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දැක්ම 
 

 
“ ඩිජි ල් තාක්ෂණඡයක් සිනබල වූ දැයක් ” 

 
 

 

 
ඡමඡහවර 

 

 
මානව හා ජාික සාංවර්ධනය තහවුරු කිරීම සඳහා; 

 

• පුරවැ් යක්ඡේ ඩිජි ල් සාක්ෂරතාවය ඉහය නැාංවීම; 

• ඩිජි ල් ඡසේවාවක් සඳහා වූ ප්රඡේශය ප වැඩි දිතුණු කිරීම; 

• ඩිජි ල් ඡසේවා හා ඩිජි ල් නිෂ්පාදන ිමලභ කිරීම; 

• ඩිජි ල් තාක්ෂණික කර්මාක්ත හා ඩිජි ල් තාක්ෂණික 

                              තර්ථික ඡයදවුේ වැඩි දිතුණු කිරීම; 
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අමාතාාංශය පය ය ඡ් පවින තයතන 
 

2015.09.21 දිනැි අාංක 1933/13 දරණ අිිනඡශය පේෂ ගතැසට් ප්රය අනුව 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ිනදුලි සාංඡේශය ප හා 
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(ICTA) 

 

 

 
 

ශ්රී ලාංකා 
ඡ ලිඡකොේ 
සමාගතම 

 

 

 

 

 

් යළු ඡතොර රු 
තාක්ෂණ උදාන 

 

 

 

 

 

ිනදුලි සාංඡේශය ප 
ඡදපාර්තඡේක් ව 

(ඈවර කරමික් පවතී) 

 

ඡමො ඡ ල් 
පුේගතලික සමාගතම 



කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2017.12.31 
 

5 
 

 

 

අමාතාාංශය පය ින් ක් රියා්මක කය තු  පන් 
 

(2015.09.21 දිනැි අාංක 1933/13 දරණ අිිනඡශය පේෂ ගතැසට් ප්රය  අනුව) 
 

      
1. 2003 අාංක 27 දරණ ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ පනත හා 2008               

අාංක 33 දරණ ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ (සාංඡශය පෝධිත) පනත   

 

2. 2006 අාංක 19 දරණ ඉඡලක්ඡරොනික් ගතනුඡදනු පනත 

ඡමහි මුල් පනඡ් අදාය සාංඡශය පෝධනයක්(2017 අාංක 25) මගික් ශ්රී ලාංකාඡේ      

ඉඡලක්ඡරොනික් ඡකොක්්රා් ළිබඳබඳ තිිය ජ.ජා.අක්තර්ජාික තිි 

පේධිය  අනුකූල වන ඡසේ සාංවර්ධනය කරන ලදී. ජය පාර්ලිඡේක් ඡේ 

ිනවාදඡයක් අන රුව සේමත කරන ලදී. පුේගතලයක් ලියාපදිාංචි කිරීඡේ 

ඡදපාර්තඡේක් ඡේ ඉල්ලීම මත ජහි ඇතැේ ඡල්ඛන ඉඡලක්ඡරොනික් 

මාධඡයක් පමණක් ගතබඩා කර තැබීම සඳහා අවශය ප ඡරුලලා්  (ගතරු   ිනදුලි 

සාංඡේශය ප හා ඩිජි ල යටිතල පහිමකේ අමාත මා ින් ක් ගතැසට් කිරීම ) 

ඡකටුේප් කරන ලදී. 
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අමාතාාංශය පඡේ කාර්යයක් හා කර්තවයක් 

(2015.09.21 දිනැි අාංක 1933/13 දරණ අිිනඡශය පේෂ ගතැසට් ප්රය  අනුව) 
 

• ිනදුලි සාංඡේශය ප හා ඩිජි ල් පහිමකේ ිනෂයක්  සහ ඊ  අනුබේධ ඡදපාර්තඡේක්  හා 
වවස්ථාළිත තයතනයක්හි ිනෂයක්  අදාය ප්රිප්ි වැඩස හක් හා වාපවි 
සේපාදනය කිරීම, පිම ිනපරේ කිරීම හා ඇගතයීම 

• නවීන තාක්ෂණය ඡයොදා ගතනිමික් සැම  ිනදුලි සාංඡේශය ප පහිමකේ ලබා දීම  අවශය ප 
ළියවර ගතැතිම 

• රාජ අාංශය පඡේ ඡසේවා සැපයීඡේ දී ඵලදායිතාවය හා කාර්යක්ෂමතාවය ඉහය නැාංවීම 
සඳහා උචිත ඡතොර රු තාක්ෂණ ිනසඳුේ ඡයොදා ගතැතිම  සහාය වීම 

• පරිගතණක සාක්ෂරතාව ඉහය නැාංවීඡේ වැඩස හක් රියා්මක කිරීම 

• ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ භාිනතා කිරීම දිරි ගතැක්වීම සඳහා ක්රඡමෝපායක් 
සැකසීම 

• අමාතාාංශය පය ය ඡ් වන තයතනයක්  පැවරී ඇි අඡනුත් ් යුමම ිනෂයක්  
අදාය ක තු  

• අමාතාාංශය පය ය ඡ් පවින තයතනයක් අ්ෂක්ෂණය කිරීම 
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www.mtdi.gov.lk 
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අමාතාාංශය පඡේ ප්රධාන ඡ්මා ක්ඡෂේ්ර 

 
 තර්ථිකය ඩිජි ල්කරණය සඳහා , 

 ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන කර්මාක්ත ප්රවර්ධනය කිරීම. 

 ඡතොර රු  තාක්ෂණ භාිනතය ඉහය නැාංවීම  බඳක් ඡවන් අාංශය පයක් හි 
ඵලදායීතාවය  වැඩි දිතුණු කිරීම. 

 
 ශ්රී ලාංකාව  ය ඩිජි ල් යටිතල පහිමකේ ප්රවර්ධනය  බඳක් ඩිජි ල් පරිසර පේධිය 

දිතුණු කිරීම. 
 

   යහපාලනය වැඩි දිතුණු කිරීම  ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ භාිනතා කිරීම. 
     ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ ප්රිප්ි,  තිි  සහ  ප්රමිතීක්  වැඩි දිතුණු කිරීම. 

 ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණඡයක් සිනබල වූ සමාජයක රියාකාරි්වය                       
පුරවැ්  සහභාගි්වය වැඩි දිතුණු කිරීම. 

 

 

 

https://www.google.lk/imgres?imgurl=https://www.mbaworld.com/-/media/Images/Events-images/2017/Webinars/Learning-for-Success-in-a-Digital-Age/Learning-for-Success-in-a-Digital-Age-2592x1304.ashx?la%3Den%26hash%3D2075E096F3645022F580D3C99177DC60152E0235&imgrefurl=https://www.mbaworld.com/events/2017/march/webinar-learning-for-success-in-a-digital-age&docid=DW6zoSk9N9KhIM&tbnid=zYBkYYtadrlVAM:&vet=10ahUKEwjM0KPvm7vYAhUGMY8KHeOxAQ8QMwi4ASg1MDU..i&w=2592&h=1304&bih=599&biw=1366&q=digital images&ved=0ahUKEwjM0KPvm7vYAhUGMY8KHeOxAQ8QMwi4ASg1MDU&iact=mrc&uact=8
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කාර්ය මණ්ඩල ඡතොර රු      පරිච්ඡේදය - 02 

 තන ර ඡසේවය අනුමත 
කාර්ය 

මණ්ඩලය 

දැන  
් ටින 
කාර්ය 

මණ්ඩලය 

පුරප්පාඩු 
සාංඛාව 

01 ඡල්කේ  01 01 - 

02 අිඡර්ක ඡල්කේ ශ්රී ලාං.ප.ඡසේවය(ිනඡශය පේෂ) 02 02 - 

03 ඡජෂ්ස සහකාර 
ඡල්කේ 

ශ්රී ලාං.ප.ඡසේවය I 01 01 - 

04 ප්රධාන ගතණකාධිකාරී ශ්රී ලාං.ගත.ඡසේවය I 01 01 - 

05 අධක්ෂ (සාංවර්ධන) ශ්රී ලාං.ප.ඡසේවය 1/ ශ්රී.ලාං.ඉ.ඡසේ.I 
 
ශ්රී ලාං.ඡතො.ස.තා.ඡසේවය I 
පක්ිඡේ 1 ඡරේණිය 

 
 

01 

 
 

01 

 
 
- 

06 ප්රධාන අභක්තර 
ිනගතණක 

ශ්රී ලාං.ගත.ඡසේවය I 01 01 - 

07 අධක්ෂ (ප්රිප්ි) ශ්රී ලාං.ප.ඡසේවය I 01 01 - 

08 සහකාර ඡල්කේ ශ්රී ලාං.ප.ඡසේවය III/II       01        -       01 

09 සහකාර අධක්ෂ/ 
නිඡයෝජ අධක්ෂ 
 
 
 අධක්ෂ 

ශ්රී ලාං.ප.ඡසේවය III/II       03        02 01 

10 සහකාර 
අධක්ෂ/නිඡයෝජ 
අධක්ෂ (සැලිමේ) 

ශ්රී ලාං.ක්ර.ඡසේවය III/II 01 01 - 

11 ගතණකාධිකාරී ශ්රී ලාං.ගත.ඡසේවය III/II 01 01 - 
12 පරිපාලන නිලධාරී රා.ක.ස.ඡසේවය(අධි ඡරේණිය)  01 - 01 

13 භාෂා පරිවර්තක රජඡේ භාෂා ප.ඡසේවය II/I 02 01 01 

14 ඡතොර රු හා 
සක්නිඡේදන තාක්ෂණ 
නිලධාරී 

ශ්රී ලාං.ඡතො.ස.තා.ඡසේවය 02 
පක්ිඡේ II/I ඡරේණි 

01 01 -- 

15 සාංවර්ධන නිලධාරි සාංවර්ධන නිලධාරි ඡසේවය 
III/II/I 

11 08 03 

16 ඡල්කේඡේ 
සේබක්්ෂකරණ 
ඡල්කේ  

තාවකාලික 01 01 - 

17 රාජ කයමනාකරණ 
සහකාර  

රා.ක.ස.ඡසේවය III/II/I 22 18 04 

18 වීඩිඡයෝ කැමරා ශිල්පී තාවකාලික 01 - 01 
19 රියදුරු ඒකාබේධ රියදුරු ඡසේවය 

III/II/I/ිනඡශය පේෂ 
 
 

13 09 04 

20 කාර්යාල කාර්ය 
සහායක 

කා.ඡසේ.ඡසේවය  III/II/I/ිනඡශය පේෂ 
 
 

12       08  04 

 ජක ව 78 58 20 
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          පරිච්ඡේදය - 02 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     අමාතාාංශය පය ින් ක් සව කව 

     රියා්මක කරන ලද වාපවි 
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ිනදුලි සාංඡේශය ප හා ඩිජි ල් යටිතල පහිමකේ අමාතාාංශය පය 
2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි(2017.12.31 දක්වා) 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
ඡයොමු 
අාංකය 

වාපවි නාමය ඇස්තඡේක්  
ගතත මුදල           
(රු.මි.) 

වැය කය 
මුදල 

  (රු.මි.) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන/ ප්රිලාීනක් ගතණන/ වාපවි ප්රගතිය 

1 ජාික ඩිජි ල් 
ප්රිප්ි රාමුව 
සකස් කිරීම 
 

 
10.00 

 
0.00 

 
10.2% 

• උපඡේශය පක මණ්ඩලය ප් කිරීම,  
පාර්ශය පවකරුවක්ඡේ රැස්වීමක් 
පැවැ්වීම, ඩිජි ල් ප්රිප්ිය 
සඳහා වන ඡමඡහතුේ කමිටුව සඳහා 
කාර්ය දර්ශය පක(TOR) සකස් කිරීම. 

2 ඩිජි ල් 
සාක්ෂරතාවය, 
ඉ-රාජ සහ 
ඡතොර රු තාක්ෂණ 
සේප් ධාරිතාව 
ළිබඳබඳව ඡසොයා 
බැලීේ හා සමීක්ෂණ 
කිරීඡේ වාපවිය 
 

10.00 0.00 27.0% • ශ්රී ලාංකා සාංවර්ධන පරිපාලන 
තයතනය(SLIDA) සමගත 
සේබක්්ෂකරණඡයක් තු ව 
රියා්මකය.වාපවිය  ළිබඳබඳ  
රැස්වීේ 03ක් පව්වා ඇත. 

3 මූලික පරිගතණක 
දවඩාාංගත භාිනතඡයක් 
අක්තර්ජාල ක තු  
ළිබඳබඳව(Intenet of 

Things ඡහව් IOT) 
දැනුව් කිරීම  බඳක් 
පරිගතණක 
වැඩස හක් සඳහා 
පාසල් ් ිමක් ඡයොමු 
කරවීඡේ වාපවිය  

 
100.00 

 
19.09 

 
90.0% 

• වාපවිය සේබක්ධව ් යළු 
පාර්ශය පවයක් සමඟ රැස්වීේ වාර 04ක් 
පව්වා ඇි අතර, නියමිත ිනෂය 
නිර්ඡේශය ප සාංවර්ධන වැඩමුළු 01ක් 
පව්වා ඇත. තවද නියමිත වාපවි 
රියා්මක කිරීම  අවශය ප උපකරණ 
මියදී ගතැතිම  අදාය ් යළු 
ප්රසේපාදන කාර්යයක් අවසක් කර 
ඇත. අදාය ඡේශීය සමාගතේ සමඟ 
ප්රසේපාදනය  අදායව ගිිනිමේ ගතත වී 
ඇත. ුලරු පුහුණුව තරේභ කර ඇත.  
 

4 ඡතොර රු හා 
සක්නිඡේදන 
තාක්ෂණ 
කර්මාක්තය සඳහා 
නව වවසායකයික්  
ජක  කිරීඡේ රැුතේ 
වාපවිය  

 
83.78 

 
0.00 

 
16.40% 

• නියමිත පාර්ශය පවයක් සමඟ රැස්වීේ 
වාර 05ක් පව්වා ඇි අතර, ඡමම 
වාපවිය රියා්මක කිරීම  
ඡයෝගත ඡගතොඩනැගිල්ලක් ුතබඳ 
පදනම  මත මියදී ගතැතිම   
ප්රසේපාදන කාර්යයක් තරේභ කර 
ඇත.  
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ිනදුලි සාංඡේශය ප හා ඩිජි ල් යටිතල පහිමකේ අමාතාාංශය පය 
2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි(2017.12.31 දක්වා) 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
ඡයොමු 
අාංකය 

වාපවි නාමය ඇස්තඡේක්  
ගතත මුදල           
(රු.මි.) 

වැය කය 
මුදල 

  (රු.මි.) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන/ ප්රිලාීනක් ගතණන/ වාපවි ප්රගතිය 

5 ඉ-ග්රාම නිලධාරී 
වාපවිය            
(මහජනතාව  
වඩා් සමීප 
නිලධාරියා වන ග්රාම 
නිලධාරියාඡේ 
ඡතොර රු   තාක්ෂණ 
භාිනතය වැඩිදිතුණු 
කිරීම) 

 
501.91 

 
26.31 

 
40% 

I අදියර 
 

• ඡමම නියමු වාපවිය සඳහා 
ඡකොයඹ, ුතරුණෑගතල, බදුල්ල හා 
ගතාල්ල කඩව්සතර යන ප්රාඡේශීය 
ඡල්කේ ඡකොට්සාශය ප ඡතෝරා ඡගතන 
ඇත. 

• ඡමම අමාතාාංශය පය, ස්වඡේශය ප 
ක තු  අමාතාාංශය පය හා අඡනුත් 
පාර්ශය පවයක්ඡගතක් සමක්ිනත 
වාපවි ඡමඡහතුේ කමිටුවක් 
ප්කර රැස්වීේ වාර 12ක් පව්වා 
ඇත. 

• ප්රාඡේශීය  ඡල්කේ ඡකොට්සාශය පයක්හි 
ග්රාම නිලධාරීක් සඳහා පරිගතණක, 
මුද්රණ යක්්ර,Wi Fi Dongle හා 
ද්ත පැඡක්ජ් ප්රසේපාදනය කර 
මියදී ගතක්නා ලදී.  

• e-DS ද්ත හා e-Citizen 
වාපවිඡේ ද්ත 700,000ක් 
පරිඡලෝකනය  කර ඇත. 

• ගතවහ මූලික ද්ත ඡපෝරම 260,000 
ක් මුද්රණය කර  ඡබදා ද්ත 
පරිඡලෝකනය  කර අවසක් කරන 
ලදී.  
 

• ් යළුම ප්රාඡේශීය ඡල්කේ 
ඡකොට්සාශය පවල ග්රාම නිලධාරීක් 
සඳහා මූලික පරිගතණක පුහුණුව සහ  
මවදුකාාංගත පුහුණුව ලබා දීම. 

• ග්රාම නිලධාරී වාපවිය සඳහා 
ඡයෝගත වන නිල ලාාංනන සහ 
දැනුව් කිරීඡේ අ් පත්රිකා  
නිර්මාණය කිරීම අවසක් කර ඇත. 

• දිය් කිරීඡේ ජාික  නිල 
උ්සවය පව්වන ලදී; 

• සහික ප්ර 23ක් මුද්රණය කය හැකි 
Cloud Bace eGN මවදුකාාංගතය 
නිර්මාණය අවසක් කර ඇත. 

• ශ්රී ලාංකා පරිගතණක හදි්  ප්රිාාර 
සාංසදය මගික් ඡමම වාපවිඡේ 
මවදුකාාංගත පරීක්ෂාවක් හා ජම 
මවදුකාාංගතඡේ පවින අවධානේ 
අවස්ථාවක් හදුනා ඡගතන මගතහරවා 
ගතැතිම  ඡයෝගත දෑ  රියා්මක 
කර ඇත. 
 

• ඡමම වාපවිය සේබක්ධඡයක් ශ්රී 
ලාංකා ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන 
ිනගතණන තයතනය ින් ක්  
ඡතොර රු තාක්ෂණ ිනගතණන 
පරීක්ෂාවක් පව්වන ලදී . 
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ිනදුලි සාංඡේශය ප හා ඩිජි ල් යටිතල පහිමකේ අමාතාාංශය පය 
2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි(2017.12.31 දක්වා) 

 
වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 

ඡයොමු 
අාංකය 

වාපවි නාමය ඇස්තඡේක්  
ගතත මුදල           
(රු.මි.) 

වැය කය 
මුදල 

  (රු.මි.) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන/ ප්රිලාීනක් ගතණන/ වාපවි ප්රගතිය 

     අදියර II 
 

 e-GN මවදුකාාංගතඡේ අමතර සාංවර්ධන 
ක තු  ඡලස පුරවැ්  ප්රඡේශය පය හා 
ද්ත රියාකරුවක් සඳහා වැඩිදිතුණු 
කිරීේ ් දු කර ඇත.  

 ඡදවන අදියර සඳහා මවදුකාාංගත 
සාංවර්ධනය හා පුහුණු අවශය පතා 
හදුනා ගතැතිම සඳහා අදාය 
පාර්ශය පවකරුවක් සමගත රැස්වීේ  02ක් 
පව්වා ඇත. 

 ඡදවන අදියර සඳහා වූ ද්ත 
වර්ගීකරණය (Data Classification) 
මවදුකාාංගතය හා පරිගතණක උපාාංගත 
ළිබඳබඳ ප්රසේපාදන ක තු  අවසක් 
අදියර  පැමිණ ඇත. 

6 පාසල් පරිගතණක 
ිනදාගතාර වාපවිය 
(් ිමක්ඡේ හා 
ුලරුවරුක්ඡේ 
ඩිජි ල් සාක්ෂරතාව 
වැඩිදිතුණු කිරීම) 

 
250.00 

 
124.98 

 
100% 

• ඡමම වාපවිය ය ඡ්    
ඡතෝරාගත් පයා් සඳහා පාසල්  
136ක  පරිගතණක ිනදාගතාර සේර්ර්ණ 
ඡලස ස්ථාළිත කර ඇත. පාසල් 
ුලරුවරුක්ඡේ පරිගතණක 
සාක්ෂරතාවය වැඩි කිරීම සඳහා  
පුහුණු සැ් වාර පව්වා ඇත. 

7  ඡතොර රු තාක්ෂණ 
උදානය යාපනය 

 
1.50 

 
- 

 
53% 

• ඡමම ඡතොර රු තාක්ෂණ උදානය 
ය ඡ් පුේගතලයක් 201ක් සඳහා 
පරිගතණක පුහුණුව ලබා දී ඇත.  

8 ඡතොර රු තාක්ෂණ 
උදානය-මක්නාරම 

 
0.60 

 
0.45 

 
53% 

• ඡමම වාපවිය ය ඡ් පුේගතලයක් 
195 ඡදඡනුත සඳහා පරිගතණක 
පුහුණුව ලබා දී ඇත. 

9 ඡජෂ්ස 
පුරවැ් යක්ඡේ 
ඡතොර රු තාක්ෂණ 
සාක්ෂරතාවය 
වැඩිදිතුණු කිරීඡේ 
වාපවිය 

 
62.00 

 
0.00 

 
27% 

• ඡමම වාපවිය  අදාය 
පාර්ශය පවකරුවක් සමගත රැස්වීේ වාර 
06ක් පව්වා ඇි අතර, Coop 

Campus සමගත අවඡබෝධතා 
ගිිනිමමක් අ්සක් කර ඇත. තවද 
ඡමම වාපවිය  අදායව සමීක්ෂණ 
ද්ත ිනශ්ය පඡල්ෂණ අවසක් කර ඇි 
අතර, ඡමම වාපවිඡේ ප්රිලාභ 
ලබන ඡජෂ්ස  පුරවැ් යක් සඳහා  
ඡයෝගත සරල  ඡතොර රු තාක්ෂණ 
ිනෂය නිර්ඡේශය පයක්  ඡකටුේප් කර 
අවසක් කර ඇත. පුහුණු ස්ථාන 
හදුනා ඡගතන ඇත. 
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ිනදුලි සාංඡේශය ප හා ඩිජි ල් යටිතල පහිමකේ අමාතාාංශය පය 
2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි(2017.12.31 දක්වා) 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 

ඡයොමු 
අාංකය 

වාපවි නාමය ඇස්තඡේක්  
ගතත මුදල           
(රු.මි.) 

වැය කය 
මුදල 

  (රු.මි.) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන/ ප්රිලාීනක් ගතණන/ වාපවි ප්රගතිය 

10 අක්තර්ජාලය 
භාිනතය ප්රවර්ධනය 
කිරීම හා ශ්රී ලාාංකික 
සමාජඡේ 
ඩිජි ල්කරණය ඉහය 
නැාංවීඡේ වාපවිය  

 
68.00 

 
10.8 

 
77% 

 

• රාජ හා ඡපෞේගතලික අාංශය පවල 
ඡතොර රු තාක්ෂණ නිලධාරීක් 
අරමුණු කර ඡගතන වැඩමුළු 04ක් 
(CXO Forum )පව්වන ලදී. 

• ශ්රී ලාංකා ඡතොර රු තාක්ෂණ 
කර්මාක්ත ඡෙඩඡර්ෂනය 
(FTIS)සමඟ අවඡබෝධතා 
ගිිනිමමකික් තු ව ජාික ඡතොර රු 
තාක්ෂණ (Infortel) ප්රදර්ශය පනඡේ 
ක තු  සඳහා මූල හා සාංකල්පමය 
අනුග්රහය ලබා ඡදන ලදී. 

• ඩිජි ල්කරණය ළිබඳබඳ රෑපවාහිති 
වැඩස හක් මාලාවක් පැවැ්වීම 
සඳහා  නිෂප්ාදනකරුවක් සමඟ 
සාකච්නා ඡකො  මූලික සාංකල්ප 
ළිබඳබඳ ජකඟතාවයක  පැමිණ ඇත. 

• නිදහස් තර්ථිකඡේ 40 වසර සැමරුම 
ඡවනුඡවක් ිනඡශය පේෂ ප්රදර්ශය පන ුතටියක් 
මහරගතම තරුණ ඡසේවා 
මධස්ථානඡේ ප්රදර්ශය පන ූමමිඡේ 
පව්වා ජමගික් ජනතාව දැනුව් 
කිරීම  ක තු  කරන ලදී. 

• 2016 වසර දී ඡමක්ම 2017 දී ද 
National Broadband Forum රාජ 
හා ඡපෞේගතලික අාංශය පඡේ 
සහභාගී්වඡයක් පව් වන ලදී. 

• Internet Socity (Sri Lanka 
Chapter) අවඡබෝධතා ගිිනිමමක  
ජයඹ ඒ ය ඡ් අක්තර්ජාල 

පරිපාලනය ළිබඳබඳ සාංසදය(Internet 

Gavernace Fourm)සඳහා අනුග්රහය 
දක්වන ලදී. 

 

11 කවෂිකාර්මික ප්රජාව 
 ය සව කව ඡතොර රු 
සක්නිඡේදන 
තාක්ෂණය භාිනතා 
කිරීම පුළුල් කිරීම 

(Life Long 

Learning in 

farming - (L3F)  

 
   27.00 

 
0.02 

 
77% 

• Comenworks of Lerning හා ිනවවත 
ිනශ්ය පව ිනදාලය සමගත අවඡබෝධතා 
ගිිනිමමක  ජකගත වී ඇත.    
ඡතොර රු මධස්ථාන 56ක් සඳහා 
පරිගතණක හා උපාාංගත මිලදී ගතැතිම 
සේබක්ධව ප්රසේපාදනය ් දු කර 
ඇත.  
 

• ඡගතොින ප්රජාව  ඡබෝගත 06ක් 
සේබක්ධඡයක් Chatbot පරිගතණක 
මවදුකාාංගත තශ්රිත පණිිනඩ ඡසේවාවක් 
සාංවර්ධනය කිරීම  ිමදුිම තාක්ෂණික 
ඇගතයීේ කමිටු ප් කර ඇත. 

 

• වාපවිය සාර්ථකව රියා්මක 
කිරීඡේ අරමුණික් දක්ෂතා ඇි කවෂි 
නිලධාරීක් 56ක් පුහුණු කර අවසක්  
කර ඇත. 
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ිනදුලි සාංඡේශය ප හා ඩිජි ල් යටිතල පහිමකේ අමාතාාංශය පය 
2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි(2017.12.31 දක්වා) 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 

ඡයොමු 
අාංකය 

වාපවි නාමය ඇස්තඡේක්  
ගතත මුදල           
(රු.මි.) 

වැය කය 
මුදල 

  (රු.මි.) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන/ ප්රිලාීනක් ගතණන/ වාපවි ප්රගතිය 

12 රාජ අාංශය පඡේ 
මාණ්ඩලික 
නිලධාරීක්ඡේ 
ඡතොර රු හා 
සක්නිඡේදන 
තාක්ෂණ  
නිපුණතාවය  
වර්ධනය  කිරීම 

      
44.00 

 
10.58 

 
90% 

 
 

• ිනිනධ මට් ඡේ ඡතොර රු තාක්ෂණ 
දැනුම ඇි රාජ ඡසේවඡේ 
මාණ්ඩලික නිලධාරීක් හදුනා 
ගතැතිම  අදාය සමීක්ෂණ අවසක් 
කර ඇත.  

• හදුනා ගත් ිනිනධ මට් ඡේ ඡතොර රු 
තාක්ෂණ දැනුම ඇි රාජ ඡසේවඡේ 
මාණ්ඩලික නිලධාරීක් ඡයෝගත 
පුහුණු කිරීම සඳහා ඡයොමු කිරීම  
අවශය ප  සැලිමේ සකස් කර අවසක් 
කර ඇත. ඒ ය ඡ් රාජ ඡසේවඡේ 
මාණ්ඩලික නිලධාරීක් 950ක් පුහුණු 
කිරීම   සැලිමේ කර ඇත. 557ක් 
පුහුණුව අවසක් කර ඇත. 
 

• තවද ඡමම වාපවිය ය ඡ් ශ්රී 
ලාංකා ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන 
තාක්ෂණ ඡසේවඡේ  දැන  ් ටින 
ඡතොර රු තාක්ෂණ  නිලධාරීක්  
ිනෂය සමගතාමී  දැනුම පුළුල් කිරීඡේ 
අරමුණික් පාසමාලා පැවැ්වීම  
ඔවුක්ඡේ වර්තමාන ඡතොර රු 
තාක්ෂණ  දැනුම පරීක්ෂා කිරීම ් 
ඡයෝගත ිනභාගතයක් පව්වා අවසක් 
කර ඇත. 

13 ප්රාඡේශීය ඡල්කේ 
කාර්යාලයක්හි 
ඡතොර රුහා 
සක්නිඡේදන 
තාක්ෂණ යටිතල 
පහිමකේ වැඩි දිතුණු 
කිරීම හා ඒ තශ්රිත 
ඡතොර රු තාක්ෂණ 
නිපුණතාවයක් 
වර්ධනය කිරීම 

 
357.00 

 
31.79 

 
98% 

 

• ප්රාඡේශීය ඡල්කේ කාර්යාල සඳහා 
පරිගතණක 1250ක් සහ බහු මාධ 
ප්රක්ඡෂේපණය යක්්ර 250ක් ඡබදා දී 
ඇත. 

• දවඩාාංගත පුහුණුව  ලබාදීම සඳහා 
දිස්ත්රික්ක 14ක  ප්රිපාදන නිදහස් 
කරන ලදී. 

 
 

14 රාජ අාංශය පඡේ 
සාංිනධානයක් සඳහා 
ඡතොර රු තාක්ෂණ 
මාදුකාාංගතයක් 
සාංවර්ධනය හා  වැඩි 
දිතුණු කිරීම 

 
325.53 

 
20.16 

 
38% 

 

• ඉ-ඡසේවා සාංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
පහත දැක්ඡවන රාජ තයතන 4 ක් 
සඳහා ප්රිපාදන මුදා හරින ලදි. 
1. ිනරාම වැටුප් ඡදපාර්තඡේක් ව 
2. ්ෂවර හා ජලජ සේප් 

ඡදපාර්තඡේක් ව 
3. කවෂිකර්ම ඡදපාර්තඡේක් ව 
4. පයා් සභා සහ පයා්  පාලන 

අමාතාාංශය පය 
15 රාජ තයතන සඳහා 

තදර්ශය ප ඊ-කාර්යාල 
රාමු සාංවර්ධනය 
කිරීම හා රියා්මක 
කිරීඡේ වාපවිය 
 

28.00 0.07 25% • ඉක්දීය රාජය සමඟ මවදුකාාංගත 
පහිමකේ ලබා ගතැතිම සඳහා 
සාකච්නා ් දු ඡකඡරමික් පවතී. 

• 2018 ජනවාරි මස දී ිනධිම් 
අවඡබෝධතා ගිිනිමමක් ය ඡ් ඡමහි 
ඉදිරි ක තු  සේබක්ධඡයක් 
තාක්ෂණික සහාය ලබා ගතැතිම  
නියමිතය. 
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ිනදුලි සාංඡේශය ප හා ඩිජි ල් යටිතල පහිමකේ අමාතාාංශය පය 
2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි(2017.12.31 දක්වා) 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 

ඡයොමු 
අාංකය 

වාපවි නාමය ඇස්තඡේක්  
ගතත මුදල           
(රු.මි.) 

වැය කය 
මුදල 

  (රු.මි.) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන/ ප්රිලාීනක් ගතණන/ වාපවි ප්රගතිය 

16 ිනවවත රාජ 
සහඡයෝගීතා (OGP) 
ජාික  සැලැස්ම 
සඳහා ඡතොර රු 
තාක්ෂණ ප්රතක්ත 
ක්රම ශය පක්ිය ලබා 
දීඡේ වාපවිය 

 
12.00 

 
0.59 

 
40% 

 

• රාජ ඡතොර රු ඡක්ක්ද්රඡේ ද්ත 
යාව්කාලීන කිරීම  හා පවින 
ද්ත ළිබඳබඳව CIO සඳහා  පුහුණු 
සැ්  ජකක්(01) පව්වා ඇත.  

• රාජ ඡතොර රු ඡක්ක්ද්රය (GIC 
1919) ඡසේවාව වැඩි දිතුණු කිරීම  
සඳහා උපඡේශය පකයුත ලබා ගතැතිම  
අදාය ප්රසේපාදන ක තු  ඇගතයීේ 
කරමික් පවතී. 

• GIC 1919 ඡසේවාඡේ වැඩි ම ඉල්ුමම 
තයතන 25 ඡවනුඡවක් කවතීම 
බුේධිය (Artificial Intelligence) 

ය ඡ් Chatbot නිර්මාණය කිරීඡේ 
උපඡේශය පන ඡසේවාවක්  ලබා ගතැතිම   
ප්රසේපාදන ක තු  ් දු ඡවමික් 
පවතී.   

• තයතන 320ක ද්ත ලබා ඡගතන 
ඇත. 

 
 

17 ජාික තරුණ  
මවදුකාාංගත තරඟාවලිය 
(Hackadev) 
 

 
14.00 

 
14.00 

 
85% 

• 2017 හා 2018 වසර  ය ඡමම 
තරඟාවලිය පැවැ්වීම  UNDP 
තයතනය සමඟ ිනධිම්  
සහඡයෝගීතා රාමුවක් ඇි කර ඇත. 

• ශ්රී ලාංකාඡේ පයා් ් යල්ල 
තවරණය වන පරිදි Hackadev 
වාපවිය ප්රාඡේශීය තරඟ 03ක් 
ඡලස පැවැ්වීම. 

• අඡනුත් Clustered Hackadevs 
සහ  incubator සහායක ඡසේවා 
මූලිකවම සැලිමේ කිරීම හා ඡේ 
ය ඡ් ිරසාර සාංවර්ධන 
ඉලක්ක(SDG) අරමුණු කර ගත් 
ඡයෞවන නඡවෝ්පාදන දිරි ගතැක්වීම.  

18 ශ්රී ලාංකාඡේ ඩිජි ල් 
උපාය මාර්ගත 
සාංවර්ධනය කිරීඡේ 
වාපවිය 
 

 
251.88 

 
0.00 

 
50% 

 
• ඡමම වාපවිය සඳහා වාපවි 

ඡමඡහතුේ කමිටු, වාපවි 
උපඡේශය පන කමිටු, ප්රසේපාදන කමිටු 
ළිහිටුවා අවසක් කර ඇත.  

• අදාය ඡක්වල් කිරීඡමක් පිම  
Mcknsey සමාගතම ඡවත ඡමම 
ප්රසේපාදන ළිරිනමන ලදී. 

  
ජක ව 

 
2,147.20 

 
258.84 
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2017.03.23 දින  BMICH හිදී  පැවි   ඉ - ග්රාම 
නිලධාරී නියමු වාපවිය  දිය් කිරීඡේ නිල 
උ්සවය 

ග්රාම නිලධාරීක් සඳහා පරිගතනක උපාාංගත 
ලබාදීම (2017 මාර්  23) 

 

 

බදුල්ල ප්රාඡේශීය ඡල්කේ ඡකොට්සාශය පඡේ ග්රාම 
නිලධාරීක් සඳහා පරිගතනක උපාාංගත ලබා 
ඡදමික්(2017.11.06) 

ග්රාම නිලධාරී මහ්ම මහ්මීක් සඳහා  මූලික 
පරිගතනක පුහුණුව ලබා ඡදමික්(2017.07.18) 

 

 

කිලිඡනොච්චි ප්රාඡේශීය හා දිස්ත්රික් ඡල්කේ 
කාර්යාලයක්හි නිලධාරීක් සඳහා  පරිගතණක 
දවඩාාංගත පුහුණුව ලබාදීම (2017.11.21) 

යාපනය ප්රාඡේශීය හා දිස්ත්රික් ඡල්කේ 
කාර්යාලයක්හි නිලධාරීක් සඳහා  පරිගතණක 
දවඩාාංගත පුහුණුව ලබා දීම 
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පරිච්ඡේදය - 03 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ශ්රී ලාංකා ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ 
නිඡයෝජිතායතනය මගික්  රියා්මක කරන ලද 

සාංවර්ධන වාපවි 
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ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ නිඡයෝජිතායතනය 
2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 

1 
 

ලාංකා රාජ ජාලය 

2.0 (LGN 2.0) 
 

885.5 
 

280.11 
 

70 
 

1. රාජ තයතන / ඡසේවා ස්ථාන 771 ක් සඳහා 
ලාංකා රාජ ජාලඡේ  සේබක්ධතාව හා වයි 
- ෙයි පහිමකේ ලබා දී ඇත. 

2. ස්ථාතිය සමීක්ෂණ 97% ක් අවසක් ඡකො  
ඇත. 

3. ලාංකා රාජ ජාල මධස්ථානය ස්ථාළිත 
ඡකො  ඇත.  

4. ලාංකා රාජ ජාලඡේ තර්ථික ිනශ්ය පඡල්ෂණය 
් දු කර අවසක් ඡකො  ඇත.  
 

2 ලාංකා රාජ වලාව 

2.0 (LGC 2.0) 
 

278 5.12 
 

64 
 

1. ලාංකා රාජ වලාඡේ යටිතල පහිමකේ 
පේධිය - 98% ක් අවසක් ඡකො  ඇත. 

2. ලාංකා රාජ වලාව 2.0 ස්ථාපනය කිරීඡේ 
හා ිනනාසගතත කිරීඡේ රියාකාරකේ 
රියා්මක ඡවමික් පවතී (95% ක් අවසක් 
ඡකො  ඇත.) 

3. ඡසේවා සැපයීම, ඡමඡහතුේ / පාලන රාමු 
සඳහා වන ිනධිිනධාන රියා්මක ඡවමික් 
පවතී. (90% ක් අවසක් ඡකො  ඇත) 

4. 2018 ජනවාරි මස වන ින  ලාංකා රාජ 
වලාව 2.0 රියා්මක වනු ඇත.  

 
3 ලාංකා රාජ වලාව 

1.0 (LGC 1.0) හා 
ලාංකා රාජ ජාලය 
1.0 (LGN 1.0) 
නඩ්  කිරීම  
 

275 16.57 
 

55 
 
පහත නඩ්  ක තු  ් දු ඡකො  ඇත: 

1. ලාංකා රාජ ජාලය 1.0- මධස්ථානය සහ 
ජාික ඡමඡහතුේ මධස්ථානය නඩ්  
කිරීම. (දවඩාාංගත හා මවදුකාාංගත) 

2. දැන  පවින ලාංකා රාජ ජාල 1.0 ස්ථාන 
සඳහා අඛණ්ඩ ඡසේවා සැපයීම. 

3. ලාංකා රාජ යටිතල වයූහය සඳහා යටිතල 
පහිමකේ සැපයීම. 

4. මධස්ථානය / ජාික ඡමඡහතුේ 
මධස්ථානය හා ඉලක්ක ස්ථාන වැඩිදිතුණු 
කිරීම  

5. ස්ථාතිය සහාය ඡසේවාවක්   
 

4 රාජ ද්ත 
මධස්ථානය - ශ්රී 
ලාංකා රජය සඳහා 
ද්ත 
මධස්ථානයක් 
ළිහිටුවීම  
අධයනය කිරීම හා 
නිර්මාණ ක තු   
 

24 0.72 30 1. ඡපෞේගතලික හා රජඡේ 
පාර්ශය පවකරුවක්ඡගතක් ඡතොර රු රැස් කිරීම 
හා පාර්ශය පවකාර ඉදිරිප් කිරීේ ් දු කිරීම 
අවසක් ඡකො  ඇත.  

2. ජාික ද්ත මධස්ථානය හා තපදා 
මධස්ථානය ළිහිටුවීම සඳහා හඳුනාගත් 
ඉඩේ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ක්ඡෂේ්ර ාාරිකා 
අවසක් ඡකො  ඇත.  

3. ද්ත මධස්ථානය ළිහිටුවීම සඳහා ිමදුිම 
ඉඩමක් හඳුනා ගතැතිම  අපහිම වී ඇත. 

4. ඉදිරි ක තු  සඳහා අනුමැිය ලැබීම  
නියමිතව ඇත. ප්රසේපාදන ක තු  තරේභ 
කිරීම සඳහා අමාත මණ්ඩල සාංඡේශය පයක් 
සකසා ඇි අතර ජය ඉදිරිප් කිරීම  
නියමිතව ඇත. ඡමම වාපවිය රාජ - 
ඡපෞේගතලික හවුල්කාරී්ව  වාපවියක් 
ඡලස රියා්මක කිරීම  නියමිතය.   

 



කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2017.12.31 
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ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ නිඡයෝජිතායතනය 
2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 

5 ඉක්දියාව හරහා 
ේවීික ෙයිබර් 
රැහැනක් ළිබඳබඳ 
අධයනය කිරීම 
(අක්තර්ජාල 
ෙයිබර් රැහැන) 

12.5 0.00 45 1. 2016 වසඡර්දී වාපවිය තරේභ කරන ලද 
අතර, ලාංිම කැඳවීම  ප්රමාණව් ප්රිාාර 
ඡනොලැබීම ඡහේ ඡවක් තාවකාලිකව නවතා 
ඇත. (ප්රිාාර 2 ක් පමණක් ලැබී ඇත)  

 

6 ගතවහසථ් හුවමාරු 
කයමනාකරණ 
පේධිය 
නිර්මාණය 
කිරීම(ප්රිලාීනක්
ඡේ ිනයදේ අඩු වීම 
ඵලදායී මුදල් මාරු 
කිරීම) 
  

2350 2.49 38 1. ලාංිම තබක්නක්ඡේ ප්රිාාර මත  අමාත 
මණ්ඩල ප්රසේපාදන කමිටුව / තාක්ෂණික 
ඇගතයීේ කමිටුව  ින් ක් (අමාත මණ්ඩල 
අනුමැිය මත) මූලික තාක්ෂණික ඇගතයීම 
් දු කර ඇත.  

2.  අමාත මණ්ඩල ප්රසේපාදන කමිටුව / 
තාක්ෂණික ඇගතයීේ කමිටුව ින් ක් අවසක් 
ඇගතයීේ වාර්තාව අමාත මණ්ඩලය ඡවත 
ඉදිරිප් ඡකො  ඇත. 

3. අමාත මණ්ඩල ප්රසේපාදන කමිටුව / 
තාක්ෂණික ඇගතයීේ කමිටුව ින් ක් ඉදිරිප් 
කරන ලද අවසක් ඇගතයීේ වාර්තාව අනුව 
ගතවහස්ථ හුවමාරු කයමනාකරණ පේධි 
ඡ ක්ඩරය අවලාංුල කිරීම  අමාත 
මණ්ඩලය තීරණය කරන ලදී.  

 
7 මධගතත උප්, 

ිනවාහ හා මරණ 
පේධිඡේ (BMD) 
ඡදවන අදියර  
රියා්මක කිරීම. 
 

185 7.15 43 1. ප්රාඡේශීය ඡල්කේ කාර්යාල 331 ක් අතර 
ලැප්ඡ ොප් යක්්ර 331 ක් ඡබදා හරින ලදී. 
 

2. මිලියන 2.4 ක් පමණ උප්, ිනවාහ හා 
මරණ සහික ප්රමාණයක් පරිඡලෝකනය 
(ස්කෑක්) ඡකො  ඇි අතර ඉ-උප්,ිනවාහ 
හා මරණ ිනසඳුම ප්රාඡේශීය ඡල්කේ 
කාර්යාල 331 ක රියා්මක ඡේ. 

 

3. වාපවිය දැන  තාවකාලිකව නවතා ඇත.  
 

8 ඡසේවක 
අර්ථසාධක 
අරමුදල (EPF) 
ඡසේවා 
නිතුක්ිකයික්ඡේ 
භාරකාර අරමුදල 
(ETF) ඒකාබේධ 
පේධිය  

20          1.84 50 1. වාපාර රියාවලිය වැඩිදිතුණු කිරීඡේ 
අධයන ් දු කරමික් පවින අතර (95% ක් 
අවසක් ඡකො  ඇත. අවසක් වාර්තාඡවහි 
ඡකටුේපත ලැබී ඇත) පාර්ශය පවකාර 
අනුමැිය ලැබීම  අඡප්ක්ෂිතය. 

2. ඡසේවා නිතුක්ිකයික්ඡේ භාරකාර අරමුදල 
පේධිය ප්රසේපාදන අදියඡර් පවතී. 
(උනක්දුව ප්රකාශය ප කිරීඡේ ඡයෝජනා ඇගතයීම 
අවසක් ඡකො  ඇත). පේධිය 2018 
වසඡර්දී සේපුර්ණ ඡකො  අවසක් වනු ඇත.  

3. දැනුේ හා ුතසලතා පුහුණුව 2018 වසර 
අවසානඡේදී පැවැ්වීම  නියමිතය. 
 

4. වර්තමානඡේ වාපවිය කි් දු බාධාවකික් 
ඡතොරව රියා්මක ඡවමික් පවතී.  
 

9 ඒකාබේධ  
ඉ-සමවේධි ිනසඳුම - 
ඒකාබේධ 
ිමභසාධන 
කයමනාකරණ 
පේධිය  
  

70 18.45 56 1. සමාජ ඡල්ඛනය හා ් යුමම ිමභසාධන 
වැඩස හක් සඳහා ජක් ස්ථානයකික් 
ඡතොර රු ලබා ගතැතිම  හැකිවන  
කයමනාකරණ ඡතොර රු පේධිය 
සැකඡසමික් පවතී. (ජක් ඡකො සක් අවසක් 
ඡකො  ඇත. රියා්මක කිරීම 20% 
සේපුර්ණ ඡකො  ඇත) 
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ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ නිඡයෝජිතායතනය 
2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 
2. ප්රිලාීන ඡතොර රු අක්තර්ජාලය  නිුත් 

කිරීම, ිනශ්ය පඡල්ෂණය හා ඡසවීඡේ පේධිය 
සාර්ථකව නිම කරන ලද අතර, පුහුණු 
වැඩස හක් රියා්මක කරන ලදී.   
මුලික සමීක්ෂණය අවසක් කරන ලදී. 
 

3. පාර්ශය පවකාර තයතන සඳහා ප්රි ෛවරස් 
මවදුකාාංගත ඇ ල් පරිගතණක හා  ලැප්ඡ ොප් 
ප්රසේපාදනය අවසක් කර ඇත 
 

4. ද්ත නියමිත පරිදි සැකසීඡේ පැවරුම 
අවසක් ඡකො  ඇි අතර අවසක් 
ිනශ්ය පඡල්ෂණ වාර්තාව ද ඉදිරිප් ඡකො  
ඇත.  

5. ඉ-සමවේධි පේධිඡේ පාරිඡභෝගික සබදතා 
කයමනාකරණ හා මානව සේප් 
කයමනාකරණ ඡමොඩිතුල සඳහා වන සහාය 
හා නඩ්  කිරීම අවසක් ඡකො  ඇත.  

 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ඉ-පළාත් පාලන 
පද්ධතිය  
 

180 7.32 60 1. පයා් පාලන තයතනවල නිලධාරීක් හා 
පුරවැ් යක් මුහුණ ඡදන ප්රධාන ගතැ ළු 
හඳුනා ඡගතන අවශය ප ිනසඳුේ ලබා දීම සඳහා 
වාපාර රියාවලි ප්රිනිර්මාණ අධයනය 
් දු කරන ලදී.  

2. පයා් පාලන තයතනවල අභක්තර 
රියාවලි ිනධිම් කිරීම සඳහා වැඩමුළු 
පැවැ්වීම ් දු කරන ලදී.   

3. සිනස්තරා්මක වාපාර රියාවලි 
ප්රිනිර්මාණ අධයන වාර්තාව ජබඳදක්වන 
ලදී. 

4. ජවක  ිබූ වඩා්ම ිමදුිම තාක්ෂණය 
ඡයොදා ගතනිමික් වාපාර රියාවලි 
ප්රිනිර්මාණය අනුව පේධි නිර්මාණය 
කරන ලදී. 

5. ඉ-පයා් පාලනය මූලික සමීක්ෂණය 
අවසක් කර ඇත.  

6. පේධි නිර්මාණ ප්රසේපාදනය ් දු කර ඇත.  
7. ප්රථමඡයක් සාමාන තදායේ ජක  කිරීම, 

බලප්ර හා සහික නිුත් කිරීඡේ රියාවලි 
සඳහා ඉ-පයා් පාලන පේධිය නිර්මාණය 
කර වැඩි දිතුණු කරන ලදී. 

8. නියමු ස්ථාන 3 ක පේධිය ස්ථාපනය 
කරන ලදී. (සීතාවකපුර නගතර සභාව, 
ඡහෝමාගතම ප්රාඡේශීය සභාව හා මීගතමුව 
නගතර සභාව)  

9. ඡේ වන ින  ඡකොක්්ර්කරු මගික් ඉ-
පයා් පාලන පේධිය නඩ්  හා සහාය 
ඡසේවා සපයනු ලැඡේ. 

10. නියමු ස්ථානවල සාර්ථක්වය තක්ඡසේරු 
කිරීම සඳහා සමීක්ෂණයක් පව්වන ලදී. 

11. නියමු වපවිවල සාර්ථක්වය මත ඉ-
පයා් පාලන ිනසදුම රියා්මක කිරීම 
සඳහා තව් ස්ථාන 30 ක් පයා් පාලන හා 
පයා් සභා අමාතාාංශය පය ින් ක් හඳුනා 
ඡගතන ඇත. 

12. වර්තමානඡේ ස්ථාන 30 ක් රියා්මක 
අදියඡර් පවතී.  
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වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 
13. ඉ-පයා් පාලන පේධිඡේ ඡදවන අදියර 

රියා්මක කිරීම සඳහා මවදුකාාංගත 
නිර්මාණකරුඡවුතඡේ ඡසේවය ලබා ගතැතිම  
ක තු  කරමික් පවතී. (සාමාන මහජන 
ඡසේවාවක් හා පැමිණිලි / ිනඡරෝධතා 
කයමනාකරණ රියාවලි) 

 
11 ඉ-ප්රාඡේශීය 

ඡල්කේ කාර්යාල 
පේධිය 
සාංවර්ධනය කිරීම  
 

49.15 0.14 44 1. ස්වඡේශය ප ක තු  අමාතාාංශය පය හා ිනදුලි 
සාංඡේශය ප හා ඩිජි ල් යටිතල පහිමකේ 
අමාතාාංශය පය සමගත පයමු සාකච්නාව 
පව්වන ලද අතර ඉ-ප්රාඡේශීය ඡල්කේ 
කාර්යාල වාපාර රියාවලි ප්රිනිර්මාණය 
සඳහා වන නිල ජකඟතා ලිළිය ස්වඡේශය ප 
ක තු  අමාතාාංශය පය ඡවත යවා ඇත. 

2. ඡකොක්්රා් ව ළිරිනමා ඇි අතර, 
වාපාර රියාවලි ප්රිනිර්මාණය සඳහා 
පයමු සාකච්නා ව ය පව්වා දැනුේ 
පුහුණුව අවසක් ඡකො  ඇත. 

3. ඉ-ප්රාඡේශීය ඡල්කේ කාර්යාල server 
ප්රිස්ථාපනය කිරීම සඳහා ඡකොයඹ, 
ඡමොරටුව හා හාංවැල්ල ප්රාඡේශීය ඡල්කේ 
කාර්යාල ඡවික් ඉල්ලීම ලිළි ලැබී ඇත. 
 
 
 

4. ඉ-ප්රාඡේශීය ඡල්කේ කාර්යාල server 
ප්රිස්ථාපනය කිරීම අවසක් ඡකො  ඇත. 
2018 ඡපබරවාරි මසදී පුහුණුව ලබා ඡදනු 
ඇත.  

5. ඉ-ප්රාඡේශීය ඡල්කේ කාර්යාල මූලික 
සමීක්ෂණය ප්රසේපාදන අදියඡර් පවතී. 
 

12 ඉ-ජනගතහන 
ඡල්ඛන වාපවිය 
නඩ්  කිරීම හා 
ඡමඡහතුේ  
 
 

31.75 0.18 38 1. 2017 වසර සඳහා ඉ-ජනගතහන ඡල්ඛනය 
සඳහා වන සහාය හා නඩ්  
ඡකොක්්රා් ව ළිරිනමා ඇි අතර, 
ස්වඡේශය ප ක තු  අමාතාංශය පඡේ ඡල්කේඡේ 
ජකඟතාවය ලැඡබන ඡතක් වාපවිය 
තාවකාලිකව නවතා ඇත.   

13 ජාික තරක්ෂණ 
ඡමඡහතුේ 
මධසථ්ාන 
වාපවිය  

325 11.81 42 1. වාපවි  උපඡේශය පන සමාගතම ඡතෝරාඡගතන 
ඇි අතර, ඡකොක්්රා් ව ළිරිනමා ඇත. 

2. 2017 ඡපබරවාරි මස දී උපඡේශය පනය තරේභ 
ිනය. 

3. උපඡේශය පන ගිිනිමඡේ පයමු ඉලක්ක 2 අ් 
කර ඡගතන ඇත.  

 
14 ජාික 

සහිකකරණ 
අධිකාරිය   

92 0.52 73 1. අවශය ප දවඩාාංගත / මවදුකාාංගත ප්රසේපාදනය 
ඡකො  ඇත - ඡකොක්්රා් ව ළිරිනමා ඇි 
අතර, රියා්මක කිරීම තරේභ ඡකො  
ඇත.  

2. නිෂ්පාදන ස්ථානය හා උපස්ථ ස්ථානය 
ප්රසේපාදනය -  නිෂ්පාදන ස්ථානය ළිරිනමා 
ඇි අතර, උපස්ථ ස්ථානය ළිරිනැමීම  
නියමිතව ඇත.  

3. ිනගතණකඡයුත ප්රසේපාදනය කිරීම - කිහිප 
වරක් ලාංිම කැඳවා ඇි අතර, ප්රමාණව් 
ප්රිාාර සාංඛාවක් ලැබී ඡනොමැත.  



කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2017.12.31 
 

22 
 

ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ නිඡයෝජිතායතනය 
2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 

15 ශ්රී ලාංකා පරිගතණක 
හදි්  ප්රිාාර 
සාංසදය | 
සේබක්්ෂකරණ 
මධසථ්ානඡේ 
සයිබර් තරක්ෂාව 
හා ඩිජි ල් 
ඡවෝහාරික යටිතල 
පහිමකේ වැඩි 
දිතුණු කිරීම  

13.06 8.29 99 1. පරිගතණක දවඩාාංගත හා මවදුකාාංගත 
ප්රසේපාදනය - අවසක් කර ඇත. 
 

2. පරිගතණක ඡනොවන උපකරණ ප්රසේපාදනය 
- අවලාංුල කරන ලදී. 

 
3. ශ්රී ලාංකා පරිගතණක හදි්  ප්රිාාර සාංසදඡේ 

කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා දැනුව් කිරීඡේ 
වැඩස හක් පව්වා අවසක් ඡකො  ඇත. 
 

16 ලාංකා ේවාරය 
යටිතල පහිමකේ 
නඩ් ව / 
සේබක්ධ  
ඡසේවාවක් 

50.07 7.08 62 1. ප්රධාන ඉ-ඡසේවාවක් සඳහා සහය ඡසේවා සහ 
නඩ්  ඡසේවා ලබා ඡගතන ඇත. (උදා: 
ඡපොලිස් නිශ්ය පකාෂණ ඉ-ඡසේවය, ප්රභවස්ථාන 
සහිකය නිුත් කිරීම) 
  

2. ඉ-අදායේ බලප්ර ිනසඳුම ් යුම පයා් වල 
රියා්මක ඡකො  ඇත. වර්තමානඡේ ඡමම 
ඉ-අදායේ බලප්ර ිනසඳුම ් යුමම ප්රාඡේශීය 
ඡල්කේ කාර්යාල හා පයා් ප්රධාන 
කාර්යාල වල රියා්මක ඡේ. ෑනෑම 
පයාතක ලියාපදිාංචි කර ඇි වහනයක් 
සඳහා තදායේ බලප්ර ලබා ගතැතිම  
පුරවැ් යක්  හැකියාව ඇත 

3. අදාය ඡසේවාවක්වල නිෂ්පාදන සහාය ඡසේවා 
හා තරක්ෂිත ඡසොකට් ඡල්යර් (SSL) මිලදී 
ඡගතන අදාය ඡසේවාවක් සඳහා ිනනාස ගතත 
කර ඇත 

4. දැනුව් කිරීේ හා පුහුණු වැඩස හක් සඳහා 
ප්රසේපාදනය අවසක් ඡකො  ඇත. 

17 ජාික ඡගතවීේ 
පේධිය (ඩිජි ල් 
උපඡේශය පන 
ඡසේවාවක් 
රියා්මක කිරීම)  

28.37 11.23 83 1. ජාික ඡගතවීේ පේධිය නිර්මාණය කිරීම 
අවසක් ඡකො  ඇි අතර, පරිශීලක 
ළිබඳගතැතිම පරීක්ෂා කිරීම ් දු කරමික් පවතී. 
ඉක් අන රුව වාපවි ඉලක්කය සැළිඡරනු 
ඇත.  

18 ් යුමම රාජ 
ඡසේවාවක් සඳහා 
මධගතත ේවාරයක් 
සකස් කිරීඡේ 
වාපවිය (Gov.lk) 
 

95 1.16 22 1. මධගතත ේවාරඡයහි වලාව සැකසීඡේ 
ඡකොක්්රා් ව ළිරිනමා ඇත.  

2. රාජ ඡතොර රු හා රියාවලි හුවමාරුව 
(GIPx) නිර්මාණය සඳහා උපඡේශය පනය - 
ඡයෝජනා කැඳවීඡේ අදියඡරහි පවතී. 
 

3. ඩිජි ල් ගතනුඡදනු හුවමාරුව (DTx) 
නිර්මාණය සඳහා උපඡේශය පනය - තාක්ෂණික 
නුිමදුිමකේ ඡහේ ඡවක් නැවත ඡයෝජනා 
කැඳවීම  ඡතරණය ඡකො  ඇත.   

19 ඡතොර රු 
දැනගතැතිඡේ 
වැඩස හක් සඳහා 
පහිමකේ සපයනු 
ලබන නඩ්  
පේධි සැකසීම 
හා නඩ් ව 

17.89 0.85 36 1. ිනවවත ද්ත ේවාරය තරේභ කරන ලදී. 
(http://www.data.gov.lk) 
 

2. පයා් පාලන ද්ත වර්ගීකරණය - 
ප්රසේපාදනය ඡයෝජනා කැඳවීඡේ  අදියඡරහි 
පවතී.  
 

20 ඉ-රාජ 
ප්රිප්ිය හා 
ක්රඡමෝපාය සහ 
ඊ  අදාල අනුමත 

10.5 1.82 33 1. ඉ-රාජ ප්රිප්ිය ඡකටුේප් ඡකො  
ඇත. 

2. අභක්තර ප්රධාන පාර්ශය පවකරුවක්ඡේ 
ජකඟතාවය ලබා ඡගතන ඇත.  

http://www.data.gov.lk/
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ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ නිඡයෝජිතායතනය 
2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 

කිරීම, දැනුව් 
කිරීම, ප්රවර්ධනය 
හා අ්ෂක්ෂණය 
(ඩිජි ල් 
ක්රඡමෝපාය හා 
ඩිජි ල් රාජ 
ප්රිප්ිය 
සේපාදනය කිරීම)  
  

3. ඩිජි ල් ක්රඡමෝපාය ඡකටුේප් කිරීම සඳහා 
ිනඡශය පේෂඥඡයුතඡේ ඡසේවය ලබා ඡගතන ඇත.  

4. ඩිජි ල් ක්රඡමෝපාය ඡකටුේප් ඡකො  ඇත.  
5. පාර්ශය පවකාර උපඡේශය පන වැඩමුළු පව්වා 

ඇත.  
6. කැ නට් අනුමැිය ලබා ගතැතිම සඳහා 

ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ 
නිඡයෝජිතායතනඡේ අධක්ෂ මණ්ඩල 
අනුමැිය හිමි වී ඇත.  

7. මුලික අධනය ් දු ඡකො  ඇත.  
8. සමාඡලෝාන කමිටු රැස්වීේ පව්වා ඇත.  

21 ලාංකා අක්තර් 
රියාකාරී හැකියා 
රාමුව  (LIFe) 

10.14 0.64 53 1. ලාංකා අක්තර් රියාකාරී හැකියා රාමුව 
ඡවේ අඩින නිර්මාණය අවසක් ඡකො  ඇත. 
(www.life.gov.lk) 

2. ඡපෞේගතලික, වාහන, සාංවර්ධන වාපවි 
සේබක්්ෂකරණය සහ ඉඩේ ිනෂයයක් 
සේබක්ධව ලාංකා අක්තර් රියාකාරී හැකියා 
රාමු ප්රමිතීක් ළිබඳඡයය ඡකො  ඇත. 

3. අධිකරණ, කවෂිකර්මය හා සමාජ 
ිමභසාධනය යන ිනෂයයක් සඳහා ලාංකා 
අක්තර් රියාකාරී හැකියා රාමු ප්රමිතීක් 
ළිබඳඡයය කිරීඡේ ඡකොක්්රා් ව ප්රදානය 
ඡකො  රියාකාරකේ ් දු ඡවමික් පවතී.  

22 රාජ ඩිජි ල් 
ඡල්ඛන 
කයමනාකරණ 
පේධිය 
රියා්මක කිරීම  
(DDMS) 

200 3.10 51 1. පාර්ශය පවකාර සාකච්නා අවසක් ඡකො  ඇි 
අතර රාජ ඩිජි ල් ඡල්ඛන කයමනාකරණ 
පේධිය වාපවිඡේ පයමු අදියර ය ඡ් 
තයතන 20 ක් ඡතෝරා  ඡගතන ඇත.  

2. ඉහත වාපවිය සඳහා ඡ ක්ඩරය 
ප්රකාශය පනය  ප් කර ඇි අතර තාක්ෂණික 
ඇගතයීේ කමිටු ඇගතයීේ අවසක් ඡකො  ඇි 
අතර ඡකොක්්රා් ව ප්රදානය කිරීම  
නියමිතව පවතී. 2018 අඡගතෝස්  වන ින  
පේධිය සේපුර්ණඡයක් අවසක් කිරීම  
නියමිතය.   

23 රාජ ඡල්ඛන 
පරිඡලෝකනය 
ඡකො  ඉ-
ඡල්ඛනගතත කිරීම  

100 0.00 22% 1. ලාංකා රාජ ජාලය, ලාංකා රාජ වලාව හා 
ඩිජි ල් ඡල්ඛන කයමනාකරණ පේධිය 
යන වාපවි මත ිනශය පාල වශය පඡයක් රඳා 
පැවතීම ඡහේ ඡවක් ඡමම වාපවිය ප්රමාද 
වූ අතර,  2018 වසඡර් දී රියාකාරකේ 
තරේභ කිරීම  හැකියාව ඇත. නමු් 2018 
වසර සඳහා ප්රිපාදන ඡවක් වී ඡනොමැත. 

24 රජඡේ රස 
පරීක්ෂක 
ඡදපාර්තඡේක් ව 
සඳහා ඡතොර රු 
හා සක්නිඡේදන 
තාක්ෂණ ිනසදුේ 
ලබා දීම  

40 0.00 40% 1. වාපවි සැලිමම සකසා අවසක් ඡකො  
ඇත. 

2. ප්රසේපාදන ක්රම හා ් යුම ප්රසේපාදන 
රියාකාරකේ සඳහා ප්රිපාදන ඡවක් කිරීම 
අවසක් ඡකො  ඇත.  

3. ප්රිපාදන / වාපවි පරාස වැඩි වීම සඳහා 
අනුමැිය ලබා ඡගතන ඇත.  

4. රජඡේ රස පරීක්ෂක ඡදපාර්තඡේක් ව 
සඳහා ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ 
ිනසඳුඡේ අදියර 4 ක් දක්වා සේපුර්ණ ඡකො  
ඇත. 
 

http://www.life.gov.lk/
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ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ නිඡයෝජිතායතනය 
2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 

5. රජඡේ රස පරීක්ෂක ඡදපාර්තඡේක් ඡේ 
අභක්තර ජාල යටිතල පහිමකේ වයූහය 
සකසා අවසක් ඡකො  ඇත.  

6. වාපවි දවඩාාංගත අවශය පතාවඡයක් 1/3 ක් 
සේපුර්ණ ඡකො  ඇත. 2018 ඡපබරවාරි වන 
ින  තීරු ඡක්ත රීඩර් හා මුද්රණ යක්්ර මිලදී 
ගතැතිම  නියමිතය.  

7. පරිශීලක පරීක්ෂා අදියඡර්දී, ඡමම ිනසඳුේ 
පේධිය හා සේබක්ධ වන රජඡේ රස 
පරීක්ෂක ඡදපාර්තඡේක් ඡේ ් යුමම 
ඡසේවකයික් 2018  කනි මස වන ින  පුහුණු 
ඡකො  අවසක් වනු ඇත.  

25 ඉ-ඡමෝ ර් රථ 
ප්රවාහන පේධිය 
 

3 0.90 100% 1. ඡමෝ ර් රථ ප්රවාහන ඡදපාර්තඡේක් ඡේ 
ඉල්ලීම මත පදනේව ඉ-ඡමෝ ර් රථ 
ප්රවාහන පේධිය සඳහා වන ප්රිපාදන 
වලික් ඡකො සක් (රු.මි. 3 ක්) වාපාර 
රියාවලි ප්රිනිර්මාණ වලාංුලතා අධයනය 
සඳහා ඡවක් ඡකො  ඇත. 
 

2. වාපාර රියාවලි ප්රිනිර්මාණ අධයන 
වාර්තාව අවසක් ඡකො  ඇි අතර, ඡයෝජිත 
ිනසඳුඡේ මූලාදර්ශය පය ඉදිරිප් ඡකො  ඇත.   

 

3. ඉ-ඡමෝ ර් රථ ප්රවාහන පේධිය ස්ථාළිත 
කිරීම ඡවන් නව වාපවියක් ඡලස 
ඡයෝජනා කර ඇත.  

26 ශ්රී ලාංකා සාංවර්ධන 
පරිපාලන 
තයතනය සඳහා 
ිනභාගත හා 
පාසමාලා 
කයමනාකරණ 
පේධිය  

6.01 0.00 73% 1. ප්රසේපාදනය අවසක් ඡකො  ඇි අතර, 
ඡකොක්්රා් ව ළිරිනමා ඇත.  

2. ඡතෝරාගත් සමාගතම ින් ක් පේධි 
අධයනය ් දු කර ඇි අතර, පරිශීලක 
ජකඟතාවය ලබා ඡගතන ඇත.  

3. වාපවිය  රියා්මක කිරීම අදියර 04 කික් 
තු ව සැලිමේ කරන ලදී. ජම අදියර 4 ම 
නිුත් ඡකො  ඇි අතර, පේධිය 
රියා්මක ඡකො  ඇත.  

4. පරිශීලක ජකඟතාවය ලබාඡගතන  
 

5. පරිශීලක පුහුණුව පව්වා ඇත.  
 

27 රාජ ඡයදුේ 
ප්රමිිගතත නිපැතුේ 
ඡලස වැඩි දිතුණු 
කිරීම.  
 

18.5 0.68 100% 1. ඡයෝජිත හා සාංඡශය පෝධිත අයවැය හා කාල 
වකවානු සලකා බැලීඡමක් අන රුව ඡමම 
පැවරුම ය ඡ් ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන 
තාක්ෂණ නිඡයෝජිතායතනය ප්රධාන 
නිපැතුේ / ඡසේවාවක්  10 ක් පමණක් 
තවරණය වන ඡලස ක තු  කිරීම  
ප්රසේපාදන කමිටුව නිර්ඡේශය ප කරන ලදී.  
 

2. 2017 සැප්තැේබර් මසදී ඡකොක්්රා් ව 
අ්සක් තබන ලද අතර, තරේභක රැස්වීම 
2017 සැප්තැේබර් මස 28 ඡවනි දින 
පව්වන ලදී. ඡතෝරා ගත් ප්රධාන නිපැතුේ 
/ ඡසේවාවක්  10 සඳහා වාපවිය අවසක් 
ඡකො  ඇත.  
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2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 

28 ලාංකාඡේ රජඡේ 
ඡරෝහල්වල ිනදු් 
ෛවද වාර්තා 
රියා්මක කිරීම  

350 15.62 66% 1. නියමු වාපවියක් වශය පඡයක්, ඡරෝහල් 
ඡසෞඛ ඡතොර රු කයමනාකරණ පේධිය 
ඡහොරණ මුලික ඡරෝහල, ඡහෝමාගතම මූලික 
ඡරෝහල හා ගතල්ගතමුව මුලික ඡරෝහල යන 
ඡරෝහල්  ඡනහි රියා්මක කරන ලදී.  

2. ඡරෝහල් ඡසෞඛ ඡතොර රු කයමනාකරණ 
පේධිය 2016/17  දී රියා්මක කිරීම 
සඳහා ඡරෝහල් ඡතෝරා ගතැතිම අවසක් 
කරන ලද අතර ් යුමම පයා් තවරණය 
වන පරිදි ඡරෝහල් 48 ක් ඡතෝරා ගතක්නා 
ලදී. 

3. දවඩාාංගත අවශය පතා තක්ඡසේරුව මත පදනේව, 
ඡරෝහල් 48 සඳහා පරිගතණක දවඩාාංගත සපයා 
ඇත.  

4. ලාංකා රාජ ජාලය හරහා ඡරෝහල් 46 ක 
ජාල පහිමකේ ස්ථාපනය කරන ලදී.  
 

5. 500 ක  අධික ඡසෞඛ කාර්ය මණ්ඩල 
සඳහා මුලික පරිගතණක ුතසලතා ළිබඳබඳව 
හා  ඡරෝහල් ඡසෞඛ ඡතොර රු 
කයමනාකරණ පේධි මවදුකාාංගතය ළිබඳබඳව 
තනි / කණ්ඩායේ වශය පඡයක් පුහුණු 
වැඩස හක් පව්වන ලදී. 

 
 

6. වර්තමානය වන ින  ඡරෝහල් 14ක ඡරෝහල් 
ඡසෞඛ ඡතොර රු කයමනාකරණ පේධිය 
රියා්මක වන අතර ඡරෝහල් 19 ක 
පේධිය රියා්මක කිරීම  නියමිතය.  
 

29 ඉ-උරුමය 
වැඩස හන - 
ජාික උරුමය 
ළිලිබඳ ඡතොර රු 
සඳහා නවීන 
තාක්ෂණය  

56 0.94 47% 1. මූලික සමීක්ෂණය අවසක් ඡකො  ඇත. 
ඡපොඡයොක්නරුව හා ගතාල්ල දිස්ත්රික් සඳහා 
ජාික උරුම ස්ථාන, ඡගතොඩනැගිලි, 
ස්මාරක, අඡනක් වයූහයක් හා සාංස්කවික 
උ්සව ළිබඳබඳව ලැයිස් වක් ළිබඳඡයය 
කරන ලද අතර ජාික වාපවි ඡමඡහතුේ 
කමිටුඡේ අනුමැිය ලබා ඡගතන ඇත. 
මාතඡල්,  මහනුවර හා අනුරාධපුර 
දිස්ත්රික්ක සඳහා ද ලැයිස්  ළිබඳඡයය කර 
ඇත.  
 

2. පාස අක්තර්ගතතයක් නිර්මාණය සඳහා 
මාර්ඡගතෝපඡේශය ප සකසා ඇි අතර, වාපවි 
ඡමඡහතුේ කමිටුඡේ අනුමැිය ලබා ඡගතන 
ඇත.  

 
 
 
 

3. ඡපොඡයොක්නරුව දිස්ත්රික්කය සඳහා පාස 
අක්තර්ගතතයක් නිර්මාණ ඡකොක්්රා් ව 
ළිරිනමා ඇි අතර, ් ාංහල භාෂාඡවක් පාස 
අක්තර්ගතතයක් නිර්මාණය අවසක් ඡකො  
ඇත.  
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වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 
4. ිනෂය ළිලිබඳ ිනඡශය පේෂඥයික්ඡගතක් සමක්ිනත 

කණ්ඩායමක් ඡපොඡයොක්නරුව දිස්ත්රික්කය 
සඳහා පාස අක්තර්ගතතයක් නිර්මාණ 
සමාඡලෝාන කමිටුව වශය පඡයක් ප් ඡකො  
ඇි අතර, පාස අක්තර්ගතතයක් අවසක් 
සමාඡලෝානය  භාජනය කරමික් පවතී.  

 
5. ඉ-උරුමයක් වැඩස හන ය ඡ් ජාංගතම 

ඡයදුමක් හා ඡවේ ඡයදුමක් සකසා අවසක් 
ඡකො  ඇත.  
 

6. ශ්රී ලාංකා ඡකෞ කාගතාර ජාංගතම ඡයදුේ 
නිර්මාණ වැඩස හන ය ඡ් ඡකොයඹ 
ජාික ඡකෞ කාගතාර ඡයදුම ජබඳ දක්වන 
ලදී.  
 
 

7. ඉ-උරුමය වාපවිය සඳහා වන දැනුව් 
කිරීඡේ හා මාධ රියාක්ිනතයක් ජබඳ 
දක්වන ලද අතර ඡෙේස්බුක් ළිටුවක් තරේභ 
කරන ලදී. කැමැ්ත දැක්වීේ 5000 ක  
අධික සාංඛාවක් ලැබී ඇත. ශ්රී ලාංකා 
ඡකෞ කාගතාර ජාංගතම ඡයදුම සඳහා ප්රවර්ධන 
වැඩස හනක් තරේභ කරන ලදී.  

8. මවදුකාාංගත නිර්මාණය අවසක් ඡකො  ඇි 
අතර, අක්තර් රියාකාරී දර්ශය පන පුවරුවක් 
ස්ථාළිත කිරීම සඳහා අක්තර්ගතතයක් 
සැකසීම රියා්මක ඡවමික් පවතී. 

 
30 ලාංකා ගිණුේ ප්රමිි 

සමීක්ෂණ 
මණ්ඩලය - මුල 
ප්රකාශය පන 
අ්ෂක්ෂණය හා 
ඇගතයීඡේ පේධිය  

33 0.16 50% 1. මුල ප්රකාශය පන අ්ෂක්ෂණ පේධිඡේ පේධි 
අධයනය අවසක් ඡකො  ඇත.  

2. මුල අ්ෂක්ෂණ පේධිය (ඡකොක්්රා් ව 
ළිරිනැමීම  නියමිත අතර ප්රිපාදන හිඟය 
ඡහේ ඡවක් තාවකාලිකව නවතා ඇත) 

3. ලැප්ඡ ොප් පරිගතණක, රවු ර්, ස්ිනච්, 
ෙයර්ඡවෝල්, ඇක්සස් ඡපොයික්ට්ස් 
ප්රසේපාදනය අවසක් ඡකො  ඇත.  

31 ජාික අවකාශීය 
ද්ත යටිතල 
පහිමකේ  (NSDI) 

278 12.36 58% 1. මූලික සමීක්ෂණය අවසක් කර ඇත. 
2. අවශය පතා අධයනය අවසක් කර ඇත 
3. ප්රිප්ිමය අධයනය අවසක් කර ඇත. 
4. තිි අධයනය - ඉලක්ක 5 ක් 3 ක් 

ඉදරිප් කර ඇත. (හිඟ මුදල් ඡගතවීම  ඇි 
බැිනක් තාවකාලිකව නවතා ඇත) 

5. මිනික්ඡදෝරු ඡදපාර්තඡේක් ඡේ 
ඡපොඡයොක්නරුව දිස්ත්රික් කාර්යාලඡේ 
පරිඡලෝකනය කරන ලද මිනික්ඡදෝරු 
සැලිමේ 6000 ක් ඩිජි ල්කරණය කිරීම 
අවසක් ඡකො  ඇත.  

6. ශ්රී ලාංකාඡේ ජාික අවකාශය පයීය ද්ත 
යටිතල වුහය - අදියර 01 ඡකොක්්රා් ව 
ළිරිනමා ඇි අතර, ජය රියා්මක ඡවමික් 
පවතී. (2018  කනි වන ින  අවසක් වීම  
නියමිතය)  
 
 
 



කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2017.12.31 
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ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ නිඡයෝජිතායතනය 
2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 
7. මූලික සමීක්ෂණය සඳහා වැඩමුළු 6 ක් 

පව්වන ලද අතර, අවශය පතා අධයනය හා 
ප්රිප්ිමය අධයනය සඳහා වැඩමුළු 
 නක් පව්වන ලදී.  

 
 

8. ජාික අවකාශය පයීය ද්ත යටිතල වුහය 
රියාකාරී කණ්ඩායම සඳහා ඡතදින පුහුණු 
වැඩස හනක් ඡප්රාඡදණිය ිනශ්ය පව ිනදාලඡේ 
පශ්ය පාා් ිනදා උපාධි තයතනඡේදී 
පව්වන ලදී.  

9. ඡපොදු දැනුව් කිරීඡේ වැඩස හක් ය ඡ්, 
ඡෙේස්බුක් ළිටුවක් තරේභ ඡකො  ඇි අතර, 
ඡතොර රු ිනස්තරා්මක වීඩිඡයෝ 04 ක්, 
ජක් සජීවී වීඩිඡයෝවක්, දැක්වීේ පත්රිකා 
5000ක්, පිම ේ පුවරු 02ක්, ස හක් ඡපෝ 
1000ක්, අ්පත්රිකා 1000ක්, කවර 1000ක් 
හා සහික 325ක් ඡමක්ම ටී-ෂර්ට් 1000ක් 
සකසා ඇත.  
 

10. රාජ නිලධාරීක් සඳහා ූමඡගතෝලීය 
ඡතොර රු පේධි ද්ත ජක  කිරීම ළිලිබඳ 
පුහුණු වැඩස හක් පව්වන ලදී. 
(වැඩස හක් 10 ක්)  

32 ඡවේ නිර්මාණ 
වැඩස හන  

59.27 3.36 69% 1. රාජ ඡවේ අඩින සඳහා ස්කාරක ඡසේවා 
සැපයීම  'ඡසේවාවක් ඡලස ඡේදිකාව' 
(PAAS) නිම ඡකො  ඇත. 

 
2. රාජ ඡවේ අඩින GIDC ්   'ඡසේවාවක් 

ඡලස ඡේදිකාව' (PAAS) ඡවත මාරු කිරීම 
(1 ඛණ්ඩය) ප්රසේපාදනය අවසක් ඡකො  
ඇි අතර ඡවේ අඩින 20ක් ළිලිබඳ ක තු  
කිරීඡමක් අන රුව වාපවිය අ්හැර 
දමන ලදී.  

3. දිස්ත්රික් හා ප්රාඡේශීය ඡල්කේ කාර්යාල 
ඡවේ ඡපොර් ල් ප්රිනිර්මාණය (ක්ෂුද්ර අඩින 
357) නිම ඡකො  ජබඳ දක්වා ඇත. 
 

4. 2016 වසර සඳහා රාජ ඡවේ අඩින 
නිර්මාණ පැවරුේ සඳහා උපඡේශය පන 
සමාගතේ ලියාපදිාංචි කිරීම (දිුල ලැයිස් ව) 
නිම ඡකො  ඇත. 
 

දැන ම් ඡවේ අඩින නිර්මාණය තරේභ ඡකො  ඇි 
හා තරේභ කිරීම  නියමිත තයතන  
 

1. ජාික ප්රසේපාදන ඡකොමිෂක් සභාව 
2. ජාික සහජීවනය, සාංවාද හා රාජ භාෂා 

අමාතාංශය පය  
3. ජාික වවසාය සාංවර්ධන අධිකාරිය  
4. වව්තීය පුහුණු අධිකාරිය  
5. උසස් අධාපන හා මහාමාර්ගත අමාතාංශය පය  
6. අධාපන අමාතාංශය පය  
7. පුනරු්ථාපන අධිකාරිය  
8. වාණිජ ක තු  ඡදපාර්තඡේක් ව  
9. ප්රාඡේශීය සාංවර්ධන අමාතාංශය පය  
10. තපදා කයමනාකරණ මධස්ථානය  
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ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ නිඡයෝජිතායතනය 
2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 
11. තිි ඡකටුේප් සේපාදක 

ඡදපාර්තඡේක් ව  
12. ිනදුලි සාංඡේශය ප හා ඩිජි ල් යටිතල පහිමකේ 

අමාතාංශය පඡේ ඡවේ අඩිනය ප්රිනිර්මාණය 
කිරීම 

13. ඡසෞඛ අධාපන කාර්යාාංශය පය  
14. වන සාංරක්ෂණ ඡදපාර්තඡේක් ව  
15. මධම සාංස්කවික අරමුදල  
16. ප්ර් ේධ රැුමේ පාලක මණ්ඩලය 
17. ශ්රී ලාංකා පුරාිනදාඥයික්ඡේ සභාව 
18. ිනගතණන ඡසේවා ඡකොමිෂක් සභාව 
19. අපනයන හා තනයන පාලක 

ඡදපාර්තඡේක් ව  
20. ග්රාම සාංවර්ධන පුහුණු හා පර්ඡේෂණ 

තයතනය  
21. ඡමෝ ර් රථ ප්රවාහන ඡදපාර්තඡේක් ව 
22. පුරාිනදා ඡදපාර්තඡේක් ව  
23. පාර්ලිඡේක්  ක තු  හා ඉඩේ 

අමාතාාංශය පය  
24. ජාික ඒකාබේධතා හා ප්රිසක්ධාන 

අමාතාාංශය පය  
25. ිනඡේශය ප සේප් ඡදපාර්තඡේක් ව  

 
33 ඉඡලක්ඡරොනික 

ඡසේවාවක් 
ස්ථාපනය කිරීම 

112.51 6.16 81% 1. 2016 ්   2017 දක්වා කාලය  ල ප්රධාන ඉ-
ඡසේවාවක් 8 ක් රියා්මක කරන ලදී. ඡමම 
් යුමම ඡසේවාවක් 2018 මැයි මස වන ින  
රියා්මක වනු ඇත. ඡමම ඡසේවාවක් 
සඳහා ිනිනධ පාර්ශය පවකාර මට් ේ සඳහා වන 
ක්ෂුද්ර ඡසේවාවක් කට් ල ඇ ල් ඡේ.   

 

34 රාජ ඡතොර රු 
මධසථ්ානය 
කයමනාකරණය 
කිරීම හා 
ඡමඡහයවීම (GIC) 

50 0.12 55% 1. 2016 දී ප්රසේපාදනය තරේභ ිනය. ප්රධාන 
රාජ ඡතොර රු මධස්ථාන ප්රසේපාදනය 
2017 ජනවාරි මසදී ළිරිනමන ලදී. නඩ්  
ක තු  ් දු කරමික් පවතී.  

2. ඡේ වන ින  රාජ තයතන 320 ක් ප්රධාන 
රාජ ඡතොර රු මධස්ථානය මගික් 
තවරණය ඡේ.  

3. රාජ් ය ඡතොර රු මධස්ථාන ඇම ේ 
මධස්ථානය හරහා ඡතොර රු දැනගතැතිඡේ 
පනත  අදාය ඡතොර රු සපයන ලදී. 
(ිනවවත රාජ සහඡයෝගී්වය)  

4. Bot පණිවුඩ ඡසේවාව නිර්මාණය ් දු 
කරමික් පවින අතර  2018  අඡප්රේල් මස 
වන ින  අවසක් වීම  නියමිතය.  

5. රාජ ඡතොර රු ඡක්ක්ද්රඡේ ඇම ේ 
නිඡයෝජිතයික් සඳහා පුහුණු වැඩමුළු 5 ක් 
පව්වා ඇත.  

6. රාජ ඡතොර රු ඡක්ක්ද්රඡේ දැනුේ පදනම 
යාව්කාලීන කිරීම සඳහා වැඩිම ඉල්ුමම 
ඇි මුල් තයතන 30 සඳහා වැඩමුළු 
සාංිනධානය කරන ලදී. (වැඩමුළු 2ක් අවසක් 
ඡකො  ඇත) 
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ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ නිඡයෝජිතායතනය 
2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 

35 ප්රිඵල පාදක 
නියාමනය හා 
ඇගතයීම 
රියා්මක කිරීම 

149.51 16.85 67% 1. ඉ-රාජ සමීක්ෂණය අවසක් ඡකො  ඇත.  
2. දිවයින පුරා පුරවැ්  / ප්රජා සමීක්ෂණය 

අවසක් ඡකො  ඇත.   
3. ලාංකා රාජ ජාලය 2.0 හි තර්ථික 

ිනශ්ය පඡල්ෂණය අවසක් ඡකො  ඇත.  
4. ජාලගතත සූදානේ දර්ශය පක සමීක්ෂණය - කල් 

දමා ඇත. 
5. ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ / 

වාපාර රියාවලි බාහිරකරණ කර්මාක්ත 
ප්රවර්ධන වැඩස හන (2016 ත්්ව 
ිනශ්ය පඡල්ෂණය) - අවසක් ඡකො  ඇත. 

6. ඉ-පයා් පාලන සමීක්ෂණය අවසක් ඡකො  
ඇත.  

7. රාජ ඩිජි ල් ඡල්ඛන පේධිය ළිලිබඳ 
තර්ථික ිනශ්ය පඡල්ෂණය ් දු කිරීම කල් දමා 
ඇත.   

8. ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ 
නිඡයෝජිතායතනය සඳහා තයතනික 
සැලිමමක් සකස් කිරීම - අවසක් ඡකො  
ඇත.  

9. ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ 
නිඡයෝජිතායතනය සඳහා වාපාර 
සැලිමමක් සකස් කිරීම - ඡකොක්්රා් ව 
ළිරිනමා ඇත. මුලික අදියර අවසක් ඡකො  
ඇත.  

10. ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ 
නිඡයෝජිතායතනඡේ අභක්තර කාර්ය 
මණ්ඩලය, රජඡේ කාර්ය මණ්ඩල හා 
පාර්ලිඡේක්  මක්ත්රීවරුක් සඳහා ධාරිතා 
සාංවර්ධන පුහුණු වැඩමුළු පව්වා ඇත. 

11. රාජ අාංශය පය සඳහා නියාමනය හා ඇගතයීම  
සේබක්ධව පුහුණු කරවක්නක් පුහුණු 
කිරීඡේ වැඩස හන - පස්(05) දින 
වැඩමුළුව - අවසක් ඡකො  ඇත.  

 
 
 
 

12. ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ 
නිඡයෝජිතායතනඡේ වාපවි 
කයමනාකරණ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා 
අ්ෂක්ෂණය හා ඇගතයීම සේබක්ධ ධාරිතා 
සාංවර්ධන වැඩමුළු ඡදකක්(02) පැවැ්වීම - 
අවසක් ඡකො  ඇත.  
 

13. ිනදුලි සාංඡේශය ප නියාමන ඡකොමිෂක් සභා හා 
ජන හා සාංඛා ඡල්ඛන ඡදපාර්තඡේක්  
කාර්ය මණ්ඩල සඳහා වැඩමුළු පැවැ්වීම - 
අවසක් ඡකො  ඇත. 
 
 

14. පාර්ලිඡේක්  මක්ත්රීවරුක් සඳහා 
ඩිජි ල්කරණය හා ප්රිඵල පාදක 
නියාමනය හා ඇගතයීම සේබක්ධ වැඩමුළු 
පැවැ්වීම - අවසක් ඡකො  ඇත. 
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ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ නිඡයෝජිතායතනය 
2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 

36 රජය සඳහා 
ඡතොර රු හා 
සක්නිඡේදන 
තාක්ෂණ මානව 
සේප් ධාරිතා 
සාංවර්ධනය  

135 4.65 57% 1. ඉ-රාජකරණය ළිලිබඳ පශ්ය පාා් උපාධිය 
හැදෑරීම සඳහා ප්රධාන රාජ නිලධාරීක් 30 
ඡදඡනුත ඡතෝරා ඡගතන ඇත - රියා්මක 
ඡවමික් පවතී.  
 

2. මූලික ඡතොර රු තාක්ෂණ සාංකල්ප ළිබඳබඳ 
සහික ප්ර පාසමාලාව මඟික් රාජ 
නිලධාරීක් (ඡදවන හා ඡතවන මට් ඡේ) 
180 ඡදඡනුත පුහුණු කර ඇත.   

3. අධාපන ක්ඡෂේ්රය ළිබඳබඳව සාකච්නා 
ඡකො  අවශය ප තීරණ ගතැතිම සඳහා ් යුමම 
රාජ හා ඡපෞේගතලික අාංශය පඡේ ිනශ්ය පව 
ිනදාලයක් / / උසස් අධාපන 
තයතනයක් / නිඡයෝජිතයික් 20 ඡදඡනුත 
පමණ බැඟික් සහභාගී වූ  සැ්  03 ක් 
පව්වනු ලැබීය.  
 

4. කාක්තා වවසායක්වය සඳහා ඩිජි ල් 
තාක්ෂණය ඡයොදා ගතැතිම සේබක්ධව 
වැඩමුළු සඳහා කාක්තාවක් 240 ඡදඡනුත 
දායක ිනය. කාක්තා වවසායිකාවක් හා 
කාක්තා සාංවර්ධන නිලධාරිනියක් 200 ක  
අධික ප්රමාණයක් පුහුණුකරුවක් පුහුණු 
කරවක්නක් ඡලස පුහුණු කර ඇත.  

 
5. ප්රධාන නවතා නිලධාරීක් 40 ඡදඡනුතඡේ 

සහභාගී්වඡයක් රැස්වීේ 03 ක් පව්වා 
ප්රධාන නවතා නිලධාරී ක්රඡමෝපාය 
ඡල්ඛනය සකසන ලදී.  

 
6. ිනිනධ සේමක්්රණ / වැඩස හක් සඳහා 

රාජ නිලධාරීක් (ිනිනධ මට් ේවල) 74 
ඡදඡනුත සඳහා අනුග්රාහක්වය දක්වන 
ලදී.  

7. ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ 
නිඡයෝජිතායතනය හා ඉ-රාජ වාපවි හා 
සේබක්ධ ඡදවන හා ඡතවන මට් ඡේ 
නිලධාරීක් 100 ක  අධික ප්රමාණයක් 
ඩිජි ල් තාක්ෂණයක් ළිබඳබඳව පුහුණු 
ඡකො  ඇත.  
 

8. මූලික හා උසස් ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන 
තාක්ෂණය හා පේධි පරිපාලනය ළිබඳබඳව 
රාජ නිලධාරීක් 150 ක  අධික ප්රමාණයක් 
පුහුණු කර ඇත. 

 
9. රාජ ඉ-ඉඡගතතිම ඡේදිකාව - වැඩක තු  

තරේභ ඡකො  ඇත.  
 

 
 

10. දුතණු පයාඡ් ප්රාඡේශීය ඡල්කේ කාර්යාල 
නිලධාරීක් 140 ක  අධික ප්රමාණයක් සඳහා 
ඩිජි ල් පරිවර්තනය ළිලිබඳ දැනුව් 
කිරීඡේ වැඩස හක් පැවැ්වීම - මූල 
අවහිරතාවයක් ඡහේ ඡවක් වාපවිය 
තාවකාලිකව නවතා ඇත. 
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වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 

37 අධාපන 
ක්ඡෂේ්රඡේ 
ඡතොර රු හා 
සක්නිඡේදන 
තාක්ෂණය  

88.69 9.66 64% 1. පාර්ශය පවකාර උපඡේශය පනය අවසක් ඡකො  
ඇත (රාජ හා ඡපෞේගතලික අාංශය පය - 
අධාපන අමාතාංශය පය / ජාික අධාපන 
තයතනය / අධාපන ප්රකාශය පන 
ඡදපාර්තඡේක් ව / ිනභාගත / ජාික 
යමාරක්ෂණ අධිකාරිය / තවතීය හා වව්තීය 
පුහුණු අධිකාරිය / ිනවවත ිනශ්ය පව ිනදාලය /  
පරිගතණක හදි්  ප්රිාාර සාංසදය / ජක්ස් 
ජාතීක්ඡේ යමා අරමුදල / ත් යානු 
සාංවර්ධන බැාංුතව / ජක්ස් ජාතීක්ඡේ 
අධාපන, ිනදා්මක හා සාංස්කවික 
අරමුදල) 
 

2. අධාපන ක්ඡෂේ්රය  දායක වන ඡසේවා 
සපයක්නක්ඡේ හා හවුල්කරුවක්ඡේ 
සාංචිතයක් ඡගතොඩ නැාංවීම (ස් ර්ලික් 
ළික්ඡසේල්ස් / බැට්ලිඡබෝයි මාධ 
උපඡේශය පනය / බ්රි නිකා ිනශ්ය පවඡකෝෂය / 
ඡසක්සිනස් /ලි ඡර්ට් වැනි) 

 
3. අධාපන පේධිඡේ ප්රධාන පාර්ශය පවකරුවක් 

හා හවුල්කරුවක්ඡගතක් සමක්ිනත හර 
ජාලයක් ඡගතොඩ නාංවන ලදී.  

 
4. වැඩමුළු 2 ක් පැවැ්වීම මඟික් අධාපන 

පේධිය  ල අක්තර්ජාල ිමරක්ෂිතතාව හා 
තරක්ෂාව ළිබඳබඳව පුහුණුකරුවක් පුහුණු 
කරවක්නක් 100 ඡදඡනුතඡගතක් තු  
සාංචිතයක් ඡගතොඩ නාංවන ලදී.  

   
5. යමා තරක්ෂාව සඳහා යමා තරක්ෂණ 

අක්තර්ගතතයක් ඡේදිකාවක්  ඡගතොඩ නාංවන 
ලදී.  

 
6. ස්වයාං අධයන සඳහා අධාපනික මුලාර 

ඡගතොඩ නාංවන ලදී. 
 

7. ශ්රී ලාංකාඡේ අධාපන පේධිය පරිවර්තනය 
කිරීඡේදී භාිනතය සඳහා තක්ඡසේරුවක් ් දු 
කරන ලදී.  

 
8. ඩිජි ල් ශ්රී ලාංකාවක් සඳහා පාසැල් ප්රජාව 

සිනබලගතැක්වීඡේ අරමුණික් පාසැල් යමුක් 
600 ක්, ුලරුවරුක් 150 ක් හා පාසැල් 
පරිපාලකයික් 30 ක්  සඳහා වැඩමුළු 10ක් 
පව්වා පාසැල් ඡතොර රු තාක්ෂණ සමාජ 
ළිහිටුවන ලදී.    

 
9. ඉ-තක්සලාව ඉඡගතනුේ ඡේදිකාව වැඩි දිතුණු 

කිරීම ් දු කරමික් පවතී. 
 

10. ස්මාර්ට් අධාපන ඡේදිකාව 2 වන ඉලක්ක 
අදියඡරහි පවතී. 
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2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 

38 ඩිජි ල්/ස්මාර්ට් 
පක්ි කාමර 
වාපවිය 

390.99 0.12 58% 1. ප්රධාන පාර්ශය පවකරුවක් සමඟ සාකච්නා 
පව්වා අවසක් ඡකො  ඇත. 

2. අවශය ප උපකරණ ප්රසේපාදනය සඳහා 
ඡ ක්ඩර් කැඳවා ඇත - ළිරිනැමීම  
නියමිතය.  

3. ඩිජි ල් අක්තර්ගතතයක් සැකසීම, දැනුව් 
කිරීේ වැනි අඡනුත් ක තු  තරේභ වී 
ඇත. 

39 පුරවැ් යක් 
සිනබල ගතැක්වීම 
හා වයි-ෙයි 
වැඩස හන ඇ ළු 
සබඳතා 
සාංවර්ධනය - 
පුරවැ්  ඡසේවා 
පාලන පේධිය 
(වයි-ෙයි 
ප්රවර්ධනය/නාම 
පුවරු තදිය) 
  

30.97 12.10 90% 1. ිනදුලි සාංඡේශය ප ඡසේවා සපයක්නක් 6 ඡදඡනුත 
හරහා ර  පුරා ඡපොදු වයි-ෙයි කලාප 1023 
ක් ස්ථාළිත කර ඇත. 
 

2. ඡපොදු වයි-ෙයි ජාලය සඳහා ඡපොදු පරිශීලක 
ඡේදිකාවක් සාර්ථකව ස්ථාපනය කරන ලදී.  

 
3. ඡපොදු වයි - ෙයි ජාලඡේ ලියාපදිාංචි 

පරිශීලකයික් 297,500 ඡදඡනුත ් ටින අතර 
ඡේ වනින  ඡපොදු වයි - ෙයි ජාල 
පරිශීලකයික් ින් ක් 35,000 GB ක ද්ත 
පරිහරණය ඡකො  ඇත.  

 
4. ිනශය පාල දැක්වීේ පුවරු 2 ක්, දැක්වීේ පුවරු 

22 ක් හා උපඡදස් පුවරු 600 ක් සින කිරීම 
අවසක් ඡකො  ඇත. 

40 පුරවැ් යක් 
සිනබල ගතැක්වීම 
හා වයි-ෙයි 
වැඩස හන ඇ ළු 
සබඳතා 
සාංවර්ධනය - ඡ ලි 
මධසථ්ානය 
සාංවර්ධනය 
(පුහුණු හා 
නැණසල නාම 
ප්රවර්ධනය)  

9.61 1.51 100% 1. නැණසල ඡමඡහතුේකරුවක් 440 
ඡදඡනුත ජාංගතම ඡයදුේ නිර්මාණය 
ළිබඳබඳව සාර්ථකව පුහුණු ඡකො  ඇත. 
  

2. වාපවිය සේපුර්ණ ඡකො  ඇත. 

41 පුරවැ් යක් 
සිනබල ගතැක්වීම 
හා වයි-ෙයි 
වැඩස හන ඇ ළු 
සබඳතා 
සාංවර්ධනය - 
රාජ නවතා 
මධසථ්ානය  

100 0.00 22% 1. රාජ හා ඡපෞේගතලික අාංශය පය මගික් 
ළිහිටුවන ලද සමාන ස්ථානවල  ඡගතොස ්
නිරීක්ෂණය ඡකො  ඇත. 

2. කර්මාක්ත නිඡයෝජිතයක්ඡේ හා 
ිනේව ක්ඡේ සහභාගී්වඡයක් සාකච්නා 
සැ්  පැවැ්වීම අවසක් ඡකො  ඇත.  

3. මධසථ්ානය  අවශය ප උපකරණ, උපාාංගත 
හා ඡමවලේ හඳුනා ගතැතිම අවසක් ඡකො  
ඇත.  

4. නවතා මධස්ථානය රියා්මක කිරීම 
සඳහා තදර්ශය පකයක් අවසක් ඡකො  ඇත.    

5. නවතා මධස්ථානය සථ්ාළිත කිරීම 
සඳහා ිමදුිම ස්ථානයක් හඳුනා ගතැතිම හා 
නිශය පා්ය කිරීඡේ ප්රමාදය ඡහේ ඡවක් 
වාපවිය තාවකාලිකව නවතා ඇත. 

42 පුරවැ් යක් හා 
'ස්මාර්ට්' සමාජ 
කවඡේ අඡනුත් 
පාර්ශය පවකරුවක්  
සඳහා ඡතොර රු 

134.1 14.99 59% 1. ් යුමම දිස්ත්රික් හා ප්රාඡේශීය ඡල්කේ 
කාර්යාල හා දිසාපි කාර්යාල දැනුව් 
කිරීඡේ රැස්වීේ පව්වා අවසක් ඡකො  
ඇත.  
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2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 

හා සක්නිඡේදන 
තාක්ෂණ  මානව 
සේප් ධාරිතා 
සාංවර්ධනය 

2. වාපවිය රියා්මක කිරීඡේ 
පාර්ශය පවකරුවක් ඡතෝරා ඡගතන ඇි අතර 
වාපවි රියාකාරකේ රියා්මක කිරීම 
සඳහා ිමදානමික් ් ටී.  

3. රාජ හා ඡපෞේගතලික අාංශය පඡේ තයතන 
26ක් සමගත සහඡයෝගීතාවක්  ජයඹ ඇත.  

4. ප්රාඡේශීය ඡල්කේවරුක් 100 ඡදඡනුත හා 
ග්රාම නිලධාරීක් 800 ඡදඡනුත දැනුව් 
කිරීම ් දු ඡකො  ඇත.  
 

5. නිඡයෝජිතයික් 8000 ක් වැඩමුළු 100 ක් 
හරහා දැනුව් ඡකො  ඇත.  
 

 

6. නිඡයෝජිතයික් 8000 ක් දිවයින පුරා 6000 
ක් ඡේ වන ින  පුහුණු ඡකො  ඇත   

 
7. 'ස්මාර්ට්' සමාජ කව 800 අ රික් 600 ක  

අධික ප්රමාණයක් ඡේ වන ින  සථ්ාපනය 
ඡකො  ඇත. 

43 ඡේශීය භාෂා 
වැඩස හන  

16.61 3.67 55% 1. ් ාංහල හා ඡදමය භාෂාවක් සඳහා දවශය ප 
අක්ෂර හඳුනා ගතැතිඡේ පේධිඡේ  මූලික 
මාදිලිය නිර්මාණය ඡකො  ඇත. 
   

2. ් ාංහල භාෂාව සඳහා මූලික අක්ෂර-
කථනය මාදිලිය අවසක් ඡකො  ඇත. 

44 ිනඡේශය ප 
අමාතාාංශය පය 
සඳහා ඡතොර රු 
හා සක්නිඡේදන 
තාක්ෂණ යටිතල 
පහිමකේ 
පේධියක් සහ 
වයි-ෙයි ජාල 
සබඳතා ිනසඳුමක් 
ලබා දීම. 

 
94 

 
11.52 

 
78% 

 
1. බ්රිතාන පරිගතණක සාංසදය ින් ක් 

සාංිනධානය කරන ලද ජාික ඡහොදම 
ුලණා්මක ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන 
සේමාන උඡයඡල්දී ඡකොක්් තුලර් 
අාංශය පඡේ ිනදු් ඡල්ඛන සහික කිරීඡේ 
පේධිය සඳහා රාජ අාංශය පඡේ ඡහොදම 
ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ 
සේමානය හා රාජ අාංශය පඡේ (රක්) 
සේමානය හිමි ිනය.  
 

2. ිනඡේශය ප අමාතාංශය පඡේ ඡකොක්් තුලර් අාංශය පය 
සඳහා ිනදු් ඡල්ඛන සහික කිරීඡේ 
පේධිය (eDAS) නේ ඡල්ඛන 
කයමනාකරණ පේධියක් ඉතා 
සාර්ථකව සථ්ාපනය කරන ලදී.  ශ්රී 
ලාංකාඡේ ් යුමම ිනඡේශය ප දූත 
මණ්ඩලවල , ශ්රී ලාංකාඡේ ිඡබන 
් යුමම ිනඡදස් තානාපි කාර්යාලවල  
ඡමම පේධිය  ඇ ළු වීඡේ පහිමකම 
ඡේ වන ින  සපයා ඇත. ඡකොක්ිමලර් 
අාංශය පය  දිනපතා පැමිඡණන  
ඡසේවාලාීනක්ඡේ කාලය ඉිරි කිරීම  
ඡමමගික් හැකි ිනය. ඡමමගික් ෛදනිකව 
සාමානඡයක් පුේගතලයික් 500 ක  වැඩි 
ළිරිසක  ඡසේවා සපයනු ලබන අතර 
ඡල්ඛන 1600 ක  වඩා වැඩි ප්රමාණයක් 
සකසනු ලැඡේ.  
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වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 

3. ඡමම පේධිය හරහා ිනඡේශය ප දූත 
මණ්ඩලවල  වාජ ඡල්ඛන සැපයීඡේ 
හැකියාව සහමුලික්ම  රක් කරන ලද 
අතර ඡල්ඛන සහික කිරීඡේ ඡසේවාඡේ 
ිනශය ප්වසතිය්වය ඉහල දැමීම  ද සම් 
ිනය.  

 

4. ඡපය ගතැසීේ කයමනාකරණ පේධිය 
සාර්ථකව ස්ථාපනය කරන ලදී.  

 

5. ිනඡේශය ප අමාතාංශය පඡේ ඡකොක්් තුලර් 
අාංශය පඡේ ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන 
යටිතල පහිමකේ පේධිය හා වයි-ෙයි 
ජාලය සාර්ථකව ස්ථාපනය කරන ලදී.  

6. ඡකොක්් තුලර් අාංශය පඡේ නිලධාරීක් 40 
ඡදඡනුත පුහුණු කරන ලදී.  

 

7. අමාතාංශය පඡේ පරිශීලකයික් 450 ක  
අධික ප්රමාණයක ් ිනඡේශය ප දූත මණ්ඩල 
පරිශීලකයික් 60 ක  අධික 
ප්රමාණයක ් ිනශය පව්සතිය, තරක්ෂිත හා 
කාර්යක්ෂම ිනදු් තැපැල් හා 
සහඡයෝගීතා ඡේදිකාවක් නිර්මාණය 
කරන ලදී.  

 

8. නිඡයෝජ අමාත හර්ෂ ද ් ල්වා 
මැි මා ඇ ළු අමාතාංශය ප කාර්ය 
මණ්ඩලඡේ නිලධාරීක් 250 ඡදඡනුත 
ිනදු් තැපැල් හා සහඡයෝගීතා ඡේදිකාව 
සේබක්ධව පුහුණු කරවන ලදී.  

9. ළිහිටුවන ලද මානව සේප් ඡතොර රු 
පේධිය සේබක්ධව අමාතාංශය ප කාර්ය 
මණ්ඩලඡේ නිලධාරීක් 250 ඡදඡනුත 
පුහුණු කරවන ලදී.  

 

10. ශ්රී ලාංකාඡේ නිලධාරීක් හා ිනඡේශය ප දුත 
මණ්ඩල නිලධාරීක් සේබක්ධ කරමික් 
ඡල්ඛන හා කාර්ය ප්රවාහ කයමනාකරණ 
පේධියක් රියා්මක කිරීම තරේභ 
කරන ලදී. ඡමම පේධිය මගික් 
අමාතාංශය පඡේ සයිපර් අාංශය පඡේ කාර්යයක් 
ස්වයාංක්රීය කිරීම  හැකි ිනය. 

 

11. ිනඡේශය ප ක තු  අමාතාංශය ප ඡවේ අඩිනය 
වැඩි දිතුණු කිරීම අවසක් ඡකො  ඇි 
අතර 2018 වසඡර් මුල් භාගතඡේදී ජබඳ 
දැක්වීම  නියමිතය. 

45 මුදල් අමාතාාංශය පය 
සඳහා ඡතොර රු 
හා සක්නිඡේදන 
තාක්ෂණ යටිතල 
පහිමකේ 
පේධියක් සහ 
වයි-ෙයි ජාල 
සබඳතා ිනසඳුමක් 
ලබා දීම 

10 5.29 100% 1. තරක්ෂිත හා ිනශය ප්වාසදායී ජාල යටිතල 
පහිමකේ පේධියක් සහිත වයි-ෙයි 
තවරණය ලබා ඡදමික් වාපවිය 
සාර්ථකව අවසක් කරන ලදී.  
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ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ නිඡයෝජිතායතනය 
2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 

46 ජනාධිපි ඡල්කේ 
කාර්යාලය සඳහා 
ඡතොර රු හා 
සක්නිඡේදන 
තාක්ෂණ යටිතල 
පහිමකේ 
පේධියක් සහ 
වයි-ෙයි ජාල 
සබඳතා ිනසඳුමක් 
ලබා දීම 

16.5 1.50 100% 1. තරක්ෂිත හා ිනශය ප්වාසදායී ජාල යටිතල 
පහිමකේ පේධියක් සහිත වයි-ෙයි 
තවරණය ලබා ඡදමික් වාපවිය 
සාර්ථකව අවසක් කරන ලදී. 

47 අග්රාමාත 
කාර්යාලය සඳහා 
ඡතොර රු හා 
සක්නිඡේදන 
තාක්ෂණ යටිතල 
පහිමකේ 
පේධියක් සහ 
වයි-ෙයි ජාල 
සබඳතා ිනසඳුමක් 
ලබා දීම 

10 5.60 100% 1. තරක්ෂිත හා ිනශය ප්වාසදායී ජාල යටිතල 
පහිමකේ පේධියක් සහිත වයි-ෙයි 
තවරණය ලබා ඡදමික් වාපවිය 
සාර්ථකව අවසක් කරන ලදී.  

48 අරලිය ගතහ 
මක්දිරය සඳහා 
ඡතොර රු හා 
සක්නිඡේදන 
තාක්ෂණ යටිතල 
පහිමකේ 
පේධියක් සහ 
වයි-ෙයි ජාල 
සබඳතා ිනසඳුමක් 
ලබා දීම 

18.12 6.14 100% 1. තරක්ෂිත හා ිනශය ප්වාසදායී ජාල යටිතල 
පහිමකේ පේධියක් සහිත වයි-ෙයි 
තවරණය ලබා ඡදමික් වාපවිය 
සාර්ථකව අවසක් කරන ලදී.  

49 අමාතාංශය ප හා 
රජඡේ 
ඡදපාර්තඡේක්  
සඳහා වීඩිඡයෝ 
සේමක්්රණ 
පහිමකේ ලබා දීම 
- සථ්ාන 100 - 
පයමු අදියර 

191.21 0.30 56% 1. ඡමම වාපවිය සඳහා හඳුනා ඡගතන ඇි 
රාජ තයතන අ රික් තයතන 138 ක 
ශය පකතා අධයන අවසක් ඡකො  ඇත.  

2. රාජ තයතන 60 ක මූලික දැනුව් 
කිරීඡේ වැඩස හක් අවසක් ඡකො  ඇත.  

 
3. තාක්ෂණික ඇගතයීේ කමිටු වාර්තාව 

ප්රසේපාදන කමිටුව ඡවත ඉදිරිප් ඡකො  
ඇි අතර ප්රසේපාදන කමිටුව ින් ක් 
ප්රිපාදන ගතැ ළු ඡහේ ඡවක් වාපවිය 
තාවකාලිකව නවතා දමා ඇත. 

50 ඉ-පාර්ලිඡේක් ව  100 0.10 40% 1. වාපාර රියාවලි ළිබඳබඳව පුළුල් 
අධයනයක් ් දු කර අවසක් ඡකො  ඇත.  

2. පාර්ලිඡේක් ඡේ රියාවලි 2 ක් සඳහා 
ඡල්ඛන කයමනාකරණ ිනසඳුමක් 
නිර්මාණය කිරීම සඳහා ප්රසේපාදනය 
අවසක් ඡකො  ඇත.  

3. රියාවලි කණ්ඩායේ ළිහිටුවා ඇි අතර 
ප්රධාන රියාවලි අයිිකරුවක් ඡවික් 
අවශය පතා හඳුනා ඡගතන ඇත.  
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වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 

4. ඉ-පාර්ලිඡේක්  යටිතල පහිමකේ 
සාංවර්ධන ිනසඳුේ සැලිමේ කිරීම ් දු 
කරමික් පවතී. 

51 ඉ-කැ නට් 
මණ්ඩලය  

92 0.00 15% 1. වාපවිය තවම් මූලික සැලිමේ කිරීඡේ 
අදියඡරහි පවතී.  

52 කවෂි ඡභෝගත 
සැලිමේ කිරීම, 
නාගතරික ඉඩේ 
පරිහරණ සැලිමම, 
හා අවකාශය ප ද්ත 
මත ඒකාබේධ 
තපදා 
කයමනාකරණය 
සඳහා වන නව 
ඡසේවා 
රියාකාරකේ  

95 0.00 22% 1. තවම් සැලිමේ අදියඡරහි පවතී.  
2. ඒකාබේධ ද්ත පාදක තපදා 

කයමනාකරණ පේධිය සාංවර්ධනය 
කිරීම - වාපවි සැලිමම අවසක් ඡකො  
ඇත, අවඡබෝධතා ගිිනිමම සැකඡසමික් 
පවින අතර තක්ඡසේරු ඡල්ඛනය 
සැකඡසමික් පවතී. (තපදා 
කයමනාකරණ අමාතාංශය පඡේ තයතනවල  
(ජාික ඡගතොඩනැඟිලි පර්ඡේෂණ 
තයතනය, තපදා කයමනාකරණ 
මධසථ්ානය, ජාික තපදා සහන ඡසේවා 
මධසථ්ානය, කාලුලණ ිනදා 
ඡදපාර්තඡේක් ව) පවින පේධතීක් 
රියා්මක කරමික් පවතී.), නව 
පේධිඡේ ක තු  අවසක් කිරීම සඳහා 
තපදා කයමනාකරණ අමාතාංශය පය සමගත 
සාකච්නා කරමික් පවතී. 
 

3. කවෂි ඡභෝගත කලාපයීයකරණය සඳහා 
ඒකාබේධ ද්ත පාදක පේධියක් 
ළිබඳබඳව අධයනය, නිර්මාණය හා 
ඡයදවීම - වාපවි සැලිමම අවසක් 
ඡකො  ඇත, අවඡබෝධතා ගිිනිමම 
සැකඡසමික් පවතී.  

 

4. නව පේධිඡේ ක තු  අවසක් කිරීම 
සඳහා කවෂිකර්ම අමාතාාංශය පය සමගත 
සාකච්නා කරමික් පවතී, අනුඡේශය ප 
සැකසීම අවසක් ඡකො  ඇි අතර 
තාක්ෂණික ඇගතයීේ කමිටුඡවක් පැහැදිලි 
කිරීේ කිහිපයක් ලබා ගතැතිම  අවශය පව 
ඇත.  
 

5. කවෂිකර්මාක්තය සඳහා  වර්ගීකරණය 
ළිබඳබඳව ඡයෝජනා කැඳවා ඇත. 

53 ඒකාබේධ ඉඩේ හා 
ව්කේ ඇගතයීේ 
පේධිය  

130 0.00 28% 1. පේධි නිර්මාණය සඳහා උනක්දුව ප්රකාශය ප 
කිරීේ කැඳවීම ඡනොවැේබර් මසදී 
ප්රකාශය පනය කල අතර ඡේ වන ින  
ඡයෝජනා කැඳවීම නිුත් කර ඇත. 2018 
මාර්  31 දින වන ින  ඡවයඳ සමාගතම 
ඡතෝරා ගතැතිම හා ඡකොක්්රා් ව 
ළිරිනැමීම  අඡප්ක්ෂිතය.  

2. පේධි නිර්මාණය සේපුර්ණ කිරීම  
සැලිමේ ඡකො  ඇි දිනය 2018 
ඡනොවැේබර් ඡේ.  
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ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ නිඡයෝජිතායතනය 
2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 

 

3. ද්ත වර්ගීකරණ හා ඡතොර රු හුවමාරු 
කිරීඡේ ප්රිප්ිය - ඡයෝජනා සඳහා 
උනක්දුව ප්රකාශය ප කිරීේ කැඳවීම 
ප්රකාශය පනය  ප් ඡකො  ඇත. 
උපඡේශය පකයා ඡතෝරා ඡගතන ඇි අතර 
PWC ඡවත 2017 ඡදසැේබර් මසදී 
ඡකොක්්රා් ව ළිරිනමන ලදී. 
වැඩක තු  තරේභ ඡකො  ඇි අතර 
2018 අඡප්රේල් මස වන ින  අවසක් වීම  
නියමිතය. 

54 රාජ ඡවේ 
අඩිනවල 
ුලණා්මකභාවය 
වැඩි දිතුණු කිරීම - 
රාජ ඡවේ අඩින 
අ්ෂක්ෂණය  

60 0.00 15% 1. වාපවිය තවම් මූලික සැලිමේ කිරීඡේ 
අදියඡරහි පවතී.  

 
 
 
 

55 භාණ්ඩ හුවමාරු 
ඡේදිකාව - නියමු 
වාපවිය  

20 0.00 9% 1. වාපවිය තවම් මූලික සැලිමේ කිරීඡේ 
අදියඡරහි පවතී.  

56 ඒකාබේධ 
ප්රවාහන, ප්රඡේශය ප 
ප්ර හා ඡගතවීේ 
ඡේදිකාව  

73 0.30 45% 1. ඡකොක්්රා් ව ළිරිනමන මට් ම දක්වා 
ප්රසේපාදන ක තු  අවසක් ඡකො  ඇත.  

2. රියා්මක කිරීම හා අඡනුත් ප්රධාන 
ක්ඡෂේ්ර ළිබඳබඳව වාපවි ඡමඡහතුේ 
කමිටු මට් ඡේදී තීරණය ඡකො  ඇත.  

3. අමාත මක්ඩල කමිටුඡවහි තීරණ 
ලැඡබන ඡතක් වාපවිය තාවකාලිකව 
නවතා ඇත. 

57 ඉ-තදායේ 
බලප්රය - 2 වන 
අදියර  

66 0.00 25% 1. තවම් සැලිමේ අදියඡරහි පවතී. ඉ-
තදායේ බලප්රය - 2 වන අදියර සඳහා 
උපඡේශය පන සමාගතමක් ඡතෝරා ගතැතිම 
සඳහා මූලික ප්රසේපාදන ක තු  අවසක් 
ඡකො  ඇත..  

58 ඉඩේ ඡරජිස්රාර් 
කාර්යාල 
ඩිජි ල්කරණය 
කිරීම - ඡරජිස්රාර් 
කාර්යාල 30 

185 0.00 36%  
1. ඉඩේ ඡරජිසර්ාර් කාර්යාල 

ඩිජි ල්කරණය කිරීම සඳහා වන 
ඡ ක්ඩර් ඡල්ඛන සකසා ඇි අතර 
ප්රකාශය පනය කිරීම  නියමිතය. 2018 
ඡනොවැේබර් මස වනින  අවසක් වීම  
නියමිතය.  
 

2. ලැප්ඡ ොප් පරිගතණක යක්්ර, මුද්රණ 
යක්්ර, පරිඡලෝකන යක්්ර, නායා ළි ප් 
යක්්ර ප්රසේපාදනය කිරීම ඇගතයීේ 
අදියඡරහි පවතී. (2018 මාර්  මස වන 
ින  අවසක් වීම  නියමිතය.) 

 

3. කාර්යාල භාණ්ඩ මිලදී ගතැතිම (පරිගතණක 
ඡේස හා පුටු) ප්රසේපාදනය අවසක් 
ඡකො  ඇත.  
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වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 

4. ඉ-ඉඩේ පවින ඡල්ඛන කයමනාකරණ 
පේධිය සඳහා වැඩිදිතුණු කිරීම, සහාය 
ඡසේවා හා නඩ්  ක තු  ් දු කිරීම 
ඇගතයීේ අදියඡරහි පවතී. (2018 මැයි  මස 
වන ින  අවසක් වීම  නියමිතය. 

 
 
 
 

5. ඉඩේ ඡරජිසර්ාර් ඡල්ඛන ඉ-රාජ ඉඩේ 
ඡතොර රු කයමනාකරණ පේධිය 
(eSlims) හා ඒකාබේධ කිරීම සඳහා 
ඡ ක්ඩර් ඡල්ඛන සකසා ඇත. (2018 
ඡනොවැේබර් මස වන ින  අවසක් වීම  
නියමිතය.) 

59 ශ්රී ලාංකා ප්රතීතන 
මණ්ඩලය 
(SLAB) 

4.8 0.00 5% 1. තවම් සැලිමේ අදියඡරහි පවතී. ශ්රී 
ලාංකා ප්රතීතන මණ්ඩලය සමගත 
අවඡබෝධතා ගිිනිමම අ්සක් ඡකො  ඇත.  

2. ව්මක් රියාවලි හඳුනා ඡගතන 
ඡල්ඛනගතත කර ඇත.  

3. රියාවලි ිනධිම් කිරීඡේ අභාස පව්වා 
ඇි අතර ජක් ජක් ප්රධාන සහ උප 
රියාවලීක් සඳහා වඩා් ිනධිම් 
වැඩස හක් සකසා ඇත. 

4. අභක්තර හා බාහිර රියාවලි ිනධිම් 
කිරීම සඳහා වන අවසක් නිර්ඡේශය පයක් ශ්රී 
ලාංකා ප්රතීතන මණ්ඩලඡේ අනුමැිය 
සඳහා ඡයොමු ඡකො  ඇත.  

5. ඡල්ඛනගතත කරන ලද ඡකටුේප් පේධි 
අවශය පතාවයක් ළිලිබඳ ඡල්ඛනය - 
ඡකටුේපත සඳහා ශ්රී ලාංකා ප්රතීතන 
මණ්ඩලඡේ අනුමැිය අඡප්ක්ෂිතය. 

 
60 ඉ-ඡමෝ ර් රථ 

ප්රවාහන 
ලියකියිනලි 
පරිඡලෝකනය 
කිරීඡේ වාපවිය 

300 0.00 50% 1. ඡල්ඛන පරිඡලෝකනය කිරීම සඳහා ඡසේවා 
සපයක්ඡනුතඡේ ඡසේවය ලබා ගතැතිම 
සඳහා ප්රසේපාදනය තරේභ ඡකො  ඇත. 

61 ඡපොදු ඡසේවා ස්ථාන 
(kiosk) ළිහිටුවීඡේ 
නියමු වාපවිය  

95 0.00 16% 1. ඡකටුේප් අනුඡේශය ප සකසා ඇත.  
2. ඡපොදු ඡසේවා ස්ථාන ළිහිටුවීම සඳහා 

ස්ථාන 100 ක් හඳුනා ඡගතන ඇත. 
3. තාක්ෂණ ඇගතයීේ කමිටු ප් කිරීඡේ 

ක තු  ඡකො සක් අවසක් ඡකො  ඇත. 
62 දැනුම වැඩි දිතුණු 

කිරීම සඳහා වන 
ඩිජි ල් පුස්තකාල  

47 1.47 26% 1. ඡතෝරාගත් මහජන පුස්තකාල (5) සඳහා 
නවීන පරිගතණක දවඩාාංගත හා උපාාංගත 
සපයා ඇත.  

2. ඉහත පරිගතණක දවඩාාංගත හා උපාාංගත සඳහා 
නවීන පුස්තකාල ගතවහ භාණ්ඩ සැපයීම - 
ප්රසේපාදනය අවසක් ඡකො  ඇි අතර 
2018 අඡප්රේල් මස වන ින  සැපයීම  
හැකිය.  

3. පුස්තකාල ඡදකක් සඳහා ජාලකරණ 
යටිතල පහිමකේ සපයා රියා්මක 
ඡකො  ඇි අතර, ඉිරි පුස්තකාල 3 ක 
වැඩක තු  රියා්මක ඡවමික් පවතී. 
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ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ නිඡයෝජිතායතනය 
2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 

4. ඒකාබේධ පුස්තකාල කයමනාකරණ 
පේධිය ඡතෝරාගත් පුස්තකාල 5 ක් 
පුස්තකාල 4 ක ස්ථාළිත කරන ලදී. 2018 
අඡප්රේල් මස වන ින  අවසක් කිරීම  
නියමිතය.  

 

5. මූලික අධයනය තරේභ ඡකො  ඇි 
අතර මූලික වාර්තාව ඉදිරිප් ඡකො  
ඇත.  

 

6. ජාික පුස්තකාල හා ප්රඡල්ඛන ඡසේවා 
මණ්ඩලඡේ වාපවි කයමනාකරණ 
ඒකකය සථ්ාළිත කරන ලදී.  

 

7. පුස්තකාල ඡසේවකයික් 15 ඡදඡනුත සඳහා 
Koha ILMS ළිබඳබඳ පුහුණු වැඩස හක් 
රියා්මක කරන ලදී. 

63 ස්මාර්ට්' සමාජය 
හා පුරවැ්  ධාරිතා 
සාංවර්ධනය  

215 0.00       13% 1. කාක්තා සාංවර්ධන නිලධාරිනියක් ඇ ළු 
රාජ හා ඡපෞේගතලික අාංශය පඡේ පාර්ශය පවවල 
සහභාගී්වඡයක් පාර්ශය පවකාර උපඡේශය පන 
වැඩමුළුව අවසක් ඡකො  ඇත. 
 

2. ශ්රී ලාංකා තරුණ ඡසේවා සභාඡේ 
තරුණයක් සිනබල ගතැක්වීඡේ 
වැඩස හක් සඳහා මූලික පාර්ශය පවකාර 
උපඡේශය පන වැඩමුළු පව්වා ඇත.   

64 ඩිජි ල් 
අධාපනය  

230 0.35 26% 1. වව්තීය පුහුණු අධිකාරිය සමගත මූලික 
පාර්ශය පවකාර උපඡේශය පන රැස්වීේ පව්වන 
ලදී.  

2. අධාපනික වව්ිකයික් 250 ක් සඳහා 
් වු දින ඡක්වා් ක පරිගතණක හදි්  
ප්රිාාර කණ්ඩායේ පුහුණු වැඩමුළු 5 ක් 
පව්වන ලදී.   

3. අධාපන අමාතාාංශය පය හා ් යුමම 
අධාපන කලාපවල ප්රධාන නිලධාරීක් 
130 ක් සඳහා තාක්ෂණය ළිලිබඳ ඡදදින 
අධාපනික වැඩස හනක් පැවැ්වීම 
අවසක් ඡකො  ඇත. 

65 ජාික නිවාරණ 
ඡසෞඛ්යාරක්ෂාව 
ශය පක්ිම් කිරීඡේ 
ඩිජි ල් ඡසෞඛ 
වාපවිය 

95 0.00 25% 1. පාර්ශය පවකරුවක් සමගත රැස්වීේ කිහිපයක් 
පව්වන ලදී.  

 

2. පරිගතණක දවඩාාංගත ප්රසේපාදන 
ඡකොක්්රා් ව ප්රකාශය පනය  ප් කරන 
ලද අතර 2018 ඡපබරවාරි මස ඡදවන 
සිය වන ින  ඡයෝජනා කැඳවීම අවසක් 
කිරීම  නියමිතය.  

 

3. මහජන ඡසෞඛ කයමනාකරුවක් හා 
පරීක්ෂකවරුක් සඳහා නිවාරණ 
ඡසෞඛාරක්ෂක ඡයදුේ නිර්මාණය කරන 
ලදී.  

 

4. මහජන ඡසෞඛ කයමනාකරුවක් හා 
පරීක්ෂකවරුක් සඳහා පුහුණු හා දැනුව් 
කිරීඡේ වැඩස හක් කිහිපයක් 2018 මැයි 
මස වන ින  පැවැ්වීම  නියමිතය. 
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2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 

66 ඩිජි ල් යටිතල 
පහිමකේ ළිබඳබඳව 
ඡතොර රු හා 
තාක්ෂණ 
සක්නිඡේදන 
නිඡයෝජිතායතන
ඡේ රියාකාරකේ 
සේබක්ධ දැනුව් 
කිරීඡේ 
වැඩස හන 
(ප්රාාරණය) 

95 1.36 26% 1. දැනුව් කිරීඡේ වැඩස හන රියා්මක 
කිරීම සඳහා මහජන සේබක්ධතා 
නිඡයෝජිතඡයුත / ඡසේවා සපයක්ඡනුත 
ඡතෝරා ගතැතිම - ප්රසේපාදන අදියඡරහි 
පවතී.  

67 වැිනලි කර්මාක්ත 
ක්ඡෂේ්රය සඳහා 
මවදුකාාංගත ිනසදුේ 
ලබා දීම 
(සාංගතණන ද්ත 
කයමනාකරණය 
කිරීම)  

1.7 0.00 19% 1. වැිනලි කර්මාක්ත ක්ඡෂේ්රය සඳහා 
මවදුකාාංගත ිනසඳුේ - ප්රසේපාදනය තරේභ 
කර ඇි අතර ඡයෝජනා කැඳවීඡේ 
අදියඡර් පවතී. 

68 රාජ ඡවේ අඩින 
සඳහා තරක්ෂණ 
ිනගතණන ් දු කිරීම  

50 0.10 34% 1. ඡවේ අඩින ිනගතණනය ප්රසේපාදන 
රියාවලිඡේ අවසක් අදියඡරහි පවතී. 
මූල ඡයෝජනාව ිනවවත කිරීම අවසක් 
ඡකො  ඇත. පයමු අදියර වශය පඡයක් 
රාජ ඡවේ අඩින 120 ක් ඡවේ අඩින 
ිනගතණනය  ලක් ඡකඡරනු ඇත.  

69 ඉ-ස්වාභිමාති 
වාර්ෂික 
වැඩස හන හා 
තශ්රිත 
රියාකාරකේ  

10 3.23 100% 1. ඉල්ුමේප්ර 158 ක් ලැබී ඇි අතර ජූරි 
රියාවලිය අවසක් ඡකො  ඇත. 

  
2. ඉල්ුමේප්ර 158 ඡේශීය හා ිනඡේශීය 

අධයන අාංශය පඡේ හා රාජ අාංශය පඡේ ප්රවීණ 
ිනඡශය පේෂඥ මණ්ඩලයක් ින් ක් 
සමාඡලෝානය කර ඇත.  

 

3. ප්රූමක්, කර්මාක්ත නිඡයෝජිතයික්, 
ිනේව ක් හා වවසායකයික් ඇ ළු 
ිනශය පාල ළිරිසකඡේ සහභාගී්වඡයක් ඉ-
ස්වාභිමාති සේමාන ප්රදාඡනෝ්සවය 
පව්වන ලදී. ජයග්රාහකයික් 20 
ඡදඡනක්, ුතසලතා සේමාන 15 ක් සහ 
ඇගතතුේ සහික 8 ක් ළිබඳගතක්වන ලදී. 

 

4. ඉ-ස්වාභිමාති වාර්ෂික වැඩස හන 
සාර්ථකව පව්වා අවසක් කරන ලදී. 

70 2017 නව වපවි 
සඳහා ප්රිඵල 
පාදක අ්ෂක්ෂණ 
හා ඇගතයීේ 
රියාවලිය 
රියා්මක කිරීම  

98 0.55 13% 1. නියාමනය හා ඇගතයීේ රියාවලිය ළිලිබඳ 
රජඡේ කාර්ය මණ්ඩල සඳහා පුහුණු 
කරවක්නක් පුහුණු කිරීඡේ වැඩස හන - 
පස් දින වැඩමුළු - අවසක් ඡකො  ඇත.  

 
 

2. ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ 
නිඡයෝජිතායතනඡේ වාපවි 
කයමනාකරණ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා 
නියාමනය හා ඇගතයීේ රියාවලිය ළිලිබඳ 
ධාරිතා සාංවර්ධන වැඩමුළු ඡදකක් 
පැවැ්වීම - අවසක් ඡකො  ඇත. 
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වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 

71 ලාංකා රාජ ජාලය 
2.0 - වැඩිදිතුණු 
කිරීම  

150 1.50 57% 1. පාලන රාමුව හා ප්රිප්ි ඡල්ඛන 85% 
ක් අවසක් ඡකො  ඇත.  

2. "ලාංකා රාජ ජාලය 2.0" පරිශීලකයික් 
දැනුව් කිරීඡේ සැ්  සඳහා පහිමකේ 
සැපයීඡේ ඡසේවා සැපතුේකරුවුත ඡතෝරා 
ගතැතිම - ඡකොක්්රා් ව ළිරිනමන ලද 
අතර රියා්මක ඡවමික් පවතී.  

3. "ලාංකා රාජ ජාලය 2.0" පරිශීලකයික් 
දැනුව් කිරීඡේ සැ්  සඳහා පහිමකේ 
සැපයීම  ප්රවර්ධන අයිතම සැපයීම සඳහා 
සැපතුේකරුඡවුත ප් කර ගතැතිම - 
ඡකොක්්රා් ව ළිරිනමන ලද අතර 
රියා්මක ඡවමික් පවතී. 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ඡතොර රු 
සක්නිඡේදන 
තාක්ෂණ හා 
වාපාරික රියාවලි 
බාහිරගතතව ් දු 
කිරීඡේ වාපාර 
කර්මාක්තය නගතා 
් ටුවීඡේ 
වාපවිය 
 
 
 
 
 
 

415 30.33 52% 1. වාපාර සාංවර්ධනය සඳහා සහඡයෝගතය 
දක්වන ලද නිඡයෝජිත සමාගතේ සාංඛාව - 
140 

2. අභ් යක්තර ධාරිතාවය නැාංවීම සඳහා 
සහඡයෝගතය දක්වන ලද සමාගතේ සාංඛාව 
- 143 

3. ඡගතොඩ නාංවන ලද / නිර්මාණය කරන ලද 
ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ 
වව්ිකයික් සාංඛාව - 4241 

4. ඡගතොඩ නාංවන ලද / නිර්මාණය කරන ලද 
තරක්ෂණ වව්ිකයික් සාංඛාව - 343 

5. සහඡයෝගතය දක්වන ලද වවසායකයික් 
(නැගී ජන / මුල් අදියඡරහි)  සාංඛාව - 
846 

6. මූලික ප්රාේධනය ලබා දීඡමක් හා 
පේධිය ඡගතොඩ නැාංවීඡමක් සහඡයෝගතය 
දක්වන ලද නව වාපාර සාංඛාව - 14 

73 ලාංකා රාජ වලාව 
2.0 අදියර - 2 
(මධකාාංගත හා 
ඡයදුේ මගික් වැඩි 
දිතුණු කිරීම) 

610.5 0.00 21% 1. 2018 වසර සඳහා ප්රිපාදන ගතැ ළු මත 
ප්රසේපාදන ක තු  තාවකාලිකව නවතා 
ඇත.   

74 ද්ත 
ිමරක්ෂිතතාවය හා 
ද්ත ඒකාග්රතාවය 
සඳහා වන යටිතල 
පහිමකේ පේධිය  

220 0.00 20% 1. වාපවිය මුලික අදියඡරහි පවතී. 

75 ශ්රී ලාංකාව  ය 
සයිබර් අපරාධ සහ 
සයිබර් 
තරක්ෂණය 
ළිබඳබඳ පුහුණු 
කිරීඡේ, 
පර්ඡේෂණ කිරීඡේ 
සහ අධාපනික 
මධසථ්ානයක් 
ළිහිටුවීම 
 
 
 

215 0.00 25% 1. හඳුනාගත් ගතැ ළු කිහිපයක් ඡහේ ඡවක් 
ඡමම වාපවිය නවතා දැමීම  තීරණය 
කරන ලදී. 
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ඡතොර රු හා සක්නිඡේදන තාක්ෂණ නිඡයෝජිතායතනය 
2017 වර්ෂඡේ රියා්මක කය වාපවි 

වාපවිය මූල ත්වය ඡභෞික ත්වය 
අාංකය  

 
වාපවි නාමය 2017 

අනුමත 
මුදල 
(රු.මි.) 

 

වැය කය 
මුදල 

(රු.මිලියන) 

ඡභෞික 
ප්රගතිය 
(%) 

ප්රිදාන / ප්රිලාීනක් සාංඛාව / වාපවිඡේ ප්රගතිය  
 

තර්ථිකය සඳහා උසස ් ඩිජි ල්කරණ වැඩස හනක් රියා්මක කිරීම 

76 සයිබර් තරක්ෂණ 
ධාරිතාවය හා 
යටිතල පහිමකේ 
සාංවර්ධනය  

30.7 8.24 52% 1. භාණ්ඩ හා ඡසේවා ප්රසේපාදනය ් දු 
කරමික් පවතී.  

2. දැනුව් කිරීඡේ වැඩස හක් පව්වා 
ඇත. 

3. කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව සඳහා 
ප්රසේපාදනය ් දු කරමික් පවතී. 

  
 
ජක ව 

 
 

11,408.23 

 
 

568.87 
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  පරිච්ඡේදය -04 

  

 

            

 

 

 

 

අමාතාාංශය පඡේ මූල ප්රගතිය 
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2017 වර්ෂඡේ අයවැය ඇසත්ඡේක්  වැය ශීර්ෂ අාංක 194 ය ඡ් ඡවක් කරනු ලැබු 
ප්රිපාදන සහ ිනයදේ පහික් දැක්ඡේ. 

(I)අවසක් කරන ලද සමසත් ප්රිපාදන ප්රමාණය සහ ිනයදේ සාරාාංශය පය 

  
ප්රිපාදන ඡවක් කිරීේ 

(රු.) 
 

 
ිනයදම 
(රු.) 

 
අමාත කාර්යාලය 

 
144,413,240.00 

 
143,063,093.86 

 
 
පරිපාලන හා තයතනික  

 
176,718,600.00 

 

 
171,181,589.90 

 
 
සාංවර්ධන ක තු  

               
17,311,068,000.00  

 
1,455,190,753.25 

 
 
ජක ව 

 
17,632,199,840.00                

 

                       
1,769,435,437.01 

 
 
 

(II) 2017.12.31 දින  සමසත් ිනයදේ සාරාාංශය පය 
 
 

  
පුනරාවර්තන 
ිනයදේ  
(රු.) 

 
ප්රාේධන ිනයදේ 

(රු.) 

 
ජක ව 
(රු.) 

 
අමාත කාර්යාලය 

                   
56,093,661.83 

 

 
86,969,432.03 

                  

 
143,063,093.86 

 
පරිපාලන හා තයතනික  

   
148,956,777.96 

 

 
22,224,811.94                  

 

 
171,181,589.90                          

 
 
සාංවර්ධන ක තු  

 
 

9,381,318.99 

 
 

1,445,809,434.26 

 
 

1,455,190,753.25                      
 
 
ජක ව 

 
 

214,431,758.78 

 
 

1,555,003,678.23 

 
 

1,769,435,437.01 
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අමාතාාංශය ප වැය ශීර්ෂය ය ඡ් ඡමඡහතුේ වැඩස හන සඳහා                  
පුනරාවර්ථන සහ  මූලධන ිනයදේ ිනසත්රය 
 

ඡමඡහතුේ වැඩස හන 
වාපවිය - 01 - අමාත කාර්යාලය 
 
 
වැය 
ිනෂය 

වැය ිනෂය  ිනසත්රය 2017අයවැය 
(රු.) 

(ප්රිඡශය පෝධිත) 

31.12.2017 
දින  ිනයදම 
(රු.) 

 පුනරාවර්ථන ිනයදේ   

 පුේගතල පඩිනඩි   

1001 වැටුප් හා ඡේතන 12,210,430.00 12,209,447.41 

1002 අිකාල හා නිවාඩු දින වැටුප් 3,421,900.00 3,418,327.52 

1003 ඡවන් දීමනා 9,601,680.00 9,601,670.74 

 ගතමක් ිනයදේ   

1101 ඡේශිය 1,089,370.00 1,089,367.00 

1102 ිනඡේශීය 3,942,590.00 3,942,139.15 

 සැපයීම   

1201 ලිළි ද්රව හා කාර්යාලීය අවශය පතා 1,251,000.00 1,230,260.85 

1202 ඉක්ධන 7,632,230.00 7,622,992.67 

1203 තහාර පාන හා  නිල ඇඳුේ 199,000.00 198,837.50 

1204 ෛවද සැපයීේ 6,000.00 5,208.20 

 නඩ්  ිනයදේ   

1301 වාහන 4,242,050.00 4,242,011.63 

1302 යක්්ර සහ යක්ඡ්රෝපකරණ 770,000.00 762,790.64 

1303 ඡගතොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීේ 189,570.00 168,114.59 

 ඡසේවා   

1401 ප්රවාහන 5,941,000.00 5,940,968.43 

1402 තැපැල් හා සක්නිඡේදන 1,726,570.00 1,717,823.74 

1403 ිනදුලිය සහ ජලය 2,928,900.00 2,928,873.32 

1404 ුතළී හා පයා් පාලන තයතන - - 

1408 ඡමඡහතුේ කල් බදු ක්රමය ය ඡ් වාහන සඳහා 

බදු ුතළී 

- - 

1409 ඡවන් 1,014,900.00 1,014,827.94 

 පැවරුේ   

1506 රජඡේ ඡසේවකයක් සඳහා ඡේපය ණය ඡපොළී - - 

1703 රාජ භාෂා ප්රිප්ි රියා්මක කිරීම - - 

 

 

 

 

ජක ව 

 

56,167,190.00 

 

56,093,661.83 
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 මූලධන ිනයදේ 

 

  

2001 ඡගතොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීේ 1,779,000.00 1,778,464.85 

2002 යක්්ර සහ යක්ඡ්රෝපකරණ 200,000.00 - 

2003 වාහන 3,564,800.00 3,564,703.10 

 මූලධන ව්කේ අ්ප් කර ගතැතිම   

2101 වාහන 81,502,250.00 80,647,771.60 

2102 ගතවහභාණ්ඩ සහ කාර්යාලීය උපකරණ 200,000.00 156,237.50 

2103 යක්්ර සහ යක්ඡ්රෝපකරණ 1,000,000.00 822,254.98 

2106 මවදුකාාංගත සාංවර්ධනය - - 

 මානව සේප් සාංවර්ධනය   

2401 කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු කිරීම - - 

2505 ප්රසේපාදන පුහුණු අවශය පතා   

 ජක ව 88,246,050.00 86,969,432.03 

 මුළු ිනයදම 144,413,240.00 143,063,093.86 
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 වාපවිය 02 - පරිපාලන හා තයතනික ඡසේවා 

වැය 
ිනෂය 

වැය ිනෂය ිනසත්රය 2017 අයවැය 
(රු.) 

(ප්රිඡශය පෝධිත) 

2017.12.31 
දක්වා 

ිනයදම (රු.) 
 පුනරාවර්ථන ිනයදේ   

 පුේගතල පඩිනඩි   

1001 වැටුප් හා ඡේතන 19,837,850.00 19,824,017.61 

1002 අිකාල හා නිවාඩු දින වැටුප් 1,659,700.00 1,659,644.14 
1003 ඡවන් දීමනා 11,706,214.00 11,706,213.37 

 ගතමක් ිනයදේ                                                       
1101 ඡේශිය 225,346.00 217,269.63 

1102 ිනඡේශීය 1,323,000.00 1,322,938.14 

 සැපයීම                              

1201 ලිළි ද්රව හා කාර්යාලීය අවශය ප් යතා 500,000.00 496,614.95 

1202 ඉක්ධන 2,630,300.00 2,630,297.05 

1203 තහාර පාන හා  නිල ඇඳුේ 255,000.00 251,616.94 

1204 ෛවද සැපයීම - - 

 නඩ්  ිනයදේ                                                                   

1301 වාහන 2,293,500.00 2,293,448.46 

1302 යක්්ර සහ යක්ඡ්රෝපකරණ 790,000.00 788,150.43 

1303 ඡගතොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීේ - - 

 ඡසේවා                                                                   
1401 ප්රවාහන 1,482,100.00 1,482,048.97 
1402 තැපැල් හා සක්නිඡේදන 1,975,000.00 1,971,242.20 

1403 ිනදුලිය සහ ජලය 5,000,000.00 4,998,552.39 
1404 ුතලී සහ පයා් පාලන තයතන 89,872,000.00 87,338,237.04 

1408 Lease Rental for Vehicles Operation Lease 4,314,000.00 4,275,466.16 

1409 ඡවන් 7,300,000.00 7,294,744.07 

 පැවරුේ   

1506 රජඡේ ඡසේවකයික් සඳහා ඡේපල ණය ඡපොලී 401,277.00 401,276.45 

1703 රාජ භාෂා ප්රිප්ිය රියා්මක කිරීම 
(Official Language Policy ) 

5,113.00 5,000.00 

 ජක ව 151,570,400.00 148,956,777.96 
 මූලධන ිනයදේ   
 පුනරු්තාපන හා වැඩිදිතුණු කිරීේ   

2001 ඡගතොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීේ 10,300,000.00 9,971,682.32 
2002 යක්්ර සහ යක්ඡ්රෝපකරණ         200,000.00          15,000.00 

2003 වාහන 3,500,000.00                               3,487,206.13            

2101 වාහන - - 

 මූලධන ව්කේ අ්ප් කර ගතැතිම   

2102 ගතවහභාණ්ඩ සහ කාර්යාලීය උපකරණ 1,300,000.00      246,977.50 
2103 යක්්ර සහ යක්ඡ්රෝපකරණ 7,848,200.00                6,952,095.99                                 

2106 මවදුකාාංගත සාංවර්ධනය 1,000,000.00 630,200.00 

 මානව සේප් සාංවර්ධනය   
2401 කාර්යය මණ්ඩල පුහුණු කිරීේ 800,000.00 741,400.00 

2505 ප්රසේපාදන ර්ර්ව අවශය පතා 200,000.00 180,250.00 

 ජක ව 25,148,200.00 22,224,811.94 
  

මුළු ිනයදම 
     

176,718,600.00                 
  

171,181,589.90                     
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වාපවිය - 03 ඡතොර රු තාක්ෂණ සාංවර්ධනය 

සාංවර්ධන වැඩස හන 

 

 

වැය 
ිනෂය 

 

වැය ිනෂය ිනසත්රය 
 

2017 අයවැය (රු.)      
(ප්රිඡශය පෝධිත) 

 

2017.12.31 දක්වා 
ිනයදම 
(රු.) 

 
 

 
පුනරාවර්ථන ිනයදේ 

 
11,358,000.00 

 
9,381,318.99 

 
 

ඡතොර රු තාක්ෂණ උදාන - ඡවන් 
පුනරාවර්ථන ිනයදේ 

  

 
1409-2 

 
දිස්ත්රික් ඡතො.තා.උදානය - යාපනය 

 
7,308,000.00 

 
5,630,394.75 

 
1409-3 

 
දිස්ත්රික් ඡතො.තා. උදානය - මක්නාරම 

 
4,050,000.00 

 
3,750,924.24 

  
මූලධන ිනයදේ 

 
17,299,710,000.00 

 
1,445,809,434.26 

2103-1 යක්්ර සහ යක්ඡ්රෝපකරණ  -  
පාසල් පරිගතණක ිනදාගතාර ඉදිකිරීම 

 
259,000,000.00 

 
124,984,668.45 

2103-2 යක්්ර සහ යක්ඡ්රෝපකරණ  -දිස්ත්රික් 
ඡතො.තා. උදානය -යාපනය 

 
1,500,000.00 

 
- 

2103-3 යක්්ර සහ යක්ඡ්රෝපකරණ  -දිස්ත්රික් 
ඡතො.තා. උදානය -  මක්නාරම 

 
600,000.00 

 
449,999.00 

 
7-2103 

 
යක්්ර සහ යක්ඡ්රෝපකරණ - නැණසල 
මධස්ථාන පුළුල් කිරීම, නව පහිමකේ ඇි 
කිරීම 

 
9,610,000.00 

 
- 

 
10-2103 

 
යක්්ර සහ යක්ඡ්රෝපකරණ  දිස්ත්රික් 
ඡතො.තා.සේප් මධස්ථානය ස්ථාළිත කිරීම 

 
19,000,000.00 

 
219,689.25 

 
11-2106 

 
තර්ථික ඩිජි ල්කරණය - මවදුකාාංගත 
සාංවර්ධනය                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
17,000,000,000.00 

 
1,320,155,077.56 

 
11-2507 

 
තර්ථික ඩිජි ල්කරණය - පර්ඡේෂණ හා 
සාංවර්ධනය 

 
10,000,000.00 

 
- 
 

 
 

 
ජක ව 

 
17,311,068,000.00 

 
1,455,190,753.25 
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පරිච්ඡේදය - 05 

 
 

ිනදුලි සාංඡේශය ප ඡදපාර්තඡේක් ව (ඈවර කරමික් පවතී) 

 
ජවක  පැවි තැපැල් හා ිනදුලි සාංඡේශය ප ඡදපාර්තඡේක් ව 1980 අඡගතෝස්  15 වන දින 

ඡදකඩ වීඡමක් ඡමම ඡදපාර්තඡේක් ව  හිිනය. 1991 අාංක 25 දරණ පනත තිිගතත වීඡමක් 

අන රුව ඡමම ඡදපාර්තඡේක් ඡේ නියාමන ක තු  දැන  පව්නා  ශ්රී ලාංකා ිනදුලි සාංඡේශය ප 

නියාමන ඡකොමිෂක් සභාඡේ පුඡරෝගතාමී තයතනය වූ ඡමම ඡදපාර්තඡේක් ව  ද ඡමඡහතුේ 

ක තු  දැන  ඡකො ස් ඡවයඳ ඡපොඡයහි ලැයිස්  ගතත වූ  ශ්රී ලාංකා ඡ ලිඡකොේ සමාගතඡේ 

ර්ඡරෝගතාමී තයතනය වූ ශ්රී ලාංකා ඡ ලිඡකොේ සාංස්ථාව  ද පැවරිණි. ඡවන් ක තු  අතර, 

පැරණි ඡදපාර්තඡේක්  ඡසේවකයික්ඡේ තයතනික ක තු  ිනදුලි සාංඡේශය ප ඡදපාර්තඡේක් ව 

ින් ක් ් දු කරනු ලබයි. 
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