරු කැා 

ඉල්ලුම්කරුේ නත ප්රති ාය දැක්වීභ  

ක යුතු කය ඇත. 



කාර්යය වාධන ලාර්තාල  2014

 

 20
 

ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු ඳවසුකම් අභාතාංලඹ 

 

මීය,  අභතය අභාතාංලනේ වා ව ඹ න ව 

ඳතින ආඹතනර නිරධාරීේ, නේක 

භව වභ භව වමීය,ේ  අදාශ ි වීයඹ වා 

ආඹතනික ිැ ළු වා අභාතාංලනේ 

නජ්ස භාණ්ඩබලක නිරධාරීේනේ 

ප්රධාන වනඹේ අදාශ ඳාර්ල භඟ ාක්ඡා ා 

කය පරදායී විඳුම් රඵා දීභ  ක යුතු කය 

ඇත. 

 පුහුණු ශා පදායිතා රියාකාරකම්  

අභාතාංලඹ භඟිේ යාජ ඳක,ඳාරන, ිනණුම් 

ක යුතු, ආඹතනික ක යුතු, පරදායිතා 

ක්රිඹාකායකම්, නඳෞර් ව වා නාඹක ව, 

ධාක,තා ංර්ධන ැඩ වේ ැනි වඳුනාිනු 

රැබ විඹ ක්නේත්රඹේ ඔන්ේ භ්ථ කාර්ඹඹ 

භණ්ඩරනේ  ක්  ක් භේ ම් ආයණඹ න 

ඳක,දි නිරධාරීේ පුහුණු ැඩමුළු වා නඹොමු 

කයන රදී. 

ත ද අභාතාංලනේ ංර්ධන නිරධාරීේ, 

ංර්ධන වකායරුේ වා යාජ 

කශභනාකයණ වකායරුේ ආයණඹ න 

ඳක,දි කාර්ඹාර වා බලිළ නිොනුකයණඹ ිළිබඵ 

 ක් දින ැඩමුළු 02ක් ඳැැ වවීභ  ක යුතු 

කයන රදි.    අභතය අභාතාංලනේ භථ් 

කාර්ඹඹ භණ්ඩරඹ වා ආකල්ඳ ංර්ධනඹ 

ිළිබඵ  ක් දින ැඩමුළුක් ඳ වන රද 

අතය යාජ නිරධාරීේනේ නදන බාා 

ප්රවීණතා ර්ධනඹ කය ිැනීභ  අදාශ 

නදභශ බාා ිළිබඵ නිතලන ංවිධානඹ 

කයන රදී 

 නභේ භ යාජ ආඹතනර නතොයතුරු වා 

තාක්ණඹ ිළිබඵ ඳාසභාරා වදායන රද 

අබාරාන්ේ 16 නදනනුස දවා නභභ 

අභාතාංලඹ භඟිේ 2014 ර්නේ දී 

ප්රානඹෝිනක පුහුණු රඵා දීභ  ක යුතු කය 

ඇත. 

 

 

 

9.2. ැරසුම් අංලඹ 

 ලාර්ෂික රියා්තභක වැැවකභ ශා ප්රගතිප 

වභානෝාන රැවකවීම් 

ෑභ ර්ඹකභ අභාතාංලඹ වා    

අනුඵිත ත ආඹතනර ංර්ධන ැඩ වේ 

වා ාඳිතිර  අදාර ක්රිඹාකායකම් වා 

ඇ්තනම්ේතු ඇතුර ව කයන්ේ ාර් ක 

ක්රිඹා වභක ැරැ්භ ක ්කයනු රඵන අතය 

2014 ර්ඹ වා ද අභාතාංලනේ නභේභ 

   අනුඵිත ත ආඹතනර  අදාර ාර් ක 

ක්රිඹා වභක ැරැභ් ක් කයන රදී. 

ාර් ක ක්රිඹා වභක ැරැ්භ අනු ංර්ධන 

ැඩ වේ නිසි ඳක,දි ක්රිඹා වභක කිරීභ 

නිරීක්ණඹ  වා ඇියීභ වා ප්රිති 

භානරෝ න ැස්වීම් 12 ක් 2014 ර්නේදී 

ඳ වන රද අතය, ප්රධාන ලනඹේ නිා වා 

ඉදිකිරීම් ක්නේත්රඹේහි ංර්ධන ැඩ වේ 

කාර්ඹක්භ වා පර කය ිැනීභ වා 

අල ාඳනද් වා භඟනඳේවීම් රඵා දීභ  

 භඟිේ වැකිඹා රැබුණි. 

 ප්රගතිප ලාර්තා ශා ලාඳිතිප නයෝජනා  

ාර් ක ක්රිඹාකාරී ැරැ්භ අනු කාර්තුභඹ 

ලනඹේ 2014 ර්නේදී ප්රිති ාර්තා 4 ක් 

ම්ඳාදනඹ කයන රද අතය වා අදාර 

ආඹතන නත ඉදික,ඳ ව කයන රදි.  නේභ 

ාඳිති කශභණාකයණ  වා අධීක්ණ 

නදඳාර්තනම්ේතු විසිේ ද ාඳිති වා 

ංර්ධන ැඩ වේර ප්රිතිඹ අධීක්ණඹ 

කයනු රඵන අතය    අදාර ව ප්රිති ාර්තා 

04ක්ද අභාතාංලඹ විසිේ ක් කය ඉදික,ඳ ව 

කය ඇත. 

අභාතාංලඹ  අනුඵිත ත ආඹතන භඟිේ 

2015 ර්නේ දී ක්රිඹා වභක කිරීභ  

අනප්ක් ත ංර්ධන ැඩ වේ වා ාඳිති 

වා ජාතික ක්රභ ම්ඳාදන 

නදඳාර්තනම්ේතුනස අනුභැතිඹ රඵා ිැනීනම් 

අයමුණිේ නිා වා ඉදිකිරීම් ක්නේත්රඹේ  

අදාර ක්රිඹා වභක කිරීභ  ැරසුම් කය ඇති 

ාඳිති නඹෝජනා 27 ක් බාණ්ඩාිාය අයමුදල් 
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ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු ඳවසුකම් අභාතාංලඹ 

 

රඵා ිැනීභ දවා ජාතික ක්රභම්ඳාදන 

නදඳාර්තනම්ේතු නත ඉදික,ඳ ව කිරීභ  

අභාතාංලඹ භ ව විඹ. 

 “ජන නවලය” පුල්ත ඳත ප්රකායට ඳ්ත 

කිරීභ 

අභාතාංලඹ ඹ න ව ඳතින ආඹතන භඟිේ 

ක්රිඹා වභක කයනු රඵන විවිධ ව ංර්ධන 

ාඳිතිර නතොයතුරු ඇතුර ව කයන්ේ ව 

ම්ඵේධනඹේ ජනතා දැනු ව කිරීභ වා 

“ජන නණ” නන්ේ පු ව ඳ ව අතිනර්කඹක් 

ප්රකාලඹ  ඳ ව කර අතය 2014 නර්දී 

දිනන්ණ පු වඳ ව භඟ  භ අතිනර්ක 12 ක් 

රඵා නදන රදී. 

  අභාතාංනේ ප්රගතිපය ශා ඉදිරි වැසුම් 

ඇතුෂ්ත ලාර්ූාල 

ෑභ ර්නේ භ අඹැඹ විාද කායක බා 

අ්ථා වා ඉදික,ඳ ව කයනු රඵන 

අභාතාංලනේ ප්රිතිඹ වා ඉදික, ැරසුම් 

ඇතුශ ව ාර්ථා නභභ ර්ලනේ ද 

අභාතාංලඹ වා අභාතාංලඹ  අනුඵිත ත 

ආඹතනඹේහි ප්රිතිඹ වා ාඳිති නඹෝජනා 

වා ැරසුම් ද භඟිේ ක් කය නිසි කර  

ඉදික,ඳ ව කිරීභ  අභාතාංලඹ  වැකිඹා 

රැබුණි.  

9.3. නිා අංලඹ 

 ජාතිපක නිලාව ප්රතිපඳ්තතිපය වකවක කිරීභ 

ශ්රී රංකානස ක්රිඹා වභක ව විවිධ නිා වා 

ජනාා ංර්ධන ැඩ වේ අධඹනඹ 

කයන්ේ  හි අ වදැය ම් භඟිේ “භහිේද 

චිේතන ඉදික, දැක්භ ” අනු ර්තභානනේ 

ක්රිඹා  නැංනන “ජන නන” ජාතික 

නිා ැඩ වන  ිැශනඳන අයුක,ේ  නිා 

වා ජනාා ක්නේත්රනේ නියුතු විවිධ 

අභාතාංල, ආඹතන වා ංවිධානර අදව ්

වා නිාරාන්ේනේ ද දාඹක වඹ රඵා 

ිනින්ේ, අභාතාංලනේ ූලබලක වනඹේ 

ජාතික නිා ප්රතිඳ වතිඹ නකටුම්ඳ ව කිරීභ 

2013 ර්නේ දී සිදු විඹ. 

2013 ැප්තැම්ඵර් භ ජාතික නිා ප්රතිඳ වති 

නකටුම්ඳත භවජන භත විභසුම් වා විිත ව 

අතය අදාශ ප්රතිඳ වතිඹ ිළිබඵ වි්තය 

භවජනතා  සිඹ අදව් දැක්වීභ වා ජාතික 

නිා ප්රතිඳ වති න  අඩවිඹ  ද ඇතුශ ව 

කයන රදි. ඉේ අනතුරු ජාතික නිා 

ප්රතිඳ වතිඹ ඳාර්බලනම්ේතු ාඳනිතලක කායක 

බා  ඉදික,ඳ ව කිරීනභේ ඳසු අභාත 

භණ්ඩර අනුභැතිඹ රඵා ිේනා රදී. නඹෝජිත 

ජාතික නිා ප්රතිඳ වතිඹ ක්රිඹා වභක කිරීභ 

වා සිඹලු ඳාර්ලඹේ, ආඹතනර 

වබාීත වක් ජාතික ක්රිඹාකාරී ැරැ්භඹේ 

ක් කශ අතය  ඹ ප්රකාලඹ  ඳ ව කිරීභ ිරු 

අභාතතුභානේ ප්රධාන වනඹේ 2014.10.20 

දින සිදු කයන රදී.  

 2014 නෝක ජනාලාව දිනය 

ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු 

ඳවසුකම් අභාතාංලඹ,  ක් ව ජාීයේනේ 

ංවිධානනේ නිා වා ජනාාකයණඹ  

අනුඵිතධ  ක් ව ජාීයේනේ භාන ජනාා 

නකොන්නම් ශ්රී රාංකික නිනඹෝජිත ආඹතනඹ 

නර ක යුතු කයයි. නභභ ංවිධානඹ විසිේ 

ාර් ක සිදු කයන ප්රමුතතභ කාර්ඹඹක් 

නුනේ ජනාා දින ැඩ වනයි.  

 ක් ව ජාීයේනේ ංවිධානඹ ෑභ යකභ 

ඔක්නතෝම්ඵර් භ ප්රථභ ඳු දින නරෝක 

ජනාා දිනඹ ැභරීභ සිදු කයන අතය 2014 

නර් ඔක්නතෝම්ඵර් භ 06 නනි දින 

අතිිරු ජනා ඳතිතුභානේ ප්රධාන වනඹේ 

නභය ජනාා දිනඹ සුිතදා ිිවථ් 

්රීඩාංිනනේ දී භයන රදි. “ජනාා වඬක් 

ජනනනිේ නව ක්” “Voice From Slums” 

නභය ජනාා දින න වභා විඹ. නභභ 

ැඩ වන ඩා ව පරදායී නර නිා වා 

ජනාා ංර්ධනඹ නනුනේ ක් කයන 

රද පුළුල් ැඩ වේ භඟිේ ක්රිඹා වභක 

කයන රදී. 

නාික,ක අ ආ ආදඹම්රාන් ප්රජානේ ආර්ථික 

ත වඹ ර්ධනඹ කිරීභ ානදා විවිධ ාඳිති 

ක්රිඹා  නැංවීභ, තරුණ තරුණිඹේනේ වා 

කාේතාේනේ ාභාජ සුයක් තතාඹ වා 
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ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු ඳවසුකම් අභාතාංලඹ 

 

ව විවිධ ැඩ වේ ක්රිඹා වභක කිරීභ, 

නාික,ක දරු දැක,ඹේනේ වා ඳාල් සිසුේනේ 

කරා වා ්රීඩා ුසරතා ප්රර්ධනඹ කිරීභ වා 

පුළුල් ැඩ වේ ද මීය,  භිාමීය, ඳ වන 

රදී. 

ව අතය “නකොශම ශභයි” නන්ේ විවිධ ප්රංිඹ 

ශමුේ 20,000 ක් අතුක,ේ නතෝයා ිේනා රද 

ශමුේ 1,500 ක කණ්ඩාඹභක ුසරතා 

 ිබදැක්වීනම් ානශර නනළුම් නඳොුසණ 

යඟවනල් දී 2014.10.04 දින ඳැැ වවිඹ. නභභ 

ැඩ වන  භිාමීය, අ ආ ආදාඹම්රාන්ේ 

වා නිා ණඹ වා අධාය ප්රධානඹ  කිරීනම් 

ැඩ වේ, අවුරුදු 30- 40 ක් 

ප්රතිං්කයණඹ නනොකයන රද නිා ක්රභ 

ප්රතිං්කයණනඹේ ඳසු ජනතා අයිතිඹ  ඳ ව 

කය දීනම් ැඩ වේ ව හින්කම් ඔප්පු 

ප්රදානඹ කිරීනම් ැඩ වේ ද ක්රිඹා වභක 

කයන රදී.  

 නිලාව ශා තිපරවාර නාගරික වංලර්ධනය 

පිළිඵ එ ව්ත ජාතීේනේ තුේලන වමුළුල 

(ශැබිටෑේ III – 2016) 
 

නිා වා තියාය ංර්ධනඹ ිළිබඵ  ක් ව 

ජාීයේනේ තුේන මුළු (වැබි ෑේ III) 

2016 නර් දී ඳැැ වවීභ  නිඹන්ත නස. ය 

20 ක  යක් ඳැැ වනන නභභ මුළු  භ 

ංවිධානනේ භාජික වඹ දයණ සිඹළුභ 

ය ර නිා වා නාික,ක ංර්ධනඹ ිළිබඵ 

ිරු භැති ඇභතිරුේ වා අදාශ ය ර යාජ 

නාඹකයිේනේ වබාීත වනඹේ ඳැැ වනස.  

1976 නර් නභහි ප්රථභ මුළු කැනඩානස 

ැේුසර් නුය දී ඳැැ ව ව අතය 1996 

නර් දී තුර්කිනේ ඉ්තාේබුල් නුය දී නදන 

මුළු ඳ වනු රැබීඹ. 

ඉවත මුළු වා වැ  ෑේ ංවිධානනේ 

ාභාජික ය ක් නරසිේ ශ්රී රංකා ඉතා 

ක්රිඹාශීලී වබාීත වඹක් නඳේනුම් කය ඇත. 

1996 නර් ඳැති මුළුනස න වභා වනේ 

“ැභ  නිා ඳවසුකම් ව නාික,ක 

නරෝකඹ තුශ තියාය නාික,ක ජානාා 

ංර්ධනඹ” ඹේනයි. 

ඉවත ජාතික ාර්තා ැකසීභ වා  ඹ  

භිාමීය, ිත ව ය 10ක කාරඹ තුශ ශ්රී 

රංකා තුශ ක්රිඹා වභක කශ විවිධ 

ැඩ වේහි ප්රිතිඹ ාර්තා කිරීභ  ක් ව 

ජාීයේනේ භාන ජනාා ංර්ධන 

ැඩ වනේ ශ්රී රාංකික නිනඹෝජිත ආඹතනඹ 

නර ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා 

නඳොදු ඳවසුකම් අභාතාංලනේ ූලබලක 

ිය භයි. 

නභභ ාර්තා ැකසීනම් දී නිා , ජනාා 

වා නාික,ක ංර්ධන කාර්ඹඹේහි නියත න 

අභාතාංලඹ, නදඳාර්තනම්ේතු වා ආඹතනර 

දාඹක වඹ රඵාිත යුතු අතය, ව වා  ය  

විඹේ  අදාශ අභාතාංල 

නල්කම්රුේනිේ භේවිත ජාතික 

නභනවයුම් කන්ටුක් ඳ ව කිරීභ  අභාත 

භණ්ඩරනේ අනුභැතිඹ රැබිණි. 

නභභ සිඹළුභ ඳාර්ලකරුේනේ 

වබාීත වනඹේ ැඩමුළු වා ාක්ඡා ා 

ඳැැ වව අතය,  භ ාර්තානස නකටුම්ඳත නම් 

න වි  ක් කය ඇත. 

 නිලාව  ලැඩවටශේ රියා්තභක කිරීභ  
 

ජාතික නිා ංර්ධන අ කාක,ඹ වා නාික,ක 

ජනාා ංර්ධන අ කාක,ඹ නිා 

ැඩ වේ ක්රිඹා වභක කයනු රඵන ප්රධාන 

ආඹතන න අතය “ ජන නන” නිා 

ැඩ වන  ඹ න ව නිමු පුයය 

ැඩ වන, විසික, නිා ැඩ වන, අ ආ 

ඳවසුකම් හිත ජනතානේ නිා ංර්ධන 

ැඩ වන වා තු නිා ැඩ වන නභභ 

ර්නේ දී ක්රිඹාතභක කයන රද නිා 

ැඩ වේ අතුක,ේ මුල් තැනක් ිනී. 

ජන නන නිා ැඩ වන ඹ න ව 2014 

ර්නේ ඉරක්කිත නිා 28,104 කිේ 

නභභ ර්ඹ අානඹ න වි  නිා 22,813 

ක ැඩ ආයම්බ කිරීභ  වැකිඹා රැබී ඇති 

අතය  ඹ ප්රතිලතඹක් නර 81.2  කි. තද 

අවි්ඡනේද නිා ැඩ වනේ නභභ ර්නේ 

ඉරක්කිත නිා 19,119 ක් අතුක,ේ නිා 

4,529 ක ැඩ අේ කිරීභ  වැකිඹා 

රැබුණි. 
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ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු ඳවසුකම් අභාතාංලඹ 

 

නිමු පුයය නිා ැඩ වන ඹ න ව 

ාවා ඳත නිා ාඳිති 10ක නවීකයණ 

ක යුතු ද, ුසඩා වා භධභ ඳක,භාණ නිා 

ාඳිති 32 ක නවීකයණ ක යුතු නභභ 

නර්දී ඉටු කයන රදී. අවි්ඡනේද ැඩ වන 

වා නභභ නර් ඉරක්කිත ූලර 

ප්රතිඳාදන ප්රභාණඹ රුිළඹල් න්බලඹන 1878 ක් ව 

අතය ර්ඹ අාන න වි  රුිළඹල් න්බලඹන 

693.77 ක ූලර ප්රිතිඹක් අ වකය ිැනීභ  

අභාතාංලඹ  වැකිඹා රැබුණි. 

අ ආ ඳවසුකම් නිා ංර්ධන ැඩ වන 

ඹ න ව ඉරක්කිත නිා 5132 ක් අතුක,ේ 

නිා 4569 ක ැඩ නිභ කිරීභ  නභභ 

ර්නේ දී වැකිඹා රැබුණි.  ඹ ප්රතිලතඹක් 

නර 89.2 ක විඹ. තු නිා ංර්ධන 

ැඩ වන ඹ න ව ඉරක්කිත නිා 430 ක් 

අතුක,ේ නිා 388 ක ැඩ ආයම්බ කිරීභ  

වැකි විඹ. 

 ඉඩම් / නිලාවල ඔප්පු ඵා දීභ 

ජාතික නිා ංර්ධන අ කාරී ඳනන ව 8(1) 

ාඳ ිේතිඹ ප්රකාය ඉඩම් ස නිාර 

නීතිභඹ අයිතිඹ ඵැවැය කිරීභ සිදු කයනු රඵන 

අතය නභභ ර්ඹ වා ඉරක්කිත නිා ස 

ඉඩම් ඔප්පු 3000 අතුක,ේ ර්ඹ අාන න 

වි   ඔප්පු 2188 ක් නිදව් කිරීභ  

අභාතාංලඹ  වැකිඹා රැබුණු අතය  ඹ 

ප්රතිලතඹක් නර ි වකශ 72.93 ක් විඹ. 

 වශාධිඳත වශතිපක නිකු්ත කිරීභ, 

කෂභනාකරය වංවකූා ශා කමිටු 

න්යාඳදිංචි කිරීභ. 
අභාතාංලඹ  අනුඵිත ත  වා ඳත 

කශභනාකයණ අ කාක,ඹ විසිේ වා ඳත 

නිතඳරර  අදාශ වතික නිුස ව කිරීභ සිදු 

කයනු රඵන අතය වා ඳත නිතඳශර 

කශභනාකයණ ං්ථා වා කන්ටු බලඹාඳදිංචි ද 

සිදු කයනු රඵයි. 

ව අනු නම් නර්දී ඉරක්කිත 

පුර්ණකාලීන,අර්ධකාලීන වා තාකාබලක 

වා ඳත වතික නිුස ව කිරීම් 75ක් අතුක,ේ 

වතික 110ක් නිුස ව කික,භ  වැකිඹා රද 

අතය  ඹ ර්ධනීඹ ප්රනසලඹක් නර වැඳිේවිඹ 

වැක. තද ඉරක්කිත කශභනාකයණ 

ං්ථා බලඹාඳදිංචි කිරීම්, බලඹාඳදිංචි අළු වකිරීම් 

වා අක්රිඹ කශභනාකයණ කන්ටු නැත 

ිළහිටුවීම් 190ක් අතුක,ේ 432 ක සුවිනලේ  

ප්රිතිඹක් අ වකය ිැනීභ ද නභභ නර්දි 

වැකිඹා රැබී ඇත. 

9.4. තාක්ණ අංලඹ ` 

 ඉදිකිරීම් කර්භාේත වංලර්ධන ඳනත 

ඉදිකිරීම් කර්භාේතඹ යනේ ංර්ධනඹ 

නකනයහි ිජුභ ඵරඳාන ඵැවිේ  ඹ ඩා ව 

කාර්ඹක්භ වා ගුණා වභක ඵවිේ ඉවශ 

භේ භක  නින වනම් අයමුණිේ ඉදිකිරීම් 

කර්භාේත ංර්ධන ඳනතක් ්ථාිළත කිරීභ  

අභාතාංලඹ ක යුතු කයනු රැබීඹ. ශ්රී 

රංකානස ඉදිකිරීම් කර්භාේත ක්නේත්රනේ 

ංර්ධනඹ වා වි විධාන ැරසීභ ිළණි ද 

ඉදිකිරීම් කර්භාේතනේ ක යුතු නිඹාභනඹ 

කිරීභ, ප්රන්ීයකයණඹ කිරීභ වා ද ඉදිකිරීම් 

කර්භාේත ංර්ධන ඳනත ක්රිඹා වභක කිරීභ  

නඹෝජිතඹ. නභභ ඳනත වා අභාත 

භණ්ඩරනේ අනුභැතිඹ රඵා ිැනීනභේ 

අනතුරු 2014.09.23 දින ඳාර්බලනම්ේතු 

නත ඉදික,ඳ ව කය ම්භත කය ිැනීභ  

අභාතාංලඹ  වැකිඹා රැබිණි.   

 ඉදිකිරීම් වංලර්ධන  නේත්රනේ ලාඳිතිප 

රියා්තභක කිරීභ 
නභභ අභාතාංලඹ ඹ න ව ඳතින යාජ 

ඉංජිනේරු ං්ථා, යාජ ංර්ධන වා 

නිර්භාණ නීතිිත ංථ්ා, නිොඩනැඟිබල 

නදඳාර්තනම්ේතු වා යජනේ කර්භාේතලාරා 

නදඳාර්තනම්ේතු ඹන ආඹතන අභාතංලනේ 

භඟ නඳේවීභ ඹ න ව ඉදිකිරීම් ාඳිති 

ක්රිඹා වභක කයනු රඵයි. 

ක ආනර අ නසීත භාර්ි ිළවිසුම් 

නිොඩනැිනල්ර, ඳල්නල්කැනල් ඵේධනාිාය 

නිොඩනැිනල්ර, අනුයාධපුය ප්රධාන ්රීඩාිායඹ, 

්රීඩාිළටිඹ වා ිළහිනුම් ත ාකඹ, ඹම 

විල්විදාරනේ ්රීඩාිායඹ නභභ  ර්නේ දී 

ක්රිඹා වභක කයනු රැබ ඉදිකිරීම් ාඳිතිබලේ 

ජනතා අයිතිඹ  ඳ වකයන රද ාඳිති 

කිහිඳඹක් න අතය    අභතය දියින පුයා 
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ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු ඳවසුකම් අභාතාංලඹ 

 

විලාර ාඳිති ප්රභාණඹක ැඩ ආයම්බ කය 

නම් න වි  ක්රිඹා වභක කයන්ේ ඳීය. 

ඉවත වේ කයනු රබ සිඹලු ාඳිීයේ 

වා අදාශ ආඹතන නභනවඹවීභ, ඉදිකිරීම් 

ාඳිීයේ ඵාධාකිේ නතොය සිදු කය නින 

ඹාභ වා අදාශ තාක්ණ වඹ රඵාදීභ, 

ූලර ප්රතිඳාදන රඵා ිැනීනම්දී අදාශ 

ම්ඵේධීකයණඹේ ැනි අභාතාංල 

භේ න්ේ ඉටුවිඹ යුතු සිඹලුභ කාර්ඹඹේ නිසි 

ඳක,දි ඉටු කිරීභ  අභාතාංලඹ විසිේ නභභ 

නර් දී ක යුතු කය ඇත. 

 ඉදිකිරීම් ශිල්පීේ පුහුණු කිරීභ 

ඉදිකිරීම් ක්නේත්රනේ දැන  ඳතින සුදුසුකම් 

රද ි වතිඹ ිලල්ීනේනේ හිඟඹ භිවයා 

ිැනීභ අයමුණු කය ජාතික ි වතිඹ සුදුසුකම් 

(NVQ) ඳිතධතිඹ , නඳය දැනුභ වඳුනාිැනීභ 
භඟිේ (RPL) දැන  ඉදිකිරීම් ක්නේත්රනේ 

නිඹැිබ ි වතිඹ ිලල්ීනේ අේතර්ග්රවණඹ කිරීභ 

වා NVQ ස RPL ැඩ  වන ක්රිඹා වභක 

කිරීභ ව ව වා අල ාඳනද් රඵාදීභ, 

අදාශ නිවීම් ඳක,ක්ාකාය ඵරා නිවීම් 

ක යුතු වා නිර්නිතල රඵා දීභ  ක යුතු 

කයන රදී.  

තද අභාතිංලඹ ඹ න ව ඇති ආඹතනඹේහි 

ඉල්ලීම් ඳක,ද ැඩ ඇ්තනම්ේතු 

ංනලෝධනඹේ වා අනුභැතිඹ රඵා ිැනීභ  

ම්ඵේ කයණ ක යුතු ඉටු කයන රදී. 

  “භශාභිභානී” ජාතිපක වතිපය ශා වම්භාන 

උනෂ 

ඉදිකිරීම් ක්නේත්රනේ ාේනතිඹ ානදා 

ඉදිකිරීම් ිලල්ීනේ, නකොේත්රා වකරුේ වා 

ි වතිකයිේ ඇියීභ  රක් කිරීනම් අයමුණිේ 

නභභ අභාතංලනේ භි නඳේවීභ ඹ න ව 

ඉදිකිරීම් අබා වා ංර්ධන ආඹතනඹ ශ්රී 

රංකා ඉදිකිරීම් ංිභඹ භඟ වකාඵිතධ 

“භවාභිභානී” ජාතික ම්භාන ානශර 

ඳ වන රදී. 

මීය,  භිාමීය, වක,ත නිොඩනැිනබලස නිභවුම් 

ඇියීම් ක්රභනසද ැඩිදියුණු කිරීභ ිළණි ශ්රී 

රංකා නිොඩනැිනබල කවුේසිරඹ භඟ 

අනඵෝධතා ිනවිසුභක් අ වේ කය රදු  භ 

කවුේසිරනේ ආධාය හිත විිල්ස වක,ත 

ඉදිකිරීම් ම්භාන ිළක,නැමීය,භ ආයම්බ කයන 

රදි. තද ඉදිකිරීම් ක්නේත්රඹ  තරුණ ජඹ 

ැඩිනඹේ ආකර්ණඹ කය ිැනීභ වා 

විිල්සතභ ිලල්ීනේ, ඹේත්ර ක්රිඹාකරුේ, 

ඹාේත්රික ිලල්ීනේ ඇියීභ වා දීඳ ාප්ත 

තයඟාබල ද ඳ වන රදී. 

9.5. ජාතික නිා නකොභාක,්  
අංලඹ  
 

1973 අංක 01 දයණ නිා නිතඳශ ාඳක,භඹ 

ිළිබඵ නීතිඹ ඹ න ව යජඹ  ඳයාි ව ුසලී 

නිැසිඹේ  ඔප්පු රඵාදීභ ජාතික නිා 

නකොභාක,් අංලඹ භඟිේ සිදු කයන අතය 

2014 ර්ඹ වා ඔප්පු 55ක් වි භ ව ඳක,දි 

ුසලී නිැසිඹේ  රඵාදීභ  වැකිඹා රැබිණි. 

නිා නිතඳශ ාඳක,භඹ ිළිබඵ නීතිඹ ඹ න ව 

ුසලී නිැසිඹේ වා ඔප්පු රඵාදිනම් දී  ක් 

 ක් ුසලී නිැසිඹේනේ නිා වා 

තක්නේරු ටිනාකභ අඹ කය ිේනා රද අතය 

නභභ නර්දි අඹකය ි ව මුළු තක්නේරු මුදර 

රු. 2,440,671.25 ක් විඹ.  භ ම්පූර්ණ 

මුදරභ අභාතාංලඹ විසිේ ජාතික නිා 

ංර්ධන අයමුදර නත ඵැය කිරීභ  ද අල 

ිළඹය නින ඇත.        

9.6. අබේතය විිණන අංලඹ 

2014 ාර් ක විිණන ැඩ වන  අනු 

අනප්ක් ත විිණන ාර්තා 35ේ ාර්තා  6ක්  

අේ කිරීභ  වැකිඹා රැබුණි.  නව ව 

අනප්ක් ත ඉරක්ක පුයාිැනීභ අඳවසු වීභ  

ප්රධාන නවේතු වනේ විභර්ලන ක යුතු 

නභනවඹවීභ  වා විිණන ක යුතු 

ම්ඵේධනඹේ දැනුභක් ඳතින ඳශපුරුදු 

කාර්ඹඹ භණ්ඩරඹක් අංලඹ තු නනොභැති 

වීභයි. නකනේ වු ව ාර් ක විිණන 

ැඩ වන  අනු අනප්ක් ත ූලබලක 

විභර්ණ 05හි ැඩ අේ කිරීභ  නභභ 

ර්නේදී වැකි විඹ. 



කාර්යය වාධන ලාර්තාල  2014

 

 25
 

ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු ඳවසුකම් අභාතාංලඹ 

 

තද ාර් ක ඳැැ වවිඹ යුතු විිණන වා 

කශභනාකයණ කන්ටු ැස්වීම් 04ක් කාර්තු  

 ක් ැස්වීභක් ඵැිනේ ඳැැ ව ව අතය  හිදී 

අභාතාංලනේ වා අභාතාංලඹ  අනුඵිත ත 

ආඹතනර  අදාර ිැ ලු ාක්ඡා ා 

භාර්ිනඹේ වා  ාඳනද් රඵා දීභ තුිබේ 

නිැයදි කය ිැනීභ  ව ිැ ලු අභ 

කයිැනීභ  ව අල ක යුතු සිදු කයන රදී. 
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ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු ඳවසුකම් අභාතාංලඹ 

 

2014 ලර්නේ රියා්තභක කරන ද වංලර්ධන ලාඳිතිපලන්ේ කිහිඳය  

  
නරේනිොල්ර නිා ාඳිතිඹ ගුණසිංවපුය නිා ාඳිතිඹ 

  
භ වන වනිොඩ නිා ාඳිතිඹ කවතු ආ නිා ාඳිතිඹ 

  
දැදුරු ඔඹ ාඳිතිඹ වා අරීඹ නදොයටු 8ක් ාදා 

වි කිරීභ 
අ වතික්කා ාඳිතිඹ වා අරීඹ නදොයටු 8ක් 

ාදා වි කිරීභ 
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ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු ඳවසුකම් අභාතාංලඹ 

 

10. අභාතාංලඹ මුහුණඳාන 

රද අභිනඹෝි 

 ්ථිය තනතුරුර පුයප්ඳා ආ ම්පූර්ණ කය 

ිැනීභ  නනොවැකිවීභ. 

අභාතාංලඹ වා අනුභත ඳතින ප්රධාන 

ූලර නිරධාක, තනතුනයහි පුයප්ඳා ආ ශ්රී රංකා 

ිණකා කාරී නේනේ විනලේ න්රේණිනේ 

නිරධාරීේනේ හිඟකම් නවේතුනේ නභභ  ය 

පුයා භ පුයප්ඳා ආ ඳැතුනි. තද 

දීර්ඝකාලීන පුයප්ඳා ආ ඳතින වකාය 

අධක්(ඉංජිනේරු නේා), වාකාය 

අධක්(නාික,ක ජනාා ංර්ධන) වා 

ප්රභාණ මීය,ක්ක ඹන තනතුරුද අදාශ දීඳ 

ාප්ත නේාර නිරධාරීේනේ හිඟකභ භත 

පුයප්ඳා ආ ඳැතිණ. 

තද වකාඵිතධ නේාේ  අඹ ව යාජ 

කශභනාකයණ වකාය නේනේ වා 

ංර්ධන නිරධාරී නේනේ නිරධාරීේනේ 

්ථාන භාරුවීම් වා වි්රාභ ඹාම් නවේතුනේ 

ර්ඹ පුයාභ කශභනාකයණ වකාය වා 

ංර්ධන නිරධාරීේස ංර්ධන වාකාය ඹන 

තනතරුර පුයප්ඳා ආ විලාර ංතාක් ඳැති 

අතය  භ නවේතුනේ අභාතාංලනේ ිදනික 

කාර්ඹඹේ නිසි ඳක,දි ඉටු කය නින ඹාභ  

තයභක ඵාධාක් විඹ. 

  වකම් න්රදී ිැනීභ වා ප්රභාණ ව 

ූලර ප්රතිඳාදන නනොරැබීභ 

අභාතාංලඹ  අල  වකම් න්රදී ිැනීභ 

වා ප්රභාණ ව ප්රතිඳාදන නනොරැබීභ 

නවේතුනේ 2014 ර්නේදි අභාතාංලනේ 

ිදනික කාර්ඹඹේ වා ඵාධා  ල්ර විඹ. 

අභාතාංලනේ නේනේ නියුතු නිරධාරීේනේ 

ඳක,වයණ වා ප්රභාණ ව ඳක,දි ඳක,ිණක 

ඹේත්ර, මු්රණ ඹේත්ර වා ා ාඹා ිළ ඳ ව ඹේත්ර 

නනොතිබුනු අතය වා න්රදී ිැනීභ වාද 

ප්රභාණ ව  ප්රතිඳාදන අභාතාංලඹ නත 

නේ වී නනොඳැීයභ නවේතුනේ දැන  

බාවිතා කයන ාඳකයණ ැඩි ලනඹේ බාවිතා 

කිරීභ  සිදුනි.  භ නිා  භ ාඳකයණද 

නියේතය නදෝ ත වඹේ  රක්වීභ 

නවේතුනේ  ි දනික කාර්ඹඹේ නිසි ඳක,දි ඉටු 

කය ිැනීභ දැඩි අභිනඹෝිඹ  රක් විඹ. 

 නිා ැඩ වේ ක්රිඹා වභක කිරීනම්දි 
මුහුණඳාන රද අභිනඹෝි 

2014 ර්ඹ පුයාභ නිා ඉදිකිරීම්, භවල් 

නිා ප්රතිං්කයණ ැඩ වේ 

අභාතාංලඹ විසිේ දිඹ ව කර අතය  භ 

ැඩ වේ ක්රිඹා වභක කිරීභ වා අල 

ප්රතිඳාදන භවා බාණ්ඩාිායඹ විසිේ රඵා දුනි. 

නකනේ වුද අල ප්රතිඳාදන නිසි නරා  

රඵා ිැනීනම් ඳැති දුකයතාඹේ 

නවේතුනේ ඉරක්කිත දිනඹේ  නිා 

ාඳිීයේර ැඩ අේ කිරීභ  වැකිඹා 

නනොරැබුනි. තද ාඳ නකොේත්රා වකරුේනේ 

ඳැති ප්රභාදඹේ වා ර්ඹ පුයා ඉදිකිරීම් 

අමු්රර ඳැති න්ර ා්ඡ ා නඹේ 

නවේතුනේ නිා ාඳිතිර 

ඇ්තනම්ේතුිත ිළක,ැඹ  ඩා ැඩි 

ිළක,ැඹක් දැරීභ  ද සිදු විඹ. 

2014 ර් පුයා දියින  ඵරඳැැ වව 

කාරගුණික නන්වීම් නවේතුනේ නිා 

ඉදිකිරීම් ාඳිතිර ැඩ අේ කික,ම් 

නඵොනවෝ නයිේ ප්රභාද වීභක් දක්න  

රැබුණි. භ නවේතු නිා ඉරක්කිත නිා 

සිඹල්නරහිභ ැඩ අේ කිරීභ  නභභ 

ර්නේදි වැකිඹා නනොරැබුණි. 

 ඉදිකිරීම් ක්නේත්රනේ මුහුණඳාන රද 

අභිනඹෝි 

නභභ අභාතාංලඹ ඹ න ව ඉදිකිරීම් 

ාඳිීයේ ක්රිඹා වභක කයනු රඵන ආඹතන 

වා ඉදිකිරීම් ාඳිීයේ රඵාදීනම් ප්රධාන 

භාර්ිඹ ේනේ අභාත භණ්ඩර අනුභැීයේ 

භත ාඳිීයේ රඵාදීභයි. තද  භ 

ාඳිීයේබලේ ඵහුතයඹක් යාජ අංලනේ 

ාඳිීයේ නස. ඳසුිනඹ ර්ඹ  ානප්ක් 

නභභ ර්නේදී අභාතාංලඹ නත රැබුණු 

ඉදිකිරීම් ාඳිීයේර අ ආක් දක්න  

රැබුණි. 
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ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු නේා, නිා වා නඳොදු ඳවසුකම් අභාතාංලඹ 

 

තද ාඳිීයේ වා සුදුසු ඉඩම් 

රඵාිැනීනම්දී ඳැති ප්රභාදවීම්, අනනුස ව 

යාජ ආඹතනර අනුභැතිඹේ රඵා ිැනිනම්දී 

ඳැති ප්රභාදවීම් වා දු්කයතා නවේතුනේද ාඳ 

නකොේත්රා වකරුේනේ ඳැති ප්රභාද වීම් 

නවේතුනේද ඉදිකිරීම් ක්නේත්රනේ ඉරක්කිත 

නබෞතික ප්රිතිඹ අ වඳ ව කයිැනීභ  

නනොවැකිවීභ නභභ නර් අභා ව ඹාංලඹ විසිේ 

මුහුණ ඳාන රද ප්රධාන අභිනඹෝිඹක් විඹ. 

 නේභ ර්ඹ පුයාභ දියින  ඵරඳැැ වව 

අහිතකය කාරගුණික ත වඹ වා ඉදිකිරීම් 

ක්නේත්රනේ අමු්රර න්ර ා්ඡා ා නඹ වීභද 

ඉරක්කිත ප්රිතිඹ අ වඳ ව කය නනොිැනීභ  

නවේතු විඹ. 




