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ඉ"හාසෙ' ෙපර ෙනා, -. ඉතාම1 අවාසනාව4ත ත11වයකට අප රට 89ණ ; ඇ" බව ඔබ අප 

?ය@ම ෙදනා -?4 BCගE ලබන සතGයH. ෙමම අJK ත11වය පැන නැMමට බලපෑ ෙහ්P සාධක 

RසH. ;Sඝ කාලයU "ස්ෙස් අEගමනය කරන ලද වැරV ආSXක, සාමාජ[ය හා \ලG ]"ප1^4 

]8ඛ ෙහ්P ගණනාවU ඊට ඉවහa b ඇත.  

 
ෙකෙස් cව1, මෑත කාdනව ජනතාවෙe ස්වාfන -ෙරgධතාවය4 සමග රට අරාhක ත11වයට 

ප1bමට,  ෙපර i වැරV ]"ප1^4 jයාවට නැංbමට1 වඩා පmපාලනමය ෙදgෂ RසU ඉවහa , බව 

o ලංකා පmපාලන ෙස්වා සංගමෙ' -ශ්වාසයq.  

 
-ෙශ්ෂෙය4ම, ?-a සමාජෙ' කටrP හැ?රbමට ]ාමාsක හා ]ාෙයgtක අවෙබgධයU ෙනාමැ" 

uvගලq4 ෙයදbම, -ධායකය හා වGවස්ථාදායකෙ' මහජන xෙයghතq4 අතර1, -ධායකය හා 

පmපාලන යා4yණය අතර1 අනවශG පරතරයU පව1වා ෙගන යාම, වැදග1 ]"ප1"මය ^රණ 

ගැzෙ{; -ෂයාEබvධ දැEම පව"න uvගලq4 ෙවEවට තම4ට |තව1 වැරV uvගලq4 ෙව"4 

උපෙදස් පැ^ම වැx කK~ ෙමම ත11වය ෙකෙර| සෘ�වම බලපා ඇ" සාධක ෙලස අB -ශ්වාස 

කර4ෙන8.  

 
-ශාල ජනතා වරමH4 ප1, රජය එම මහජනතාවෙe අෙ��ාව4 8�4 ප8~වාdම උෙදසා ගE 

ලැ� Bයවර ෙස් සලකා අB ෙ{ BCබඳව xහඬව එෙහ1 අවVෙය4 rPව කටrP කර�4 ?�ෙය8. ඒ 

ඒ ත11වය4 Pළ ?�වන අ�පා� ෙප4වා ෙද�4 ඒවා xවැරV H�මට අවශG අවස්ථාව4�; අවශG 

මැVහ1 b{ ?� කෙළ8. න81 එවැx ෙප4වා;{ ෙනාසළකා හැ�ෙ{ ]"ඵලයU වශෙය4 අද පව"න 

ෙමම අJK ත11වය දUවා ගැට@ව වSධනය , බව අB අවධාරණය කර4ෙන8.  

 
xලධා�4 ෙලස ෙපෟvග�කව1, වගHවrP වෘ1^ය සංගමයU ෙලස o ලංකා පmපාලන ෙස්වා 

සංගමය ෙලස1, --ධ අවස්ථාව4�; ෙමම ත11වය4 xවැරV කරගැzමට අප -?4 මගෙප4b{ 

?� කළ1 ඒ H?වකට යහප1 ]"චාරයU ෙනාදැUbම ඉතා අවාසනාව4ත ත11වයU බව  

කණගා�ෙව4 cවද ෙප4වා Vය rPව ඇත.  

 
එෙස්ම, ෙvශපාලxක සහ ආSXක ස්ථාවර1වය ෙගාඩනගා ගැzෙ{; ජාතG4තර සබඳතා 

^රණා1මක සාධකයU බැ-4 ඉ4 බැහැරව රටU ෙලස ජාතG4තරය Pළ නැM ?�මට H?J 

හැHයාවU ෙනාමැත. ඒ අEව v-පාSශ්-ක හා බ9පාSශ්-ක සබඳතා ශU"ම1 කර�4 �y�d, 

සංස4දනා1මක හා තරගකා� ]"ලාභ මත පදන{ , ]"ප1"යU මත B|ටා කට rP 

H�ම ඉතා වැදග1 ෙ�. 
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-ෙvශ �ත ම�ඩලවලට -ෙvශ ෙස්වෙ' පළuK� හා දUෂ xලධා�4 ]8ඛ වෘ1"කq4 ක�න�4 

ප1කර�4 පැන නැM ඇ" ගැට@කාm ත11වය4 වහා xවැරV H�ම ෙම4ම ෙ{ වන -ට ඇතැ{ �y 

රටවa සමග ඇ" ෙකාට ෙගන පව1නා ]"-ෙරgf හා ගැ�{කා� ත11වය4 අවම කරගx�4 

ශU"ම1 ෙලස ය� �හද1වය ෙගාඩනගා ගැzම සඳහා කටrP H�ම අතGවශG බවද ෙප4වා ෙද8. 

 
ෙකෙස් ෙවත1, ෙ{ වන -ට රෙ� පව"න ]ශ්න ගණනාවකට 8a b ඇ" -ෙvශ -xමය අS�දය 

ෙහ්Pෙව4 තව�රට1 o ලංකාව ආSXක වශෙය4 Bm�මට ප1bම වැළැUbමට හා රාජG ෙස්වාව4 

]ශස්ත ම�ට�4 අඛ�ඩව පව1වාෙගන යාම සඳහා o ලංකා පmපාලන ෙස්වා සංගමය -?4 o ලංකා 

පmපාලන ෙස්වෙ' --ධ ෙ�්yවල පළuK� ]bණq4ෙe හා -ෙශ්ෂඥq4ෙe අදහස් ලබා ගx�4 

සකසන ලද ෙක� කාdනව, මධG කාdනව හා ;Sඝ කාdනව jයා1මක කළ rP ෙයgජනාව�යක 

]ථම Bයවර ෙලස ඉතා ක�න�4 jයා1මක කළ rP ෙයgජනා ෙමමt4 ඉVmප1  ෙකෙS. 

 
ෙමම ෙයgජනාව�ය ෙ�්y 06 U ඔස්ෙස් ඉVmප1 කර ඇ" අතර ෙසෟඛGය, -ෙvශ ]"ප1"ය, 

පmසරය හා සංචාරක වැx අංශ BCබඳව සාක¡ඡා ම�ටෙ{ පව"න බැ-4 ඉVmෙ' ; එම ෙ�්yවලට 

අදාළ ස-ස්තර ෙයgජනා ද ක�න�4 ඉVmප1 කරE ලැෙ£.   
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2.1. ව&තමාන ප,-ම  

 
o ලංකාව ජනරජයU බවට ප1 bෙම4 අනPKව සකස් කළ පළ8 ආ��¤ම වGවස්ථාව ව4ෙ4 

1972 පළ8 ජනරජ ආ��¤ම වGවස්ථාවq. එෙතU o ලංකාෙ� jයා1මක , ෙසgaබm ආ��¤ම 

වGවස්ථාව බලතල ෙබ;ෙ{ ?vධා4තය පාදක කර ගx�4 ෙගාඩ නැ© වඩා1 ]ජාත4ªය 

ආ��¤මයU ෙල?4 හැV4-ය හැHය. �« ජා^4ෙe අq"වා?ක{ ආරUෂා H�ෙ{ -¬-ධාන, 

අ¬කරණෙ' ස්වාfන1වය තහcK H�ම සහ රාජG ෙස්වෙ' ස්වාfන1වය තහcK H�ම වැx 

සාධzය ලUෂණ 1947 ෙසgaබm ආ��¤ම වGවස්ථාව Pළ පැව"s. එෙහ1 පැව" ෙවස්��4ස්ටS 

ආ��¤මය 1972 ආ��¤ම වGවස්ථාව මt4 ඉVmයට ෙගන tය ද ඒ මt4 xSමාණය කෙළ ්

බලතල ඒකරා� H�ෙ{ ?vධා4තයH. රෙ� වGවස්ථාදායක, -ධායක සහ අ¬කරණ යන ®-ධ බලයම 

ජා"ක රාජG සභාව ෙවත ෙගාEකර�4 අමාතG ම�ඩල ඒකා¬ප^1වයU එම වGවස්ථාෙව4  

xSමාණය ෙකms. එෙතU කලU පැව" රාජG ෙස්වෙ' ස්වාfන1වය ෙම4 ම අ¬කරණෙ' 

ස්වාfන1වය ද යටප1 කර�4 රාජG ෙස්වය ෙම4 ම අ¬කරණය ද අමාතG ම�ඩලෙ' ¯හණයට 

හ� H�ම එම වGවස්ථාෙව4 ?� -ය.  

 
ෙ{ ත11වය තව �රට1 ඉVmයට ෙගන tය 1978 ආ��¤ම වGවස්ථාව රෙ� වGවස්ථාදායක, 

-ධායක සහ අ¬කරණ යන ®-ධ බලයම ජනා¬ප" ±රය වටා ෙU4² ගත කළ අතර එම වGවස්ථාව 

xSමාණය කළ Vනෙ' පට4 අද දUවා ම එම ආ��¤මෙ' jයාකා�1වය BCබදව -ෙ�චන මP 

ෙව�4 පව"q. එම වGවස්ථාව මt4 xSමාණය කළ -ධායක ජනා¬ප" ±රය මt4 රෙ� 

වGවස්ථාදායක, අ¬කරණ යන ආයතනවල ෙම4 ම රාජG අංශය ඇP@ සමස්ත ආයතන පvධ"ෙ'ම 

ස්වාfන1වය උaලංඝනය ෙකms. 1978 පට4 ෙමම ආ��¤ම වGවස්ථාෙ� jයාකා�1වය 

-ෙ�චනයට භාජනය cව ද සාධzය අrm4 ආ��¤ම වGවස්ථාෙ� ස්වභාවය ෙවනස් H�මට ]ය1න 

දැKෙ� 17 වන ආ��¤ම වGවස්ථා සංෙශgධනය සහ 19 වන ආ��¤ම වGවස්ථා සංෙශgධනය4 

පමණH. -ෙශ්ෂෙය4 19 වන ආ��¤ම වGවස්ථා සංෙශgධනය හරහා -ධායකෙ' බලය H?ය{ 

සංවරණයකට සහ Pලනයකට භාජනය කළ අතර ඊට සමගා³ව අ¬කරණය, රාජG ෙස්වය, ෙපා�ස් 

ෙස්වය යන ආයතනවල ශU"ම1භාවය සහ ස්වාfන1වය ඉහළ නැංbමට ද ]ය1න දර~ ලැ´ය. ය{ 

ය{ අ�පා� පැව"ය ද,  uරවැ?යාෙe අq"වා?ක{ සහ xදහස �රUµත H�ම සඳහා 19 වන 

ආ��¤ම වGවස්ථා සංෙශgධනය යටෙ1 දරන ලද උ1සාහය අගය කළ rPය.  
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එෙහ1 සමහර ෙvශපාලන පUෂ සහ ¶�ත ආග�ක නායකq4 Bmසකෙe උවමනා එපාක{ ඉ� H�ම 

සඳහා 20 වන ආ��¤ම වGවස්ථා සංෙශgධනය Rෙගන ආ අතර, ඒ මt4 1978 ආ��¤ම 

වGවස්ථාෙ� 8a ස්වභාවයට -ධායක ජනා¬ප" ·රය නැවත ඔෙසාවා තැ¸s. uරවැ?යාෙe 

ස්වා¬පතGට පමණU ෙනාව වGවස්ථාදායකෙ' හඬට පවා ඇ9{ක{ ෙනාෙද�4 අ1තෙනgම"ක 

ෙලස කටrP H�ෙ{ අවකාශය නැවත ජනා¬ප"වරයා ෙවත ලබා ;ම එමt4 ?� -ය. ඒ xසා ම රාජG 

ෙස්වෙ', අ¬කරණෙ',  ?-a jයාකාmකq4ෙe පමණU ෙනාව  ෙvශපාලන පUෂ වල හඩ ෙම4ම 

මහජන මතය ද ෙනාසලකා හm�4 -ධායකය කටrP H�ෙ{ ]"ඵලය ෙලස අද වන -ට රට Pළ 

සමාජ, ආSXක, ෙvශපාලxක යන සෑම Uෙෂ්yයකම දැවැ4ත අසහනයU xSමාණය b "ෙ£. 

 
ෙම| අවසාන ]"ඵලය b ඇ1ෙ1 uරවැ?යා Pළ,  රාජGෙ'  සමස්ත ආයතන පvධ"ය ගැන පව1නා 

-ශ්වාසය ¶¹ෙය4 ¸ඳ වැ�මq. ෙමය ?-a සමාජයU ඇද වැ�ය හැH අ"ශය අවාසනාව4තම  

ත11වයq. ෙ{ xසා uරවැ?යා Pළ රෙ� ?-a ආයතන පvධ"ය ෙකෙS ඇ" -ශ්වාසය නැවත 

තහcK H�ම සඳහා 19 වන ආ��¤ම වGවස්ථා සංෙශgධනය මt4 හJ4වා �4 ]ජාත4ªය 

\ලධSම නැවත ස-බලගැ4bම කළ rPය. ඒ ඔස්ෙස් -ධායක ජනා¬ප" ·රය වඩා1 ]ජාත4ªය 

ආයතනයU බවට ප1 කළ හැH අතරම uරවැ?යාෙe xදහස සහ අq"වා?ක{ ආරUෂා වන 

ආ��¤ම වGවස්ථාවU රට Pළ xSමාණය කළ හැH බව ද o ලංකා පmපාලන ෙස්වා සංගමෙ' 

අදහසq. ඒ මt4 රෙ� ?-a ආයතන පvධ"ය ෙකෙර| uරවැ?යා Pළ නැවත -ශ්වසzය1වයU 

ෙගාඩ නැºය හැH අතරම ඒ මt4 වඩා1 ]ජාත4ªය රාජGයU ෙල?4 o ලංකාව නැවත සං-ධානය 

කළ හැHය. 

 

2.2  අෙ012ත ඉල1ක 

 
i. 19 වන ආ��¤ම වGවස්ථා සංෙශgධනෙය| අ� පා� මඟහරවා ගx�4 වඩා1 ]ජාත4ªය 

පාලන ¤මයU o ලංකාව Pළ ස්ථාBත H�ම. 

ii. uරවැ?යාෙe \�ක අq"වා?ක{ සහ xදහස සහ"ක ෙකෙරන ආ��¤මයU ෙගාඩ නැ½ම. 

iii. වGවස්ථාදායකෙ' කටrP කරන මහජන xෙයghතq4ට ස්වiය හෘද සාUµයට එකඟව 

කටrP කළ හැH ෙvශපාලxක පmසරයU xSමාණය H�ම. 

iv. රාජG ෙස්වෙ' ස්වාfන1වය සහ"ක කර�4 ස්වiය හෘද සාUµයට එකඟව කටrP කළ හැH 

පmසරයU රාජG xලධා�4 ෙවත ලබා ;ම. 

v. -ධායක ජනා¬ප" ·රය වටා ඇ" අ¶�ත බලතල ]මාණය ¶මා කර�4 එම බලතල 

පාS�ෙ{4Pව මt4 සංවරණයකට සහ Pලනයකට ලU H�ම.   

vi. මහජන \ලG පාලනය ස{බ4ධව වGවස්ථාදායකය සPව ඇ" වගbම තව�රට1 ඉහළ නැංbම. 

vii. ෙvශපාලxක ෙහg ෙවන1 අයථා බලපෑමH4 ෙතාරව රාජG ෙස්වෙ' තනPK සඳහා ප1 

bමට uරවැ?යාට සමාන අවස්ථා ලබා ;ම. 
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viii. රාජG කළමනාකරණය සහ රාජG පmපාලනය BCබදව අ1දැi{ සහ හසල අවෙබgධයU ඇ" 

--ධ Uෙෂy්වල දැEමැ" uvගලq4ට  රාජG පාලන jයාව�යට හca bමට ඇ" ඉඩ ]ස්ථා 

u«a H�ම. 

 
2.3. ෙක7 කා8න ආ:;<ම =>සංස්කරණ ෙයEජනා 

 
ඉතා ක�න�4 නව ආ��¤ම වGවස්ථා සංෙශgධනයU ෙගන එන ෙලස o ලංකා පmපාලන ෙස්වා 

සංගමය රජයට බල කර ?�q. ෙ{ වන -ට රට Pළ ඇ" b "ෙබන ෙvශපාලන අස්ථාවර1වයට සහ 

ආSXක අS�දයට ෙම4ම සමාජ අසහනයට ද BCය{ ෙය;මට එම සංෙශgධනය4 මt4 හැH ෙ�. ඒ 

අEව o ලංකා පmපාලන ෙස්වා සංගමය 21 වන ආ��¤ම වGවස්ථා සංෙශgධනය සඳහා පහත සදහ4 

ෙයgජනා ඉVmප1 කර ?�q. 

 

2.3.1  &ධායක ජනා-ප/වරයා 

 
i. 19 වන ආ��¤ම වGවස්ථා සංෙශgධනෙ'  VII වන පm¡ෙÁදෙ' 33(ආ) වGවස්ථාව මt4 

“ජා"ක ]"ස4ධානය හා ඒකාබvධතාවය ]වSධනය H�ම” ජනා¬ප"වරයාෙe 

කාSයභාරයU ෙලස දUවා "¸s. එම වGවස්ථාව මt4 ජා^4 අතර එක8P බව ආරUෂා 

H�ම ජනා¬ප"වරයාෙe වගiමU බවට ප1 කර "¸s. එෙහ1 එම වග4"ය 20 වන 

ආ��¤ම වGවස්ථා සංෙශgධනය මt4 ඉව1 කර ඇ" අතර එම ඉව1 H�ම කවර ෙහ්PවU 

xසා ?� b දැq Hව ෙනාහැH ය. ඒ xසා 20 වන ආ��¤ම වGවස්ථා සංෙශgධනය මt4 

ඉව1 ෙකK~ “ජා"ක ]"ස4ධානය හා ඒකාබvධතාවය ]වSධනය H�ම”  

ජනා¬ප"වරයාෙe වගiමU බවට නැවත ප1 කළ rP ය. එය බ9 වාStක, බ9 ආග�ක 

සමාජයක uරවැ?යාෙe අෙනGgනG  ගK1වය සහ -ශ්වසzය1වය තහcK H�මට ෙහ්P වE 

ඇත.   
 

ii. ආ��¤ම වGවස්ථාෙ� 34 වන වGවස්ථාව ]කාරව o ලංකාෙ� අ¬කරණයU -?4 

වරදකKෙවÇ කරE ලැ�ෙවÇට සමාව ලබා ;ෙ{ අq"ය ජනා¬ප"වරයා ෙවත ලබා ; ඇත. 

අ^තෙ' ; එම බලය jයා1මක , ආකාරය BCබඳව නැවත සලකා බලා, අ¬කරණය මt4 

ද�ඩ z" සං¯හය යටෙ1 වරදකKවÇ කළ අයÇට පමණU සමාව ;ෙ{ බලය 

ජනා¬ප"වරයා ෙවත ලබා Vය rP ය.  

 

iii. ආ��¤ම වGවස්ථාෙ� 35(I) වGවස්ථාව මt4 ජනා¬ප"වරයාට -Kvධව ෙපෟvග�ක 

ත11වෙය|ලා ෙහg xල ත11වෙය| ලා න� පැවmය ෙනාහැH බව සඳහ4 ෙ�. ඒ මt4 o 

ලංකාෙ� ජනා¬ප"වරයා “z"ෙ' ආ¬පතGයට” ඉහC4 ?�න uvගලෙයÇ බවට ප1 කර 
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ඇත. ෙ{ xසා වඩා1 ]ජාත4ªය සහ මහජන -ශ්වසzය1වය ෙගාඩ නඟා ග4නා 

ආ��¤මයU xSමාණය H�ම සඳහා ජනා¬ප"වරයාට අ��¤ම වGවස්ථාව මt4 ලබා ; 

ඇ" ෙමම අ¬කරණ -xS8U"ය ඉව1 කළ rPය. 

 

iv. 19 වන ආ��¤ම වGවස්ථා සංෙශgධනෙ' 33(ආ) වග4"ය මt4 “ජනා¬ප"වරයා 

පාS�ෙ{4Pවට වගHව rP බව” ]කාශ කළ ද 20 වන ආ��¤ම වGවස්ථා සංෙශgධනය 

මt4 එම වග4"ය ඉව1 කර ඇත. ෙ{ xසා ජනා¬ප"වරයාට ස්වiය බලතල සහ කාSයය4  

තම4ෙe අÉමතයට පමණU jයා1මක H�ෙ{ අÉලාෂය ලැ´ ඇත. -ධායක ජනා¬ප" 

±රෙ' jයාකා�1වය ෙදස බලන -ට ජනා¬ප"වරයා ස්වiය හෘද සාUµෙය4 පමණU 

පාලනය වන සහ ස්වiය හෘද සාUµයට පමණU වග Hයන uvගලෙයÇ බවට ප1 H�ම 

ෙයgගG ෙනා ෙ�. ෙ{ xසා 19 වන ආ��¤ම වGවස්ථා සංෙශgධනෙ' පැව" ආකාරයටම 

“ජනා¬ප"වරයා පාS�ෙ{4Pවට වග Hව rPය” යන -¬-ධානය නැවත ඇPළ1 කළ rPය.  

 

v. ආ��¤ම වGවස්ථාෙ� 41(1) වGවස්ථාව මt4 ජනා¬ප"වරයාෙe කාSය ම�ඩලයට H?� 

¶මාවU පනවා නැත. ෙ{ xසා ජනා¬ප"වරයා සහ ඔ9ෙe කාSය ම�ඩලය නඩ1P H�ම 

සඳහා අ" -ශාල 8දලU දැ�මට ?�ෙ�. ෙ{ xසා ජනා¬ප"වරයාෙe කාSය ම�ඩලය H?ය{ 

xශ්Êත ¶මාවකට යට1 H�ම ���ය. 

 
2.3.2  ආ345ම ව7වස්ථා සභාව 

 
i. ජනා¬ප"වරයා සP අ¶�ත -ධායක  බලතල ¶මා H�ම සඳහා1, අ¬කරණ ෙස්වෙ', රාජG 

ෙස්වෙ', ෙපා�ස් ෙස්වෙ' හා මානව |�ක{ Uෙෂ්yෙ' ස්වාfන1වය ආරUෂා H�ම 

සඳහා1, 19 වන ආ��¤ම වGවස්ථා සංෙශgධනය මt4 xSමාණය කළ ආයතනය ව4ෙ4 

ආණ�¤ම වGවස්ථා සභාවq. න81 20 වන ආ��¤ම වGවස්ථා සංෙශgධනය මt4 එම 

ආයතනය අෙහg? ෙකKE අතර ඒ ෙවEවට පාS�ෙ{4P සභාව න{ “නාම මා®ක බලතල 

ස|ත” ආයතනයU සථාBත ෙකms. 

 

ෙමම පාS�ෙ{4P සභාව න{ ආයතනය නැවත “ආ��¤ම වGවස්ථා සභාව” ෙල?4 

බලා1මක කළ rP අතර ෙමම ආයතනය සඳහා පාS�ෙ{4P ම4ªවK4 ෙනාව4නා , 

?-a සං-ධාන xෙයgජනය වන පmV අවංක හා -Ëෂ්ට  ?-a uරවැ?ය4 H|ප ෙදෙනÇ  ප1 

කළ  rPය. එම ?-a uරවැ?ය4 සංඛGාව එම සභාෙ� ?�න මහජන xෙයghතq4 ]මාණය 

ඉUම ෙනා-ය rPය.  
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ii. සභාෙ� සං r"ය සාමාhකq4 10 ෙදෙනÇ bම ]මාණව1 වන අතර ?-a uරවැ?ය4 

ප1H�ම පාS�ෙ{4Pෙ� බ9තර ඡ4දෙය4 ?� -ය rPය. 

 

iii. ආ��¤ම වGවස්ථා සභාෙ� ප1H�{ ස{බ4ධෙය4 වන බලතල 19 වන ආ��¤ම 

වGවස්ථා සංෙශgධනය ]කාරව -ය rPය. 

 

iv. 19 වන ආ��¤ම වGවස්ථා සංෙශgධනෙය4 හJ4වා �4 ජා"ක ]ස{පාදන ෙකා�සම ද 

සමග ?ය@ ස්වාfන ෙකා�ෂ4 සභා ප1H�ෙ{ බලය ආ��¤ම වGවස්ථා සභාවට |� -ය 

rPය.  

 
v. රාජG සංස්ථා, ම�ඩල, අ¬කා� සහ ෙවන1 වGවස්ථාBත ආයතනය4ෙe ප1 H�{ 

ස{බ4ධෙය4 xSෙvශ ලබා ;ෙ{ බලය ආ��¤ම වGවස්ථා සභාව -?4 ප1 කරE ලබන 

අE ක��වකට පැවmය හැHය. එම අE ක��ව ආ�� පUෂය සහ ]ධාන -පUෂය 

xෙයgජනය කරන පාS�ෙ{4P ම4ªවK4 ෙදෙදෙනÇෙග4 සහ පාS�ෙ{4Pෙ� �@ 

ෙvශපාලන පUෂ xෙයgජනය කරන ම4ªවරයÇෙග4 සහ ?-a uරවැ?ය4 

ෙදෙදෙනÇෙග4 සම4-ත -ය rP ය.  

 
 2.3.3. අමාත7 ම3ඩලය 

 
i. වSතමානය වන -ට අමාතG ම�ඩලෙ' සං r"ය සහ එ| -ෂය පථය ද අca ජාලාවU b ඇත. 

එU එU ආයතන අතර ෙම4 ම එU එU අමාතGංශ අතර H?� ස{බ4fකරණයU ඇ" 

ෙනාවන ආකාරයට අමාතGාංශ ෙබදා හැ�ම අ^තෙ' ; ෙම4ම වSතමානෙ'; ද ?� ෙ�. ෙ{ 

ත11වය වSතමානෙ' ; o ලංකාව ඇද වැ� අ" අවාසනාව4ත ත11වයට බලපාන එU 

ෙහ්PවU ෙල?4 o ලංකා පmපාලන ෙස්වා සංගමය හJනා ගz. අමාතGාංශ ෙබදා හැ�ෙ{ ; 

H?� -චUෂණභාවයH4 ෙතාරව සහ ඒවාෙ' ව�නාකම හJනා ගැzමH4 ෙතාරව ?� කර  

"ෙ£.  

 

“Ìඩා” -ෂය පළා1 සභා ලැqස්Pෙ� සඳහ4 -ෂයයU වන අතර මධGම රජයට |� ව4ෙ4 

“ජා"ක Ìඩා සංග{” ස{බ4fකරණය H�ෙ{ බලය පමණH. එෙහ1 වSතමානෙ' ; Ìඩා 

-ෂය කැ¸න� අමාතGාංශයU බවට ප1 කර ඇත. එෙහ1 රෙ� අභG4තර පාලනය ස{බ4ධව 

අ"ශය ව�නා සහ ]බලතම -ෂයයU වන “ස්වෙvශ කටrP” වSතමානෙ' ; රාජG 

අමාතGාංශයU ෙල?4 jයා1මක ෙ�. ෙමය, අමාතGාංශ -ෂය පථය4 ^රණය H�ම 

-චUෂණ�dභාවයH4 ෙතාරව ?� කර ඇ" බවට එU උදාහරණයH. 
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ii. ෙ{ xසා අමාතG ම�ඩලෙ' සං r"ය 25කට ¶මා -ය rP අතර ආ��¤ම වGවස්ථාව 

මt4ම එU එU අමාතGාංශ සහ ඒවාෙ' -ෂය පථය ද එU එU අමාතGාංශ සP ආයතන ද 

^රණය කළ rP ය. ෙ{ මt4 ක�4 කලට අමාතGංශවල -ෂය පථය සහ ඊට අදාල ආයතන 

ෙවනස් H�ම ?� ෙනාවන අතර රාජGෙ' අඛ�ඩ පැවැ1මට ෙම4ම පාලනෙ' 

කාSය�මතාවයට ද එය ඉවහa වE ඇත. 

 

iii. අමාතG ම�ඩලයට අය1 ෙනාවන ෙවන1 H?� අමාතGවරෙයÇ ප1 ෙනාකළ rP අතර ප1 

කරE ලබන උපmම xෙයgජG අමාතGවK4 ගණන ද 25කට ¶මා -ය rPය. එi xෙයgජG 

අමාතGවK4 ද ස්වiය අමාතGාංශෙ' -ෂය පථය Pළ පමණU කටrP කළ rPය.  

 

iv. H?ය{ අවස්ථාවක ; ආ��¤ම වGවස්ථාෙ� 47(3) වGවස්ථාව පmV ජා"ක ආ��වU 

B|�වා ග4නා අවස්ථාවක; cව ද උපmම අමාතGවK4 සංඛGාව  25 කට ¶මා -ය rPය. ඒ 

මt4 ස්වiය ප� ලාභ අෙ�Uෂාෙව4 ජා"ක ආ��වකට එU වන Bmස් පාලනය කළ හැH 

අතර ඒ මt4 වඩා1 සදාචාර ස{ප4න ෙvශපාලන සංස්කෘ"යU ෙගාඩ නඟා ගැzමට 

අ1"වාරම දැ�ය හැHය.  

 
v. සෑම අමාතGාංශයU සඳහාම ආ��¤ම වGවස්ථා සභාෙ� xSෙvශය මත ජනා¬ප"වරයා 

-?4 ප1 කරE ලබන ස්Íර ෙaක{වරයÇ ?�ය rPය.  

 
එෙස් ප1 කරE ලබන ස්Íර ෙaක{වරයා H?ය{ සාධාරණ ෙහ්PවU මත ෙවන1 

අමාතGාංශයක ෙaක{වරයÇ ෙලස ප1කළෙහා1 �ස අදාළ අමාතGාංශය පව1නා කාල 

¶මාව uරා ඔ9 එම අමාතGාංශෙ' ෙaක{ ·රය දැmය rPය.  

එෙස් cව ද, අකාSය�මතාවය ෙහg -නය -ෙරgf කටr1තU ෙහ්P ෙකාට ෙගන ආ��¤ම 

වGවස්ථා සභාෙ� xSෙvශය මත අමාතGාංශ ෙaක{වරයÇ ·රෙය4 ඉව1 H�ෙ{ හැHයාව 

ජනා¬ප"වරයාට ඇත.  

අමාතGාංශ ෙaක{වරයÇ -Îාම යාෙම4 ප� රාජG ෙස්වෙ' ෙවන1 තනPරකට ප1 

ෙනාකළ rPය.  

ප1 කරE  ලබන ෙaක{වරයා ස්වiය අමාතGවරයාෙe උපෙදස් සහ මගෙප4bම යටෙ1 

රෙ� jයා1මක වන සාමානG z"යට සහ ත1 කාලෙ' ; බල පව1ව4නා , z"යට යට1ව 

ස්වiය අමාතGංශය සහ ඒ යටෙ1  ඇ" ෙදපාSතෙ{4P පාලනය හා ෙමෙහයbම කළ rPය.  

vi. අමාතGවරෙයÇ සඳහා ෙපෟvග�ක ෙaක{වරෙයÇ ප1 කර ගැzමට අවකාශය සලසා ;ම 

��� cවද, ෙපෟvග�ක කාSය ම�ඩලයU ප1 කරගැzමට ඇ" අවකාශය ඉව1 කළ rPය. 
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එමt4 රජෙ' අමාතGාංශ Pළ රජය සP ස{ප1 භා-තා කර�4 ෙvශපාලන ප� ]වSධනය 

සඳහා වන jයාකාරක{ සහ රාජG xලධා�4ට ?� කරන අx? බලපෑ{ අවම H�ම ද ?� වE  

ඇත. 

 

vii. ]"ප1"මය කාරණා ස{බ4ධෙය4 වන අමාතG ම�ඩල ප®කා අමාතG ම�ඩලයට 

ඉVmප1 H�මට ]ථම ඒවා අධGයනය H�ම සඳහා ]"ප1" ස{පාදනය BCබඳ 

]bණq4ෙග4 r1 “A/පB/ සභාවC” B|�bම අතGවශG කKණU බව අවධාරණය කර8. 

 

2.3.4  රාජ7 ෙස්වය 

 
i. රටක ස්Xර -ධායකය වන රාජG ෙස්වය රටක සංවSධන jයාව�ෙ';  අ"ශය ^රණා1මක 

කාSයභාරයU ඉ� කරq. රාජG ෙස්වය සහ ෙvශපාලන -ධායකය අනවශG ආකාරයට ස³ප 

bම ?� ෙනා-ය rP ෙම4ම එය අනවශG ආකාරෙය4 එHෙනH4 ඈ1bම ද ?� ෙනා-ය rP 

බව o ලංකා පmපාලන ෙස්වා සංගමය -ශ්වාස කරq. 

 

1947 ; xSමාණය වන ෙසgaබm ආ��¤මය මt4 ෙvශපාලන -ධායකෙ' අතෙකා«වU 

ෙනා, රාජG ෙස්වයU xSමාණය H�මට ප�¸ම සකසා "� අතර ඒ xසා  o ලංකාෙ� රාජG 

ෙස්වය ආ?යාෙ� ආදSශම1 රාජG ෙස්වයU ෙලස jයා1මක ෙව�4 පැව"x. 

 

එෙහ1 යa පැන tය සමාජවා; ෙvශපාලන මතවාදය4 අEව ය�4  1972 ආ��¤ම 

වGවස්ථාව මt4 රාජG ෙස්වෙ' ස්වාfන1වයට ෙයාදා "� -¬-ධාන ඉව1 කර රාජG ෙස්වය 

අමාතG ම�ඩලෙ' ¯හණයට යට1 H�ම1 සමග රාජG xලධා�4 අමාතGවරයාෙe 

අවශGතාවයට පමණU කටrP කරන සංස්කෘ"යU o ලංකාෙ� ආර{භ -ය. 

 

ෙ{ xසා අද වන -ට රාජG ෙස්වය 9ෙදU ෙvශපාලඥq4 -?4 ෙදE ලබන xෙයgග 

jයා1මක කරන ආයතනයU ෙල?4 පමණU jයා1මක වන අතර එය -ෙශ්ෂඥතාවයH4 

r1 වෘ1^මය ෙල?4 සං-ධානය , ආයතනයU බවට ප1H�ම ඉතා ක�න�4 කළ rP ය. 

ඒ මt4 අද වන -ට රට ඇද වැ� ඇ" අවාසනාව4ත ත11වෙය4 රට 8දවා ගැzම සඳහා 

නායක1වය ලබා Vය හැH රාජG ෙස්වයU o ලංකාෙ� xSමාණය කරගත හැHය.  

 

වSතමානෙ' o ලංකාව 89ණ ; ඇ" බරපතල සමාජ ආSXක සහ ෙvශපාලන අS�දයට 1972 

ආ��¤ම වGවස්ථාව මt4 හJ4වා ; අඛ�ඩව jයා1මක , ෙ{ ත11වය ෙහ්P b ඇත. 

ෙ{ xසා සමස්ත රාජG ෙස්වයම ෙvශපාලන -ධායකෙ' ¯හණයට හ� bම xසා 9ෙදU 
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දUෂතාවය ෙහg Çසලතාවය මත පදන{ ෙනාb ෙvශපාලන |තව1කම මත පමණU රජෙ' 

ඉහළ ෙපෙa තනPK සඳහා ප1 H�ම අද ?� ෙ�.  

 

වSතමාන අමාතGාංශ ෙaක{වK4ෙග4 50% U o ලංකා පmපාලන ෙස්වෙය4 Bටස්තර 

අයව@4 වන අතර 22% U -Îාම ල1 රාජG xලධා�4 ෙ�. රාජG අමාතGාංශ 

ෙaක{වK4ෙග4 35% U o ලංකා පmපාලන ෙස්වෙය4 Bටස්තර ,ව4 වන අතර, -Îාම 

යාෙම4 ප� රාජG ෙaක{ තනPරට ප1 ,ව4ෙe සංඛGාව 15% H. ෙමම අEපාතයම රජය 

අද වන -ට ඇද වැ� ඇ" ත11වයට එU ෙහ්P සාධකයU b ඇ" බව o  ලංකා පmපාලන 

ෙස්වා සංගමෙ' අදහස පමණU ෙනාව ?-a සං-ධාන බ9තරයක ද මතයq.  

 

o ලංකා පmපාලන ෙස්වෙය4 පmබා|රව අමාතGාංශ ෙaක{ තනPKවලට සහ රාජG 

අමාතGාංශ ෙaක{ තනPKවලට ප1,ව4ෙග4 බ9තරය ?-a පmපාලනය BCබඳව ෙහg 

රාජG කළමනාකරණය BCබඳව අ1දැiමU ෙනාමැ" -Îා�ක හ8දා xලධා�4, 

ෛවදGවK4 ෙහg -ශ්ව -දGාලවල උග4වE ලැ� ÒKවK4 ෙ�. ෙමවැx අයව@4 9ෙදU 

ෙvශපාලන |තව1කම මත ප1 ,ව4 bම,  රාජG ෙස්වය පමණU ෙනාව සමස්ත  සමාජයම 

ඇද වැ� ඇ" බරපතල අS�දයට ෙහ්PවU බව අB x�Uෂණය කර8. 

 

ෙ{ xසා වෘ1^ය ෙල?4 සං-ධානය , -ෙශ්ෂඥ දැEමU ස|ත රාජG xලධා�4 ෙවත 

අමාතGාංශ සහ ෙදපාSතෙ{4Pවල පාලනය භාර Vය rP ය. ඒ සඳහා o ලංකා පmපාලන ෙස්වා 

සංගමය පහත ෙයgජනා ඉVmප1 කරq. 

 

ii. ආ��¤ම වGවස්ථාෙ� 54(1) වග4"ය මt4 B|�වා ඇ" රාජG ෙස්වා ෙකා�ෂ4 සභාව 

නැවත බල ගැ4-ය rPය. එම ෙකා�ෂ4 සභාෙ� සං r"ය පස් ෙදෙනÇෙග4 සම4-ත -ය 

rP අතර ඉ4 "ෙදෙනU වසර 15 කට වැ� කාලයU රාජG ෙස්වෙ' -ධායක ෙÎ්sෙ' ෙස්වය 

කළ අයව@4 -ය rPය.  

 

iii. රාජG ෙස්වෙ' xලධා�4 ප1H�ම, මාKH�ම, උසස්H�ම සහ ඔc4ෙe -නය පාලනය 

ස{බ4ධෙය4 රාජG xලධා�4ට අදාල ?ය@ ]"ප1"මය කාරණා ස{බ4ධෙය4 -¬-ධාන 

සැල¶ම රාජG ෙස්වා ෙකා�ෂ4 සභාව -?4 ?� කළ rP ය. 

 

iv. අමාතGාංශ ෙaක{වK4 ප1 H�ම ජනා¬ප"වරයා -?4 ?� කළ r1ෙ1 ආ��¤ම 

වGවස්ථා සභාෙ� xSෙvශය4ට අEÓලවq. ආ��¤ම වGවස්ථා සභාව, ��ස්ස4 

"ෙදෙනÇෙග4 r1 නාම ෙaඛනයU ජනා¬ප"වරයා ෙවත ෙයා8 කළ rP අතර එi 
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ලැqස්Pෙ� ?�න uvගලq4 අතm4 එU අෙයÇ ජනා¬ප"වරයා -?4 අදාළ ෙaක{ ·රයට 

ප1 කළ rPය. ආ��¤ම වGවස්ථා සභාව ස්වiය xSෙvශ ලබා ;ෙ{ ; රාජG ෙස්වා 

ෙකා�ෂ4 සභාෙ� අදහස් සහ x�Uෂණ ද ලබා ගත rPය. 

 

v. රාජG ෙස්වෙ' ?ය@ ප1H�{, උසස්H�{, මාKH�{ සහ ඔc4ෙe -නය පාලන බලතල 

රාජG ෙස්වා ෙකා�ෂ4 සභාවට |� -ය rP ය. 

 

vi. ෙදපාSතෙ{4P ]ධාz4 / Vස්®U ෙaක{වK4 සහ ඒ ආකාරෙ' ෙවන1 xලධා�4 

ප1H�ම, මාKH�ම, උසස්H�ම හා ඔc4ෙe -නය පාලන බලතල රාජG ෙස්වා ෙකා�සම 

සP-ය rPය. ඒ අEව ෙvශපාලන බලපෑමH4 ෙතාරව ෙජGෂ්ඨතාවය  සහ Çසලතාවය මත 

පදන{ව එවැx තනPK සඳහා ප1H�මට රාජG ෙස්වා ෙකා�ෂ4 සභාව වඩා1 

-x-දභාවයH4 rP ]"ප1" සකස් කරගත rPය. 

 

vii. වSතමානෙ' ; වඩා1 අS�දයට ලUව ඇ" රාජG සංස්ථා, වGවස්ථාBත ම�ඩල සහ 

අ¬කා�වල ]ධාz4ෙග4 බ9තරයU අමාතGවරයාෙe අÉමතයට පමණU ප1වන අදාළ 

Uෙෂ්yය BCබඳව ෙහg කළමනාකරණය BCබඳ ෙහg අවෙබgධයU ඇ" අයව@4 ෙනාෙ�. 

ෙ{ xසා රාජG සංස්ථා, වGවස්ථාBත ම�ඩල, අ¬කා� සහ ෙවන1 වGවස්ථාBත ආයතන 

සඳහා ]ධාz4 ප1 H�ම ද ආ��¤ම වGවස්ථා සභා ෙ� අE ක��ෙ� xSෙvශ මත අදාළ 

ප1H�ෙ{ බලධරයා -?4 ?� කළ rPය. ඒ මt4 අදාළ Uෙෂ්yෙ' දUෂq4 සහ ]bණq4 

එම ආයතන ]ධාz තනPKවලට ප1කළ හැH වන අතර රජයට බරU ෙනාb එම ආයතන 

ඉVmයට ෙගන යාමට ද හැH වE ඇත. මහජන xෙයghතෙයU ෙලස කටrP කරන ෙහg කර 

ඇ" ෙහg uvගලෙයÇ ෙමම තනPKවලට ප1 ෙනාකළ rP ය. ෙමම ආයතනයක 

සභාප"වරෙයÇ ෙලස කටrP කරන ලද uvගලෙයÇ H?� මැ"වරණයU සඳහා 

නාමෙයgජනා ලබා ;මට ෙනා��ස්ෙසÇ -ය rPය. එෙස්ම, ඔc4 ÖSණකාdනව එම 

තනPKවලට ප1 කළ rP ෙ�. 

 

viii. රාජG ෙස්වා ෙකා�ෂ4 සභාව සP බලය අමාතGාංශ ෙaක{වK4 සහ ෙවන1  xලධා�4 

ෙවත අÉxෙයgජනය කර ඇත. එෙහ1 19 වන අ��¤ම වGවස්ථා සංෙශgධනය jයා1මක 

වන කාලෙ' ; පවා එම අÉxෙයghත බලතල ස්වාfනව jයා1මක ,ෙ' ද ය4න සැක 

ස|තය. ෙ{ xසා -ධායක ඝණෙ' ?ය@ xලධා�4 ස{බ4ධ බලය අÉxෙයgජනය ෙනාකර 

සෘ�ව රාජG ෙස්වා ෙකා�ෂ4 සභාව -?4 ෙහg එ| අE ක�� -?4 jයා1මක H�ම ��� 

බව ද ෙයgජනා කර8. ඒ මt4 දැනට එU එU ස්ථාන මt4 ?� ෙකෙරන -ධායක 

ෙස්වාව4ෙe පාලන කටrP එකම ස්ථානයU ෙව"4 ?� කර ගැzෙ{ හැHයාව ලැෙ£. 
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2.3.5. අHලස් ෙහJ Kෂණය සNබPධෙයP වන බලය 

 

i. 19 වන ආ��¤ම වGවස්ථා සංෙශgධනය මt4 අaලස් ෙහg �ෂණ ෙචgදනා -මSශන 

ෙකා�ෂ4 සභාව B|�වා අaලස සහ �ෂණය ර�4 Pර4 H�මට උ1සාහ කළ ද එය 100% 

සාSථක b ෙනාමැ" බව ෙ{ වන -ට රෙ� ඇ"ව පව1නා මහජන මතෙය4ම x.පණය ෙ�.  

 

ii. ෙ{ xසා අaලස් ෙහg �ෂණ ෙචgදනා -මSශන ෙකා�ෂ4 සභාව ශU"ම1 H�ම සඳහා 

ආ��¤ම වGවස්ථාෙව4ම අවශG ]"පාදන ශU"ම1 කළ rPය.   

 
2.3.6. ව7වස්ථාදායකය 

 
i. ආ��¤ම වGවස්ථාෙ� 70(1) වGවස්ථාව ]කාරව පාS�ෙ{4Pව වාර අවසාන H�ම 

ජනා¬ප"වරයා සP අÉමත බලයH. එෙහ1 H?� ¶මාවකට යට1 ෙනාb පාS�ෙ{4Pව වාර 

අවසාන H�මට ජනා¬ප"වරයා සPව ඇ" බලය පාS�ෙ{4Pෙ� ස්වා¬පතGයට හාxයH. 

එම xසා ජනා¬ප"වරයා සP එම බලතල ස{ÖSණෙය4ම ඉව1 H�ම ෙහg පාS�ෙ{4Pව 

වාර අවසාන H�මට H?ය{ ¶මාවU පැනbම වඩා1 ���ය. 

 

ii. රාජG \ලG පාලනය ස{බ4ධෙය4 බලය ඇ1ෙ1 පාS�ෙ{4Pවට ෙ�. එෙහ1 \ලG 

පාලනය ස{බ4ධෙය4 කටrP කරන ම4ªවK4ට -මධGගත අයවැය ¤මය මt4 8දa 

ලබා ;ම \ලG පාලනය BCබඳව අ-xශ්Êත බවU ඇ" කර q. එය ස්වභාව rU"ෙ' 

\ලධSමය4ට ද පටහැx වන අතර මහජන 8දa xෂ්]ෙයgජන කාSයය4 සඳහා -යද{ 

H�මට ද ෙහ්P ෙ�. ෙ{ xසා -මධGගත අයවැය ෙයgජනා ¤මය අෙහg? කළ rP බවට 

ෙයgජනා කර8. 

 

iii. දැනට පාS�ෙ{4Pෙ� \ලG පාලනය සඳහා jයා1මක වන රාජG t~{ කාරක සභාව සහ 

ෙපා� වGාපාර කාරක සභාව  තව �රට1 ශU"ම1 කළ rP යැq අB ෙයgජනා කර8. 

 

iv. ඒ අEව රාජG 8දa අවභා-ත කරන ලද සහ රාජG 8දa අවභා-ත H�ම ස{බ4ධව ^රණ 

ග4නා ලද xලධා�4 සහ ෙvශපාලඥq4 රජයට අ|� , 8දa  අ¬හාර අයකර ගැzමට1 

ඔc4 අ¬කරණ jයාව�යU ෙවත ෙයා8කර ද×ව{ පැ�ණbමට1 උUත කාරක සභාව ෙවත 

බලතල ලැෙබන ආකාරයට ආ��¤ම වGවස්ථාව සංෙශgධනය කළ rPය. 
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v. මනා ස{බ4fකරණයH4 rPව -¬ම1ව හා ]"ඵලදා[ ෙලස රජෙ' ]"ප1" හා සැල�{  

සකස් H�මට මගෙප4bම සඳහා පාS�ෙ{4P ආංËක අf�ණ කාරක සභා ¤මය (Sectoral 

Oversight Committee) ආ��¤ම වGවස්ථාව මt4ම ස්ථාBත H�ම හා එම ක��වල x? 

jයාකා�1වය සඳහා -¬-ධාන සැක¶ම. 

 

vi. පාS�ෙ{4P ම4ªවK4ට, පාS�ෙ{4Pවට ප1bෙම4 අනPKව පUෂ මාK H�මට ඇ" 

අවකාශය අ�රාලන ආකාරෙ' z" ආ��¤ම වGවස්ථාවට ඇPළ1 කළ rPය. ඒ මt4 

9ෙදU 8දa සහ තනPK මත පදන{ව පUෂ මාK H�මට මහජන xෙයghතq4 ෙපළæම 

වලUවා ගත හැH අතර පUෂ -නය ආරUෂා කර ගැzමට ද  හැH ෙ�.  රෙ� මහජනතාව 

-?4 ]"Uෙෂ්ප කරE ලැබ ඇ" �µත ෙvශපාලන සංස්කෘ"ය ෙවනස් H�මට ෙමම 

-¬-ධානය ෙහ්P වE ඇත. එෙස්ම මහජනතාව Pළ වGවස්ථාදායකය ස{බ4ධෙය4 වන 

-ශ්වාසය නැවත ෙගාඩනැMම සඳහා ද ෙමම -¬-ධානය ෙහ්P වE ඇ" බවට අB -ශ්වාස 

කර8.  
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3.1. ව&තමාන ප,-ම  

 

වSතමානෙ' ආSXක, සමාජ[ය සහ ෙvශපාලන අS�ද ?යaලටම 89ණ ;මට o ලංකාවට ?� b ඇත. 

o ලංකාව නැවත1 ඇයෙe ආSXක, සමාජ[ය සහ ෙvශපාලන ç-තෙ' සාමානG ඵලදා[ මාවතට 

ෙගන ඒමට සහ ඉ4 ප�ව ¤මෙය4 Vr~ ෙව�4 ගම4 H�මට, නව ප�¸මU යටෙ1 අ4තS 

ස{බ4¬ත jයාමාSග මාලාවU jයා1මක H�ම අතGවශG ෙ�. ෙමම jයාමාSග ගතාEග"ක 

jයාමාSග ව�4 බැහැර -ය rP අතර ෙvශපාලන කාරණා මත ද පදන{ ෙනා-ය rP ය.  

 
පව"න ආSXක අS�දය, සමාජ හා ආSXක වèහා1මක සාධක සහ ෙvශපාලන ආSXක රා8ව Pළ 

පව"න අනEÓල ]"ප1" සාධකවල ]"ඵලයU ෙලස ඇ" , v-1ව |ඟය4ෙe ]"ඵලයH. 

ෙවන1 වචන ව�4 Hවෙහා1, Vt4 Vගටම පැව" "රසර ෙනාවන අයවැය |ඟය4, ආSXක 

වශෙය4 ඵලදා[ ෙනාවන ය�තල පහ�ක{ සංවSධනය සඳහා රාජG ස{ප1 ෙයදbම, වාsජ අEපාත 

යටෙ1 දරාගත ෙනාහැH -ෙදස් ණය ]මාණයU ලබා ගැzම වැx ෙහ්P වSතමාන ආSXක අS�දයට 

දායක b ඇත. පාස්Ç ඉmදා ]හාරය, යථාSථවා; ෙනාවන ]"ප1" jයාමාSග, COVID-19 වසංගත 

ත11වය හා K?යා-rෙ¤න් ගැ�{කා� ත11වය මt4 අS�දය තව�රට1 උ¯ b ඇත. ව1ම4 

ආSXක අS�දෙ' -ෂය පථයට, -ෙvශ -xමය ෙවෙළඳෙපාළ ²ව�ලතා අS�දය, රෙ� ෙÎ්sගත H�ම 

පහත වැ�ම ෙහ්Pෙව4 ණය ගැzම සඳහා පව"න ¶�ත ජාතG4තර ]ාeධන ෙවෙළඳෙපාළ ]ෙ�ශය, 

KBයa ෙවෙළඳෙපාළ ²ව�ලතා අS�දය සහ 8දa ]වාහ අS�දය ඇPළ1 ෙ�. 

 
ෙමම ආSXක අS�දය දැනට පව"න සමාජ හා ෙvශපාලන අS�දය හා බැë පව"න බැ-4 ආSXක 

අS�දය -සëම සඳහා වන ෙයgජනා සමාජ හා ෙvශපාලන අS�දය සමනය H�මට සමගා³ව 

jයා1මක කළ rP ෙ�. ෙමම ස4දSභය Pළ, ආSXක අS�දය කළමනාකරණය H�ම සහ ජය ගැzම 

සඳහා , jයාමාSග පහත පmV අVයර PනH4 jයා1මක කළ rPය. 

 
(අ) වහාම jයා1මක කළ rP (ෙක� කාdන) jයාමාSග  

(ආ) මාධG කාdන jයාමාSග  

(ඇ) ;Sඝ කාdන jයාමාSග  
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3.2. ආ&Gක අ&HදෙJ මානයK 

 
රාජG \ලG ]"ප1" සැලiෙ{;, රාජG බැංÇව�4 අqරා පහ�කමH4 ෙතාරව තම uනරාවSතන 

-යද{ කාෙලgÊත ෙලස \ලGකරණය H�මට රජය උ1සාහ දර�4 ?�. වැ�� හා ;මනා, -Îාම වැ��, 

සමෘv¬ සහ අෙනÇ1 අxවාSය සමාජ ෙගb{ ඇP«ව අxවාSය -යද{ ෙගbමට ආස4න වශෙය4 

KBයa ¸�යන 1,680 ක 8දලU වාSµකව අවශG ෙ�. ³ට අමතරව, ඖෂධ සැප[ම, මහජන 

උපෙයgtතා, ෙපාd ෙගb{, අතGවශG සහනාධාර ෙගb{, අයවැය මත යැෙපන රාජG ආයතන සහ 

අෙනÇ1 uනරාවSතන jයාකාරක{ ස{බ4ධ මා?ක -යද{ සඳහා රාජG ආදායමට දැmය ෙනාහැH 

සැලHය rP 8දa ]වාහයU එකාබvධ අර8දෙල4 අවශG ෙ�.  

 
-ෙvශ -xමය ]"ප1" සැලiෙ{;, වගHවrP රජයU ෙලස, අතGවශG ආහාර ²වG, ඖෂධ, ඉ4ධන 

(ඛxජ ෙතa, LPG සහ ගa අðK) ආනයනය ස{බ4ධ -ෙvශ -xමය -යද{ Bයවා ගැzම හා ණය 

ෙස්වාකරණය සඳහා දළ වශෙය4 ඇ.ෙඩා. ��යන 1,200 ක අවම 8දලU මා?කව ෙව4 H�මට 

අවශG ෙ�.  

 
ෙකෙස් cවද, -ෙvශ ණය ෙස්වාකරණය ස{බ4ධ නව අ4තSකාdන ]"ප1"ය ෙහ්Pෙව4 -ෙදස් 

ණය ෙගbම සඳහා අවශG -ෙvශ -xමය තාවකා�කව අදාළ ෙනාෙ�. මෑත කාdන -ෙvශ -xමය 

]"ප1" jයාමාSග ද -ෙvශ -xමය ෙවෙළඳෙපාළ ¸ඳ වැ�මට සහ අ-¬ම1 -ෙvශ -xමය 

ෙවෙළඳෙපාළ අ¬ jයාකා�1වයට දායක b ඇ" අතර එ| ]"ඵලයU ෙලස KBයල අඛ�ඩව 

අව]මාණය bම, ආනයxක අතGවශG භා�ඩ |ඟ bම සහ රට Pළ ආනයන හා ස{බ4ධ උvධමන 

ñඩනය ඉහළ ය�4 පව^. 

 
o ලංකාෙ� රාජG \ලG ෙමෙහr{ පහත පmV සාරාංශගත කළ හැHය.  

     KBයa ¸�යන  

&ස්තරය  2019 2020 2021  

රාජG ආදායම  1,899 1,373 1,324 

රාජG -යදම  3,338 3,041 3,033 

uනරාවSතන -යද{  2,425 2,548 2,551 

ජංගම WXN ෙශ්ෂය  -534 -1,180 -1.227 

Aථ^ක ෙශ්ෂය  -538 -687 - 

අයවැය `ඟය  -1,439 -1,668 - 

xල සංÊත ව1ක{ (ඇ.ෙඩා. ��යන)  7,648 5,664 3,100** 
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\ලාÎය: 8දa අමාතGාංශය සහ o ලංකා මහ බැංÇව, ෙලgක බැංÇව. ** 2021 ෙදසැ{බS  

 

2019 වසෙS ගE ලැ� ]"ප1"මය ^රණ හා පාස්Ç ඉmදා ]හාරෙ' ෙම4ම Covid -19 වසංගත 

ත11වෙ' බලපෑ{ ෙහ්Pෙව4 2017 වසෙS; 13.7% U , දළ ෙv�ය xෂ්පාVතෙ' ]"ශතයU ෙලස 

]දාන හැර \ලG ආදායම 2020 වසර වන -ට 9.1% දUවා අ� -ය. \ලG ආදායම හා දළ ෙv�ය 

xෂ්පාදනය අතර අEපාතය සැලÇ -ට එය ෙලgකෙ' අ�ම අEපාතව�4 එකH. 

 
xල සංÊත ව1ක{ 2022 මාSP මාසෙ'; ඇ.ෙඩා. ��යන 1,939 U , අතර එයට SWAP 

-¬-ධානවල ආදායමද ඇPළ1 -ය. 

 

3.3. වහාම MයාNමක කළ PQ (ෙක7 කා8න) =>පN> Mයාමා&ග  

 

පව"න ආSXක අS�දයට ෙහ්P වන සාධකවලට වèහා1මක සාධක සහ ]"ප1"මය සාධක යන 

ෙදකම ඇPළ1 වන අතර, ආSXක අS�දෙ' වèහා1මක සාධකවල බලපෑ{ අවම කර ගැzම සඳහා 

මාධG කාdන හා ;Sඝ කාdන jයාමාSග ගත හැH අතර, ආSXක අS�දෙ' ]"ප1"මය සාධකවල 

බලපෑ{ අවම කරගැzම සඳහා මාධG කාdන හා ෙක� කාdන jයාමාSග ගත හැH ෙ�.  

 

ඒ අEව, ආSXක අS�දය Pර4 H�ම/අවම H�ම සඳහා රාජG \ලG ]"ප1"වලට අදාළ ව පහත 

සඳහ4 ]"ප1"මය හා පmපාලන jයාමාSග මාස 04 ?ට 06 දUවා කාල ¶මාවU Pළ jයා1මක 

H�මට ෙයgජනා කරE ලැෙ£. 

 
3.3.1. bල7 ආදායN උBපාදනය සඳහා A/පB/ සහ පeපාලන fයාමාgග 

 
i. අ1"කාර{ uvගල ආදාය{ බvද (Advance Personal Income Tax - APIT) ෙවEවට 2018 

; භා-ත කළ උපයන -ට ෙගbෙ{ (PAYE) බ� ¤මය නැවත හJ4වා ;ම සහ බ� ෙග-ය rP 

ආදාය{ ¶මාවට ඉහ�4 ඇ" ?ය@ම xදහස් H�{ ඉව1 H�ම.  

 
ii. APIT/PAYE බ� ෙගbමට යට1 වන රාජG වGවසාය4� ?ය@ම xලධා�4 අදාළ 

ආයතන/ෙස්වා ෙයgජකq4 මt4 ෙනාව ෙපෟvග�කව තම වැ�ෙප4 බ� ෙගbම අxවාSය 

H�ම හා ෙමමt4 රාජG වGවසායය4� ඉ"m වන 8දa වහාම 8දa පනත යටෙ1 xයාමනය 

කරE ලබන -ෙශ්ෂ බ� ෙගbමU ෙලස ඒකාබvධ අර8දල ෙවත මාK H�ම.  

 
iii. 2018 වසෙS; අEගමනය කළ පmV අcK� 60 සහ ඊට වැ� ෙජGෂ්ඨ uරවැ?ය4ෙe ෙපාd 

ආදාය{ සහ -ෙvශ ෙüෂණව�4 ලැෙබන ආදාය{ බ� ෙගb{ව�4 xදහස් වන පmV   රඳවා 

ගැzෙ{ බvද (Withholding Tax - WHT) නැවත හJ4වා ;ම. 
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iv. ඉVm මාස 24 ක කාල ¶මාවU සඳහා, ගැස� පy ෙහg පන1 මt4 xයාමනය කරE ලබන 

xදහස් H�{ හැර භා�ඩ ආනයනෙ'; ?� කරE ලබන ?ය@ම පmපාලන බ� / බ� xදහස් 

H�{ වහාම අ1|�bම. 

 
v. බ� පදනම u«a H�ම සඳහා, ෙv�ය ආදාය{ පනතට සහ එකP කළ අගය මත බvදට 

සංෙශgධන ?� H�ම මt4 uvග�ක ආදාය{ බ� ෙග-ය rP ආදාය{ ම�ටම සහ එකP කළ 

අගය මත බ� ෙග-ය rP Bmවැ�{ ම�ටම සංෙශgධනය H�ම.  

 
vi. ආයතxක ආදාය{ බvෙද4 (Corporate Income Tax) xදහස් H�ම x? ¤මෙ�දයU ඔස්ෙස් 

?� H�ම හා ඕනෑම xදහස් H�මU xදහස් කළ Vන ?ට උපmම වසර 03 කට පමණU ¶මා 

H�ම. (ආෙයgජන Vm ගැ4bම සඳහා වන jයාමාSග ³ට ඇPළ1 ෙනාෙ�.) 

 
vii. අතGවශG අහාර ²වG හැර අෙනÇ1 ²වG සඳහා එකP කළ අගය මත බ� අEපාතය 08% ?ට 

12% දUවා වැ� H�ම.  

 

viii. ?ය@ම ෙSÒ න� කටrP (Customs Case Inquiries) අවස4 H�ම සඳහා වGවස්ථාBත කාල 

¶මාවU ෙලස මාස හයක කාල ¶මාවU ෙv�ය ආදාය{ පනෙ1 හා -ෙvශ -xමය පනෙ1 

පmV හJ4වා ;ම. (ෙSÒ ආඥාපනත යටෙ1 ෙරÒලා? ]කාශයට ප1 H�ම ෙහg ෙSÒ 

ආඥාපනත සංෙශgධනය H�ම මt4)  

 

3.3.2. රාජ7 bල7 &යදN කළමනාකරණය සඳහා A/පB/මය සහ පeපාලන fයාමාgග  

 
i. ඉVm මාස 24 ක කාලය සඳහා රාජG අංශෙ' -ධායක xලධා�4 සඳහා ලබා ෙදE ලබන මා?ක 

ඉ4ධන ]මාණෙය4 තව1 ඉ4ධන dටS 05ක ]මාණයU අ� H�ම (Vස්®U/]ාෙv�ය 

පmපාලනෙ' xලධා�4 හැර). 

 

ii. රාජG වGවසාය, වGවස්ථාBත ම�ඩල, ෙකා�ෂ4 සභා ආVය ද ඇP«ව ?ය@ම රාජG 

ආයතනවල xලධා�4ට ඒකාබvධ අර8ද�4 ෙගවE ලබන Vm ;මනා සහ ]සාද ;මනා ෙගbම 

වසර ෙදකක කාල ¶මාවU සඳහා නතර H�ම.  

 
iii. ලාභ ලබන රජය සP වGාපාරවල ෙස්වය කරන xලධා�4ට වාSµක වSධන අEපාතයට 

සමාEපා"ක ]සාද ;මනා ෙයgජනා ¤මයU හJ4වා ;ම. ඕනෑම අ1"කාර{ / අPK ]සාද 

;මනාවU වාSµක අවසාන ]සාද ;මනාෙව4 අ� කළ rPය. පා� ලබන වGවසායය4 

ස{බ4ධෙය4, එවැx වGවසායය4 ෙපර වසරවලට වඩා වාSµක අලාභය අ� කළෙහා1 
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]සාද ;මනාව ෙග-ය හැH අතර, එ|; ]සාද ;මනාව අවම වන පා�ෙව4 10% ක උපmමයකට 

¶මා කළ rPය. තව ද, Vm ;මනා හා ෙබgනස් ෙගb{ ආVය අදාළ ආයතනවල වාSµක 

කාSයසාධනය මත පදන{ -ය rP අතර ඒවා සා\|ක t-�{ සඳහා ඇPළ1 ෙනාකළ rP 

ෙ�. 

 
iv. ?ය@ම ආකාරෙ' සාමානG Vm ;මනා ෙගb{ (jයාකාරක{ / කාSය සාධනය මත පදන{ , 

Vmගැ4b{ හැර) ලාභ ලබන රාජG වGවසාය4 සඳහා තx ෙපා� Vmගැ4bෙ{ ෙයgජනා 

¤මයU ෙලස ඒකාබvධ ෙකාට නැවත සකස් H�ම.  

 
v. වසර ෙදකක කාල ¶මාවU සඳහා, çවන -යද{ ;මනා, ඉ4ධන ;මනා හා ස4නෙ�දන ;මනා 

හැර අෙනÇ1 ;මනා (අ"කාල හා ය{ ය{ xලධා�4ට ලබා ; ඇ" ෙවන1 -ෙශ්ෂ ;මනා), 

අදාළ xලධා�4ෙe \�ක වැ�ෙප4 100% ෙනාඉUමවන පmV ¶මා H�ම. 

 

vi. 2022 අයවැය යටෙ1 ෙමෙතU ආර{භ කර ෙනාමැ" ?ය@ම ෙv�ය අර8දa ෙයාදවE ලබන 

]ාeධන වGාපෘ" අ1|�bම. ෙකෙස් cවද, ෙමෙතU ආර{භ ෙනාකළ ]ාeධන වGාපෘ" 

ස{බ4ධෙය4 ය{ z"මය බැëමU "ෙ£ න{, භා�ඩාගාර ෙaක{වරයාෙe එකඟතාව ෙමම 

^රණය ගැzෙම4 ප� ස" ෙදකක කාල ¶මාවU ඇPළත ලබා ගත rPය. තවද, අයවැය 

]"පාදන හරහා jයා1මක කර�4 පව"න ]ාeධන වGාපෘ" සමාෙලgචනය H�මට -ෙශ්ෂ 

ක��වU ප1 කළ rPය. 

 

vii. ෙසෟඛG හා අධGාපන Uෙෂ්yවල අතGවශG ෙහ්#4 මත ]ාeධන ව1ක{ අ� කළ ෙනාහැH 

න{ පමණU �ස uනK1ථාපන කටrP සහ ]ාeධන ව1ක{ වැ�Vr~ H�ම සඳහා වන 

]ාeධන -යද{ සඳහා අයවැය ]"පාදනව�4 25% අxවාSය අයවැය ඉ"mH�{ (අයවැය 

ක�පා�ව) ¶මාව පැනbම. 

 

viii. ?ය@ම පාසැa ?�4ට පාසැa xල ඇJ{ ෙබදා හැ�ම සඳහා Óප4 ෙයgජනා ¤මය නැවත 

හJ4වා ;ම.  

 
ix. ගාස්P අයකරE ලබන ෙස්වාව4 සඳහා -යදමට සmලන ගාස්P අය H�ෙ{ ¤මෙ�දයU 

සැක¶ම. (උදා: 8vදර) 

 
x. ඉVm මාස 24 ක කාලය Pළ පාS�ෙ{4P ම4ªවK4 හා පළා1 සභා ම4ªවK4 සඳහා වන 

ස4xෙ�දන ;මනා සහ අෙනÇ1 ?ය@ම ;මනා 50% H4 අ� H�ම. 
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xi. ?ය@ම රාජG අමාතGාංශ අෙහg? කර ³ළඟ මහ මැ"වරණය දUවා එම අමාතGාංශ -ෂයය4 

අදාළ කැ¸න� අමාතGාංශ යටතට ප1 H�ම.   

 

xii. පා� ලබන ෙහg අ� කාSය සාධනයU ඇ" ඇතැ{ රාජG වGවසායය4 ඒකාබvධ H�මට ෙහg 

වසා දැ³මට ඇ" හැHයාව සමාෙලgචනය H�මට සහ ප�Uෂා H�මට ක��වU ප1 H�ම.  

 
xiii. රජෙ' ඇතැ{ ෙදපාSතෙ{4P ?රස් අතට සහ "රස් අතට ඒකාබvධ H�මට ෙහg වසා දැ³මට 

ඇ" හැHයාව සමාෙලgචනය H�මට සහ ප�Uෂා H�මට ක��වU ප1 H�ම සහ 

කාSයභාරය4 v-^යකරණය වන ආයතන ඒකාබvධ කර කාSය ම�ඩලය අ� H�මට 

කටrP H�ම.  

 
xiv. xදහස් Vනය සහ අතGවශG ජාතG4තර Vන සැමK{ උ1සව අදාළ අමාතGාංශ මt4 පමණU 

අවම -යදමU යටෙ1 සං-ධානය කළ rP අතර, ඉVm මාස 24 ක කාලයU සඳහා රාජG අංශෙ' 

අෙනÇ1 ?ය@ම ආකාරෙ' සැමK{ සහ උ1සව අ1|�bම. 

 
xv. අතGවශG Rස්b{ හැK~ ෙකාට අෙනÇ1 ?ය@ ආකාරෙ' Rස්b{ මාSගගත ¤මෙ�දය4 

ඔස්ෙස් පමණU පැවැ1bම.  

 
xvi. බැංÇ පvධ"ය හරහා ]"\ලGකරණ පහ�කම යටෙ1 අපනයන ෙවෙළඳෙපාළ සඳහා Çඩා 

හා මධG පmමාණ වGවසායය4 ආර{භ H�මට කැම" ]ාථ�ක සහ v-"qක ම�ටෙ{ රාජG 

ෙස්වකq4 සඳහා සහනදා[ \ලG පැෙUජයU ස|ත ස්ෙ�¡ඡා -Îාම ෙයgජනා ¤මයU 

හJ4වා ;ම හා එමt4 |ස්වන තනPK යටප1 H�ම.  

 
xvii. �බසාධක ]"ලාභ පන"4 (Welfare Benefits Act) අෙ�Uµත පmV තව�රට1 ]මාදයH4 

ෙතාරව ?ය@ම �බසාධන ෙයgජනා ¤ම ඒකාබvධ ෙකාට තx සමාජ ජාල පvධ"යU යටතට 

ප1 H�මට කටrP H�ම.  

 
xviii. දැනට පව"න -Îාම වැ�� ¤මය "රසාර ෙනාවන / කළමනාකරණය කළ ෙනාහැH ¤මයU 

බැ-4 රාජG xලධා�4ට නව -Îාම වැ�� ¤මයU හා -Îාම වැ�� අර8දලU හJ4වා ;ම. 

 

3.3.3. &ෙiශ &jමය ගලා ඒම Aවgධනය සඳහා A/පB/මය සහ පeපාලන fයාමාgග 

 
i. සං¤මsක ෙස්වකය4 අතර -ෙvශ ෙüෂණ සඳහා බැංÇ පvධ"ය භා-තා H�ම ]වSධනය 

H�මට සහ එ| �රUµතභාවය BCබඳව ඔc4ව දැEව1 H�මට -ෙදස් රටවල ස්ථාBත ෙකාට 

ඇ" o ලංකා �ත ම�ඩල ෙවත වගiම පැව�ම හා එම �ත ම�ඩලවලට xශ්Êත මා?ක 

ඉලUක ලබා ;ම. (රාජG තා4®කය4ට o ලාංHක සං¤මsක ෙස්වකය4 සහ u9~ 
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Î�කය4 ෙවත ළඟා bමට ඔc4ෙe -ෙනgදාස්වාද ;මනාෙව4 ෙකාටසU භා-තා කළ 

හැHය). 

 

ii. u9~ සං¤මsකය4 ඇP« සං¤මsක ෙස්වකq4 සඳහා දායක1ව -Îාම වැ�� ¤මයU 

හJ4වා;ම. ෙමම ෙයgජනා ¤මය -ෙvශය4| o ලංකා �ත ම�ඩල සහ අෙනÇ1 අදාළ 

ආයතනවල සහෙයgMතාවෙය4 -Îාම වැ�� ෙදපාSතෙ{4Pව හරහා jයා1මක H�ම.  

 

iii. ඉ4Vයාව -?4 ලබා ; ඇ" සැපr{කාර ණය පහ�කමට (Supplier’s Credit Facility) සමාන 

පහ�ක{ ලබා ගැzම සඳහා )නය, K?යාව, ඕස්ෙ*�යාව, මැදෙපරVග රටවa වැx �y 

රටවa සමග සාක¡ඡා H�ම.  

 
iv. 2022-2023 කාලය අතරPර ය{ මාසයක;, 2019 වසෙS පැව" ම�ටමට ෙහg ඊට ඉහල 

ම�ටමට සංචාරකq4 සඳහා ෙමරටට ආරාධනා කර ඇ" සංචාරක jයාකKව4 / ෙහgටa 

|�ය4 සඳහා Vm ;මනා ¤මයU හJ4වා ;ම. ෙමම ෙගb{ සංචාරක අර8ද�4 ෙග-ය හැHය.  

 
v. ෙලgක බැංÇව, ආ?යාE සංවSධන බැංÇව, ආ?යාE ය�තල පහ�ක{ ආෙයgජන බැංÇව සහ 

අෙනÇ1 රටවa ෙව"4 අ4තSකාdන \ලG පහ�ක{ (Bridging Financing Facility) ලබා 

ගැzම සඳහා සාක¡ඡා H�ම.  

 
vi. ෙලgක බැංÇව, ෙගgdය අර8දල, ෙලgක ෙසෟඛG සං-ධානය හා ෙවන1 අදාළ ජාතG4තර 

සං-ධාන සමග \ලG ආධාර ෙහg ඖෂධ සහ ෙසෟඛG ආ+ත උපකරණ ආධාර ලබා ගැzම 

සඳහා සාක¡ඡා H�ම.  

 
vii. කෘµ xෂ්පාදන ෙහg ආහාර xෂ්පාදන සඳහා \ලG ආධාර ෙහg කාKsක ආධාර සඳහා ෙලgක 

ආහාර හා කෘµකSම සං-ධානය සහ ෙලgක ආහාර වැඩසටහන සමග සාක¡ඡා H�ම.  

 
viii. "-ෙvශ -xමය ෙනාවන පදනම” (“No Foreign Exchange”) මත හා ඇෙමmකාE ෙඩාලS 

ව�4 බ� ෙගbමට ෙම4ම CIF අගෙය4 50% U uvග�ක / වGාපාmක -ෙvශ 8දa t~ෙ{ 

අවම වශෙය4 මාස 24 ක කාලයU පව1වා ගැzෙ{ ෙකා4ෙv?වලට යට1ව ෙමgටS වාහන 

ආනයනය H�මට අවසර ලබා ;ම.   

 
ix. 2022 වSෂෙ'; ෙමරටට -ෙvශ -xමය ෙüෂණය කරE ලබන සහ අවම වශෙය4 මාස 24 ක 

කාල ¶මාවU සඳහා uvග�ක -ෙvශ 8දa t~මක (PFCA) ඇ.ෙඩා. 50,000 ක අවම 

ෙශ්ෂයU පව1වාෙගන යE ලබන සං¤මsක Î�කය4 හා v-1ව uරවැ?ය4 සඳහා 



 

  

! ලංකා ප(පාලන ෙස්වා සංගමය 22 

 

ඉVH�{ Bmවැය ෙපාd ර|ත වාmක මt4 අය කරගE ලබන මහa xවාස ෙයgජනා ¤මයU 

උප නාගmක ]ෙvශවල jයා1මක H�ම.  

 
x. ඉVm මාස 24 ක කාල ¶මාව Pළ තම uvග�ක -ෙvශ 8දa t~මට (PFCA) මසකට අවම 

වශෙය4 ඇ.ෙඩා. 500 U ෙüෂණය කරන ෙම4ම ඇ.ෙඩා. 3,000ක අවම ෙශ්ෂයU පව1වා 

ෙගන යE ලබන සං¤මsක Î�කq4 සඳහා 2% ෙපාd අEපාතයU යටෙ1 xවාස ණය 

ෙයgජනා ¤මයU හJ4වා;ම.  

 

3.3.4 &ෙiශ &jමය lටතට ගලායාම අ4 noම සඳහා A/පB/මය සහ පeපාලන fයාමාgග  

 
i. ඉVm වසර 03 ?ට 05 දUවා කාල ¶මාව Pළ ; ඇෙමmකාE ෙඩාලS ¸�යන 05 කට වඩා ඉ"m 

කර ගත හැH වන පmV ජාතG4තර \ලG අර8දෙa අE¯හය යටෙ1 -ෙvශ ණය ෙගb{ සහන 

ලබා ගැzමට හා  නැවත සැල�{ H�ම සඳහා සාක¡ඡා H�ම.  

 

ii. අතGවශG ආහාර ²වG, අ8²වG / අතරමැV භා�ඩ ආනයනය H�ම සඳහා ණයවර �B සඳහා 

වන ඉad{ BCගැzමට සහ 2022 අෙüa 09 Vනැ" අංක 2274/42 ගැස� පyෙ' දUවා ඇ" 

අතGවශG ෙනාවන සහ හV? ෙනාවන භා�ඩ අෛධSයම1 H�මට වාsජ බැංÇ Vmම1 

H�ම.  

 

3.4. ෙපාV ෙයEජනා  

 
i. ?ය@ම \ලG ගEෙදE ?�කරන අවස්ථාෙ�; පාS�ෙ{4P ම4ªවK4ෙe සහ රාජG ආයතන 

ඇP« රාජG ෙස්වකය4ෙe \ලG -x-දභාවය, වගiම සහ වගbම සඳහා රා8වU හJ4වා 

;ම. 

 
ii. අයවැය ]"පාදනවලට ෙපර රාජG අංශෙ' ]ාeධන ගEෙදE සඳහා ]"ඵල පදන{ කරග1 

රා8වU හJ4වා Vය rP අතර, -ෂය පථය, Òණා1මකභාවය, කාලසටහන සහ Bmවැය යන 

¶මාව4 හතර Pළ ]ාeධන ගEෙදE jයා1මක H�ම සහ"ක කළ rPය. 

 
iii. අතGවශG භා�ඩ අසාධාරණ ෙලස ෙවළඳා{ H�ම වැළැUbමට සහ අතGවශG භා�ඩවල බ� 

සහන ව�4 ලැෙබන ]"ලාභ වැළැUbම සඳහා ¤මෙ�දයU හJ4වා;ම සඳහා පාmෙභgtක 

කටrP BCබඳ අ¬කාmය පනත සංෙශgධනය H�ම. 

 
iv. අතGවශG භා�ඩ අසාධාරණ ෙලස ෙවළඳා{ H�ෙම4 ඕනෑම වGාපාmක ආයතනයU ලබා 

ග4නා ]"ලාභ සහ අතGවශG භා�ඩවල බ� සහන ව�4 ලැෙබන ]"ලාභ මත ෙv�ය 
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ආදාය{ ෙදපාSතෙ{4Pවට -ෙශ්ෂ බvදU අයකර ගැzමට හැH වන පmV ෙv�ය ආදාය{ 

පනත සංෙශgධනය H�ම. 

 
v. ඉ4ධන �ල .yය නැවත හJ4වා ;ම හා fවරq4, වP ක{කKව4, ෙපා� ]වාහන ෙස්වා, 

�« පmමාණ වGවසායකq4 සහ හJනාග1 ෙවන1 අවශGතා ඇ" ක�ඩාය{වලට පමණU 

සහනාධාරයU ලබා ;ම.    

 
vi. ¯ා³ය xෂ්පාදන jයාව�ය නැවත ස්ථාBත H�ම සඳහා 2022 මහ ක4නයට ෙපර uvග�ක 

අංශය සමග සහෙයgගෙය4 ෙපාෙහාර සහනාධාරය ලබා ;ම. (දැනට /mයා Hෙලg¯ෑ{ 50 U 

අ-¬ම1 ෙවළඳෙපාෙa K. 30,000 කට අෙල- ෙ�.) (කෘµකSම Uෙෂ්yය යටෙ1 ෙ{ 

BCබඳව වැ��ර ෙයgජනා ඉVmප1 ෙකාට ඇත.) 

 

vii. ඵලදාq ෙනාවන ආකාරෙය4 උvධමනය කරන ලද Bmවැය වèහයU ස|තව ඇස්තෙ{4P 

කර jයා1මක කරන බැ-4, -ෙvශ අර8දa වGාපෘ" අEමත H�ම සඳහා වන ඇගr{ 

යා4yණය අවශGතා පදනම මත සකස් වන පmV ශU"ම1 H�ම. \ලG ස{පාදන 

xෙයghතායතන මt4 ෙයgජනා කරE ලබන වGාපෘ" BCගැzෙම4 වැළi ?�ම ද අවශG 

ෙ�. 

 
viii. රාª 6.00 ?ට 11.00 දUවා කාලය Pළ මසකට ඒකක 100 ට වැ� -�� පmෙභgජනය කරE 

ලබන පාmෙභgtකq4 සඳහා වන -�� ගාස්Pව සහ මසකට ඒකක 25 ට වැ� ජල 

පmෙභgජනය කරE ලබන පාmෙභgtකq4 සඳහා වන ජල ස{පාදන ගාස්Pව (අ"ෙSක 

පmෙභgජනයට පමණU අදාළ වන පmV) ඉහල නැංbම.  

 
ix. ජා"ක අයවැය ]"පාදන මt4 -යද{ දරE ලබන ]ධානම ආයතන වන තැපැa 

ෙදපාSතෙ{4Pව, �{mය ෙදපාSතෙ{4Pව සහ ගමනාගමන ම�ඩලෙ' පා� අවම H�ම 

සඳහා ¤මෙ�දයU සැක¶ම. 

 

x. රාජG xලධා�4ට තම ෙජGෂ්ඨතාවයට බලපෑමU ෙනාවන පmV -ෙදස් RHයාවක xරතbම 

සඳහා අcK� 05 ක උපmම කාල ¶මාවකට යට1ව වැ�� ර|ත xවා� ලබා ;ම. ඒ සඳහා තම4 

අවස4 වරට ලැ� වැ�ෙප4 25% කට සමාන 8දලU මා?කව -Îාම වැ�පට දායක1වය ලබා 

;ම අxවාSය H�ම .  

 
xi. දැනට පව1නා ව¤ බ� හා සෘ� බ� අතර අEපාතය වන 80:20 අEපාතය 60:40 වශෙය4 

සංෙශgධනය H�ම සඳහා මධG කාdන මාSග ?"යමU හJ4වා;ම.  
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xii. 2020 ; දළ ෙv�ය xෂ්පාVතෙය4 9.6% U , රාජG \ලG ආදායම 18% දUවා ඉහල නැංbම 

සඳහා මධG කාdන (වසර 05) මාSග ?"යමU හJ4වා ;ම. 

 
3.5. Xෙශ්ෂ ,බසාධන වැඩසටහK `aබඳ ෙයEජනා  

 
පව"න ආSXක අS�දය හ8ෙ� උvධමනය ඉහළ යාම ෙහ්Pෙව4 çවන -යද{ ඉහළ ෙගාස් ඇ" අතර 

çවෙනgපායය4 අව|ර bම ෙහg අ|� bම මත සමාජෙ' සැලHය rP BmසU �ෂ්කරතාවයට ප1ව 

ඇ"  බව x�Uෂණය කළ හැHය. ඒ අEව සමාජෙ' සහන ලැ¸ය rP ෙකාටස් හJනාෙගන ඔc4 

සඳහා සහන සැල¶ෙ{ ක�න{ වැඩසටහනක අවශGතාව පැන නැM ඇත. 
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4.1 ව&තමාන ප,-ම  

 
o ලාංiය ජන ç-තය පව1වා ගැzම උෙදසා , ]ධාන ආහාර අවශGතාව4 සuරාdෙ{ ; 

-ෙශ්ෂෙය4ම සහa, -ය� �mස්, ´ 0~, අSතාපa, ධානG වSග සහ එළව« හා පළPK xෂ්පාදනය 

ඉතා වැදග1 ෙ�. ]ධාන ආහාර ෙබgග වSග ස{බ4ධව  රෙ� වාSµක අවශGතාවය පහත දැUෙවන 

පmV ෙප4වා ;මට u«වන. 

 

වÒව 01- රෙ� වාSµක ආහාර අවශGතාවය 

ආහාර වSගය වාSµක 

අවශGතාවය 

(ෙම1U ෙටා4) 

xෂ්පාදනය 

2020 

(ෙම1U ෙටා4) 

අ"mUතය/ |ගතාව 

2020 

(ෙම1U ෙටා4) 

සහa  2 400,000 3,178,782.1 778,782.1 

-ය� �mස්     50,000   - (50,000) 

´ 0~     263,000  15,000 (243,000) 

අSතාපa 243,000 100,000 (143,000) 

ධානG වSග 379,000 53,549 (325,454) 

බඩ ඉmÒ 602,200 313,520 (288, 680) 

!ලා$ය: ෙහ*ට, ෙකා.බෑක1ව කෘ4 ප,ෙ6ෂණ ආයතනය  

 

4.2. රසායcක ෙපාෙහාර dඟය සහ කෘ2ක&මාKතය 
 
4.2.1. සහH jෂ්පාදනෙp වgතමාන තBBවය 

 
ප�tය වසර ෙදෙක| යල හා මහ ක4නවල b වගා කළ ඉඩ{ ]මාණය, ලැ�~ අස්වැ4න එම 

අස්වැ4ෙන4 ලද සහa ]මාණය BCබඳ ෙතාරPK පහත වÒෙව4 දැU-ය හැHය. 

 

 (b, සහa බවට ප1H�ෙ{ ; 66%ක සහa ]මාණයU ලැෙ£. එන{ b Hෙලg e2{ 100H4 සහa 

Hලe2{ 66U ලබා ගත හැHය.) 



 

  

! ලංකා ප(පාලන ෙස්වා සංගමය 26 

 

 
!ලා$:   

* කෘ4ක,ම ෙදපා,තෙ>?@ෙA සමාජ ආ,Dක හා සැලF> මධHස්ථානෙ6 ෙබKග MෙරKකථන දOත 

** සංඛHාෙRඛන ෙදපා,තෙ>?@ෙA Sල ෙව. අඩVය 

 

ලංකාෙ� මා?ක සහa පmෙභgජනය ආස4න වශෙය4 ෙම1U ෙටා4 ලUෂ ෙදකH. එන{ වාSµක 

අවශGතාවය ෙම1U ෙටා4 ලUෂ 24 H. 

 
ප�tය වසර ෙදෙක| යල සහ මහ ක4නවල b වගාව සඳහා ෙනා�ෙa ෙපාෙහාර ලබා �4 අතර වa 

නාශක සහ ?ය@ පCෙබgධනාශක |ඟයH4 ෙතාරව ෙවළදෙපාෙල| පැව"s. කාබxක ෙපාෙහාර 

]"ප1"ය1 සමග ෙමම වසෙS 8a භාගෙ' ; අස්වE ෙන3 2021/2022 මාස් ක4නෙ' b අස්වැ4න 

BCබද ද1ත ෙනාමැ" බැ-4 අස්වැ4න පහත පmV uෙරgකථනය කර8. 

 
ෙමවර මාස් ක4නෙ' b වගා කර ඇ" 8« වපසmය ප�tය මාස් ක4නෙ' වගා කළ 8« වපසmෙය4 

සැලHය rP ]මාණයU අ� b ඇත. එය 25% ?ට 40% දUවා පරාසයක -ය හැHය. ෙකෙස් ෙවත1, 

වගා ෙනාකළ ¸{ ]මාණය ප�tය මාස් ක4නයට සාෙ�Uෂව 20 % H4 අ�b ඇ" බව සැලÇව 

ෙහා1, 4vධ, අස්වE ෙන�ය හැH, වපසmය ප�tය මාස් ක4නය සමග සැසëෙම4 එම අගය 

ෙහUටයාර 5,45,785 ෙස් දැU-ය හැක. 

 

(1) 

ක4නය 

(2) 

අස්වE 

ෙනලන 

ලද 8« 

4vධ ¸{ 

]මාණය 

ෙහUෙටයාර 

(3) 

අස්වැ4න - 

ෙහUටයාර 

/ 

ෙම1U 

ෙටා4 

(4) 

8« 

අස්වැ4න 

ෙම1U 

ෙටා4 

(2)x(3) 

වසර Pළ ලද 

8« b 

අස්වැ4න 

ෙම1U 

ෙටා4 

සහa 

අස්වැ4න 

ෙම1U 

ෙටා4 

2019/2020 

මහ** 

663,050.57 4.429 2,936,650.97 2020 

4,816,336.53 

2020 

3,178,782.10 

2020 යල** 403,366 4.66 1,879,685.56 

2020/21 

මහ** 

681,985 4.388 2,992,550.18 2021 

5,087,808.38 

 

3,357,953.53 

2021 යල* 502,460 4.17 2,095,258.2 
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එෙස්ම රසායxක ෙපාෙහාර ෙනාලැ´ම1, රසායxක වa නාශක, පCෙබgධ නාශක වැx දෑ 

ෙවළදෙපාෙල| �ලබ ෙනාbම1, x? ]�"ෙය4 rP කාබxක ෙපාෙහාර ෙනාලැ´ම1 යන කK~ 

xසා ලැෙබ�4 පව"න අස්වE ]මාණය ද අxවාSයෙය4ම ම අ� -ය හැH බව x�Uෂණය ෙ�. ෙමම 

අස්වැ4න අ�bෙ{ ]"ශතය 30% ?ට 50% දUවා -ය හැH බවට උපකaපනය ෙකෙS. අප එයද 25% 

ෙස් සලකා, ලැ� අස්වැ4න ගණනය කළෙහා1, ප�tය මාස්ක4නෙ' ෙහUටයාS එකකට ලද අස්වE 

]මාණය ෙම1U ෙටා4 4.3 ක ]මාණෙය4 25% U අස්වැ4න අ�,ෙ' න{, ෙමවර එi ]මාණය 

ව4ෙ4 ෙම1U ෙටා4 3.2 H. 

 
එෙස්න{ අස්වE ෙනලන ලද 8« ¸{ ]මාණය වන ෙහUටයාර 545,785 4 ලැ¸ය හැH 8« b අස්වE 

]මාණය ව4ෙ4 ෙම1U ෙටා4 1,746,512 H. එම b අස්වE ]මාණෙය4 ලබා ගත හැH යැq 

ඇස්තෙ{4P කළ හැH සහa ]මාණය ව4ෙ4 ෙම1U ෙටා4 1,152,697 H. 

 
2022 යල කPනෙpq rමC &ය හැnද? 

 
සාමානG ත11වය4 යටෙ1 යල ක4නෙ'; ෙහUටයාර ලUෂ හතරU පමණ වගා කළ1, ෙමම යල 

ක4නෙ'; රසායxක ෙපාෙහාර ෙනාලැ�ණෙහා1, ප�tය ක4නය සදහා ආනයනය කළ අ"mUත 

ෙපාෙහාර H?වU ඉ"m ෙනා, ත11වයU Pළ සහ ෙවළදෙපාෙල| පැව" වa නාශක සහ පCෙබgධ 

නාශක අවස4ව "´ම xසා අස්වැ4න අ� bෙ{ ]"ශතය 50% ?ට 60% දUවා පහත වැ�ම 

වැලැU-ය ෙනාහැHය. එෙස් වගා කරE ලබන ඉඩ{ ]මාණය ද, මාස් ක4නෙ' ලද අ1දැi{ අEව 

50% දUවා ]මාණයH4 අ� -ය හැHය. ෙකෙස් cවද වගා කරE ලබන 5� ]මාණය අ�bම 40% 

ෙලස සැලÇවෙහා1 වගා කරE ලබන 8« 5� ]මාණය ෙහUටයාර ෙදලUෂ හතCස් දාහH. එෙස්ම 

අස්වE අ� bෙ{ ]"ශතය 50% ?ට 60% -ය හැH බවට මත පලcවද එයද 40% ෙස් සලකා 

ඇස්තෙ{4P කළෙහා1, (ප�tය 2020 යල ක4නෙ' ෙහUටයාර එකH4 ලද අස්වැ4ෙ4 

මධGස්තය ෙම1U ෙටා4 4.66H. එq4 40% අ�cවෙහා1, ෙහUටයාර එකක මධGස්ත අස්වැ4න 

ව4ෙ4 ෙම1U ෙටා4 2.58) ෙහUටයාර එකH4 ලැෙබන අස්වE ]මාණය ව4ෙ4 ෙම1U ෙටා4 

2.58 H. එය වගාකර ඇ" 8« ¸{ ]මාණය වන ෙහUටයාර 240,0004 Òණ H�ෙම4 ලැෙබන 8« 

b අස්වE ]මාණය ගණනය කළ හැHය. (240,000 x 2.58 = 619,200). ලැෙබන b අස්වැ4න වන 

ෙම1U ෙටා4 619,200 4 ලබාගත හැH සහa ]මාණය ව4ෙ4 ෙම1U ෙටා4 408,672 H. 

මාස්ක4නෙ' ; සහa xෂ්පාදනය ෙම1U ෙටා4 1,152,697 සහ යල ක4නෙ' සහa xෂ්පාදනය 

ෙම1U ෙටා4 408,672 එකP කළ -ට ලැෙබන 8« අස්වE ]මාණය ව4ෙ4 ෙම1U ෙටා4 

1,561,369 H. 

 
2022 යල ක4නෙ' අස්වE වැ� කර ගැzමට දැ4 H?වU කළ ෙනාහැක. රෙ� සහa පmෙභgජනය 

මසකට ෙම1U ෙටා4 ලUෂ ෙදකH. එන{ 2021/2022 වසෙS මාස්ක4නෙ'  සහ 2022 යල 
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ක4නෙ' සහa xෂ්පාදනය ආස4න වශෙය4 ෙම1U ෙටා4 ලUෂ 16U දUවා අ� -ය හැHය. එය 

]මාණව1 ව4ෙ4 මාස අටU සදහා පමs. 8« අවශGතාවය ෙම1U ෙටා4 ලUෂ -? හතරU වන 

බැ-4 2022 වසර සඳහා අවම වෙශය4 තව1 සහa ෙම1U ෙටා4 ලUෂ 8ක ]මාණයක |ගයU 

ඇ"-ය හැක. ෙමම ]මාණය ගණ4 බලා ඇ1ෙ1 වගා ෙනාකරන ඉඩ{ ]මාණය4 සහ අස්වැ4න 

අ�bම අවම ම�ටමක තබා බැ-4, ඇතැ{ -ට ෙමම |ඟය තව1 වැ� -ය හැHය. ෙ{ ]මාණය 

ආනයනය H�ම සඳහා ඇමmකාE ෙඩාලS ��යන 250 කට වඩා වැ� ]මාණයU වැය ෙවE ඇත. 

 

4.2.2. බඩඉet වගාෙu වgතමාන තBBවය 

 
බඩඉmð වගාව සඳහා ෙමම ත11වය, b වගාවට වඩා බරපතල ෙලස බල පෑ හැHය. ලංකාෙ� ස11ව 

ආහාර සඳහා අවශG වන -ය� බඩඉmð ඇට ]මාණය දළ වශෙය4 ෙම1U ෙටා4 ලUෂ හයU (6) 

හතU (7) අතර අගයU ගz. ප�tය වසෙS බඩඉmð වගා කළ 8« ¸{ ]මාණය ව4ෙ4 ෙහUටයාS 

112,000 කට ආස4න ]මාණයH. අස්වැ4න ෙහUටයාරයකට ෙම1U ෙටා4 5U ෙලස ගණ4 බලා 

"´ම xසා ප�tය වSෂෙ' -යC බඩඉmð ඇට xෂ්පාදනය ෙම1U ෙටා4 ප4 ලUෂ හැට දාහකට 

ආස4න -ය. එෙස්න{ 2020 වසෙS -යC බඩ ඉmð ඇට xෂ්පාදනය රෙ� අවශGතාවය1 සමග ගණ4 

බැdෙ{ ; අ� ,ෙ' ෙම1U ෙටා4 ලUෂයකට ආස4න ]මාණයH. ෙමය ඉතා ෙහාඳ ත11වයH.  

එෙහ1 ෙමවර -ය� බඩ ඉmð අස්වැ4න ෙම1U ෙටා4 ලUෂ එකහමාරU ෙදකU දUවා පහත වැ�ය 

හැක. ප�tය වසෙS ; xෂ්පාදනය , -ය� බඩඉmð ෙම1U ෙටා4 ලUෂ 5.5 U සමග සැසëෙම4 එය 

ප�tය වසෙS xෂ්පාදනයට වඩා 70% H4 අ� , බවU ෙපෙ4. එය බරපතල අ�bමH. -යC බඩ 

ඉmð ඇට ෙම1U ෙටා4 ලUෂ 5U ආනයනය H�ම සඳහා1 |ඟවන සහa ]මාණය ෙම1U ෙටා4 

ලUෂ 8 U -ෙvශ රටව�4 ආනයනය H�ම සඳහා1 ෙඩාලS ��යන 400 ට වඩා වැ� ]මාණයU වැය 

ෙ� . 

 
4.2.3. කෘw ෙබJග ආනයන &යදම 

 
උඩරට සහ පහතරට එළව« xෂ්පාදනයද බරපතල ෙලස කඩා වැ�ම xසා ය{ ෙහයH4 එවැx 

xෂ්පාදන ද ආනයනය H�මට ?� cවෙහා1 ඒ සඳහා ද වැය ව4ෙ4 ෙඩාලS ය. එෙස්ම රසායxක 

ෙපාෙහාර |ඟය xසා අපනයන ෙබgගවල අස්වE අ� bෙම4 අපට ලැෙබන අපනයන ආදායම අ�bම 

ද ?�ව4ෙ4 ෙඩාලS ව�x. එම xසා එම අගය රසායxක ෙපාෙහාර ආනයනය H�ම සඳහා වැයවන 

ෙඩාලS ]මාණයට වඩා වැ� අගයU -ය හැHය. 
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4.2.4. රසායjක ෙපාෙහාර අgxදය හා වැ&y කgමාPතය 

 
රසායxක ෙපාෙහාර අS�දය ෙහ්Pෙව4 වSතමානෙ' තව�රට1 බලපෑ{ එaල b ඇ" ]ධාන 

Uෙෂ්yය ව4ෙ4 වැ-� කSමා4තයq. ෙ1, ෙපාa හා රබS වගාවq. -ෙශ්ෂෙය4 ෙ1 කSමා4තය 

ෙපාෙහාර අS�දය ෙහ්Pෙව4 ජාතG4තර ෙවෙළඳ ෙපාළ Pළ -ශාල වශෙය4 ඇද වැෙට�4 පව"න 

අතරම ලංකාව සPව පැව" ජාතG4තර ෙවෙළඳෙපාල අ|� bෙ{ බරපතල ගැට@වUව පව^. 

 

4.3. රසායcක ෙපාෙහාර අවශgතාවය 

ෙමරට b වගාව, බඩ ඉmð, ෙ1, ෙපාa, රබS, කෘµ අපනයන ෙබgග, එළව« සහ අෙනÇ1 කෘµ 

වගාව4 සඳහා  වාSµක රසායxක ෙපාෙහාර  පහත දැUෙවන පmV ෙප4වා ;මට u«වන. 

වÒව 03- වාSµක රසායxක ෙපාෙහාර භා-තය 

 
ෙබgග වSගය 
  

 
වගා වපසmය 
දළ වශෙය4 
ෙහUටයාර 
(ක4න 
ෙදෙU;ම ) 

රසායxක ෙපාෙහාර වාSµක අවශGතාව දළ වශෙය4   
(ෙම. ෙටා.) 

/mයා TSP MOP 

b වගාව  1,300,000 
 

 247,000  61,000  74 000 

බඩඉmð  140,000  12,300  14,000  7 000 

ෙ1 වගාව  200,351  96,050    36 864 

අxÇ1 වැ-� 
ෙබgග 

 618,020  38,994  6,765  58,625 

�@ අපනයන 
ෙබgග 

 92,109  32,777  716  22, 278 

බඩ ඉmð හැර 
ධානG ෙබgග 
හා අෙනÇ1 
ෙබgග 

420,963 118, 862 81,447 118,526 

8« ]මාණය  2,771,443  545,983  163,928  317,743 

\ලාÎය: ජා"ක ෙපාෙහාර ෙaක{ කාSයාලය  

ඉහත රසායxක ෙපාෙහාර හා අෙනÇ1 කෘµ රසායන ²වG ආනයනය H�ම  සඳහා  දළ වශෙය4 

KBයa ¸�යන 55U  පමණ වාSµකව වැය කර ඇත. 
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රසායxක ෙපාෙහාර සහ අෙනÇ1 කෘµ රසායන ²වG ]මාණව1 පmV b වගාවට ෙනාලැ´ෙම4 

?�c~ xෂ්පාදන අව]මාණය අඛ�ඩව ගණනය කළෙහා1 රෙ� පmෙභgජන අවශGතාව ෙවEෙව4 

වාSµකව දැ�මට ?�වන ආනයන -යදම ගණනය කළ ෙනාහැH ම�ට�4 අඛ�ඩව ඉහළ යE ඇත. 

ෙමය ආහාර අS�දය උ¯ bමට දැ� ෙලස බලපාන අතර ආSXක අS�දය ෙම4ම ආහාර ²වG සඳහා 

උvධමනය දැmය ෙනාහැH පmV ඉහළ යාම ෙනාවැළැU-ය හැH ත11වයU කරා වSධනය ෙ�. ෙමය 

සමාçය ]ච�ඩ1වය තව�රට1 ඉහළ යාමට ]බල ෙහ්PවU ෙ�. 

ෙමම ෙයgජනාව ඉVmප1 H�ෙ{; මධG කාdනව හා VÒ කාdනව ¤මෙය4 කාබxක හා ෛජව 

ෙපාෙහාර -¬ම1 පmV භා-ත කර�4 රසායxක ෙපාෙහාර භා-තය අවම H�ම P�4 හmත වගාව 

]වSධනය සඳහා , වැඩ BCෙවළ සමාජගත H�ම ද ඉතා සාධzය වැඩ BCෙවළU ෙලස හJ4වා ;ම 

අප -?4 ෙයgජනා කර8. 

 
4.4. 2022 මැ$ මස 01 &න (ට 2022 ෙදසැ,බ. මස 31 ද/වා ෙක3 කා4නව 5යා7මක 

89මට ෙය:;ත 5යාකාරක,  
 

ෙයJජනා අංක 01 

i. ජා"ක ෙපාෙහාර ෙaක{ කාSයාලය හරහා 2022/2023 මහ ක4නෙ' b වගාව, බඩ ඉmð 

වගාව සහ අෙනÇ1 ෙබgග වගාව4ට අවශG ඉහළ Òණා1මක ත11වෙ' රසායxක 

ෙපාෙහාර ]මාණය ෙම4ම යල ක4නයද ඇP«ව ඉVm මාස 07 සඳහා , අතGවශG ඉහළ 

Òණා1මක ත11වෙ' රසායxක ෙපාෙහාර ]මාණය4 ]කාශයට ප1 H�ම සහ එය අVයර 

ෙදකU යටෙ1 ක�න�4 ෙග4bමට කටrP H�ම. ඒ අEව පහත දැUෙවන පmV අවශG 

කටrP ක�න�4 -x-දභාවෙය4 rPව ?� කළ rPය. 

 

ii. ෙමම 8« අවශGතාවෙය4 b වගාව සදහා අවශG ස{ÖSණ ]මාණය රජය මt4ද බඩ ඉmð 

හා අxÇ1 වගාව4 සදහා අවශG ඉහළ Òණා1මක ත11වෙ' රසායxක ෙපාෙහාර ]මාණය 

දැනට ජා"ක ෙපාෙහාර ෙaක{ කාSයාලෙ' �යාපVංÊ BCග1 ෙපෟvග�ක ආයතන මt4ද 

ජා"ක ෙපාෙහාර ෙaක{ කාSයාලෙ' xයාමනය යටෙ1 ආනයනය H�මට කටrP H�ම. 

 

iii. එෙස්ම එU එU රසායxක ෙපාෙහාරවල පැව"ය rP Òණා1මකභාවය හා එ| Bm-තරය4 

ජා"ක ෙපාෙහාර ෙaක{ කාSයාලය -?4 ]?v¬යට ප1 කළ rPය. එෙස්ම, ඉහළ 

Òණා1මක ත11වෙ' රසායxක ෙපාෙහාර ෙවෙළඳෙපාළ �ල සදහා උපmම �ලU xයම 

H�ම අවශG වන අතර ෙපාෙහාර �ල ප�tය වසරට සාෙ�Uෂව -ශාල වශෙය4 ඉහළ ෙගාස් 

ඇ" බැ-4  ෙගාb4 සඳහා ෙපාෙහාර xÇ1 H�ෙ{; 50% ක සහනාධාර 8දලකට  xÇ1 
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කළ rPය. ෙම|; ඉහළ Òණා1මක ත11වෙ' රසායxක ෙපාෙහාර ආනයනය කරන රටවල 

ෙවළඳ ෙපාළ හැ?�ම අධGනය ෙකාට වඩා1 වා?දායක �ලකට ෙපාෙහාර සපයා ගැzමට 

හැH xශ්Êත කාල වකවාEව -ශ්ෙaෂණය H�ම අතGවශG ෙ�. (දැනට ෙලgක ෙවළඳපෙa 

රසායxක ෙපාෙහාර ෙටා4 එකක �ල ෙඩාලS 800 - 1300 U අතර ෙදgලනය වන බැ-4 

-ෙශ්ෂෙය4 ම �x, 7� මාස වන -ට රසායxක ෙපාෙහාර xෂ්පාදන වැ� වශෙය4 ෙවෙළඳ 

ෙපාළට පැ�8ෙ{; සාමානGෙය4 �ල අ� වන අ1දැi{ ඇ" බැ-4 රසායxක ෙපාෙහාර 

ෙටා4 එකක �ල ෙඩාලS 800 U ෙනාව ඇමmකාE ෙඩාලS 1000 U ෙලස ගණ4 

බැ@වෙහා1 සහ ෙඩාලS එකට සාෙ�Uෂව KBයල, KBයa 350/- U ෙලස ගණ4 බලා, 

rmයා Hෙලg ¯ෑ{ 50 ක ��යක �ල ගණ4 බැ@වෙහා1 එය KBයa 18,000/- U -ය හැක. 

ෙමවැx -ශාල 8දලU, b, ධානG, උඩරට සහ පහත රට එළව«, Çඩා ෙ1 වP |�ය4 වැx 

?ය@ම ෙගාb4ට දැmය ෙනාහැH 8දලU වන බැ-4 �ල; ගැzෙ{ හැHයාව අ� b අස්වැ4න 

අ�bම1  එq4 xෂ්පාදනය අ� bම1 ?� -ය හැක . එම xසා KBයa 18,000/- ක 8ද�4 

50% ක දායක1වයU, ආෙයgජනයU ෙස් සලකා රජය මt4 දැmය rP බවට ෙයgජනා කර8.  

 

iv. එෙම4ම දැනට ජා"ක ෙපාෙහාර ෙaක{ කාSයාලෙ' �යාපVංÊ b ඇ" කාබxක, ෛජව හා 

රසායxක ෙපාෙහාර xෂ්පාදකය4ෙe xෂ්පාදනවල Òණා1මකභාවය ඉහළ නැංbෙ{ 

වැඩBCවල අඛ�ඩව ?� H�ම. 

 

v. දැනට හ�4වා ; ඇ" කාබxක හා ෛජව ෙපාෙහාර ද සමග ඉහළ Òණා1මක ත11වෙ' 

රසාxක ෙපාෙහාර භා-තා H�ම ]වSධනය H�මට ෙයgජනා කරන අතර ඒ අEව 2022/2023 

මහ ක4නෙ' b වගාව සදහා ආනයනය කළ rP ඉහළ Òණා1මක ත11වෙ' රසායxක 

ෙපාෙහාර  ]මාණය ෙම1U ෙටා4 150,000 U බවද ෙයgජනා කර8. ඒ අEව ආනයනය H�ම 

පහත දැUෙවන පmV අVයර ෙදකක; ?� කළ හැHය. 

 

 jයාකාරකම කාල වකවාEව ෙපාෙහාර Wමාණය 

1 අVයර 

�ල ගණ4 කැඳbම 2022 මැq මස පළ8 ස"ය /mයා ඇP« 

අතGවශG රසායxක 

ෙපාෙහාර  

 ෙම1U ෙටා4 

75000 

�ල ගණ4 -වෘත H�ම 2022 7x මස පළ8 ස"ය 

ඇනc{ H�ම �ල -වෘත කළ වහාම ස"යU 

ඇPළත 

ෙපාෙහාර xශ්Êත පmV 

ෙබදා හැ�ම 

සැ�තැ{බS 8a ස"ය 
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2 අVයර 

�ල ගණ4 කැඳbම 2022 මැq මස 3/4 ස"වල /mයා ඇP« 

අතGවශG රසායxක 

ෙපාෙහාර  

ෙම1U ෙටා4 

75000 

�ල ගණ4 -වෘත H�ම 2022 7� මස අවස4 ස"ය 

ඇනc{ H�ම 2022 අෙගgස්P මස 8a ස"ය 

ෙපාෙහාර xශ්Êත පmV 

ෙබදා හැ�ම 

  

2022 සැ�තැ{බS මස අවස4 ස"ෙ' 

?ට ඔUෙතg{බS මස ෙදවන ස"ය 

දUවා 

 

* ෙමම jයාව�ය තව�රට1 ක�න{ H�මට අවශG ව4ෙ4 න{ වඩා1 වා?දායක 

ආනයනකK හ�නාෙගන අමාතG ම�ඩල අEමැ"ය මත ඉහළ Òණා1මක ත11වෙ' 

රසායxක ෙපාෙහාර ආනයනය ෙකාට ෙගා- ජන ෙස්වා මධGස්ථාන හරහා ෙබදා හැ�ම ?� 

කළ හැHය. 

ඒ අEව වැය වන 8දල පහත පmV ඇස්තෙ{4P කළ හැHෙ�.                      

දළ වශෙය4 වැය වන 8දල 

(ෙපාෙහාර ෙම1U ෙටා4 1 U ෙඩාලS 

1000 U යැq උපකaපනය කළෙහා1) 

ඇමmකාE ෙඩාලS  

 

රාජG අංශයට 1 වන අVයර සදහා වැය 

වන 8දල 

ෙම1U ෙටා4 75000* 1000 = 75,000,000 

රාජG අංශයට   2 වන අVයර සදහා වැය 

වන 8දල 

ෙම1U ෙටා4 75000* 1000 = 75,000,000 

අවශG වන වන 8« ෙඩාලS ]මාණය ෙම1U ෙටා4 150000* 1000 = 

150,000,000 

 

vi. ඒ අEව 2022/2023 මහ ක4නය සදහා රාජG අංශයට ඉහළ Òණා1මක ත11වෙ' රසායxක 

ෙපාෙහාර ආනයනය H�මට දළ වශෙය4 ඇ. ෙඩා. ��යන 150 U අවශG වE ඇත. රජය 

මt4 ආනයනය කරE ලබන ෙපාෙහාර අවශGතාවය පmV ෙගා-ජන සංවSධන 

ෙදපාSතෙ{4Pෙ� Vස්®U හා ]ාෙv�ය කාSයාල වèහය4 මt4 ෙබදා හැ�ම -¬ම1 පmV 

?� කළ rPය. 
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vii. 2022/2023 මහ ක4නය සහ 2022 වSෂෙ' ඉVm මාස 7 සදහා බඩ ඉmð හා අxÇ1 ෙබgග 

වගාව4ට අවශG මනා ]�"යH4 r1 රසායxක ෙපාෙහාර හා අxÇ1 කෘµ රසායන ²වG 

ෙපෟvග�ක අංශය මt4 ආනයනය කළ rP බව ෙයgජනා කරන අතරම එෙස්  ආනයනය කළ 

rP අවම රසායxක ෙපාෙහාර අවශGතාවය ෙම1U ෙටා4 ලUෂ 2 U පමණ ෙවතැq ෙයgජනා 

කර8. තවද එෙස් ආනයනය කරE ලබන රසායxක ෙපාෙහාර Òණා1මකභාවය ජා"ක 

ෙපාෙහාර ෙaක{ කාSයාලය මt4 xයාමනය H�ම අතGවශG බවද ෙප4වා ෙද8. ෙ{ සදහා 

ආයතන ෙතgරා ගැzෙ{; Vස්®U ම�ටෙ{ හා ]ාෙv�ය ම�ටෙ{ ගබඩා පහ�ක{ පැව^ම 

ෙකෙර| -ෙශ්ෂ අවදානය ෙයා8 කළ rP බවද xSෙvශ කර8. ෙ{ සදහා ඉහත ගණනය4ට 

අEව දළ වශෙය4 ඇ.ෙඩා. ��යන 200 U පමණ අවශG වන බව x�Uෂණය වන අතර උUත 

]මාණය xශ්Êත කාල ¶මාව Pළ -¬ම1 ෙලස ආනයනය H�මට අවශG ණයවර �B xÇ1 

H�මට රජය -?4 පහ�ක{ සලසා Vය rP බවද x�Uෂණය කර8. 

ෙයJජනා අංක 02 

අපනයන ෙ1 Hෙලg e2{ 1U සදහා අවම වශෙය4 KBයa 50/- ක ෙහg ��� ෙසස් බvදU පැනbම 

හා x? Òණා1මකභාවයH4 r1 රසායxක ෙපාෙහාර හා අෙනÇ1 කෘµ රසායxක ²වG ආනයනය 

H�ම සඳහා වැය වන \ලG ]මාණය ]"පාදනය කර ගැzම සඳහා පහත ෙයgජනාව ඉතා ක�න�4 

Vය1 H�මට ෙයgජනා කර8. 

 

අපනයනය H�ෙ{; ෙ1 Hෙලg ¯ෑ{ එකU සඳහා වන වැය වන KBයa අගෙය| (ෙඩාලරයට 

සාෙ�Uෂව KBයල අව]මාණය bම ෙහ්Pෙව4 වැ� , KBයa ව�නාකම (ÖSණ අගය) ෙ{ දUවා 

ස{ÖSණෙය4ම  ලබාෙගන ඇ1ෙ1 අපනයනකKවා පමs. ෙම| ව�නාකම H?� ආකාරයH4 

අගය දාමෙ' H?� පාSශවකKෙවÇට |� b නැත. ඒ අEව ෙ1 Hෙලg එකU සඳහා KBයa 50 ක 

ෙසස් බvදU පැනbම අxවාSය කළ rP අතර එම බ� 8ද�4 ලැෙබන ආදායම රසායxක ෙපාෙහාර 

ආනයනය සදහා, දැ�මට ?�වන -යද�4 ෙකාටසU Bයවා ගැzම සඳහා ෙයාදවා ගැzමට හැHයාව 

ඇත. 

 

ඒ අEව 2022 වSෂෙ' අෙ�Uµත අපනයන ෙ1 ]මාණය Hෙලg¯ෑ{ ��යන 300 U ෙලස 

ඇස්තෙ{4P ගත කළෙහා1 එ-ට අවම වශෙය4 උපයාගත හැH දළ ආදායම පහත දැUෙවන පmV 

ෙප4වා ;මට u«වන. 

 

Hෙලg¯ෑ{ 300,000,000 * K. 50/- = KBයa 150,000,000,000/- 
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ඒ අEව KBයa ��යන  15,000 U එන{, ආස4න වශෙය4 ඇමmකාE ෙඩාලS ��යන 46.88 U 

පමණ ෙ�. (ඇ.ෙඩා.1=K.320) 

 

ෙයJජනා අංක 03 

Çඩා හා මධGම ම�ටෙ{ ෙගාb4 අපහ�තාවයට ප1කර�4 ¸ඳ වැ�~ -ශ්වාසය යC ෙගාඩනැ½ම 

සඳහා ජා"ක හා පළා1 ම�ටෙ{ කෘµකSමා4තයට අදාළ ?ය@ ෙ�්y xලධා�4 jයා��ව මැVහ1 

කරගx�4 දැEව1 H�ෙ{ ක�න{ වැඩ BCෙවළU ආර{භ H�ම. ෙම|; කෘµකSම 

ෙදපාSතෙ{4Pව, ෙගා-ජන සංවSධන ෙදපාSතෙ{4Pව ෙම4ම පළා1 කෘµකSම අධGUෂ 

කාSයාල ඒකාබvධව දැEව1 H�ෙ{ ශU"ම1 සහ ෙපා� යා4yණයU සකස් H�ම හරහා 

ෙගා-ජනතාව අÉෙüරණය H�ම අඛ�ඩව ?� කළ rPය.  එෙස්ම යහප1 කාµකාS�ක BCෙව1 

(Best Agricultural Practices) BCබඳ දැ� අවධානය ෙයා8 කරව�4 ඒවා සමාජගත H�ම සඳහා , 

u«a ක"කාවතU ?ය@ම මාධG හරහා ?�-ය rPය. ෙමය ජා"ක අවශGතාවU ෙස් සලකා jයා1මක 

H�ම1 ?ය@ම ම�ටෙ{ xලධා�4ෙe සÌය මැVහ1bම අතGවශG H�ම1 ඉතා වැදග1 ෙ�. 

ෙයJජනා අංක 04 

2022 වසෙS ආහාර �රUµතතාව තහcK H�ම සදහා ආහාර හා කෘµකSම සං-ධානය, ෙලgක ආහාර 

සං-ධානය හා අxÇ1 ජාතG4තර සං-ධාන සමග ක�න�4 සාක¡ඡා ඇරæම. 

ෙයJජනා අංක 05 

දැනට --ධ ආයතන හා -ෙශ්ෂඥq4ෙe මැVහ1bම මත හJ4වා ; ඇ" Òණා1මකභාවෙය4 ඉහළ 

කාබxක හා ෛජව ෙපාෙහාර xෂ්පාදනය වැ�Vr~ H�ම අඛ�ඩව ?� H�ම ඉතා අතGවශG ෙ�. 

Çඩා වැ-� ෙබgග වගා සංවSධනය හා අපනයනය ]වSධනය රාජG අමාතGාංශෙ' ස{ÖSණ 

මැVහ1bම මත ලංකා ¶x සමාගම සහ Bio Ingredients ආයතනය ආර{භ ෙකාට ඇ" ෛජව  

ෙපාෙහාර xෂ්පාදනාගාර ෙදෙක| xෂ්පාදන කටrP 2022 වSෂය අවස4 bමට ]ථම ආර{භ H�ම. 

 

ලංකා ¶x සමාගම සP පැලව1ත හා ෙසවනගල කSමා4තශාලාව�4 උසස ්]�"ෙය4 r1 ෛජව 

ෙපාෙහාර ස්ඵ�ක ස්ව.පෙය4 (granular form / pellet) xපදවන අතර එxසා /mයා ෙම4 පහ�ෙව4 

පසට ෙයVය හැHය. ෙමම කSමා4ත ශාලා ෙදෙක|ම ෛජව ෙපාෙහාර ෙම1U ෙටා4 200,000 U 

එන{ වගා වපසmය 10% ක ]මාණයට සැප[මට සැල�{ කර ඇත. එය උU වගාව ෙම4ම ෙ1 වගාව 

සඳහා ගැලෙපන ආකාරයට සකස් H�මට ද සැල�{ කර ඇත. ෙමම ෛජව ෙපාෙහාර Hෙලg ¯ෑ{ 50 

ක බෑගයU KBයa 3,200/- වැx �ලකට සැප[මටද සමාගම සැල�{ කර ඇත. 
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ඒ අEව රජෙ' දැ� අවධානය ෙයා8 ෙකාට ෙමම ෛජව ෙපාෙහාර xෂ්පාදනය ක�න{ H�ම ෙක� 

කාdනව වඩා1 ]ෙයgජනව1 වE ඇත. 

ෙයJජනා අංක 06 

කෘµකාS�ක හා වැ-� ෙබgග Uෙෂ්yය, fවර Uෙෂ්yය හා ප4 ස{ප1 xෂ්පාදන හා අගය එකP 

H�ෙ{ කටrP අඛ�ඩව කර ෙගන යාම සදහා අවශG ඉ4ධන සපයා ගැzමට -¬ම1 ¤මෙ�දයU 

සැක¶ම.  

ෙයJජනා අංක 07 

රට Pළ දැනට පව1නා ආහාර ?යaල xවැරV ගබඩාකරණය හා �රUµතකරණය හා ¤මාEÓලව 

ෙබදාහැ�ම, පව"න ආහාර හා  සංÊතවල ප� අස්වE හාxය අවම H�මට ක�න{ jයාමාSග ගැzම, 

පාmෙභgtකය4ෙe ආහාර නාස්"ය හැH තර{ අවම H�මට දැEව1 H�ෙ{ jයාමාSග ගැzම. 

ෙයJජනා අංක 08 

දැනට ඌන උපෙයghත ආහාර ෙබgග BCබද ජනතාව දැEව1 H�ම හා ෙක�කාdනව අස්වE ලැෙබන 

ආහාර ෙබgග (ධානG, එළව« හා පළPK ෙබgග) ෙගවP වගාව4 ෙලස, ෙගා-¸{වල හා වගා කළ 

හැH රජෙ' ?ය@ ඉඩ{ වල වගා H�ම. ඒ සඳහා කෘµකSම Uෙෂ්yෙ' ]ාෙයgtක හා නGායා1මක 

�v¬මP4ෙe ෙමෙහයbෙම4 සමස්ත ජනතාව ස{බ4fකරණය H�ම හා -ශ්ව -දGාල කෘµකSම 

ñඨා¬ප"වK4ෙe, ආචාSයවK4ෙe, -දGාSÍ4ෙe හා ?�4ෙe සහය, කැපbම හා ෙමෙහයbම 

ලබාගැzම. තව ද, ආනයxක ආහාර ෙවEවට හ�4වා Vය හැH ආහාර ආෙvශක ක�න�4 හ�4වා 

;ම හා ]ච�ත H�ම හා ආහාර ෙබgගවල ආහාරයට ගත හැH ඌණ උපෙයghත ෙකාටස්ව�4 සකස් 

කර ගත හැH ආහාර BCබද ජනතාව දැEව1 H�ම. 

උදා : ෙකාස් ඇට B�, ෙපාa Ç� B�, --ධ අල වSග හා ෙකාළ වSග   

ෙයJජනා අංක 09 

ආහාර �රUµත පනත යටෙ1 බලපy මt4 ඉව1 H�මට අවසර ලබා ; ඇ" එෙහ1 ç-ත ෙහg 

ෙvපලවලට අනPKදායක ම�ටෙ{ ෙනාවන ෙකාස්, ෙදa, ගැහැ~ තa සහ ෙපාa යන ආහාර ෙබgග 

ශාක ¸ම ෙහdම මාස 24ක කාලයU සඳහා තහන{ H�ම. 
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4.4.1. ෙයJzත ෙක{කා|න ක}නN වැඩ l~ෙවළ �~P අෙ�Cwත A/ඵල 

i. ]මාණව1 පmV උසස ් ත11වෙ' රසායxක ෙපාෙහාර හා අෙනÇ1 කෘµ රසායxක ²වG 

ෙවළඳෙපාළට සැප[ම හරහා 2023 වසෙS ජනවාm ෙපබරවාm වන -ට xශ්Êත පmV 2022/ 

2023 වසෙS මහ ක4නෙ' අෙ�Uµත සහa ෙම1U ෙටා4 ලUෂ 18 U පමණ xෂ්පාදනය 

H�ම. 

 

ii. එෙස්ම 2022 වසෙS යල ක4නෙ'; xෂ්පාදනය වන සහa ෙම1U ෙටා4 ලUෂ 6 - 7 අතර 

]මාණයද සමග රෙ� 8« සහa අවශGතාවය සuරාdමට හැH bම. ඒ අEව බාස්ම^ සහa හා 

-ෙශ්ෂ සහa වSග දැනටම1 xදහස් ෙවළඳ t-�{ හා අවෙබgධතා t-�{ ස|ත රටවaව�4 

පමණU ආනයනය H�ම. ෙමමt4 අxÇ1 සහa ආනයනය H�ම සඳහා වැය , ෙඩාලS 

��යන 250 කට අ¬ක 8දල ඉ"m කරගැzමට හැHයාව ලැෙ£. 

 

iii. බඩ ඉmð වගාව ය� නගා ?�bම හරහා ෙම1U ෙටා4 ලUෂ 5 ක පමණ ආනයනය වළUවා 

ගැzෙම4 තව�රට1 ඇ.ෙඩා. ��යන 150 U පමණ ඉPK කර ගැzමට හැHයාව ලැෙබන 

අතර ස1ව ආහාර xෂ්පාදනය, ®ෙපgෂ හා බඩ ඉmð ආ+ත අxÇ1 ආහාර xෂ්පාදනය හා බඩ 

ඉmð ආ+ත කSමා4තකKව4 �රUµත bම.  

 

iv. ෙගා- ජනතාව සහ එම පcaවල çවන ත11වය සහ ආSXක ම�ටම යC ස්ථාBත H�මට ඇ" 

හැHයාව සහ ඔc4ෙe -ශ්වාසzයභාවය නැවත ෙගාඩනඟාගත හැH bම. 

 

v. අතරමැV ක4නය වගා H�ම හරහා ධානG ෙබgග අපනයනය H�මට වැයවන -ශාල ෙඩාලS 

]මාණය ඉ"m කර ගැzමට හැHයාව ලැ´ම හා ෙගා-යාෙe වාSµක ආදයම ඉහළ යාම. 

 

vi. කාබxක ෙපාෙහාර හා ෛජව ෙපාෙහාර භා-තය ]ච�ත H�ම ඔස්ෙස් අçb b ඇ" පස නැවත 

සÌය කර�4 පෙස්  ෙපgෂණ ම�ටම ඉහළ නැංbමට හැHයාව ලැ´ම. 

 

vii. කෘµකSම ෙදපාSතෙ{4Pව, ෙගා-ජන සංවSධන ෙදපාSතෙ{4Pව හා පළා1 කෘµකාS�ක 

අධGUෂ කාSයාලය අතර මනා ස{බ4fකරණයU ඇ" H�ම මt4 මානව ස{ප1 ]ශස්ත 

ෙලස ෙයාදවා ගැzෙ{ හැHයාව එමt4 Uෙෂ්yෙ' ෙගා- ජනතාවට වැ� ]"ලාභයU |�වන  

ආකාරෙ' ස{බ4ධතා ජාලයU ෙගාඩනැMම. 
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4.5. ෙයEhත මධgකා8න වැඩ `aෙවළ 2023 - 2024 

i. පාං4 ප�Uෂාව4 x? පmV ?� කර�4 රසායxක ෙහg කාබxක ෙම4ම ෛජව ෙපාෙහාර 

ෙය;ම BCබඳව BCග1 xSෙvශ ලබා ගැzම හා එම xSෙvශ පmV jයා1මක H�ම. 

ii. කෘµකSම අමාතGාංශය මt4 ඉVmප1 කර ඇ" ෙබgග 16 ]වSධනය H�ෙ{ වැඩසටහන 

jයා1මක H�ම. 

iii. එU එU ෙබgග සඳහා වන වගා වපසmය ෙම4ම 5�ය කළමනාකරණය H�ම අතGවශG ෙ�. 

ෙ{ අEව ෙබgග වල අවශGතාවය කාdනව -ශ්ෙaෂණය කර�4 xෂ්පාදනය, සැක�{ 

H�ෙ{ කSමා4ත සඳහා වන අවශGතාවය4 හJනා ගැzම සඳහා , වැඩ BCෙවළ නැවත 

යාව1කාdන H�ම, ස{බ4fකරණය H�ම හා ඒ ඒ ෙබgගවලට නායකq4 ප1ෙකාට 

xලධා�4 හා වගාකKව4 අතර මනා අවෙබgධයU ඇ" ඇ"H�ෙ{ යා4yණය ස්ථාBත 

H�ම. 

 
iv. කෘµකSමා4ත Uෙෂ්yෙ' පව1නා මානව ස{ප1 අS�දය වෘ1^ය තනPKවල පව1නා 

පරතරය ක�න�4 සuරාdම. 

• උදාහරණ:  කෘµකSම පSෙ'ෂකවK4 පSෙ'ෂකq4 හා -ශ්ෙaෂකq4ෙe uර�පා� 

සuරාdම, අඛ�ඩව ඔc4ෙe හැHයා වSධන වැඩ BCෙවළ jයා1මක H�ම. 

 

v. කෘµකSමා4තය, අපනයන කෘµකSමා4තය සඳහා , z"�" අණපන1 වල පව1නා ගැට@  

හJනා ගx�4 ඒවා කාdන අවශGතාවය4ට ගැලෙපන පmV සංෙශgධනය H�ම. 

• උදාහරණ: පාං4 සංරUෂණය සඳහා පව1නා බාධාව4 ඉව1 H�ම හා එම වැඩ 

BCෙවළ  ක�න�4 ආර{භ H�ම. 

 

vi. දැනට වාSµකව ෙම. ෙටා4 25,000 කට අ�ෙව4 xපදවන ෙරාU ෙපාස්ෙ��, කාබxක 

ෙපාෙහාර වලට ෙපාස්පරස් සැප[මට ෙයාදා ග4නා ]ධාන ස්වභා-ක අ8²වG ෙ�. ]�"ෙය4 

rP කාබxක ෙපාෙහාර xෂ්පාදනය වැ� H�ම සඳහා ෙමම ෙරාU ෙපාස්ෙ�� xෂ්පාදනය 

අවම වශෙය4 ෙම.ෙටා 100,000 දUවා වසරU Pල වැ� H�මට ෙයgජනා ෙකෙS.තවද 

රසායxක ෙපාස්ෙ�� භා-තය අ� H�ම සඳහා  ෙපාස්ෙ�� ²වGකරණය ?�කරන U;² çb4 

ෙයාදා ගැzම ?� කළ හැH බැ-4 එම ෛජව ෙපාෙහාර සැක¶ම Vmම1 කළ rP ය. 

 

vii. ඉඩෙ{ 5ෙගgdය B|�ම අEව පාං4 සංරUෂණ ¤මෙ�ද ෙයාදා ගැzම මt4 පස ෙස්;යාම 

අවම H�ම1 “Sunn Hemp” වගාව මt4 පෙස් සාරව1 බව වැ� Vr~ H�මට Bයවර ගැzම. 
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viii. දැනට ]ච�ත යල සහ මහ ක4නවලට අතරමැV ක4නෙ' ; 5�ෙය4 උපmම ]ෙයgජන ලබා 

ගැzම සඳහා ෙගා-යා ෙපළඹbම සහ ඒ මt4 8ං, ක�B, උJ, ÇරUක4 වැx ධානG ෙබgග 

වගාව ]ච�ත H�මට සÌයව මැVහ1 bම. 

 
ix. ෙගා-තැෙ4; භා-තා ෙකෙරන ස්වභාවධSමෙ' \ලධSම, ජල කළමණාකරණය, පාං4 

ෙපgෂණ ත11වය ඉහළ නැංbම ඒකාබvධ පCෙබgධ පාලන ¤ම ආ; කෘµකාS�ක යහ uK� 

(Best Agricultural Practices) u«a ෙලස හJ4වා ;ම හා ඒවා සමාජගත H�ම සඳහා xශ්Êත 

වැඩ BCෙවළU Uෙෂ්yෙ' -ෙශ්ෂඥය4 හා xලධා�4ෙe සෘ� මැVහ1bම මත jයාවට 

නැංbම. ෙමම වැඩ BCෙවළ BCබඳ අඛ�ඩ දැEව1 H�ම ඉතා වැදග1 ෙ�. 

 
x. Çඩා වැ-� ෙබgග වගා සංවSධන හා අපනයන ]වSධන රාජG අමාතGාංශය -?4 හJ4වා ; 

ඇ" අපනයන කෘµ වGවසායක1ව සංවSධන වැඩ BCෙවළ වඩා1 ශU"ම1ව jයා1මක 

H�ම ඔස්ෙස් කෘµ වGවසායක1ව Uෙෂ්yෙ' තKණ දායක1වය 10% ?ට 30% දUවා ඉහළ 

නංවා ගැzම සඳහා ?ය@ පාSශ්වය4ෙe සÌය දායක1වය ලබා ගැzෙ{ u«a 

වැඩBCෙවලU ඒකාබvධ ]ෙ�ශෙය4 jයා1මක H�ම. 

 
xi. දැනට අපනයන කෘµ වැ-� ෙබgග, ෙ1, ෙපාa, රබS කSමා4ත වල ඵලදාqතාව වSධනය 

H�ම හා අගය එකP H�ම ඉහළ නැංbෙ{ ¤�ක වැඩ BCෙවළ 2023 වසෙS ?ට ඒකාබvධ 

]ෙ�ශයH4 jයා1මක H�ම. ෙපෟvග�ක අංශය ෙම4ම රාජG අංශය  ඒකාබvධව වාsජ 

89~වරU යටෙ1 කටrP H�ම. 

 
xii. ÇKJ වගාව සඳහා ෙම4ම ඒ ආ+ත xෂ්පාදන කSමා4ත සඳහා 5ෙගgdය දSශකය 2022 

ෙදවැx මස ෙදවැx Vන ලබා ගැzම -ශාල ජය¯හණයU වන අතර එ| වඩා1 ]ශස්ත ]"ලාභ 

රටට ලබා ගැzම සඳහා ඒකාබvධ ]ෙ�ශයU යටෙ1 ශU"ම1 යා4yණයU ෙගාඩ නැMම. 

 
xiii. අxÇ1 අපනයන කෘµ ෙබgග සඳහා , අපනයන ආදායම 2021 වසරට සාෙ�Uෂව ඉහළ නංවා 

ගැzම සඳහා , ?ය@ සැල�{ගත වැඩසටහ4, වGාපෘ"  ?ය@ම පාSශවකKව4ෙe 

ස{බ4fකරණෙය4 jයා1මක H�ම. 

 
xiv. ෙවෙළඳෙපාළ ශU"ම1 H�ම හා ජාලගත H�ම ෙම4ම අගය දාමෙ' සෑම පාSශවයUම 

ඒකාබvධ කර�4 නව ෙවෙළඳෙපාළ හJනාගැzෙ{ වැඩBCෙවලU අපනයන සංවSධන 

ම�ඩලය, වාsජ ෙදපාSතෙ{4Pව හා -ෙvශ �ත ම�ඩල හරහා ?� H�ම හා එය අඛ�ඩව 

පව1වාෙගන යෑෙ{ යා4yණයU ස්ථාBත H�ම. 
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xv. කෘµ ෙතාරPK කළමනාකරණ පvධ"ය හා ස4xෙ�දන මාධG භා-තෙය4 ඒකාබvධ -දè1 

කෘµකාS�ක ]ෙ�ශයU ස්ථාBත H�ම. ෙම|; ෙහUටS ෙකා£බෑක�ව ෙගා-කටrP 

පSෙ'ෂණ ආයතනෙ' සෘ� මැVහ1bම අතGවශG වන අතර ඔc4 -?4 අඛ�ඩව ලබා �4 

-ශ්ෙaෂණය4, ද1ත හා ෙතාරPK ෙම4ම xSෙvශය4 jයා1මක H�ෙ{ යා4yණයU 

සකස් H�ම. (එම ෙතාරPK xSෙvශය4 ෙපෟvග�ක වා?ය උෙදසා පmහරණය කරනවා 

ෙවEවට රෙ� ]වSධනය සඳහා ෙයාදවා ගැzම.) 
 

xvi. කෘµකSමා4තය, වැ-� කSමා4තය හා අපනයන කෘµකSමා4තය සඳහා , ?ය@ ආයතන 

ඒකාබvධ කර�4 ඔc4ෙe වගi{ හා කාSයභාරය xශ්චය H�ම හා එම වගi{ පැව�ම. 
 

4.6. ෙයEhත jkකා8න වැඩ `aෙවළ 2025 - 2030 
 

i. කෘµ කSමා4තය, අපනයන කෘµ කSමා4තය හා වැ-� කSමා4ත Uෙෂ්yය සඳහා -¬ම1 

ජා"ක ]"ප1" සැක¶ම හා එම ]"ප1" පාS�ෙ{4Pෙ� අEමැ"යට ඉVmප1 ෙකාට 

jයාවට නැංbම. 
 

ii. කෘµ Uෙෂ්yය සඳහා , පSෙ'ෂණ සංවSධන වැඩ BCෙවළ u«a H�ම හා එම ]"ඵල මත 

Uෙෂ්yෙ' නbකරණය තහcK H�ම. ෙපෟvග�ක අංශෙ' කෘµ පSෙ'ෂණ හා කෘµ 

නෙවg1පාදන අවශGතාවය4 -ශ්ව -දGාලවල කෘµකSම ñඨ ව�4 ?�කර ගැzමට අවශG 

යා4yණය සැක¶ම. 
 

iii. ෙමරට ?ය@ ෙබgග සදහා ෙපාස්පරස් අවශGතාවය සැB�මට වාSµකව 1පa �පS ෙපාස්ෙ�� 

ෙපාෙහාර වSගය ෙම1U ෙටා4 100,000 ක අවශGතාවයU පව"න අතර වැ�ම බැර ෙලgහ 

]මාණය ස|තව ආනයනය H�මට ?�වන ෙමම ෙපාෙහාර වSගය ෙවEවට ෙමරට ෙපාස්ෙ�� 

x¬ය භා-තා කර ?4ගa �පS ෙපාස්ෙ�� සැක¶ම අතGවශG ෙ�. වාSµක අවශGතාවය 

ෙම.ෙටා. 250,000 U වE ඇත. ෙ{ සදහා  \�කව සaBrmU අ{ලය xෂ්පාදනය H�ම සඳහා 

කටrP කළ rP අතර ෙ{ සදහා රාජG ෙපෟvග�ක ඒකාබvධ වැඩBCවලකට (Public Private 

Partnership) ¤මයට කටrP H�ම සඳහා ෙයgජනා කැඳ-ය rPය. දැනට පව"න අ¬කරණ 

xෙයgගය උaලංඝනය ෙනාවන ෙලස z"ප"වරයාෙe උපෙදස් මත t-�{ ෙක�{ප1 කර 

කටrP කළ rPය. 
 

iv. ප� අස්වE හාxය අවම H�මට ෙතgරාග1 ස්ථානවල �ත ගබඩා පහ�ක{ ඇ" H�ම. 
 

v. කෘµ අංශය නbකරණය H�ෙ{ ජා"ක වැඩ BCෙවළ හJ4වා;ම. 
 

vi. ශU"ම1 ප�-පර{ හා xයාමන යා4yණයU B|� bම හා ඒ හරහා කාSය සාධනය මැzම, 

කළමනාකරණය හා ඇග[ම අඛ�ඩව ?�H�ම. 
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5.1. ව&තමාන ප,-ම  
  
 
2020 වSෂෙ' ඇස්තෙ{4Pගත ජනගහනය ��යන 21.909 U , o ලංකාෙ� 8« පාසa ËෂG 

සංඛGාව ��යන 4.06 H (ජන හා සංඛGාෙaඛන ෙදපාSතෙ{4Pව). එය Vවqෙ4 8« ජනගහනෙ' 

]"ශතයU ෙලස 18.53 H. ෙමම පාසa ËෂG ]මාණය ෙÎ්s 13 ක -?� ?�න අතර, සාමානG 

වශෙය4 පළ8 ෙÎ්sයට අතළ1 කරග4නා ËෂG සංඛGාව වාSµකව 320,000 - 330,000 1 අතර 

]මාණයU ෙ�. 2020 වසෙS ; එම ]මාණය 319,405 U -ය. එම වසෙS ; සාමානG ෙපළ -භාගය 

සඳහා ෙපz ?� ?�4 ]මාණය 305,566 U ද, ෙදවන වර -භාගයට ෙපz ?� සංඛGාව 9,534 U ද 

ෙ�. උසස ්ෙපළ ප4"වල ?�න 8« ËෂG සංඛGාව  421,114 U සහ උසස ්ෙපළ -භාගය සඳහා ෙපz 

?� 13 ෙÎ්sෙ' උග1 ?�4 සංඛGාව 202,923 H. 

 

වÒ අංක 5.1: වසර පහක පළ8 ෙÎ්sයට ඇPළ1b{, අ.ෙපා.ස.(සා.ෙපළ) අ.ෙපා.ස.(උ.ෙපළ) ෙපz 

?� ?�4 සංඛGාව 

(\ලාÎය: අධGාපන අමාතGාංශය) 
 
 
වÒ අංක 01 ද1ත කාල ෙÎ්s ද1ත පvධ"යU ෙලස සැලiෙම4 ෙපz ය4ෙ4 සෑම වසරකම පළ8 

ෙÎ්sයට ඉVmප1 වන සංඛGාවට වඩා අ� සංඛGාවU අ.ෙපා.ස. (සා.ෙපළ) -භාගයට හා  එම වසෙS 

අ.ෙපා.ස.(උ.ෙපළ) -භාගයට ෙපz ?�මට xය�ත බවq. ඒ අEව සෑම වසරකම අ.ෙපා.ස.( සා.ෙපළ) 

වSෂය 1 ෙÎ්sයට 
ඇPළ1b{ 

11 ෙÎ්sයට  
]ෙ�ශ , ?�4 

(සා.ෙප) ෙදවනවර 
ෙපz ?�4න4 

13 ෙÎ්sයට ]ෙ�ශ 
, ?�4 
(අදාල වSෂෙ' 
උ.ෙප.සඳහා 
xය�ත) 

2020  319,405 305,566 9,534 198,324 

 2019  333,074 302,291 9,896 212,837 
 2018  328,632 294,220 13,502 159,740 
 2017  332,941 295,996 17,797 168,871 
 2016  326,977 285,961 23,584 150,087 
 2008  331,886 290,428 44,010 123,043 
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-භාගයට ෙපර පාසa හැර යන ?�4 ]මාණයU හා සාමානG ෙපළ -භාගයට ප� උසස් ෙපළ 

අධGාපනයට ඇPළ1 ෙනාb පාසa හැරයන ?�4 ]මාණයU වැඩ ෙලgකයට එU වන බවq. 

 
වÒ අංක 5.2: අ.ෙපා.ස.(සා.ෙපළ) හා ( උසස ්ෙපළ) -භාගය4ට ෙපර පාසa හැරයා{ 
 

වgෂය 
1 

ෙ�්�යට 
ඇ�ළB�N 

සළකා බලන 
වgෂෙp 

සා.ෙප. ට 
jය^ත 
��P 

සා.ෙප. 
ෙපර හැර 

යාN 

 
 

පාසH 
හැරයාෙN 

% 

(අදාල 
වgෂෙp 

උ.ෙප. සඳහා 
jය^ත) 
සංඛ7ාව 

උ.ෙප. ෙපර 
පාසH 
හැරWය 
සංඛ7ාව 

2020 
          

319,405  
            

305,566  
            

13,839  
 

4.33 
              

198,324  
             

116,776  

2019 
          

333,074  
            

302,291 
            

30,783  
 

9.24 
              

212,837  
                

99,350  

2018 
          

328,632  
            

294,220 
            

34,412  
 

10.47 
              

159,740  
             

147,982  

2017 
          

332,941  
            

295,996 
            

36,945  
 

11.10 
              

168,871  
             

144,922  

2016 
          

326,977  
            

285,961 
            

41,016  
 

12.54 
              

150,087  
             

159,458  

2008 
          

331,886  
            

290,428 
            

41,458  
 

12.49 
              

123,043  
             

211,395  
                 
(\ලාÎය: අධGාපන අමාතGාංශය) 

 
වÒ අංක 02 | ද1ත, කාල ෙÎ්s ද1ත ෙලස සැළiෙම4 ෙපz ය4ෙ4 පළ8 වසරට ඇPළ1 වන 

?�4ෙග4 4.33% ?ට 12,49% දUවා ?�4  ]මාණයU සාමානG ෙපළ -භාගයට ෙපර පාසa හැර 

යා හැH බවq. ෙමම ]"ශත අගය4ෙe සාමානG අගය සළකා බැdෙ{ ; ෙපz ය4ෙ4 සෑම වසරකම 

එෙස් පාසa හැරයා හැH ]"ශතය 10.03% U වන බවq. එන{ සාමානG ෙපළ -භාගයට ෙපර 

ආස4න වශෙය4 ?�4 30,000 U පමණ  පාසa හැරයන බව BCගැzමට ?�ෙ�.  

 

එෙම4ම සාමානG ෙපළ ?ට උසස් ෙපළ -භාගය දUවා අතර කාලය Pළ ද ය{ ?�4 ]මාණයU 

පාසa පvධ"ෙය4 ඇද හැෙa.  

 

2016 වSෂෙ' ; අ.ෙපා.ස. (සා/ෙපළ) -භාගයට ෙපz ?� ?�4 2019 වSෂෙ' ; අ.ෙපා.ස. (උසස් 

ෙපළ) -භාගයට ෙපz ?ට ඇ" අතර, පහත දැUෙව4ෙ4 වසර Pනක ; 11 ෙÎ්sෙ' ?� ?�4ෙග4 

13 වන ෙÎ්sය දUවා පැ�s ?�4ෙe ]මාණයq.  
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වÒ අංක 5.3: අ.ෙපා.ස.(සා. ෙපළ) හා අ.ෙපා.ස.(උ. ෙපළ)  -භාගයට ෙපz ?� ?�4 ]මාණය 2015 

- 2017 

 
අ.ෙපා.ස. 
(සා.ෙප.) 
සඳහා ෙපz 
?� වSෂය 

අ.ෙපා.ස. 
(සා.ෙප.) 
සඳහා ෙපz 
?� ?�4 
ගණන 

එම ?�4ෙග4 
අ.ෙපා.ස.(උ.ෙප) 
සඳහා ෙපz ?� 
?�4 ගණන 

අ.ෙපා.ස. 
(උ.ෙප.) සඳහා 
��සක{ 
ෙනාලැ� 
?�4 ගණන 

අ.ෙපා.ස. 
(උ.ෙප.) 
සඳහා 
��සක{ 
ෙනාලැ� 
?�4 
]"ශතය 

 
2015 

 
290,929 

 
159,7401 

 
131,189 

 
45.1 

 
2016 

 
326,977 

 
183,5432 

 
143,434 

 
43.9 

 
2017 

 
332,941 

 
212,8373 

 
120,104 

 
36.1 

 
2018 

 
328,632 

-  - - 

 
1 - 2018; 2 - 2019; 3 - 2020 
(+ලා.ය: අධ3ාපන අමාත3ාංශය) 
 
2015 වSෂෙ' අ.ෙපා.ස. (සා.ෙපළ ) -භාගය සඳහා ෙපz ?� ?�4ෙග4 45.1% U අ.ෙපා.ස. උසස්  

ෙපළ -භාගයට ෙපz ෙනා?�  ?�4 වන අතර 2016 හා 2017 වSෂවල ෙමම ]"ශතය BCෙව�4 

43.9% U හා 36.1% U -ය. ෙමම ?ය@ ?�4 උසස් අධGාපන ���කමU ෙහg ෙනාමැ"ව වැඩ 

ෙලgකයට එකP වන Îම බලකාෙ' සාමාhකq4 ෙ�.  වසර Pෙන| සාමානG සළකා බැdෙම4 ෙපz 

ය4ෙ4 වසරකට සාමානG වශෙය4 සාමානG ෙපළ -භාගයට ෙපz ?� ?�4ෙග4 40% U පමණ 

උසස් ෙපල -භාගයට ෙපර ෙහg ප�ව H?� දෘඩ Çසලතා  සංවSධනයH4 ෙතාරව වැඩ ෙලgකයට එU 

වන බවq. ෙමම ]මාණය ආස4න වශෙය4  ?�4  118,296 පමණ ෙ�. ඒ අEව ���කමU ෙලස 

අ.ෙපා.ස (උසස් ෙපළ) සම1bෙම4 ෙහg  H?� දෘඩ Çසලතා සංවSධනයH4 ෙතාරව වසරකට වැඩ 

ෙලgකයට එUවන නව ෙයාc4 තKණq4 ]මාණය 150,000 කට  ආස4න ෙ�. 

 
පළ� ෙ�්�යට ඇ�ළB � ��PෙගP උසස් අධ7ාපනය ලැ�ම සඳහා රාජ7 &ශ්ව &ද7ාලයකට 

ඇ�ළB� ��P Aමාණය 

 

අ.ෙපා.ස. (උසස් ෙපළ) -භාගයට ෙපz ?� ?�4ෙග4  රාජG -ශ්ව -දGාලයකට ඇPළ1ව උසස් 

අධGාපනය ලැ´මට ���ක{ ලබ4ෙ4 9%  අ�  ]"ශතයH. ඊට උදාහරණයU ෙලස 2007 වSෂෙ' 

; පළ8  ෙÎ්sයට ඇPළ1 , ?�4ෙග4 13 වසරක අධGාපනය xමා ෙකාට  අ.ෙපා.ස. උ.ෙපළ 

සම1ව රාජG -ශ්ව -දGාලයකට ඇPළ1 bමට හැHයාව ලැ� ]"ශතය පහත දැUෙ�. 
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වÒ අංක 5.4: පළ8 ෙÎ්sයට ඇPළ1 , ?�4ෙග4 උසස් අධGාපනය ලැ´ම සඳහා රාජG -ශ්ව 

-දGාලයකට ඇPළ1, ?�4 ]මාණය 

                          
2007 

ව=ෂෙ@ A 
1 

ෙ.්Cයට 
ඇFළH I 

JKL 
ගණන 

2017 
ව=ෂෙ@ A 
අ.ෙපා.ස. 

(සා.ෙප.)ස
ඳහා ෙපS 
JT JKL 

ගණන 

අ.ෙපා.ස. 
(සා.ෙපළ) 
ෙපර ඇද 
හැXY 

Zමාණය 

2020 
වසෙ= A 

අ.ෙපා.ස.(උ
.ෙප) සඳහා 
ෙපS JT 

JKL 
ගණන 

පළ\ 
ෙ.්Cයට 
ඇFළH 
සංඛ3ාව 

හා උ.ෙපළ 
ට ෙපS 

JT 
සංඛ3ාව 

අතර 
ෙවනස 

සා.ෙපළ 
ට ෙපS 
JT  හා 

උ.ෙපළට 
ෙපS JT 

සංඛ3ා 
අතර 

ෙවනස 
 
 
 
 

^ශ්ව 
^ද3ාලයට 
ඇFළH I 

JKL 
ගණන 

 
 
 
 
 

පළ\  
ෙ.්Cයට 
ඇFළH I 

_ෂ3 
සංඛ3ාෙ`  
Zaශතයb 
ෙලස ^ශ්ව 

^ද3ාලයකට 
ඇFළH 

කරගLනා % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      ( 1-2 )  (1- 4 ) ( 2- 4  ) 7 8 

 
334,641 

 
294,220 

 
40,420 

 
212,837 

 
121,804 

 
81,383 

 
30,000* 

 
8.96% 

 
 

(+ලා.ය: අධ3ාපන අමාත3ාංශය) 

( * 2019 ව=ෂෙ@ බඳවා ගැSY 30,000 b පමණ ^ය. 2020/21 අධ3යනන ව=ෂය සඳහා බඳවා ගැSY අධ3යනන 

අවස්ථාෙ` A Jhකර නැත.)  

  
?v¬ වාචකයU ෙලස 2007 වSෂෙ' පළ8 ෙÎ්sයට  ඇPළ1 , ?�4  334,641 සලකා බැ3 -ට එම 

?�4ෙග4   40,420 U අ.ෙපා.ස. (සා.ෙපළ ) -භාගය සඳහා 2017 වSෂෙ' ; �යාපදංÊ b නැත. 2017 

වSෂෙ' ; අ.ෙපා.ස. (සා.ෙපළ) -භාගය සඳහා ඉVmප1 , 294,220 U ?�4 අPm4 

අ.ෙපා.ස.(උ.ෙපළ) ට අධGාපනය ලැ´මට ���ක{ ලබා ඇ1ෙ1 72.34% U ෙහව1 212,837 U 

පමs. ඒ අEව 2007 වSෂෙ' ; පළ8 වසරට ඇPළ1 , ?�4ෙග4  අ.ෙපා.ස.(සා.ෙපළ) මටට�4 

ප� ?�4 81,383 U  ෙහව1 24.31%U  හා වැඩ ෙලgකයට එUව ඇත. ෙමම ?�4 ]මාණය සාමානG 

ෙපළ -භාගෙය4 121,804 U දUවා ෙහව1 36.4% වSධනය b ඇත.  වÒ අංක 3 අEව ෙමම ]"ශතය 

40% U ෙලස උපකaපනය කළ අතර, 2007 ?v¬ වාචකය අEව අ.ෙපා.ස.(සා.ෙපළ) ට ෙපර හා ප�ව 

වැඩ ෙලgකයට එUවන ?�4 ]"ශතය 36.4% U bෙම4  xගමනය කළ හැUෙU සෑම වසරකම 

H?� Çසලතා සංවSධනයH4 ෙතාරව පළ8 වසරට ඇPළ1 වන ?�4ෙග4  35% - 40% දUවා 

]"ශතයU වැඩ ෙලgකයට එUවන බවq. ඒ අEව 2016 - 2020 අතර කාලෙ' ; 120,000 U පමණ 

සාමානG ?�4 ]මාණයU වාSµකව H?� Çසලතා සංවSධනයH4 ෙතාරව වැඩ ෙලgකයට එUව 

ඇත.  
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උසස් අධGාපනය සඳහා රාජG -ශ්ව -දGාලවලට ඇPළ1 වන 30,000U ?�4 හැර අෙනÇ1 ?�4 

]මාණයට ?� ව4ෙ4 ÇමU දැq  xවැරVව උපකaපනය කළ හැH ]තGUෂ ද1ත පාදයU o ලංකාව 

සPව ෙනාමැත.  

 
වÒ අංක 5.5: උසස් අධGාපනය සඳහා ෙයා8වන ?�4  සංඛGාව  

 

           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(\ලාÎය: ජන හා සංඛGා ෙaඛන ෙදපාSතෙ{4Pව) 

 
ඉහත ද1තවලට අEව අ.ෙපා.ස. උසස් ෙපළ අධGාපනය ලැබ වාSµකව උසස් අධGාපනයට ෙයා8වන 

සංඛGාව ෙහව1 උසස් අධGාපනයට එUවන නව ]ෙ�ශකq4 සංඛGාව 2020 වSෂෙ' ; 41,669 U , 

අතර, අ.ෙපා.ස. (උ.ෙපළ) සඳහා එම වSෂෙ' ෙපz ?� ?�4 ගණන 212,837 H. ඒ අEව උසස් 

අධයාපනය සඳහා ෙයා8වන  ]"ශතය 19.58% ( පළ8වර ෙපz ?�{ පමs) U වන අතර එම 

ම�ට�4  ඇද හැ@~  ?�4 ]මාණය  171,168 U ෙහව1 අ.ෙපා.ස.(උ.ෙපළ) සඳහා ෙපz ?� ?�4 

]මාණෙය4 80.42% H. 

 
උසස් ෙපළ අධGාපනය අවස4 කළ ෙමම Bmස හා සාමානG ෙපළ අවස4 කළ ?�4 ෙග4 ෙකාටසU 

වෘ1^ය අධGාපනයට ෙයා8වන බැ-4  වෘ1^ය අධGාපනය සඳහා වන නව ]ෙ�ශකq4  සංඛGාව ද 

සළකා බැdම ව�. 

             

 

 

 

 

&ස්තරය 2019 2020 
-ශ්ව -දGාල සංඛGාව 15 15 
ෙවන1 උසස් අධGාපන ආයතන 20 20 
-ශ්ව -දGාල ?�4  100,944 106,641 
ෙවන1 ආයතන 3,724 3,844 
-වෘත -ශ්ව -දGාලය 25,165 26,255 
පශ්චා1 උපා¬ ?�4  40,931 41,074 
\�ක උපා¬ය ලැ� සංඛGාව  
(බා|ර උපා¬/ -වෘත -ශ්ව -දGාල ඇP«ව) 

25,757 24,565 

\�ක උපා¬ය ලැ� සංඛGාව  25,757 24,565 
නව ]ෙ�ශකq4 31,902 41,669 
���ක{ ලැ�ව4ෙග4 ඇPළ1කරග1 ]"ශතය 18.98 22.98 
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වÒ අංක 5.6: වෘ1^ය u9~ව සඳහා වාSµකව ෙයා8 වන ËෂG  සංඛGාව     

                                                                        

#  අධ4ාපන ආයතනය ඇ8ළ: ; ගණන ස=>?ණ කළ ගණන ඇඳහැC= Dමාණය 
2019 2020* 2019 2020* 2019 2020* 

1 කා,]ක අධHා. හා M_` 
abෙ> ෙදපා,තෙ>?@ව 
(DTET) 

35,599 25,000 23,261 ** 10,636 3,159** 

2 වෘOmය M_` අnකාoය 
(VTA) 

37,936 24,703 34,235 2,835 3,701 3,304 

3 ජාuක ආvSකOව හා 
කා,.M.ab> අnකාoය ( 
NAITA) 

30,952 14,207 25,756 15,630 7,857 - 

4 ජාuක වHාපාර 
කළමනාකාbOව 
ආයතනය ( NIBM) 

9,801 7,482 9,218 6,805 222 125 

5 NSBM හoත Vශ්ව 
VදHාල නගරය 

2,682 2,834 2,155 2,084 9 150 

6 වෘOmය තා*ෂණ  Vශ්ව 
VදHාලය         ( 
UNIVOTEC)  

1,040 0 301 0 34 34 

7 � ලංකා ජ,මා�  
කා,]ක ආයතනය( 
CGTTI) 

3,726 2,415 2,649 1,459 386 141 

8 සාගර Vශ්ව VදHාලය 1,851 1,236 733 - 159 - 
9 � ලංකා ��ණ ආයතනය 

( SLIOP) 
1,001 512 464 274 203 25 

10  ජාuක ෙයා�? 
ෙස්නාංකය 

11,067 11,515 7,416 9,684 3,651 1,831 

11 ජාuක ත�ණ ෙස්වා 
සභාව 

22,280 13,232 17,457 10,794 4,369 2,438 

  එක@ව 157,935 103,136 123,645 49,565 31,227 8,048 
 
(!ලා$ය: ජන හා සංඛHා ෙRඛන ෙදපා,තෙ>?@ව) 

 
වÒ අංක 06 | ද1ත භා-තෙ' 2020 වSෂෙ' පාඨමාලා,  පැව" ෙකා-= වාතාවරණය ෙහ්Pෙව4 

තවම1 xමා ෙකාට නැ" බැ-4   2019 වSෂෙ' ද1ත සළකා බැdම වඩා1 ]ාෙයgtක ෙ�.  

 
ඒ අEව  2019 වSෂෙ' ; ?ය@ම ආකාරව�4 උසස් අධGාපන ආයතනවලට  ස{බ4ධව ?�ෙ' ?�4 

157,935 U පමs. ඉ4 පාඨමාලා ස{ÖSණ කරන ]මාණය 123,645 H. ෙමම සංඛGාෙව4  ජා"ක 

ෙයාc4 ෙස්නාංකෙ'  ඉෙගEම ලැ� ?�4 11,067  වෘ1^යU ඉලUක ෙනාකළ, මෘ� Çසලතා 

සංවSධනය ඉලUක ෙකාට පව1වන u9~ වැඩසටහ4  සඳහා සහභාM ,ව4 වන බැ-4 එම ]මාණය 

අ�ෙකාට සලකා බැdම වඩා1 ෙයgගGය ෙ�. එෙම4ම u9~ පාඨමාලා අතරමඟ ?�වන ඉව1b{  

]මාණය ද ඉව1 H�මට ?�ෙ� (31,227). ඒ අEව ෙමම පාඨමාලා සඳහා ස{බ4ධ , 157,935 4  

42,294 ක ]මාණයU ඉව1 ෙකාට වසරකට වෘ1^ය u9~ව අවස4 කරන ]මාණය සළකා බැ�ය 
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හැHය. ඒ අEව පව1නා ත11වය යටෙ1 වසරකට වෘ1^ය u9Eව ලබන තKණq4 සංඛGාව 

115,641 H. වසරකට උසස් අධGාපනය සඳහා -ශ්ව -දGාලයකට ෙහg ෙවන1 ආයතනයකට 2019 

වSෂෙ' ; ඇPළ1 , තKණq4 ]මාණය 31,902 සැලÇවෙහා1 o ලංකාෙ� තKණq4 147,543 

ෙදෙනÇ  2019 වSෂෙ' ; උසස් අධGාපනයට ෙහg වෘ1^ය u9~වU ලැ´මට xය�ත -ය. 

 
ෙමම තKණ Bmස උUත -ෂයට අදාළ වාSµක සාමානG අගය ෙලස සැලÇවෙහා1 ( වාSµක සාමානG 

ගණනය H�මට සරල සාමානG අගය ෙහg ]"පායන -ශ්ෙaෂණයU ?� ෙකාට ෙනාමැ" බැ-4) හා 

2007 වSෂෙ' පළ8 ෙÎ්sයට ඇPළ1 , 334,641 U , ËෂG ]මාණෙය4 ෙමම අගය අ�කළ -ට 

තKණq4 177,331 U (53% ) H?J වෘ1^ය Vශාන"යU ස|තව වැඩ ෙලgකයට එUව නැත. ෙමම 

]මාණයට ජා"ක ෙයාc4 ෙස්නාංකෙය| u9~ව ලබන සංඛGාව ද ගලප4ෙ4 න{ එ-ට  -ට 

166,264 U ( 49.68% ) තKණq4 H?� දෘඩ Çසලතා ෙහg මෘ� Çසලතා පදන{ කරග1 u9~වU 

ෙහg වෘ1^ය Vශාන"යU ස|තව සමාජගත b නැත.  

 
(ෙපෟvග�ක -ශ්ව -දGාල හා  -ෙvශගත අධGාපනයට ෙයා8වන Bmස ෙහg ෙපෟvග�ක අංශෙ' 

ෙවන1 පාඨමාලා සඳහා ඇPළ1 වන තKණq4 ]මාණය BCබඳ සංඛGා ද1ත සපයාගත ෙනාහැH 

බව කාKsකව සළක4න.) 

 
jගමන 
 
ඉහත සංඛGා ද1ත අEව සාමානG වශෙය4 එළ>ය හැH xගමන iපයH. 

 
i. වSෂයකට -¬ම1 අධGාපනය සඳහා පාසෙa පළ8 ෙÎ්sයට ඇPළ1 වන ËෂG සංඛGාෙව4 

අඩකට වඩා වැ� ]මාණයU පාසැa අධGාපනෙය4 ප�ව H?J වෘ1^ය Vශාන"යU BCබඳ 

අදහසH4 ෙතාරව වැඩ ෙලgකයට එකP ෙ�. 

ii. පාසa අධGාපනෙය4 ප�ව තව�රට1 අධGාපන ආයතනයක -¬ම1 අධGාපනය ලැ´මට 

තKණq4 ෙපළæෙ{ ස{භා-තාව 50% ට වඩා අ� බැ-4 තKණq4 පාසල Pළ;ම වෘ1^ය 

මඟ ෙප4bමU ස|තව සමාජගත කළ rPය. 

iii. පාසල Pළ ;  දKවා වෘ1^ය මාSෙගgපෙvශයU ස|තව ඉෙගEමට ෙයා8 H�ම සඳහා u9~ 

මානව ස{ප1 ]මාණය ෙහg පාසa -ෂය මාලාව Pළ අවකාශය අ� බැ-4 ÒKවK4 වෘ1^ය 

මාSෙගgපෙvශය සඳහා u9~ ෙකාට ෙස්වා ලබා;ම සඳහා ෙයා8 H�ම වඩා1 ]"ඵලදායක 

ෙ�. 
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i. ප�tය වසර ෙදකක කාලය Pළ පාසa දKව4ට අඛ�ඩ -¬ම1 අධGාපනයU ලබා;මට 

ෙනාහැH , xසා, ඒ ඒ  ෙÎ්sවල ඒ ඒ -ෂය4ෙe -ෂය xSෙvශවල අතGාවශGම ෙකාටස්  

පමණU හJනා ගx�4 ඉෙගE{ ඉගැ4b{ jයාව�ය ස{ÖSණ H�ම.  

 
ii. වාර -භාගවල; , අ.ෙපා.ස. (සාමානG ෙපළ) -භාගෙ' ; සහ අ.ෙපා.ස. (උසස් ෙපළ) -භාගෙ' 

;  ඒ ඒ පාඩ{ සඳහා ලබා ෙදන ]ශ්න ෙතgරා ගැzමට වැ� අවස්ථාවU ලබා ;ම මt4 එකම 

]ශ්නයට වඩා පහ�ෙව4 BCPK ලබාVය හැH ෙකාටසU ද ඊට වඩා සංiSණ ෙකාටසUද 

ලබා; දKව4ෙe හැHයාව4 අEව ෙතgරා ගැzමට වැ� අවස්ථාවU ලබා ;ම.  

 
iii. -¬ම1 අධGාපන ¤මෙය4 බැහැර වන ?ය@ම දKව4ට වෘ1^ය මාSෙගgපෙvශ ලබාෙදන 

වැඩBCෙවලU පාසa ෙ�ලාෙව4 ප�ව එම ස{ප1 භා-ත කර�4 jයා1මක H�ම. 

 
iv. දැනටම1 ෙයgජනා b ඇ" පmV Çසලතාවය හා හැHයාව ඇ" uvගලq4ට -¬ම1 පාඨමාලා 

හැදෑ�මH4 ෙතාරව ජා"ක වෘ1^ය ���ක{ (NVQ) ලබා ;ෙ{ වැඩ BCෙවළ ක�න�4 

jයා1මක H�ම.  

 
v. වෘ1"ය u9~ ආයතනවලට නbන තා�ණය හා 8� , නව වැඩසටහ4 හJ4වා ;ම හා x? 

පmV යාව1කාdන ෙනා, යa පැන tය u9~ වැඩසටහ4 වහාම නතර H�ම.  

 
vi. o ලංකාෙ� දැනට පව"න RHයා වSග BCබඳව මාධG හරහා තKණ ෙකාටස් දැEව1 H�ම. 

 
vii. අධGාපන ]"සංස්කරණ jයාව�ය ඉතා ම4දගා³ වන බැ-4 ක�න{ අධGාපන 

]"සංස්කරණ සඳහා -ෙශ්ෂ ]8ඛතාවයU ලබා ;ම.   

 
viii. අධGාපන ෙ�්yෙ' සාSථක අ1දැi{ ජනගත H�ම සඳහා ¤මව1 වැඩBCෙවලU සැක¶ම. 

(ෙබාෙහg ÒKවK ]ාෙv�ය ම�ටෙම4 ඉතා සාSථක වGාපෘ" හා වැඩසටහ4 jයා1මක 

කරන අතර ඒවා ඇග[මකට ලU H�මU ෙහg ජනගත H�මU ෙ{ වන -ට ?� ෙනාෙ�).  

 
ix. රජෙ' -ශ්ව -දGාලවල වෘ1^ය හා තා�sක -ෂයය4 ඉෙගEම ලැ´මට ඇ" ඉඩ ]ස්ථා 

u«a H�ම සඳහා සහ පව1නා ස{ප1 උපmම වශෙය4 ]ෙයgජනයට ගැzම සහ"ක H�ම 

සඳහා රජෙ' -ශ්ව -දGාල සඳහා එක වසරකට ක�ඩාය{ ෙදකU බඳවා ගැzෙ{ හැHයාව 

ෙසායා බැdම සහ රාජG -ශ්ව -දGාල හා උසස් අධGාපන ආයතන සඳහා -ෙvශ ËෂGය4 

ආකSෂණය කරගැzෙ{ වැඩBCෙවලU ආර{භ H�ම.  
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x. අදාළ අ¬කා�වල x? xයාමනය4ට යට1ව ෙපෟvග�ක -ශ්ව -දGාල ආර{භ H�ම හරහා 

දKව4ෙe උසස් අධGාපන අවස්ථා වඩා1 u«a H�ම හා එමt4 දKව4 -ෙvශ රටවaවල 

-ශ්ව -දGාලවලට යාම අෛධSයය ෙකාට -ෙvශ -xමය රට Pළ රඳවා ගැzමට කටrP 

H�ම.   

 
xi. අධGාපන ෙ�්yෙ' සංවSධනය සඳහා -vවP4ෙe හා තKණ ]ජාවෙe අදහස් ලබා ගැzෙ{ 

ෙ�VකාවU xSමාණය H�ම.  

 
xii. ජා"ක ස{ප1 අරBmමැස්ෙම4 භා-ත H�ම BCබඳ හැMමU හා වගbමU පාසa දKව4 Pළ 

ඇ" H�ෙම4 ඔcනට ලබාෙදන ෙපළෙපා1 නැවත නැවත භා-තයට ��� පmV පmහරණය 

H�ම ]වSධනය H�ම. ෙමමt4 වසර Pනකට වරU පමණU ෙපළෙපා1 8²ණය H�ම Pළ 

වාSµකව වැය ෙවන -ශාල ]"පාදන ]මාණය අවම කරගැzම.  

5.3. මධg කා8න හා l&ඝ කා8න ෙයEජනා 

 

අදාළ පාSශවකKව4 සමග u«a වශෙය4 සාක¡ඡා කර�4 අධGාපන ]"සංස්කරණ BCබඳ මධG 

කාdන හා ;Sඝ කාdන ෙයgජනා ක�න�4 ඉVmප1 H�මට අවශG කටrP o ලංකා පmපාලන ෙස්වා 

සංගමය -?4 සැල�{ ෙකාට ඇත. 
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රෙ� වSතමාන සමාජ ෙනාස4�4තාවය xSමාණය b "ෙබ4ෙ4 ආSXක අS�දය මත ෙගාඩ නැM 

"ෙබන බලශU" සැපrම x? ෙලස පව1වා ෙගන යාමට ෙනාහැH bම xසාෙවx. o ලාංHක 

ජනතාවට තම එVෙනදා කටrP සාමානG පmV පව1වා ෙගන යාමට අවශG වන -��බලය ෙම4ම 

5�ෙතa, @සa හා ෙපAa වැx ඉ4ධන |ඟතාවය xසා මPb "ෙබන ñඩාකා� ත11වය 

කළමනාකරණය H�මට වSතමාන පාලනා¬කාmෙ' ෙනාහැHයාව ෙමම ත11වය වඩා1 ^B H�මට 

බලපා "ෙ£. එෙස්ම, බලශU" සැපrම අඛ�ඩව ?� H�ම සඳහා වන ෙක� කාdන, මාධG කාdන 

ෙම4ම ;Sඝ කාdන සැල�{ ඇතැq ]කාශ cවද, වSතමානෙ'; එම එක� සැලස්මUව1 සාSථක b 

ඇ" බවU ෙනාෙපෙ4. එබැ-4, බලශU" සැපrම අඛ�ඩව පව1වා ෙගන යාම සඳහා ඊට අදාළ 

?ය@ පාSශවය4 දැ� අවධානෙය4 කටrP H�ම අතGවශG බව අවධාරණය කර8.  

 

ෙමම පm¡ෙÁදය මt4 ඛxජ ෙතa සැපrම හා -��බල සැපrෙ{ වSතමාන ගැට@කා� ත11වය 

BCබඳව සළකා බලා එය යථාව1 H�මට අවශG ෙක� කාdන ෙයgජනා ඉVmප1 කරE ලබq.  

 

6.1. ඛcජ ෙතo සැපPම 

 
ෙමරට බලශU" අවශGතාවය සඳහා මා?කව ආනයනය කළ rP ඉ4ධන ]මාණය4 පහත පmV ෙ�.  

 

ඉPධන වgගය මා�ක අවශ7තාවය (MT) 

ෙබාර ෙතa 180,000 

ෙපAa 92 108,000 

ෙපAa 95 16,500 

ගෑස්  500 PPM/@සa 168,000 

ගෑස් 10 PPM/�Bm @සa 7,500 

ෙජ� A-1/5� ෙතa 51,000 
 

(+ලා.ය: බලශba අමාත3ාංශය) 
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ලංකා ඛxජ ෙතa z"ගත සංස්ථාෙ� ඛxජ ෙතa xශ්පාදන අෙල-සැa ජාලය - 2021  

 

පළාත සංඛ7ාව 

බස්නා|ර 322 

උPර 188 

වයඹ 190 

නැෙගන|ර 152 

දÇණ 148 

මධGම 108 

උPK මැද 85 

ඌව 57 

සබරග8ව 83 

 
(+ලා.ය: බලශba අමාත3ාංශය) 

 

ඒ අEව ලංකා ඛjජ ෙතH �/ගත සංස්ථාෙu ඛjජ ෙතH jෂ්පාදන අෙල&සැH සංඛGාව 1,333 U 

ෙ�. එෙම4ම LIOC ට අය1 ඛjජ ෙතH jෂ්පාදන  අෙල&සැH සංඛGාව 220 U ෙ�.  

 
ඛxජ ෙතa ගබඩාකරණය සහ ෙබදාහැ�ෙ{ jයාව�ය ?�H�ම උෙදසා ]ධාන ෙතa ගබඩා පSය4ත 

2 වන ෙකාෙලා4නාව සහ 8Pරාජෙවල ෙතාග ගබඩා ඇP« ]ාෙvËය ෙතාග ගබඩා 11 U o ලංකාව 

uරා jයා1මක ෙ�.  

 
ෙමම ගබඩා පහ�ක{ යටෙ1 ෙමරට ඉ4ධන ගබඩා H�ෙ{ හැHයාව පහත පmV ෙ�.  

 

ඉPධන වgගය නැවC පැ^�ෙNq ගබඩා noෙN 

හැnයාව පව/න උපeම �න ගණන 

(leපහ� jෂ්පාදනද ඇ�ළBව)  

ඔෙටg @සa 500 PPM 50 

ඔෙටg @සa 10 PPM 21 

ෙපAa 92 20 

ෙපAa 95 42 

ෙජ� A1/5�ෙතa 80 

 

(+ලා.ය: බලශba අමාත3ාංශය) 
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6.1.1. ෙක{ කා|න වැඩසටහP 

 

i. දැනටම1 අස්වE ෙනලන Vස්®Uකවල ෙගා- ජනතාවට සහ යල ක4නය සඳහා වගා ¸{ 

සකසන ෙගාb4ෙe කෘµ ය4ෙygපකරණ සඳහා ]8ඛතා පදනම මත ]මාණව1 පmV ඉ4ධන 

ලබා ගැzමට අවශG අවසර පy xÇ1 H�ෙ{ ¤මෙ�දයU ]ාෙv�ය ෙaක{වK4 හරහා 

ක�න�4 jයා1මක H�ම.  

 

ii. ඉ4ධන Bරc{හa සඳහා ඉ4ධන ෙතාග ලැ¸ම හා අෙල-ය BCබඳව අfUෂණය H�මට o 

ලංකා ෙපා�?ය හරහා වැඩBCෙවලU jයා1මක H�ම. 

 

iii. රජෙ' හා ෙපෟvග�ක අංශෙ' කාSයම�ඩල ]වාහනෙ'; ක�ඩාය{ ]වාහන ¤මෙ�ද 

භා-තා H�ම Vmම1 H�ම හා o ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලය හරහා ඉ4ධන xÇ1 i�මට 

¤මෙ�දයU සැක¶ම. 

 

iv. fවර කටrP සඳහා අතGවශG 5�ෙතa ]මාණයU fවර වරාය4 ෙවත සැප[ම BCබඳව 

]ාෙv�ය ෙaක{වK4 හරහා වැඩBCෙවලU jයා1මක H�ම. 

 
v. අ¬ නාගmක ]ෙvශවලට හා මහa xවාසවලට එම ස්ථානවලටම ෙගාස් Çඩා බcසS මt4  

5�ෙතa ලබා;ෙ{ වැඩසටහනU o ලංකා ඛxජ ෙතa z"ගත සංස්ථාව හරහා jයා1මක 

H�ම. 

 
vi. ගෑස් ෙබදාහැ�ෙ{ ජාලය -¬ම1 H�ම සඳහා එU එU ෙතාග ෙබදාහැ�{ xෙයghතය4 හා 

උප ෙබදාහැ�{ xෙයghතq4 මt4 ෙතාග අවශGතා BCබඳ xවැරV ෙතාරPK ලබා ගැzෙ{ 

¤මෙ�දයU ]ාෙv�ය ෙaක{ ෙකා�ඨාශ ම�ට�4 jයා1මක H�ම. 

 

vii. ]ාෙv�ය ෙaක{ ෙකා�ඨාශ ම�ට�4 ෙහgටa, ආපන ශාලා හා ෙවන1 කSමා4ත අවශGතා 

සඳහා ]මාණව1 ගෑස් ෙතාග ලැෙබන බවට අfUෂණය H�ම. 

 

viii. වැ� ජන ඝන1වයU ස|ත අ¬ නාගmක ]ෙvශවල xවැ?ය4 හා මහa xවාසවල xවැ?ය4 

සඳහා ගෑස් ෙබදාහැ�ෙ{ ; ]8ඛතාව ලබා ;මට Bයවර ගැzම. 

 

ix. -කaප බලශU" ]භව භා-තා H�ම සඳහා මහජනතාව Vm ගැ4bමට මාධG ඔස්ෙස් 

වැඩBCෙවලU Vය1 H�ම.   
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6.1.2. මධ7 කා|න හා qgඝ කා|න ෙයJජනා 
 
අදාළ පාSශවකKව4 සමග u«a වශෙය4 සාක¡ඡා කර�4 මධG කාdන හා ;Sඝ කාdන ෙයgජනා 

ක�න�4 ඉVmප1 H�මට o ලංකා පmපාලන ෙස්වා සංගමය -?4 සැල�{ ෙකාට ඇත. 

 

6.2. XVpබල සැපPම 
 
o ලංකාෙ� වාSµක -��බල අවශGතාවය t.ෙවා.පැ. 17,000 පමණ ෙ�. ෙමම අවශGතාවය ස{ÖSණ 

H�ෙ{; පව"න ජනන ධාmතාවය එU එU තාUෂණය අEව පහත පmV ෙ�.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(!ලා$ය: ලංකා V��බල ම�ඩලය - සංඛHාෙRඛන 2021) 

 

ෙකෙස් න81, -යC කාලÒණ ත11වය4 යටෙ1 ]ධාන ජල -�� බලාගාරවල සහ Çඩා පmමාණ 

ජල -�� බලාගාරවල ජනන ධාmතාවෙ' අ�bමU ?� ෙ�. ෙ{ ත11වය Pළ අවශG ජනන ධාmතාවය 

-යC කාලÒණ ත11වය Pල සැප[ම ?� කර4ෙ4 ෙපා?ල ඉ4ධන මt4 -�� ජනනය කරන 

බලාගාර සහ ගa අðK බලාගාර ව�4 ෙ�. ෙමව4 ත11වයU Pල -යC කාලÒණ ත11වය යටෙ1 

අඛ�ඩ -�� xෂ්පාදනය සඳහා අවශG ඉ4ධන සහ ගa අðK සැප[ම අඛ�ඩව jයා1මක -ය rP 

ෙ�.  

 

 

 

 

 

 ජනන Aභවය ධාeතාවය  

(ෙම.ෙවා) 

1 ]ධාන ජල -�� බලාගාර 1383 

2 තාප -�� බලාගාර 1068 

3 ගa අðK 900 

4 වහල මත ස-කරන .Sය පvධ" 548 

5 Çඩා පmමාණ ජල -�� බලාගාර 430 

6 �ළං බලාගාර 248 

7 .Sය බලාගාර 108 

8 ෛජව ස්ක4ධ සහ නාගmක ඝණ අප²වG 54 
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ප�tය වසර ෙදකක; ෙමරට -�� අවශGතාවය සපයා ග1 ආකාරය පහත පmV ෙ�.  

 

බලශC/ උBපාදනය 2020 (Aභවය අ�ව) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

බලශC/ උBපාදනය 2021 (Aභවය අ�ව) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(!ලා$ය: ලංකා V��බල ම�ඩලය - සංඛHාෙRඛන 2021) 

 

ෙමරට පvධ"ෙ' ඉහළ -�� ඉa@{ කළ ¶මාව4 ෙදකU දැHය හැH ෙ�. එන{, Vවා කාලෙ' ඉහළ 

-�� ඉa@{ කාල ¶මාව (ෙ{ සඳහා අවශG ධාmතාවය ෙම.ෙවා. 2,100 - ෙම.ෙවා. 2,300) සහ රාª 

ඉහළ -�� ඉa@{ කාල ¶මාව (ෙම.ෙවා. 2,300 - ෙම.ෙවා. 2,700) ෙල?x. ෙකෙස් න81 ප�tය 

ෙපබරවාm මාසෙ' ?ට ෙමරට jයා1මක වන -�� සැපrම ¶මා H�ෙ{ ත11වයට \�ක ෙහ්Pව 

ෙමරට පvධ"ෙ' ඇ" ස්ථාBත ධාmතාවෙ' පව"න ¶මාbම ෙ�. එන{, ජල -�� xෂ්පාදනය ¶මා-ම 

සහ අවශG ඉ4ධන අඛ�ඩව ලබා ගැzමට ෙනාහැHbම ෙ�.  

 

Hydro Thermal Oil Coal Other RE

Hydro Thermal Oil Coal Other RE
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6.2.1. පව/න &�yබල අgxදය සඳහා වන ෙක{ කා|න fයාමාgග  

 
i. බලශU" කාSයUෂමතාව සහ සංරUෂණය BCබඳ -�� පාmෙභgtකq4 දැEව1 H�ම සහ 

බලශU" සංරUෂණයට සහ කාSයUෂම භා-තයට -�� පාmෙභgtකය4 Vm ගැ4bම.  

ii. -�� පාmෙභgtකය4ට වහළ මත ස-කරන .Sය ජනන පvධ" සමග බැටm ගබඩා පහ�ක{ 

ඇ"කර ගැzමට නව ගාස්P ¤මෙ�දයU හJ4වා ;ම.  

iii. -�� ගාස්P Bmවැය x.පනය වන ආකාරයට ක�න�4 ගැලñම සහ ෙමය මාස 06 ක කාල 

පරාසය4 Pල; Bmවැය සංරචකය4ෙe ෙවනස් b{ සමග ගැලñමට කටrP H�ම.  

iv. -�� සැපrම ¶මාකරන අවස්ථාවල; ?ය@ම ආෙයgජන කාS�ක කලාප, සංචාරක ]වSධන 

ෙම4ම ෙතාරPK තා�ණ ආ; සෘ�වම -ෙvශ -xමය උපයන ෙ�්y සඳහා අඛ�ඩව -�� 

සැප[ම ලබා ;ම හා -ෙශ්ෂඥ උපෙදස් පදන{ කරෙගන පමණU එU එU ]ෙvශවලට -�� 

සැප[මට / ¶මා H�මට අවශG ^රණ ගැzම. !

 
6.2.2. මධ7 කා|න සහ �� කා|න fයාමාgග   

 
i. VÒ කාdන ජනන සැලැස්ම යටෙ1 හJනාග1 -�� බලාගාර ]මාද H�මH4 ෙතාරව 

පvධ"යට එU H�ම තහcK H�ම.  

ii. uනSජනzය බලශU" ]භව, රජෙ' ඉලUකය වන 2030 වSෂෙ'; 70% -�� අවශGතාවය 

uනSජනzය ]භව මt4 ලබා ගැzමට හැHවනෙස් jයා1මක H�ම.  

iii. ස{ෙüෂණ පvධ"ය සංවSධනය H�ම සහ ඒ සඳහා uvග�ක අංශෙ' ආෙයgජන ලබා ගැzම.  

iv. -�� Uෙෂ්yෙ' xයාමනය වඩා ස-ම1 H�ම සඳහා -�� ජනනය, ස{ෙüෂණය සහ ෙබදා 

හැ�ම ෙවන ෙවනම බලපy ෙලස jයා1මක H�ම (Unbundling).  

v. බලශU" ජනනය සඳහා තරගකා� පදනම යටෙ1 පමණU සංවSධකය4 ෙතgරා ගැzම.  

  
තව�රට1 අදාළ පාSශවකKව4 සමග u«a වශෙය4 සාක¡ඡා කර�4 මධG කාdන හා ;Sඝ කාdන 

ෙයgජනා ක�න�4 ඉVmප1 H�මට o ලංකා පmපාලන ෙස්වා සංගමය -?4 සැල�{ ෙකාට ඇත. 
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7.1. ව&තමාන ප,-ම  

 

කාS³කරණ jයාව�ය සංවSධනෙ' එ4hම ෙලස හJනාෙගන ඇත. කාS³කරණය ]8ඛ සං¤ා4"ය 

අEගමනය කළ ආSXකය4, අපනයන ]වSධනය, ඉහළ ෙවෙළඳ -වෘතභාවය, ආSXක �|aකරණය 

සහ වැ� Vr~ කළ වGාපාmක පmසරය යනාVය සමග ඉහළ ආSXක වSධන ෙ�ගයU ළඟා කරෙගන 

ඇත.  

 
1990 දශකෙය4 ප�ව කාS�ක පmවSතනය ප� -පර{ H�මට ෙබාෙහg ආ?යාE රටවa Vmම1 කර 

ඇ" අතර එ| ]"ඵලයU ෙලස ?ංග�ÖKව, දÇ~ ෙකාmයාව, )නය හා ඉ4Vයාව වැx රටවa 

ෙ�ගව1 ආSÍක වSධනයU ළඟා කරගැzමට සම1 b ඇත.  

 

ෙකෙස් ෙවත1, o ලාංiය ස4දSභය Pළ කSමා4ත අංශය ?යවසකට ආස4න කාලයU ආSXකය 

Pළ jයා1මක b ඇ" අතර, එ| වSධනෙ' වැදග1 rග H|පයU හJනාගත හැHය. න81 එi 

පmවSතනය4 ෙහg ]"ප1" PC4 o ලංකාවට සැබෑ ]"ඵල ලැ´ "ෙ£ ද ය4න සැක ස|තය. ෙම|; 

අවම BmවැයH4 එකP කළ අගය වැ� H�ෙ{ ¤ෙමgපායය4 u«aව -මSශනය කර �« හා මධGම 

පmමාණෙ' කSමා4තකKව4ට වැ� අවධානයU ලැෙබන ෙස් ]"ප1" ස{පාදනය කළ rPය. 

 

පහත වÒව P�4 ෙමම ත11වය අවෙබgධ කරගත හැHය. 

 

දළ ෙv�ය xශ්පාVතයට කSමා4ත අංශෙ' දායක1වය 

වSෂය දායක1වය (%) 

1950 19.6 

1960 16.8 

1970 23.8 

1980 23.8 
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1990 26.0 

2000 27.3 

2010 26.6 

2020 27.9 

 

(!ලා$ය: � ලංකා මහ බැං� වා,4ක වා,තාව 2020) 

 

කSමා4ත අංශෙ' වාSµක වSධන ෙ�ගය 

2019 -  2.6% 

2020 -  (-6.9%) 

 

Covid-19 වසංගත ත11වය හ8ෙ� 2020 වSෂෙ' ; දැ� ප�බෑමකට ලU, ඉVH�{ කටrP, ෙරVBC 

හා ඇඟ@{ xෂ්පාදන, ස{ හා ස{ ආ+ත xෂ්පාදන කSමා4ත, පතa හා කැ8{ කSමා4තය 

වSතමාන ආSXක අÉෙයgග හ8ෙ� දැ� බලපෑමකට නPව ඇත. 

 

-ෙශ්ෂෙය4ම, Çඩා කSමා4තකKව4 ෙමම වGසනෙ' ආස4නතම ෙගා�ර බවට ප1bම 

ෙනාවැළැU-ය හැHය. -�� හා ඉ4ධන අS�දය හ8ෙ� සමස්ත සැපrම ෙ{ වන -ට අඩාළ b ඇත. 

ෙමම අS�දය ෙහ්Pෙව4 කSමා4තශාලා වැ¶ යාම1 සමග ෙස්වකq4ෙe ෙස්වා xrU" අවස්ථා 

අ|� bම PC4 ආSXක අS�දය සමාජ අS�දයU කරා පmවSතනය bම වැළැU-ය ෙනාහැHය. 

එපමණU ෙනාව, අප 89ණ ; ඇ" අS�දය xසා අප රෙ� අපනයන, -ෙශ්ෂෙය4ම ඇඟ@{ අපනයන 

සඳහා ඇ" -ෙv�ය ඉa@ම ඉතා �¹ෙය4 අ� bෙ{ ]වණතාවU ඇ"-ය හැHය. 

 

ෙමම -ෙශ්ෂ ත11වය4 හැK~ -ට සමස්තයU ෙලස ග1 -ට, ෙvශපාලන හා ]"ප1"මය 

අස්ථාවර1වය, ය�තල පහ�ක{ ෙනාමැ"කම, ණය හා \ලG පහ�ක{ ෙනාමැ"කම, Îම |ඟය හා 

හා අනමG�d ක{කK z" යනාVය කSමා4ත Uෙෂ්yෙ' ]ධාන ගැට@ බවට ෙබාෙහg අධGයන 

මt4 හJනාෙගන ඇත. 

 

7.2. අෙ012ත =>ඵල 

 
o ලංකාෙ� කSමා4ත අංශය දළ ෙv�ය xෂ්පාදනයට ෙම4ම ෙස්වා xrU"යට කරE ලබන 

දායක1වය සැළHය rP තර{ ඉහළ ම�ටමක පව^. 8« ෙස්වා xrU"ෙය4 27% ෙස්වා xrU"කව 
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?�4ෙ4 කSමා4ත අංශෙ' ය. එබැ-4 පහත කK~ ෙකෙර| -ෙශ්ෂ අවධානයU ෙයා8 කළ rPව 

ඇත.  

 
i. කSමා4තකKව4, -ෙශ්ෂෙය4ම �« හා මධG පmමාණ කSමා4තකKව4 89ණ ෙදන 

]ධාන ගැට@ හJනාෙගන එම කSමා4ත පව1වාෙගන යාමට සහෙයgගය ලබා ෙද�4 -ශාල 

Bmසකෙe ෙස්වා xrU" අවස්ථා �රUµත H�මට කටrP H�ම. 

 
ii. තම xෂ්පාදන බාධාවH4 ෙතාරව අෙල- කර ගැzම සඳහා ¤මව1 හා -¬ම1 යා4yණයU 

සකස් H�ම. 

 
iii. කාS�ක xෂ්පාදන අපනයන අඛ�ඩව පව1වා ගැzම. 

 
iv. වGාපාර පව1වාෙගන යෑම සඳහා අවශG |තකා³ පmසරයU සැක¶ම හා -ෙශ්ෂෙය4ම නව 

වGාපාර ආර{භ කර4න4ට පහ�ෙව4 තම \�ක කටrP ?� කර ගැzම සඳහා රජය -?4 

පහ�ක{ සැල¶ම හා ලබා ෙදන ෙස්වාව4 ක�න{ H�ම. 

 

7.3. ෙක7කා8න ෙයEජනා 

 
වSතමාන ආSXක අS�දය හ8ෙ� ආSXකෙ' කSමා4ත අංශය අඛ�ඩව පව1වා ගx�4 ෙස්වා 

xrU"ය Rක ගැzම සඳහා පහත ෙයgජනා ෙක� කාdන වශෙය4 jයා1මක H�මට ෙයgජනා 

ෙකෙS. 

 

i. ඉතාම1 අපහ�ෙව4 පව1වාෙගන යE ලබන කSමා4ත හJනාෙගන ඒ සඳහා ක�න{ \ලG 

පහ�ක{ ලබා ;මට කටrP H�ම. ෙ{ සඳහා අවශG ෙතාරPK ක{කK ෙදපාSතෙ{4Pෙව4 

ලබාගත හැHය.   

 
ii. ෙv�ය ෙවළඳෙපාල Pළ ෙබදාහැෙරන කාS�ක xෂ්පාදන ක�න�4 ]වාහනය H�ෙ{ 

සැලැස්මU සකස් කළ rP අතර ඒ සඳහා ෙතාරPK හා ස4xෙ�දන තාUෂණය ෙයාදා ගත 

rPය. 

 
iii. අ"ශq4ම බලපෑමට ලUb ඇ" කSමා4තකKව4ට වGවස්ථාBත ෙගb{, -ෙශ්ෂෙය4 

ෙස්වක අSථසාධක අර8දa හා ෙස්වක භාරකාර අර8දa ෙගbම සඳහා අ¬භාරයU ෙනාමැ"ව 

ය{ සහන කාලයU ලබා ;ම. 
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iv. කSමා4ත ආර{භ කර4න4ට අවශG \�ක පහ�ක{ එක වහලU (One-stop Shop) PC4 

ඉ� කරවා ගැzමට හැHවන පmV අදාළ ආයතන �hටa තාUෂණය ඔස්ෙස් ස{බ4ධ 

කරගx�4 ක�න�4 එම ෙස්වාව4 සැප[ම.  

 

v. xෂ්පාදන Uෙෂ්yෙ' අවස්ථා, -ෙශ්ෂෙය4ම ඇඟ@{ අපනයන සඳහා ගැE{කKව4ෙe 

ඉa@ම අ� bෙ{ ]වණතාවU ඇ"b "ෙබන බැ-4 (පව"න අS�දය xසා), අදාළ රාජG 

ආයතන හා වGාපාmක Uෙෂ්yෙ' පාSශවකKව4 එUව ක�න{ වැඩ BCෙවළU සකස් H�ම.  

 

vi. ඇතැ{ ආනයන ¶මා H�මට ග4නා ලද ]"ප1"මය ^රණ ෙහ්Pෙව4 ෙක� කාdනව දැ� 

බලපෑමට ලU, ]"අපනයන කSමා4ත ෙම4ම අගය එකP කළ xෂ්පාදන ආ+ත කSමා4ත 

සඳහා , බලපෑ{ හJනා ෙගන ක�න{ -සJ{ ලබා ;ම සඳහා ෙයgජනා සහ xSෙvශ ලබා ;මට 

ෙ�්yෙ' ]ාමාsක -vවP4ෙග4 සම4-ත ක��වU ප1 ෙකාට එi ක��ෙ� ෙයgජනා 

හා xSෙvශ ක�න�4 jයා1මක H�ම.   

 

vii. -ෙශ්ෂය4ම Çඩා හා මධG පmමාණ කSමා4තකKව4 සඳහා ස\පකාර ¤මෙ' 8ලධSම 

පදන{ කරගx�4 ]ාෙv�ය ම�ටෙ{ සංසද ඇ" H�ම Vmම1 H�ම මt4 කSමා4ත 

jයාව�ෙ' "රසාර පැවැ1ම තහcK H�ම. 

 

 7.4. මධg කා8න හා l&ඝ කා8න ෙයEජනා 
 

අදාළ පාSශවකKව4 සමග u«a වශෙය4 සාක¡ඡා කර�4 කSමා4ත ]වSධනය හා යාව1කාdන 

H�ම සඳහා වන මධG කාdන හා ;Sඝ කාdන ෙයgජනා ක�න�4 ඉVmප1 H�මට අවශG කටrP o 

ලංකා පmපාලන ෙස්වා සංගමය -?4 සැල�{ ෙකාට ඇත. 
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o ලංකා පmපාලන ෙස්වා සංගමය -?4 ඉVmප1 කරන ලද ඉහත ෙයgජනාව�ය ක�න�4 jයා1මක 

H�ම PC4 ආSXක, ෙvශපාලxක හා සමාජ ස4දSභය Pළ ඇ" b ඇ" අS�ද -සඳා ගැzමට 

අ"ශq4 ඉහවa වන බව අප තරෙ' -ශ්වාස කරන අතර, එමt4 o ලාංiය ජන සමාජෙ' ?ය@ 

පාSශවය4ෙe අෙ��ාව4 8�4 ප8~වා ගැzමට සාධzය පදනමU xSමාණය කරE ඇත.  

 

එෙම4ම, ෙමම ෙයgජනා jයා1මක H�ෙ{; ඒ ඒ Uෙෂ්yවල  -vවP4, වෘ1"කq4 හා අදාළ ?ය@ 

පාSශවකKව4 සහභාM කර ගx�4 රටU ෙලස ඉVmයට යාම සඳහා වන මධG හා VÒ කාdන 

]"ප1", වැඩසටහ4, වGාපෘ" හා ෙයgජනා ඉVmප1 H�මට1, ඒවා jයා1මක H�මට නායක1වය 

ලබා ෙද�4 කටrP H�මට1 අප සංගමය .දාන{ බව දැ� ව අවධාරණය කර8.  

 

 

 

****************** 

 


