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01 ඳරිච්ෙේදය - ආයතනික ඳතිකඩ/ක්රියවන නංමේේප සංං ය
1.1 හදි්තමේම
ජටති ක්රමවසපටදං ජදපටර්තජසන්තුල 1956 දී අග්රටමටතයලරයටජේ වභටපතිේලය යනජේ ජටති වැම ස
වභටල ජව ආරසභ වූ අතර රජේ වැම ස දතිශටවජේ ශැරවුස ක්යයක් ජව වැකිය ශැකි මුු
රනම ආලරාය ලං පරිිර වවෘ ෂ වවිවෘතරටේම ඒටබේධා වංලර්ධාං වැැවෘමක් ප්රථමම ලරන
දිරරිපේ රං දී. 1961 දී ජමම වභටල තලදුරනේ ක්තිමේ ර අග්රටමටතය ටර්යටය යනජේ වැම ස
ජදපටර්තජසන්තුල ජව වෘථමටපංය රං දී. ඒ යනජේ ජමම ජදපටර්තජසන්තුල ජටිටලීං
වංලර්ධාං ලැඩවනශංක් වවෘ ෂ අතර වැම ස ක්රියටලලිය වඳශට ප්රලර්තං වැම ස වංල්පය
(rolling plan) ප්රථමම ලරන ශඳුන්ලට ජදං දී. පම ල, ජදපටර්තජසන්තුල 1965 දී වැම ස ශට ආර්ථි
නයුතු අමටතයටංයන අනියුක්ත ර ප්රටේධාං අයලැය වවෘ කිරීම, වංලර්ධාං නයුතු ක්රියටේම කිරීම
වසබන්ධීරාය ශට අධීක්ාය කිරීම පලරං දී. 1974 දී ජටති ක්රමවසපටදං ජදපටර්තජසන්තුල මුදල්
ශට වැම ස අමටතයටංය යනතන ජං එං ද අතර එතැන් පනන් එය අනුප්රටප්තිති රජයන් වින්න් ලරින්
ලර මුදල්, වැම ස ශට ප්රතිපේති වංලර්ධාංය වඳශට ලකිල යුතු අමටතයටංලන අනුයුක්ත රං දී.
ලර්තමටංජේදී, ශ්රි ංටජලහි ප්රධාටං වංලර්ධාං
පජේ වශ පශම ස වපයන්ංට ජව,
ජදපටර්තජසන්තුල න්ය ටර්යය භටරය මය ජරගුටන් අං 3 (2) වශ අං: 35 මගින් පලරට ඇති
අධිටරියන අනුකල න්දු රනු ැජේ.

1.2 ආයතනෙේ දක්ම, ෙමෙහවං, අංමුණු
දක්ම
ජටතියන ලඩටේම දක් වංලර්ධාං පජේ වශ පශම ස වපයන්ංට මේම.

ෙමෙහවං
දශ මේනජස ක්රමවසපටදං ලිේතිේලයක් පලේලට ැීමම ශට ක්රමවසපටදං නිපුාතට යටලේටලීංල
අන්තර්ජටති මේනමන ජං ඒම ශරශට වංලර්ධාං ප්රතිපේති, ලැඩවනශන් වශ ලයටපිති වඳශට ලඩටේ
වැම ස වශත ප්රජේයක් අනුමංය කිරීම තුලින් රජේ ීමිතත වසපේ ප්රවෘත අයුරින් ජයතදට ැීමම

අංමුණු
1. රටජය ආජය ජං ටර්යක්මල භටවිතට කිරීම
2. අදට ජර්ඛීය අමටතයටං වශ ආයතංල රටජය ආජය ජං මගින් වමටජ ආර්ථි ප්රතිටභ පරිම ලං
ආටරයන වංලර්ධාං වැම ස වශ ලැඩවනශන් ජටති ප්රතිපේති රටමුලන අනුතලං පරිිර වවෘකිරීම
වදශට අලය තටක්ණි මටර්ජ පජේේලය බටදීම.
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1.3 ප්රධන කර්යය්ත


















ජටති ශට ආංශි ප්රතිපේති ශට ලැඩවනශන් වසපටදංයන වශටය මේම
මධාය ටලීං රටජය ආජය ජං රටමුලක් වවෘ කිරීම වශ යටලේටලීං කිරීම
ලයටපිති ජය ජංටඇමම
ැබිංේ වංජේ වඳශට නිරීක්ා වැපමම
ආංශි ප්රජේය ජතඩංැංමේම වඳශට මුලිේලය ැීමම
අලය විජන වැම ස ක්රම යටලේටලීං කිරීම
ජටති, ප ජටති මේනජස වංලර්ධාං වැම ස වවෘ කිරීමන මටර් පජේ වැපමම
විජේ/ ටපීය වංලර්ධාං වැම ස වවෘ කිරීම වඳශට ම ජපන්මේම
ජටති වැම ස ක්රියටලලියන තිරවටර වංලර්ධාං දක් ප්රධාටං ධාටරටජේ ජයදමේම
විමධායත ප්රටේධාං අයලැය වඳශට ලයටපිති ජය ජංට නිර්ජේ කිරීම
වංලර්ධාං ශවුල්රුලන් වමඟ වංලර්ධාං අලයතට ශඳුංට ැීමමන පශම ස වැපමම
විජේ පැලරුස වඳශට වශභටී  මේම
නිකුේ කිරීජස පත්රිට වවෘ කිරීම
වැම ස ශට අධීක්ායන වසබන්ධා ජටති ශට ප්රටජේීයය නිධාටරීන්ජේ ධාටරිතට වංලර්ධාංය
රජජේ ප්රතිපේති රටමුලන අනුකල නිර්ජේශිත ලයටපිති වමටජ යංය කිරීම වශ අධීක්ාය
කිරීම (ක්රියටේම කිරීම දක්ලට)
ටර්යමණ්ඩජේ ධාටරිතට වංලර්ධාංය
ජපතදු පරිපටංය වශ මය

4

5

සහකං
අධයක්ෂ

සහකං
අධයක්ෂ

නගරික
සංවර්ධන
නිවස

සහකං
අධයක්ෂ

ජලස්පඳ
දන

වංය සහ

සහකං
අධයක්ෂ

ගුව්ත
ෙසේව,
ප්රවහන

මර්ග,

බලය
සහ
ක්තිය

නගරික
සංවර්ධනය,
නිවස, ජල
ස්පඳදන
සහ
සනීඳංක්ෂ
ණය

මර්ග,
වංය,
ගුව්ත
ෙසේව,
ප්රවහන

බලය සහ
ක්තිය

සහකං
අධයක්ෂ

අධයක්ෂක

අධයක්ෂක

අධයඳන
ය, උසස
අධයඳන
සහකං
අධයක්ෂ
විදය හ
තක්ෂණ
සහකං
අධයක්ෂ
නිපුණත
සංවර්ධන
ය,

සහකං
අධයක්ෂ

සංසකෘති
ය, ජතික
ඒකබීධ

සහකං
අධයක්ෂ
ක්රීඩ

සහකං
අධයක්ෂ

අධායක්
අධායටපංය
,
වවෘ
අධායටපංය
, නිපුාතට
වංලර්ධාං
ය, දයට ශට
තටක්ා,

ෙසෞඛ්යය
, ෙීශීය
වවදය

සහකං
අධයක්ෂ

සංසකෘ
තිය

ෙසෞඛ්යය,
ෙීශීය
වවදය
විදයව,
ක්රීඩව,

අධයක්ෂක

මනව ස්පඳත්
සංවර්ධනය

යටිතල ඳහසුක්ප සහ
මහජන උඳෙයෝගිත
සංවර්ධනය

අධයක්ෂක

අතිෙර්ක අධයක්ෂ
ජනංල්

අතිෙර්ක අධයක්ෂ
ජනංල්

ධීවං, ඳශු
ස්පඳත්,
වවිලි

සහකං
අධයක්ෂ

වරිමර්ග
,

සහකං
අධයක්ෂ

කෘෂිකර්
ම

සහකං
අධයක්ෂ

වරිමර්ග,
ඉඩ්ප ඳශු
ස්පඳත්,
ධීවං හ
වවිලි

කෘෂිකර්ම,

අධයක්ෂක

සමජ
ආංක්ෂ
ව

සහකං
අධයක්ෂ

සමජ
ආංක්ෂ
ණ

අධයක්ෂක

කෘෂිකර්මික
සංවර්ධනය හ සමජ
ආංක්ෂණ

අතිෙර්ක අධයක්ෂ
ජනංල්

ඳරිසංය,
ආඳද
කළමන

සහකං
අධයක්ෂ

ඳරිසංය

අධයක්ෂක

අධයක්ෂක

ප්රෙීශීය
සංවර්ධන
ය

සහකං
අධයක්ෂ

DCB)

ජතය්ත
තං
ෙවළම,

සහකං
අධයක්ෂ

කර්ම්ත
ත සහ
ෙවළ

සහකං
අධයක්ෂ

සංචංක

සහකං
අධයක්ෂ

සංචංක

අධයක්ෂක

ඳලනය, ෙවළ හ
කර්ම්තත
සංවර්ධනය

අතිෙර්ක අධයක්ෂ
ජනංල්

කර්ම්ත
ප්රෙීශීය
සංවර්ධනය ත සහ
ෙවළ

අධයක්ෂක

ඳරිසං හ ප්රෙීශීය
සංවර්ධනය

අතිෙර්ක අධයක්ෂ
ජනංල්

අධයක්ෂ ජනංල්

1.4 ආයතනික සනහන

ංජය
කළමන
කංණය,

සහකං
අධයක්ෂ

නීතිය හ
සමය,
විෙී

සහකං
අධයක්ෂ

ංජය
කළමන
කංණය,
ඳලනය

අධයක්ෂක

ආර්ථී

වටර්ල

ව

රියදුරැ

ාය
තටක්
ණි
ජවේලය


නිධාට
රිජය
කු

වංලර්
වංලර්
ධාං
නිධාට
රීන්r

සඅ
පුසත
කලය

ඳරිඳලනය

අධයක්ෂක

ංට
ෂම
ා
ේෘඨ
නි
ධාටරිනි

මුදල්

අධයක්ෂක

1.5 ෙදඳර්තේප්තුෙේ ප්රධන අං
ජදපටර්තජසන්තුජේ ටර්යභටරය ටර්යක්මල දටුරලිම පිණිව ජදපටර්තජසන්තුල අං 9 න ජලන්
ර ඇත. එම අං 9 තලදුරනේ ආර්ථී වංලර්ධාං ක්ජේත්රය තුෂ විවිධා අං නිජය ජංය ලං පරිිර
ප අං 26 න ජලන් ර ඇත. එක් එක් අං ඒලට නිජය ජංය රං ක්ජේත්රයන අදටෂ අමටතයටං
ශට ජදපටර්තජසන්තු මඟින් න්දු රනු බං ඒ ඒ අංජේ ප්රතිපේති වැම ස නිර්මටාය ශට අදටෂ
අජංකුේ වංලර්ධාං නයුතු න්යල් ජජරහි ලකීම දරණු බයි.
මීන අමතරල, වටර්ල ආර්ථි වැම සරාය, ජතතරතුරු ජබදට ශැරීම වශ ජදපටර්තජසන්තුජේ
පරිපටංය වසබන්ධා ටර්යයන් දටු කිරීම වඳශට ජලංම ආධාටර ඒ තුංක් ඇත.
ජතතරතුරු වංලර්ධාං මධායවෘථමටංය
2) පරිපටං අංය
3) මය අංය
1)

ජදපටර්තජසන්තුජේ ටර්යභටරය ටර්යක්මල දටුරලිම පිණිව ජදපටර්තජසන්තුල අං 9 න ජලන්
ර ඇත. එම අං 9 තලදුරනේ ආර්ථී වංලර්ධාං ක්ජේත්රය තුෂ විවිධා අං නිජය ජංය ලං පරිිර
ප අං 26 න ජලන් ර ඇත. එක් එක් අං ඒලට නිජය ජංය රං ක්ජේත්රයන අදටෂ අමටතයටං
ශට ජදපටර්තජසන්තු මඟින් න්දු රනු බං ඒ ඒ අංජේ ප්රතිපේති වැම ස නිර්මටාය ශට අදටෂ
අජංකුේ වංලර්ධාං නයුතු න්යල් ජජරහි ලකීම දරණු බයි.

ෙදඳර්තේප්තුෙේ අං










වටර්ල ආර්ථි වංලර්ධාංය
ිෂිර්මය, ලටරිමටර්, දඩස, පශු වසපේ ශට ධීලර
ර්මටන්ත වශ ජලෂඳ, විදුලිබ ශට බක්තිය
මටර්, ලරටය, ගුලන් ජවේලට වශ ප්රලටශං
ංටරි වංලර්ධාංය, නිලටව, ජය, පරිවරය වශ ආපදට ෂමංටරාය
ජවෞය වශ ජේීයය ෛලදය විදයටල, ක්රීඩට, වංවෘිති ශට ආිත නයුතු
අධායටපංය, වවෘ අධායටපංය වශ නිපුාතට වංලර්ධාංය, ජතතරතුරු තටක්ා, විදයට ශට
තටක්ා
ටපීය වංලර්ධාංය, වංයටර ශට වමටජ ආරක්ා
රටජය ෂමංටරාය වශ පටංය

1.6. ෙදඳර්තේප්තුව යනෙත් ඇති අංමුදල්
ජදපටර්තජසන්තුල යනතන එං ආයතං / අරමුදල් ජංතමැත

1.7 විෙී අධං ලබන වයඳෘති වල ෙතතංුරු
1.

වයඳෘතිෙේ නම: ක්රමජල්ං ලයටපිති වවෘ කිරීජස පශම ම

2.

ආධං ෙදන ආයතනය: ජ  බැංකුල

3.

වයඳෘතිෙේ ඇසතේප්තුගත රිරිවය - රු. 325 Mn

4.

වයඳෘති කලය: 2018-2020
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02 ඳරිච්ෙේදය - ප්රගතිය හ ඉදිරි දක්ම
2.1 සර්ව ආර්ථික අං ය
වටර්ල ආර්ථි විදයට අංජේ ප්රධාටං ටර්යය ලන්ජන් වටර්ල ආර්ථි ප්රතිපේති ශට ලැඩවනශන්
වසබන්ධීරාය, වවෘ කිරීම වශ අධීක්ාය කිරීමයි. ඊන අමතරල, ජටති වංලර්ධාං ප්රමුතට වශ
ප්රතිපේති ක්රියටේම ෂ ශැකි ලයටපිති ශට ලැඩවනශන් බලන පරිලර්තංය කිරීජසදී
ජදපටර්තජසන්තුජේ අජංකුේ අංල රටජය ආජය ජං ලැඩවනශං වඳශට ආජය ජං වශ දර්
මයරාය ීරරාය කිරීමන ජමම අංය පටරී ජේ. එය ජටති ශට ජටතයන්තර වන්දර්භය
විෘජල්ාය රං අතර ආංශි පටය මටර් වැීමම වශ ආංශි වැම ස වමටජ යංය කිරීම
වඳශට ජලංේ අංලන පශම ස වපයයි.
ප්රගතිය




2.2

2020 - 2023 රටජය ආජය ජං ලැඩවනශජන් පරිච්ජදද වවෘ කිරීම වඳශට ජලංේ අංලන
වශටය මේම.
2019-2022 රටජය ආජය ජං ලැඩවනශං පිිබබඳ අලය ජතතරතුරු මශ බැංකුජේ ලටර්ෂි
ලටර්තටල 2019 ජලත වැපමම.
ලර්තමටං ආර්ථි ැනු විෘජල්ාය කිරීම වශ අදටෂ අං වඳශට අලය මජපන්මේම
වැපමම.

කෘෂිකර්ම, වරිමර්ග, ඉඩ්ප, ඳශු ස්පඳත් හ ධීවං

කෘෂිකර්මික අං ය
දෂ ජේීයය නිෘපටිරතයන ිෂිටර්ිත අංජේ දටයේලය 7% දක්ලට වැකිය යුතු ජව අඩු වුලද
ිෂිර්මටන්තය ශ්රී ංට ආර්ථිජේ ප්රධාටංතම අංය ලං අතර රැකියට ේපටදංය ශට ජටතියන
ආශටර නිෘපටදංය රයි. ලවර පුරට පැලති ජ විඩ් -19 ලවංතය රජේ ිෂිටර්ිත අංයන අලම
ලජයන් බපට ඇත. ජජවේ ජලතේ, න්යලු අියජය  මධායජේ වුලද, ිෂිර්මටන්තජේ රජජේ
ප්රතිපේතිය මඟින් ිෂිටර්ිත අංය දශෂ ඵදටම, තටක්ෂාය මත පදංස වූ, තිරවටර ශට දශෂ ටභ
බං අංයක් ජලත ංමේරාය කිරීම අජප්තික්ට රං අතර ජටතයන්තර ජලෂඳජපතජල් ිෂි පටද
නිෘපටදංල තරඟටරීේලය වශ වශති රං ද ආශටර ම රක්ෂිතතටල වශ ජතමේන්ජේ ජීලං
තේේලය දශෂ ංැංමේම ද අජප්තික්ටරයි.
ජමම පම බිම තුෂ, ජලෂඳප වසබන්ධාතට, පටංය වශ ිෂිටර්ිත ජවේලට වැපමම යං අංල
අේදැකීස ආමන්ත්රාය කිරීම වඳශට න්යලු ප අං ආලරාය ලං පරිිර වමවෘත ිෂිටර්ිත
ප්රතිපේතිය ජටුසපේර අලවන් කිරීම ජමම ලවජර් ලැදේ පියලරක් විය.
ෙබෝග කෘෂිකර්ම්තතය
ජභ  ිෂිර්මටන්තය මේ, එෂලු, ජලංේ ක්ජේත්ර ජභ  (පතුරු), කුුබඩු, මල් ලටල වශ
වින්තුරු පත්ර ඇතුු අපංයං ිෂිටර්ිත ජභ  ලලින් වමන්විත ජේ. ජබ  ිෂිටර්ිත
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නිෘපටදංජේ ඔජරතේතු දීජස ශැකියටල ජමන්ම එහි අපංයංල තරඟටරිේලය වශති කිරීම වශ
ක්තිමේ කිරීම වඳශට රජය පියලර කිහිපයක් ජං තිජේ. ජලංේ ක්ජේත්ර ජභ  (OFCs); බඩ
දරිඟු, අර්තටපල්, ළූණු, රන ජු, ිතරිවෘ, දරිඟු (ත), මුං ඇන, ජමජන්රි වශ ජව යට ජබ ංචි ය වශ
මශ යං න්ං ජදජහිම නිපදලං බහු ලටර්ෂි ජභ  ජේ. ක්ජේත්ර ජභ  ප්රධාටං ලජයන් කුඩට
ජතමේන් වින්න් ලට රනු බං අතර ජලතු ද ක්ජේත්ර ජභ  වැපමජස ලැදේ ප්රභලයකි. ජේීයය
දල්ලුම වපුරටලීමන ජේීයය නිෘපටදංය ප්තිරමටාලේ ජංතලං අතර ජේීයය නිෘපටදංජේ වැපයුස
හිඟය පියලට ැීමම වඳශට ලර්තමටංජේ ජබතජශ ක්ජේත්ර ජභ  වමටස වින්න් ආංයංය රනු
ැජේ. ඒ අනුල ආංයං ජලනුලන අර්තටපල්, ළූණු, බඩ දරිඟු වශ ශ ලැනි ජබ  ජබතජශතමයක්
ජේීයයල නිෘපටදංය කිරීම වඳශට රජය බට දී ඇති වශජය ය තලදුරනේ ක්තිමේ ර තිජේ.
ජතික ක්රමස්පඳදන ෙදඳර්තේප්තුෙේ කෘෂිකර්මික අං ය විසි්ත ස්පපර්ණ කංන ලද කර්යය්ත,



ලයටපිති ජය ජංට 33 ක් ඇමම අලවන්ර ජටති අයලැය ජදපටර්තජසන්තුලන වශ විජේ
වසපේ ජදපටර්තජසන්තුලන නිරීක්ා දිරරිපේ ජෂේය.
ිෂිර්ම අමටතයටංය වශ අදටෂ රටජය අමටතයටං වින්න් දිරරිපේ රං ද ැබිංේ
වංජේ 10 ක් වඳශට ැබිංේ නිරීක්ා දිරරිපේ රං දී.

විෙ ේෂ කර්යය්ත:








ිෂිටර්ිත ප්රතිපේතිය පුුල් කිරීම - ංල රජජේ ප්රතිපේති රටමුලන අනුකල මලි
ජල්ංය වර කිරීම ශට ංැලත වවෘ කිරීම වසපර්ා රං දී.
රජය ජලත බීජ ජබදට ශැරීජස ලැඩපිිබජල පශම  කිරීම ශට අලවන් කිරීම වඳශට වූ
ජය ජංටලක් වවෘ කිරීම, ජභ  16 කින් ලැඩි රං ද ජේලේ ආශටර ප්රලර්ධාං
ලැඩවනශං වශ වටර්ක් මයරාය (CERC financing) යනජේ අරමුදල් බට ැීමමන
නයුතු කිරීම.
පෘයටේ COVID අලයතට වශ ංැී  එං ැනු (ADB) විවඳීම වඳශට වූ පටය මටර්
වැකිල්න නිිතන් ිෂිටර්ිත අංය වඳශට ජය ජංටලක් වවෘ රං දී.
ිෂිටර්ිත අංය වඳශට SDG- data tracker (දේත ලුහුබැඳීම) ආරසභ කිරීමන වශටය බට
ජදං දී
SAPP ලයටපිතිජේ MTR අලවන් කිරීම.
ිෂිටර්ිත අං ංමේරා ලයටපිතිය (වංරයය 2) ප්රතිලයුශත කිරීම ංල රජජේ මු
පිරීස, රජජේ මය තේේලය වශ COVID-19 වමඟ ඇති ලං ංැී  එං අලයතට ලන
අනුකල නිම රං දී.

වරිමර්ග හ ඉඩ්ප
2020 ලර්ජේ ලටරිමටර් අංය වඳශට රජජේ වමවෘත වියදම රු. බිලියං 53.7 ක් වූ අතර එම මුදලින් රු.
බිලියං 45.6 ක් ප්රටේධාං වියදස ලජයන් ලැය රං ිර. ජ වසපේ වංලර්ධාංය යනජේ දැංනමේ ආරසභ
ජතන ඇති මශලැලි ජ ම රක්ෂිතතට ආජයතජං ලැඩවනශං, යටන්ඔය ජට ලයටපිතිය, ජමතරශන්ද වශ
ුඟ ජට වංලර්ධාං ලයටපිතිය, ු ල් ඔය ජට ලයටපිතිය, ජමතරටං ජට ලයටපිතිය, මටඔය ජ
ශැරවුස ලයටපිතිය, ජේගුණි අල බප්ස අලම කිරීජස ලයටපිතිය ලැනි මශට පරිමටා වංලර්ධාං ලැඩවනශන්
ක්රියටේම රිතන් පලීර. ඒ අතරම ලටරි ප්රතිවංවෘරා ලයටපිති රැවක් මගින් ිෂිටර්ිත ශට ජලංේ ජ
අලයතටලයන් වඳශට ජය වැපමම වඳශට ක්රියටේම කිරීමන ප්රමුේලය බට දී ඇත.
8

2020 දී දඩස අංජයහි වමවෘත වියදම රු. ිතලියං 9,031 ක් ලං අතර එයින් රු. ිතලියං 3,175 ක් ප්රටේධාං
වියදස ජේ. 2020 දී දඩස හිිතස ලැඩ වනශං (බිසවවිය) වදශට වැකිය යුතු මුදක් ලැය ර ඇත. 2020 දී
රටජය වංලර්ධාං ලැඩවනශන් වඳශට දඩස ශඳුංටජං අේපේ කිරීම න්දු ර ඇත.

වරි අං යන අයත් විෙ ේෂ වඩසනහන


2021 අයලැය වවෘ කිරීම වඳශට ලටරිමටර් අංජේ ප්රමු ලයටපිති විෘජල්ාය ර ආජය ජංය
වඳශට දිරරිපේ කිරීම. ජමයන විජේීයය අරමුදල් වහිත ලයටපිති 11 ක්, ලැඩ අලවන් කිරීමන ආවන්ං
ප්රධාටං / මධායම ලටරිමටර් ජය ජංට ක්රම 13 ක්, පුංරුේථමටපං ශට ංඩේතු කිරීම ශට ලටරි ජය ජංට
ක්රමල සූදටංස කිරීම, දඩස ශඳුංට ැීමම, යතට අධායයං, මලි අධායයං නයුතු ඇතුෂේ ජේ.



ජේගුායන ඔජරතේතු දීජස බහුටර්ය ලැඩවනශංහි (CREsMP) ජය ජංට ජය මුහුදන ට
බන්ංලටන ලඩට දශෂ ජටධාටර ප්රජේජේ බඩට කිරීජස අියටජයන් ප්රතිලයුශත ජතන එදටයි
යටන්ත්රායක් යනජේ පිරිලැය භටවිතය වශති කිරීමන නයුතු කිරීම.



රටජය ආජය ජං ජය ජංට වමටජ යංය කිරීම වඳශට ැබිංේ මණ්ඩය වින්න් පේ රං ද
ලයටපිති ඇමස ිතටුල වින්න් දිරරිපේ රං ද මලි ලටර්තටල වඳශට ජටති ක්රමවසපටදං
ජදපටර්තජසන්තුල මගින් අදශවෘ දැක්මේම රං දී.



ලටරිමටර් අමටතයටංය වමඟ වටච්කට ර පිරිලැය එදටයි ජව වශ ීමිතත වසපේ පරිම ජව
පජය ී  ර ැීමම වඳශට ඒටබේධා ජ ශට ජ වසපේ ෂමංටරා ලයටපිතිජේ (IW&WRMP)
වංරය වශ පිරිලැය වංජ ධාංය රං දී.

ජතික ක්රමස්පඳදන ෙදඳර්තේප්තුව මගි්ත අවස්ත කංන ලද වරි අං යන අයත් කර්යය්ත
1. ලටරි අංජේ ලයටපිති ලටර්තට 11 ශට දඩස අංජේ ලයටපිති ලටර්තට 03 ඇමමන ක් ජතන, ජටති
ක්රමවසපටදං ජදපටර්තජසන්තුජේ නිරීක්ා විජේ වසපේ ශට ජටති අයලැය ජදපටර්තජසන්තුලන
දිරරි නයුතු වඳශට ජයතමු කිරීම.
2. ලටර්මටර් අමටතයටංය වශ දඩස අමටතයටංය වින්න් දිරරිපේ රං ද අමටතය මණ්ඩ වංජේ 20
න අදටෂ නිරීක්ා වවෘ කිරීම.
3. ජමතරශන්ද වශ ුඟ ජට වංලර්ධාං ලයටපිතිය, යටන්ඔය ජට ලයටපිතිය, මශලැලි ජ
ම රක්ා ආජය ජං ලැඩවනශං, යටන් ඔය ජට ලයටපිතිය ශට තල්පිටි ජට ලයටපිතිය වශ
අජංකුේ වංලර්ධාං ලයටපිතිල ජමජශයුස ිතටු රැවෘමේසලන වක්රීයල දටයමේම.
4.

දැංන ක්රියටේම ජලිතන් පලතිං වංලර්ධාං ලයටපිති ල ප්රති වශ ප්රතිපේති
රැවෘමේසලන වක්රීයල දටයමේම.

වමටජතයං

5. ලටරිමටර් ශට දඩස අංයන අදට ජතතරතුරු වපයිතන් රටජය ආජය ජං වැැවෘම (2019-2021)
යටලේටලීං කිරීමන වශටය මේම.
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ඳශු ස්පඳත් අං ය
පශු වසපේ අංය ජංතටලජේ ජීලජං පටය වංලර්ධාංය වඳශට බහුවිධා ටර්යභටරයක් දටු රං අතර
ප්රධාටං ලජයන් කිරි, කුකුු මවෘ, ඌරන්, එු වශ බැනුලන්ජේ ප අං ලලින් වමන්විත ජේ. ජමම
අංය දැංන දෂ ජේීයය නිෘපටිරතයන න්යයන 0.7 ක් පමා දටය ලං අතර ආශටර ශට ජප ා
ම රක්ෂිතතටල වශති ර, රැකියට වපයං අතර ප්රජටජේ වමටජ ආර්ථි තේේලය ලැඩිිරයුණු රයි.
කිරි ජතමේන් 250,000 ක් ඇතුුල පවුල් 600,000 ක් පමා ජමම අංයන විජුලම වසබන්ධා මේ න්ටිති.
ජස ලං වින වමවෘත ිශවෘථම කිරි නිෘපටදංය දෂ ලජයන් ලීනර් ිතලියං 495 ක් ලං අතර එය රජේ
දල්ලුජමන් න්යයන 40 ක් වපුරටලීමන ප්රමටාලේ ජේ. එබැවින් නිෘපටදංය දශෂ ංැංමේම වශ
අපංයංය වඳශට අතිරික්තයක් වමඟ ජේීයය අලයතට වපුරටලීම වඳශට ඒටබේධා ලටණිජරාය වූ
ජතවිතැංක් වඳශට ආංීයය පරිලර්තංයක් අලය ජේ.
කුකුු ර්මටන්තය ජපෞේලි අංය වින්න් මුුමනින්ම ජමජශයලනු බං අතර කුකුු මවෘ ශට
බිේතර වඳශට ිශවෘථම අලයතට වපුරටලීමන ද ශැකියටල ඇත. ජමම අංය තලදුරනේ ක්තිමේ කිරීම
වඳශට කුකුු ජවෞය ෂමංටරා ලැඩවනශන් ක්රියටේම කිරීම, පර්ජේා වශ ප්රතිපේති
වංලර්ධාංය කිරීම වඳශට රජජේ ටර්යභටරය ජබතජශ දුරන ීමමට මේ ඇත. කුකුු මවෘ ශට බිේතර වේල
ජප්ර ටීං ල ටභම ප්රභලයක් ජව පිිබජං ඇති ජශයින්, ජටතිජේ වේල ජප්ර ටීන් අලයතටලය
වපුරටලීම වඳශට කුකුු නිෘපටදං නිෘපටදංය ලැඩි කිරීමේ, නිෘපටදං පිරිලැය අඩු කිරීමේ අලය ජේ.
ආන්යටනු ටපජේ කුරුු ා රහිත රනක් මේජස ලටන්ය බට නිිතන් අපංයං ජලෂඳජපතෂ අේපේ
ර ැීමම වඳශට ජමම ර්මටන්තය දැන් තරඟටරී තේලය න්ටී.
ජටති ක්රමවසපටදං ජදපටර්තජසන්තුජේ පශු වසපේ අංය වින්න් වසපර්ා රං ද ටර්යයන්,



ලයටපිති ජය ජංට 9 ක් ඇමම අලවන්ර ජටති අයලැය ජදපටර්තජසන්තුලන වශ විජේ
වසපේ ජදපටර්තජසන්තුලන දිරරිපේ ජෂේය.
පශු වසපේ අංයන අදටෂ ැබිංේ වංජේ 3 ක් වඳශට ැබිංේ නිරීක්ා දිරරිපේ රං
දී

වවිලි කර්ම්තත අං ය
ලැවිලි ර්මටන්ත අංය, ශ්රි ංට ආර්ථිජේ ම විජේෂි ටර්යභටරයක් දටු රනු බයි. ජවෞභටජයේ දැක්ම
රජජේ ප්රතිපේති ප්රටංයන අනුල 2020 ලර්ජේදී ලැවිලි ර්මටන්ත අංජේ ලයුශටේම ජලංවෘස න්දු වු
අතර ලැවිලි ර්මටන්ත අංජේ දක් එයන වමටමීල ශැඩ ැම ණි. ලැවිලි ර්මටන්ත අමටතයටංය යනජේ
රටජය අමටතයටං ශතරක් වෘථමටපිත මේ ඇති අතර අමටතයටංජේ වශ අදටෂ ආයතංයන්රා රටජටරී නයුතු
අමටතයටංජේ අරමුණු රට ෂට මේමන අලය ජව න්දු රනු ැබිණි. ජේ, රබර් වශ ජපතල් ප්රධාටං ලැවිලි
ජබ යන් ලං අතර සිතරිවෘ, කුරුදු, රටබු ංැටි, බුේ, ක්, බඩ දරිගු වශ ශ ම ලු ලැවිලි ජබ යන් ජේ.
ලැවිලි ර්මටන්ත අංය දෂ ජේීයය නිෘපටදංයන දරා දටයේලය න්යයන 2 ක් පමා ලං අතර ප්රධාටං ලැවිලි
ජබ යන් අපංයංය මගින් 2019 ලර්ජේ ැබුණු විජේ විනිමය රුපියල් ිතලියං 300 ක් පමා ජේ. ලැවිලි
ක්ජේජත්රේ නිෘපටදංය ලැඩි කිරීම, ජබ  විවිධාටංී රාය වශ ටර්යක්මතටලය ලැඩි කිරීම ජජරහි රජජේ
විජේ අලධාටංය ජයතමු මේ ඇත. ලැවිලි අංජේ නයුතු ර ජං යටම වදශට 2020 ලර්ජේදී රුපියල් ිතලියං
2,582  ප්රතිපටදං අයලැය ප්රතිපටදං මගින් බට දී ඇත.
වසපුර්ා රං ද ටර්යයන්


ලයටපිති ලටර්තට 48 ක් තක්ජවේරු ර එ වදශට ලං නිරීක්ා ජටති අයලැය වශ විජේ වසපේ
ජදපටර්තජසන්තු ජලත ජයතමු ර ඇත.
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අමටතය මණ්ඩ පත්රිට 4 ක් වදශට නිර්ජේ දිරරිපේ ර ඇත

විජේ ක්රියටටරස


කුඩට ජේ ලතු වශ රබර් ලතු පුංර්ජීලං ලයටපිතිජේ ජටති ජමජශයුස සටුජේ රැවෘමේම වදශට
වශභටී  මේම

ධීවං අං ය
ජවෞභටජයේ දැක්ම රජජේ ප්රතිපේති ප්රටංයන අනුල රජජේ අරමුණු වටක්ටේ ර ැීමමන ධීලර අංජේ
ටුයුතු න්දු රං දී. ිතලියං 2.7  පමා පිරිවක් ධීලර ර්මටන්තය ආශ්රිතල ජීවිටල වවට න්ංට අතර
ජංතටලජේ ජප ා අලයතට වපුරටලීම වදශට ධිලර අංය ම විජේෂි දටයේලක් දරයි. ධීලර අංය දෂ ජේීයය
නිෘපටදංයන දරා දටයේලය න්යයන 1.1 ක් පමා ජේ. 2019 ලවජර්දී වමවෘත මේවය නිෘපටදංය ජම්රික්
ජනතන් 505,803 ක් පමා ජේ. ඒ අතුරින් ජම්රික් ජනතන් 415,490 ක් වමුද්ර මේවය නිෘපටදංය ලං අතර
දතිරිය අභයන්තර ධීලර අංජයන් ැජේ. 2019 ලවජර්දී, වමවෘත මේවය ආංයංය ජම්රික් ජනතන් 95,637 ක්
ලං අතර අපංයංය ජම්රික් ජනතන් 28,771 ක් ජේ. ජජවේ වුවුද, මේවය ආංයංය වදශට දැරීමන න්දුවු වියදම
එක්වේ ජංපද ජඩතර් ිතලියං 218 ක් ලං අතර, මේවය අපංයංජයන් ද ආදටයම එක්වේ ජංපද ජඩතර්
ිතලියං 299 ක් පමා ජේ. ඒ අනුල, ධීලර අංය වෘලයංජප ෂිත කිරීම, අපංයං තේලයන් දශ ංැංමේජමන්
අපංයං ලැඩි කිරීම වශ ආශටර ම රක්ෂිතතටලය ඇති කිරීජස අරමුණින් රජය වින්න් ලැඩවනශන් ක්රියටේම
රං දී. එම අරමුණු ට ර ැීමම වදශට ලයටපිති අනුමත රං දී.
වසපුර්ා රං ද ටර්යයන්



ලයටපිති ලටර්තට 18 ක් තක්ජවේරු ර එ වදශට ලං නිරීක්ා ජටති අයලැය වශ විජේ වසපේ
ජදපටර්තජසන්තු ජලත ජයතමු ර ඇත.
අමටතය මණ්ඩ පත්රිට 8 ක් වදශට නිර්ජේ දිරරිපේ ර ඇත.

විජේ ක්රියටටරස




පු වංරක්ාය වශ වංලර්ධාංය වදශට ලං ලයටපිතිජේ ජටති ජමජශයුස සටුජේ රැවෘමේම වදශට
වශභටී  මේම.
CARP ජටති ජමජශයුස සටුජේ රැවෘමේම වදශට වශභටී  මේම.
ලයටපිති ප්රති වමටජ යං රැවෘමේම වදශට වශභටී  මේම.

2.3 කර්ම්තත හ ෙවළ, විදුලි බල හ බල ක්ති
කර්ම්තත අං ය
ශ්රී ංටල දකුණු ආන්යටජේ ප්රධාටං වැපයුස මධායවෘථමටංයක් බලන පේ කිරීම වඳශට ටර්ිතරාජයන්
ඔේබන අජප්තික්ට රං දශෂ මේනමන රන වෘථමටංත කිරීම වඳශට ර්මටන්ත අංය විට
ලකීමක් දරයි. ජටති ආර්ථිජේ ීරරාටේම ජතනවක් ලං ජමම අංය, 2019
වංයටජල්ංලන අනුල, දෂ ජේීයය නිෘපටිරතයන ආවන්ං ලජයන් 26%  දටයේලයක්
බටජදං අතර වමවෘත ජවේලට නියුක්තිජයන් 28% ක් වශ මුු අපංයං දපැමස ලලින් 78% ක්
ආලරාය රයි. ටර්ිත අංජේ විටතම ප්රතිතය නිෘපටදං ලයටපටරලලින් වමන්විත ලං අතර
එය එම අංජේ වමවෘත ප්රතිදටංජයන් න්යයන 17 න ලඩට අධිය. ටර්ිත අංජේ තලදුරනේ ිරයුණු
කිරීම ශට ක්තිමේ කිරීම අලය ලං ප්රධාටං ක්ජේත්රයන් ජව ලයටපටර ශට ලයලවටයේල
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වංලර්ධාංය, ඇඟලුස ර්මටන්ත වශ කුඩට ශට මධාය පරිමටා ර්මටන්ත ආදී ක්ජේත්රයන් ශඳුංටජං
ඇත. ජමලන් පම බිම, එකී විභල ටර්ිත ක්ජේත්ර ක්තිමේ කිරීම වඳශට අලය ප්රතිපේතිමය
ජයදවුස ජටති ක්රමවසපටදං ජදපටර්තජසන්තුල වින්න් වපයනු බයි. තලද, ර්මටන්ත අංයන අදටෂ
ලයටපිති ජය ජංට වඳශට පර්ල ඇමස ක්රියටලලියන වසබන්ධා ලං අතරම, ආංශි මයරායනද
ජමම ජදපටර්තජසන්තුල මැිරශේ ජේ.
ජමරන ටර්ිත අංය ලැඩිිරයුණු කිරීජස අරමුාන අනුකල 2020 ලර්ජේදී ජටති ක්රමවසපටදං
ජදපටර්තජසන්තුල වින්න් පශත වඳශන් ටර්යයන් අලවන් රං දී.







ලයටපිති ජය ජංට 65 ක් ඇමමන ක් ර ජටති අයලැය ජදපටර්තජසන්තුල, විජේ වසපේ
ජදපටර්තජසන්තුල වශ අදටෂ ජර්ඛීය ආයතං ජලත නිර්ජේ දිරරිපේ කිරීම.
ර්මටන්ත අමටතයටංය වින්න් දිරරිපේ රං ද අමටතය මණ්ඩ වංජේ 18 ක් වඳශට
නිරීක්ා දිරරිපේ කිරීම.
ර්මටන්ත අමටතයටංය වශ අජංකුේ අදටෂ ආයතං වින්න් දිරරිපේ රං ද ංල ලයටපිති
ජය ජංට ඇතුෂේ ලයටපිති ජපෂැවෘම (Project Pipeline) යටලේටලීං කිරීම.
ජමජශයුස ිතටු, ප්රති වමටජ යං වශ විජේ දත මණ්ඩ ඇතුු රැවෘමේසලන වක්රීයල
වශභටී  මේම.
රජේ වංලර්ධාං රටමුලන අනුකල ම දුම  ලයටපිති වංලර්ධාංය කිරීම වඳශට අදටෂ ජර්ඛීය
අමටතයටං වශ ආයතංලන අලය පජේං වශටය බට දීම.
ශ්රී ංටජේ ටර්ිත වංලර්ධාංය වඳශට ජටති ප්රතිපේතිය වවෘ කිරීම පිිබබඳ පැලති ලැඩමුු
ශට රැවෘමේසලන වශභටී  මේම වශ ඒ වදශට අලය පජේං වශටය බට දීම.

ෙවෙළ අං ය
ජටති වංලර්ධාං ප්රතිපේතියන අනුකල ජලජෂන්දන්, ජවේලට වපයන්ංන් වශ පටරිජභ ගියන්ජේ
වමටංේලය ශට ජලජෂඳ අයිතින් තශවුරු රං ජේීයය වශ ජටතයන්තර ප්රිතීරන්න අනුක වූ ජටති
ජලෂඳ ප්රතිපේතියක් ක්රියටේම කිරීම අතයටලය ජේ.
ජස වඳශට ජටති ජලෂඳ ප්රතිපේතියක් තුිබන් ජලජෂඳජපතෂ ශැන්රීම පටංය වඳශට ීරරුබදු
ප්රතිපේතිය ජයතදට ැීමම ශට ජේීයය නිෘපටදයින් වඳශට බදු වශං බටදීම තුලින් අපංයංය ිරරිමේ
කිරීම; අතයටලය භටණ්ඩල ිත පටංය කිරීම තුිබන් ජීලං වියදම පශෂ මේනම පලේලටජං
යටම; රටජය ආයතං ශරශට පටරිජභ ගියන් ජලත වශංදටම ලැඩවනශංක් ක්රියටේම කිරීමන අලය
මඟජපන්මේම; ආශටර ම රක්ෂිතතටල තශවුරු රලීම වඳශට රන තුෂ අතයටලය ආශටර ද්රලයල
ආරක් ජතත (Buffer Stock) පලේලටජං යටමන අලය ෛංති රටමුල ජමන්ම යටිත
පශම ස වංලර්ධාංය කිරීම වශ ජවෞය ශට පටරිවරි තිරවරභටලය ම රකිිතන් ආංයං වශ අපංයං
නයුතු නියටමංය කිරීම.
ක්පකරු අං ය
ශ්රමය යනු නිෘපටදංජේ වටධා ශතජරන් එක් ලං ආර්ථිය ලැදේ වටධායකි. ශ්රමජේ
ගුාටේමභටලය ආර්ථිජේ වමවෘත ඵදටයිතටල ීරරාය රයි. තලද, ජවේලයින්න ජලනු බං
ජවේලට ජතන්ජේන් වශ ජේතංය ජංතටලජේ ජීලං තේේලය වශ වමටජ යශපැලැේම ීරරාය රයි.
ශ්රී ංටජේ වමවෘත ශ්රම බටය ිතලියං 8.6 ක් පමා ලං අතර එය ජංශංජයන් න්යයන 40 න
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වමටං ජේ. ශ්රී ංටජේ ශ්රම බටජේ වශභටී ේලය 2019 දී න්යයන 52.3 ක් ලං අතර එය පිරිිතන්
වඳශට න්යයන 73 ක් වශ ටන්තටලන් වඳශට න්යයන 34 කි. දශෂ රැකියට ප්රමටායක් ජපෞේලි
අංජේ ජවේලයින් (43%) වශ වෘලයං රැකියටල නියුක්ත (තමන්ජේම ගිණුස ජවේලයින්) (32.5%)
නිජය ජංය රයි. රටජය අංජේ ජවේලට නියුක්තිය වමවෘත ජවේලට නියුක්තිජයන් න්යයන 14.9 කි.

විෙ ේෂ කර්යය්ත




ජර්ඛීය අමටතයටංය මඟින් දිරරිපේ රං ද ැබිංේ වංජේ වඳශට ැබිංේ නිරීක්ා
01ක් දිරරිපේ රං ද අතර ලයටපිති ජය ජංට 03 ක් ඇමමන ක් ර ඇත.
රටජය ආජය ජං ලැඩවනශං යටලේටලීං කිරීම.
ජටති අයලැය ජදපටර්ජතසන්තුල, විජේ වසපේ ජදපටර්ජතසන්තුල ශට අදටෂ ජර්ඛීය ආයතං
ජලත නිරීක්ා දිරරිපේ රං දී.

විදුලිබල හ බල ක්ති අං ය
විදුලිබ ශට බක්ති අංය විදුලිබ වශ නිජ ජතල් ර්මටන්ත නිජය ජංය රයි. ජබතර ජතල්
වශ පිරිපශදු රං ද නිජ ජතල් නිෘපටදං ආංයංය වදශට, ලටර්ෂිල රු. ිතලියං 660,000 ලැය
රනු ැජේ. දැංන පලේංට මුු විදුලි ේපටදංය වශ රජේ වෘථමටපිත ධාටරිතටල පිිබජලලින් ගිටජලතේ
පැය 16,000 වශ ජමටජලතේ 4217 කි. ශ්රී ංටජේ ඒ පුේ විදුලි පරිජභ ජංය වැකීජසදී එය
කිජ ජලතේ 670 kW/h ලං අතර, රජේ ලටර්ෂි විදුලි දල්ලුම 5.5%  ප්රතිතයකින් දශෂ යනු
ැජේ. එජවේම සූර්ය බක්තිය මත පදංස වූ විදුලි ේපටදංය වට බැලීජසදී, ශ්රී ංටලන සූර්ය
බක්තිජේ වැකිය යුතු විභලයක් පලති( එංස, වටමටංයජයන් ිරංන සූර්ය විකිරා, ඒ ලර්
මීනරයන කිජ ජලතේ පැය 4 - 4.5 අතර ප්රමටායක්). අජප්තික්ෂිත ආර්ථි ලර්ධාංයේ වමඟ
ර්මටන්ත ශට ජවේලට අංලලින් විදුලිබ ශට බක්ති අංයන ඇති දල්ලුම ද අණ්ඩල දශෂ යනු
ඇත. විදුලිබ ශට බක්ති ක්ජේත්රජේ ජමම දශෂ යං දල්ලුම වපුරටලීම වඳශට අලය පියලර
ැීමමන අලය පියලර රජයහි ලර්තමටං ප්රතිපේති ප්රටයන අනුත ජලිතන්, පුංර්ජංීමය
බක්තිය මගින් විදුලි ජංංය මුලි ර ජං න්දු කිරීමන අජප්තික්ට ජජර් .
පුංර්ජංීමය බක්ති ප්රභලයන් වංලර්ධාංය කිරීජස ම්ත ටලීං ප්රලාතටල රජය වින්න් ද
ප්රලර්ධාංය ර ඇත. ඒ අනුල, විදුලිබ ේපටදං ප්රභලයන් ල් අඟුරු, වෘලටභටවි ලටයු, ජ ශට ජතල්
ලැනි වසප්රදටයි ප්රභලයන්ජේ න්න සූර්ය, ම ෂං, වටර තරං, භූතටපජ ශට ෛජල වෘන්ධා ලැනි
වසප්රදටයි ජංතලං ප්රභලයන් දක්ලට විහිජේ. ජමම අංජේ “ටබන් මධායවෘථමභටලය” ල්ංකංය
ජංතර විදුලිබ ශට බක්ති අංය වංලර්ධාංය කිරීම වඳශට ජටති ක්රමවසපටදං
ජදපටර්තජසන්තුල ද පර්ා වශජය ය බට දී ඇත. 2020 දී ජටති ක්රමවසපටදං ජදපටර්තජසන්තුජල
හි දටයේලය පශත පරිිර වටරටංත ෂ ශැකිය.





ජටති ක්රමවසපටදං ජදපටර්තජසන්තුල ලයටපිති ජය ජංට 17 ක් ඇඟමමන ක් ර
නිරීක්ා බට දී ඇත.
“ජටති බක්ති ප්රතිපේතිය වශ වෘලටභටවි ලටයු පිිබබඳ ජටති ප්රතිපේතිය” පිිබබඳ
ැබිංේ වංජේය ඇතුුල ැබිංේ වංජේ 13 ක් වඳශට නිරීක්ා බට දීම.
විජේ දත මණ්ඩලන අදටෂ රුණු පිිබබඳල නිරීක්ා බට දීම.
ශ්රී ංටජලහි ංයෘටි බක්ති වංලර්ධාං ලැඩවනශං පිිබබඳ ිතටුල නයුතු කිරීම.
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වෘලටභටවි ලටයු පිිබබඳ ජටති ප්රතිපේතිය වවෘ කිරීජසදී තටක්ණි වශටය බට දීම.
“වෘලටභටවි ලටයු පිිබබඳ ජටති ප්රතිපේතිය වශ එය ක්රියටේම කිරීජස පටය මටර්” පිිබබඳ
මශජං අදශවෘ විමීමජසදී එය ලැඩි ිරයුනු කිරීම වඳශට රුනු දැක්මේම.

2.4 ප්රවහන, මහමර්ග, වංය හ ගුව්ත ෙසේව
රන තුෂ වශ ජ ජේ ජවම  රනලල් වමඟ මී න් ශට භටණ්ඩ ප්රලටශංය වඳශට ටර්යක්ම ප්රලටශං
ජවේලට වැපමම ජමම අංල ප්රධාටං ටර්යය ජේ. ම පුරුදු පරිිර, ආජය ජං වඳශට ප්රධාටං ක්ජේත්ර
ලනුජේ අධිජේී  මටර් වංලර්ධාංය, මටර් පුුල් කිරීම ශට පුංරුේථමටපංය කිරීම, මටර් ංඩේතු
කිරීම වශ පටස දිරකිරීම, ංමේරාය තුිබන් ජපතදු ප්රලටශං නයුතු ප්රලර්ධාංය කිරීම, ංටරි
ග්රටමීය වසබන්ධාතටලය ලැඩි ිරයුණු කිරීම, ංටරි මටර් තදබදය අඩු කිරීම, මටර් අංතුරු අලම
කිරීම, ලරටය වශ ගුලන් ජතතටුප යටිත පශම ස පුුල් කිරීම 2020 ටය තුෂ න්දු රං ද
ප්රධාටං ක්රියටටරස ජේ.
විෙ ේෂිත වු කර්යය්ත





අදටෂ ජර්ඛීය අමටතයටං වින්න් දිරරිපේ රං ද ංල ලයටපිති ශට ලැඩවනශන් 16 ක්
ඇමම.
මශටමටර් අමටතයටංය, ප්රලටශං අමටතයටංය, ලරටය ශට ංටවි අමටතයටංය ජශ මටර්,
ප්රලටශං, ලරටය වශ ගුලන් ජවේලට වසබන්ධා ැබිංේ වංජේ දිරරිපේ ෂ ඕං්ම
අමටතයටංයක් වින්න් දිරරිපේ රං ද ැබිංේ වංජේ ශට ප්රතිපේති පත්රිට පිිබබඳ
නිරීක්ා වවෘ කිරීම. ැබිංේ වංජේ වඳශට මුු ැබිංේ නිරීක්ා 21 ක් දිරරිපේ
රං දී.
ප්රතිපේති ශට පටය මටර් වැීමජසදී අදටෂ අමටතයටංලන තටක්ණි ජයදවුස බට දීම.
o පශත වදශන් ිතටු ල වටමටජිජයකු ජව ක්රියට කිරීම.
 ජටති ප්රලටශං ප්රතිපේතිය, ජටති මටර් ප්රතිපේතිය, ජටති ලරටය වශ
වමුද්රීය ප්රතිපේතිය ලැඩි ිරයුණු කිරීම
 බවෘ ටවෘතු වංජ ධාංය කිරීම වශ බවෘ බපත්ර නිකුේ කිරීම
 ලයටපිති ජමජශයුස ිතටු



විජේ ආධාටර වදශට ලං දුත මණ්ඩ වනශන් වඳශට අදශවෘ දැක්මේම.

2.5 නගරික සංවර්ධන, නිවස, ජල හ ඳරිසං
නගරික සංවර්ධන හ නිවස අං ය
ංටරි වංලර්ධාං ශට නිලටව අංය අදටෂ ජර්ඛීය අමටතයටං ශට වසබන්ධාල නයුතු රිතන් රන තුෂ
ංටරි යටිත පශම ස වෘථමටපිත කිරීමනේ, පලතිං පශම ස විධිමේ ජව වවෘ කිරීමනේ, විවිධා
වූ ප්රජේයන් යනජේ වැමන නිලටව පශම ස බට දීමනේ අලය ප්රතිපේති වශ පටයමටර්
වසපටදංයනේ, ඒලට ක්රියටේම කිරීමනේ අලය දටයේලය වපයනු බයි. රන ආර්ථියන
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වැකිය යුතු දටයේලයක් වපයනු බන්ජන් ආර්ථි විභලතටලයන් ඒරටීය මේ පලතිං ංටරි
ප්රජේයන් වින්නි. අජප්ති රජේ ජංශංජයන් වැකිය යුතු ප්රමටායක් දැංනමේ ජීලේ ලන්ජන්
ංටරීරාය වූ ප්රජේල ය. ජජවේ ජලතේ, ංටරීරාය මැීමම වඳශට ම දුම  වෘථමටපිත
නිර්ාටය ජංතමැති මේම නිවට රජේ ංටරීරා ප්රතිතය නිලැරිරල තක්ජවේරු කිරීම දුෘර ය.
ංර තුෂ පලතිං වංලර්ධාං විභලතටලයන් ශඳුංට ැීමම අංටත ආජය ජං විධිමේ ජව
වෘථමටංත මේම වඳශට අලට වවනු බයි. එමනිවට, තිරවටර ංටරීරායන ඇති බටධාටලන් අලම
කිරීමන වශ ආර්ථිජේ නියිතත ක්රියටටරිේලයන පශම ස වැීමම වඳශට ක්රමටනුකල, අන්තර්
වසබන්ධිතල ශට ප්රජේ විය ශැකි පරිිර ංටරි වංලර්ධාංය ශැඩ ැවෘවිය යුතු ය.
රජේ පවුල් ිතලියං 6ක් අතරින් කින්යස ආටරය නිලවක් ඇේජේ ිතලියං 5.2ක් වඳශට පමණි.
එබැවින්, තමන්ජේ ම නිලවක් ජංතමැති පවුල් වංයටල 800,000 දක්මලයි. එජවේම, ලර්තමටං නිලටව
වංයටජලන් 300,000න ආවන්ං ප්රමටායක් තටලටලි එවෘ කිරීස බැවින් ජමම ැනුල
තලදුරනේ ීරව්ර මේ තිජේ.
එබැවින්, තිරවටර ංටරීරායක් ඇති කිරීම වඳශටේ, ආර්ථි වංලර්ධාං ක්රියටටරීේලය පලේලට
ැීමම වඳශටේ, නිලටව පශම ස ලැඩි ිරයුණු කිරීම තුිබන් ජංතටලජේ ජීලං තේේලය වවෘ කිරීම
වඳශටේ ංටරි ප්රජේ වශ නිලටව විධිමේල ශට මංට වසබන්ධීරායකින් යුතුල වංලර්ධාංය
කිරීමන දලශල් ලං ලයටපිීරන් ශඳුංට ජං ක්රියටේම කිරීම වඳශට නයුතු වැීමමන වශ ඒ වඳශට
අලය ප්රතිපේති වැීමමන ජමම අංය දටයේලය වපයනු ැජේ.
ක්රියකංක්ප









අදටෂ ජර්ඛීය අමටතයටං වින්න් දිරරිපේ රං ද අමටතය මණ්ඩ වංජේ 21ක් වඳශට
නිරීක්ා වැපමම
ංටරි වංලර්ධාංය ශට නිලටව වසබන්ධා ලයටපිති ජය ජංට 25ක් ඇමමන ක් ර අලය
නයුතු වඳශට ජයතමු කිරීම
ංටරි වංලර්ධාං ශට නිලටව අංයන අදටෂ ලටර්තට වවෘ කිරීම
රටජය ආජය ජං ලැඩවනශං යටලේටලීං කිරීම
අදටෂ ජර්ඛීය අමටතයටං මගින් ක්රියටේම ජජරං විවිධා ලයටපිති තුෂ ශඳුංටේ ැනු
නිරටරාය කිරීම වඳශට ශවුල්රුලන් වම වටච්කට පැලැේමේම වශ වංලර්ධාං අලයතට
නිලැරිරල ශඳුංටැීමමන අලය දටයේලය බටජදිතන් එම නයුතු ජටති වංලර්ධාං ංයටය
වම අනුත කිරීම
ජර්ඛීය ආයතං දැනුලේ කිරීම වඳශට ලැඩමුු පැලැේමේම
ප්රතිපේති වශ ක්රජම පටයයන් වැීමම වඳශට අදටෂ ජර්ඛීය අමටතයටං වශ ආයතං ජලත
තටක්ණි වශජය ය බට දීම

ජල ස්පඳදනය හ සනීඳංක්ෂව
පිරින්දු පටීමය ජය ශට වීමපටරක්ටල වඳශට ප්රජේය ජංතටලජේ ජවෞය තේේලය ශට වමටජ
ආර්ථි අලවෘථමටලන් වඳශට පමාක් ජංතල තිරවටර වංලර්ධාං දක් 6 යනජේ දක්ලට ඇති
අරමුණු දටු රැීමම වඳශට ද අතයලය ජේ. තිරවටර ආර්ථි වංලර්ධාංයක් ෂඟට ර ැීමම
වඳශට, රජේ වමවෘථම ජංතටලන ජය වශ වීමපටරක් පශම ස වඳශට ලැඩි ප්රජේයක් අලය
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ජේ. “ජවෞභටයජේ දැක්ම” රජජේ ප්රතිපේති රටමුල මගින් දිරරි න්ේ ලවර තු රජේ වමවෘථම
ජංතටලන පිරින්දු පටීමය ංෂ ජය බට දීම ප්රමුතට අංයක් ජව ශදුංටජං ඇත.
ජටති ක්රමවසපටදං ජදපටර්තජසන්තුල, ජ වසපටදං අමටතයටංය, ජටති ජ වසපටදං ශට
ජටපලශං මණ්ඩය, ජටති ප්රජට ජ වැපයුස ජදපටර්තජසන්තුල ශට අජංකුේ ආංීයය
පටර්ලරුලන් වමඟ වමීපල ලැඩ නයුතු රං අතර ආංීයය ප්රතිපේති වසපටදංජේදී ශට ලයටපිති,
ලැඩවනශන් ක්රියටේම කිරීජසදී අලය ප්රතිපේතිමය ජයදවුස වශ මඟ ජපන්මේස ජමම ආයතං ලන
වැපමම න්දු රනු ැජේ. තලද, ජමම ලවර තුෂ පශත දැක්ජලං ආංීයය ටර්යයන් ජමම අංය මගින්
නිම ර ඇත.
1. ජ වසපටදං අමටතයටංය ශට අදටෂ අජංකුේ ආයතං වින්න් දිරරිපේ රං ද පශත ලයටපිති
ජය ජංට මලි අධායයංය න්දු ර ඒලට වසබන්ධාජයන් ජටති ක්රමවසපටදං ජදපටර්තජසන්තුජේ
අදශවෘ, නිරීක්ා ශට ලයටපිති ලන අදටෂල වවෘ රං ද නිර්ජේ ලටර්තට අදටෂ පරිිර ජටති
අයලැය ජදපටර්තජසන්තුලන ශට විජේ වසපේ ජදපටර්තජසන්තුලන ශට අදටෂ ජර්ඛීය අමටතයටංය
ජලත ජයතමු රං දී.
I.

නිර්ෙීශිත වයඳෘති
 විවල් ටල් ජ වසපටදං ජය ජංට ක්රමජේ ජටිටලීං ජ වසපටදං ලැඩිිරයුණු
කිරීජස ලයටපිතිය - අිරයර 1
 ජ වසපටදං ශට වීමපටරක් ලැඩිිරයුණු කිරීජස ලයටපිතිය - අතිජර් මුයංය
 රන තු ංෂ ජ ආලරාය ලැඩි කිරීම වඳශට ලං ලයටපිතිය.

පශත ලයටපිති පරීක්ට කිරීජමන් ශට ඇමජමන් පම  ලයටපිතිය වසබන්ධාජයන් අදශවෘ ශට
පැශැිරලි කිරීස ජර්ඛීය අමටතයටංයන දිරරිපේ රං දී.
 කුරුා් ප්රජේජේ ජංතටලන ජේගුණි තේලයන්න ඔජරතේතු ජදං පටීමය ජ
වැපයුස ජය ජංටල
 දැදුරු ඔය ජ වසපටදං ලයටපිතිය - අතිජර් මුයංය
 ජතෂඹ තුරු ප්රජේය වඳශටලං අපජ ෂමාටරං ලයටපිතිය
 ැනජේ ජ පවිත්රටටරය අලුේලැඩියට කිරීජස ලයටපිතිය
 ශසජේමුල ජ වසපටදං ලයටපිතිය
 අපජ වසබන්ධාතට ලැඩි කිරීම, ජවේලට වැපමම , පලේංට අපජ ජය ජංට ක්රමල
ටර්යක්මතටලය ලැඩිිරයුණු කිරීම.
 ංර වදශට ලං වීමපටරක්ා ලයටපිතිය - මීමුල ංරය වදශට ලං අපජ
ෂමංටරා ලයටපිතිය - අිරයර II
 විය පථමය ජලංවෘමේම - විවල් ටල් ශට ටල් ජ වසපටදං ජය ජංට ක්රමජේ
ජටිටලීං ලැඩිිරයුණු කිරීම - අිරයර I
2. අදට අමටතයංය මගින් ජයතමු රං ද පශත වඳශන් අමටතය මණ්ඩ වංජේ ලන ආදටෂල
නිරීක්ා/ අදශවෘ වවෘ කිරීම.
 2025 ලං වින වැමන පටීමය ජය ශට අපජ පශම ස ආලරා අනුපටතය 3.07% දක්ලට ලැඩි
කිරීජස පටයමටර්ගි වැැවෘම.
 එප්තිපටල, රටජටංංය, ජංතච්චියටම, ගිරිබටල ජ වසපටදං ලයටපිතිය
II.
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විවල් ජතෂඹ ජ ශට අපජ ෂමංටරා ලැඩිිරයුණු කිරීජස ආජය ජං ලැඩවනශංඅිරයර III
ජ වසපටදං ශට වීමපටරක්ා ලැඩිිරයුණු කිරීජස ලයටපිතිය වදශට ටය දීර්ක කිරීම
යටපංය කිලිජංතච්චිය ජ වසපටදං ශට වීමපටරක්ා ලයටපිතිය - අතිජර් මුයංය ,(
ඒ.ඩී .බි.), යටපංය ිරවෘත්රික්ජේ තයියඩි ප්රජේජේ RO ජ පවිත්රටටරයක් දිරකිරීම

3. දැංන ක්රියටේම ලයටපිති ශට වසබන්ධා විජේීයය දුත මණ්ඩ ප්රටරසභ රැවෘමේස, අලවන් රැවෘමේස
ශට ලයටපිතිල ජමජශයුස ිතටු රැවෘමේස ලන වශභටී  මේම.
4. විජේීයය අරමුදල් මගින් ක්රියටේම ලං න්යලුම ලයපිති වමටජ යංය කිරීම වදශට අමටතය
මණ්ඩය වින්න් පේ  ිතටුලන දිරරිපේ කිරීම වදශට ජ වසපටදං අංය යනජේ ක්රියටේම
ලං වවිවෘතරටේම ලයටපිති ැයිවෘතුල වවෘ කිරීම ශට එම රැවෘමේස වඳශට වශභී  මේම.

ඳරිසං කළමනකංණය ආඳද කළමනකංණය
නියිතත ආජය ජංයන් න්දු රිතන් ක්තිමේ ආර්ථි ලර්ධාංයක් ෂඟට ර ැීමමන පශම ස වපවං
අතරතුර, පටරිවරි ගුාටේම බල තශවුරු රිතන් තිරවටර වංලර්ධාංයක් ජජරහි ජයතමු මේමන අලය ක්රියට
මටර් ැීමම පරිවර ෂමංටරාය තුිබන් බටජපතජරතේතු ජේ. දාජයන් ජතතර පරිවරයෘ ශට ලවවිජවන් ජතතර ආශටර රනටලක් තශවුරු කිරීම වඳශට පරිවර ප්රතිපේතිය තුෂ ශරිත වංලර්ධාංය යං වංල්පය
ලැදේ ටර්ය භටරයක් දටු රයි. අලම ටබන් පරිශරායකින් යුතු පිරින්දු ශරිත පරිවරයක් ෂඟට ර ැීමම,
පරිවර දාය අලම කිරීම, දශෂ ෛජල විවිධාේලය වශ පරිවර පේධාති ජවේලට, පටරිවරි අලදටංම අඩු කිරීම,
ටර්යක්ම වශ තිරවටර වසපේ පරිජභ ජංය තුිබන් ජීලං තේේලය වවෘ කිරීම, පටරිවරි ගුාටේම බල
දශෂ ංැංවිම වශ වෘලටභටවි පද්රලයන්ජේ බප්ස අලම කිරීම යං රුණු ජජරහි පරිවර ෂමංටරා
අංජේ අලධාටංය ජයතමු මේ ඇත. තුලිත වමටජ, ආර්ථි ශට පටරිවරි භටවිතයන් තුිබන් තිරවටර වංලර්ධාංයක්
ෂඟට ර ැීමම වඳශට පටරිවරි ෂමංටරාය දතට ලැදේ අලයතටලයක් ජේ. එබැවින් වංලර්ධාං
වැම සරාජේදී පටරිවරි වමතුලිතතටලය පලේලටජං යටමන අතයටලය ලං ෛජල විවිධාේලය
වංරක්ාය ශට පරිවර පේධාති පිිබබඳ නින් අලධාටංය ජයතමු කිරීම අතයටලය ජේ.

එජවේම රන තුෂ වෘලටභටවි විපේ ඇති මේජස ප්රලාතටලය ීමඝ්රජයන් දශෂ යං අතර, එය ිතනිවෘ ජීවිත ශට ජේපෂ
ලන දැඩි ශටනි න්දු කිරීමන ජශේතු මේ ඇත. තලද රජේ ආර්ථි වංලර්ධාංය වඳශට මටංල වසපත විජු දටයේලය
වපයං බැවින්, රජේ ජංතටල අපදටලන්ජන් ජේරට ැීමම අතිය ලැදේ ටර්යයක්ල පලීර. එබැවින්, රන
තු වෘලටභටවිල ශට ිතනිවෘ ක්රියටටරස ජශේතුජලන් ඇති ලං ආපදටලන්, ඵදටම ජව ලෂක්ලටැීමම ශට
පටංය කිරිම තුිබන් ඔවුන්ජේ ජීවිතල වමගිය, වමිේධිය වශ අියමටංය වඳශට පශම ස වවිතන් ප්රජටල
රැබට ැීමම වඳශට රජය තිරවටර ශට ඩිංස පියලර ජං තිජේ.

විෙ ේෂ අවසථ




පරිවර ෂමංටරා අංයන අදටෂල ජර්ඛීය අමටතයටං වින්න් ජයතමු රං ද ලයටපිති ජය ජංට
20 ක් ඇමමන ක් කිරීම.
ජර්ඛීය අමටතයටං වින්න් ජයතමු රං ද අමටතය මණ්ඩ වංජේ 21 ක් වඳශට නිරීක්ා වැපමම
රටජය ආජය ජං ලැඩවනශං 2020 - 2022 යටලේටලීං කිරීමන වශටය බටදීම
17



ප්රතිපේති වශ ක්රජම පටයයන් වැීමම වඳශට අදටෂ ජර්ඛීය අමටතයටං වශ ආයතං ජලත තටක්ණි
වශජය ය බට දීම

2.6 ෙසෞඛ්ය හ ෙීශීය වවදය, ක්රීඩ හ සංසකෘතික
ෙසෞඛ්ය අං ය
ජවෞය ක්ජේත්රයන ජමන්ම රජනහි ම මන ක්රියටටරීේලය වඳශට ජතවිඩ් 19 ලවංතය ජශේතුජලන්
ජපර ජංතවූ විර ජව බප්ස එල් විය. ජ  බැංකුල , ආන්යටනු වංලර්ධාං බැංකුල ලැනි ආධාටර
වපයං ආයතං ල වශජය යද ඇති ල ලවංතය වඳශට සූදටංස මේම, ජබ ලං ජර  පිිබබඳ
දැනුලේ කිරීම ශට පුේලි ආරක් පරා බට දීම වඳශට රජය වින්න් දතට විට ජව
ආජය ජං න්දු රං දී.ජමම ලවංත ටය තුෂ දී ජවෞය අංය ශට ජවෞය වේටර පශම ස
ලැඩි ිරයුණු කිරීම වඳශට රජය වින්න් විවිධා ප්රතිපේති වංජ ධාං ලන මු පුරනු ැබිණි. 2020
ලර්ජේ දී ජටති ක්රම වසපටදං ජදපටර්තජසන්තුල ජවෞය ක්ජේත්රයන අදටල පශත ටර්යයන් දටු
රං දී.
ක්රියටටරස




ලයටපිති ජය ජංට 12 ඇමස න්දු ර ක්රියටේම කිරීම වඳශට නිර්ජේ බට දී ඇත. ඊන
අදට නිරීක්ා අදටෂ ජර්ඛීය අමටතයටංය, ජටති අයලැය ජදපටර්තජසන්තුල ශට විජේ
වසපේ ජදපටර්තජසන්තුල ජලත ජයතමු ර ඇත.
ජවෞය අමටතයටංය ,ඖධා නිෘපටදංය, වැපමම ශට නියටමංය වඳශට ලං රටජය
අමටතයටංය ශට ජේීයය ජලදස ප්රලර්ධාං, ග්රටමීය ශට ආයුර්ජේද ජර ශල් වංලර්ධාං ශට ප්රජට
ජවෞය රටජය අමටතයටං මඟින් දිරරිපේ රං ද අමටතය මණ්ඩ පත්රිට 04 වඳශට
නිරීක්ා වපයට ඇත.



ජවෞය අංය වඳශට දිරරි ලර් තු ක්
රියටේම කිරීජස අරමුණින් ජය ජංටමේ ඇති ලයටපිති



වට බට ලයටපිති ජපෂැවෘම යටලේටලීං කිරීම.
ජවෞය ක්ජේත්රයන අදටල ක්රියටේම ලං විජේ ආධාටර වපයං ලයටපිති ලන අදටල
රැවෘමේස පලේලට අදට නිරීක්ා/ ජ  ජවෞය වංවිධාටංය , ජ  බැංකුල , ආන්යටනු
වංලර්ධාං බැංකුල ලැනි මය ආධාටර වපයං ආයතං ල නිජය ජිතයන් ජලත දිරරිපේ
කිරීම.

ක්රීඩ අං ය
ලවර 2020 තුෂ, රජය ක්රීඩටංං ප්රතිවංවෘරාය වශ වංලර්ධාංය, ිීරම පථම පිහිටුමේම ඇතුු අලය යටිත
පශම ස ලැඩි ිරයුණු කිරීම වඳශට වශ ක්රීඩට පරා ජබදට දීම දක් ර නිිතන් ක්රීඩට ක්ජේේය මත
ආජය ජංය න්දු ර ඇත.
ජබ ජංතලං ජර  වඳශට රජජේ වියදස අඩු කිරීම වශ ආර්ථිය වංලර්ධාංය කිරීම වශ ක්රීඩටල රජේ
වංවෘිතිජේ ශට වමටජජේ අනිලටර්ය අංයක් බලන පේකිරීම තුලින් වමවෘත ජංශංය ආලරාය ලං පරිිර
ජවෞය වසපන්ං ජටතියක් බිහි කිරීම දක් කිරීම අරමුණු ර ඇත..
ජයෞලං ශට ක්රීඩට අමටතයටංය වශ ග්රටමීය ශට පටවල් ක්රීඩට යටිත පශම ස ලැඩිිරයුණු කිරීජස රටජය
අමටතයටංය ක්රීඩට ක්ජේත්රජේ වංලර්ධාංයන ලකිල යුතු ප්රධාටං අමටතයටං ජේ.
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ජටති ක්රමවසපටදං ජදපටර්තජසන්තුල වින්න් 2020 ලර්ය තුෂ පශත වඳශන් ටර්යයන් වසපර්ා රං දී.



Projects ලයටපිති ජය ජංට 04 ක් තක්ජවේරු රං ද අතර අදටෂ අමටතයටං වින්න් දිරරිපේ රං ද
ැබිංේ වංජේ 3 ක් වඳශට නිරීක්ා බට ජදං දී.
2019-2021 රටජය ආජය ජං ලැඩවනශං යටලේටලීං කිරීම වඳශට ක්රීඩට අමටතයටංය වශ ජලංේ අදටෂ
ආයතං වමඟ රැවෘමේස පැලැේමේම

2.7 අධයඳන උසස අධයඳන හ නිපුණත සංවර්ධන, ෙතතංුරු තක්ෂණ, විදය හ
තක්ෂණ
අධයඳන අං ය
මටංල වසපේ වංලර්ධාංය රජේ ආර්ථි ශට වමටජ වංලර්ධාංය වදශට මලි ජමලමක් ජව
ශදුංටජං ඇත. ජශතිරන් වංලර්ධිත මටංල වසපත රන දැනුම පදංස රේ ආර්ථියක් ජලත ෂට
මේම වශති රයි. ජමම වන්දර්භය තුෂ, ප්රටථමිත ශට ේවිතියි අධායටපංය ම වංජය ජයන්
ජතඩංැගූ වටමටංය අධායටපංය ංැී  එං ජ ලීය ආර්ථි අලයතට වම තර කිරීජස ශැකියටලක්
ඇති ෂමට පරපුර ජපෞර්ේලය ලර්ධාංය කිරීම වදශට වෘථිර පදංමක් ඇති ර ලීම වදශට ලැදේ
ටර්යයභටරයක් දටු රයි. 2020 දී මධායම රජය වින්න් රං ද ආජය ජංය රු. ිතලියං 25,753
ක් වූ අතර එය රු. 2019 දී ිතලියං 28,422 ක් විය. ජජවේ ජලතේ, 2020 ලවජර්දී ජතඩංැගිලි
දිරකිරීස වශ පර්ජේා ශට වංලර්ධාං මත වූ ප්රටේධාං වියදම පුමුතටලය පදංස ර ේ
ක්රමජේදයක් මත බට දීම නිවට දශෂ ජතවෘ ඇත.
ඳසල් අධයඳනය
2016 ලවජර් න්න 2020 ලවර වදශට අධායටපං අමටතයටංය වින්න් ක්රියටේම රං ද ෂම පටව
ජශතදම පටව ලැඩවනශං මගින් ගුාටේම අධායටපංය වදශට වමටං ප්රජේයක් වශති කිරීම
අරමුණු ර නිිතන් ංල ජතඩංැගිලි දිරර දීම වශ ම බවටධාං පශම ස ප්රලර්ධාංය කිරීම ිරයේ
රං දී. මීන අමතරල, කුවතට වශ දැනුජමන් වවිබ ැන්වූ දරුලන් වමටජත කිරීජස අරමුනින්
පටවල් න්ම න් වදශට ශදුන්ලට ජදං ද ම රක්ට ශිය රක්ා ක්රමය 2020 ලවර තුෂ දී අණ්ඩල
ක්රියටේම රං දී. තලදුරනේ, „13 Years of Education‟ ලැඩවනශං නිදශවෘ අධායටපංජේ
ලිේීරමය ශැරවුස ක්ය යං ජේමටල යනජේ ක්රියටේම ර ඇත. තලදුරනේ, ේවිතියි
අධායටපං ක්ජේත්රය ප්රලර්ධාංය කිරීජස ලැඩවනශං ආන්යටනු වංලර්ධාං බැංකුජේ ආධාටර යනජේ
ක්රියටේම ර ඇති අතර ජේීයය ආධාටර යනජේ ජටති පටවල් 1,000ක් දක්ලට ලැඩි කිරීමක් න්දු ර
ඇත. වෘමටේ අධායටපංය පිිබබද වංල්පය ජතජර ංට ජ ලීය ලවංත තේේලයන මුහුා දීජස
මක් ජව වංලර්ධාංය රං දී.

ඉටු කංන ලද ප්රධන කර්යය්ත




අධායටපං අමටතයටංය, අධායටපං ප්රතිවංවෘරා පිිබබද රටජය අමටතයටංය ශට අජංකුේ
අදටෂ ආයතං වම වටමටංය අධායටපං අංජේ දිරරි ම ශට ජය ජිත අධායටපං
ප්රතිවංවෘරා වසබන්ධාජයන් පලේලං ද වටච්කට වදශට ක්රියටටරීල වශභටී  මේම.
අධායටපං ආංශි වංලර්ධාං ලැඩවනශන් (ESDP) වංවිධාටංය කිරීම, වශභටී  මේම වශ ලයටපිති
ජමජශයුස ිතටු වදශට වශභටී  මේම
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අධායටපං අමටතයටංය ශට අධායටපං ප්රතිවංවෘරා පිිබබද රටජය අමටතයටංය වින්න් දිරරිපේ
රං ද ංල ලයටපිති ලටර්තට ඇතුෂේ රිතන් දිරරි ලයටපිති ජපෂැවෘම යටලේටලීං
කිරීම
අධායටපං අමටතයටංය වින්න් දිරරිපේ රං ද අමටතය මණ්ඩ වංජේ 05න නිරීක්ා
දිරරිපේ කිරීම ශට වටමටංය අධායටපංය ශට වසබන්ධා ංල ලයටපිති ජය ජංට ශට ලැඩවනශන්
05ක් ඇමම

උසස අධයඳන අං ය
රටජය විෘල විදයට වඳශට විෘලවිදයට ප්රජේ මේජස අනුපටතය දශෂ ංැංමේම වශ රටජය විෘල විදයට
ජබතජශතමයක් වඳශට ංල පීඨයන් ශට ජතඩංැගිලි වෘථමටපිත කිරීම මගින් වවෘ අධායටපං අංය 2020
දී පුුල් ජව ලයටප්තිත විය. දිරකිරීස වඳශට ජලන් රං ද ප්රතිපටදං ප්රධාටං ලජයන් රටජය
විෘලවිදයටල ජේං ටට, ජන්ලටන්ටටර, පුවෘතට, රවටයංටටර වශ වීමපටරක් පශම ස
ලැඩි ිරයුණු කිරීම වඳශට ජයතදට න්ංට දී. ජතෂඹ විෘල විදයටජේ දංජිජන්රු පීඨය පිහිටුමේම, ංර
විෘල විදයට පිහිටුමේම වඳශට යතට අධායයංය, පිිබට ජර  විනිෘයය වඳශට ජයතමු කිරීජස
මධායවෘථමටංයක් වශ නිරලදය ජවෞය පර්ජේා ඇතුු පර්ජේා ජය ජංට 28 ක් න්දු ර ඇත.
තලද, වවෘ අධායටපං ක්ජේත්රජේ විවිධා ජක්ෂේත්රයන් වඳශට විජේීයය පරිතයටීයලීන්ජන් ද
පර්ජේා ප්රදටංයන් ලඩටේ ගුාටේම පටධිධාටරීන් බිහිකිරීමන වශ පටධි පටඨමටට ල
ගුාටේමභටලය ලැඩි ිරයුණු කිරීජස අජප්තික්ටජලන් නිර්ජේ කිරීම න්දු ර ඇත.
2020 ලර්ය තුෂදී, රජේ න්ම න්න වවෘ අධායටපංයන ප්රජේය පුුල් කිරීජස අරමුණින් රටජය ජංතලං
වවෘ අධායටපං ආයතං විධිමේ කිරීම වශ ජමම ආයතං පුලුල් කිරීම වඳශට ජබතජශ පියලරයන්
රැවක් න්ංට දී.

ඉටු කංන ලද ප්රධන කර්යය්ත





වවෘ අධායටපං ආයතං වසබන්ධා ංල ලයටපිති වසබන්ධාජයන් පලේලං ද වටච්කට වදශට
ක්රියටටරී ජව වශභටී  මේම
විජේ ආධාටර මත ක්රියටේම ලයටපිති ල දත ණ්ඩටයස වම පැලැේවිය යුතු වටච්කට
වංවිධාටංය ශට ජමජශය මේම වශ ලයටපිති ජමජශයුස ිතටු රැවෘමේස වදශට වශභටී  මේම
වවෘ අධායටපං ශට මශට මටර් අමටතයටංජයන් දිරරිපේ ෂ ංල ලයටපිති ලටර්තට ඇතුෂේ
රිතන් දිරරි ලයටපිති ජපෂැවෘම යටලේටලීං කිරීම
වවෘ අධායටපං අංය වසබන්ධාජයන් ැබ අමටතය මණ්ඩ වංජේ 22 ක් වශ ලයටපිති
ජය ජංට 28ක් නිර්ජේ කිරීම

ෙතතංුරු සහ ස්තනිෙේදන අං ය
ජටති වංලර්ධාංජේ ප්රධාටං නියමුලට ලජයන් ජතතරතුරු වශ වන්නිජේදං අංය විධිමේ ජව
ශඳුංටජං ඇත. ඒ අනුල, ජලෂඳජපතෂ ක්රියටලලීන් ශට රටජය යටන්ත්රංය වර කිරීමේ වමඟම
ටර්යක්ම වශ පුරලැන් ජක්න්ද්ර රේ ජවේලටලක් වැපමම, දැනුම හුලමටරු ර ැීමජස
පරායක් ජව ජතතරතුරු තටක්ාය ජයතදට නිිතන් ඩිජිනල් පටංය පුලුල් කිරීම,
අන්තර්ජටති ද -ජමේස පේධාතියක් වෘථමටපිත කිරීම වශ දේත ආරක්ටල, වයිබර් ආරක්ටල වශ
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බුේධිමය ජේපෂ අයිතිය වඳශට ංල ීමති වශ ආයතනි ටර්ය රටමු නිර්මටාය කිරීම වඳශට ජටති
ප්රමුේලයක් බට දී ඇත. ඊන අනුකල, අන්තර්ජටති ප්රිතීරන්න අනුල පේධාීරන් යටලේට කිරීම
අරමුණු රේ යටිත පශම ස ශට වසබන්ධා ජවේලටලන් බට දීජමදී ජපෞේලි අංය ලැදේ
ටර්යභටරයක් න්දු රනු බං අතරම ජතතරතුරු වන්නිජේදං පශම ස පුලුල් කිරීම, ජතතරතුරු ශට
තටක්ාය වඳශට ප්රජේය, ද- පටංය ශට නියටමං පශම ස ලැඩි ිරයුණු කිරීම වඳශට ද විවිධා
පියලරයන් ජං ඇත.
ඉටු කංන ලද කර්යය්ත
1. අදට ජර්ඛීය අමටතයංලලින් එලං ද ලයටපිීරන් ශට ලැඩවනශන් 04 ඇමස න්දු කිරීම.
2. ජතතරතුරු වශ වංනිජේදං අංයන අදටල අමටතය මණ්ඩ වංජේ 01ක් වඳශට නිරීක්ා
බට දීම.
3. අදට අමටතයං ශට රජජේ ආයතං වමඟ රැවෘමේස වශ වටච්කට වංවිධාටංය කිරීම.

විදය‚ තක්ෂණ හ ඳර්ෙේෂණ අං ය
රන දශෂ ජීලං තේේලයක් ශට ලඩටේ ගුාටේම ජීවිතයක් ෂඟට ර ැීමම වඳශට තරඟටරීේලය
ශට ඵදටමතටලය ලැඩි ිරයුණු කිරීමන විදයටේම‚ තටක්ණි ශට ංජල ේපටදංලන ශැකියටල ඇත.
ඊන අනුකල, ජමම අංය තු රජජේ ප්රධාටං අරමුා ලන්ජන් දල්ලුස පටද ර ේ පර්ජේා‚
පර්ජේා ලටණිජරංය‚ ංජල ේපටදං ප්රලර්ධාංය‚ ප්රිතීරන් වශ වශතිරංය වඳශට පශම ස
වැීමම ලැනි නයුතුල නියැලීමන රජජේ පර්ජේා ආයතංලන නින් මඟ ජපන්මේමක් බට දීමයි.
ජමම ටර්යය දටු කිරීම ජදවට පර්ජේා‚ පර්ජේා වඳශට මයයංය ශට වංලර්ධාං ආයතං
අතර වසබන්ධාතටලක් ඇති කිරීම වඳශට ප්රමුේලයක් බට දී ඇත.
ඉටු කංන ලද කර්යය්ත
1. අදට ජර්ඛීය අමටතයංලලින් එලං ද ලයටපිීරන් ශට ලැඩවනශන් 6 ඇමස න්දු කිරීම.
2. විදයට‚ තටක්ා ශට පර්ජේා අංයන අදටල අමටතය මණ්ඩ වංජේ 01ක් වඳශට
නිරීක්ා බට දීම.
3. අදට අමටතයං ශට රජජේ ආයතං වමඟ රැවෘමේස වශ වටච්කට වංවිධාටංය කිරීම.
කුසලත අධයඳනය සහ තරුණ කනතුු අං ය
රන න්ේ න්ංට ම ු ආර්ථි ලර්ධාංයක් ෂඟට ර ැීමම වඳශට දශෂ කුවතටලන්ජන් පිරි ශ්රම
බටයක් න්ටීම අතයලය බැවින්‚ ලර්තමටං ජටති ප්රතිපේති රටමුල තු රජනහි ආර්ථි
වංලර්ධාංජේ ප්රමු නියමුලන් ලජයන් පුරලැන්යන්ජේ දැනුම‚ කුවතටලය ශට ශැකියටලන්ජේ
ලැදේම වඳශට වැකිය යුතු වෘථමටංයක් බට දී ඇත. ඒ අනුල‚ ජේජයන් විටංය ලං ජේීයය
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වශ ජටතයන්තර ජලජෂඳජපතජෂේ දශෂ ජේතංයක් අජප්තික්ට රං පුහුණු පුේයින්න වශ පිබිජදං
ටර්ිත අලයතටලන්න අනුකල පුහුණු ක්තිමේ ශ්රම බටයක් බිහි කිරීම රජජේ දක්ය මේ
ඇත.
ඉටු කංන ලද කර්යය්ත
1. ඇමස න්දු කිරීම වඳශට තරුා වංලර්ධාං වශ කුවතට වංලර්ධාං අංයන අදට ලයටපිීර
ජය ජංටලලීන් 11ක් ද අතර එයින් ජය ජංටලලීන් 07ක් වඳශට නින් ජව වධාටරණීරංය
රං ද ඇමස ලටර්තට ජටති අයලැය ජදපටර්තතජසන්තුලන/විජේ වසපේ
ජදපටර්තතජසන්තුලන වශ අදට ජර්ඛීය අමටතයංලන බට දීම.
2. කුවතට අධායටපංය වශ තරුා නයුතු අංයන අදටල අමටතය මණ්ඩ වංජේ 02ක්
වඳශට නිරීක්ා බට දීම.
3. කුවතට වංලර්ධාං අංයන අදට අමටතයං ශට රජජේ ආයතං වමඟ රැවෘමේස වශ වටච්කට
වංවිධාටංය

2.8 ප්රෙීශීය සංවර්ධන හ සමජ ආංක්ෂණ
ප්රෙීශීය සංවර්ධන අං ය
පලේංට ප්රටජේීයය විභලතටලේ, ම විජේතට ශට විවිධාතට ශඳුංටනිිතන් ව්ම ප්රජටලජේම ජීලං
තේේලයක් දශෂ මේනමන ිරයුණු කිරීම ප්රටජේීයය වංලර්ධාං අංජේ ජටති ප්රතිපේතිය ජේ.
ජටති මේනජස වංලර්ධාං දක් ෂඟටර ැනිම වඳශට ඒ ඒ පෂටේල පලතිං වසපේ ප්රවෘත ශට
තිරවටර මේනිතන් භටවිතයන ැනිජස ලැදේම ජමම අංය මඟින් අලධාටරාය ජජර්. ආර්ථි
ලර්ධාං ජේය, මටංල වංලර්ධාං දේත, වමටජ දේත ශට ඒලටජේ ටලීං ජලංවෘස විෘජල්ාය
කිරිජසදී පෂටේ 9 තුෂ පලතිං මලි වංලර්ධාං ැනු, විමතටලන් ශට අියජය යන් පිිබබඳල
අංටලරාය ජේ. ඒලට අතුරින් ප්රටජේීයය වංලර්ධාං විමතටලන් ජජරහි අලධාටංය ජයතමු කිරිම දතට
ලැදේලං අතර එය අදටෂ ප්රජටලජේ ජීලං තේේලය, මටංල වංලර්ධාං දර්ය, ටර්මීරා
මේනම, ිෂිටර්ිත ශට යටිත පශම ස වංලර්ධාං මේනම යං ටරාට වමඟ වමීපල බැඳී පලීර.
හුදට ආර්ථි මධායවෘථමටංයක් ජව ම වංලර්ධාංය කිරීමන ජපර දැර න්යලු ේවටශයන් වශ
ජටති වංලර්ධාං ලැඩවනශං ජලින්ම මන වසබන්ධා කිරීමන ේ ේවටශයන් අවටර්ථම මේ ඇත.
ප්රටජේීයය වංලර්ධාංජේ රජජේ දැක්ම ලන්ජන් ජස වංලර්ධාංය ප්රටජේීයය වංලර්ධාංය වමඟ
වසබන්ධා කිරීමයි. ංර ංටරි ප්රජේ ජව ලර්ධාංය ලං වින වශ ස ටපීය ප්රජේ ජව
ලර්ධාංය ලං වින රන වමවෘතයක් ජව වංලර්ධාංය ලනු ඇත.
වංලර්ධාං විමතට අලම කිරීම පිිබබඳල නිදශන්න් පම  න්යුම පටං තන්ත්රයන් රා අලධාටංය ජයතමු මේ
ඇත.ඩිංස මශලැලි වංලර්ධාං ලැඩවනශං, ිරවෘත්රික් වංලර්ධාං ිතටු පිහිටුමේම, පෂටේ වභට ශට
පටේ පටං ක්රමය වෘථමටපිත කිරිම, ස දටල ලැඩවනශං, ඒටබේධා ග්රටමීය වංලර්ධාං ලැඩවනශං
ක්රියටේම කිරිම, ප්රටජේීයය ආර්ථි ප්රලර්ධාං ලැඩවනශං ිරයේ කිරිම, ම ංැගුම ශට පුරංැගුම
ලැඩවනශන් ක්රියටේම කිරීම ප්රටජේශිය වංලර්ධාං විමතට අලම කිරීම දක් රේ ලැඩවනශන්
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කිහිපයකී. ප්රටජේීයය වංලර්ධාං අංය අජංකුේ අං ාංටලක් වමඟ විජුල ජශ ලක්රල වසබන්ධා
ලං බැවින් එකී අං මඟින් ක්රියටේම රං ලැඩවනශන් ද ප්රටජේීයය වංලර්ධාං දක් ෂඟටර
ැීමම වඳශට ලැදේ ජේ.

විෙ ේෂ කර්යය්ත




ජර්ඛීය අමටතයටංය මඟින් දිරරිපේ රං ද ැබිංේ වංජේ වඳශට ැබිංේ නිරීක්ා
02ක් දිරරිපේ රං ද අතර ලයටපිති ජය ජංට 01 ක් ඇමමන ක් ර ඇත.
රටජය ආජය ජං ලැඩවනශං යටලේටලීං කිරීම.
ජටති අයලැය ජදපටර්ජතසන්තුල, විජේ වසපේ ජදපටර්ජතසන්තුල ශට අදටෂ ජර්ඛීය ආයතං
ජලත නිරීක්ා දිරරිපේ රං දී.

සංචංක අං ය
වංයටර අංය ශ්රි ංටජේ ප්රමුතම ර්මටන්තයක් ජව පිිබජං ඇති අතර එය ආර්ථියන
ප්රධාටං විජේ විනිමය දපැමජස මටර්යක් ජව 2019 දී ඇමරිටනු ජඩතර් ිතලියං 3,607 
දටයේලයක් බට දී ඇත. දෂ ජේීයය නිෘපටිරතයන වංයටර ර්මටන්තජේ දටයේලය 2019 දී
න්යයන 4.3 ක් විය. ජජවේ ජලතේ, 2018 න වටජප්තික්ල 2019 දී පටවෘකු ප්රශටරය ජශේතුජලන් වංයටර
ලයටපටරජේ දපැමස ඇමරිටනු ජඩතර් ිතලියං 4,381 න්න 17.7% කින් වශ වංයටරයින්ජේ
පැිතණීම ිතලියං 2.334 න්න 18% කින් අඩු මේ තිජේ.
විජේ විනිමය දපැමස වශ පශම ජලන් වංලර්ධාංය ෂ ශැකි ක්ජේත්රයක් ලං වංයටර ර්මටන්තය
ආර්ථිජේ ලැදේම අංයක් ජව ජවෟ භටයජේ දැක්ම ජටති ප්රතිපේති රටමුල තු ශඳුංටජං
තිජේ. වංයටර ලයටපටරජයන් දපැමස ඇමරිටනු ජඩතර් බිලියං 10 දක්ලට දශෂ ංැංමේමනේ,
වංයටරයින්ජේ පැිතණීම ිතලියං 7 දක්ලට ලැඩි කිරීමනේ, දැංන පලතිං ජශ නල් ටමර වංයටල
ජදගුායක් දක්ලටේ, 2025 ලං වින වංයටර ර්මටන්තජේ ිතලියං 1 දක්ලට ජවේලයින් වංයටල
ලැඩි කිරීමනේ දන් අජප්තික්ට ජජර්.

විෙ ේෂ කර්යය්ත




ජර්ඛීය අමටතයටංය මඟින් දිරරිපේ රං ද ැබිංේ වංජේ වඳශට ැබිංේ නිරීක්ා
03ක් දිරරිපේ රං ද අතර ලයටපිති ජය ජංට 01 ක් ඇමමන ක් ර ඇත.
රටජය ආජය ජං ලැඩවනශං යටලේටලීං කිරීම.
ජටති අයලැය ජදපටර්ජතසන්තුල, විජේ වසපේ ජදපටර්ජතසන්තුල ශට අදටෂ ජර්ඛීය ආයතං
ජලත නිරීක්ා දිරරිපේ රං දී.

සමජ ආංක්ෂණ අං ය
වමවෘත වමටජ ආරක්ා අංය වඳශට පුුල් ඒටබේධා පටය මටර්යක් වැීමමන වශ ටන්තටලන්, ෂමුන්,
ලැඩිහිටියන් වශ ආබටධිත පුේයින් ඇතුු වමටජජේ අලය න්යලු ජතනවෘ වඳශට ඔවුන්ජේ ජීලං තේේලය
23

ංංලටලීම වශ ඔවුන් වවිබ ැන්මේම තුලින් රජේ වංලර්ධාංයන දටය ර ැීමම වඳශට නිෘචිත වමටජ
ආරක්ා ජය ජංට ක්රම ක්රියටේම කිරීමන රජය න්ය වසපර්ා ේවටශය දරයි.
වමිේධි, ිශ ආර්ථිය, ක්ෂුද්ර මය, වෘලයං රැකියට ශට ලයටපටර වංලර්ධාං රටජය අමටතයටංය වශ ටන්තට ශට
ෂමට වංලර්ධාං ජපර පටවල් ශට ප්රටථමිත අධායටපං, පටවල් යටිත පශම ස වශ අධායටපං ජවේලට රටජය
අමටතයටංය ෂමුන්, අලටන් වශත ටන්තටලන්, ලැඩිහිටියන් වශ ආබටධිත පුේයින් ඇතුු අලදටංමන
ක්විය ශැකි ජතනවෘල යශපැලැේම වශති කිරීම වඳශට ලකීම දරයි ප්රධාටං අමටතයටං ජේ..
වසපර්ා රං ද ටර්යයන්









ලයටපිති ජය ජංට වඳශට ඇැමස ලටර්තට වවෘ කිරීම වශ ැබිංේ පත්රිට වඳශට නිරීක්ා වවෘ කිරීම ලයටපිති ජය ජංට වඳශට තක්ජවේරු ලටර්තටලක් අයලැය ජදපටර්තජසන්තුලන වශ අදටෂ අමටතයටංලන
දිරරිපේ රං දී. අදටෂ අමටතයටං වින්න් දිරරිපේ රං ද ැබිංේ වංජේ 2 ක් වඳශට නිරීක්ා
බට ජදං දී.
ජටති වමටජ ආරක්ා පටය මටර් වඳශට පරතර විෘජල්ාය (Gap analysis report) වඳශට
නිර්ජේ දිරරිපේ කිරීම
ප්රතිපේති වමටජ යංය කිරීම වශ ඇමම - පශත වඳශන් ප්රතිපේති වමටජ යංය ර නිරීක්ා බට
ජදං දී.
− මුල් ෂමටවිය වංලර්ධාං ප්රතිපේතිය
− COVID- 19 වැැවෘම
පශත ලයටප ති වඳශට අදශවෘ දැක්මේස බට දී ඇත.
− “දකුණු ආන්යටජේ වංලර්ධාංය ජලිතන් පලතිං වටමටජි රනල වෘත්රී පුරු වමටංටේමතටලය වශ
වමටජ ඇතුෂේ කිරීජස ප්රතිඵ ලැඩි ිරයුණු කිරීම” වඳශට ලං ආන්යටනු වංලර්ධාං බැංකුජේ
ලයටපිතිය
− “තිරවටර අරමුණු වටක්ටේ ර ැීමම වඳශට වමටජ ආරක්ාය වඳශට ආන්යටනු වංලර්ධාං
බැංකුජේ වශජය ය ලැඩි ිරයුණු කිරීම” වඳශට ලං ආන්යටනු වංලර්ධාං බැංකුජේ ලයටපිතිය
− “SDG programmatic Bond “ වඳශට ලං එක්වේ ජටීරන්ජේ ඒටබේධා ලැඩවනශං
රැවෘමේස ශට ලැඩමුු වඳශට ජටති වැම ස ජදපටර්තජසන්තුල නිජය ජංය කිරීම - වමටජ ආරක්ා
අංජේ අදටෂ ජර්ඛීය ආයතං වින්න් ජමජශයලං ද ජමජශයුස ිතටු රැවෘමේස වශ ප්රති වමටජ යං
රැවෘමේසලන වශභටී  වූ අතර වමටජ ආරක්ා ටර්ය වටධාංය දශෂ ංැංමේම වඳශට අලය ජයදවුස බට
ජදං දී.

2.9 ංජය කළමනකංණය හ ඳලන
රටජය ෂමංටරාය වශ යශපටං අංජේ ලයටපිති ජය ජංට ඇමජස ටර්යභටරය ජටති ප්රතිපේති
රටමුජේ ප්රතිපේීරන්න අනුකල ක්රියටේම රං දී.
ංමේං තටක්ෂාය, ංජල ේපටදං ශට යශපටංය පදංස ර ේ ජංතට ජක්න්ද්රීය ිතත්රීයලී රටජය ජවේලයක්
ජදවට ීමතිජේ ආධිපතයය තශවුරු කිරීම, රජේ තිරවටර වංලර්ධාංය ඟට රනිිතන් මශජං වශභටී ේලයක්
වහිත ප්රජටතන්ත්රලටදී නිදශව ඇති කිරීම තුිබන් ටර්යක්ම රටජය අංයක් රන තුෂ වෘථමටපංය කිරීම වඳශට රජය
මශේ පරිශ්රමයක් දරනු බයි. තලද, ජටති ආරක්ටලන ප්රමුතටලය ජදිතන් ිතත්රීයලී ශට ජංතබැඳි විජේ
ප්රතිපේතියක් පලේලටජං යටමනේ, දාජයන් ජතතර විංයරු රටජය ජවේලයක් ශට ීමතිය තශවුරු වූ
වටරධාර්ම පදංස රේ යශපේ වමටජයක් බිහිකිරීමේ යශපටංය මඟින් ලැඩිදුරනේ අජප්තික්ට ජජර්. ඒ
වඳශට රජේ රටජය ආයතං ල අණ්ඩ ලැඩිිරයුණුකිරීස, මටංල වසපේ ලර්ධාංය ශට ජවේලට වැපමස ල

24

ඵදටමතටලය දශෂ ංැංමේම යංටිරය රටජය අංජේ ඵදටමතටලය ශට ටර්යක්මතටලය දශෂ ංැංමේම වඳශට
අතයලය ජේ.
රටජය පරිපටංය, මශජං ආරක්ටල, ජටති ආරක්ටල, ජංමටධාය, අධිරා, විජේ වබඳතට, වංවෘිතිය වශ
ජටති රුමයන්න අදටෂ වියයන් යශපටංජේ ප්රධාටං අං ලං අතර මීන අමතරල ජංටධිපති ජල්ස
ටර්යටය, අග්රටමටතය ජල්ස ටර්යටය, පටර්ලිජසන්තුල වශ වෘලටධීං ජතිතන් වභට යංටදී විජේ වියදස
ඒ ලන අදටෂ ලයටපිති ජේජංට ඇමජස ටර්යයන්ද යශපටං අංජේ විය පථමය යනජේ වට
බැජල්.
2020 ලර්ය තුෂ ජටති ක්රමවසපටදං ජදපටර්තජසන්තුල වින්න් රටජය ෂමංටරා ශට යශපටං අංජේ
අියලිේධිය ජදවට විවිධාටටරජයන් බට ජදං ද දටයේලය පශත පරිිර ජේ;


2020 ලර්ජේදී ක්රියටේම කිරීම වඳශට ැබී ඇති ලයටපිති ජය ජංට 139 ක් ඇමමන ක්ර ඒලට
වඳශට ජටති ක්රමවසපටදං ජදපටර්තජසන්තුජේ නිර්ජේ, ජටති අයලැය ජදපටර්තජසන්තුල වශ
විජේ වසපේ ජදපටර්තජසන්තුල ජලත ජයතමුර ඇත.
රටජය ෂමංටරා ශට යශපටං අංයන අදටෂල විවිධා අමටතයටංලලින් ැබුණු අමටතය මණ්ඩ
පත්රිට 12 ක් වඳශට රු මුදල් අමටතයලරයටජේ නිරීක්ා වවෘ කිරීමන අලෘය වශය බට ජදං
ිර.
විටින් වින රටජය ෂමංටරා ශට යශපටං අංයන අදටෂ ලයටපිති ජමජශයුස ිතටු රැවෘමේස වශ
ප්රති වමටජ යං රැවෘමේසලන වශභටී  විමේ, ඒ අංය වඳශට අලය තටක්ණි පජදවෘ ශට
මජපන්මේස බට දීමේ න්දු රං දී.
ආංීයය ප්රතිපේති ශට පටය මටර් වවෘ කිරීජසදී අදටෂ ජර්ඛීය අමටතයටංලන අලය තටක්ණි
වශය බට දීමද න්දු රං දී.
රටජය ආජය ජං වැම ස වවෘ කිරීම වඳශට අදටෂ බධාටරීන් වමඟ රැවෘමේස වශ වටච්කට වංවිධාටංය
ර පලේලං දී.








03 ඳරිච්ෙේදය- 2020 ෙදස්පබර් 31 දිෙන්ත අවස්ත වූ වසං සහ වන සමසත මූලය
කර්ය සධනය
3.1 මූලය කර්ය සධන ප්රක ය
ඒසීඒ එෆ

2020.12.31 දිෙන්ත අවස්ත වර්ෂය සහ
මූලය කර්යසධන ප්රක ය
රු.

තතය
අයවය 2020

සනහන

-

ආදය්ප ලබී්ප
ආදටයස බදු

-

2020

2019

1

-

-

ජේීයය භටණ්ඩ ශට ජවේලට මත බදු

2

-

-

-

ජටතයන්තර ජලෂඳටම මත බදු

3

-

-

-

බදු ජංතලං ආදටයස ශට ජලංේ

4

-

-

-

මුළු ආදය්ප ලබී්ප (අ)

-

-
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-

ආදය්ප ෙනතවන ලබී්ප

-

භටණ්ඩටටර අග්රිම

-

තැන්පතු

-

-

-

108,053,408

105,489,000

85,906

29,115

අේතිටරස ගිණුස

7,232,008

8,093,164

ජලංේ ැබීස
මුළු ආදය්ප ෙනතවන ලබී්ප
(ආ)
මුළු ආදය්ප ලබී්ප සහ ආදය්ප
ෙනතවන ලබී්ප ඇ = (අ)+(ආ)

5,112,407

4,725,440

120,483,728

118,336,719

120,483,728

118,336,719

අඩුකළ : වියද්ප

85,000,000

පුනංවර්තන වියද්ප
ලැටුප්ති, ජේතං වශ අජංකුේ ජවේල
ප්රතිටභ

5

83,748,297

72,655,651

23,327,642

අජංකුේ භටණ්ඩ ශට ජවේලට

6

20,017,346

25,218,218

වශංටධාටර, ප්රදටං වශ මටරුකිරීස

7

950,429

859,075

-

ජපතළී ජමේස

8

-

-

-

ජලංේ පුංරටලර්තං වියදස

9

-

-

-

1,000,000

109,327,642

1,275,000
4,547,358

-

මුළු පුනංවර්තන වියද්ප (ඈ)
මූලධන වියද්ප
මධාං ලේස පුංරුේථමටපංය
ශට ලැඩිිරයුණු කිරීස
මධාං ලේස අේපේ ර
ැීමස

-

104,716,071

98,732,944

10

1,216,613

2,672,121

11

3,887,968

2,937,101

ප්රටේධාං මටරුකිරීස
මය ලේස අේපේ ර
ැීමම

12

-

13

-

ශැකියට ලර්ධාංය

14

794,770

4,411,292

32,600,000

ජලංේ මධාං වියදස

15

32,158,606

40,862,055

39,922,358

මුළු මූලධන වියද්ප (ඉ)

38,057,957

50,882,568

7,017,423

5,619,305

78,456

29,115

6,938,967

5,590,190

මුළු වියද්ප උ = (ඈ+ඉ+ඊ)

149,791,451

155,234,817

2020 ෙදස්පබර් 31 දිනන අග්රිම
ෙ ේෂය ඌ = (ඇ-උ)

(29,307,722)

(36,898,098)

1,500,000

ප්රධන ෙලජර් වියද්ප (ඊ)
ත්තඳු ෙගමේ්ප
අත්තිකං්ප ෙගමේ්ප

149,250,000
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3.2 මූලය තත්ත්වය රිළිබ ප්රක ය
ඒසීඒ-පී

2020.12.31 දිනන
මූලය තත්ත්වය රිළිබ ප්රක ය
තතය
සනහන

2020

2019

රු.

රු.

මූලය ෙනතවන වත්ක්ප
ජේපෂ, පිරියත ශට පරා

ඒීමඒ-6

87,441,485

102,640,033

ඒීමඒ-5/5(ඒ)

14,042,155

14,335,196

මූලය වත්ක්ප
අේතිටරස ගිණුස
මුදල් ශට මුදල් වමටං ද්

ඒීමඒ-3

මුළු වත්ක්ප

912

15,227

101,484,552

116,990,456

14,034,705

14,335,196

87,441,485

102,640,033

7,450
912

15,227

101,484,552

116,990,456

ශුීධ වත්ක්ප / සක්තධය
ශුේධා ලේස
ජේපෂ පිරියත ශට පරා
වංචිතය
කුලී ශට ලැඩ අේතිටරස වංචිතය

ඒීමඒ-5(බී)

ජංගම වගකී්ප
තැන්පතු ගිණුස
අග්රිම ජේය

ඒීමඒ-4
ඒීමඒ-3

මුළු වගකී්ප
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3.3 මුදල් ප්රවහ රිළිබ ප්රක ය
ඒසීඒ-සී

2020.12.31 දිෙන්ත අවස්ත වර්ෂය සහ
මුදල් ප්රවහ ප්රක ය
තතය
2020
රු.

2019
රු.

ෙමෙහතු්ප ක්රියකංක්පවලි්ත ජනිත වූ මුදල් ප්රවහය්ත
මුු බදු ැබීස
ටවෘතු, අධිභටර, දඩමුදල් වශ බපත්ර
ටභ
ආදටයස ජංතලං ැබීස
ජලංේ ීයර් ජලනුජලන් එතුරං ද ආදටයස

-

-

අග්රිම ැබීස

5,112,407
108,053,408

197,577
105,489,000

ෙමෙහතු්ප ක්රියකංක්පවලි්ත ජනිත වූ මුදල් ප්රවහය (අ)

113,165,815

105,686,577

103,609,022
950,429
1,174,153
912

88,842,180
859,075
195,667
15,227

අඩුකළ : මුදල් වය කිරී්ප
පුේ පඩිංඩි ශට ජමජශයුස වියදස
වශංටධාටර වශ මටරුකිරීස
ජලංේ ලැය ීයර් ජලනුජලන් දරං ද වියදස
භටණ්ඩටටරයන පියලං ද අග්රිම
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ෙමෙහතු්ප ක්රියකංක්ප සහ වය කංන ලද මුදල් ප්රවහය (ආ)

105,734,516

89,912,149

ෙමෙහතු්ප ක්රියකංක්පවලි්ත ජනිත වූ ශුීධ මුදල් ප්රවහය (ඇ
)=(අ)-(ආ)

7,431,299

15,774,428

ආෙයෝජන ක්රියකංක්පවලි්ත ජනිත වූ මුදල් ප්රවහය්ත
ජපතළී
ටභටං
හිිතස දලේමේජස ප්රතිපටදං ශට ජභෞති ලේස විකිණීම
පාය අයර ැීමස
අේතිටරස අය ර ැීමම

7,337,681

282,439

ආෙයෝජන ක්රියකංක්පවලි්ත ජනිත වූ මුදල් ප්රවහය (ඈ)

7,337,681

282,439

අඩුකළ : මුදල් වය කිරී්ප
ජභෞති ලේස දිරකිරීස ජශ ිතදී ැීමස ශට ජලංේ
ආජය ජං අේර ැීමස
අේතිටරස ජමේස
ආෙයෝජන ක්රියකංක්ප සහ වය කංන ලද මුළු මුදල් ප්රවහය
(ඉ)

8,074,314
6,702,117

11,880,197
4,151,370

14,776,430

16,031,567

ආෙයෝජන ක්රියකංක්පවලි්ත ජනිත වූ ශුීධ මුදල් ප්රවහය (
ඊ)=(ඈ)-(ඉ)

(7,438,749)

(15,749,128)

ෙමෙහතු්ප හ ආෙයෝජන ක්රියකංක්පවලි්ත ජනිත වූ ශුීධ මුදල්
ප්රවහය (උ)=( ඇ) + (ඊ)

(7,450)

25,300

මූලය ක්රියකංක්පවලි්ත ජනිත වූ මුදල් ප්රවහය්ත
ජේීයය ාය ැීමස
විජේීයය ාය ැීමස
ප්රදටංයන් ැබීස
තැන්පතු ැබීස

85,906

3,815

මූලය ක්රියකංක්පවලි්ත ජනිත වූ මුළු මුදල් ප්රවහය (ඌ)

85,906

3,815

ජේීයය ාය ආපම  ජමේස
විජේීයය ාය ආපම  ජමේස
තැන්පතු ජමේස

78,456

29,115

මූලය ක්රියකංක්ප සහ වය කංන ලද මුළු මුදල් ප්රවහය (එ)

78,456

29,115

මූලය ක්රියකංක්පවලි්ත ජනිත වූ මුදල් ප්රවහය (ඒ)=(ඌ)-(එ)

7,450

(25,300)

අඩුකළ : මුදල් වය කිරී්ප

මුදල්වල ශුීධ ෙවනසමේ්ප (ඔ) = (උ) -(ඒ)
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-

ජනවරි 01 දිනන ආං්පභක මුදල් ෙ ේෂය

-

-

ෙදස්පබර් 31 දිනන අවසන මුදල් ෙ ේෂය

-

-

3.4 මූලය ප්රක සනහ්ත - 3.5 ආදය්ප එකු කිරීේප කර්ය සධනය - අදල ෙනතෙේ
රු. ,000
ආදටයස ඇවෘතජසන්තුල
ආදයස
ජක්තය

-

ආදටයස ජක්තජේ
විවෘතරය

-

එතු රං ද ආදටයම

මුල්
ඇවෘතජසන්තුල

අලවන්
ඇවෘතජසන්තුල

ප්රමටාය
(රු.)

අලවටං ආදටයස
ඇවෘතජසන්තුජේ
% ජව

-

-

-

-

3.6 ෙව්ත කංන ලද ප්රතිඳදන උඳෙයෝී  කං ගනීේප කර්ය සධනය
රු. ,000
ජලන් රං ද ප්රතිපටදං
ප්රතිපටදං ලර්ය

පුනංවර්තන

(11)
උඳ එකුව

මුල්
ප්රතිපටදංය

අලවටං
ප්රතිපටදංය

තතය වියදම

පජය ී  රනු ැබ
ප්රතිපටදං, අලවන් රං
ද අලවටං ප්රතිපටදං
ප්රමටාජේ % ජව

109,450,000
109,450,000

109,327,642
109,327,642

104,716,071
104,716,071

95.78
95.78

7,200,000

7,322,357.76

5,899,351.37

80.57

25,100,000

30,100,000

29,983,643

99.61

ප්රග්ධන
ජේීයය අරමුදල්
(11)
වයඳෘති සකසකිරීේප
ඳහසුක්ප සඳයන
වඩසනහන
විජේ
ාය
(12)
විජේ මුයංය ආශ්රිත
ජේීයය පිරිලැය
(17)
උඳ එකුව

2,500,000

2,500,000

2,174,962

87.00

34,800,000

39,922,358

38,057,957

95.33

මුළු එකුව

144,250,000

149,250,000

142,774,028

95.66
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3.7 මු.ෙං. 208 ප්රකංව, ෙවනත් අමතයං / ෙදඳර්තේප්තු වල නිෙයෝතයතෙයකු
ෙලස ෙමම ෙදඳර්තේප්තුවන/ දිසත්රික් ෙල්ක්ප කර්යලයන/ ඳළත් සභවන ප්රදනය
කංන ලද ප්රතිඳදන
අනු
අංය

ප්රතිපටදං
ප්රතිපටදං ද
අමටතයටංය/ජද
පටර්තජසන්තුල

ප්රතිපටදංජේ
අරමුා

මුල්
ප්රතිපටදං

අලවටං
ප්රතිපටදං

තතය
වියදම

රු. ,000
පජය ී  ර
න්ංට ද
ප්රතිපටදං, බට
දුන් අලවටං
ප්රතිපටදං ල %
ජව

අදට ජංතජේ

3.8 මූලය ෙනතවන වත්ක්ප වර්ත කිරීේප කර්ය සධනය
රු. ,000

ලේස
ජක්තය

ජක්ත විවෘතරය

9151

ජතඩංැගිලි ශට ලයුශයන්

9152

යන්ජත්ර පරා

9153

දඩස

9154

අවෘපිය ලේස

9155

ජීල විදයේම ලේස

9160

ජරීජං යං ලැඩ

9180

බදු ජදං ද ලේස

31.12.2020
31.12.2020
ිරංන භටණ්ඩ
ිරංන මය
වමීක්ා
තේේල
ලටර්තටල අනුල ලටර්තටල අනුල
ජේය
ජේය

87,441,485

3.9 විගණකධිඳතිවංයෙග් වර්තව
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87,441,485

දිරරිජේ දී
ගිණුසරාය
න නියිතත

ප්රතිය %
ජව
ලටර්තට
කිරීම

විාටධිපතිලරයට වින්න් නිකුේ රං ද අලවටං විාං ලටර්තටල ඇමුනුම I ජව දක්ලට ඇත

04ඳරිච්ෙේදය–කර්ය සධන දර් ක
4.1 ආයතනෙේ කර්ය සධන දර් ක (ක්රියකරී සලසම මත ඳදන්පව)
විජේෂිත දර්
වසපටදංය රං ද
ප්රතිපේති ාං
අයං ද ලයටපිති ජය ජංට
ාං
වපයං ද නිරීක්ා ාං
අයං ද ජටති/ ප ජටති
වැම ස ාං
නිර්ජේ රං ද ජය ජංට
ාං

අජප්තික්ෂිත නිමැවුජස ප්රතිතයක් (%) ජව තතය නිමැවුම
100%- 90%
75%-89%
50%- 74%
100%
93 %
100%
100%
100%

05 ඳරිච්ෙේදය- තිංසං සංවර්ධන අංමුණු (SDG) සපුං ගනීේප කර්ය සධනය
5.1 හඳුන ග්තන ලද අදළ තිංසං සංවර්ධන අංමුණු දක්ව්තන.
ජර්ඛීය අමටතයටං, ජදපටර්තජසන්තු වශ ආයතංය වංයර්ධාං වැම ස, ලැඩවනශන් වශ
ක්රියටටරස වදශට තිරවටර වංලර්ධාං අරමුණු අග්රතර එහි අදට දක් ටරැීමම වදශට
අලය මටර්ජ පජේේයය ජටති ක්රමවසපටදං ජදපටර්තජසන්තුල වින්න් බටජදං ිර.
5.2 තිංසං සංවර්ධන ඉලක්ක සපුං ගනීේප ජයග්රහණ හ අියෙයෝග සෙකවි්ත විසතං කං්තන.
අදට ංැත

06 ඳරිච්ෙේදය- මනව ස්පඳත් ඳතිකඩ
06.1 ෙසේවක සංඛ්ය කළමනකංණය
අනුමත ජවේල වංයටල

පලතිං ජවේල වංයටල

ඇබ්ර්තු /
(අතිරික්ත)**

ජජයෘඨ

59

46

13

තිීරයි

02

00

02

ේවිතියි

28

17

11

32

ප්රටථමිත

29

20

09

06.2 **ආයතනෙේ කර්ය සධනය උෙදස මනව ස්පඳත් හිඟය ෙහෝ අතිරික්තයන බලඳනු ලබ
ඇත්ෙත් ෙකෙසේදයි ෙකටිෙය්ත සහ්ත කං්තන.
ප්රමටාලේ ටර්ය මණ්ඩයක් ජංතමැති මේජමන් රටජටරී දටු කිරීජසදී විවිධා දුෘරතටලන්න මුහුා
දුනි

06.3 මනව ස්පඳත් සංවර්ධනය
වඩසනහේත නම

පුහුණු
කංන ලද
ෙසේවක
සංඛ්යව

වඩ
සනහේත
කල
සීමව

ජපෞේලි
ලිපිජතනු ඵදටයි
ආටරජයන්
පලේලටජං යටම

01

01 ිරංක්

රජජේ
නිධාටරීන්ජේ
නිලටඩු විධිවිධාටං

01

02 ිරංක්

රටජජේ
ප්රවසපටදංය ශට
ජතන්ත්රටේ
පරිපටංය
ඩිප්තිජ මට
පටඨමටටල
(ිතජ දට)

01

ටවෘත්රපති පටධි
ලැඩවනශං
රජජේ
පුවෘතටයටධිපතිල
රුන්
වඳශට අන්තර්ජට
වටක්රතටල ශට
වමටජ මටධාය
භටවිතය පිිබබඳ
ලැඩමුුල

සමසථ ආෙයෝජනය
(Rs’000)
ෙීශීය
විෙීශීය

වඩසනහ
ේත
සවභවය
(ෙීශීය/වි
ෙීශීය)

නිමවුම/ලබ
ගත් දනුම*

4000.00

ජේීයය

නි රටජටරි
පිිබබඳ දැනුම
ලැඩි ිරයුණු
කිරීම

8500.00

ජේීයය

-ුම -

01
අවුරුේද
ක්

100000.00

ජේීයය

-ුම -

02

01
අවුරුේද
ක්

268500.00

ජේීයය

-ුම -

01

01 ිරංක්

20000.00

ජේීයය

-ුම -

33

වවෘ දංග්රින්
ඩිප්තිජ මට
පටඨමටටල

01

02
අවුරුදු

20000.00

ජේීයය

-ුම -

07 ඳරිච්ෙේදය–අනුකලත වර්තව
අංකය අදළ කං ගත තුු අව යතව

1
1.1
1.2
1.3

ඳහත සහ්ත මූලය ප්රක / ගිණු්ප
නියමිත දිනන ඉදිරිඳත් ෙකතන තිෙේ
ලටර්ෂි මය ප්රට
රටජය නිධාටරීන්ජේ අේතිටරස
ගිණුම
ලයපටර ශට නිෘපටදං අේතිටරස
ගිණුස (ලටණිජ අේතිටරස ගිණුස)

1.4
1.5
1.6

බඩට අේතිටරස ගිණුස
විජේ අේතිටරස ගිණුස
ජලංේ

2

ෙඳතත්ඳත් හ ෙල්ඛ්න නඩත්ු
කිරීම(මු.ෙං.445)
රටජය පරිපටං යක්රජල්267/2018
අනුල වෘථමටලර ලේස ජල්ංය
යටලේටලීංර පලේලටජං යටම
පුේ පඩිංඩි ජල්ං/ පුේ
පඩිංඩි ටඩ්පේ යටලේටලීංර
පලේලටජං යටම
විාං
විමම ස
ජල්ංය
යටලේටලීං ර පලේලටජං
යටම

2.1

2.2

2.3

අනුකලත
තත්ත්වය
(අනුකල
ෙේ/අනුකල
ෙනතෙේ)

අනුකල ෙේ
අනුකල ෙේ
අදල ෙනතෙේ

අදල ෙනතෙේ
අදල ෙනතෙේ
අදල ෙනතෙේ

අනුකල ෙේ

අනුකල ෙේ

අනුකල ෙේ

2.4

අභයන්තර
විාං
ලටර්තට
ජල්ංය
යටලේටලීංර
පලේලටජං යටම

අනුකල ෙේ

2.5

න්යුම මටන් ගිණුස වටරටං
(CIGAS) පිිබජයර නියිතත
ිරංන මශට භටණ්ඩටටරයන දිරරිපේ

අනුකල ෙේ
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අනුකල ෙනතෙේ
න්ප ඒ සහ
ෙකටි ඳහදිලි
කිරීම

අනුකල ෙනතමේම
අනගතෙේ
දී
වළක්ව ගනීමන
ෙයෝජන කංන
නිංවදය
ීරංණ
ක්රියමර්ග

කිරීම
2.6

ජයක්පේ ශට මුදල් ඇාවුස
ජල්ංය
යටලේටලීංර
පලේලටජං යටම
දන්ජලන්්රි
ජල්ංය
යටලේටලීංර පලේලටජං යටම
ජතත ජල්ංය යටලේටලීංර
පලේලටජං යටම
ශටනි
පටඩු
ජල්ංය
යටලේටලීංර පලේලටජං යටම

අනුකල ෙේ

බැරස ජල්ංය යටලේටලීංර
පලේලටජං යටම
ප පත්රිට ජපතේ ජල්ංය (GA –
N20)යටලේටලීංර පලේලටජං
යටම
මූලය ඳලනය සහ කර්ය්ත
අියනිෙයෝජනය කිරීම (මු.ෙං. 135)

අනුකල ෙේ

මය බත ආයතංය තුෂ බත
පලරටදී තිබීම
මය බත පලරටදීම පිිබබඳ
ආයතංය තුෂ දැනුලේ ර තිබීම

අනුකල ෙේ

3.3

ව්ම නුජදනුලක්ම නිධාටරීන්
ජදජදජංකු ජශ ඊන ලැඩි වංයටලක්
ශරශට අනුමත ලං පරිිර බත
පලරටදී තිබීම

අනුකල ෙේ

3.4

2014.05.11 ිරංැති අං 171/2004
අනුකල ෙේ
දරා රටජය ගිණුස යක්රජල්ය
අනුල, රජජේ පඩිපේ මිදුටං
පැජක්ජය භටවිතට කිරීජස දී
ාටධිටරිලරයන්ජේ පටංයන
යනේල නයුතු කිරීම
වර්ෂික සලසු්පසකස කිරීම
ලටර්ෂි ක්රියටටරී වැැවෘම වවෘ අනුකල ෙේ
කිරීම
ලටර්ෂි ප්රවසපටදං වැැවෘම වවෘ අනුකල ෙේ
කිරීම

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

03

3.1
3.2

4
4.1
4.2

4.3

ලටර්ෂි
අභයන්තර
වැැවෘම වවෘ කිරීම

අනුකල ෙේ
අනුකල ෙේ
අනුකල ෙේ

අනුකල ෙේ

අනුකල ෙේ

විාං අදල ෙනතෙේ
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4.4

ලටර්ෂි ඇවෘතජසන්තුල
වවෘ
ජතන
ජටති
අයලැය
ජදපටර්තජසන්තුලන (NBD) නියිතත
ිරංන දිරරිපේ කිරීම

අනුකල ෙේ

4.5

ලටර්ෂි මුදල් ප්රලටශ ප්රටය
නියිතත
ිරංන
භටණ්ඩටටර
ජමජශයුස
ජදපටර්තජසන්තුලන
දිරරිපේ ර තිබීම.
විගණන විමසු්ප
විාටධිපතිලරයට වින්න් නියම
ජතන ඇති ිරංන, න්යුම විාං
විමම ස ලන පිිබතුරු බට දී තිබීම
අභය්තතං විගණනය

අනුකල ෙේ

5
5.1

6

අනුකල ෙේ

6.1

මු.ජර. 134(2) DMA/1-2019 අනුල, අදල ෙනතෙේ
ලවර
ආරසභජේ
දී
විාටධිපතිලරයට වමඟ වටච්කට
කිරීජමන් අංතුරුල, අභයන්තර
විාං වැැවෘම වවෘ කිරීම

6.2

8

ව්ම
අභයන්තර
විාං
අනුකල ෙේ
ලටර්තටලනම මටවය ටයක්
තුෂ දී පිිබතුරු වපයට තිබීම
2018 අං 19 දරා ජටති විාං අදල ෙනතෙේ
පංජේ 40(4)
ප ලන්තිය
ප්රටරල, න්යලුම අභයන්තර විාං
ලටර්තට ල පිනපේ ෂමංටරා
විාං
ජදපටර්තජසන්තුලන
දිරරිපේ ර තිබීම
මුදල් ජරගුටන් 134(3) ප්රටරල, අදල ෙනතෙේ
න්යලුම අභයන්තර විාං ලටර්තට
ල පිනපේ විාටධිපතිලරයටන
දිරරිපේ ර තිබීම
විගණන හ කළමනකංණ කමිටු
DMAයක්රජල් 1-2019 අනුල, අලම අනුකල ෙේ
ලජයන්
විාං
ශට
ෂමංටරා ිතටු 04 ක් ලේ
අදටෂ ලර්ය තුෂ පලේලටජං
තිබීම
වත්ක්ප කළමනකංණය

8.1

අං

6.3

6.4

7
7.1

01/2017

දරා

ලේස අනුකල ෙේ
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ෂමංටරා යක්රජල්ජේ 07 ලං
පරිච්ජදදය අනුල, ලේස ිත දී
ැීමස ශට අපශරාය කිරීස පිිබබඳ
ජතතරතුරු ජතසප්තිජර ර් ජංරටල්
ටර්යටය ජලත දිරරිපේ ර තිබීම
8.2

8.3

8.4

8.5
9
9.1

9.2
9.3

9.4

9.5

දශත වඳශන් යක්රජල්ජේ 13 ලං
පරිච්ජදදය
ප්රටරල,
එම
යක්රජල්ජේ විධි විධාටං ක්රියටේම
කිරීම වසබන්ධීරාය වඳශට ම දුම 
වසබන්ධාතට නිධාටරිජයකු පේ ර
එම නිධාටරියට පිිබබඳ ජතතරතුරු
ජතසප්තිජර ර්
ජංරටල්
ටර්යටයන ලටර්තටරතිබීම
රටජය මුදල් යක්රජල්අං 05/2016
අනුල, භටණ්ඩ වමීක්ා පලේලට
අදටෂ ලටර්තට නියිතත ිරංන
විාටධිපතිලරයට ජලත දිරරිපේ
ර තිබීම
ලටර්ෂි භටණ්ඩ වමීක්ාජයන්
අංටලරාය වූ අතිරික්ත, ඌාතට ශට
ජලංේ
නිර්ජේ
යක්රජල්ජේ
වඳශන් ටය තුෂ න්දුජතන තිබීම
ර්හිත භටණ්ඩ අපශරාය කිරීම
මු.ජර. 772 අනුල න්දු කිරීම
වහන කළමනකංණය
වංචිත ලටශං වඳශට ෛදනි ධාටලං
වනශන් ශට මටන් වටරටං ලටර්තට
වවෘ ජතන නියිතත
ිරංන
විාටධිපති ජලත දිරරිපේ කිරීම
ලටශං ර්හිත මේ මටව 06 න ලඩට
අඩු ටය දී අපශරාය ර තිබීම
ලටශං ජතේ ජපතේ පලේලට
නිිතන් ඒලට යටලේටලීංර
පලේලටජං යටම
ව්ම
ලටශං
අංතුරක්
වසබන්ධාජයන්ම
මු.ජර.
103,104,109, ශට 110 ප්රටරල
නයුතු කිරීම
2016.12.29 ිරංැති අං 2016/30
දරා රටජය පරිපටං යක්රජල්ජේ
3.1 ජදදජේ වඳශන් විධි විධාටං
ප්රටරල, ලටශං ල දන්ධාං දශංය
මේම ංැලත පරීක්ට කිරීම

අනුකල ෙේ

අනුකල ෙේ

අනුකල ෙේ

අනුකල ෙේ

අනුකල ෙේ

අනුකල ෙේ
අනුකල ෙේ

අනුකල ෙේ

අනුකල ෙේ
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9.6

10
10.1

10.2

10.3

11
11.1

ල්බදු ට ීමමටජලන් අංතුරුල, අනුකල ෙේ
බදු ලටශං ජතේ ජපතේ ල
වසපර්ා අයිතිය පලරට ජං තිබීම.
බංකු ගිණු්ප කළමනකංණය
නියිතත ිරංන බැංකු වැවඳුස ප්රට
අනුකල ෙේ
පිිබජයෂ ර වශති ර ඒලට
විාංය වඳශට දිරරිපේ ර තිබීම
වමටජ චිත ලර්ජේ දී ජශ ඊන
අනුකල ෙේ
ජපර ලර් ල න්න දිරරියන රැජං
ආ අක්රිය බැංකු ගිණුස නිරවුල් ර
තිබීම
බැංකු වැවඳුස ප්රට ලලින්
අනුකල ෙේ
අංටලරාය වූ ශට ැපුස ෂ යුතුල
තිබ ජේ වසබන්ධාජයන් මුදල්
ජරගුටන් ප්රටරල නයුතු ජතන
එම ජේ මටවය ටයක් ඇතුෂත
නිරවුල් ර තිබීම
ප්රතිඳදන උඳෙයෝජනය
වවට තිබ ප්රතිපටදං ඒලටජේ ීමමටල
අනුකල ෙේ
දක්මලට ජංතයං පරිිර වියදස දැරීම

11.2

මු.ජර. 94(1) ප්රටරල, වවං ද
ප්රතිපටදංජයන් පජය ජංය ෂ
පම  ලර් අලවටංජේ දී දතිරි
ප්රතිපටදං ීමමටල ජංදක්මලං පරිිර
බැරසලන එඹීම

12

ංජෙේ නිළධරී්තෙග් අත්තිකං්ප
ගිණු්ප

12.1
12.2

ීමමටලන්න ලන අනුක මේම.
හිඟහිටි ාය ජේ පිිබබඳ ට
විෘජල්ායක් න්දු ර තිබීම

අනුකල ෙේ
අනුකල ෙේ

12.3

ලර්යන ලැඩි ටය න්න පැලත
එං හිඟහිටි ාය ජේ නිරවුල් ර
තිබීම

අනුකල ෙේ

13
13.1

ෙඳතදු ත්තඳත් ගිණුම
ල්
දකුේ
වූ
තැන්පතු
වසබන්ධාජයන් මු.ජර. 571 ප්රටරල
නයුතු ර තිබීම.

අනුකල ෙේ

අනුකල ෙේ

38

13.2

ජපතදු තැන්පතු වඳශට ලං පටං
ගිණුම
යටලේටලීං
ර
පලේලටජං යටම

14

අග්රිම ගිණුම

14.1

වමටජ චිත ලර්ය අලවටංජේ දී
මුදල් ජපතජේ ජේය භටණ්ඩටටර
ජමජශයුස
ජදපටර්තජසන්තුලන
ජප්රේාය ර තිබීම

අනුකල ෙේ

14.2

මු.ජර. 371 ප්රටරල නිකුේ ෂ
තේටර්ය අතුරු අග්රිම, එම ටර්යය
අලවන් මේ මටවයක් ඇතුෂත නිරවුල්
ර තිබීම
මු.ජර. 371 ප්රටරල අනුමත ීමමටල
දක්මලට ජංතයං පරිිර තේටර්ය
අතුරු අග්රිම නිකුේ ර තිබීම
අග්රිම
ගිණුජස
ජේය,
භටණ්ඩටටරජේ
ජපතේ
වමඟ
මටන්ල වැවඳුස කිරීම

අනුකල ෙේ

14.3

14.4

අනුකල ෙේ

අනුකල ෙේ

අනුකල ෙේ

15
15.1

ආදය්ප ගිණුම
අදටෂ ජරගුටන් ලන අනුකල, රැවෘ
ෂ ආදටයජමන් ආපම  ජමේස න්දු
ජතන තිබීම

15.2

රැවෘ ර තිබ ආදයස, තැන්පතු
ගිණුමන බැර ජංතජතන විජුලම
ආදටයමන බැර ර තිබීම

අනුකල ෙේ

15.3

මු.ජර 176 අනුල හිඟ ආදටයස ලටර්තට
විාටධිපතිලරයට ජලත දිරරිපේ
ර තිබීම

අදල ෙනතෙේ

16
16.1

මනව ස්පඳත් කළමනකංණය
අනුමත ටර්ය මණ්ඩ ීමමටල තුෂ අනුකල ෙේ
ටර්ය මණ්ඩය පලේලටජං යටම

16.2

ටර්ය
මණ්ඩජේ
න්යුම අනුකල ෙේ
වටමටජියන්
ජලත
රටජටරි
ැයිවෘතු ලිඛිතල බටදී තිබීම

අදල ෙනතෙේ

39

16.3

20.09.2017 ිරංැති MSD යක්රජල් අනුකල ෙේ
අං 04/2017 ප්රටරල න්යලුම
ලටර්තට
ෂමංටරා
ජවේලට
ජදපටර්තජසන්තුල ජලත දිරරිපේ ර
තිබීම

17
17.1

මහජනය ෙවත ෙතතංුරු ලබ දීම
ජතතරතුරු දැං ැීමජස පංත ශට අනුකල ෙේ
ජරගුටන්
ප්රටරල
ජතතරතුරු
නිධාටරිජයකු පේ ජතන ජතතරතුරු
බට
දීජස
ජල්ංයක්
යටලේටලීංර පලේලටජං යටම

17.2

ආයතංය පිිබබඳ ජතතරතුරු එහි
අනුකල ෙේ
ජලේ අඩවිය ශරශට බට දී තිජබං
අතර, ජලේ අඩවිය ශරශට ජශ
විල්ප මටර් ශරශට ආයතංය
පිිබබඳ මශජංයටජේ
ප්රංවට/ජය දංට ප කිරීමන
පශම ස වවට තිබීම
ජතතරතුරු දැං ැීමජස පංජේ 08 අනුකල ෙේ
ලං ශට 10 ලං ලන්ති ප්රටරල
ලවරන ජදලතටලක් ජශ ලවරන
ලරක් ලටර්තට දිරරිපේ ර තිබීම
පුංවසි ප්රඥප්තතිය ක්රියත්මක කිරීම
අං 05/2008 ශට 05/2018(1) දරා අනුකල ෙේ
රටජය පරිපටං ශට ෂමංටරා
අමටතයං
යක්රජල්
අනුල
පුරලැන්/ජවේලටටභී
ප්රඥපප්තිතියක්
වසපටදංය ජතන ක්රියටේම ර
තිබීම

17.3

18
18.1

18.2

එම යක්රජල්ජේ 2.3 ජදදය පරිිර, අනුකල ෙේ
පුරලැන්/ජවේලටටභී
ප්රඥපප්තිතිය
වසපටදංය කිරීම ශට ක්රියටේම
කිරීජස නයුතු අධීක්ාය කිරීම
ශට ඇමම වඳශට ආයතං වින්න්
ක්රමජේදයක් වවෘ ජතන තිබීම

19

මනව ස්පඳත් සලසම ස්පඳදනය
කිරීම

19.1

2018.01.24 ිරංැති රටජය පරිපටං අනුකල ෙේ
යක්රජල් අං 02/2018 ඇමුණුම 02
40

ආිතිය පදංස රජං මටංල
වසපේ වැැවෘමක් වවෘ ජතන
තිබීම
19.2

ටර්ය
මණ්ඩජේ
ව්ම අනුකල ෙේ
වටමටජිජයකු වඳශටම ලර්යන
අලම ලජයන් පැය 12 න ජංත අඩු
පුහුණු අලවෘථමටලක් දශත වඳශන්
මටංල වසපේ වැැවෘම තුෂ තශවුරු
ජතන තිබීම

19.3

දශත වඳශන් යක්රජල්ජේ ඇමුණුම අනුකල ෙේ
01 හි දැක්ජලං ආිතිය පදංස
රජං වමවෘත ටර්ය මණ්ඩය
වඳශටම ලටර්ෂි ටර්ය වටධාං
ගිවිම ස අේවන් ර තිබීම

19.4

දශත යක්රජල්ජේ 6.5 ජදදය අනුකල ෙේ
ප්රටරල මටංල වසපේ වංලර්ධාං
වැැවෘම පිිබජයෂ කිරීම, ධාටරිතට
වංලර්ධාං ලැඩවනශන් වංලර්ධාංය
කිරීම,
නිපුාතට
වංලර්ධාං
ලැඩවනශන් ක්රියටේම කිරීම පිිබබඳ
ලකීස
පලරට
ජජයෘඨ
නිධාටරිජයකු පේජතන තිබීම
විගණන ෙේද වලන ප්රතිචං දක්මේම
දකුේ ලර් වඳශට විාටධිපති අනුකල ෙේ
වින්න් නිකුේ  විාං ජදද
මඟින් ජපන්ලට දී ඇති අඩුපටඩු
නිලැරිර ජතන තිබීම

20
20.1

අවසනය.
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